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Kevés változás 
az óvások után

Kis mértékben nőtt az átmené-
si arány az érettségin Hargita 

megyében a megóvott dol-
gozatok újrajavítása után. 
Sokan vannak azonban, 
akiknek nemhogy nőtt volna, de 
csökkent a végleges jegyük.

rendkívüli tanácsülÉs 

A város 
megvásárolja 

a Haberstumpf-
villát

Pénteki rendkívüli ülésén dön-
tött Székelyudvarhely önkor-

mányzata: a város 255 000 euróért 
megvásárolhatja a Haberstumpf-
villát, melyet remélhetően, pár 
százezer euróból két-három 
év alatt felújítanak. Hogy 
ki költözik a régi szülészet 
épületébe, még nem tudni. A leg-
esélyesebb a múzeum. 
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Több minT harminc hekTáron okozoTT kárT a Tűz

Erdőtűz Szentegyháza határában
Szombat óta lángol az erdő Kápolnásfalu és Szentegyháza határában. A több mint harminc 
hektárnyi területen tegnapi információink szerint az áfonyát szedő romák miatt gyulladt ki 

az erdő, ugyanis őrizetlenül hagyták az általuk rakott tüzet. Az erdőtűz ellenére a hétvégén tartott 
kápolnási falunap programján nem kellett módosítani, sőt igyekeztek, hogy a váratlan tűzeset 

ne legyen káros hatással a faluünnep hangulatára. > 6. oldal

Parázsló csutakok, lángoló fatörzsek. A közös erőfeszítéssel sikerül megfékezni a lángok terjedését fotó: tAmás AttilA

Ismerni kell 
a közösség értékeit

Ennek a közösségnek van-
nak jól felfogott értékei 
és érdekei. Aki a politikai 
porondon akar játszani, 
annak ezeket nemcsak ismerni, 
de hinni is kell.
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isán istván csongor

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,5495ì
1 amerikai dollár USD 3,7274ì
100 magyar forint HUF 1,5683ì
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Kis mértékben nőtt az átmenési 
arány az érettségin Hargita me-
gyében a megóvott dolgozatok 
újrajavítása után. Sokan vannak 
azonban, akiknek nemhogy nőtt 
volna, de csökkent a végleges 
jegyük.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megyében 1007 
dolgozat esetében éltek 
az óvás jogával az érett-

ségizők. A megóvott dolgozatok 
újrajavítása után 345 dolgozatnak 
módosult a jegye, ám nem minden 
esetben felfelé. 191 dolgozat jegyét 
értékelték az eredetinél nagyobbra 
az újrajavító tanárok, 151 dolgo-
zatnak viszont kisebb jegyet adtak, 
mint a csíkszeredai javítóközpont-
ban. A jegyek módosulása után 
nagyon keveset emelkedett megyei 
szinten az átmenési arány, és éppen 

csak meghaladta a 31 százalékot. 
Akinek most nem sikerült 

az érettségi vizsgája, mától július 
20-ig iratkozhatnak a következő 
vizsgaidőszakra. A szóbeli vizsgák 
augusztus 20-án kezdődnek a ro-
mán nyelv és irodalom vizsgával, a 
magyar szóbelit augusztus 20-22. 
között tartják, az idegennyelv vizs-
gát pedig augusztus 21-22-én. A 
digitális kompetenciák felmérésére 
augusztus 23-24-én kerül sor. Az 
őszi érettségi vizsga írásbeli próbái 
augusztus 27-én kezdődnek a ro-
mán nyelv és irodalommal, 28-án 
magyarból, 29-én a szaknak megfe-
lelő kötelező tantárgyból, 31-én pe-
dig a szaknak megfelelő választott 
tantárgyból lehet ismét vizsgázni. 
Az eredményeket szeptember 2-án 
közlik, ugyanaznap lehet majd be-
nyújtani az óvásokat. Az őszi érett-
ségi végleges eredményeit szeptem-
ber 5-én teszik közzé.

Örömmel olvasom a sajtóban, 
hogy a székelyderzsi templomvár 
felújítása nagy lendületet vett, és 
előreláthatólag a jövő év végére az 
Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
patronálásával el is készül a komoly 
összköltségvetésű műemléki beruhá-
zás. A kiemelt figyelem bizonnyal 
ráfér a székelyföldi egyházépítészet 
egyik legnagyobb büszkeségére – 
noha vannak még romokban heverő 
műemlékeink –, amely ráadásul az 
egyetlen erdélyi magyar templom az 
UNESCO világörökség listáján.

A felújítást megelőző falkutatá-
sok, statikai vizsgálatok és régészeti 
előtanulmányok elkészültek az el-
múlt évek folyamán, a kivitelezéshez 
szükséges építészeti tervek és engedé-
lyek úgyszintén zöld utat kaptak, így 
hát tényleg itt az ideje, hogy a veszé-
lyeztetett freskók és az épületegyüttes 
állagmegóvása minél hamarább 
megtörténjen.

A székelyderzsi templomerődben 
eddig mindössze 2008-ban zajlott 
egy kislélegzetű, a fenti program 

keretébe illeszkedő kéthetes ásatás, 
rámutatva arra, hogy a föld alatt 
legalább olyan értékek rejlenek, mint 
a felszínen. Többek közt napvilágra 
kerültek a ma is álló, a 17. század 
elején épített, saroktornyokkal ellá-
tott védőfalat megelőző késő gótikus, 
15. századi korai várfal részletei. A 
szondázások során a templom északi 
oldalán a sekrestye alapfalai és kö-
zépkori temetkezések maradványai 
jelezték, hogy a templom körül min-
den négyzetméteren középkori jelen-
ségekkel kell számolnunk. Az ásatási 
jelentés, mely a felújításhoz szolgáló 
szakvélemény is volt egyben, szigorú-
an előírta minden további földmun-
kálat régészeti felügyeletét.

2011 szeptemberének végén egy 
szakmai tanulmányút keretében 
jutottam el újonnan Derzsbe. A 
cinterembe lépve döbbenetes kép fo-
gadott. A templom körül a felújítási 
program keretében villanyvezetés 
céljából egyméter mély árkot ástak, 
mint kiderült, markológéppel! A 
frissen visszatöltött árok földjéből 

gótikus téglaborda töredéket, illet-
ve emberi csontokat gyűjtöttünk, 
és megállapítottuk, hogy a gyepta-
karó alatt húzódó korai védőfalat 
legalább három helyen átvágták, 
pontosabban szétrombolták. Mon-
danom sem kell, mindenféle szak-
felügyelet és helyszínelés nélkül, ami 
azt jelenti, hogy felbecsülhetetlen 
tudományos információk semmi-
sültek meg. Mindez székely nemzeti 
büszkeségünk egyik legfontosabb jel-
képének színhelyén.

A látványos felújításokba ez a té-
nyező vajon hogyan illeszkedik bele? 
Hogyan tovább Székelyderzs? Ci-
vilként és szakemberként szerényen 
kérdezem – nem a törvény oldaláról, 
hisz ez nem az én feladatom, de meg-
jegyzem, hogy a műemlékrombolást 
egy európai országban a törvényi 
előírások szigorúan büntetik –, hogy 
a programban érintettek (unitárius 
egyház, tervező és kivitelező) a folyta-
tást is így képzelik el?

Sófalvi András, régész-történész
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Székelyderzs: műemlékfelújítás látványosan
 – de vajon szakszerűen is?

Folytatva az elmúlt heti túra-
ajánlásokat, egy újabb baran-
golásra váró vidéket mutatnék 
be, mely az év bármely szaka-
szában megér egy pillantást. 
Bár egy kissé hosszabb út ve-
zet Székelyudvarhelyről az ille-
tő tájra, de akár a nyári szabad-
ság ideje alatt is tehetünk egy 
látogatást. ez a hely nem más, 
mint a méltán híres torockó és 
környéke. 

A falu, több irányból is meg-
közelíthető, így mehetünk Torda 
fele, ahol még az autópálya előtt 
le kell térni a Mihai Viteazul nevű 
település irányába, majd követni 
a Buru falut jelző táblákat. Innen 
ismét eltérünk Băişoara felé, majd 
Nagyenyed irányába folytatjuk 
utunkat, egészen addig, amíg egy 
hirtelen kiugró, hófehér mészkő-
hegyet meg nem pillantunk. Innen 
még néhány perces autózás és meg 
is érkezünk a jellegzetes, fehérre fes-
tett házak falujába, amely szintén 
Torockó egyik különlegessége. A 
másik, mely kiegészíti a képet, ma-
gasan a falu felől emelkedő mész-
kőhegy, a Székelykő. Csodálatos 
látványban lehet részünk, bármely 
pontjáról is tekintünk a környező 
vidékre, hiszen az imént említett 
hegy átellenében, az Ordaskő vár-
ja a kíváncsi szemlélőket. Éppen 
ezért, a jellegzetes falukép megőr-
zésének érdekében, már 1996-ban 
a települést az Europa Nostra-díjjal 
jutalmazták. Viszont vízimalmot 
és mesebeli tájházat is megtekint-
hetnek az arra látogatók. Érdemes 
legalább két naposra tervezni az 
odautat, mivel érdekes élményben 
lehet részünk a reggeli órákban, 
amikor is a nap kétszer kel fel. Ezt 

az egyedinek számító érdekességet, 
a Székelykő formájának tudhatjuk 
be, mivel a nap először az egyik 
szikla orom mellől bújik elő, majd 
egy magasabb csúcs eltakarja, hogy 
aztán ismét előbukkanjon egy má-
sodik napfelkeltére. Az itt eltölten-
dő első napon, ajánlott körbejárni 
a falut, sőt ha még belefér, egy kis 
látogatást is tehetünk a szomszé-
dos faluba, Torockószentgyörgyre, 
ahol egy újabb látnivalóval gaz-
dagodhatunk. Bár ehhez a látvá-
nyossághoz egy rövidebb túrát kell 
beiktassunk (ami 2 km-es és 200 
méter szintkülönbséggel rendelke-
zik), mindenképp megéri, mivel itt 
áll egy XIII. század beli romos vár, 
ahonnan a látnivalók sem utolsók, 
hiszen a legjobb kilátás innen nyí-
lik a Székelykőre. Másnap a kettős 
napfelkelte után, elindulhatunk 
meghódítani az imént említett 
hegységet, mely 1100 méter ma-
gasságával könnyen megközelít-
hető. Utunkat a régi vízimalomtól 
kezdjük, ahol már látható a kék 
kereszt jelzés, mely majd felvisz a 
tetőre. Rövid séta után, alig né-
hány szász méter és kiérünk a 
faluból, majd egy szekérúton ha-
ladunk tovább, mely lassanként 
emelkedik felfelé. Nemsokára egy 
ösvényre váltjuk ezt az utat, mely 
egyenesen a Nagy-árok katlanába 
vezet (mely messziről sziklába vájt 
járatnak tűnik). Itt egy kissé ne-
hézkesebbé válik a haladás, hiszen 
egészen meredeken haladunk 
tovább, mivel a tetőig, aránylag 
rövid távon, 500 méter szintkü-
lönbséget kell megtenni. Mivel 
azonban a sziklák és kőtornyok 
látványa magával ragad, gyorsan 
eltelik az izzasztó kapaszkodás, 
majd pedig felérve a jelzés jobbra 

vezet, a gerinc irányába. Ezután 
már hamar kiérünk a Vár sziklája 
és a Csegezi-geszteg közötti nye-
regbe, ahol egy kőkereszt bátran 
állja az időjárás viszontagságait, 
emléket állítva régen elmúlt idők-
nek. Ettől a ponttól már nem 
vagyunk messze a Székelykő leg-
magasabb pontjától, hiszen alig 
pár száz méter és máris gyönyörű 
kilátásban lehet részünk, ameny-
nyiben az időjárás is megengedi. 
Innen, most már fentről is, megte-
kinthetjük a torockószentgyörgyi 
várat, az Enyedi-szorost, sőt az 
Aranyos-völgyére is vethetünk 
egy pillantást. Ezután továbbra is 
a gerincen haladunk, majd pedig 
a végéhez érve meredek, sziklás, 
majd köves terepen ereszkedünk 
le a hegy aljába. Aránylag rövid 
idő alatt, újból felénk magasod-
nak az impozáns sziklacsopor-
tok, majd az út hátralevő részét a 
hegy alatt tesszük meg Torockó 
irányába. Így egy rövid ideig, még 
csodálhatjuk a természet újabb 
remekművét, ahol kisebb barlan-
gokat is felfedezhetünk. 

A két napos kirándulás után, 
hazafele, ajánlott Nagyenyed felé 
menni, így közelebbről is szem-
ügyre vehetjük az Enyedi-szorost 
is, mely sziklacsoportjaival maga-
san az autóút fölé emelkedik. Az 
egész vidékre jellemző a karszt 
jelenség, így bőségesen akad lát-
nivaló. Majd tovább Tövis (Teiuş) 
irányába haladunk, aztán pedig 
Balázsfalva (Blaj) felé térünk le, 
hogy aztán Kiskapusnál kiérjünk 
a főútra. Innen már ismert az út: 
Meggyes, Segesvár és végül pedig 
Udvarhely. 

 Ambrus helga-Gyöngyvér

eKe látogatáS torocKóra ÉS KörnyÉKÉre

Akinek most sem sikerült a vizsgája, július 20-ig iratkozhat fotó: ifj. haáz sándor

A General Mir Consult SPRL
a DOMUS-EXE Kft. jogi felszámolói minőségében 5 héten át, 

pénteki napokon megszervezi az adós ingó javainak egyenként tör-
ténő nyílt kikiáltásos árverését, 2012. július 20-án 11 órától kezdő-
dően. Az árverésre a felszámoló csíkszeredai munkapontjánál kerül 

sor, Testvériség sgt. 8 szám, B lépcsőház, 2-es lakrész. 
Az eladásra szánt ingó javak:
2001-es évjáratú Ford Mondeo 2.01 személygépkocsi;
famegmunkálási gépi berendezések: CNC Reichenbacher szer-

számgép; DELL Inspiron ; ipari porszívó; kazán + ventilátor; por-
szívó; csiszológép; félautomata eszterga; kartondoboz-gyáró beren-
dezés; szalagfűrész; pneumatikus prés; kalibrálógép; körfűrész; mo-
toros kompresszor; csiszológép; félautomata csomagológép; inga; 
marógép; csiszológép; szalagcsiszológép; marógép; Machita gyalu; 
fűtőkazán; porszívó légelszívó csövezettel, motoros kompresszor.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés 
megkezdése előtt legalább egy órával be kell fizetniük az Alpha Bank 
csíkszeredai fiókjába megnyitott különleges folyószámlára RO84 
BUCU 2041 2119 5708 5RON, a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő 
részvételi garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket. 

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



közélet

Minden díjat bezsebeltek a szé-
kelyudvarhelyiek a tanulók számá-
ra „Közlekedési nevelés, életre ne-
velés” címmel rendezett verseny 
országos szakaszán. A Tompa 
László Általános Iskola és a Ma-
rin Preda Gimnázium díjákjaiból 
alkotott csapat a Slatinán tartott 
vetélkedő mind a négy próbáját 
hibátlanul teljesítette. 

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

Július 10. és 14-e között 
Slatinán tartották a „Közle-
kedési nevelés, életre nevelés” 

(Educaţie rutieră, educaţie pentru 
viaţă) vetélkedő országos szaka-
szát. Minden megyét egy csapat 
képviselt, így negyvenkét csapat 

168 tanulója vett részt a vetélke-
dőn, melyet a tanügyminisztérium 
szervezett a rendőrséggel közö-
sen. A vetélkedő elsődleges célja 
az, hogy a tanulók minél jobban 
megismerjék a közlekedési szabá-
lyokat, illetve, hogy tudatosodjon 
bennük: nemcsak ismerni kell a 
szabályokat, hanem be is kell azo-
kat tartani. 

Mint Libik Győző felkészí-
tőtanár, a Tompa László Álta-
lános Iskola és a Marin Preda 
Gimnázium tornatanára az ese-
ményről tájékoztatott, azon csa-
patok nyertek a versenyre rész-
vételi lehetőséget, melyek ko-
rábban megnyerték a vetélkedő 
megyei szakaszát. A verseny két 
korosztályban (5-8. osztály és 
9-12. osztály) és négy próbával 
zajlott: az alsóbb tagozatosok 
kerékpárral egy akadálypályán, 
poligonon kellett végighaladja-
nak, majd egy iskolai park nevet 
viselő próbán is bizonyítaniuk 
kellett. Ez utóbbi is kerékpáros 
verseny, és a közlekedési szabá-
lyok betartását, ismeretét tesz-
teli. A líceumi diákokra is két 
próba várt: nekik bíráskodniuk 
kellett, majd egy KRESZ-tesz-
tet megoldaniuk. 

Székelyudvarhelyről négy 
tanuló vett részt a versenyen, és 
mind a négyen hibátlanul telje-

sítették a rájuk kiszabott próba-
számokat, így egyéniben mind 
a négyen első helyezést értek 
el, a csapat pedig szintén az első 
helyen végzett – közölte Libik, 
hozzátéve, szerinte minden je-
lenlévő meglepődött, hisz ilyen 
még nem volt, hogy Hargita 
megye végezzen az első helyen. 
Libik azt is elmondta, Imre Ildi-
kóval, a Tompa László Általános 
Iskola tanárával közösen készí-
tették fel a diákokat, a versenyre 
áldozott idő pedig nem bizo-
nyult feleslegesnek: Somorai 
Zsolt az akadálypályán, Dénes 
László Hunor az iskolai parkban 

remekelt, Vadana Teodor egyet-
len hiba nélkül oldotta meg a 
tesztet, Coman Bogdan pedig 
kiválóan bíráskodott a verseny 
parkjában. 

Libik szerint a sok munka 
meghozta gyümölcsét. Amúgy 
érett már az első hely, hisz ta-
valy Somorai egyéniben szintén 
az első helyen végzett, Dénes és 
Coman harmadik lett, Vadana pe-
dig negyedik. Ide tartozik, hogy a 
verseny körzeti, megyei szakaszát 
a Tompa László Általános Iskola 
udvarán szervezték meg, ahol pá-
lyát festettek, illetve a diákok itt is 
gyakoroltak. 

ReMeKeLTeK A ToMPA LÁSzLó éS A MARIn PRedA ISKoLÁK TAnuLóI 

Országos elsők vagyunk közlekedésben 
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hargitanépe Várjuk ügyfélszolgálati irodánkban!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215 270
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A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

Győztesen. A sok munka meghozta gyümölcsét

Körkép

Az RMDSZ-ben elkezdődtek a jelöltállítási 
viták. Míg ezek Székelyföldön nem annyira ér-
dekesek (habár néhány pikantériát azért szol-
gáltathatnak), addig a jelöltállítás, illetve az 
őszi választásokra való felkészülés általában véve 
nagyon komoly feladat. 

A folyamatban van azonban néhány kérdő-
jel. A helyhatósági választásokon az RMDSZ 
jól szerepelt egyes helyeken, rosszul másokon. A 
rossz eredményt elérő vezetőket nem szabad a kampány-
gombok közelébe engedni többé. Ugyanakkor az RMDSZ  
vezetésében el kell dönteni egy közös kampánystratégiát, 
és ezért kell vállalni a központi felelősséget is, nem szabad 
a szervezésben magukra hagyni a szervezeteket. Ugyanis 
ezek a választások nem csak arról fognak szólni, hogy vala-
ki nyerjen a kerületében, hanem arról is, hogy a szövetség 
gyűjtsön össze minél több töredék-szavazatot. Ezért kell 
egy olyan üzenet, amelyik mindenhol megmozgatja a ma-
gyar választókat, és azokban a választókerületekben is hoz 
szavazatokat, amelyekben a magyar jelöltnek egyébként 
nincs esélye. 

A nemrég lejárt helyhatósági kampányban látszott, 
hogy kik a hiteles emberek, és milyen programokat szeretne 
megvalósulni látni az erdélyi magyar. Ezek a hiteles em-
berek nagyobb szerepet kell kapjanak, mondanivalójukra 
pedig elsősorban a jelölteknek kell odafigyelni, és besorolni 

melléjük. 
Kérdés az is, hogy milyen lesz a magyarországi vi-

szonyulás az őszi választásokhoz. A legfőbb probléma (és 
kíváncsi lennék, hogy erről mi hangzott el Orbán Viktor 
az erdélyi pártokkal tartott minapi megbeszélésén), hogy 
Budapest mennyire hajlandó belehajszolni erdélyi zseb-
pártjait egy újabb választási megmérettetésbe. Illetve a 
Budapesten is sokat hangoztatott „magyaregység” nekik 
azt jelenti, hogy az RMDSZ adjon bejutó helyet azoknak 
a szervezeteknek is, akik nem érdemlik, és valószínüleg em-
berük sincs, akit oda tegyenek? Erről eddig nem lehet tudni 
semmi biztosat. 

Annyi mindenképp elmondható, hogy szükség van 
a helyhatósági választások pontos megértésére ahhoz, 
hogy ősszel jó eredmény szülessen. Pontosan kell látni, 
hogy az erdélyi magyarok már nem csak az egységre 
szavaztak, hanem az eredményekre is. Ahol nem vol-

tak eredmények, rossz volt a jövőkép, 
ott nem mentek el szavazni, vagy még 
rosszabb, nem magyar jelöltet támo-
gattak a voksaikkal. És az eredmények 
nem (csak) eurómilliókat jelentenek, 
hanem egy olyan mozgalmat, amiben 
a szavazó látja a maga saját helyét is, 
amiben hisz, és ami elhozhatja neki is a 
boldogulást, a könnyebb életet. A legna-

gyobb lehetséges eredmény egy erdélyi magyar mozga-
lom. Ezt a szerepet az RMDSZ magára vette, de nem 
mindig és mindenhol sikerült neki. Eddig a kudarco-
kat is sikerült eltussolni az egység jegyében, most már 
ezt nem lehet. Ami azt jelenti, hogy még több munkát, 
még több felelősséget kell vállalni. Az erdélyi magyar 
szavazót nem lehet becsapni, ezt láttuk. Nem dőlt be 
a „pirosfehérzöldre” maszatolt átverésnek sem, amit 
polgári oldalként reklámoztak neki, de nem dőlt be a 
multikulturális hablatynak sem. Ennek a közösségnek 
vannak jól felfogott értékei és érdekei. Aki a politikai po-
rondon akar játszani, annak ezeket nemcsak ismerni, 
de hinni is kell.

Ismerni kell a közösség értékeit

                  NÉZŐpoNt n Isán István Csongor
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Pénteki rendkívüli ülésén döntött 
Székelyudvarhely önkormány-
zata: a város 255 000 euróért 
megvásárolhatja a Haberstumpf-
villát, melyet remélhetően, pár 
százezer euróból két-három év 
alatt felújítanak. Hogy ki költözik 
a régi szülészet épületébe, még 
nem tudni. A legesélyesebb a 
múzeum. 

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

A pénteki rendkívüli ülé-
sen a székelyudvarhelyi 
önkrományzatnak ti-

zenhárom tanácsosa jelent meg. 
Mindannyian elfogadták a polgár-
mester által előterjesztett egyetlen 
napirendi pontot, mely a régi szü-
lészet épületének, a Haberstumpf-
villának a megvásárlására vonat-
kozott. A polgármester bontotta 
ki ennek szükségességét: a vissza-
szolgáltatásokra vonatkozó 10-es 
törvénnyel igényelték és kapták 
vissza a valamikori tulajdonosok 
a Kossuth Lajos utcai Haáz Rezső 
Múzeum épületét. 

– A tulajdonosokkal egy töb-
bé-kevésbé elfogadható szerződése 
van az intézménynek 2013-ig. A 
megvásárolandó villa jelenlegi be-
épített felülete 677 négyzetméter, 
melyhez negyven ár terület és mel-
léképületek is társulnak. Mindez 
a múzeum mostani felületének a 
háromszorosát jelenti – tudatta 
Bunta Levente, majd azzal folytat-
ta, ha a múzeum az épületbe köl-

tözhetne, az jelentős bővülés lenne 
az intézménynek. A polgármester 
azt is elmondta, hogy szakembe-
rek értékelték fel az épületet, és 
annak végső árát 255 000 euróban 
határozták meg. 

 – A múzeum vezetősége is sze-
retné, ha az önkormányzat a vásár-
lás mellett döntene – tette hozzá 
Bunta, aki azt is tudatta, „az intéz-
ményteremtés lényege, hogy bizto-
sítsd az ingatlant, és ez a múzeum 
esetében megtörténhet”. 

– Persze lehetne óvoda is az 
udvaron, ezt is ajánlom a tanács 

figyelmébe, ugyanis a Bethlen 
negyedieknek nincsen óvodájuk 
– hívta fel a tanácsosok figyelmét 
a polgármester. Szavazás előtt 
Gergely László tudatta: az urba-
nisztikai és a gazdasági szakbi-
zottság pozitívan véleményezte a 
vásárt. Felszólalt Zakariás Zoltán 
is, aki az iránt érdeklődött, hogy 
mivel több százezer euróra rúg az 
épület felújítási összege is, lesz-e, 
van-e erre forrása a hivatalnak? A 
polgármester így felelt: a felújítást 
elsősorban pályázati forrásokból 
fedeznék, és reméli, kevesebb, 

mint ötszázezer euróból sikerül is 
tatarozni a villát. 

 – Ha másképpen nem, a költ-
ségvetésből két-három év alatt ki-
szorítható ez az összeg – mondta a 
polgármester, aki arról is említést 
tett, hogy mivel Székelyudvarhelyen 
krónikus épülethiány van, ő helyet 
adna az épületben más elképzelé-
seknek is. 

– Meg kell fontolni azt a javas-
latot is, miszerint állandó vadászati 
kiállítást rendeznének az épületben, 
mely vonzó lenne a turisták számá-
ra, hisz ez a hely híres a vadállomá-

nyáról – közölte a polgármester. A 
testület szavazott, és mindenki a 
vásárlás mellett döntött. 

Oktatási stratégia 
és épületvásárlás 
A rendkívüli tanácsülés külön-

féléi között Zakariás Zoltán a város 
oktatási stratégiája iránt érdeklő-
dött. Bunta tudatta, van, de régi, ám 
már dolgozik egy munkacsoport az 
új stratégia összeállításán. 

– Azt tudom ígérni, hogy au-
gusztusig elkészülhet, és arra kérem 
a tanácsosokat is, vegyenek részt a 
munkában. Habár nem sietném el 
a stratégia kidolgozását, október-
ben vagy novemberben a tanács elé 
kerülhet az – mondta a polgármes-
ter, aki azt is hangsúlyozta, számára 
nagyon fontos a felsőfokú és a szak-
mai oktatás, ezért számon is fogja 
kérni az érettségi eredményeket az 
iskoláktól. 

Mike Levente tanácsos a régi öt-
lettel hozakodott elő: érdemes volna 
a városnak megvásárolni a Nicolae 
Bălcescu és az Orbán Balázs utca 
kereszteződésénél található ingat-
lant. Bunta azt felelte, elég spekula-
tív áron igyekeznek a tulajdonosok 
eladni azt, viszont nagy gond, hogy 
az épület hiányában sem lehet ott 
körforgalmat kialakítani, hisz nem 
elég a hely. A polgármester ezektől 
függetlenül kérte a tanácsosokat, 
vizsgálják meg, mennyibe kerül az 
épület, illetve további szakembe-
rekkel nézessék meg: lehet-e oda 
körforgalmat építeni? 

Az érettségi eredményeket 
tükröző problémák megol-
dására magániskolát indít a 
székelyudvarhelyi BABOk Ok-
tatási központ, amely tulajdon-
képpen magánórák formájában 
készítené fel a jövendő érettsé-
gizőket. Az oktatás tanfolyam-
szinten fog működni, az órák 
időpontját pedig maga a diák 
határozza meg szabadidejének 
függvényében – nyilatkozta a 
sajtótájékoztatón Bakó András, 
a BABOk alapítója. 

Radó Krisztina

A BABOK Oktatási 
Központ 2010. októ-
berében alakult meg 

Székelyudvarhelyen, célja pedig a 
tanulás és tudás fontosságának ter-
jesztése a fiatalok körében, illetve 
az ifjak életre való felkészítése egy 
úgynevezett life coaching (LC) 
módszer alkalmazásával.  – A LC 
módszer alkalmazása lényegében 
elérhetővé teszi a rövid és hosszú 
távú célokat. Egy minden részletre 
kiterjedő program, amely által az 

egyén képessé válik mind a mun-
kát, a pénzügyeket, a tanulást, az 
egészséget, a kapcsolatokat és a 
szórakozást felölelő problémák ke-
zelésére – tájékoztatott Bakó And-
rás, a magániskola megálmodója. 

Mint elmondta az iskola ötle-
te az érettségizők eredményeinek 
növelése érdekében született meg, 
és tulajdonképpen egy olyan ok-
tatási módszert kíván alkalmazni, 
amely által 90 százalékban garan-
tálják az érettségi vizsga sikeressé-
gét. Az oktatás programcsomagok 
formájában fog működni, ami azt 
jelenti, hogy a diák egy hat tan-
tárgyat tartalmazó oktatási cso-
magot fog megvásárolni. Minden 
csomagban kötelezően szerepel a 
life coaching, a sport és a tanuló 
által választott szak – magyar, 
matematika, román, stb. – tantár-
gya, a többit pedig igényei szerint 
választhatja ki. Például, ha valaki 
magyart akar intenzívebben ta-
nulni, akkor a csomagban szere-
pelni fog a sport, a life coaching, 
a magyar és még három tantárgy, 
amelyet maga választhat ki. Ezen 

kívül az iskola ajánlata között sze-
repel egy élet-iskola, egy érettségi 
és egy egyetemi csomag, amelyek 
kimondottan az életre, az érettsé-
gire és az egyetemre készítik fel 
az érdeklődőket – magyarázta 
Bakó András. Ugyanakkor azt is 
elmondta, hogy mindezt tanfo-
lyam szinten szeretnék oktatni, 
amelyre be lehet iratkozni. Ha 
ez megtörtént, akkor a diáknak 
egy képességfelmérő vizsgát kell 
tennie, amely az egyéni szintjét 
fogja felmérni és ez által kerül be 
egy csoportba. A csoportokat úgy 
állítják össze, hogy azonos szin-
teken levő egyének kerüljenek 
be egy-egy csoportba, viszont, ha 
valakinek különleges oktatásra 
lesz szüksége, akkor annak külön 
indítanak egyet. Az iskola által 
indított tanfolyamok időtartama 
a tervek szerint hét hónap lesz 
és havi 400 lejbe fog kerülni.  Az 
oktatás október elsejétől indul, a 
létszám viszont korlátozott, ezért 
maximum 60 személy jelentkezé-
sét várják a Bethlenfalvi út 164-es 
szám alatt. 

Az oktatási intézményben egy 
tizenöt személyből álló, diplomával 
rendelkező csapat fog munkálkod-
ni. Valójában kétféle tanulási lehe-
tőséget nyújtanak az érdeklődők-
nek: elsősorban sikeres érettségire 
és egyetemi felvételire készítenek 
fel, másodszor pedig olyan dolgok-
kal foglalkoznak, amelyek részben 
vagy egészen kimaradnak az iskolai 
anyagból. Többek között ide tarto-
zik az önismeret-fejlesztés, tanács-
adás egy dinamikusabb élethez és 

képességfejlesztés. – A BABOK 
egy egyszemélyes elképzelés, ame-
lyet egy csapat valósít meg, és az 
életben való megélhetést tűzte ki 
célul. A magániskola helyett inkább 
nevezném életiskolának, ugyanis 
segítséget szeretnénk nyújtani az 
embereknek magánéleti problé-
máik megoldásában, hogy ennek 
eredményeképpen lelkiekben meg-
erősödjenek, önbizalmuk fejlődön 
és könnyebben kezeljék a jövőbeni 
akadályokat – véleményezett Bakó. 

Rendkívüli tAnácSüléS 

A város megvásárolja a Haberstumpf-villát

cSOmAgAlAPú OktAtáSt teRveznek

Októbertől magániskola indul Udvarhelyen

Egyelőre nem tudni, hogy ki költözik a régi szülészet épületébe. A legesélyesebb a múzeum fotó: ifj. haáz sándor
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Nemcsak a meleg miatt volt ér-
demes hétvégén kilátogatni a 
zeteváraljai víztározóhoz, hiszen 
most tartották a hagyományos 
Nemzetközi Bogártalálkozót. 
Immár nyolcadik alkalommal 
gyűltek össze a híres autómárka 
kedvelői, akik között meglepő 
módon jóval több volt a külföldi 
résztvevő.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Megszokták már az 
udvarhelyszékiek, hogy 
évente egyszer kirajza-

nak a kultikus autómárka kedvelői 
és bemutatják féltett kincseiket 
nemcsak egymásnak, hanem az 
érdeklődőnek is. Hétvégén nyolca-
dik alkalommal szervezték meg a 
Nemzetközi Bogártalálkozót, ahol 
az előzetes elvárások szerinti hatvan 
helyett csupán harmincöt „boga-
ras” gyűlt össze.

– A kis létszám ellenére nagyon 
jól érezte magát mindenki a talál-
kozón – vélte Benyovszki Ferenc 
szervező.

A hagyományosnak mondha-
tó kivitelezésű, ám szigorúan ere-
deti darabokból álló gépjárművek 
mellett voltak kisbuszok és feltűnt 
egy-két kabrió is, ugyanakkor tisz-
teletét tette egy-két New Beetle-
tulajdonos is.

Már péntek délután gyüle-
keztek a zeteváraljai víztározó-
hoz a régi masinák, a sátorverés 
és bejelentkezés után tábortűz, 

valamint buli szerepelt a napi 
programban. A szombati napot 
egy kis mozgással kezdték a Bo-
garak, délelőtt túrázni indultak, 
a cél pedig a székelyvarsági Csor-
gókő-vízesés volt. Visszatértük 
után vetélkedőkön mérhették 
össze tudásukat a jelentkezők, 
a próbák között szerepelt a gó-
lyalábon való járás, valamint a 
kerékteke is, de a helyszín adott-
ságait kihasználva a vízi vetélke-
dők sem maradtak el. Mindezek 
mellett a legek versenyére is sor 
került: többek közt díjazták a 
legszebb autót, de a legmesszebb-
ről érkezőt is. A szervező szerint 
meglepő módon az idei találko-

zón, a helybélieken kívül nagyon 
kevés romániai Bogár tulajdonos 
vett részt, a résztvevők több mint 
fele Magyarországról érkezett.

A szombat estét a díjkiosztó 
után hatalmas tábortűz tette felejt-
hetetlenné, ahol mint a részvevők 
elmondták, számos új barátságra is 
szert tehettek.

– Bár a rendezvényt önköltsé-
gen szerveztük meg, senkinek nem 
volt kifogása, mindenki jól érezte 
magát. A bogarasok elégedettek 
voltak az időjárással és természete-
sen a helyszínnel is. Összességében 
úgy érzem egy sikeres találkozón 
vagyunk túl. Immár a nyolcadikon 
– summázott Benyovszki Ferenc.

Elvágták a Felsőboldogfalva 
községhez tartozó Árvátfalvát 
ellátó vízvezetéket, amely Har-
gita Megye Tanácsa Kisvíz prog-
ramjából épült. Múlt hét óta ez 
már a második eset, hogy az 
árvátfalviak víz nélkül marad-
nak, és az ott lakók panasszal 
fordultak Borboly Csaba ta-
nácselnökhöz, mert szerintük a 
szomszédos Patakfalván (ahol 
áthalad a vezeték) zárták el a 
vizet múlt héten, majd vágták el 
a csövet szándékosan. 

HNU-információ

Mivel a beruházás még 
nem került a helyi ön-
kormányzat ügykeze-

lésébe (az átadási-átvételi határo-
zatot viszont már mind a megyei, 
mind a helyi tanács elfogadta), a 
megyei tanács illetékes ez ügyben 
rendőrségi feljelentést tenni, nem 
a polgármesteri hivatal. Sándor 
József polgármester ígérete sze-
rint rendezi a vitát Árvátfalva és 
Patakfalva lakói között még a nap 
folyamán, de ha ez nem sikerül, 
Hargita Megye Tanácsa bűnügyi 
feljelentést tesz. Ilyen cseleke-
detért 3 hónaptól 2 évig terjedő 
börtönbüntetés vagy 30 000-től 
50 000 lejig terjedő bírság szab-
ható ki.

A konfliktus mögött az áll, 
hogy az árvátfalvi vízbefogásnál 
nemrég meghibásodás történt, 

ezért átmenetileg az árvátfalviak 
is a patakfalviak forrásából kap-
ják a vizet, amíg a hibát kijavítják. 
Információink szerint ez kivál-
totta a patakfalviak ellenkezését. 
Borboly Csaba tanácselnök ez-
úton felháborodását fejezi ki, és 
megengedhetetlennek nevezi az 
ilyen cselekedetet. – Sajnálom, 
hogy egy községen belül ilyen 
konfliktus történhet, magyar 
emberek között. Közösségeink 
között szolidaritásra van szükség, 
ezért felkérem az árvátfalviakat 
és a patakfalviakat, tárgyalják 
meg a problémát egymással. A 
polgármester urat szintén kérem, 
rendezze az ügyet, ez kötelessége. 
Sajnálom, hogy a helyi önkor-
mányzat késlekedése miatt még 
nem sikerült átvenniük a vízrend-
szert, hogy saját maguk kezeljék a 
helyzetet, beleértve a rendőrségi 
feljelentést is – nyilatkozta a me-
gyei tanács elnöke.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a megyei tanács Kisvíz 
programjából – amely által kis-
településeken építenek ki ivóvíz-
hálózatot – a Felsőboldogfalva 
községhez tartozó Árvátfalván is 
ivóvízhálózat épült, amely fél éve 
készült el. A beruházás értéke 195 
398,08 lej, és magában foglalja a 
forrásbefogást, 2 db 25 000 literes 
tartályt,  3000 méteres fővezeté-
ket, 800 méteres elosztóvezetéket, 
1 tűzcsapot és 1 utcai kutat.

Hosszú idő után a küsmödi 
templom fedelének teljes 
cseréjével sikerült megóv-
ni a belső teret az ázástól. A 
tetőszerkezet összes hibás 
cserepét kidobták, helyüket 
az erdőszentgyörgyi Rhédey 
kastély cserepeivel pótolták, 
így gond nélkül használható a 
templom.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint Lukács Ferenc, a 
falu lelkésze elmondta 
a Hargita Népe Ud-

varhelynek, az elmúlt évek során 
volt némi toldás-foldás a temp-
lomon, de ennyire számottevő 
munkálat már rég nem volt. Az 
1960-as években volt egy ko-
molyabb felújítás az épületen, 
mivel akkoriban már életve-
szélyes volt a használata. Azóta 
csak kisebb javításokat eszkö-
zöltek. – Most minden cserepet 
átforgattak, megvizsgáltak. A 
hibásakat eldobták, csak az élet-
képesek maradtak a tetőn. Az 
erdőszentgyörgyi Rhédey kasté-
lyon cserélték ki teljesen tavaly a 

cserepeket újra: az ottani csere-
peket vásárolták meg, mivel még 
jó állapotban vannak. A temp-
lomunkon még sok mindent fel 

lehetne újítani, de ez volt a leg-
nagyobb betegsége. Szerencsére 
most már nem ázik be a tetőszer-
kezet – ismertette a lelkész.

Korábban már szóvá tették 
Antal Zoltán református es-
peresnek a problémát, aki elvi 
beleegyezését adta a tető felújí-

tására Mihály Zitával, a Har-
gita Megyei Művelődési, Egy-
házügyi és Nemzeti Kulturális 
Örökség Igazgatóságának szak-
felügyelőjével együtt. A megyei 
tanács 10 000 lejjel támogatta a 
templom tetejének felújítását.  
Lukács Ferenc arra is kitért, 
hogy most csakis a fedelet ja-
vították meg, mivel a templom 
műemlékké van nyilvánítva, így 
nem szabad tatarozási munkákat 
végezni a megfelelő engedélyek 
nélkül. A megyei tanácsnál már 
figyelembe vették a templom ál-
lapotát, készülnek a felmérések, 
tervezik a teljes felújítást is, de 
még nagyon sok a romos temp-
lom a megyében. Ez már nem a 
küsmödieken áll.

A falunak már a 14. század-
ban állt mai református templo-
ma, amely Szűz Mária tiszteleté-
re volt szentelve és 1446-ban a 
pápától búcsúengedélyt kapott. 
A 15. század közepén a templo-
mot megújították, melyhez Hu-
nyadi János nagyban hozzájárult 
a marosszentimrei csatában zsák-
mányolt kincsekből. Később re-
formátus templom lett.

VIII. NEMzETKözI BogáRTAlálKozó

Több volt a magyar Bogár
ElVágTáK A VízVEzETéKET

Bűnügyi feljelentést 
tervez a megyei tanács

10000 lEj CsEREpEKRE

Kicserélték a küsmödi templom hibás cserepeit

Rajzottak a Bogarak. A külföldiek többségben voltak 

Az összes cserepet átforgatták. A hibásakat kicserélték
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közélet

Körkép

hirdetések

Parázsló csutakok, lángoló fa-
törzsek látványa fogad Szent-
egyháza és Kápolnás határában 
vasárnap délután. Az elfekete-
dett területen a fejmagasságban 
terjengő maró füstfelhőben néha 
látszik, amint a lángok hatására 
fatörzsek törnek kettőbe és dől-
nek ki. Mikor kitisztul a terület, 
hatalmas kiégett pusztaság tá-
rul a szemünk elé. Az emberek 
becslése szerint több mint har-
minchektárnyi terület vált a lán-
gok martalékává, amelyből húsz 
szentegyházi, míg tíz kápolnási 
terület. A közös erőfeszítés, idő-
közben megszervezett munka 
azonban meghozza gyümölcsét: 
sikerül felvenni a harcot, sőt 
még le is győzik a lángokat.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Szombat óta lángol az erdő 
Kápolnásfalu és Szentegy-
háza határában. A több 

mint harminchektárnyi területen 
a helyszínen tartózkodók elmon-
dása szerint áfonyát szedő romák 
miatt gyulladt ki az erdő, ugyanis 
őrizetlenül hagyták az általuk ra-
kott tüzet. Vasárnap délután, a te-
repszemlénk előtt a hivatalban ta-
láljuk Szentegyházán Rus Sándor 
polgármestert és Venczel Attila 
jegyzőt, akik keze alatt mondhat-
ni „égnek” a telefonvonalak. Érte-
sítettük a prefektúrát, segítséget 
kértünk tőlük az oltásban: kér-
tük, hogy minél több katonát és 
tűzoltót küldjenek, hiszen emberi 
erőre van a legnagyobb szükség. 
Ezenkívül pedig a helyszínen van-
nak helyi önkéntes tűzoltók, mi 
pedig kotrógépeket küldtünk. Jó 
lenne, ha minél több ember men-
ne tüzet oltani, szerszámokkal, 
hiszen terepszemlénk során mi is 
meggyőződtünk arról, hogy nagy 
a baj – nyilatkozta lapunknak 
Szentegyháza polgármestere.

Terepjáróval megyünk ki a 
helyszínre három helyi önkéntes 
tűzoltó társaságában, akik útköz-
ben vizet vásárolnak, szerszámokat 

pakolnak a terepjáróba. Menet köz-
ben több út szélén hagyott autóval 
is találkozunk, majd elhagyjuk az 
önkéntes tűzoltók mikrobuszát is, 
amivel a rossz, nehéz útviszonyok 
miatt nem lehetett az erdőtűz 
helyszínére kiérni. Miközben ki-
felé tartunk, gyűlnek az esőfelhők, 
dörög, villámlik, és egy kis idő 
múlva már a futó zápor is megér-
kezik, amit a helyszínen tartózko-
dó tűzoltók nagy örömmel nyug-
táznak, mivel jelentősen besegít az 
oltásba. A lángoló zsarátnokok, az 
égő fű kissé lehűl, megnedvesedik, 
eközben pedig a helyszínen levő 
kotrógéppel is szorgosan ássák az 
árkot, ami megakadályozza a tűz 
továbbterjedését. Az öröm azon-
ban nem tart sokáig, ugyanis né-
hány percen belül eláll az eső. Foly-
tatni kell a munkát, szerencsére 
már nem kell a villámoktól tartani 
a fák között – mondják a tűzoltók. 
A helyszínen terepjáróval járőröző 
erdészek, valamint a falubeliek a 
tűzoltókkal közösen a további lé-
péseket szervezik, tartálykocsikat 
várnak a hegyre. Néhányan ag-
gódva jegyzik meg, hogy az utolsó 
meredek hágón nem biztos, hogy 
ki tudja húzni a traktor a vízzel teli 
tartálykocsit. Győz a befektetett 
erő, a traktorok és a legerősebb 
terepjáró végül kivontatja a vízzel 
teli eszközt, amivel kezdeni lehet 
a perem oltását. Az autóból előke-
rül a szivattyú, amit szorgos kezek 
szerelnek fel pillanatok alatt a víz-
tartályra, majd a locsolócsőből is 
előtör a vízsugár, amivel a lángoló 
széleket „csillapítják”. 

– Reggel nagyobb tűz volt, 
akkor kellett volna jönni, meg-
mutatjuk a fényképeket is – jegyzi 
meg egyik tűzoltó. Balázs Pál, a 
Szentegyházi Önkéntes Tűzol-
tó-alakulat parancsnoka kérdé-
sünkre elmondja: szombaton már 
sikerült megfékezni az akkor még 
tíz hektáron tomboló erdőtüzet, 
azonban vasárnapra virradóan 
mindenki lejött a hegyről, felügye-
let nélkül hagyták a kritikus terü-
leteket, ezért az erős szél hatására 

ismét feléledtek a lángok, újabb 
területeket égetve fel. Ez sajnos a 
szervezetlenség számlájára írható, 
mivel senkit sem bíztak meg azzal, 
hogy felügyelje a területet. Ma ad-
dig nem megyünk el a helyszínről, 
amíg a tüzet meg nem fékezzük 
és meg nem szervezzük a kritikus 
területek őrzését – ígéri meg a pa-
rancsnok, miközben az önkéntes 
tűzoltók a locsolócsőnél láncot al-

kotnak és szervezetten segítenek a 
területet öntöző társuknak. 

– A cél az volt, hogy az út 
mentén akadályozzuk meg, hogy 
belekapjanak a lángok az érin-
tetlen területekbe. Ez nagyjából 
sikerült is – összegzett a tűzoltó-
parancsnok. 

– Most már reméljük, nem lesz 
nagy baj, az eső is besegített, de 
még nem ártana. Sikerült körülár-

kolni a terület nagy részét, a tartá-
lyokban érkező vizet pedig mind 
szétlocsoljuk – mondja az egyik 
lánglovag, miközben indulni 
készülünk. Lefelé tartva találko-
zunk még egy kisebb tartálykocsit 
szállító traktorral, Szentegyház-
ára érve, visszatekintve a hegyről 
megállapítjuk, hogy jóval véko-
nyabb, párával keveredő füstfelhő 
száll fel az erdőtűz helyszínéről.

Több minT hArminc hekTáron okozoTT kárT A Tűz

Erdőtűz Szentegyháza határában

A tűz nem zavarta a falunapot

Több helyszínen, többtucatnyi, igen változatos programmal két napon át ünnepelt Kápolnásfalu, a ne-
gyedik alkalommal megrendezett falunapokon. A  szombaton keletkezett erdőtűz megfékezésére irányu-
ló fáradozás ugyan megszaporította a szervezők dolgát, a faluünnepet azonban nem zavarta meg.
Gazdag és változatos programmal rukkolt elő a kápolnásfalusi önkormányzat a hétvégén (július 14-15.) 
megrendezett negyedik falunapra. Az udvarhelyszéki község  ünnepének érdekes színfoltját ezúttal a deb-
receniek ajándékműsora jelentette, a hajdúsági városból érkezett mintegy 50 tagú küldöttség öt részes, és 
összességében nyolc órás zenés-táncos műsorral lepte meg a résztvevőket. Bár a szombati tikkasztó hőség-
ben a legtöbben inkább a sörsátrak által nyújtott árnyékban kerestek védelmet a tűző napsütés elől, több 
produkció tömegesen vonzotta az érdeklődőket közvetlenül a színpad elé. A megszervezett programok 
felsorolása is kemény dió, nemhogy ezek mindegyikén részt venni, de így legalább mindenki kiválaszt-
hatta a neki leginkább megfelelőket. Volt itt zászlós felvonulás, fotó- és állatkiállítás, kézműves-foglal-
kozások, játszósátor gyerekeknek, íjász- és lovasbemutató, ifjúsági- és sport rendezvények, szórakoztató 
és humoros előadások, sörivó-, favágó- és főzőverseny, kiválasztották a legszebb portát és köszöntötték a 
falu legidősebb lakóit, illetve házaspárját is. Benedek László polgármester arcáról leolvasható volt az ag-
godalom a falutól pár kilométerre keletkezett erdőtűz miatt, s a tűzoltás szervezése plusz terhet jelentett 
a helyiekre, ennek ellenére igyekeztek elérni, hogy ez ne legyen rossz hatással az ünnepség hangulatára.
A két napos ünnepség tegnap este (ellenőrzött) tűzijátékkal és késő éjszakába nyúló utcai bállal ért véget.

szász Csaba

Tűzoltók és önkéntesek összefogásával harcoltak a lángok terjedése ellen fotó: tamás attila
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kor-
mányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. augusztus 
7-én 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós 
KENDYKS-PROD Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Virág negyed, 49/E/12 
szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma 17219766) tulajdonát képező következő in-
góságokat:

• Hűtős haszongépjármű MAN 10163/KOGEL, HR-11-KEN, gyártási év 1995 – 16 500 lej;
• Hűtős haszongépjármű IVECO 29610/ECP, HR-10-KEN, gyártási év 2003 – 18 750 lej;
Összesen: 35 250 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nappal a 

Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a következő doku-
mentumokat: megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj 
befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyi-
tott RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy 
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az 
ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a kereske-
delmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzé-
si okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, 
hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a megnevezett helyen személye-
sen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeiktatott személy 
révén. Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó ingóságokra, 
hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket. 

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósági szervnél, 
a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, összhangban az újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak előírásaival. Megfelelően az újrakö-
zölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, amikor 
kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. július 12-én kifüggesztették.

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. augusztus 7-én 11.30-
kor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós EL-COM-TUR 
Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Miron Cristea utca, 11/A/2. szám, Hargita megye, 
fiskális azonosítószáma 18499400) tulajdonát képező következő ingóságokat:

• SCANIA N3 BC nyerges vontató, HR–06–CKD, gyártási év 2003 – 58 725 lej;
• 4 lapos megmunkáló gép – 32 325 lej;
Összesen: 91 050 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nappal a 

Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a következő doku-
mentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj 
befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyi-
tott RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy 
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az 
ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a kereske-
delmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési 
okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, 
hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a megnevezett helyen személye-
sen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeiktatott személy 
révén. Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó ingóságokra, hogy 
arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósági szervnél, 
a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, összhangban az újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betű-
je előírásainak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül sor, nem kötelező az adófizető 
meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. július 12-én kifüggesztették.

hirdetések

Körkép

A 2012-es esztendei közép-
iskolai végzettek a mun-
kaerő-elhelyezési ügynök-

ségeknél jelentkezhetnek annak 
érdekében, hogy munkahelyet 
kereső személyként jegyezzék be 
őket, ami előzetes és kötelező fel-
tétele annak, hogy munkanélküli 
segélyre jogosultakká váljanak. 
Erre a jelentkezésre a június 1. és 
július 29. közötti időszakban van 
lehetőségük. A törvényes előírá-
sok értelmében a végzősöknek 
a tanulmányaik befejezésétől 60 
napon belül kell jelentkezniük, 
június 1-jétől számítva, függetle-
nül attól, hogy sikeresen érettsé-
giznek-e vagy sem. Azért június 
1-jétől számítódik ez az interval-
lum, mert a tanügyminisztérium 
2011/4292-es rendelete értel-
mében a végzős osztályok utol-
só tanítási napja 2012. június 1. 
Mindez a középiskolai végzősök-
re vonatkozik. Abban az esetben, 
ha közülük vannak olyanok is, 
akiknek pótvizsgázniuk kell vagy 
nem zárták le egyes tantárgyak-
ból, akkor a pótvizsga időpontjá-
tól számított 60 napon belül kell 
jelentkezniük. Ugyanakkor ebben 
az esetben az adott iskolának iga-
zolást kell kibocsátania, amelyben 
fel kell tüntetni a sikeres pótvizs-
ga időpontját. 

Nyilvántartásba vételük végett 
a végzősöknek a következő aktákat 
kell benyújtaniuk: személyazonos-
sági igazolvány fénymásolata és 
eredetije; születési bizonyítvány 
fénymásolata és eredetije; tanul-

mányi okirat (iskolai végzettségi 
igazolás, érettségi bizonylat vagy 
diploma) fénymásolata és erede-
tije, az igazolás esetében abból ki 
kell tűnjön, hogy az utolsó tanítási 
nap június 1-je volt; családorvos 
által kibocsátott bizonylat, amely-
ben fel kell tüntetni, hogy az adott 
személy munkaképes-e vagy sem; 
boríték típusú irattartó. 

Hangsúlyozzuk: abban az eset-
ben, ha a középiskolai végzettnek 
nem sikerül az érettségi vizsgája 
(függetlenül attól, hogy jelent-
kezett-e a vizsgára vagy sem), 
ugyancsak jogosult a nyilvántar-
tásba vételre a lakhelyéhez legkö-
zelebb eső munkaerő-elhelyezési 
ügynökségnél, a már említett 
június 1.–július 29. közötti idő-
szakban. Amennyiben egy végzős 
sikeresen teszi le az érettségi vizs-
gát, a nyilvántartásba vétel végett, 
ugyancsak a június 1.–július 29. 
közötti időszakban kell jelent-
keznie, lévén, hogy ő végzősnek 
tekinthető attól az időponttól, 
amikor befejezte tanulmányait és 
lezárt minden tantárgyból. 

A fenti helyzetek valamelyik-
ében található végzős ameny-
nyiben nem jelentkezik nyilván-
tartásba vétel végett június 1.–
július 29. között, akkor továbbra 
is jogosult olyan személyként 
történő bejegyzésére, aki mun-
kahelyet keres, de nem lesz jo-
gosult a munkanélküli segélyre. 
Pontosítandó az is, hogy a fent 
felsorolt előírások összhangban 
vannak az oktatási intézmények 

azon kötelezettségével, misze-
rint a tanulmányok befejezésétől 
számított 15 napon belül ki kell 
bocsátaniuk a tanulmányi bi-
zonylatot még akkor is, ha azon 
időpontig nem ismeretesek az 
érettségi vizsga eredményei. 

A főiskolai végzősök esetében 
az a hatvannapos időintervallum, 
amely keretében be kell jegyeztes-
sék magukat a  munkaerő-elhe-
lyezési ügynökségeknél, az utolsó 
tanulmányi év befejezésétől vagy 
az államvizsga időpontjától szá-
mítandó (ha az érintett személy a 
tanulmányainak befejezésétől szá-
mított 12 hónapon belül sikeresen 
államvizsgázik). Tekintettel arra, 
hogy senki sem lehet biztos abban, 
hogy sikeresen teszi-e le az állam-
vizsgát, az illetékesek azt ajánlják a 
Hargita megyei lakhelyű főiskolai 
végzősöknek, hogy kérelmezzék 
a főiskolai végzettségi bizonyla-
tot (még abban az esetben is, ha 
nem került sor az államvizsgára) 
azonnal a tanulmányaik befejezése 
után, és jegyeztessék be magukat a 
lakhelyükhöz legközelebb találha-
tó munkaerő-elhelyező ügynök-
ségnél a tanulmányok befejezése 
időpontjától számított 60 napon 
belül. Kivételt képeznek azok a 
fiatalok, akiket nem zártak le min-
den tantárgyból, és a szeptemberi 
pótvizsgai szesszióban kell vizsgára 
állniuk, akik esetében a 60 napos 
időintervallum a sikeres pótvizsga 
időpontjától számítandó, s ezt az 
időpontot fel kell tüntetni a főis-
kolai intézmény által kibocsátott 

bizonylatban. Hangsúlyozandó: 
amennyiben az államvizsgára nem 
kerül sor 12 hónapon belül, és az 
adott személy a tanulmányai befe-
jezésének időpontjától számított 
60 napon belül nem jegyeztette 
be magát, akkor elveszíti munka-
nélküli-segélyi jogosultságát, de 
haszonélvezője lehet, amennyi-
ben nyilvántartásba veteti magát 
a Hargita Megyei Munkaerő-el-
helyező Ügynökségnél a munka-
hely-elfoglalást ösztönző, valamint 
ingyenes szakképesítési szolgál-
tatásoknak. A főiskolai végzősök 
esetében is hangsúlyoznunk  kell, 
hogy a fentebb felsorolt előírások 
összhangban vannak a főiskolai 
intézmények azon kötelezettségei-
vel, hogy a tanulmányok befejezé-
sétől számított 12 hónapon belül 
ki kell bocsássák a tanulmányi bi-
zonylatokat. 

Mindazon végzősök, akik 
nyilvántartásba vétel végett beje-
gyeztetik magukat munkahely-
keresés céljából, a következőkre 
jogosultak:

– ingyenes tanácsadás, tájékoz-
tatás és közvetítés, illetve tanács-
adási segítségnyújtás saját vállalko-
zás indítása végett;

– ingyenes szakmai átképzés, 
beleértve a közszállítási bérletet is;

– a végzősöket megillető mun-
kába állási 500 lejes prémium, 
amennyiben a végzés időpontjától 
számított 12 hónapon belül mun-
kába áll (csak akkor, ha a lakhelyé-
től több mint 50 kilométerre lévő 
helységben áll munkába, és csak 

akkor, ha az illető személy mun-
kanélküli segély haszonélvezője, 
vagy akkor, ha munkába állás okán 
megváltozik állandó lakhelye is).

Ugyanakkor a végzősök támo-
gatása végett a munkaerő-elhe-
lyezési ügynökségek szubvenciót 
nyújtanak azoknak a munkálta-
tóknak, akik a tanulmányaik be-
fejezésétől számított 12 hónapos 
intervallumon belül végzősöket 
alkalmaznak (függetlenül attól, 
hogy azok részesülnek-e vagy sem 
munkanélküli segélyben). Ennek 
a szubvenciónak a kvantuma diffe-
renciált a tanulmányi szint függvé-
nyében: 

– 500 lej/hónap szakiskolai 
végzősök esetében;

– 600 lej/hónap középiskolai 
végzettek esetében (függetlenül 
attól, hogy van-e vagy nincs érett-
ségi diplomájuk), valamint azon 
főiskolai végzettek esetében, akik-
nek nincs államvizsgájuk;

– 750 lej/hónap államvizsgával 
rendelkező főiskolai végzettek ese-
tében.

A szóban forgó szubvenciót 12 
hónapon át folyósítják az egyez-
mény aláírásától számítva, a mun-
káltató pedig arra kötelezett, hogy 
ebben az időszakban ne bontsa fel 
a munkaszerződést, már amennyi-
ben erre nem teremtenek jogala-
pot a Munkatörvénykönyvnek az 
alkalmazottra vonatkozó előírásai. 
(Így például nem bontható fel a 
munkaszerződés átszervezés okán 
vagy a felek megegyezése révén 
stb.) (x)

Középiskolai, főiskolai végzősök figyelmébe!
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Két érdekes társadalmi kísérlet 
zajlik a dán fővárosban, Koppen-
hágában. Az egyik egy elhagyott 
katonai barakkváros területén, 
ahol a hetvenes években beköl-
tözött fiatalok lázadásból saját 
„országot” hoztak létre, de legin-
kább az ott kilószám vásárolható 
könnyű drogokról lettek híresek. 
Ennél  hasznosabb a másik: ma 
már minden harmadik ember 
kerékpárral jár dolgozni, és a 
települést sikerült a világ leg-
zöldebb, legélhetőbb városává 
változtatni.

Lukács Csaba, Koppenhága

Először az tűnt fel, hogy min-
den sarkon van egy biciklibolt. 
Egyiknek a kirakatában csupa 

bukósisak látható, a másikban alkat-
részeket tartanak, és az üzlet előtt fel 
is szerelik őket, a harmadikban pedig 
olyan rozoga kerékpárokat árulnak, 
hogy nem szívesen ülnék fel rájuk. 
Autóbusszal érkeztem a fővárosba az 
Öresund hídon át Svédországból, és 
a magas jármű ablakából nem tűnt 
fel az alant elsuhanó kerékpárok 
sokasága. Ahhoz le kell szállni, és 
elindulni gyalog, hogy szembesül-
jünk a megdöbbentő mennyiségű 
biciklissel és persze a kerékpárok for-
májával: van teherhordó, láttam ol-
dalkocsis verziót, akad háromkerekű 
elöl gyerekkel, van utánfutós hátul 
gyerekkel, és persze tandem is a csa-
ládi kerékpározáshoz. És biciklibolt 
minden mennyiségben, meghök-
kentően magas árakkal. Annyi van 
belőlük, mint nálunk bankfiókból, 
arab, török étteremből és turkálóból 
együttvéve.

Koppenhágában járunk: múlt 
hónap végéig az unió aktuális fővá-
rosa volt, hiszen Dánia töltötte be 
az Európai Unió Tanácsának soros 
elnöki tisztét. A kicsit nagyobb, 
mint egymilliós településen min-
den háztartásban található bicikli, és 
kell is, mert minden második ember 
naponta használja, és a felmérések 
szerint minden harmadik ember 
kerékpárral jár munkába függetle-

nül attól, hogy épp esik az eső vagy 
netán havazik. Egy pillanatra álljunk 
meg a különleges formájú bicik-
liknél, mert sok közük van a város 
hippinegyedének, a Christianiának 
a lakóihoz. A hippiváros virágzása 
ugyanis egybeesett a hetvenes évek 
energiaválságával, amikor egyre 
többen nyergeltek át kerékpárra, és 
új megoldást kerestek a gyermekes 
szülők is. A Christiania állítólag 
egy underground újságban megje-
lent cikknek köszönheti létrejöttét, 
amelyben arra biztatták az olvasót, 
emigráljon a nyolcas busszal a har-
mincnégy hektáros egykori katonai 
telepre. A felhívásra négyszáz fiatal 
költözött be a hetvenes évek elején 
az akkor egy éve üresen álló barak-
kokba, ahol saját „országot” hoztak 
létre postahivatallal, pénzzel, később 
óvodával is gyermekeik számára. A 
dánok ezt érdekes társadalmi kísér-
letként fogták fel, és engedélyezték 
egészen addig, amíg a törvényen kí-
vüli állapotot látva beköltöztek a ke-
mény drogokat árusító dílerek is. Ezt 
már a rendőrség sem nézte tétlenül, 
valóságos utcai harcok dúltak, míg 
végül a közösség kivetette magából a 
drogárusokat. Nem sikerült teljesen: 
a marihuánát, hasist ma is kilószám 
árulják a Pusher Streeten, ahol nem 
engednek fényképezni, viszont szí-
vesen várják a különleges élmények-
re vágyó turistákat. A Christiania 
ma ezer-ezerötszáz ember otthona.
Háromszáz eurós adót kell fizetniük 
havonta, új embert csak akkor fo-
gadnak be, ha valaki elköltözik, és az 
új jelentkezőt befogadja a közösség. 
Gyakorlatilag minden van, ami a kin-
ti világban: saját pékség, éttermek, 
még női kovácsműhely is. Itt találták 
ki azt a teherkerékpárt (Pedersen), 
amely már nem ott készül ugyan, de 
annyira elterjedt a városban, hogy a 
legtöbb szülő ilyenben szállítja kis-
gyermekét.

Szándékosan nehezítik 
az autósok életét
A dán fővárosban a négyszáz ki-

lométert is meghaladja a kiépített, 

összefüggő úthálózat, a bicikliutak 
általában kétsávosak, másfél méter 
szélesek, az autósávokkal párhu-
zamosan haladnak. Ahol szűkebb 
az utca, ott az autósávok kárára 
csípnek le a bicikliseknek, és télen 
is először a kerékpárutakat tisz-
títják meg a hótól. A kerekezők 
kényelmét döntött kukák is szol-
gálják (ezekbe leszállás nélkül, 
menet közben lehet beledobni a 
szemetet), a piros lámpánál lábtá-
maszokon lehet pihentetni a lábat. 
Emellett szándékosan nehezítik az 
autósok életét: évente két százalék-
kal csökkentik a parkolóhelyek szá-
mát, viszont fokozatosan növelik a 
parkolási díjakat. Nem véletlen, 
hogy Koppenhága a legideálisabb, 
legélhetőbb a világ nagyvárosai kö-
zül – legalábbis erre az eredményre 
jutott a Monocle brit folyóirat. A 
kutatás szerint a kellemes helyek, a 
színvonalas tömegközlekedés és a 
városkép dönti el, mennyire élhető 
egy település. A világhálón elér-
hető egy magyar feliratos videó, 
amelyben várostervezők, közle-
kedési szakemberek és a főpolgár-
mester mesél arról, hogyan sike-
rült negyven év alatt élhető várost 
kialakítani az autópoliszból. Az 
egész azzal kezdődött, hogy 1962-
ben átépítették a fő bevásárlóutat 
sétálóutcává – ez volt az első ilyen 
kezdeményezés Európában. Nem 
ment könnyen, a boltosok csőd-
től tartottak az autóforgalom ki-
tiltása miatt, és sokan gondolták 
úgy: a dánok nem olaszok, itt 
nincs hagyománya az utcára való 
kiülésnek. A gyalogosok viszont 
hamar birtokukba vették az utcát, 
a boltok forgalma még nőtt is. A 
következő lépés a város ütőereinek 
számító sugárutak lecsendesítése 
volt: a négy autósávból szép lassan 
lecsíptek egy kerékpárutat, egysáv-
nyi parkolót, aztán védett buszsá-
vot. Sokkal lassabb lett a forgalom 
és sokkal biztonságosabb, hiszen 
az autó és a teherautó a hierarchia 
aljára szorult, még a jelzőlámpák 
is a kerékpárosok számára vannak 

beállítva, így egyszerűen gyorsabb 
lett két keréken közlekedni, mint 
négyen. Ennélfogva ma már itt a 
legkisebb az autóforgalom a nagy-
városok közül, és a statisztika is a 
döntés helyességét igazolta: míg 
harminc éve százhúsz ember halt 
meg évente közlekedési balesetben 
a városban, most 12-15 haláleset 
van, és közülük csak négyen kerék-
párosok.

Napi másfél millió 
kilométer két keréken
Itt azt is tudják, hogy nem 

megoldás az autók teljes kitiltása, 
hiszen nem lehet egészen kikü-
szöbölni a járműveket. A belváros-
ra kitalálták a gyalogos elsőbbségi 
utcát. Ez faltól falig szép burkolat-
tal kövezett utca, de nyitva maradt 
a gyalogosok és kerékpárosok mel-
lett az autósok számára is. Utób-
biak számára egyirányú, időnként 
megfordított haladási iránnyal. 
Ezzel elérik, hogy csak az jár ott, 
akinek valóban dolga van, az átme-
nő forgalom nem használja kiszá-
míthatatlansága és lassúsága miatt. 
Az ötletek beváltak, hiszen húsz 
év alatt sikerült megkétszerezni a 
kerékpáros-forgalmat, és a lakók 
naponta másfél millió kilométert 
tesznek meg két keréken! Most az 
a cél, hogy 2015-re a lakosság fele 
biciklivel járjon munkába (ez az 
arány jelenleg egyharmad-egyhar-
mad a bicikli, a tömegközlekedés 
és a saját autó között). Megszív-
lelendő tanulság az is, amit Lars 
Engberg főpolgármester mondott 
egy interjúban: nem ígérgetni kell, 
és választási kampányokat építeni 
a biciklisekre, mert attól megri-
adnak az emberek, hanem évtize-
deken keresztül folyamatosan, kis 
lépéseket megtéve haladni a cél 
felé. A következtetés egyszerű: ha 
megépül az ezt kiszolgáló infrast-
ruktúra, egyre több ember jön rá 
magától, hogy biciklizni jó.

Világszerte másolják is a dán fő-
város példáját, és a bicikliutak erőtel-
jes fejlesztését koppenhágásodásnak 

nevezik. Itt pedig ma is csak úgy 
újítanak fel utakat, ha egy részük 
kerékpárúttá válik. A tapasztalatok 
szerint ilyenkor húsz százalékkal 
emelkedik a kerékpárosok és tízzel 
csökken az autók száma. Az új hely-
zet persze új gondokat szül: például 
gondoskodni kell a rengeteg bicikli 
tárolásáról a forgalmas helyek kö-
zelében. A metrómegállók környé-
kén gondot okoz, hogy az emberek 
mindenfelé odaláncolják járművei-
ket, így baj esetén nehéz lenne men-
teni a föld alól. Nemrég kampány 
kezdődött, hogy a szabálytalanul 
otthagyott bicikliket bringaparko-
lókba szállítsák: a hatóságok embe-
rei büntetés helyett megolajozzák 
a láncot, felfújják a kereket, hogy a 
tulaj ne legyen túlságosan ideges, 
ha elsőre nem találta kerékpárját. 
Tavaly szeptemberben pedig már 
arról is lehetett olvasni híreket, 
hogy a város utcáin egyre veszélye-
sebb gyalogolni: csúcsidőben annyi 
a kerékpáros az utcákon, hogy du-
gók alakulnak ki. Sok kerékpáros 
fittyet hány a szabályokra, és erő-
szakosan nyomul a tömegben, ettől 
pedig sokan megijednek. Gond az 
is, hogy szinte reménytelen a város 
főbb pontjain parkolóhelyet találni 
a kerékpároknak.

Én nem tapasztaltam a gya-
loglás veszélyeit, a bringásokat is 
legalább annyira udvariasaknak 
találtam, mint az autósokat. A bi-
ciklizés örömét viszont nem sike-
rült megtapasztalnom: bár minden 
turistakiadványban azt olvastam, 
hogy a város rengeteg ingyen kerék-
párt bocsát a turisták rendelkezésé-
re (mindössze húsz korona betétet 
kell fizetni, mint itthon a bevásárló-
kocsiért, és ez a járgány leadása után 
visszajár), egyet sem találtam. Ven-
ni pedig drága lett volna: az újért 
elkérnek akár kétszázötvenezer fo-
rintot, de még a rozoga is belekerül 
vagy nyolcvanezerbe. És nem árt vi-
gyázni rá: elég gyakran lopják őket, 
így nem csoda, hogy akadnak olyan 
boltok, ahol csak eladnak bicikliket, 
venni viszont nem szoktak...

DáN Dili: DöNtött KuKáK, lámpáNál lábtámASz, fAltól fAlig utcA

Akiknek kivan mind a két kerekük

A felmérések szerint minden harmadik ember kerékpárral jár munkába. Példát vehetnénk tőlük

Riport
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> Elbuktak a magyarok. Vereséggel 
fejezte be szombaton a nyolcmeccses Euró-
pa-bajnoki selejtezősorozatot a magyar női 
kosárlabda-válogatott. Az együttes utolsó 
mérkőzésén kikapott Ukrajnában, így nem 
jutott ki a jövő évi Eb-re. A magyarok 5/3-
as mérleggel az A csoport 3. helyén zárták a 
selejtezőt, mivel a pontegyenlőség esetén szá-
mító egymás elleni összevetésben az ukránok 
lettek a jobbak. Az ötösből az első két helyen 
végzett Fehéroroszország és Ukrajna jutott 
ki a jövő évi, franciaországi kontinenstorná-
ra. A magyar nemzeti csapat legutóbb 2009-
ben szerepelt Eb-n, Lettországban. Ered-
mény, A csoport: Ukrajna – Magyarország 

73:66. A csoport állása: 1. Fehéroroszország 
14 pont, 2. Ukrajna 13, 3. Magyarország 13, 
4. Izrael 10, 5. Portugália 7.

> A 40. helyen végeztek. Országos mi-
nikosárlabda-bajnokságon vett részt a múlt 
hét folyamán Brassóban a VSK Csíksze-
reda U12 korosztályos csapata (2000 után 
születtek). A keret tagjai: Orbán Levente, 
Márk Botond, Cseke Tibor, Birta Albert, 
Szopos Dávid, Holló Bence, Nagy Sándor, 
Pál Ákos, András Potsa Péter, Tamás Bene-
dek. Eredmények: csoportkör: VSK Csíksze-
reda – Craiovai ISK 56:17 /Cseke 10, Pál 
10, Nagy 9, Holló 8, Birta 6, András Potsa, 

Tamás 4-4, Orbán 3, Márk 2, Szopos 1/; 
Máramarosszigeti EKO – VSK Csíkszereda 
54:21 /Nagy 8, Cseke 7, András Potsa, Ta-
más, Szopos 2-2/; VSK Csíkszereda – Aurel 
Vlaicu Nemzeti Kollégium Bukarest 16:48 
/Cseke, Nagy, Tamás 4-4, András Potsa, 
Szopos 2-2/; LPS Piteşti – VSK Csíkszereda 
20:42 /Cseke 12, Nagy 9, Szopos 6, Tamás 
– Pál – Orbán 4-4, Birta 3/; a 33-64. helyért: 
VSK Csíkszereda – ISK Nagyszeben 12:16 
/Cseke 6, Birta 4, Tamás 2/; VSK Csíksze-
reda – Rădăuţi-i Triumph II 21:12 /Cseke 
9, Nagy 8, András Potsa, Birta 2-2/. A csa-
pat végül a 91 résztvevő közül a 40. helyen 
végzett.

> Kosárlabda- és úszótábor. A Telemark 
Sportegyesület idén is megszervezi a már 
hagyományos úszó- és kosárlabdatáborát 
Maroshévízen. Mind az úszótáborban, 
mind a kosárlabdatáborban a szervezők 4-4 
óra edzést, továbbá az erő és állóképesség nö-
velését tűzték ki célul. Az edzések mellett a 
szervezők biztosítanak szórakozási – stran-
dolás az Urmánczy-fürdőn – lehetőséget is 
az érdeklődőknek. A kosárlabdaedzések a 
Kemény János Elméleti Líceum sporttermé-
ben lesznek megtartva, míg az úszóedzések 
az Urmánczy-fürdő termálvizes medencéi-
ben. A táborokra augusztus 13–18. között 
kerül sor. Az ára 475 lej.hí
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JEGYZET n Sarány István

Székely Vágta
Pazar a kilátás a Maksa 

melletti Óriáspince-tetőről. Aki 
azonban a hétvégén felkereste ezt a 
legendákkal telített helyet, nem 
a panorámában gyönyörködött, 
hanem a tetőn eléje táruló lát-
ványban, a lovak és lovasaik által 
nyújtott színes kavalkádban.

Az első benyomása a Székely 
Vágta rendezvénysorára érkező 
nézőnek a szervezettség volt: nem 
kellett sokat keresni sem a rendez-
vény színhelyét, sem azt, hogy hová 
parkoljon, mert közlekedésrendé-
szek és a helyi rendőrség tagjai, a 
szervezők és a köztisztasági válla-
lat alkalmazottjai gondoskodtak a 
forgalom irányításáról, az érkezők 
útbaigazításáról. Az aljból a tető-
re pedig mi mással lehetett volna 
felkapaszkodni gyalogszer helyett, 
mint lovas fogattal. Sokan éltek a 
lehetőséggel a rekkenő hőségben, a 
szófogadó lovacskák kaptattak há-
góra, baktattak lejtőre, szállítva a 
vágtára érkező nézőket. A műsor-
ban szereplő lovak szerencsésebb 
helyzetben voltak, őket utánfutó-
val vitték fel a tetőre.

A néző előtt sorra peregtek 
a különböző műsorszámok: 
volt műlovaglás, díjugratás, 
fogathajtó verseny, lovasíjász-
bemutató, lovas színház, csikós 
bemutató, és láthatta a közönség 
a híres-nevezetes pusztai ötöst 
is: ötös fogatot hajt a csikós, úgy 
hogy egy-egy lábával áll egy-egy 
lovon, s még hármat vezet. No 
meg tegnap a vágta futamai. 
Megannyi műsorszám csodálat-
tal töltötte el a nézőket, ugyanis 
valamennyi a ló és az ember kö-
zötti összhangról tanúskodott, 
a ló iránti tiszteletről és gondos-
kodásról, a rengeteg befektetett 
munkáról, időről és nem utolsó-
sorban anyagiakról.

Nagyon sok volt a gyerek, a 
fiatal, jelezve, hogy a lovas sportok 
reneszánszukat élik minálunk is, 
divat lett újból a lovaglás.

Székely támadt, Székely bánja 
– ez a két híres magaslat hirdette 
a székely hadiszerencse forgan-
dóságát, az Óriáspince-tető most 
a Székely Vágta színhelye lett, s a 
három magaslat együtt hirdeti a 
székelység saját értékeihez való ra-
gaszkodását.

Tartalmas szórakozást, remek 
kikapcsolódást és nemes vetélkedést 
kapott a néző. Kell-e többet nyújt-
son egy sportesemény?

Lovasíjász-bemutató. Gyorsaság és engedelmesség fotók: sarány zsolt 

Pusztai ötös. Virtuozitás

Csikós vágtat. A pásztornépek arisztokratái

Fogathajtó verseny. Összhang

Bukarestben maradt a Szuperkupa. Szombat este ren-
dezték meg a román labdarúgó Szuperkupa döntőjét. A bajnoki 
címvédő Kolozsvári CFR és a kupagyőztes Bukaresti Dinamo csa-
táját büntető párbaj döntötte el. A fordulatos és színvonalas mérkő-
zést végül a 65. perctől emberelőnyben játszó Dinamo nyerte meg. 
A CFR pedig modern kori történelme során elsőször veszített ti-
zenegyes párbajt. Eredmény: Bukaresti Dinamo – Kolozsvári CFR 
2–2 (0–1, 1–1, 2–2) – büntetők után 6–4. Gólszerzők: Tucudean 
(63., 100), illetve Valente (36.), Kapetanosz (102.).
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folytatás a 2012. július 13-i lapszámból

ETÉD KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI

82. sz. szavazókörzet: Etédi Általános Iskola (Etéd 
393. sz.): Etéd 1–525. sz.

83. sz. szavazókörzet: Kőrispataki Művelődési Ott-
hon (287. sz.): Kőrispatak 1–380. sz.

84. sz. szavazókörzet: Küsmödi Művelődési Otthon 
(34. sz.): Küsmöd 1–187.sz.

85. sz. szavazókörzet: Énlaka Közbirtokosság (48.
sz.): Énlaka 1–145. sz.

86. sz. szavazókörzet: Siklódi Művelődési Otthon 
(256. sz.): Siklód 1–1408. sz.

SZENTÁBRAHÁM KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI
87. sz. szavazókörzet: Szentábrahám Polgármesteri 

Hivatala – Szentábrahám 1–252. hsz., Magyarandrásfalva 
1–51. hsz. és Solymosi-láz 1–35. hsz. 

88. sz. szavazókörzet: Csekefalvi Általános Iskola 
– Csekefalva 1–177. hsz. 

89. sz. szavazókörzet: Gagyi Általános Iskola – 
Gagy 1–122. hsz.

90. sz. szavazókörzet: Firtosmartonos Általános Is-
kola – Kismedesér 1–30. sz., Firtosmartonos-láz 1–27. 
hsz., Firtosmartonos 1–145. hsz. 

BÉLBOR KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

91. sz. szavazókörzet: Bélbori Polgármesteri Hiva-
tala  – Bélbor 1–674. hsz. és Rekettyés 1–143. hsz.

FENYÉD KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

92. sz. szavazókörzet: Fenyédi Általános Iskola – 
Fenyéd 1–499. hsz.  

93. sz. szavazókörzet: Küküllőkeményfalvi Általá-
nos Iskola – Küküllőkeményfalva 1–240. hsz. 

KÁPOLNÁSFALU KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 
94. sz. szavazókörzet: Sütő András Művelődési 

Otthon – Kápolnásfalu 1–723. hsz. 

CSÍKCSICSÓ KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

95. sz. szavazókörzet: volt felekezeti iskola, I. bejá-
rat – Csíkcsicsó 1–500. hsz. 

96. sz. szavazókörzet: volt felkezeti iskola, II. bejá-
rat – Csíkcsicsó 501–751. hsz., Csaracsó 1–66. hsz. 

CSÍKSZENTGYÖRGY 
KÖZSÉG SZAVAZÓKÖRZETEI: 

97. sz. szavazókörzet: Gál Sándor Általános Iskola 
– Csíkszentgyörgy 1–620. hsz. 

98. sz. szavazókörzet: Menaságújfalusi Művelődé-
si Otthon – Menaságújfalu 1–64. és 558–618. hsz.

99. sz. szavazókörzet: Csíkmenasági Művelődési Ott-
hon: Csíkmenaság 66–155. hsz., 323–556.  hsz., Pottyond 
161–317. hsz., Gyürke 622–630. hsz. és Csobános 632–
640. hsz. 

100. sz. szavazókörzet: Bánkfalvi Márton Fe-
renc Általános Iskola – Csíkbánkfalva 1–473. hsz., 
Kotormány 474–517. hsz. 

101. sz. szavazókörzet: Egerszéki Művelődési Ott-
hon – Egerszék 585–621. hsz. 

102. sz. szavazókörzet: Egerszéki (Csinódi) Műve-
lődési Otthon – Egerszék (Csinód) 521–584. hsz.

GYERGYÓCSOMAFALVA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

103. sz. szavazókörzet: 1-es Számú Általános Is-
kola (Gyergyócsomafalva 218.) – Gyergyócsomafalva 
1–650. hsz. és 1365–1618. hsz. 

104. sz. szavazókörzet: 3-as Számú Általános Is-
kola (Gyergyócsomafalva 1096.) – Gyergyócsomafalva 
651–1364. hsz. 

CSÍKKARCFALVA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

105. sz. szavazókörzet: Csíkkarcfalva Polgármes-
teri Hivatala – Csíkkarcfalva 1–354. hsz. 

106. sz. szavazókörzet: Tercs közbirtokosság, 
a Csíkjenőfalvi Művelődési Otthon székhelyén: 
Csíkjenőfalva 1–625. hsz. 

GYERGYÓHOLLÓ KÖZSÉG
 SZAVAZÓKÖRZETEI: 

107. sz. szavazókörzet: Hollói Művelődési Otthon 
– Holló 1–700. hsz. 

108. sz. szavazókörzet: Hollósarki Művelődési Ott-
hon – Hollósarka 1–244. hsz. 

KOROND KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

109. sz. szavazókörzet: Korondi Általános Isko-
la (bal oldali épületszárny) – Korond 1–763. hsz. és 
Kalonda

110. sz. szavazókörzet: Korondi Általános Iskola 
(jobb oldali épületszárny) – Korond 764–1533. hsz. 

111. sz. szavazókörzet: az atyhai egykori községház 
– Atyha 

112. sz. szavazókörzet: Fenyőkúti Általános Iskola 
– Fenyőkút 

113. sz. szavazókörzet: Pálpataki Általános Iskola 
– Pálpataka 

CSÍKKOZMÁS KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

114. sz. szavazókörzet: Csíkkozmás Polgármesteri 
Hivatala – Csíkkozmás 1–530. hsz. 

115. sz. szavazókörzet: Lázárfalvi Udvari Ház – 
Lázárfalva 1–255. hsz. 

CSÍKDÁNFALVA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

116. sz. szavazókörzet: Dánfalvi Művelődési Ott-
hon – Csíkdánfalva 1–822. hsz. 

OROSZHEGY KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

117. sz. szavazókörzet: Oroszhegy 95. sz. alatti sport-

terem – Oroszhegy 1–691. hsz. és Üknyéd 1–39. sz. 
118. sz. szavazókörzet: Székelyszentkirályi Művelődési 

Otthon – Székelyszentkirály 1–331. hsz. és Tibold 1–70. hsz. 
119. sz. szavazókörzet: ülkei faluház (18. hsz.) – 

Ülke, Székelyszenttamás és Fancsal 

GYERGYÓDITRÓ KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

120. sz. szavazókörzet: 5. Sz. Siklódi Lőrinc Általános 
Iskola (Szabadság u. 2/A): Iskola u., Nagytemplom u., Régi 
Gyár u., Fecske u., Orgona u., Gábor Áron u. 1–51. és 2–32. 
sz., Temető u., Rét u., Mezeiek u., Vágás u., Petőfi Sándor 
u. 1–29. és 2–46. sz., Kicsi u., Vadászok u., Birófiak u., 
Malom u., Halászok u., Puskás Tivadar u. 1–29. és 2–46. 
sz., Maros u. 1–29. és 2–14. sz., Szép domb u., Güdüc u., 
Virág u., Meder u., Hosszú u. 1–19. és 2–16. sz., Tomák u., 
Nicolae Bălcescu u. 1–51. és 2–42. sz., Orbán Balázs u., 
Ifjúság u., Mező u., Testvériség u. 1–3. és 2. 

121. sz. szavazókörzet: Alszegi Gimnázium (Puskás 
Tivadar u. 101.): Gyümölcsös u., Patak u., Ilyések u., Bálint 
Gábor u., Szarvas u., Puskás Tivadar u. 31–199. és 48–202. 
sz., Maros u. 31–123. és 16–120. sz., Horea u., Tudor 
Vladimirescu u., Hosszú u. 21–47. és 18–56. sz., Állomás 
u. és Hompotok u. 

122. sz. szavazókörzet: Csiby Andor Általános Iskola 
(Nicolae Bălcescu u. 80. sz.): Széna u., Haladás u., Gá-
bor Áron u. 53–91. és 34–72. sz., Petőfi Sándor u. 31–93. 
és 48–110. sz., Hajnal u., Dr. Mezei Géza u., Erdészek u., 
Nicolae Bălcescu u. 53–113. és 44–114. sz., Méhek u., Fűz-
fa u., Fények u., Hétkapu u., Fenyő u., Akác u., Kárpátok u. 
51–55. és 66. sz., Testvériség u. 5–51. és 4–50. sz., Gödör 
u., Köves u. 

123. sz. szavazókörzet: Csiby Andor Általános Iskola 
(Nicolae Bălcescu u. 127. sz.): Mikes Kelemen u., Tölgyfa 
u., Legelő u., Varga Katalin u., Kőrösi Csoma Sándor u., 
Pacsirta u., Forrás u., Fundatura u., Kőbánya u., Kárpátok 
u. 1–49. és 2–64. sz., Nicolae Bălcescu u. 115–231. és 
116–302. sz., Agyagos u., Dózsa György u., Budai Nagy 
Antal u., Testvériség u. 53–75. és 52–60. sz., Rózsák u. 

124. sz. szavazókörzet: Orotvai 2-es Számú Általá-
nos Iskola – Orotva 1–286. hsz. 

SZÉKELYDERZS KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

125. sz. szavazókörzet: Derzsi Művelődési Otthon 
– Székelyderzs 1–431. 

126. sz. szavazókörzet: Muzsnai Általános Iskola 
– Muzsna 1–275. 

FELSŐBOLDOGFALVA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 
127. sz. szavazókörzet: Felsőboldogfalvi Fülöp Áron Álta-

lános Iskola – Felsőboldogfalva, Árvátfalva és Patakfalva 
128. sz. szavazókörzet: Bikafalvi Általános Iskola 

– Bikafalva és Ócfalva
129. sz. szavazókörzet: Hodgyai Művelődési Ott-

hon – Hodgya 
130. sz. szavazókörzet: Farcádi Általános Iskola – 

Farcád, Sükő 
131. sz. szavazókörzet: Lengyelfalvi Általános Is-

kola – Lengyelfalva
132. sz. szavazókörzet: Telekfalvi Általános Iskola 

– Telekfalva és Sándorfalva 

CSÍKSZÉPVÍZ KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

133. sz. szavazókörzet: Csíkszépvíz Polgármesteri 
Hivatala – Csíkszépvíz, Bükkloka 

134. sz. szavazókörzet: Csíkszentmiklósi 2-es Szá-
mú Általános Iskola – Csíkszentmiklós 

135. sz. szavazókörzet: Borzsovai Balogh Ignác 
Általános Iskola  – Borzsova 

GALÓCÁS KÖZSÉG
 SZAVAZÓKÖRZETEI: 

136. sz. szavazókörzet: Dumitru Gafton Általános 
Iskola – Galócás, Dealu Armanului, Plopiş, Nuţeni és 
Toloşeni 

137. sz. szavazókörzet: Galócási (Pirău) Általános 
Iskola: Galócáspataka, Zăpodea és Preluca 

GYERGYÓALFALU KÖZSÉG
 ZAVAZÓKÖRZETEI: 

138. sz. szavazókörzet: Gyergyóalfalu 627. hsz. alatti 
Sövér Elek Általános Iskola – Gyergyóalfalu 1–593. hsz. 

139. sz. szavazókörzet: Művelődési Otthon: 
Gyergyóalfalu 593A–1417. hsz. 

140. sz. szavazókörzet: Borzonti Általános Iskola – 
Borzont 1–245. sz.;

GYERGYÓSZÁRHEGY KÖZSÉG
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

141. sz. szavazókörzet: Szárhegyi 2-es Számú Ál-
talános Iskola – Gyergyószárhegy 1–513., 668–677. és 
1374–1396. hsz. 

142. sz. szavazókörzet: Bethlen Gábor Általá-
nos Iskola – Gyergyószárhegy 514–667., 678–735. és 
1195–1373., 1471. hsz.

143. sz. szavazókörzet: Gyergyószárhegyi 3-as 
Számú Általános Iskola – Gyergyószárhegy 736–1194., 
1472. hsz. 

144. sz. szavazókörzet: Güdüci Általános Iskola – 
Güdüc 1397–1470. hsz. 

CSÍKSZENTLÉLEK KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

145. sz. szavazókörzet: Csíkszentléleki Általános 
Iskola – Csíkszentlélek 1–165. hsz. 

146. sz. szavazókörzet: mindszenti közigazgatási 
székház – Mindszent 1–370., Hosszúaszó 1–40 hsz. 

147. sz. szavazókörzet: Fitódi Művelődési Otthon 
– Fitód 1–183. hsz. 

LÖVÉTE KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

148. sz. szavazókörzet: Lövéte Polgármesteri Hiva-
tala – Lövéte 1–611. 

149. sz. szavazókörzet: Lövéte községháza 1033.
sz. – Lövéte 612–1606. hsz. 

GYIMESKÖZÉPLOK KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

150. sz. szavazókörzet: Gyimesközéplok Polgár-
mesteri Hivatalának gyűlésterme – Gyimesközéplok 
555–738. hsz., Hidegség 739–786. hsz. 

151. sz. szavazókörzet: Gyimesközéploki Majláth 
Gusztáv Károly Általános Iskola – Borospataka 1–131., 
Sötétpataka 132–198., Kápolnapataka 199–304. hsz., 
Antalok-pataka 305–381. hsz., Gyimesközéplok 382–554. 

152. sz. szavazókörzet: Hidegségi Általános Iskola 
– Hidegség 787–1110. hsz. 

153. sz. szavazókörzet: Hidegségi Művelődési Ott-
hon – Hidegség 1111–1454. hsz., Barackos 1455–1557. 
hsz.,  Bükkhavas 1558–1650. hsz. 

154. sz.  szavazókörzet: Farkaspallói Általános Is-
kola – Farkaspalló 1651–1699. hsz. 

GYIMESFELSŐLOK KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

155. sz. szavazókörzet: Gyimesfelsőlok Pol-
gármesteri Hivatala – Gyimesfelsőlok, Ugrapataka, 
Görbepataka, Nyíresalja

156. sz. szavazókörzet: Tatrosforrási Általános Is-
kola – Tatrosforrás 

157. sz. szavazókörzet: Komjáti Általános Iskola – 
Komját 

FARKASLAKA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

158. sz. szavazókörzet: farkaslaki Tamási Áron Ál-
talános Iskola – Farkaslaka 1–648. hsz. 

159. sz. szavazókörzet: székelyszentléleki Bene-
dek Fidél Általános Iskola – Székelyszentlélek 1–224/B 
sz., Szencsed 1–33. hsz. 

160. sz. szavazókörzet: Bogárfalvi Általános Iskola 
– Bogárfalva 1–114. hsz. 

161. sz. szavazókörzet: Malomfalvi Művelődési 
Otthon – Malomfalva 1–267. hsz. 

162. sz. szavazókörzet: Kecseti Művelődési Otthon – 
Kecset 1–164. hsz., Kisfalud 1–36. hsz.

163. sz. szavazókörzet: Székelypálfalvi Általános Isko-
la – Székelypálfalva 1–149. hsz., Firtos 1–84. hsz.

 
CSÍKMADARAS KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

164. sz. szavazókörzet: Csíkmadarasi Általános 
Iskola – Csíkmadaras 1–400. hsz. 

165. sz. szavazókörzet: Csíkmadarasi Általános 
Iskola – Csíkmadaras 401–721. hsz.

Hargita megye
2012/212-es rendelet

a 2012. július 29-i, Románia államelnökének lemondatására 
szervezett országos népszavazás 

Hargita megyei szavazókörzeteinek megszámozásáról
A 2012. július 29-i országos népszavazás tárgyának és dátumának meghatározására vonatkozó 2012/34-es 

parlamenti határozat alapján, Románia elnökének lemondatására vonatkozóan;
Szem előtt tartva az újraközölt 2000/3 sz. törvényt a népszavazás megszervezésére és lebonyolítására 

vonatkozóan;
Figyelembe véve a 2008/35. törvény 18. és 50./h2 szakaszainak előírásait a képviselőház és szenátus meg-

választására vonatkozóan, valamint az újraközölt 2004/67-es számú törvényt a helyi közigazgatási hatóságok 
megválasztására vonatkozóan, a 2001/215-ös számú közigazgatási törvényt, valamint a 2004/393-as számú 
törvényt a helyi választottak statútumára vonatkozóan;

Összhangban a 2012/684-es számú kormányhatározattal, a 2012. július 29-i országos népszavazás megszervezési 
és lebonyolítási programjának jóváhagyására, Románia elnökének lemondatására vonatkozóan;

A prefektusra és a prefektusi intézményre vonatkozó, újraközölt 2004/340-es törvény 26. szakasza, vala-
mint a 2006/460-as kormányhatározat 6. szakaszának 1. és 2./i bekezdései alapján Hargita megye prefektusa 
kibocsátja a jelen rendeletet:

1. szakasz: Románia államelnökének lemondatását célzó 2012. július 29-i országos népszavazás lebonyolí-
tására, a mellékelt Hargita megyei szavazókörzetek listája a jelen rendelet szerves részét képezi;

2. szakasz: A jelen rendeletet a közvélemény tudomására hozzák a helyi sajtó révén, közlik az érdekelt 
intézményekkel és hatóságokkal.

Urzică Augusta-Cristina 
prefektus
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HOMORÓDSZENTMÁRTON KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

166. sz. szavazókörzet: Homoródszentmártoni Mű-
velődési Otthon – Homoródszentmárton 1–287. hsz. 

167. sz. szavazókörzet: Abásfalvi Általános Iskola 
– Abásfalva 1–145. hsz. 

168. sz. szavazókörzet: Bágyi Általános Iskola – 
Bágy 1–169. hsz.

169. sz. szavazókörzet: Gyepesi Általános Iskola – 
Gyepes 1–149. hsz. 

170. sz. szavazókörzet: Homoródszentpáli Általá-
nos Iskola – Homoródszentpál 1–232. hsz. 

171. sz. szavazókörzet: Városfalvi Óvoda – Város-
falva 1–171. hsz. 

172. sz. szavazókörzet: Homoródszentpéteri Általá-
nos Iskola – Homoródszentpéter 1–103. hsz.

 173. sz. szavazókörzet: Homoródremetei Általános 
Iskola – Homoródremete 1–95. hsz. 

174. sz. szavazókörzet: Homoródkeményfalvi Álta-
lános Iskola – Homoródkeményfalva 1–131. hsz. 

175. sz. szavazókörzet: Recsenyédi Általános Isko-
la – Recsenyéd 1–82. hsz. 

176 . sz. szavazókörzet: Kénosi közösségi ház – 
Kénos 1–104. hsz. 

177. sz. szavazókörzet: Lókodi Napközi Otthon – 
Lókod 1–63. hsz. 

HOMORÓDALMÁS KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

178. sz. szavazókörzet: Homoródalmás Polgármes-
teri Hivatala – Homoródalmás 1–720. hsz. 

CSÍKSZENTMIHÁLY KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

179. sz. szavazókörzet: Csíkszentmihály Polgár-
mesteri Hivatala – Csíkszentmihály 

180. sz. szavazókörzet: Lóvészi Általános Iskola – 
Lóvész 

181. sz. szavazókörzet: Ajnádi Általános Iskola – Ajnád 
182. sz. szavazókörzet: Vacsárcsi Általános Iskola 

– Vacsárcsi

BÖGÖZ KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 
183. sz. szavazókörzet: Bögöz Művelődési Otthon 

– Bögöz 
184. sz. szavazókörzet: Agyagfalvi Művelődési Ott-

hon – Agyagfalva 
185. sz. szavazókörzet: Mátisfalvi Művelődési Ott-

hon – Mátisfalva
186. sz. szavazókörzet: Décsfalvi Művelődési Ott-

hon – Décsfalva 
187 sz. szavazókörzet: Mogyorósi Általános Iskola 

– Mogyorós 
188. sz. szavazókörzet: Bétai Művelődési Otthon 

– Béta 
189. sz. szavazókörzet: Dobói Művelődési Otthon 

– Dobó 
190. sz. szavazókörzet: Vágási Művelődési Otthon – Vágás

OKLÁND KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

191. sz. szavazókörzet: Oklánd Polgármesteri Hi-
vatala – Oklánd 1–226. 

192. sz. szavazókörzet: Homoródkarácsonyfalvi 
Művelődési Otthon – Homoródkarácsonyfalva 1–283. 

193. sz. szavazókörzet: Homoródújfalvi Művelődé-
si Otthon – Homoródújfalu 1–115. 

CSÍKPÁLFALVA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

194. sz. szavazókörzet: Csíkpálfalvi Művelődési 
Otthon – Csíkpálfalva 1–210. hsz. 

195. sz. szavazókörzet: Delnei Általános Iskola – 
Delne 1–220. hsz.

196. sz. szavazókörzet: Csomortáni Általános Isko-
la – Csomortán 1–210. hsz. 

KÁSZONALTÍZ KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

197. sz. szavazókörzet: Kászonaltízi Művelődési 
Otthon – Kászonaltíz 1–250, Kászonimpér 1–109. és 
145–296. hsz. 

198. sz. szavazókörzet: Kászonfeltízi Általános Is-
kola – Kászonfeltíz 1–342. 

199. sz. szavazókörzet: Kászonjakabfalvi Általános Isko-
la – Kászonjakabfalva 1–355., Kászonimpér 110–144. hsz.

200. sz. szavazókörzet: Kászonújfalvi Általános Is-
kola – Kászonújfalu 1-497 

GALAMBFALVA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI:

201. sz. szavazókörzet: Nagygalambfalvi Művelődési 
Otthon – Nagygalambfalva 1–519. hsz.

 202. sz. szavazókörzet: Kisgalambfalvi Művelődési Ott-
hon – Kisgalambfalva 1–217. hsz. 

PARAJD KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

203. sz. szavazókörzet: Parajd Polgármesteri Hiva-
tala – Parajd 1–524. és 1004–1215. hsz. és Sásverés 

204. sz. szavazókörzet: Sóvidék Hegyalja Egyesület – 
Parajd 525–610., 630–1003. hsz. és Bucsin 611–629. hsz. 

205. sz. szavazókörzet: Alsósófalvi Sükösd Ferenc 
Általános Iskola – Alsósófalva 

206. sz. szavazókörzet: Felsősófalvi Székely Mó-
zes Általános Iskola – Felsősófalva 

207. sz. szavazókörzet: Békási Általános Iskola – Békás 

CSÍKRÁKOS KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

208. sz. szavazókörzet: Csíkrákosi Művelődési Ott-
hon – Csíkrákos 1–428. hsz. 

209. sz. szavazókörzet: Göröcsfalvi Napközi Ott-
hon – Göröcsfalva 1–194. hsz.

GYERGYÓREMETE KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 
210. sz. szavazókörzet: Alszegi Napközi Otthon – Al-

szeg u. 1–159., 2–114., Orbán Balázs u. 1–111., 2–84., 
Bartók Béla u. 1–93., 2–104., Millennium u. 1–49., 2–36., 
Orgona u. 1–27., 2–44., Melik u. 1–9., 2–16., Mártonka u. 
1–5., 2–16., Vízimalom u. 1–31., 2–56., Új út 1–137., 2–142. 
sz., Bethlen Gábor u. 1–35., 2–44., Fenekalji u. 1–69., 2–76., 
Puskások u. 1–3., 2–4., Eszenyő u. 1–11., 2–10.; Régi ház-
számok szerint: Gyergyóremete 58–625.

211. sz. szavazókörzet: Fráter György Általános Isko-
la – Szent István u. 1–123., 2–112., Biatorbágyi u. 1–39., 
2–28., Cseres Tibor tér 1–29., 2–32., Balázs Gábor u. 1–57., 
2–74., Gödrös u. 1–11., 2–14., Kurucok u. 1–7., 2–14., Árok 
u. 2–26., Kőpatak u. 1–31., 2–24., Hadnagydomb u. 1–29., 
2–54., Bernád u. 1–65., 2–94., Falu u. 1–37., 2–54., Kertvég 
u. 1–23., 2–40., Balás Jenő u. 1–67., 2–58., Rétalji u. 1–77., 
2–64., Csörgők u. 1–5., 2–4., Akác u. 1–3., 2–4., Kárikok u. 
1–7., 2–8., Boglárka u. 2–8., Ebháti u. 1–73., 2–76., Határ u. 
1–7., 2–10.; Régi házszámok szerint: Gyergyóremete 1–57., 
626–962., 1596–1696., 1757–1819., 2362–2406.

212. sz. szavazókörzet: Túlamaros Napközi Otthon 
– Bánya u. 1–59., 2–62., Kendeffy Bonifác u. 1–9., 2–8., 
Szent Lénárd u. 1–27., 2–34., Bákói u. 1–165., 2–162., 
Fügésrét u. 1., 2–8., Borvíz u. 1–175., 2–116., Nád u. 
1–33., 2–26., Szárhegyi u. 1–79., 2–66., Harangvirág u. 
1–37., 2–70., Németsor u. 1–3., 2–20., Vasút u. 1–83., 
2–66., Tolvajos u. 1–105., 2–46; Régi házszámok szerint: 
Gyergyóremete 1697–1756., 1820–2361.

213. sz. szavazókörzet: Balás Jenő Általános Iskola – 
Rétaljai u. 79–121., 66–80., Kozmák u. 1–15., 2–36., Nyír-
fa u. 1–9., 2–4., Pálfiak u. 1–9., 2–24., Viola u. 2–6., Balás 
Jenő u. 69–209., 60–206., Havasfarok u. 2–4., Csutakfalvi 
u. 1–163., 2–120., Fodor u. 1–7., 2–8., Temető u. 1–9., 
2–16., Kossuth u. 1–229., 2–192., Székelyek u. 1–45., 
2–20., Rozmaring u. 1–5., 2–8., Fenyő u. 1–17., 2–6., Lúd-
farki u. 1., 2–14.; Régi házszámok szerint: Gyergyóremete 
963–1595., Eszenyő 1–51., Făgeţel u. 1–19.

MÁRÉFALVA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

214. sz. szavazókörzet: Máréfalvi Művelődési Ott-
hon, 1. emelet – Máréfalva 

ROMÁNANDRÁSFALVA KÖZSÉG
SZAVAZÓKÖRZETEI: 
215. sz. szavazókörzet: Románandrásfalvi Általá-

nos Iskola – Románandrásfalva és Újlak 
216. sz. szavazókörzet: Hidegkúti Művelődési Ott-

hon – Hidegkút 
217. sz. szavazókörzet: Kissolymosi Művelődési 

Otthon – Kissolymos 
218. sz. szavazókörzet: Nagysolymosi Művelődési 

Otthon – Nagysolymos 

SALAMÁS KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

219. sz. szavazókörzet: Platoneşti-i Általános Isko-
la – Platoneşti 1–218. hsz. 

220. sz. szavazókörzet: Salamási Szent András Ál-
talános Iskola – Salamás, Runc, Fundoaia 219–1041. 

221. sz. szavazókörzet: Hodosi Általános Iskola – 
Hodos 1042–1565. hsz. 

CSÍKSZENTIMRE KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

222. sz. szavazókörzet: Arany János Általános Is-
kola – Csíkszentimre 

ÚJSZÉKELY KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

223. sz. szavazókörzet: Újszékelyi Művelődési Ott-
hon – Újszékely 1–238. 

224. sz. szavazókörzet: alsóboldogfalvi közigazga-
tási iroda – Alsóboldogfalva 1–239. 

225. sz. szavazókörzet: Szenterzsébeti Művelődési 
Otthon – Szenterzsébet 1–390.  

CSÍKMADÉFALVA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

226. sz. szavazókörzet: Csíkmadéfalva Polgármes-
teri Hivatala – Madéfalva 1–140., 735–846. hsz. 

227. sz. szavazókörzet: Zöld Péter Általános Iskola 
– Madéfalva 141–734. hsz. 

CSÍKSZENTKIRÁLY KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

228. sz. szavazókörzet: Vitos Mózes Általános Is-
kola – Csíkszentkirály 1–429. hsz. 

229. sz. szavazókörzet: Vitos Mózes Általános Is-
kola – Csíkszentkirály 430–858. hsz. 

CSÍKSZENTDOMOKOS KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

230. sz. szavazókörzet: a polgármesteri hivatal 
székháza – Csíkszentdomokos 1–584. hsz. 

231. sz. szavazókörzet: a polgármesteri hivatal 
székháza – Csíkszentdomokos 585–1176. 

232. sz. szavazókörzet: Márton Áron Általános Is-
kola – Csíkszentdomokos 1177–2032. hsz. 

CSÍKSZENTMÁRTON KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

233. sz. szavazókörzet: Csíkszentmárton Pol-
gármesteri Hivatala – Csíkszentmárton 1–370. hsz., 
Csíkcsekefalva 1–425. hsz., Úzvölgyi telep 1. 

CSÍKSZENTSIMON KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

234. sz. szavazókörzet:  Csíkszentsimoni Művelő-
dési Otthon – Csíkszentsimon 1–378. hsz. 

235. sz. szavazókörzet: Csíkszentsimoni Művelő-
dési Otthon – Csíkszentsimon 379–711. hsz.

236. sz. szavazókörzet: Csatószegi Művelődési 
Otthon – Csatószeg 1–317. hsz. 

VÁRHEGY KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

237. sz. szavazókörzet: Várhegyi Művelődési Otthon – 
Várhegy: Templom u. 1–15., Doamnei u. 1–19., Erou Cotfas 
Marinel u. 1–146 sz., Aleea Frasinului 1–5., Izvoarelor 
1–16., Petru Gafton 1–29., Libertăţii 1–60., Mihai Eminescu 
1–42., Aleea Miron Cristea 1–4., Mureşului 1–32., Pietrari 
1–13., Podirei 1–49., Prof. Andrei Cotfas 1–38., Protopop 
Elie Câmpeanu 1–80., Aleea Protopop Petru Dobreanu 
1–11., Protopop Vasile Urzică 1–36/A, Aleea Runcului 
1–10.,  Aleea Târgului 1–13., Târgului u. 1–17., Duda 1–25. 
hsz., Câlnaci 1–120. hsz. és Filpea 1–171. hsz. 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 
238. sz. szavazókörzet: Gyergyóújfalu Polgármeste-

ri Hivatala – Gyergyóújfalu 1–280. és 612–1088. hsz. 
239. sz. szavazókörzet: általános iskola (332. hsz.) 

– Gyergyóújfalu 281–611 hsz. 
240. sz. szavazókörzet: Kilyénfalvi Központ 35. sz. 

– Kilyénfalva és Szenete 
241. sz. szavazókörzet: Tekerőpataki Általános Is-

kola – Tekerőpatak 
242. sz. szavazókörzet: Libáni Általános Iskola – Libán 

SIMÉNFALVA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

243. sz. szavazókörzet: Rugonfalvi Művelődési Otthon 
– Rugonfalva 1–228., Nagykede 1–49., Kiskede 1–45. 

244. sz. szavazókörzet: Siménfalva Polgármesteri 
Hivatala  – Siménfalva 1–359., Székelyszentmiklós 1–39., 
Kiskadács 1–48. 

245. sz. szavazókörzet: Nagymedeséri Általános 
Iskola – Nagymedesér 1–135. 

246 sz. szavazókörzet: Kobátfalvi Művelődési Ott-
hon – Kobátfalva 1–148. és Nagykadács 1–78. 

247. sz. szavazókörzet: Csehétfalvi Művelődési 
Otthon – Csehétfalva 1–111. 

248. sz. szavazókörzet: Tordátfalvi Művelődési Ott-
hon – Tordátfalva 1–92. 

249. sz. szavazókörzet: Tarcsafalvi Művelődési 
Otthon – Tarcsafalva 1–84. 

250. sz. szavazókörzet: Szentmihályi Művelődési 
Otthon – Szentmihály 1–138., Bencéd 1–87. 

CSÍKSZENTTAMÁS KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

251. sz. szavazókörzet: Csíkszenttamási Művelő-
dési Otthon – Csíkszenttamás 1–813. hsz. 

GYERGYÓTÖLGYES KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 
252. sz. szavazókörzet: Gyergyótölgyesi Általános 

Iskola – Gyergyótölgyes 183–690. hsz., Pintic 
253. sz. szavazókörzet: Általános Iskola (Putna) – 

Gyergyótölgyes 1–182. hsz. és Recea 35–53. hsz. 
254. sz. szavazókörzet: Általános Iskola (Recea) – 

Hágótő és Recea 1–34. hsz. 
255. sz. szavazókörzet: Általános Iskola (Valea 

Frumoasă) – Gyergyótölgyes 691–971. hsz. 

TUSNÁD KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

256. sz. szavazókörzet: Tusnád Polgármesteri Hi-
vatala, gyűlésterem – Tusnád 1–346. 

257. sz. szavazókörzet: Újtusnádi Művelődési Ott-
hon – Újtusnád 347–656. 

258. sz. szavazókörzet: Verebesi Művelődési Otthon 
– Verebes 1–95. hsz. 

KÁNYÁD KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

259. sz. szavazókörzet: Kányád Polgármesteri Hi-
vatala – Kányád 1–151. és Jásfalva 1–21. 

260. sz. szavazókörzet: Peteki Művelődési Otthon 
– Petek 1–274. 

261. sz. szavazókörzet: Égei Művelődési Otthon – 
Ége 1–60. 

262. sz. szavazókörzet: Dályai Általános Iskola – 
Dálya 1–181. 

263. sz. szavazókörzet: Miklósfalvi Művelődési Otthon 
– Miklósfalva 1–107., Szentlászló 1–69., Ábránfalva 1–44. 

VARSÁG KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI: 

264. sz. szavazókörzet: Varság Polgármesteri Hiva-
tala – Varság 103–532. hsz. 

265 sz. szavazókörzet: Sólyomkő Általános Iskola 
– Varság 1–102. hsz. 

VASLÁB KÖZSÉG
 SZAVAZÓKÖRZETEI: 

266. sz. szavazókörzet: Teodor Chindea Általános 
Iskola – Vasláb 1–553. hsz.

267. sz. szavazókörzet: Marosfői Ion Creangă Álta-
lános Iskola – Marosfő 1–674. hsz. 

ZETELAKA KÖZSÉG 
SZAVAZÓKÖRZETEI:

268. sz. szavazókörzet: Zetelaka Polgármes-
teri Hivatala – Zetelaka 1–312., 803–895. 1028–
1326. hsz. 

269. sz. szavazókörzet: 7-es Számú Általános Isko-
la – Zetelaka 313–802., 896–1027., 1327–1345.  hsz. 

270. sz. szavazókörzet: Zeteváraljai Jókai Mór Ál-
talános Iskola – Zeteváralja 1–211. hsz. 

271. sz. szavazókörzet: Sikaszói Művelődési Ott-
hon – Sikaszó és Küküllőmező 1–105. hsz. 

272. sz. szavazókörzet: Ivói Székely János Általá-
nos Iskola – Ivó és Deság 1–178. hsz. 

szavazókörzetei

hargitanépe
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A NyergestetőN verseNyeztek

Két csíki kategóriagyőzelem

Továbbjutott a Honvéd, kiesett az MTK

Amatőrök és profik számára tar-
tott hegyi gyorsulási versenyt a 
sepsiszentgyörgyi Auto Crono 
sk, a viadal a Metabond regio-
nális Hegyi gyorsasági Bajnok-
ság idei harmadik futama volt. 
A Nyergestető felé vezető 11/B 
országúton rendezett versenyre 
tizenhét pilóta nevezett, közülük 
öten feladásra kényszerültek. A 
háromból két kategóriában csíki 
sportolók végeztek az élen.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Szombaton a harmadik futam-
mal folytatódott a Metabond 
Regionális Hegyi Gyorsasági 

Bajnokság, melyet a Nyergestető 
felé vezető 11/B országúton tar-
tottak. A 3,5 kilométeres pályát 

kétszer teljesítette a mezőny. A 
futamra tizenhét pilóta nevezett, 
közülük öten feladásra kényszerül-
tek. A háromból két kategóriában 
csíki sportolók végeztek az élen.

A Metabond Regionális He-
gyi Bajnokság futamát a Román 
Autósport-szövetség (FRAS) ér-
vényes szabályzata szerint tartot-
ták, az eseményt Hargita Megye 
Tanácsa, a Hargita Megyei Ifjúsági 
és Sportigazgatóság, Csíkkozmás 
Polgármesteri Hivatala, valamint a 
kozmási Tulipán Panzió, az AVE, 
a Koz Service, a Buci Auto és az 
Amigo&Intercost támogatta, mé-
diapartner a Hargita Népe.

eredmények
Összetett: 1. Ghinea Emil 

(Man galia, Renault5 GT Turbo), 

2. Samoilă Bogdan (Oneşti, Seat 
Ibiza), 3. Péter Loránd (Csíkszere-
da, Subaru Impreza), …6. Kovács 
Nándor (Csíkrákos, Opel Astra), 
…11. Farkas Lóránt (Csíkszereda, 
Buggy Piranha).

R5-ös géposztály: 1. Péter 
Loránd, 2. Dan Arsene (Bukarest, 
Ford).

R3-as géposztály: 1. Kovács 
Nándor, 2. Mihai Gheorghe 
(Ploieşti, Honda CRX), 3. Pavel 
Constantin (Cristian, Mazda 
323F), 4. Farkas Lóránt.

2RM-géposztály: 1. Ghinea 
Emil, 2. Samoilă Bogdan, 3. Ioniţă 
Adrian (Brassó, Ford Fiesta).

A Metabond Regionális He-
gyi Bajnokság utolsó futamát 
szeptember 16-án Sugásfürdőn 
rendezik.

Lejátszották a labdarúgó euró-
pa Liga első selejtező körének 
visszavágóit. A két érdekelt 
magyar csapat közül a Buda-
pest Honvéd továbbjutott, míg 
az Mtk kiesett a további küz-
delmektől.

ABudapest Honvéd 2–0-s 
győzelmet aratott a Bo-
zsik Stadionban az albán 

Flamurtari Vlore felett a labda-
rúgó Európa Liga-selejtező 1. 
fordulójának csütörtöki vissza-
vágóján, így kettős győzelemmel, 
3–0-s összesítéssel továbbjutott. 

A kispesti csapat a 2. forduló-
ban Dzsudzsák Balázs korábbi 
együttesével, a kameruni Samuel 
Eto’o-t is foglalkoztató orosz 
Anzsi Mahacskalával találkozik. 
Az első összecsapásra jövő csütör-
tökön kerül sor Oroszországban.

Az MTK a hazai 1–1-et kö-
vetően nem tudta kiharcolni a 
továbbjutást a szlovákiai Senica 
ellen. Garami József tanítványai 
2–1-es vereséget szenvedtek és el-
búcsúztak a sorozattól.

A következő körben csatlako-
zik a sorozathoz a Székesfehérvári 
Videoton és a Bukaresti Rapid is.

Eredmény, 1. kör: Budapest 
Honvéd – Flamurtari Vlore (al-
bán) 2–0 (1–0) /Vernes (45.), 
Tchami (57.)/. Továbbjutott: a 
Honvéd 3–0-s összesítéssel; FK 
Senica (szlovákiai) – MTK Buda-
pest 2–1 (0–0) /Blackburn (72.), 
Kalabiska (87.), illetve Kanta 
(51., 11-esből)/. Tj.: a Senica 
3–2-es összessítéssel.

A 2. forduló párosítása (július 
19.): odavágó: Anzsi Mahacskala 
(orosz) – Budapest Honvéd (18), 
Bukaresti Rapid – MyPA (finn, 
20.30), Pozsonyi Slovan (szlovák) – 
Székesfehérvári Videoton (21.15).

> Magyar olimpiai csapat. Leadta vég-
leges, 158 főt tartalmazó nevezését a londo-
ni olimpiára a Magyar Olimpiai Bizottság 
(MOB), amely Fazekas Róbert diszkoszve-
tőt nem nevezte. A MOB csütörtöki tájé-
koztatása szerint szerdán véglegesítették a 
sportolók létszámát, és regisztrálták az indu-
lók adatait a londoni szervező bizottságnál 
(LOCOG). „Ezek alapján hatályba lépett a 
magyar olimpikonok nevezése és akkreditá-
lása a londoni nyári játékokra. Mától a Ma-
gyar Olimpiai Csapat tagjai londoni részt-
vevőnek tekinthetők” – áll a közleményben. 
Molnár Zoltán csapatvezető a Magyar Atlé-
tikai Szövetség elnökének, Gyulai Miklósnak 

az egyetértésével nem nevezte Fazekas Ró-
bert diszkoszvetőt a londoni olimpiára. Így 
19 magyar atléta vesz majd részt az olimpián. 
Gyulai jelezte, hogy egy olimpiai A-szintet 
teljesítő atléta fennakadt egy versenyen kívül 
elvégzett doppingellenőrzésen. Az A-minta 
vizsgálata során sztanozolol nyomaira buk-
kantak a szakemberek. A versenyző – aki-
nek korábban volt hasonló esete – kérte a 
B-próba elvégzését, nevét a doppingeljárás 
lezárásáig nem hozzák nyilvánosságra. A 
MOB közleményében hangsúlyozza, hogy: 
„az Olimpiai Charta, a MOB Alapszabály 
és a Sporttörvény felhatalmazza a Magyar 
Olimpiai Bizottságot arra, hogy mely spor-

tolót nevezze és akkreditálja az olimpiára. 
A felhatalmazás alapján a MOB kizárólagos 
jogosítványa azt eldönteni, hogy ki képvisel-
heti a magyar színeket az olimpián.”

> Cseh Lászlót 14-szer ellenőrizték. 
Közel ezer doppingvizsgálatot végeztek a 
Magyar Antidopping Csoport (MACS) 
szakemberei, így két héttel a londoni olim-
pia előtt a munka nagy részén túl vannak 
– jelentette ki Tiszeker Ágnes, a nemzeti 
doppingellenőrzést ellátó MACS vezetője. 
A szakember a pénteki sajtótájékoztatón 
elmondta, az ötkarikás játékok előtti szűrő-
program keretében mind a 158 magyar in-

dulót többször is kontrollnak vetették alá, 
minimum három alkalommal, de például 
Cseh Lászlót, az olimpiai ezüstérmes, vi-
lág- és Európa-bajnok úszót nem kevesebb 
mint 14 alkalommal ellenőrizték. Molnár 
Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság főtit-
kára ugyancsak kitért arra, hogy az elmúlt 
hetek néhány pozitív esete mutatja, mek-
kora szükség van a kellően hatékony ellen-
őrzésre, de a felvilágosításra is. „A MACS 
elkötelezett és színvonalas munkája lehet 
a garancia arra, hogy alapvető célkitűzé-
sünknek megfelelően tisztán versenyezve 
és eredményesen jövünk haza Londonból” 
– mondta.hí
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Péter Loránd és Kovács Nándor kategóriagyőzelemmel zárt a Nyergestetőn fotó: gáll ferenc / csizfotó 
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elkezdte a munkát a soron követ-
kező idényre a székelyudvarhelyi 
kC férfi-kézilabdacsapata. A gár-
da az első lépésben a Madarasi 
Hargitára megy magaslati edző-
táborba. A felkészülési időszak a 
megszokott ritmusban zajlik.

Csütörtök délelőtt gyűlt ösz-
sze a 2012/2013-as szezon 
előtti felkészülési időszakra 

a Székelyudvarhelyi KC kerete. Az 
ebéd elfogyasztása után a Madarasi-
Hargitán lévő Pethő Panzió fel 
vették az irányt, ahol elkezdődtek 
a tréningek. A tábor lényege a csa-
patösszetartás megerősítése, illetve 
a kemény munkára való ráhangolás 
lesz. Tizenöt játékos ment a tábor-
ba, egyelőre hiányzik a két grúz 
idegenlégiós, Vlademir Rusia és 
Irakli Chikovani, ők hazájuk válo-
gatottjával vannak edzőtáborban, és 
csak másfél hét múlva csatlakoznak 
a többiekhez. De már ott lesz a két 
új szerzemény: Laurenţiu Dinescu 
és Radu Lazăr. Ettől a héttől már 
Székelyudvarhelyen folytatódik a 
felkészülés napi két-három edzéssel.

Bronzérmes magyar lányok
Bronzérmet szerzett a magyar 

válogatott a női kézilabda junior-vi-
lágbajnokságon: a magyarok hosz-
szabbítás után 26–24-re győzték le a 

szerbeket a csehországi Ostravában. 
A döntőben a svédek viszonylag 
simán, hét góllal verték meg azt a 
francia válogatottat, amely az elő-
döntőben legyőzte a magyarokat. 
Az északiak juniorválogatottja elő-
ször ünnepelhetett vb-címet. Ered-
mények: a 3. helyért: Magyarország 
– Szerbia 26–24; a döntőben: Svéd-
ország – Franciaország 29–22.

Jó védekezés és győzelem
A remekül védekező magyar 

férfi-kézilabdaválogatott 23–21-re 
nyert a házigazda szerb csapat ellen 
a londoni olimpiára készülő együt-
tesek szombati barátságos mérkő-
zésén, Magyarkanizsán. A település 
85 százalékban magyarlakta, így 
nem volt meglepő, hogy nagyrészt 
a Mocsai-csapatnak szurkolt a kö-
zel 1000 fős drukkersereg. Sokan 
jöttek át Szegedről is, és a Tisza-
parti városban nevelkedett, a Bar-
celonában világsztárra érett, majd a 
Veszprémhez igazoló Nagy László 
bemutatásánál volt a leghangosabb 
éljenzés a csarnokban. Külön ér-
dekessége volt az összecsapásnak, 
hogy a két válogatott a londoni 
olimpián, augusztus 6-án, az utol-
só csoportkörben is találkozni fog 
egymással, ezért gyanítani lehetett, 
hogy a két kapitány most „nem fedi 
fel minden lapját”.

Készül az SZKC

simán nyert Csíkszereda. Felkészülési mérkőzést játszott 
szombaton az FK Csíkszereda labdarúgócsapata a Sepsiszentgyörgy 
ellen. A csíki csapatban bemutatkozott Ilyés Róbert is mint edző-
játékos. A csapat a szerdai Marosvásárhelyi FCM elleni Románia-
kupa-mérkőzésre készül, amelyet 17.30-tól rendeznek majd. A Sep-
siszentgyörgy elleni, amúgy nagyon egyoldalú mérkőzésen a csíkiak 
2–0-s győzelmet arattak. Ilyés Róbert 70 percet vállalt. Ilyés mellett 
a csapatban bemutatkozott Doltea Cătălin is, aki korábban már meg-
járta az első ligát a Bákói FCM-vel. Legutóbb pedig a Csíkcsicsói 
KSE-nél játszott. Eredmény: FK Csíkszereda – Sepsiszentgyörgy 
2–0 (1–0) /Gliga Cristian (14.), Vrabie Adrian (46.)/.



lakás

ELADÓ részben felújított tömb
házlakás a Temesvári sugárúton (2 
szoba + manzárd, pince). Telefon: 
0742–294650, 0745–167127. (22241)

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

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

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt tömb
házlakás Csíkszeredéban, a rendőrség
gel szemben. Telefon: 0744–339894. 
(22218)

ELADÓ I. emeleti garzonlakás a 
Hunyadi János utcában. Ára: 20 000 
euró. Telefon: 0766–673001. (22116)

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpá
lya negyed 10. szám alatt, napos olda
lon, II. emeleti, 3 szobás tömbházlakás 
frissen felújítva, víz és fűtésszabályzó
val felszerelve. Telefon: 0266–310208, 
0749–559827. (22197)

ELADÓ II. emeleti, igényesen ki
alakított, 3 szobás tömbházlakás Csík
szereda, Szív utca 12. szám alatt (köz
ponti fűtés, beépített teraszok, 2 WC, 
garázs, pince). Telefon: 0741–359674. 
(22192)

ELADÓ földszinti, 3 szobás, felújí
tott lakás Csíkszeredában, a Temes
vári sugárúton, a Kaufland közelében. 
Telefon: 0742–050228. (22227)

ELADÓ Csicsóban, az állomással 
szemben egy családi ház, nagy udvar
ral, alkalmas kereskedelmi célra. Tele
fon: 0266–321467. (22221)

KIADÓ 2 szobás, bútorozott tömb
házlakás Csíkszeredában. Telefon: 
0745–983283.

KIADÓ 2 ágyas szoba Costineşti
en , akár pótággyal is, közel a tenger
parthoz. Telefon: 0744–610192.

22 éves srác lakótársat KERES 
Udvarhelyen. Nem dohányzom, ba
rátságos vagyok és még csak nem 
is harapok, szóval keress fel nyugod
tan. Telefon: 0747–853731, YahooID: 
szaszhuny.

KIADÓ Tusnádfürdőn hosszú távra, 2 
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a 0740–
479438as telefonszámon. (22230)

KIADÓ hosszútávra 2 szobás, bá
torozott tömbázlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 0744–198328. (22244)

jármű

ELADÓ 1998as évjáratú Skoda 
Felicia. Ár megegyezés alapján. Tele
fon: 0744–875950. (22230)

ELADÓ 1983as évjáratú Renault 
18 személygépkocsi jutányos áron. 
Telefon: 0727–336387.

ELADÓ 2007es, tűzpiros, 3 ajtós, 
2,0 TDi, 170 LE, DSG automata sebes
ségváltós Audi A3as, szervizkönyvvel 
első gazdától, kitűnő állapotban (bi
xenon, dupla klíma, sport ülések, bőr 
sportkormány, fűtött tükrök, fedélzeti 

számítógép, téli és nyári alufelnis ke
rekek). Ára 9500 euró. Telefon: 0740–
300313.

VÁSÁROLNÉK Peugeot 307es 
kombi vontatóhorgot és egy hátsó 
ülést. Telefon: 0727–336387.

vegyes

ELADÓ Nagy Imre, Szász Endre
festmény, falióra, állóóra, ezüst gyer
tyatartó. Telefon: 0744–502600

VÁSÁROLNÉK Páll Lajos, Bordi 
András, Incze János, Nagy István 
és más festményeket, órákat, ezüstöt, 
ékszereket és más régiséget. Telefon: 
0756–795395

ELADÓ Welger kockabálázó, Lade
wagen rendfelszedő. Telefon: 0744–
593189, 0740–796134.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele
fon: 0745–510386, 0266–244461. 
(21473)

ELADÓK: kalapácsmalom, famaró, 
gyalupad, kézi asztalosszerszámok, 
patefonlemezek, lábbal hajtós kö
szörű, bécsi koncertzongora. Tele
fon: 0266–316021, 0752–061951.

ELADÓK használt, jó állapotban 
levő, működőképes Toshiba laptopok. 
Telefon: 0746–219248. (22214)

ELADÓ vegyes tűzifa (nyír, nyár, 
csere) Csíkszeredában 90 lej/m 
és bükk 135 lej/m. Telefon: 0746–
968617. (22245)

ELADÓ 47 lóerős Deutz traktor, 
Mengele típusú Ladewagen, kaszá
lógépek, rendforgató. Telefon: 0743–
878596. (22237)

ELADÓ egy 10 x 5ös gyors szer
kezetű faház felépítve. Lebontható és 
összerakható. Telefon: 0742–404912. 
(22253)

ELADÓ 40 kg fehér olajfesték, 
vagy elcserélhető gabonára. Telefon: 
0749–301664.

ELCSERÉLNÉK fényezett üveges 
szekrényt és/vagy más bútordarabo
kat gyöngytyúkra, Csíkszeredában. 
Telefon: 0744–795186.

ELADÓ kézzel faragott népművészeti 
bútor kávézóba, 5 ágú ventilátoros csil
lár, új keverőpumpa, kézmosókagylók és 
átfolyós gázvíz melegítő. Telefon: 0266–
312097, délután hívható.

ELADÓK: egy 1999es évjáratú, 
bordó Dacia, valamint keveset hasz
nált bőrnyereg. Telefon: 0744–253990. 
(22234)

szolgáltatás

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

Betegápolást vagy házvezetést 
vállalok, lehetőleg a Gyimesekben. Te
lefon: 0754–424501.

Családi házak építését, felújítását, 
faházak építését, templomok restau
rá lását, gombás házak kezelését, 
felú jítását VÁLLALOM. Telefon: 0742–
404912.

Fordításokat vállalok, és angol, il
letve német különórákat adok. Telefon: 
0746–478018. (22257)

Dr. Mátyás Ferenc fülorrgégész 
szakorvos RENDEL a Templom utca 
7. szám alatt, hétfőnként 16 órától. 
Előjegyzés a 0744–269708as telefon
számon.

VÁLLALUNK teljes körű lakásfel
újítást és kőmű ves mun kálatokat: 
külsőbelső szigetelés és festés, 
nemesvakolatok felhordása, gipsz
kar tonszerelés, lambériázás, sza lag
parkettázás, csempézés, üvegmozai
kozás, házépítés, régi házak, tetők 
felújítása, tetőterek szigetelése és 
beépítése. Jó minőség garanciával. 
Vállaljuk a teljes anyagbeszerzést. 
Telefon: 0721–767651, 0749–037559. 
www.albertconstruct.ro

állás

ALKALMAZUNK ácsokat és kőmű
veseket. Telefon: 0751–585949

Termopán nyílászárók szerelésé
ben jártas szakembert keresünk bedol
gozás céljából. Telefon: 0741–548546. 
(22235)

Csíkszeredai autószervizbe ta
pasztalattal rendelkező autószerelő
ket ALKALMAZUNK. Amit ajánlunk: 
teljesítményarányos, felső határ 
nélküli bérezés, fiatal csapat, kiváló 
szakemberek, minden igényt kielégí
tő munkakörülmények. Az önéletraj
zokat a Gold Auto Center szervizbe 
kérjük eljuttatni július 15ig,  Csík
szereda, Brassói út 9/A szám alá 
(a MOL benzinkút mellett). Telefon: 
0744–563880. (086837)

megemlékezés

A szeretet nem múlik el soha.
Szomorú szívvel emlékezik az egy 

éve elhunyt

TÓFALVI ÁRPÁDRA

az egész család. (22255)

elhalálozás

Fájdalomtól megtört szívvel, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szerető édesanya, 
nagymama, dédmama,

PÁL JÓZSEFNÉ
szül. Bencze Anna

életének 84., özvegységének 15. 
évében, 2012. július 14-én csende-
sen elhunyt. Temetése 2012. július 
17-én 10 órától lesz az újtusnádi 
családi háztól a helyi temetőben. 
Nyugodjék békében! A gyászoló 
család.
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A kászonaltízi
Kazun Egyesület

ANGOL NYELVTÁBORT 
szervez  július 30.–augusztus 4. 
között Kászonaltízen, gimnazis-
ták 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.

A Csíkszentmihályi 
Közbirtokosság 

árverést hirdet 2012. július 17-
én 10 órától a közbirtokosság 
székhelyén 140 m3 fa kiterme-
lésére, és 270 m3 gyérítő vágás-
ból származó fa eladására.

Telefon: 0266–326159.

Ausztriai, németországi, 
svájci és egyéb uniós 
munkalehetőségek: 

• szakmunkások, 
• segédmunkások 
részére! 

Tel.: 0036–30–449–
3848; 0036–30–323–3409

A csíkszeredai 
Székely Károly 

Szakközépiskola  
a 2012–2013-as tanévre:

– IX. esti osztályt, valamint
– posztliceális osztályban, 

autó-elektromechanika sza-
kot indít.

Érdeklődni az iskola 
titkárságán lehet vagy 

a 0266–310627, illetve 
0741–126458-as
telefonszámokon.

A Hargita Megyei Törzs-
könyvi Hivatal (ORC Harg-
hita), székhelynek megfelelő 
(ügyfélfogadás, irodák, levél-
tár) 450-500 négyzetméteres 
ingatlant BÉRELNE Csíksze-
reda központi zónájában. 

Érdeklődni, valamint aján-
lattétel a 0266–311606-os 

telefonon, fax 0266–311607.

Gyergyóremete Község Önkormányzata (melynek székhelye 
Gyergyóremete, Cseres Tibor tér 10. szám, Hargita megye)

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez a Gyergyóremetén megvalósítandó Szenny-
vízcsatorna-hálózat bővítése Eszenyő faluban, valamint csatlakozások a 
víz- és szennyvízcsatorna hálózathoz című tervét, környezetvédelmi bele-
egyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,30-16,00 óra 
között, valamint a Gyergyóremetei Polgármesteri Hivatal székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes idő-
tartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Könyezetvédelmi Ügynök-
séghez.

Tel: 0266–371313, fax: 0266–310041.

Balánbánya Polgármesteri Hivatala 
versenyvizsgát hirdet

 a következő szerződéses tisztség  betöltésére 

– referens – 1 hely – középfokú végzettséggel, a személynyilván-
tartó közszolgálati hivatalba.

A versenyvizsgára 2012. augusztus 1-jén, de. 10 órakor kerül sor 
a polgármesteri hivatal gyűléstermében.

A jelentkezési dossziékat a balánbányai polgármesteri hivatal 
személyzeti irodájába kell letenni, 2012. július 30-án, de.12 oráig.

Bővebb felvilágosítást és könyvészeti anyagot a polgármesteri 
hivatal személyzeti  irodájában kaphatnak az érdeklődök.

Telefon: 0266–330335, 0266–330325.

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, 
és örökre megmarad.

(Reményik Sándor) 

Fájó szívvel emléke
zünk 2011. július 15re,

KRISTÁLY JÁNOS

halálának első évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2012. júli
us 17én, kedden 18.30kor lesz a 
csíkszeredai Szent Ágostontemp
lomban. Emléke legyen áldott, nyu
galma csendes! Szerettei.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



Lemondott a Csíkszeredai Sport-
klub vezérigazgatói tisztségéről 
Horváth László, aki augusztus-
tól újra Magyarországon fog 
dolgozni. Horváth 2010. október 
elsejétől töltötte be a Sportklub 
igazgatói tisztségét, huszonegy 
és fél hónap után válik meg a 
vezetői beosztástól.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Hosszas mérlegelés után 
lemondott vezérigazga-
tói tisztségéről Horváth 

László, a Csíkszeredai Sportklub 
vezetője a jövő hónaptól már Ma-
gyarországon vállal munkát. Dön-
tését kizárólag személyes okokra 
hivatkozva hozta meg.

– Lemondtam a Sportklubnál 
betöltött vezérigazgatói állásom-
ról, alkalmazási jogviszonyom 
megszűnik, mihelyt megkap-
tam a szakminisztérium válaszát 
– mondta lapunknak Horváth 
László, aki huszonegy és fél hó-
napig állt a csíkszeredai klub élén. 
Hozzátette, amikor 2010. október 
elsején átvette a Sportklub irányí-
tását rengeteg terve volt, ám nem 
mindent sikerült megvalósítania. 
– Hosszas mérlegelést követően 

döntöttem úgy, hogy megválok az 
igazgatói tisztségemtől. Januárban 
korábbi munkaadóm megkeresett, 
de akkor visszautasítottam aján-
latát, hiszen nem lett volna tisz-
tességes tőlem, ha szezon közben 
hagyom el a klubot. Éppen akkor 
volt válságban a jégkorongcsapat, 
és nem akartam azt a látszatot kel-
teni, hogy menekülök a süllyedő 
hajóról. Májusban újra megke-
restek, és ekkor igent mondtam 
– közölte Horváth. Hozzátette, 
amikor elvállalta a Sportklub ve-
zetői tisztségét, akkor az is célja 
volt, hogy a civil életben és az au-
tóiparban szerzett tapasztalatai ne 
vesszenek kárba. – Ha most nem 
élek a felkínált lehetőséggel, akkor 

becsukódott volna számomra egy 
olyan kapu, amelyet nyitva szeret-
tem volna hagyni. Azaz a korábbi 
munkáltatómra többé nem szá-
míthattam volna – nyilatkozta a 
sportvezető.

Horváth László lapunknak el-
mondta, Magyarországról is meg-
próbálja segíteni a Sportklubot. 
– Nem szűnik meg a kapcsolatom 
a Sportklubbal, továbbra is segítek 
lehetőségeimhez mérten. Például 
az utánpótláscsapatok magyar-
országi kiszállásánál jelen tudok 
lenni a gárdákkal, vagy amennyi-
ben igény van rá, képviselhetem a 
Sportklubot a MOL Liga-ülése-
ken, hiszen számomra csupán egy 
óra az út Győrből Budapestig, míg 
innen legalább tíz órát kell utaz-
zanak a csapatvezetők – mondta 
Horváth.

A sportvezető elmondta, még 
nem tudja, ki lesz az utódja, de re-
méli, hogy a helyi vezetők és a szak-
minisztérium egy megfelelő sze-
mélyt talál a Sportklub élére. – Sok 
sikert kívánok az utódomnak, és 
továbbra is szorítok majd minden 
olyan sportolónak és csapatnak, 
aki a Sportklub színeiben harcol a 
legjobb eredményekért – mondta a 
leköszönő vezérigazgató.
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> Gyorsaságimotoros-vb. Tegnap ren-
dezték a gyorsaságimotoros-világbajnokság 
kilencedik futamait, az Olasz Nagydíjnak 
Mugello adott otthont. A dobogósok: 1. 
Maverick Viñales, 2. Romano Fenati (mind-
ketten FTR Honda), 3. Sandro Cortese 
(KTM). Az állás: 1. Cortese 164 pont, 2. 
Viñales 155 p., 3. Luis Salom 104 p.; Moto2: 
1. Andrea Iannone (Speed Up), 2. Pol 
Espargaro (Kalex), 3. Thomas Lüthi (Suter). 
Az állás: 1. Márquez 163 p., 2. Espargaró 
129 p., 3. Ianonne 129 p.; MotoGP: 1. Jorge 
Lorenzo (Yamaha), 2. Dani Pedrosa (Hon-
da), 3. Andrea Dovizioso (Yamaha Tech 3). 
Az állás: 1. Lorenzo 185 p., 2. Pedrosa 166 

p., 3. Casey Stoner 148 p. A világbajnokság 
következő futamát csak a MotoGP kategó-
ria számára az Egyesült Államokban rende-
zik július 29-én Laguna Secában, augusztus 
19-én Indianapolisban az USA Nagydíjon 
már mindhárom kategória motorosai rajt-
hoz állnak.

> Jégkorong. Négy játékossal bővült a 
Ferencváros kerete az elmúlt hétvégén, a zöld-
fehérek Erdélyi Tamás és Németh Ádám a 
Sapa Fehérvár AV19-től, Győri Tamás és 
Hegyi Ádám Zoltán a Dab.Doclertől iga-
zolt Budapestre. További két játékossal is 
megegyezett a klub a közös folytatásról, így 

Bontovics Márton és Feil Arnold újabb egy 
évig lesz a Ferencváros játékosa.

> A legdrágább magyar hokis. Prágába 
utazott próbajátékra Sofron István, a Sapa 
Fehérvár AV19 csatára, az előző EBEL-
idény gólkirálya, közölte a fehérvári jégko-
rongcsapat honlapja. A hokis öt napot tölt 
majd különböző felmérésekkel és orvosi 
vizsgálatokkal a KHL-es HC Levnél, utá-
na valószínűleg a csapat KHL-es keretéhez, 
vagy a cseh első osztályban szereplő együt-
teséhez kerül, írja az Albavolanhockey.hu, 
megjegyezve: az is előfordulhat, hogy a svéd 
MoDo vásárolja majd meg. „Az igazgató azt 

mondta, csak azért nem igazolt már át, mert 
azért az edzőnek is látnia kell. És persze szük-
ség van a különféle vizsgálatokra, hogy ne le-
gyen baj a szívemmel, vagy ne legyen rejtett 
sérülésem, nehogy úgy járjon velem a Prága, 
mint a Fehérvár Eric Johanssonnal, akinek 
ritka immunbetegsége volt, és nehezen jöt-
tek rá” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 
játékos. Sofron azt is elárulta, hogy intézik 
már az orosz vízumot is a számára, és új út-
levelet is kellett csináltatnia az érvényességi 
idő miatt. A hokis kivásárlási árát tízmillió 
forintban rögzítette a Sapa Fehérvár AV19, 
vagyis az erdélyi származású hokis az eddigi 
legdrágább magyar játékos lehet.hí
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HuSzonegy éS féL Hónapig voLt a SportkLub éLén

Horváth lemondott tisztségéről
hirdetéseK

Szent anna-tó exterra triatLon

Népes részvétel
Magyarországi, francia és hazai 
sportolók álltak rajthoz szom-
baton a Szent anna-tó exterra 
triatlonon, amely ezúttal a ro-
mán bajnokságba is számított. 
a viadalt két számban – egyéni 
és váltók – rendezték, egyéni-
ben 25 nő és 169 férfi állt rajt-
hoz, míg a váltók versenyében 
hatvanan küzdöttek. Az egyéni 
sportolóknak a Szent anna-tó-
ban 900 méteres úszást kellett 
teljesíteni, majd 23 kilométer 
biciklizés és 6,2 kilométer sza-
ladás következett. A váltóknak 
900 méter úszást, 33 kilométer 
biciklizést és 10 kilométeres 
szaladást kellett teljesíteni, a 
versenyzők minden egyes ver-
senyszám után váltották egy-
mást.

a díjazottak
Nők: összetett: 1. Albert Zsu-

zsanna (Tusnádfürdő), 2. Fodor 
Emese, 3. Jakab-Benke Hajnal-
ka; 19 év alatt: 1. Palatka Kamil-
la, 2. Ungvári Kinga, 3. Nyulas 
Orsolya; 20–29 évesek: 1. Al-
bert Zsuzsanna, 2. Jakab-Benke 
Hajnalka, 3. Bakó Annamária; 
30–39 évesek: 1. Fodor Emese, 2. 
Szakács Mária, 3. Dávid Szilvia; 
40 év fölöttiek: 1. Bădoiu Maria-
Cristina, 2. Anca Moraru, 3. 
Roşu Georgeta.

Férfiak: összetett: 1. Bălănescu 
Ciprian, 2. Mester Bálint, 3. Al-
bert Gáspár; 19 év alattiak: 1. 
Szabó Norbert, 2. Madaras Dá-
niel, 3. Gáspárik Márton; 20–29 
évesek: 1. Bălănescu Ciprian, 2. 
Mester Bálint, 3. Albert Gáspár; 

30–39 évesek: 1. Metaxa Vlad, 2. 
Pulugor József, 3. Moga Cătălin; 
40–49 évesek: 1. Sárosi Ferenc, 2. 
Szikszai János, 3. Szokolszky Ist-
ván; 50 év fölöttiek: 1. Bituleanu 
Emil, 2. Nichiforescu Marius, 3. 
Víg Zoltán.

Váltók: összetett: 1. Kerék-
vár 1, 2. Extreme Sport Klub, 3. 
EcoMarathon Sponser; nők: 1. 
Master Sky&Bike Girls, 2. Kerék-
vár 4, 3. Just for Fun; férfiak: 1. Ke-
rékvár 1, 2. Extreme Sport Klub, 
3. X2S Haibike Team Magyar-
ország; vegyes: 1. EcoMarathon 
Sponser, 2. Kerékváar 3, 3. 
Extreme SK Tusnádfürdő; csa-
ládok: 1. Murray, 2. Lőrincz 
Family, 3. Ciclomed; cégek: 1. 
Romtelecom, 2. Libra Bank 1, 3. 
Libra Bank 3.
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Hétfő
Az év 198. napja, még 168 nap van hátra az 

év végéig. Napnyugta ma 20.57-kor, napkelte 
holnap 5.47-kor. 

Isten éltesse 
Kármen és Valter nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A héber–spanyol eredetű Kármen jelenté-

se: kert. A német eredetű Valter uralkodó sere-
get jelent. 

Július 16-án történt 
1784. II. József Habsburg-császár elrendel-

te az első mai értelemben vett népszámlálást. 

Július 16-án született 
1194. Szent Klára (Assisi) itáliai katolikus 

rendalapító szűz, a klarisszák első házfőnöknő-
je, a televízió védőszentje 

1813. Rózsa Sándor alföldi betyárvezér 

Július 16-án halt meg 
1342. I. Károly/Károly Róbert a nápolyi 

Anjou-családból származó első magyar király

Helytörténeti évfordulók
Negyvenöt éve, 1967. július 16-án hunyt el 

Székelyudvarhelyen Bíró Lajos közíró, tanul-
mányíró, lapszerkesztő, lapalapító. Zetelakán 
született 1877-ben.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 8 közúti balesetben 
15 sérült személyhez, egy halálos kimenete-
lű autóbalesethez, 3 infarktusos esethez, 16 
agyvérzéshez, 20 szívbeteghez, 34 magas vér-
nyomásos esethez, 14 csonttöréshez, 13 testi 
sértéshez, 35 különböző traumához, 3 asztmás 
és 3 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 24 szülés, 21 ájulás, 10 
ittas állapot, 5 kómás állapot, 16 pillanatnyi 
elmezavar, 9 allergiás reakció, 21 nehéz légzés, 
2 mérgezéses eset, 2 kutyaharapás, 1 lóharapás, 
illetve 1 kígyómarás, 1 áramütéses eset, 20 has-
menés, 1 öngyilkossági eset, 5 rángógörcs, 1 
napszúrás, 44 lázas állapot, 2 égés, illetve 1 felső 
tápcsatornai vérzés esetén. Nyilvános helyről 7 
alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen nyolc halottat jegyeztek.

Napról napra
szabadidő

programajanlo

Szalmakalap fesztivál
Hetedik alkalommal rendezik meg 

szombaton, Kőrispatakon a Szalmakalap 
Fesztivált. Az Etéd községhez tartozó te-
lepülésen július 21-én tartják a faluünne-
pet, amely ma már a Szalmakalap Fesztivál 
elnevezést viseli, s egyben a Szalmakalap 
Múzeum fennállásának is évfordulója, hisz 
a világon egyedi látványosságnak számító 
intézményt napra pontosan tizenegy évvel 
ezelőtt alapították.

Míves Emberek Sokadalma
Július 27–29. között, azaz jövő péntek-

től vasárnapig tizenharmadik alkalommal 
szervezik meg Székelyudvarhelyen a Mí-
ves Emberek Sokadalmát. Székelyföld és 
Erdély aktív kézműveseinek találkozójára 
számos fellépő érkezik Sepsiszentgyörgy-
ről, Csíkszeredából, Szentegyházáról, de a 
zenekarok fellépései mellett természetesen 
alkalom nyílik táncolni is, főleg a szombat 
esti táncházban.

Pulzus
Mától jövő csütörtökig első alkalommal 

szervezik meg a Pulzus - Székelyudvarhelyi 
Művésztelepet. A tíz napon át tartó tábor-
nak a Spanyár ház udvara szolgál helyszíné-
ül, ahol tíz képzőművész alkot. A művész-
telepen készült alkotások július 26-án, azaz 
jövő csütörtökön 18 órától a helyi, Haáz 
Rezső Múzeum Képtárában kerülnek be-
mutatásra.

Tábor
A Kinderstart Egyesület angol nyelvű 

és önkéntességi tábort szervez, amerikai 
önkéntes tanárokkal, 7–16 éves gyerekek-
nek Szelterszfürdőn, július 30. és augusz-
tus 3. között. Érdeklődni a 0745–354 
627-es telefonszámon vagy a kinderstart@
gyerekhaz.ro e-mail címen lehet.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Úrilányok Erdélyben

Ugron Zsolna első 
regénye valóságos 
utazás báltermeken 

és mosókonyhákon, palotá-
kon és romokon, szövevényes 
rokoni kapcsolatokon és egy 
sodró szerelmen át a pesti 
nyüzsgésből a Kárpátok lá-
bához – majdnem az Üveg-
hegyen túlra. Anna irigylésre 
méltó életet él Budapesten: 
tökéletes férfi, érdekes tévés 
munka, sok utazás, nagy tár-
sasági élet, ragaszkodó bará-
tok. Ám egy nap különc bécsi nagynénje 
és egy megrázó találkozás rádöbbenti, 

hogy szép üvegburája alatt 
már alig kap levegőt. Útkere-
sése közben rátalál örökségére 
– és egy kis erdélyi faluban a 
mindent felülíró szerelemmel 
együtt önmagára is. Pillanat-
képek az erdélyi arisztokrácia 
elsüllyedt világából, és kései 
utódaik nem mindennapi 
hétköznapjaiból.

A 302 oldalas, puha köté-
sű könyv megvásárolható az 
Árnika Könyvesboltban(Szé-
kelyudvarhely, Kossuth Lajos 

utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 
0751–103 915).

az ajánlata

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer s még lesz is Míves Emberek So-
kadalma Székelyudvarhelyen, ezen 

esztendő július havában, annak is az utolsó 
hétvégéjén.

Közhírré tétetik! A sokadalom va-
sárnap esti dínomdánomja közepette 
ismét szerencsét próbálhat bárki fia-
borja: szegénylegények és királyfiak, 
libapásztorlányok és királykisasszony-
ok, vasorrú bábák és jóságos anyókák, 
lovagok és óriások, sárkányok egyaránt, 

akik magyar népmeséikkel felvidítják a 
vásári népet. Tehát immár második alka-
lommal Hencidától Boncidáig amatőr 
mesemondó vetélkedő felnőtteknek. 
A legékesebb szavú mesemondók ta-
risznyáját megtöltjük, de a többiek se 
keseregjenek, mert ők sem térnek üres 
kézzel haza. Aki nem hiszi, járjon utá-
na: 0749–219888, office@artera.ro; 
535600 – Székelyudvarhely, Kornis Fe-
renc utca 8. szám. Jelentkezési határidő: 
július 26., csütörtök.

Amatőr mesemondó vetélkedő felnőtteknek

II. Hencidától Boncidáig
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. július 16.

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

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

szabadidő

Harcolt-e egymással 
Dávid és Góliát?

Az elmúlt hetekben egy izraeli ásatás 
felcsigázta az érdeklődést Dávid király 
iránt. A régészek egymással vitatkoz-

nak a zsidók legendás királyának létezéséről, 
illetve a Góliáttal vívott küzdelméről.

A Jeruzsálemi Héber Egyetem (JHE) 
archeológusai 2007 óta végeznek ásatásokat 
Khirbet Qeiyafa romjainál. Az elmúlt he-
tekben azonban felerősödött a vita az Elah-
völgyi kutatás jelentőségéről. Yosef Garfinkel, 
a JHE munkatársa szerint 3000 éves falakat 
tártak fel. Szerinte egy olyan júdeai városról 
van szó, amely Dávid király fennhatósága alá 
tartozott. Sőt Garfinkel álláspontja szerint itt 
zajlott le a legendás küzdelem Dávid és Gó-
liát között. (Ennek bizonyítéka egy kettős 
kapu maradványa, amely megfelel az Ótesta-
mentum leírásának a párharcról.) Garfinkel 
szerint Dávid király birodalma olyan pompás 
és lenyűgöző volt, ahogyan azt a Biblia lefesti. 
Ráadásul Garfinkel már 2008-bam ősi héber 
írásjeleket talált a helyszínen, idén pedig ke-
rámiákra és más értékes tárgyakra, emlékekre 
bukkant.

Garfinkellel ellentétben Israel Finkelstein 
kutató nem bízik a Bibliában mint törté-
nelmi forrásban. Kétségbe vonja Garfinkel 

kormeghatározását, és abban is bizonytalan, 
hogy Khirbet Qeiyafa egyáltalán Júdea részét 
képezte-e, vagy inkább egy „korai északi izrae-
lita egységhez” tartozott. Ráadásul Finkelstein 
még azt sem hiszi, hogy létezett volna Dávid 
király, vagy ha igen, akkor is csak egy kisebb 
hely uralkodója lehetett.

Mindkét kutató álláspontját árnyalja 
ugyanakkor a Die Welt-nek nyilatkozó Dieter 
Vieweger, a Deutsches Evangelischen Institut 
für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes 
igazgatója. Vieweger elismeri, hogy aligha volt 
történelmi tény Dávid és a filiszteus Góliát 
párharca, és ebben alapvetően Finkelsteinnek 
ad igazat. Ugyanakkor szerinte a tel-avivi kuta-
tó egy kicsit messzire ment. A Bibliát, annak 
ótestamentumi részeit Vieweger szerint sem 
szabad tényszerűnek venni, hiszen a leírások a 
Biblia keletkezésének korából (és nem Dávid 
korából) valók. Finkelstein kritikája tulajdon-
képpen arról szól Vieweger szerint, hogy Dá-
vid király uralma Kr. e. 1000 táján, Jeruzsálem 
környékén valószínűleg szerényebb lehetett 
annál, mint amit a Biblia szerzői a Kr. e. 7. és 
6. században írtak le. Garfinkel viszont a most 
feltárt objektumokat Dávid királysága bibliai 
leírásának hitelesítésére, igazolására hozza fel.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Lassanként mindenütt megvastagodik a fel-
hőzet, a napsütés mellett csapadékra is számít-
hatunk. Az északnyugati szél helyenként meg-
erősödik. 

Egy légy került valahogyan a lakás-
ba. Abból a kitanult és szemtelen fajtából, 
amely képes az őrületbe kergetni az embert. 
A mi legyünk azzal kezdte, hogy miután si-
került beosonnia a lakásba, elrejtőzött, csak 
hajnalban lépett a tettek mezejére, amikor 
legédesebb az álom. Csalhatatlan ösztönnel 
érzett rá, hol kell sétálnia, hogy a lehető leg-
jobban bosszanthasson: arcon, szemöldökön, 
szemhéjakon, a nyak és könyök különböző 
hajlataiban. Félálomban hessegettünk egyet-
egyet, mire pár percre továbbállt, de mielőtt 
visszaaludhattunk volna, már megint ott 
szedegette apró lábait a bőrünkön. Dühro-
ham környékezett, de aztán eszembe jutottak 
gyermekkorom légykalandjai, amelyeken 
egykor jól szórakoztam. Nagyszüleimnél fa-
luhelyen nyaranta főbenjáró bűnnek számí-
tott nyitva hagyni a szitaajtót, mert legyek 
százai tódultak be a konyhába. Nagyapám 
különösen allergiás volt rájuk, előbb kerékbe 
törte a nyitott ajtó vétségében bűnösnek talált 

családtagot, majd vette a légycsapót, és harcba 
indult. Az öreg fél szemmel fókuszálva, geril-
lataktikával cserkészte be a legyeket, majd a 
néma csendbe belerobbant a légycsapó hatal-
mas csattanása. Minden bizonnyal egy ökröt 
is le lehetett volna ütni azzal az erővel. A 
hirtelen zajokra érzékeny nagyanyám ilyen-
kor tíz eset közül kilencszer elejtette ijedtében, 
ami éppen a kezében volt. Megsemmisült a 
légyvadászat miatt több porcelántányér, po-
hár, de egyszer ráment a vasárnapi húsleves 
is. Mindig parázs veszekedés kerekedett a do-
logból, bátran állíthatom, hogy nagyszüleim 
családi perpatvarainak kilencvenkilenc szá-
zalékát a legyek és a légyvadászat pattintotta 
ki. A régi idők légyvadászataira visszagon-
dolva elpárolgott a  bosszúságom, de azért 
harci lázban pattantam ki az ágyból. Légy-
csapó nem lévén a házban, egy turisztikai 
prospektussal indultam csatába. A nagyapai 
példából okulva előbb szóltam a családnak: 
légyvadászat indul, fejeket a paplan alá!

Hajnali légy
            villanás n Hompoth Loránd
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