
KözségeinK hosszas hulladéKháborúja 

„A magáncéget nem szabad 
beengedni!”

Több éve dolgoznak az udvarhelyszéki községek vezetői azon, hogy megfelelő áron minőségi 
hulladékgazdálkodási vállalatra találjanak. Mint ismeretes, magas díjai miatt többen hátat 
fordítottak az Ave Hargita Kft.-nek, és egy fejlesztési egyesületet hoztak létre, mely miután 

melléfogott a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel, a mezőcsávási Sylevy Salubriserv Kft.-vel 
szerződött – több községben is jelenleg ez szolgáltat. Falvaink vezetői viszont egy saját 

önkormányzati vállalkozást hoznának létre, hisz tapasztalatból mondják: egy biztos, 
a magáncéget nem szabad beengedni! > 5. oldal
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infrastruKtúra 

Hosszabb lett 
a Mikes Kelemen 

utca 

Hidat kérnek a bethlenfalvi 
Bükkfa utca lakói a Fehéres 

patakra, a Mikes Kelemen 
utcában pedig az egyik lakó 
lehetőséget adott az utca 
bővítésére, így az hetvenkét mé-
terrel lett hosszabb. 

Másodszor is Vifit

Ha még 
nem próbáltad 

vidéken
Tavaly már adtak lehetőséget, 

hogy „kipróbáljuk vidéken”, 
aki nem élt vele, idén, augusztus első 
hétvégéjén megteheti: Máréfalván 
ekkor rendezik meg második alka-
lommal a Vidéki Fiatalok Találko-
zóját (ViFiT), mely a falunap és az 
ifjúsági fesztiválok közötti 
egészséges egyensúlyt hivatott 
megtalálni, közben kulturált 
mederben tartalmas szórakozást biz-
tosítva a résztvevők számára.

Nyirő-ügy

Csend 
az újratemetés 

körül
Lassan három hete annak, hogy 

a Hargita Megyei Törvényszék 
formai okok miatt megsemmisítet-
te a székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatal által kibocsátott Nyirő 
József nevére szóló igazolást, amely 
egyben temetkezési engedélyként 
is szolgált volna. Az ítéletet indo-
koló átirat egyelőre nem érkezett 
meg a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatalba, vi-
szont az újratemetést szer-
vezők sem fordultak újabb igazo-
lásért a hivatalhoz. 

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014

hargitanépe 
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Magáncégek gyűjtik a szemetünket. Hosszú távon saját vállalkozásban gondolkodnak foTó: ifj. hAáZ sáNdor

hargitanépe 

Gyergyói leány 
delnei lovon 84Könyv készül 

az udvarhelyi minifociról

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,5571ì
1 amerikai dollár USd 3,7399ì
100 magyar forint HUF 1,5784ì

2Kihalófélben levő 
lepkefajták



közélet
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hirdetés

Gyakori probléma, hogy az ál-
latorvos által felírt gyógysze-
rek alkalmazása nehézségek-
be ütközik, mivel kedvenceink 
az esetek többségében ellen-
állnak mindenféle kezelésnek. 
Tájékoztatónkban néhány tip-
pet szeretnénk adni a külön-
féle gyógyszerek beadásának 
megkönnyítésére.

Tablettabeadás: 
Ennek legegyszerűbb mód-

ja, ha a tablettát vagy kapszu-
lát egy kis jutalomfalatba rejti. 
Olyan falatkát válasszon, amit 
a kutya egyben, rágás nélkül 
le tud nyelni. Sok kutya észre-
veszi, és kiköpi a tablettát tar-
talmazó falatkát, vagy csak a 
gyógyszert. Ebben az esetben 
próbáljon meg először néhány 
„üres” falatot adni neki, és csak 
utána a „preparáltat”.

Ha ez sem működik, vagy a 
kutya a betegség miatt étvágyta-
lan, a következő módszerrel tud-
ja beadni neki a gyógyszert: 

Fogja a gyógyszert a mutató 
és hüvelykujja közé, és a másik 
kezével fogja át a kutya felső áll-
kapcsát úgy, hogy ujjaival a pofa 
bőrét enyhén nyomja be a fogak 
közé. Ennek hatására a kutya ki-
nyitja a száját, és nem fenyeget 
az a veszély sem, hogy véletlenül 
ráharap az ön kezére. Ha a kutya 
nem nyitná ki a száját, a tablettát 
tartó kezének gyűrűs és kisujjával 
húzza lefelé az alsó állkapcsot. 
Ezután enyhén emelje fel a kutya 
fejét, a tablettát egy határozott 
mozdulattal helyezze a nyelv 
gyökerére és zárja össze a kutya 
száját, majd a nyelés kiváltásához 
simítsa meg a torok tájékát vagy 
fújjon rá kicsit a kutya orrára. 
Sose felejtse el megdicsérni ku-
tyáját a gyógyszerbeadás végén!

Fülcsepp: 
A fülcsepp alkalmazásakor 

fontos odafigyelni, hogy a hal-
lójárat alsó részébe is eljuttassa 
a gyógyszert. Egyik kezével rög-
zítse a fülkagylót a tövénél, míg 
másik kezével csepegtesse be a 
fülcseppet a hallójáratba. Ez-
után masszírozza meg a fül alatti 
porcos területet, hogy minél 
jobban eloszlassa a folyadékot a 
hallójáratban.

Szemkenőcs, szemcsepp: 
Ehhez a művelethez va-

lószínűleg egy segítőre lesz 
szüksége, aki a kutya fejét 
megtartja. A szemcseppet és a 
szemkenőcsöt is az alsó kötő-
hártyazsákba célszerű juttatni. 
Ennek módja, hogy a kutya 
fejét megemelve, az alsó szem-
héjat a hüvelykujjal kissé lefelé 
kell húzni. Ekkor jól látható 
a rózsaszínű kötőhártya, és 
becsepegtethető a gyógyszer. 
Fontos, hogy a tubus végét ne 
érintse hozzá a szemhez!

Folyékony gyógyszerek 
beadása szájon át: 
Ezt a legegyszerűbben egy 

fecskendő segítségével tehe-
ti meg. A kívánt mennyiséget 
szívja fel a fecskendőbe, majd 
azt finoman nyomja be a ku-
tya szájába oldalról. Ügyeljen 
rá, hogy csak lassan adja be a 
gyógyszert, ugyanis ellenkező 
esetben a kutya nem nyeli le a 
teljes mennyiséget, hanem an-
nak egy része kicsoroghat a szá-
jából.

dr. sándor Zsolt állatorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

házi kedvenc   GyóGyszeralkalmazási módok kuTyáknál

„A kutya éppen némaságá-
val válik mindennél értékesebbé. 
Társaságában az ember rátalál a 
lelki békére, ahol a szavak elvesz-
tik minden jelentőségüket!”

különleges és térségünkben 
kihalófélben levő lepkefajtákra 
bukkant dr. szabó József állat-
orvos. a natura 2000-es termé-
szetvédelmi projekt gondnoka 
elmondta lapunknak, hogy a 
két lepke máréfalva határában, 
illetve a homoródszentpáli vé-
dett területeken található. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Ez a két lepkefaj (Maculinea 
teleius - Kispettyes bog-
lárka és Maculinea alcon 

- Szürkés boglárka) csak az 
őszi vérfűvel borított területe-
ken él. Ilyen terület található a 
Máréfalva melletti Cekenden, és a 
homoródszentpáli Natura 2000-
es védett területeken, megközelí-
tőleg három hektáron. Felhívták 
dr. Szabó József figyelmét, hogy 
Gyergyó környékén védelem alá 
helyeztek egy területet, szintén a 
lepkefaj miatt. – Felkeltette az ér-
deklődésemet a gyergyói eset, és 
keresni kezdtem a lepkéket: sze-
rencsére megtaláltam őket. Sajnos 
még nem tudtuk hivatalosítani 
ezeket az adatokat. Az ehhez ha-
sonló területeket különösen vé-
dik, mivel kipusztuló fajról van 

szó. A lepkék érdekessége, hogy 
a petéiket a vérfű virágjára teszik, 
miután kikelnek és bebábozód-
nak a hernyók lehullanak. A han-
gyák összeszedik őket és beviszik 
a fészkükbe. Csakis azok kelnek 
ki, amelyek a hangyafészekbe 
kerültek. Sérülékeny faj: ha a 
hangyák, vagy a növény eltűnik a 
területről, azonnal kipusztulnak. 
Egy szakemberrel kellene össze-

üljünk és kérjük ezen területek 
fokozott védelmét. Ha megyei 
szinten megtörténik, az illető 
tulajdonosok kérhetik a terület-
alapú támogatást – ismertette 
dr. Szabó József. Egyelőre nem 
tudják, mi a helyes eljárás az ügy-
ben, de jelezték már természet-
védelmi szervezeteknél. Ha kell, 
a legfelsőbb szintig is elmennek a 
lepkék védelméért. 

Több mint tízezer látogatóval 
büszkélkedhet a hétvégén ti-
zenötödik alkalommal megren-
dezett sörfesztivál, amelyen 
külföldi és helyi együttesek 
koncertjén szórakozott a város 
apraja-nagyja. a hagyománnyá 
vált rendezvény a város ünne-
pévé nőtte ki magát, hiszen a 
műsor kínálatában idős és fia-
tal egyaránt talált zenei ízlésé-
nek megfelelő előadót.

radó Krisztina

A sörfesztivál kapuit pén-
teken délután nyitották 
meg a közönség előtt, ahol 

nem csak a sör kedvelői iszogat-
hattak kedvükre, hanem a sörhöz 
jól illő sült kolbásszal, lángossal, 
főtt kukoricával és kürtőskalács-
csal is csillapíthatták éhségüket a 
látogatók.

A város legkisebbjeire is gon-
doltak a szervezők, ugyanis a 
minifocipálya előtt műanyag 
csúszdát állítottak fel, sőt a bát-

rabbak még pónin is lovagolhat-
tak a hétvége folyamán. Több 
helyi zenekar mellett, első este az 
X-Faktorból ismert Lil C koncert-
je kapta a főszerepet. Éjszakánként 
a Jungle-Pub Park éttermében le-
mezlovas parádéval folytatódott a 
szórakozás. A legtöbb érdeklődő 
viszont a vasárnap esti tizenötödik 
Év arca szépségversenyre és az azt 
követő Király L. Norbi koncertjé-
re gyűlt össze. A szépségverseny lá-
nyai kisestélyiben és fürdőruhában 
mutatták meg bájaikat a zsűri és a 
közönség fürkésző szemei előtt. 

A külföldi sztárok mellett ter-
mészetesen a helyi előadókat is 
hatalmas taps és rajongás fogadta. 
A koncerteken kívül szombaton 
a Heti Hirdető leghűségesebb ol-
vasóit is kisorsolták a szervezők, 
akik összesen 10 ezer lej értékű 
összeggel gazdagodtak. Vasár-
nap salsa és zumba bemutatót is 
megtekinthetett a nagyérdemű, a 
bátrabbak akár a tánclépéseket is 
elsajátíthatták.

Csakis az őszi vérfűvel borított területeken élnek meg  fotó: szabó józsef

Kihalófélben levő lepKefajtáK

Természetvédelmi projekt 
a lepkékért

TizenöTödik városi sörFeszTivál udvarhelyen

A sör napját ünnepelték

A csíkszeredai DAMSCOM KFT.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Hargita utca 113.szám alatt 

található FÉMMEGMUNKÁLÓ ÉS FÉMSZERKEZETEKET GYÁR-
TÓ EGYSÉG működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást 
elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A RADIX NOVO KFT. Csíkszentmárton 368.
értesíti az érintetteket, hogy a Hargita megye területén végzett FAKI-

TERMELÉSI tevékenység működtetéséhez a környezetvédelmi  engedé-
lyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A TEHNOSTRADE KFT.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Építkezési munkálatok a 

DN 15-ös feljavítása című tervét maroshévíz beltelkében a December 
1918, Borszék, N. Balcescu és Stefan cel Mare utakon benyújtotta a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi bele-
egyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

A tusnádfürdői TUSNAD R.T. értesíti az érintetteket, hogy a 
tunádfürdői Szent Anna sétány 2. szám alatt található hotel működtetésé-
hez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelatható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8-15 óra között a Hargita megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43 sz. 
Tel: 312454, 371313 Fax: 310041.

Észrevételeiket a hírdetés megjelenéséétől számított 15 napon, belül 
írásban lehet közölni naponta a Környezetvédelmi Ügynökséggel, az ész-
revételező személyi adatainak a feltüntetésével.



Hidat kérnek a bethlenfalvi Bükk-
fa utca lakói a Fehéres patakra, a 
Mikes Kelemen utcában pedig az 
egyik lakó lehetőséget adott az 
utca bővítésére, így az hetvenkét 
méterrel lett hosszabb. 

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

A bethlenfalvi Bükkfa utca 
lakói kérték a polgármes-
teri hivatalt, hogy építse-

nek egy, a Fehéres patakon átívelő 
hidat. Akik jártasak a környéken, 
tudják, hogy a Bükkfa utca jelen 
pillanatban tulajdonképpen két 
részből áll: a patak jobb oldalán 
található szakasz a bethlenfalvi 
házak között, a bal oldali pedig 
a főút mentén található házak és 
kertjeik mögött húzódik. Utóbbi 
szakasz, bár földút, egészen a Ter-
més utcáig tart. Ezért indokolt a 
lakók kérése, hiszen ha híd állna 
a patak felett, akkor földjeiket 
és a Termés utcát is könnyebben 
meg tudnák közelíteni. Jelenleg 
szekérrel, terepjáróval át lehet 
menni a meredek partú patakon, 
az ily módon történő közlekedés 
viszont közel sem mondható egy-
szerűnek, zökkenőmentesnek. 

Lapunk megkeresésére Ülkei 
Zoltán, a polgármesteri hivatal 
városgazdálkodási osztályának ve-
zetője a téma kapcsán azt tudatta, 
a vonatkozó rendelkezések szerint 
a Maros megyei vízügy kell első lé-
pésben rábólintson a hídépítésre – 
ezt az engedély várják. Ülkei amúgy 
úgy tudja, lenne pénz a hídmunká-
latra, vagyis, ha lesz engedély, akkor 
híd is lehet. 

A Bükkfával párhuzamos utcá-
ban, a Mikes Kelemenben nemrég 
egy pozitív infrastrukturális intéz-
kedés történt. Mint Ülkei Zoltán 
közölte, az utca azon szakaszának 
a végében, mely le van aszfaltozva, 
a tulajdonos rábólintott arra, hogy 
„megnyissa” az utcát. Mindez azt 
jelenti, hogy a Mikes Kelemenen 
keresztül a hátsó ingatlanok is meg-
közelíthetővé váltak. A polgármes-
teri hivatal első lépésként lekövezi 
az új részt, melyre a későbbiekben 
majd aszfalt is kerülhet, ám máris 
fejlemény, hogy a Mikes Kelemen 
utca hetvenkét méterrel hosszabb 
lett. Ülkei azt is tudatta, hogy 
folytatják az útrehabilitációs mun-
kálatokat, jelenleg Kadicsfalván 
dolgoznak, ebben a térségben asz-
faltoznak. 
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Körkép
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hargitanépe 

Hidat szeretnének a Bükkfa utcaiak. Egyelőre csak terepjáróval és szekérrel lehet közlekedni fotó: ifj. haáz sándor

InFrastruKtúra 

Nagyobb lett a Mikes Kelemen utca 

hirdetés

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

Tel.: 0266–215 270
ELŐFIZETÉS

APRÓHIRDETÉS
REKLÁM

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

Az elmúlt hét alatt több, tűz által okozott tragédiának 
lehettünk tanúi: hektárok váltak a lángok martalékává, 
fiatal erdőrészek, nemrégiben ültetett csemeték százai let-
tek hamuvá. Az ilyen katasztrófahelyzetek pedig a helyzet 
súlyosságától függően sok mindent megmutatnak: a közös-
ség összetartó erejét, a szervezett, összehangolt munkát, az 
odafigyelést. Gondatlanságból, felelőtlenségből következtek 
be ezek a sajnálatos esetek, az árvízzel ellentétben itt nem 
lehetett a természetet okolni a katasztrófáért, sokkal inkább 
enyhülést hozó, segítséget nyújtó esőért lehetett fohászkodni.

Mindkét erdőtűzről – a kászoniról és a szentegyházi-
ról – egyaránt elmondható, hogy gondatlanságból terjedt 
tovább az első napot követően. Amikor a sebtében értesített 
és a helyszínre érkező csapatok és önkéntesek még az elején 
úgy látták, hogy sikerült véget vetni a katasztrófának, akkor 
történt a baj. A természet ironikus játékaként a felerősödő 
szél hatására újra lángra kapott az erdő, egyre csak terjedt 
a tűz a száraz területeken, a vizet már régóta nem látott 
növényzeten. Másnap reggel pedig kezdődhetett az oltás 
elölről, még magasabbra törő lángokkal, még több lángoló 
fával kellett felvenni a harcot és megakadályozni a tűz to-
vábbterjedését.

A járművek nagy részével megközelíthetetlen területeken 
a lánglovagokat is próbára tette a helyismeret és a zökkenő-
mentes kommunikáció hiánya. Ugyanakkor a segítő kezek-
ből több is elkelt volna. De amikor mindenki úgy ítélte meg, 
hogy a helyzet már tűrhetetlen, és mielőbbi megoldásra vár, 
még több önkéntes, még több jármű érkezett. Csak éppen a 

várva várt eső nem jött idejében, sőt az átiratok között a tűz-
oltó-helikopter érkezése is elmaradt.

Végül, ahogy az minden esetben lenni szokott, a munka 
is összehangolttá vált, a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek 
között, de sok esetben a terepet leg jobban ismerő lelkes erdé-
szek tették a legtöbbet, akik hasznos ötletekkel, a tűzoltókat 
megszégyenítő kreativitással és leleményességgel találták fel 
magukat a legelkeserítőbb helyzetekben is. Érthető, hiszen 
rajtuk csattant az ostor, legfőképpen az ő feladatuk az erdő 
őrzése, emiatt is tették, amit tenniük kellett: mentették, 
ami még menthető volt, a lehetőségekhez mérten. Példás 
volt ugyanakkor az érintett önkormányzatok hozzáállása 
a helyzethez: élelmet, vizet, szerszámokat, munkagépeket 
küldtek a helyszínre, embereket mozgósítottak. Közben pe-
dig folyamatosan kapcsolatban voltak mind a helyszínen 
tartózkodó egységekkel, mind az irodából, papírok révén 
irányító vezetőkkel, intézményekkel. Közvetítették és kielé-
gítették a felmerülő szükségleteket: motorszivattyúra, vízre, 
helikopterre volt és lett volna a legnagyobb szükség. Kérték, 

és meg is kapták ezek nagy részét. Mellettük az önkéntes 
tűzoltó-alakulatok tagjai mintegy zarándokokként vették 
birtokukba a hegyet. Az időnként megszervezett tűzoltó-
versenyeken vetélytársakként versengő lánglovagok egy em-
berként mentek a másik falu erdejét oltani. Jó volt látni az 
erdőtűz helyszínétől távolodva, hogy rengeteg terepjármű, 
traktor és utánfutó érkezik még, lapátot, tűzoltócsákányt, 
vesszőseprűt markoló emberekkel.

Nem mindennapi katasztrófának lehettünk tanúi sze-
mélyesen vagy a híradásoknak köszönhetően. A televízió ban 
a katasztrófát látva mindig ott motoszkál az ember agyá-
ban az a megnyugtató gondolat, érzés, hogy ez velünk nem 
történhet meg. Amikor azonban az ablakon kinézve látja, 
hogy a hegy pöfékel, másként viszonyul a helyzethez, ag-
gódik, hogy ne legyen nagyobb a baj, reménykedik, hogy a 
tüzet oltó ismerős embereknek nem esik bántódásuk, miköz-
ben a lángokkal veszik fel a harcot. És kell is aggódni ezek 
miatt. Amikor pedig bekövetkeznek ezek a katasztrófák, 
meg kell ragadni a lapátot, csákányt. A tragédiák során pe-
dig ha nem is az egész közösség, de azok, akik részt vállaltak 
a hősies munkából, odafigyelést, csapatmunkát tanultak, 
megtapasztalták az összetartó erőt és az együttműködés ha-
tékonyságát.

Katasztrófahelyzet

              NézőpoNt n tamás attila



Lassan három hete annak, hogy 
a Hargita Megyei Törvényszék 
formai okok miatt megsem-
misítette a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal által ki-
bocsátott Nyirő József nevére 
szóló igazolást, amely egyben 
temetkezési engedélyként is 
szolgált volna. Az ítéletet indo-
koló átirat egyelőre nem érke-
zett meg a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatalba, viszont 
az újratemetést szervezők sem 
fordultak újabb igazolásért a hi-
vatalhoz. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Egyelőre mély csend övezi 
az erdélyi író, Nyirő József 
újratemetésének ügyét, így 

a helyhatósági választások kam-
pányidőszaka alatt nagy port 
kavaró, május végén pedig diplo-
máciai botrányba fulladó temetés 
várat magára. Bár június 27-én a 
Hargita Megyei Törvényszék íté-
letet hirdetett a sokat emlegetett 
temetési engedély ügyében – for-
mai okok miatt megsemmisítette 
a székelyudvarhelyi polgármesteri 

hivatal által kibocsátott Nyirő Jó-
zsef nevére szóló igazolást, amely 
a helyi törvények szerint temetke-
zési engedélyként is szolgált vol-
na. Megkeresésünkre az érintett 
székelyudvarhelyi polgármeste-
ri hivatal részéről, Bálint Attila 
sajtószóvivő elmondta, egyelőre 
nem érkezett meg a hivatalos át-
irat, amelyben a megyei törvény-
szék megindokolná döntését. Így 
egyelőre nem történt előrelépés 
az ügyben. A sajtószóvivő ugyan-
akkor elmondta, a hivatal azután 
kíván állást foglalni az ügyben, 
miután kézbesítik számukra a 
megindokolt ítéletet.

Mint ismeretes, a Nyirő József 
újratemetését kezdeményezők azok 
után léptek vissza a szertartástól, 
hogy az akkor frissen kinevezett 
Augusta-Cristina Urzică prefek-
tus a Hargita Megyei Törvényszék 
közigazgatási osztályán formai hi-
bára hivatkozva kérte a temetési 
engedély érvénytelenítését.

Az udvarhelyi szervezéssel 
megbízott Székelyudvarhelyért 
Alapítvány elnökének, Szász Je-
nőnek álláspontját nem sikerült 
megtudnunk, mivel telefonhí-

vásunkra nem válaszolt, az íté-
let után azonban úgy nyilatko-
zott: „azt szorgalmazzuk, hogy 
Székelyudvarhely polgármestere 
ne fellebbezze meg a döntést, ha-
nem állítson ki egy hibátlan iga-
zolást. Ez oldja meg ugyanis az 
újratemetés jogi helyzetét.”

Arra a kérdésünkre, miszerint 
az újratemetést szervezők részéről 
érkezett-e kérés a polgármesteri 
hivatalhoz egy új temetési enge-
délyre, Bálint Attila azt válaszolta: 
egyelőre senki nem fordult hozzá-
juk ilyen igénnyel, annak ellenére, 
hogy akár abban a pillanatban is 
kérhették volna az új papíros ki-
adását, amikor a prefektus még a 
régi érvénytelenítését követelte.

Mint korábban Bunta Leven-
te polgármester megkeresésünkre 
elmondta: folytatni fogják a pert, 
hiszen meg vannak győződve ar-
ról, hogy a hivatal helyesen állí-
totta ki az igazolást. Azonban azt 
is kilátásba helyezte, fellebbezni 
csak akkor fognak, ha az nem je-
lent akadályt Nyirő újratemetésé-
ben, hiszen bármikor kiállítható 
egy újabb igazolás, ha a szervezők 
ezt kérik.

Sikeresen zárult a máréfalvi 
Nyirő József Általános Iskola és 
a Kapuk Iskolája Egyesület szer-
vezésében a Fedezzük fel érté-
keinket! nyári tábor. A máréfalvi 
általános iskolások a Temes me-
gyéből érkező zsombolyai gyere-
keket látták vendégül, a kapcso-
latfelvétel a szorványprogram 
keretén belül történt. A három-
napos tábor során a gyerekek 
elkészítették a saját, alternatív 
román-magyar szótárukat is.

HNU–információ

A máréfalvi Nyirő József Ál-
talános Iskola és a Kapuk 
Iskolája Egyesület szervezé-

sében július 9-11. között lezajlott a 
Fedezzük fel értékeinket! nyári tá-
bor, a máréfalvi Simon Csilla pan-
zióban.

– A progam segítségével a Temes 
megyei Zsombolya és a Hargita me-
gyei Máréfalva 5-8 osztályos tanu-
lóinak kapcsolatát építjük. A kap-
csolatfelvétel a szorványprogram 
keretén belül történt. Két anya-
nyelvű táborunkban, három egész 
napon át ismerkedtünk Máréfalva 
természeti- és kulturális értékeivel, 
a hagyományos népi mesterségek 
fortélyaival és a hely sajátos ízeivel. 
– fogalmazott Bálint Tibor egyesü-
leti elnök.

A beszámolók szerint a tábor a 
máréfalvi és zsombolyai gyerekek 
összeismerkedésével kezdődött, 
amiben nagy segítségre voltak a 
ismerkedési játékok, jól oldotta a 
hangulatot a focimérkőzés, vagy 
akár a gyógynövény-gyűjtögető 
feladat is. A tábor második napján 
Máréfalva nevezetességeivel ismer-
kedtek a zsombolyai fiatalok, töb-
bek közt látogatást tettek a Balázs 
Imre képtárban, de a Kőlik mon-

dájával is megismerkedtek, a napot 
pedig a székely kapukhoz köthető 
játékokkal zárták. A harmadik na-
pot a kézműves foglalkozások töl-
tötték ki, a gyerekek beszámolója 
szerint: volt, aki faragott, esetleg 
festett vagy gyöngyöt fűzött, de 
olyan is volt, aki több dolgot is ki-
próbált. A foglalkozások után a fi-
atalok megtekintették a Forgóvirág 
néptánccsoport előadását is. Nagy 
Anita, a máréfalvi iskola diákja így 
foglalta össze a tábort: „Nagyon saj-
náljuk, hogy vége van a tábornak, 
de nincsmit tenni. Szép volt, jó volt, 
de lejárt.” A búcsúzáskor azonban 
nem maradt el a visszahívás sem, a 
zsombolyaiak meghívták maguk-
hoz a máréfalvi fiatalokat, jövőben 
tehát ott tartják a tábort. 

Bálint Tibor elmondása szerint 
a fiatalok a tábor során a jó kom-
munikáció érdekében elkészítették 
saját kamasz szótárukat is.
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Május végén Kövér László is részt vett az ökumenikus áhítaton. Azóta azonban nem szervezik a temetést fotó: ifj. haáz sándor

Román-magyar 
kamaszszótár: 

Ciau – Sia
Poftă bună – Jo etvagyat
Îmi dai numărul de telefon? – 
Meg adod a telefonsamodat?
Ai ochi frumoşi – Sepek a 
semeid!
Ai zâmbet frumos – Sep a 
moşoiod
Ieri doar m-am prostit – Teg-
nap ciak huieskedtem
Vrei să fi prietena mea? – 
Akarsz a baratnom leni?
Vrei să ne plimbăm? – Akars 
şetalni?
Vrei un sărut? – Akars egy 
ciokot?
Te iubesc! – Seretlek!

NyIrő-ügy

Csend az újratemetés körül
KétNyElvű tÁbor MÁréFAlvÁN

Elkészült a kamasz szótár

> Áramszünet. Az Electrica Rt. ér-
tesítése szerint ma két településen is szü-
netel az áramszolgáltatás. A villamossági 
vállalat ma reggel nyolc és délután három 
óra között megszakítja az áramszolgálta-
tást javítási munkálatok miatt Fenyéden 
a 173 és 217 házszámok között, valamint 
Gyepesben.

> Könyv készül az udvarhelyi 
minifociról. A székelyudvarhelyi kis-
pályás foci történetét bemutató könyv 
készül: elkezdődött az anyaggyűjtés, 
elsősorban régi fotókat várnak. A het-
venes évek óta létező és ma is igen nagy 

népszerűségnek örvendő kispályás labda-
rúgás történetét bemutató kiadványt ké-
szül megjelentetni az Eko Media Group. 
A könyvecske lapjain megelevenedne a 
sétatéri pályán lejátszott minifoci-baj-
nokságok majd negyven éve, fotókkal és 
személyes történetekkel fűszerezve. A ki-
advány megírására Katona Zoltán újság-
írót kérték fel, akinek nem ez az első ilyen 
jellegű munkája, hiszen tavaly ősszel A 
székelyudvarhelyi labdarúgás rövid törté-
nete, az idei foci-Eb előtt pedig Párizs és 
Bécs között - A labdarúgó Európa-bajnok-
ságok rövid története címmel írt hasonló 
témájú kiadványokat. Székelyudvarhely 

sportbarátait arra kérik, hogy régi fény-
képekkel, emlékekkel (újságcikk, kupa, 
érem, élménybeszámolók, stb) segítsék 
munkájukat - ezt megtehetik hétköznap 
délelőttönként az uh.ro szerkesztőségé-
ben, a Gábor Áron utca 18 szám alatt, 
de képeiket, történeteiket elküldhetik a 
zkatona@uh.ro e-mail címre is.  A ter-
vek szerint a kis kötet idén ősszel jelenne 
meg. 

> Biciklis és robogós ütközött au-
tóval. Vasárnap este, nem sokkal hét óra 
előtt biciklis baleset történt Szentegyhá-
zán, autóval ütközött a pórul járt kerék-

páros. A 22 éves szentegyházi B.R. egy 
helyi utcán haladva, éles jobbra kanyaro-
dás során elvesztette uralmát biciklije fö-
lött és átsodródott a szemközti autósáv-
ra, ahol összeütközött a szabályosan köz-
lekedő 77 éves K.A. vezette gépjárművel. 
A balesetben a biciklis könnyebb sérülé-
seket szenvedett. Nem úszta meg ennyire 
szerencsésen a zetelaki S.Z., aki vasárnap 
este tíz órakor robogójával Fenyéd irányá-
ba tartva átsodródott a szemközti sávra és 
összeütközött egy szabályosan közlekedő 
autóssal. A balesetben a robogós súlyos 
sérüléseket szenvedett, amint később ki-
derült, ittasan ült kétkerekűjére. hí
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Egy olvasónk panasszal fordult 
szerkesztőségünkhöz: arra a 
kérdésre szeretne választ kap-
ni, hogy kinek kell megfizetnie 
azt a vízmennyiséget, ami a 
Függetlenség út 47 szám mel-
lett folyt el a hétvégén.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Péntek éjjel meghibásodott 
egy fővezeték a Független-
ség úton, a 47-es számmal 

szembeni parkolóban. Az ivóvíz 
az úttestre folyt, onnan meg a 
kanálisba. – Egész hétvégén folyt 
hiába a víz és nem csináltak sem-
mit. Ilyen szárazságban eléggé 
nagy pazarlás. Tudni szeretném, 

hogy kinek kell megfizetnie a 
kárba ment ivóvizet – panaszolta 
el lapunknak neve elhallgatását 
kérő, a meghibásodás mellett lakó 
olvasónk.

Mint Ülkei Erika, a vízszol-
gáltató Aqua Nova Rt. mar-
ketingigazgatója elmondta, a 
fogyasztóknak emiatt nem fog 
megemelkedni a számlájuk. – 
Igaz, hogy nagyon sok víz el-
folyt, de túlságosan nagy feladat 
lett volna hétvégén házi készen-
létben levő munkatársainknak 
megoldani ezt a feladatot. Ha 
elzárjuk a fővezetéket, akkor 
három utca (a Függetlenség, a 
Zöld és a Gábor Áron) víz nél-
kül maradt volna. Inkább vállal-

tuk a veszteséget: ez az árakban 
nem tükröződik. A veszteség 
egy olyan tétel, ami csakis ta-
nácshatározat alapján épülhet 
be a fogyasztók díjába. Ezt most 
természetesen nem kértük – is-
mertette Ülkei Erika. 

Tegnap délelőtt azonnal ne-
kiláttak a meghibásodott vezeték 
javításának, ennek következtében 
néhány órára vízkiesés történt az 
érintett utcákban. A veszteséget 
még nem állapították meg: mi-
után megjavítják a csőtörést, az 
anyagelhasználás szerint számol-
ják ki. A hiba nagyságától, a cső 
átmérőjéből és a vízfolyás időtar-
tamának függvényében állapítják 
meg a vízkárt.
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Tegnap délelőtt nekiláttak a javításnak

Több éve dolgoznak az 
udvarhelyszéki községek veze-
tői azon, hogy megfelelő áron 
minőségi hulladékgazdálkodá-
si vállalatra találjanak. Mint 
ismeretes, magas díjai miatt 
többen hátat fordítottak az 
Ave Hargita Kft.-nek, és egy 
fejlesztési egyesületet hoztak 
létre, mely miután melléfogott 
a Kaposvári Városgazdálkodási 
Zrt.-vel, a mezőcsávási Sylevy 
Salubriserv Kft.-vel szerződött 
– több községben is jelenleg 
ez szolgáltat. Falvaink vezetői 
viszont egy saját önkormányza-
ti vállalkozást hoznának létre, 
hisz tapasztalatból mondják: 
egy biztos, a magáncéget nem 
szabad beengedni!

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

Udvarhelyszék települései 
egy látszólag soha véget 
nem érő, hosszas hulla-

dékháborúban vannak. Mint is-
meretes, 2009-ben döntött úgy a 
községek zöme, tizenheten, hogy 
magas árai miatt hátat fordíta-
nak az Ave Hargita hulladékgaz-
dálkodási vállalatnak, és egy új, 
olcsóbb szolgáltató után néznek. 
Akkor Fejlődő Udvarhelyszék név 
alatt egy fejlesztési egyesületet, 
ADI-t (Asociatie de Dezvoltare 
Intercomunitara) hoztak létre, 
amely egyéb témák mellett a tag-
települések hulladékgazdálkodási 
problémáira is megoldást keresett. 
Sokuknak nem volt egyszerű szol-
gáltatót váltani, ám perhullámokat 
követően végül a fejlesztési egyesü-
let közbeszerzési eljárást írhatott ki 
a szolgáltatásra. Ekkor került kép-
be – mint ismeretes – a Kaposvári 
Városgazdálkodási Zrt., mellyel 
a tizenhét tagú egyesületből hat 
le is szerződött kettő plusz egy 
évre. Időközben számuk kilencre 
növekedett, aztán jött egy újabb 

fordulópont: a dél-dunántúli cég 
nem sokkal színrelépését követően 
technikai okokra hivatkozva visz-
szalépett, mondhatni angolosan 
távozott. Így kilenc község maradt 
szemétszállító vállalat nélkül. Az 
ADI szerződést bontott a kaposvá-
riakkal, és újabb közbeszerzési eljá-
rásba kezdett, hogy végre megtalál-
ja azt a vállalkozást, mely számukra 
elfogadható áron nyújt minőségi 
szolgáltatást. Tavaly lépett színre 
egy Maros megyei, mezőcsávási 
cég, a Sylevy Salubriserv Kft., mely 
havonta személyenként 2,95 lej 
plusz áfa, vagyis 3,6 lejes áron dol-
gozik. 

Meg vannak elégedve 
az új szolgáltatóval 
– Decemberben szerződtünk 

az új szolgáltatóval, mely január-
tól el is kezdte a munkát – tudatta 

lapunkkal Dávid Lajos, Máréfalva 
polgármestere, az ADI elnöke, 
majd azzal folytatta, hogy időköz-
ben újabb három település eseté-
ben kezdték el a közbeszerzési 
eljárást. Nincs könnyű helyzet-
ben Fenyéd, Etéd és Kányád, hisz 
többször is feljelentették őket a 
Gazdasági Versenyhivatalnál – 
nem szabadulhatnak könnyedén 
a korábbi szolgáltatójuktól. 

– Sürgősségi, köztes állapotban 
vannak, ám a szolgáltatás mind a 
három településen meg van oldva 
ebben az átmeneti időszakban is 
– mondta Dávid Lajos, aki reméli, 
ezen újabb három település is ha-
marosan szolgáltatóra talál. 

Az is kiderült, a községek veze-
tői meg vannak elégedve a Sylevy 
Salubriserv Kft. munkájával. 

– Különösebb probléma 
nincs, szolgáltatnak, és minden 

rendben van. A három lej körü-
li ár mégsem 4,50 lej vagy 6 lej, 
mint amennyit korábban az Ave 
Hargita kért – közölte Dávid, aki 
egy szomorú jelenségre is rávilágí-
tott: az egyetlen gondot az jelenti, 
hogy a lakóknak nincsen pénzük, 
még a személyenként és havonta 
befizetendő három lej körüli ár is 
sok nekik, ezért többen el vannak 
maradva a szemétdíjjal, ami ter-
mészetesen a szolgáltatónak nem 
egy tetsző állapot. 

– Elég sokat dolgoztunk azért, 
hogy a lehető legolcsóbban vi-
gyék el a szemetet. Bele lehet 
gondolni, hogy ha kétszer ekkora 
lenne a díj, akkor hogyan tudnák 
az emberek kifizetni azt – érvelt 
Dávid, majd arról is említést tett, 
hogy Parajd, Farkaslaka, Zetelaka 
és Siménfalva, noha ők is szolgál-
tatót váltanának, jogi helyzetük 

még nem tisztázott a régi szolgál-
tatóval – először „függetlenedni-
ük” kell, majd aztán jöhet esetük-
ben is a közbeszerzési eljárás. 

„Első osztályú 
és kifizethető”
– A mostani körülményeink-

hez képest a legelfogadhatóbb ál-
lapotban vagyunk. A szolgáltató 
végzi a dolgát, megfelelő körül-
mények között, első osztályúan 
és kifizethető áron – ezt mondta 
Bálint Elemér Imre, Oroszhegy 
község polgármestere, aki szerint 
hulladékgazdálkodási ügyben két 
variáció létezik: vagy elviszik a 
szemetet, vagy nem, illetve, hogy 
szelektíven teszik-e azt. 

Nálunk ez rendben van, és ha 
kérjük, szelektíven is dolgoznak – 
mondta a polgármester, aki remé-
li, ezen állapot még egy-két évig 
tartani fog. Azt követően az ön-
kormányzati vállalatban látják a 
jövőt, a fejlesztési egyesület tagjai 
ugyanis hosszú távú tervként nem 
mondtak le arról, hogy bekap-
csolódjanak a megyei integrált 
hulladékgazdálkodási program-
ba, avagy, ha az nem valósul meg, 
akkor forrásokat keresve az egye-
sület hozna létre egy hulladékgaz-
dálkodási vállalatot. 

Érdemes példaként megnéz-
ni a vízszolgáltatást. Míg egy 
önkormányzati vállalat 2,20 lej 
plusz áfa áron adja a vizet, má-
sok, a magáncégek 4 lej körüli 
áron teszik. Egyértelmű, hogy 
ha az önkormányzat létrehozna 
egy saját céget, akkor az lenne az 
érdekeltsége, hogy elsősorban a 
lakó járjon jól, és nem a nyereség 
lenne a legfontosabb. Az egyesü-
let megvan. Fel kell építeni a cé-
get, és akkor lesz saját szolgáltatás 
is – mondta Bálint Elemér Imre, 
aki tapasztalatait összegezve úgy 
fogalmazott: egy biztos, a magán-
céget nem szabad beengedni!

A magas árak miatt tört ki az udvarhelyszéki hulladékháború. A községvezetők önkormányzati vállalatban látják a kiutat fotó: ifj. haáz sándor

KöZSégEinK HoSSZAS HullAdéKHáborújA 

„A magáncéget nem szabad beengedni!”

nEM Kér A lAKóKTól KárTéríTéST AZ AquA noVA

„Kispatak” a Függetlenség úton
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Másodszor is ViFiT

Ha még nem próbáltad vidéken
Tavaly már adtak lehetőséget, 
hogy „kipróbáljuk vidéken”, 
aki nem élt vele, idén, augusz-
tus első hétvégéjén megteheti: 
Máréfalván ekkor rendezik meg 
második alkalommal a Vidéki 
Fiatalok Találkozóját (ViFiT), 
mely a falunap és az ifjúsági 
fesztiválok közötti egészséges 
egyensúlyt hivatott megtalálni, 
közben kulturált mederben tar-
talmas szórakozást biztosítva a 
résztvevők számára.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A röviden csak ViFiT-nek 
nevezett Vidéki Fiatalok 
Találkozójának megren-

dezésével tavaly próbálkoztak 
először, a háromnapos rendez-
vény sikeresnek bizonyult, így 
most itt a folytatás. A Máréfalvi 

Rozetta Ifjúsági Egyesület, a 
máréfalvi önkormányzat és az 
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyez-
tető Tanács idén augusztus 3–5. 
között próbálja megtalálni a fa-
lunap és az ifjúsági fesztiválok 
közötti egészséges egyensúlyt, 
közben kulturált mederben tar-
talmas szórakozást biztosítva az 
udvarhelyszéki ifjúságnak. De 
mindezt úgy, hogy a háttérben 
történjen valami más, valami ko-
molyabb, például műhelymun-
kák, konferenciák, előadások, és 
a kultúra se hiányozzon. A mottó 
nem változott: Próbáltad már vi-
déken?

A szervezők részéről András 
Lóránd ismertette, hogy elkép-
zeléseiknek megfelelően idén is 
naponként külön tematikára épít-
keznek, tavaly a szolidaritás és a 
hátrányos helyzetű fiatalok élet-

viteléhez kötötték az adott nap 
eseményeit.

– A pénteki, megnyitó nap 
idén kizárólag a szórakozásról 
szól, este koncertek lesznek, illet-
ve éjszaka egy, a mostani igények-
nek megfelelő kommersz buli – 
mondta a szervező.

Szombaton délelőtt a tér-
ségfejlesztés, a politika és az 
ifjúság harmóniájának megte-
remtését tűzték ki célul Ifjúság-
politika és önkéntesség!? cím-
szó alatt, melyet egy LEADER-
konferencia követ ugyanazzal a 
célközösséggel.

Az esti zenei programban a 
dzsessz-re fókuszálnak, ami nem 
véletlen, épp azon a napon lesz 
Louis Armstrong születésének 
151. évfordulója. Korábban pályá-
zatot írtak ki, fellépési lehetőséget 
biztosítva fiatal zenekarok szá-
mára, melyet a székelykeresztúri 
Oktett fúvószenekar nyert el. 
Fellépésüket a Koala Jazz Band 
és a Hot Jazz Band koncertje kö-
veti, majd az est fénypontjaként a 
találkozón fellépő összes zenekar 
együtt zenél a már említett Hot 

Jazz Band-del, várhatóan 30-40 
zenész lesz egyszerre a színpadon. 
A napot retróparti zárja.

A vasárnapi konferencián 
minden a zene körül forog, nép-
tánccsoportok, népzenei együt-
tesek, filharmóniák képviselői 
tanácskoznak az érdeklődő fiata-
lokkal, ugyanakkor a falunap ízét 
is megkóstoltatják a részvevőkkel, 
népviseleti parádét, néptánc-, és 
színjátszó előadásokat ígérnek 

a szervezők. A játékos szórako-
zást többek közt székely-activity, 
ügyességi vetélkedők, paintball-
bajnokság biztosítja.

András Lóránd elárulta, hogy 
a rendezvényt egy nyolc napos 
promóciós kampány előzi meg, ez 
alatt ViFiT belépőket lehet nyer-
ni a médiában és a rendezvény 
honlapján is, ahol egy piros bicik-
linek is megkeresik a jövendőbeli 
gazdáját.

Öt éves évfordulóhoz érkezett 
az Ugron Alapítvány nemzetkö-
zi önkéntes csereprogramja. Ez 
alkalomból Székelyudvarhelyen 
július 27-28. között konferen-
ciával egybekötött jubileumi 
ünnepséget, találkozót szervez-
nek a programban részt vevő 
eddigi német és romániai ön-
kénteseknek, valamint régi és 
a jelenlegi partnereknek.

HNU-információ

Nemzetközi konfe-
renciát és jubileumi 
találkozót szervez a 

székelyudvarhelyi Ugron Ala-
pítvány Székelyudvarhelyen a 
hónap végén. A július 27-28-án 
zajló ünnepélyes rendezvény-
re annak apropóján kerül sor, 
hogy a szervezet több mint 
5 éve vesz részt a nemzetközi 
önkéntes csereprogramban. A 
két nap alatt összefoglalják az 
alapítvány történetét, eddigi 

tevékenységét, aktuális kérdé-
seket vitatnak meg, illetve stra-
tégiákat dolgoznak ki a jövőre 
vonatkozóan, és természetesen 
több oldalról is megvilágítják 
az alapítvány önkéntes csere-
programját.

A programban előadásokra 
is sor kerül, amelyek bemutatják 
a német, magyar és máltai ön-
kéntesek tapasztalatait Romá-
niában és Németországban. A 
második nap végén a résztvevők 
történelmi keresztutat tesznek 
meg a Székely Kálvárián, majd 
szentmisét tartanak az Ugron 
kápolnában. Az Ugron Alapít-
ványt 2005-ben hozta létre az 
abránfalvi Ugron nemesi csa-
lád, fő célkitűzésük a fiatalság 
valláserkölcsi, identitásbeli ne-
velésének és képzésének támo-
gatása, különös tekintettel az 
elvándorlás megakadályozására. 
Az esemény fővédnöke Ugron 
Istvánné Bánffy Mária.

ViFit 2011. Tavaly 1500-an próbálták meg vidéken

HirdeTéS

ÖnkénTESkénT EUrópábAn

Az Ugron Alapítvány 
csereprogramja
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> Helytálltak az oltásban a hegyi
mentők és járműveik. Az elmúlt héten 
bekövetkezett kászoni erdőtűznél nem 
kétliteres flakonokkal kellett hordani a 
vizet a járművekkel megközelíthetetlen 
területekre, hiszen kiszálltak a megyei 
hegyimentőegységek is, és első alka-
lommal vetették be erdőtűznél az Argo 
típusú kétéltű, nyolckerekű járműveket. 
Fekete Örs, a megyei tanács keretében 
működő Hegyimentő Közszolgálat ve-
zetője megkeresésünkre elmondta: a jár-
művek hasznosnak bizonyultak és az er-
dőtűz oltásában is beváltak, hiszen vízzel 
teli hordókat, embereket, szerszámokat 

lehetett velük hordani, emellett a járőrö-
zésben is fontos szerepük volt. Szerencsé-
re nem kellett mentenünk, elsősegélyt 
nyújtsunk, hiszen senki nem sérült meg 
az oltási folyamat során. Úgy gondoljuk, 
hogy szükség volt a mi segítségünkre is, 
hiszen hiánypótló megoldással és eszkö-
zökkel érkeztünk a helyszínre – számolt 
be Fekete. – A hétvégén, a Hargita-hegy-
ségben levő erdőtűznél sajnos nem tud-
tunk részt venni, hiszen a hétvégi progra-
mok teljes egészében elvitték az embere-
inket. Elsősorban hegyimentők vagyunk 
és nem tűzoltók, de hogyha bárki kéri az 
oltáshoz a segítségünket, minden továb-

bi nélkül bevetjük a csapatainkat, ameny-
nyiben ez lehetséges – hangsúlyozta Fe-
kete Örs. – A Vargyas-szorosban több 
száz kiránduló biztonságára vigyáztunk, 
a tusnádfürdői triatlonnál is szolgálatot 
teljesítettünk: itt többek között hat sze-
mélyt kellett kimenteniük a vízből a ver-
seny során. Ugyancsak a hegyimentők 
ezzel egy időben gyerekeknek szerveztek 
kirándulást a Gyilkos-tó környékére. A 
barlangi mentés mellett a mentőbúvá-
rok kiképzését is elkezdte a közszolgá-
lat, ezt a vízi balesetek növekvő száma 
teszi indokolttá – tudtuk meg a megyei 
hegyimentő közszolgálat vezetőjétől.hí
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7,72 százalékkal csökkent a sürgősségi beavatkozások száma

Mérleget készített az Olt Sürgősségi Esetek Felügyelősége

nem lehet felügyelet nélkül hagyni a területet szentegyháza határában

Még locsolják az erdőtűz helyszínét

csökkent a sürgősségi esetek 
száma, a megmentett javak ér-
téke duplájára nőtt, míg a bal-
esetben odaveszett javak értéke 
jelentősen csökkent. sok esetben 
a felügyelőség hatáskörébe tarto-
zó helyi alegységek segítségével 
történt a beavatkozás, de az ön-
kéntes alakulatok és a civilek is 
besegítettek a mentési munkála-
tokba – derült ki az olt sürgősségi 
felügyelősége által kiadott máso-
dik negyedévi statisztikából.

HN-információ

A2012-es év második ne-
gyedévében összesen 7,72 
százalékkal csökkent a tava-

lyi év hasonló évnegyedéhez képest 
a sürgősségi beavatkozások száma, 
idén 321 bevetésük volt. A szóban 
forgó időszakban az Olt Sürgős-
ségi Esetek Felügyelőségéhez 357 
segélykérő hívás futott be, amelyek 
nyomán 321 esetben kiszállásos 
beavatkozást kellett végrehajtani, 8 
esetben útközben fordították vissza 

a katasztrófaelhárítás embereit, 18 
esetben beavatkozás nélküli kiszállás-
ra, míg 10 esetnél a kiszállást követő-
en derült ki, hogy téves volt a riasztás 
– adta hírül az Olt Sürgősségi Esetek 
Felügyelőségének sajtóosztálya.

A 321 beavatkozásból 255 eset-
ben az alegységek, 35 esetben az 
intézménynek alárendelt egységek, 

míg 31 esetben a helyi önkéntes tűz-
oltó-alakulatok segítségével vettek 
részt a bevetéseken. Az esetek 90,34 
százalékában I. fokozatú veszélyessé-
gi szint állt fenn.

A 321 beavatkozásból 54 alka-
lommal tűzesethez, 174-szer külön-
böző sürgősségi esetekhez riasztot-
ták őket, 77 esetben más szerv által 

történő beavatkozáshoz, 14 esetben 
különféle más beavatkozás miatt, 
míg két esetben a helyszín bizto-
sításáért riasztották a felügyelőség 
munkatársait. A 321 beavatkozás-
ban 12 tiszt, 32 altiszt, 515 önkéntes 
alakulati tag, 98 rendőr és 747 civil 
személy vett részt.

A 2011-es év ugyanezen ne-
gyedévéhez hasonlítva 23 beavatko-
zással több volt, ami 7,72 százalékos 
emelkedést jelent. A tűzesetek száma 
1,85 százalékkal, a különféle sürgős-
ségi esetek száma 55,56 százalékkal, 
az egyéb beavatkozások száma 57,14 
százalékkal nőtt. A beavatkozás so-
rán keletkezett károk értéke jelentő-
sen csökkent: míg a tavalyi év ugyan-
ezen negyedévében ez az érték 2 853 
400 lej volt, addig idén már csak 1 
368 350 lej. A megmentett értékek 
lejben kifejezett értéke 26 704 100 
lej a tavalyi 13 130 500 lejhez képest. 
A beavatkozások során 27 személyt: 
22 felnőttet és 5 gyereket és 5 állatot 
sikerült megmenteni, 2 személy sé-
rült meg, 3 állat pusztult el, halálos 

sérülés nem történt a beavatkozások 
során.

A legtöbb, pontosan 106 eset-
ben háztartásokhoz, 6 esetben ipari 
létesítményekhez, 4 esetben erdé-
szeti területhez, 3 esetben szállítási 
és raktározó egységhez, 2 esetben 
közintézményekhez, 1 esetben 
építkezéshez, szintén egy esetben 
vendéglátóhelyhez és kereskedelmi 
egységhez, míg 12 esetben egyéb 
szolgáltatásoknál avatkoztak be a 
katasztrófavédelmi egységek. 

Az esetek 61,22 százalékában 
nyílt tűz okozta a balesetet, de elő-
fordultak technikai meghibásodás, 
cigarettázás, feszültség alatt levő 
elektronikai berendezések és kis-
korúak tűzzel való játéka miatt is. 
A SMURD-egységek sok esetben 
szálltak ki balesetek helyszínére, 
ahol ellátták a sérülteket, adott eset-
ben pedig kórházba szállították a 
kritikus állapotban levőket – derült 
ki többek között az Olt Sürgősségi 
Esetek Felügyelőségének negyed-
éves felméréséből.

Tűzoltók a katasztrófa helyszínén. Bevetésen fotó: tamás attila

még mindig nem lehet levonul-
ni a hegyről, szentegyháza és 
kápolnásfalu között az erdőtűz 
helyszínén, mert bár sikerült 
megfékezni a lángokat, a terület 
további megfigyelésre szorul, 
szükség van a határ locsolá-
sára, hogy ne kapjanak életre 
újból a pusztító lángok. ahogy 
vasárnap, úgy a tegnap is folya-
matosan dolgoztak a tűzoltók és 
önkéntesek, éjjel pedig ismét 
megszervezték az őrzést.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Továbbra is öntözéssel szige-
telik el a helyszínen tartóz-
kodó lánglovagok a tüzet 

azokon a részeken, ahol még tovább-
terjedhet az erős széllökések hatásá-
ra. Mint azt a helyszínen tartózkodó 
Balázs Páltól, a Szentegyházi Önkén-
tes Tűzoltó-alakulat parancsnokától 

megtudtuk: bár sikerült megfékez-
ni a lángokat, továbbra is érkeznek 
a hegyre a vízzel teli tartálykocsik, 
amelyek segítségével locsolják azo-
kat a kritikus területeket, ahol még a 
szél hatására feléledhetnek, tovább-
terjedhetnek a lángok.

– Az éjjel két óráig voltunk a 
helyszínen, ahová sajnos nem jutott 
az esőből, csupán dörgött és villám-
lott. Megszerveztük a területek őr-
zését, de reggel már jöttünk is vissza, 
továbbra is locsolunk, oltjuk a még 
parázsló csutakokat, területeket, 
hogy ne keletkezzen még több kár, 
ne támadjanak fel újra a lángok – 
számolt be a tűzoltóparancsnok.

Rus Sándor, Szentegyháza pol-
gármestere arról számolt be, hogy 
még gőzölög, füstöl a terület, sike-
rült megfékezni a lángokat, azonban 
a területen felügyeletre van szükség.

– Mi továbbra is küldjük a vízzel 
teli tartályokat, igyekszünk minden 

rendelkezésünkre tartó segítséget 
megadni a helyszínen tartózko-
dó tűzoltóknak. Élelmet, vizet és 
tejet küldünk fel nekik, mivel a 
nagy füst miatt bárki rosszul le-
het, akár gázmérgezést is kaphat, 
ezért a szakemberek tanácsára te-
jet kell inni ilyen esetben. Annyit 
sikerült elérni a mentőszolgálat-
nál, hogy a szentegyházi mentőt 
nem fogják elvinni a városból, 
hanem folyamatos készenlétben 
áll arra az esetre, ha valaki a he-
gyen rosszul lenne. A hivatalos 
és önkéntes tűzoltók, valamint az 
erdészet munkatársai és a terület-
tulajdonosok közösen fáradoznak 
azon, hogy ne kapjanak lángra 
újabb területek, reméljük, hogy 
ennek meg is lesz az eredménye. 
Már csak egy kiadós eső kellene – 
részletezte bizakodva a helyzetet 
Rus Sándor, Szentegyháza pol-
gármestere. Tartályból szivattyúzott víz. Enyhülést hoz fotó: tamás attila
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> Szombaton ismét Hagyományos 
és Helyi Termékek Havi Vására Csík-
szeredában. Hargita Megye Tanácsa 
az alintézményeként működő Hargita 
Megyei Agrárkamarával minden hónap 
harmadik szombatján megszervezi a 
Hagyományos és Helyi Termékek Havi 
Vásárát a csíkszeredai megyeháza osz-
lopsora között. A vásárlók legközelebb 
július 21-én, szombaton délelőtt 8 és 14 
óra között szerezhetik be a székely termé-
keket. A megyei tanács ily módon szeret-
né segíteni a helyi termelőket az értéke-
sítésben, ugyanakkor a vásárlók számára 
is megteremti a lehetőséget, hogy rend-

szeresen vásárolhassanak egészséges helyi 
termékeket. Ez utóbbira van is kereslet, a 
helyi terméket kedvelők nagy számban 
vesznek részt a havonta megszervezett 
vásárokon. A májusi havi vásár is bő fel-
hozatalt kínál a különböző hagyományos 
és helyi   termékekből, úgy mint: húster-
mékek, tejtermékek, méz, házikenyér, 
péktermékek, házi sütemények, tojá-
sok, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, 
zöldség, gyümölcs, valamint különböző 
kézművestermékek. A vásár programjai 
között 11 órától gyermektáncház is sze-
repel, amely jó alkalom a gyerekek hasz-
nos kikapcsolódására és nem utolsósor-

ban a népi hagyományaink és kulturális 
értékeink megőrzésére, továbbvitelére. A 
termelő és a vásárló közvetlen kapcsolata 
egy méltányosabb kereskedelmet jelent 
mindkét fél számára. A helyi anyagi és 
humánerőforrások hasznosításán, vala-
mint a helyi termelők által előállított ter-
mékek piacra juttatásán kívül a vásárok 
fontos szereppel bírnak a hagyományos 
termékek és mesterségek megőrzése és 
az ifjú nemzedéknek való továbbadása 
szempontjából is.

> A borvíz ünnepe hatodszor. A 
hétvégén, július 21-én ismét Hargita 

megyébe, a csíkszentkirályi Borsáros-
fürdőre költözik az AQUARIUS – a 
borvíz ünnepe című rendezvény, ahol 
a borvízkóstolás és palacsintasütő ver-
seny, valamint a színes kulturális prog-
ramok mellett újra lehet fürödni a fel-
újított borvizes medencében. A reumás 
megbetegedésben szenvedők is élvezhe-
tik a víz áldásos hatását. A palacsintasü-
tő versenyre csapatok jelentkezését vár-
ják a helyszínen. A szervezők – Hargita 
Megye Tanácsa és a Kovászna Megye 
Turizmusáért Egyesület – tartalmas, 
kellemes programot kínálnak a falu és 
környéke lakosságának.hí
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Célba érni mindenáron, ha kell a ló hasa alatt!

Gyergyói leány delnei lovon
A Székely Vágta fődíját a meg-
mérettetésen induló egyetlen női 
lovas, a Csíkdelne színeiben ver-
senyző Keresztély Beáta nyerte 
a Herceg nevű lóval. A győztes-
sel a delnei Huszár Sportegye-
sület lovardájában sikerült né-
hány szót váltani. A versenyláz 
emelkedett adrenalinszintjének 
megszűntével, a megpróbálta-
tásoktól hullafáradt, a megeről-
tetéstől meghúzódott izmok saj-
gását igencsak érző, de mégis 
sugárzó, boldog és végtelenül 
kedves ifjú hölgy fogadott. Nem-
csak szívesen válaszolt, de ké-
résünkre a győztes sporttársat 
is elővezette az istállóból, így 
Herceggel is közelibb ismeret-
séget köthettünk.

– Azok számára, akik ott vol-
tak a Pince-tetőn vagy a tévén ke-
resztül követték a versenyt, nem 
titok a Székely Vágtát Keresztély 
Beáta nyerte. Kissé ellentmondáso-
sak azonban az információk arról, 
hová valósi a győztes…

– Gyergyószentmiklósi vagyok, 
ott is lakom, de mint díjugrató, jó 
ideje a csíkdelnei Huszár Sport-
egyesület színeiben versenyzek. 
Nagyjából öt éve lovagolok, jó ide-
ig otthon edzettem Balázs Sándor 
irányításával, saját lóval versenyez-

tem. Az idei országos díjugrató 
bajnokságra is együtt készültünk, 
azonban sajnos egy lábsérülés mi-
att másfél hónapja el kellett altatni 
az állatot. Megviselt az elvesztése, 
nagyon sajnáltam, meg is sirattam 
a lovamat. Azóta ide járok lovagol-
ni. Feltehetően még jó darabig így 
marad a helyzet, otthon egyelőre 
nem merült fel újabb saját ló vásár-
lása, részemről nagyon szeretném, 
hiszen eléggé fárasztó bejárni ide 
Gyergyóból.

– Hogyan indult gyergyó-
szentmiklósi leány Csíkdelne szí-
nei ben a Székely Vágtán? 

– Volt itt Delnén egy kis ver-
seny, a szervezők meghívtak, és 
az ott nyújtott teljesítmény alap-
ján bizonyára úgy ítélték, hogy a 
Herceg–Keresztély Beáta páros 
feltehetően megállná a helyét a 
vágtán. Örülök, hogy bizonyít-
hattuk, nem tévedtek. Egyébként 
azt is tudni kell, hogy a második 
helyezett, a gidófalvi Fazakas Já-
nos is delnei lóval versenyzett…

– Székelyföldön elég kevés az ilyen 
jellegű verseny, a díjugratás, illetve 
fogathajtás dominál. Hogyan sike-
rült megértetni a lóval, hogy ezúttal 
nincs akadály, hanem „csak” gyor-
sabbnak kell lenni mindenkinél?

– Herceg nagyon okos állat, 
hamar ráérzett, mit akarok tőle, 
jól együtt voltunk. Amint észre-
vette az előfutamon, hogy nyílik 
előtte egy kis rés, azonnal kihasz-
nálta és elég izgalmas hajrában az 
utolsó métereken sikerült lehagy-
ni az ellenfeleket. Közrejátsz-
hatott az is, hogy Herceg nem 
szereti, ha előtte más állat halad, 
igyekszik mindig az élre törni.

– Akkor néhány szót Hercegről…

– Amint mondtam, rendkívül 
okos és tapasztalt állat. Nyolcéves 
herélt deres, arab telivér géneket 
hordoz magában, tulajdonosa a 
lovardát működtető Fülöp And-
rás. Jó versenytárs, összeszoktunk, 
azonban nemcsak Herceget nyer-
gelem, van pár szép és ígéretes ló 
itt Delnén, azokkal is ugratok. A 
vágtán a piros kötőfék miatt töb-
ben első pillantásra kancának vél-
ték Herceget, de pontosítottam: 
inkább miattam a nőies szín.

– Mennyit és mennyire komo-
lyan készült a versenyre?

– Nagyon komolyan vettem 
a versenyt, azonban az érettségi 
miatt csak egy hét jutott felké-
szülni a vágtára. Azalatt végig itt 
voltam, és megfeszített tempóban 
készültünk, szerencsére elégnek 
bizonyult az egyhétnyi edzés.

– Mi volt a legnehezebb?

– Maga az egész verseny. Persze 
voltak nehezebb pillanatok, példá-
ul a középdöntőben előbb az egyik, 
majd a másik kengyelbiztosítékom 
akadt ki, kis híján leestem a lóról. 
Valahonnan az oldaláról szedtem 
össze magam, fogamat szorítva, 
hogy ha már idáig eljutottam, a ló 
hasa alatt is, de bemegyek a célba. 
Akkor nem annyira éreztem, de ma 
sokkal inkább, hogy itt-ott komo-
lyan meghúzódott néhány izmom, 
de sebaj, kiheverem.

– Miért épp a lovaglást választ-
ja egy ifjú hölgy?

– A lovasélet jelen van a csa-
ládban, nevelőapám Orosz Lász-

ló fogathajtó, de sokféle más 
sporttal is próbálkoztam már. 
Többek között tékvandóztam, 
síeltem, aerobicoztam, ver-
senytáncoltam. Utóbbit azért 
hagytam abba, mert eléggé fiús 
leány lévén nem szívesen vettem 
magamra szoknyát. Legalábbis 
akkor nem. Emellett kedvelem 
a motoros sportokat is. A lo-
vak mellett viszont kitartottam, 
amint már említettem, öt éve 
lovagolok. Nemcsak a díjugra-
tás vonz, az összes lovas sportot 
szeretem, és ki is próbáltam va-
lamennyit. Azt is határozottan 
érzem, hogy nem szakadnék el 
ezután sem a lovaktól.  

– A Székely Vágta győzteseként 
ló és lovas, gondolom, készül a 
Nemzeti Vágtára…

– Természetesen igen, noha 
még a vasárnapi fáradalmakat 
heverjük. Aprólékosan nem 
tárgyaltuk meg sem otthon, 
sem a Huszár Sportegyesület 
vezetőivel, a ló tulajdonosá-
val a budapesti kiruccanás mi-
kéntjét, de ha valami váratlan 
baleset vagy egyéb előre nem 
látható ok közbe nem jön, ak-
kor a lehetőségekhez mérten a 
legfelkészültebben ott leszünk 
a pesti futamon. 

Hompoth Loránd

A Székely Vágta egyetlen női versenyzője vitte el a pálmát

Csernáton, Csíkdelne és Gidófalva lovasa jutott a második Székely 
Vágta döntőjébe. A szotyori versenyző a döntő előtti állatorvosi vizs-
gálaton nem ment át, így mind a szervezők, mind a versenybíróság, 
mind a versenyző maga úgy döntött, visszalépteti a lovat a versenyből. 
A nap folyamán többször hallani lehetett, hogy sokan a Vágta egyet-
len női versenyzője mellett teszik le voksukat, ami a döntőfutamban 
be is igazolódott. A 19 éves csíkdelnei lovas, Keresztély Beáta és Her-
ceg nevű lova vitte a pálmát: fölényes előnnyel győzött a 2012-es Szé-
kely Vágtán. Keresztély Beáta már szombaton megmutatta, hogy tel-
jes összhangban van lovával, hiszen a délelőtti díjugrató versenyt is ő 
nyerte meg. Az előfutamokban és a középfutamban egyaránt nagyon 
jól futott, ezért sokan megelőlegezték neki a győzelmet. Bár nem ha-
zai pályán volt, magabiztosan és elegánsan győzte le hazai ellenfeleit, 
a gidófalvi Fazakas Jánost és a csernátoni Ugron Attilát. A döntőben 
egyébként második lett a 19 éves Fazakas János és Pali lova, harmadik-
ként futott be Ugron Attila és Villám lova.

A budapesti Nemzeti Vágtán mindhárom lovas részt vehet, és 
a Nemzeti Vágta szervezőinek döntése alapján Sepsiszentgyörgy is 
képviselheti Székelyföldet, direkt benevezőként.
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Normál időjárásban is elpáro-
log a bőrön keresztül észre-
vétlenül fél-egy liter folyadék, 
nagy melegben viszont izzadás 
formájában ennek a többszörö-
se. Egyeseknek miért a homlo-
káról, arcáról, míg másoknak 
a tenyeréből ömlik a legtöbb 
verejték? Mikortól kóros az iz-
zadás?

Fő feladata a verejtékezésnek 
a test belső hőmérsékleté-
nek szabályozása: a belső 

hőnek a verejtékcsatornákon 
ke resztüli bőrfelszínre történő 
elvezetése megóvja a szerveket 
a túlhevüléstől. „Normál körül-
mények között is napi fél-egy li-
ter folyadékot elpárologtatunk a 
bőrön keresztül, úgy, hogy még 
nedvességérzetünk sincs közben, 
nagy melegben viszont ennek 
többszörösét izzadjuk ki” – állít-
ja dr. Irinyi Beatrix, a Debreceni 
Egyetem Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum Bőrgyógyászati 
Klinikájának adjunktusa.

Amikor a szervezet belső hő-
mérséklete emelkedik, akár a kül-
ső hőmérséklet növekedése, akár 
sportolás vagy hormonális változá-
sok (például menopauza) miatt, az 
serkenti a verejtékmirigyek műkö-
dését. A bőrben található verejték-
mirigyek száma 2-5 millió között 
van, vagyis az, hogy ki mennyire 
izzad, részben attól is függ, hogy 
mennyi verejtékmiriggyel rendel-
kezik. Egyes testtájakon különö-
sen nagy sűrűségben találhatók 
verejtékmirigyek, többek között a 
tenyéren, a talpon és az arcon.

Kétféle izzadság létezik
„Kétféle verejtékmiriggyel ren-

delkezünk. Az egyik típus az úgy-
nevezett ekkrin mirigy, amelyből 
a legtöbb a tenyéren és a talpon 
van, de nagyobb számban meg-

találhatók az arcon, a hajtöveknél 
is. Ezek a mirigyek a szimpatikus 
idegrendszer szabályozása alatt 
állnak. A váladékuk színtelen, 
szagtalan, vízszerű, közvetlenül a 
bőr felszínére ürül. Tulajdonkép-
pen az e mirigyek által termelt vá-
ladék 90 százaléka víz, illetve ás-
ványi sók és némi tejsav van még 
benne, ami savas vegyi hatást köl-
csönöz. Ha valaki megnyalja, ez 
az izzadság sós ízű” – mondja dr. 
Irinyi Beatrix. E mirigyek elsősor-
ban stressz, sportolás, illetve a hő-
ség hatására aktiválódnak, hiszen 
ez utóbbi szintén komoly fizikai 
megterhelés a szervezet számára, 
elsősorban a szív fokozott tevé-
kenysége által.

„A másik típusú verejtékmi-
rigy az apokrin mirigy. Ezek a 
hormonális rendszer szabályo-
zása alatt állnak, és többek kö-
zött a nemi szervek, az emlő és a 
hónalj területén találhatók. Ezek 
működése csak serdülőkorban 
kezdődik el és fokozódik, majd 
idős korban jelentősen csökken. 
Cseppszerű váladékot termelnek, 
amelyeket nem közvetlenül a 
bőrfelszínre, hanem a szőrtüszők 
nyílásához vezetnek ki. Ez a lúgos 
vegyhatású, tejszerű váladék sok-
szor kellemetlen szagú, ez adja az 
ember testszagát. Különösen erős 
szagú lehet a verejték, ha hosszabb 
ideig a bőrön marad, mert ilyen-
kor megindul a bőrbaktériumok 
általi bontása, a keletkező bom-
lástermékeknek pedig már kelle-
metlen szaguk lehet” – mondja a 
bőrgyógyász.

Fokozza a verejtékezést 
a dohányzás és az alkohol
A hőség mindkét típusú verej-

tékmirigy működését serkenti, de 
az izzadást egyéb tényezők is be-
folyásolhatják. Az értágító hatás, 
és emiatt nagyobb felületen való 

hőleadás következményeként erő-
síti az izzadást az alkohol, a kávé, 
a csípős ételek, a koffein és a niko-
tin is. Ezért ezeket érdemes a nagy 
melegben kerülni.

„Egyes betegségek és gyógy-
szerek szintén fokozhatják az izza-
dást. Ilyen kórkép többek között a 
cukorbetegség, a pajzsmirigy-túl-
működés, a depresszió, a lázas ál-
lapot, de például a non-Hodgkin 
limfómának és a leukémiának is 
gyakori első tünete az erős éjszakai 
izzadás. Fokozzák a verejtékezést 
például a nemszteroid gyulladás-
csökkentők vagy például az asz-
pirin is” – mondja a bőrgyógyász.

Mikortól kóros
az izzadás?
Ha valaki zavaró mértékben 

izzad, és azt nem intenzív mozgás 
vagy a nagy hőség váltja ki, akkor 
érdemes először megfigyelnie ma-
gán, hogy milyen napszakban, 
mely testrészeken jelentkezik a 
fokozott verejtékezés. Ha például 
stressz, szorongás hatására indul 
be erős izzadás, az a szimpatikus 
idegrendszer túlzott aktivitását 
jelzi. Az elhízás hatására foko-
zódó izzadás viszont már inkább 
hormonális eredetű, és a hormon-
rendszer változásaira érzékeny ve-
rejtékmirigyek aktiválódnak.

„Egyéni, hogy ki mekkora izza-
dásmennyiséget tart zavarónak, de 
általánosságban azt mondhatjuk, 
hogy ha valakinek kézfogáskor 
nedves a tenyere, vagy a ruhája 
hónalján tenyérnyi foltok éktelen-
kednek normál klímaviszonyok és 
nem megerőltető fizikai aktivitás 
mellett, az kórosnak nevezhető. 
Ilyenkor belgyógyász, endokri-
nológus, bőrg yóg yász, esetleg 
nőgyógyász, onkológus, pszicho-
lógus segítségével érdemes utána-
járni a kiváltó okoknak” – mondja 
dr. Irinyi Beatrix. (origo.hu)
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Nem törvényszerű, de a legtöbb 
embernél igaz, hogy a dohány-
zásról való leszokás súlygya-
rapodást okoz – többet is, mint 
azt eddig gondolták. Ez azonban 
senkit ne tartson vissza a nagy 
elhatározástól: sokkal több elő-
nye van a leszokásnak, mint 
amennyi kellemetlenséggel a 
súlynövekedés jár.

Átlagosan 4-5 kilogrammos 
testsúlynövekedést ered-
ményez a dohányzásról 

való leszokás, és a pluszkilók zöme 
az első három hónapban kúszik 
föl. A hízástól való félelem sokakat 
– elsősorban a nőket – visszatart a 
leszokástól, pedig a cigaretta leté-
telének messze több egészségügyi 
haszna van, mint amennyi gondot 
ez a pár fölös kiló okozhat – derül 
ki egy szakmai portálon megjelent 
tanulmányból.

Francia és brit szakemberek 
62 korábbi kutatás eredményeit 
áttekintve vizsgálták a dohány-
zással felhagyó emberek súlyának 
változását a leszokást követő 12 
hónapban.

A kutatásból az derült ki, hogy 
a mindenféle segítség nélkül leszo-

kók a harmadik hónap végére kö-
zel 3 kilót híztak a leszokás előtti 
testsúlyukhoz képest, de fél év el-
teltével már 4,2 kilóval, a leszokás 
első évfordulóján pedig 4,7 kilóval 
mutatott többet a mérleg. 

Ez jóval nagyobb súlygyarapo-
dás, mint a leszokási tájékoztatófü-
zetekben említett 2,9 kilogramm, 
és mindenképpen meghaladja 
azt az értéket (2,3 kg), amelyet a 
legtöbb dohányos nő még elfo-
gadhatónak tart. A résztvevők 13 
százaléka ráadásul több mint 10 
kilót hízott egy év alatt, igaz, közel 
ugyanennyien fogytak a leszokás 
után, ami tovább árnyalja a koráb-
ban csak a súlyváltozás átlagára fó-
kuszáló összképet.

Az eddigi vizsgálatok alábe-
csülték a leszokást követő súly-
növekedés mértékét, ezért nem 
is kapott megfelelő hangsúlyt a 
probléma. Bizonyára kevesebben 
híznának a leszokás után, ha az or-
vosok kezdettől fogva táplálkozási 
tanácsokkal is segítenék a leszokás 
mellett döntő pácienseket – vélik 
a szerzők. Abban azonban egyet-
értenek, hogy a leszokás után fel-
szedett kilók sokkal kevesebbet ár-
tanak, mint amennyit a cigaretta.

A vörös áfonya, más néven tő-
zegáfonya leve és a belőle ké-
szült étrendkiegészítők valóban 
segítenek megelőzni a húgyúti 
fertőzéseket – állapították meg 
tajvani kutatók korábbi tanulmá-
nyok elemzésével.

Astatisztikák szerint a nők 
fele esik át életében leg-
alább egyszer húgyúti 

fer tőzésen, míg közel harmadánál 
vissza-visszatér. Ezért is tartották 
fontosnak annak tisztázását, hogy a 
népi gyógyászatban elterjedt tőzeg-
áfonya és a belőle készült termékek 
valóban segítenek-e a fájdalmas ál-
lapot megelőzésében.

A tajvani kutatók az úgyneve-
zett metaelemzésben 13 korábbi, 
a vörös áfonya és a placebo hatását 
összehasonlító tanulmány adatait 
egyesítették, és tekintették át. Az 

átlagosan hat hónapig tartó vizs-
gálatokba összesen 1616 embert 
vontak be Észak-Amerikában és 
Európában.

Az eredmények azt mutatták, 
hogy a tőzegáfonyából készült ter-
mékek valóban hatékonyak voltak a 
húgyúti fertőzések elleni védekezés-
ben, különösen a nőknél, és főként 
a kiújuló fertőzések megelőzésében 
– számoltak be róla a kutatók az 
Archives of Internal Medicine című 
amerikai orvosi folyóiratban.

A szakemberek úgy vélik, hogy 
a vörös áfonya vagy a belőle készült 
étrendkiegészítők fogyasztása egy-
értelmű előnnyel jár a húgyúti fer-
tőzések nagyobb kockázatának ki-
tett csoportokban, ilyenek a váran-
dós nők, az idős emberek és azok, 
akik veséje „alulműködik” – idézte 
a tanulmányt a Health Day című 
ismeretterjesztő portál.

EgyéNi, hogy Ki MEKKorA izzAdásMENNyiségEt tArt zAvAróNAK

Csökkenthető az izzadás 
erőssége

MENNyit híziK, AKi lEszoKiK A doháNyzásról?

Az első három hónap 
a kritikus

A vörös áfonya segít  
a fertőzések ellen

hargitanépe

 illusztráció



Ebben az esztendőben ed-
dig gyakorlatilag már kétszer 
módosították és egészítették 
ki az Adótörvénykönyvet, a 
2003/571-es törvényt. Előbb 
a 2001/125-ös sürgősségi kor-
mányrendelettel, amelynek 
egyes előírásai egyébként jú-
lius 1-jétől váltak hatályossá, 
majd a június 7-én megjelent 
2012/24-es sürgősségi kor-
mányrendelettel. A törvény 
módosítása és kiegészítése 
óhatatlanul maga után vonta, 
maga után vonja a módszer-
tani normák módosítását és 
kiegészítését is. Július 13-án 
jelent meg a 2012/670-es kor-
mányhatározat, amely azokat a 
módosított és kiegészített mód-
szertani normákat tartalmazza, 
amelyek ráfelelnek a legutóbbi 
sürgősségi kormányrendelet elő-
írásaira.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Aszakmabeliek, de nem-
csak, nagy várakozással 
tekintettek e kormány-

határozat elé, ugyanis az Adótör-
vénykönyv legutóbbi módosítá-
sai és kiegészítései részben ugyan 
tisztáztak bizonyos kérdéseket, 
de ugyanakkor újabb zavarokat 
is keltettek. A járművek meg-
vásárlásával és üzemeltetésével 
kapcsolatos költségleírások pél-

dául bonyolultnak tűntek. Az 
egyik legtekintélyesebb hazai 
szakjogász, Gabriel Biriş szerint 
számos olyan előírás van, ame-
lyek a szakértők által is félreér-
telmezhetők, illetve alkalmazá-
suk fejtörést okozhat. Minde-
nekelőtt annak okán, hogy egyes 
fogalmak nincsenek szabatosan 
és egyértelműen meghatározva, 
vagy éppenséggel nincs összhang 
a különböző előírások között. A 
társadalombiztosítási hozzájáru-
lások esetében pedig furcsállan-
dó az, hogy a jövedelem típusa 
függvényében állapítandó meg a 
fizetési kötelezettség, és nem a 
jövedelmek kvantuma függvé-
nyében, ami okán megtörténhet, 
hogy egy összességében nagyobb 
jövedelmet realizáló személy ke-
vesebb járulékbefizetésre köte-
lezett, mint a kisebb jövedelmet 
realizáló. Az sincs rendjén sok 
szakértő szerint, hogy a jelenleg 
hatályos módszertani normák 
szerint a nem munkaszerződé-
sen alapuló jövedelem esetében 
a kifizető által visszatartandó az 
adóelőleg az éves adó fejében. Ez 
azért furcsállandó, mert ilyen-
képpen a független tevékenysé-
gek már-már összemosódnak az 
adózás szempontjából a függő 
(a munkaszerződésen alapuló) 
tevékenységekkel. És nem utol-
sósorban számolni kell azzal is, 
hogy az új polgári törvénykönyv 

– amely az elmúlt esztendő októ-
berében vált hatályossá – értel-
mében ezentúl nincs különbség a 
civil és a kereskedelmi szerződé-
sek között. Nos, mindez félreér-
tésre adhat okot.

„Kizárólag a gazdasági
tevékenység céljából”
A legutóbbi módosítások 

értelmében július 1-jétől ameny-
nyiben egy járművet, nevezetesen 
személygépkocsit kizárólag a gaz-
dasági tevékenység lebonyolítása 
céljából használják, akkor az áfa 
visszaigényelhető, valamint az 
üzemeltetési költségek leírha-
tók. A nagy kérdés az, hogy mi 
is értendő és hogyan bizonyít-
ható a gazdasági tevékenység ki-
zárólagossága. Erre csak részben 
ad választ a minap megjelent 
2012/670-es kormányhatározat. 
Abban az szerepel, hogy igazo-
ló okiratok alapján lehetséges a 
költségek leírása, és ennek érde-
kében vezetni kell a menetleve-
let, amelynek tartalmaznia kell a 
következő információkat: a hasz-
nált jármű kategóriája, a kiszállás 
célja és helye, a megtett kilomé-
terek és a saját üzemanyag-fo-
gyasztási norma. A kormányha-
tározat tervezetének szövegében 
körülírták, hogy mi is értendő a 
kizárólag gazdasági tevékenység-
re való használat fogalma alatt, 
de ez a szövegrész a kormányha-
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MegjelenteK Az AdótörvényKönyv 

Még a szakemberek sem
 hirdetések

> Az IMF elhalasztotta a romániai 
felülvizsgálati látogatását. A Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF) küldöttsége egy hét-
tel elhalasztotta romániai felülvizsgálati 
látogatását a román belpolitikai helyzet 
miatt, és csak az államelnök leváltásáról 
szóló július 29-i népszavazás utáni héten 
érkezik Bukarestbe – jelentette be tegnap 
Victor Ponta román miniszterelnök. Az 
IMF, az Európai Bizottság és a Világbank 
szakértőinek látogatása eredetileg július 
23-ára volt betervezve. Ponta szerint a 
döntés a nemzetközi hitelezőké volt, akik 
célszerűbbnek tartották, hogy ne válasz-
tási kampány idején jöjjenek Bukarestbe. 

Románia tavaly tavasszal kötött az IMF 
szervezésében többoldalú nemzetközi 
hitelmegállapodást, amely elővigyázatos-
sági típusú.

> A külföldi befektetők 2 milliárd 
eurót vontak ki az országból májusban. 
A külföldi tőkéjű bankok jelentős pénze-
ket vontak ki Romániából, és más beru-

házók is visszaléptek a piacról. Összesen 
2 milliárd euró távozott az országból má-
jus során. Tavaly év vége óta 725 millió 
euróval csökkent a külföldi bankokban 
elhelyezett letétek összege. A beruházók 
emellett a tőzsdéről is jelentős pénzeket 
vontak ki, és közel egy milliárd lej érték-
ben adtak el román államkötvényeket. A 
külföldi tőke kivonása súlyosan érinti a 
hazai pénzpiacot, mivel ezzel párhuza-
mosan csökkent az új külföldi beruhá-
zások értéke is. Májusban ez a mutató is 
történelmi minimumon volt, az ország-
ban alig 19 millió euró értékben jegyez-
tek új beruházásokat.hí
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Az Országos Réz, Arany és Vas 
Minvest Rt. Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereske-
delmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI 
RO11418778), a Management Reorganizare Lichidare 
Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi felszámo-
ló révén – képviselve a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 
2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. február 16-án megho-
zott 272-es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által 
– nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 
2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. no-
vember 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak név-
jegyzéke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának 
székhelyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló hon-
lapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. által megválasztott székhelyen tartják, 
nevezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám 
alatt 2012. július 23-án 11 órakor, és arra a fizetésképtelenségi 
eljárásra vonatkozó 2006/85-ös törvény előírásaival, valamint 
a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésének határozatai-
val összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és 
egy meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben 
szerepel a bizalmassági kikötés is. A programálás céljából 
az ajánlattevőknek a 0232–212231-es faxszámon kell beje-
lentkezniük vagy e-mailen iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fi-
ókjánál, a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László 
igazgató) vagy a Management Reorganizare Lichidare 
Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–212231-es, 0232–243864-es és a 
0755–132471-es telefonszámokon. 

VERSENYVIZSGA FŐTANFELÜGYELŐI ÁLLÁSRA 

A Nevelési, Kutatási,
 Ifjúsági és Sport Minisztérium 

versenyvizsgát szervez 
a HARGITA MEGYEI TANFELÜGYELŐ-
SÉG főtanfelügyelői állásának betöltésére 2012. 
július 20.–szeptember 15. közötti időszakban.

A szabályzat, a részvételhez szükséges feltéte-
lek és iratok, illetve a könyvészet megtekinthető 
a tanfelügyelőség honlapján: www.isjhr.eduhr.ro 
vagy a tanfelügyelőség székhelyén.

A kérések és a szükséges iratok leadhatók na-
ponta 10–12 óra között a tanfelügyelőség szék-
helyén a 319-es irodában a július 27.–augusztus 3. 
közötti időszakban.

Bővebb felvilágosítással a 312514-es telefon-
számon állunk rendelkezésükre.

Gabriel Biriş szerint számos olyan előírás van, amelyek a szakértők által is félreértelmezhetők



tározatból utólag kikerült. Tény, 
hogy tág fogalomról van szó, és 
meglátásunk szerint még olyan 
esetben is tulajdonképpeni gaz-
dasági tevékenységről van/lehet 
szó, amikor is a gépkocsit poten-
ciális partnerek felkeresésére, pi-
ackutatásra vagy az alkalmazot-
tak munkavégzés céljából való 
utaztatására használják. A jog-
szabály szövegéből az is kikövet-
keztethető, hogy az adófizetőnek 
kell bebizonyítani egy esetleges 
ellenőrzés esetén, hogy valóban 
célirányosan és kizárólag a gaz-
dasági tevékenység érdekében 
használták azt a járművet, s nem 
esetleg magáncélokra. Ilyen kö-
rülmények között az is megtör-
ténhet, hogy az ellenőrzőszervek 
nem lesznek hívei a tágabb értel-
mezésnek...

A leírható költségek kapcsán 
utalhatunk arra, hogy abba be-
lefoglaltatnak a helyi adók, a 
kötelező biztosítás, az idősza-

kos műszaki felülvizsgálás, az 
üzemanyagköltség, az útadó stb. 
amennyiben a járművet másabb 
célokra is használják, akkor a 
leírhatóság csak 50 százalékig 
terjed. A megadózandó nyereség 
megállapítása tekintetében ilyen-
kor számolni kell az áfa 50 száza-
lékos jóváírásával is. A módszer-
tani normákban számítási példát 
is találunk.

„Értékesebb” épület
Az Adótörvénykönyvnek a 

helyi adókra és illetékekre vonat-
kozó fejezetében van egy olyan 
előírás is, miszerint a jogi sze-
mélyek által birtokolt épületek 
esetében amennyiben korszerű-
sítési, átalakítási, bővítési stb. 
munkálatokra került sor, s azok 
értéke meghaladja az épület ér-
tékének 25 százalékát, akkor az 
érintett adófizetőnek új adónyi-
latkozatot kell benyújtania a pol-
gármesteri hivatalhoz. A most 

megjelent módszertani normák 
e tekintetben pontosításokat 
tartalmaznak: amennyiben egy 
esztendő folyamán több ilyen jel-
legű munkálatra kerül sor, s azok 
értéke külön-külön nem haladja 
meg a 25 százalékot, de összes-
ségében igen, akkor fennáll az 
új adónyilatkozat benyújtásának 
kötelezettsége. Pontosítást tar-
talmaz a kormányhatározat arra 
vonatkozóan is, hogy miként szá-
mítandó ki az épületadó akkor, 
ha a tulajdonjog megszerzésére 
az esztendő utolsó felében került 
sor. Így például amennyiben a 
tulajdonjog megszerzése szep-
temberben következik be, akkor 
az adó október 1-jétől fizetendő, 
azaz három hónapra, és azt be 
kell fizetni legkésőbb október 
utolsó napjáig. Amennyiben a 
tulajdonjog megszerzésére októ-
berben kerül sor, akkor az adott 
két hónapra kell megállapítani 
november 1-jétől kezdődően, és 
azt be kell fizetni legkésőbb no-
vember utolsó napjáig.

A módszertani normák tisz-
táznak néhány problémát a jár-
műadóval kapcsolatosan is. Ezek 
között említhetjük meg azokat 
a 12 tonnát meg nem haladó 
járműveket, amelyek rendelte-
tésszerűen használhatók mind 
személyszállításra, mind pedig 
javak szállítására, akkor az Adó-
törvénykönyv 263-as szakaszá-
ban szereplő, a „másabb jármű-
vek” esetében alkalmazott adót 
kell fizetni (30 lej/200 cm3). 
Amennyiben olyan járműről 
van szó, amelynek nincs törzs-
könyve, akkor nem adó fizeten-
dő, hanem úgynevezett másabb 
helyi illeték, amelyekről az Adó-
törvénykönyv 283. szakasza ren-
delkezik, s amelyek szintjét az 
adott helyi tanács állapítja meg.

A most hatályba lépett kor-
mányhatározat igen terjedelmes, 
s a fentiekben csupán néhány 
közérdeklődésre is számot tartó 
előírást ismertettünk. Ugyan-
akkor utalhatnánk arra is, hogy 
rövidesen az Adótörvénykönyv 
újabb módosítására és kiegészí-
tésére lehet számítani, a pénz-
ügyminisztérium illetékeseinek 
bejelentése szerint nem kizárt, 
hogy még ebben a hónapban egy 
ilyen jellegű jogszabály lát napvi-
lágot...
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> Többe kerül Mamaián egy vacsora, 
mint Cipruson vagy Portugáliában. Egy 
kétszemélyes vacsora és egy üveg helyi bor 
áltagosan 39 euróba kerül egy mamaiai ven-
déglőben, míg ugyanezért a portugál, görög, 
ciprusi vagy bolgár tengerparton 28 és 38 
euró közötti összeget kérnek el. A nagy-bri-
tanniai Post Office által készített felmérés 
eredményei azt mutatják, hogy egy nyolc 
terméket, élelmiszereket és általános haszná-
latú javakat is tartalmazó átlagos fogyasztói 
kosár 40 európai üdülési cél közül Bulgá-
riában, Törökországban, Portugáliában és 
Spanyolországban a legolcsóbb. A Román 
Turisztikai Szövetség (FPTR) adatai szerint 

viszont Bulgária után Románia rendelkezik 
a legolcsóbb tengerparttal. A patronátus sze-
rint az ország dobogós helyezése annak kö-
szönhető, hogy olcsóbb a cigaretta, a kávé, 
de még a napozóolaj is a többi országhoz ké-
pest. Az FPTR alelnöke, Dragoş Răducan a 
Mediafaxnak azt mondta, míg a román ten-
gerparton egy átlagos fogyasztó 53,41 eurót 
költ el, ugyanezekért a termékekért Görög-
országban 18,93 euróval, Spanyolországban 
11,56 euróval kell többet fizetni.

> Tagadja Victor Ponta a többkulcsos 
adórendszer bevezetéséről szóló értesülé-
seket. Határozottan tagadja Victor Ponta 

miniszterelnök, hogy a kormány 2013-tól 
megszüntetné az egykulcsos jövedelmi adó-
rendszert. A HotNews vasárnap este közölt 
információkat arról, hogy a román tárgya-
lópartnerek a Nemzetközi Valutaalap de-
legációjának egy progresszív adórendszer 
bevezetésére tesznek majd javaslatot. A 
hírportál értesülései szerint több változat is 
szerepel a kormány asztalán, az egyik szerint 
a legmagasabb ráta 30 százalék, míg a leg-
alacsonyabb 15 százalék lenne. Egy másik 
változat szerint 16 százalékos, 12 százalékos 
és 8 százalékos jövedelmi adókulcs lenne 
érvényes a különböző kereseti sávokra. Egy, 
a pénzügyminisztérium által készített ta-

nulmány szerint Romániában az egységes 
adókulcs a kereslet növekedését idézte elő, 
ugyanakkor az állami bevételek szempontjá-
ból az intézkedés nem bizonyult sikernek. A 
miniszterelnök tegnapi sajtótájékoztatóján 
a progresszív adórendszer bevezetéséről szó-
ló híreket szemenszedett hazugságoknak, 
alapot nélkülöző manipulációknak minősí-
tette, amelyek ártanak Romániának. „Egy 
politikai döntésnek kell születnie erről, de 
egyelőre egyetlen változatot sem vitattunk 
meg. Egy 16 százalékos egységes kulcs volt 
és van érvényben Romániában, és ezt meg is 
fogjuk tartani az elkövetkezőkben” – hang-
súlyozta Victor Ponta.
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i. ifjúsági fotópályázat
irodalmi vallomások – Hagyományok

A csíkszeredai Prisma Fotóklub, Hargita Megye Tanácsá-
nak támogatásával, első alkalommal hirdeti meg I. Ifjúsági fotó-
pályázatát Irodalmi vallomások – Hagyományok címmel.

A szervezők olyan fotók beküldését várják, amelyek valamely 
irodalmi mű, regény, lírai költemény illusztrálása vagy valamely 
irodalmi mű ébresztette gondolatot ábrázolnak, továbbá a min-
dennapjainkban élő hagyományainkról alkotott fotográfiák.

A pályázaton részt vehet minden olyan jelentkező, aki 2012-
ig töltötte vagy tölti be a 25. életévét, és ERDÉLY területén él.

A pályázat témakörei:
A résztvevők két kategóriában indulhatnak:

1. kategória: Irodalmi vallomások
2. kategória: Hagyományok 

Kategóriánként 5-5 fekete-fehér vagy színes alkotás küldhe-
tő be, és bármilyen technikával készülhetnek! Kérjük, a felvéte-
leket kategóriánként sorolják be!

A beadott alkotások pontos mérete 30 x 45 cm kell hogy 
legyen, 300 dpi és minimum 3 Mb!

Csak digitális kép küldhető be, e-mailben vagy CD-n, 
DVD-n!

Az e-mailben beküldött JPG kiterjesztésű képek 
összterjedelme ne haladja meg a 15 Mb-ot. Ha ennél nagyobb a 
tíz kép terjedelme, akkor kérjük, több e-mailhez csatolják. Aki a 
méretkorlátozást figyelmen kívül hagyja, számítson arra, hogy a 
levelezőszolgáltatók esetleg nem továbbítják a küldeményüket. 
Becsomagolt állományokat, óriásleveleket nem fogadunk. Min-
den képet egyenként kell mellékletként csatolni egy e-mailhez, 
vagy CD-re, DVD-re írni!

A pályaművek fájlneve a következő adatokat tartalmazza 
ékezetes betűkkel írva: A pályázó sorszáma_CSALÁDNÉV_
KERESZTNÉV_A kép rövid címe.

Kérjük, hogy a benevezéshez szükséges információkat (név, 
születési dátum, pontos lakcím, telefonszám, e-mail, CD, DVD) 
számítógépen írja meg, és 2003-as Word-állományban, egyszerű 
dokumentumként küldje el.

A pályázóknak nevezési díjat NEM kell fizetniük!
A kiállítás népszerűsítése érdekében a kiállított képeket 

digitális vagy nyomdai katalógusban, sajtóban való megjelenés 
esetén a kiírók szerzői jogdíj fizetése nélkül felhasználhatják!

A beküldött és elfogadott képekből a csíkszeredai Nagy 
István Művészeti Líceum aulájában kiállítást szervezünk, díját-
adással egybekötve, szeptember 28-án 18 órakor.

A pályázat eredményeiről mindenkit e-mailen, telefonon 
értesítünk!

Díjazás: A kategórianyertes művek beküldői tárgyjutalom-
ban, különdíjakban részesülnek.

Beküldési cím: prismaclub@gmail.com vagy Szabó Attila 
530142 Miercurea Ciuc, M. Sadoveanu u. 31/B/7.

Határidő: 2012. szeptember 10.
Zsűrizés: 2012. szeptember 15.
Értesítés a zsűrizés eredményeiről: 2012. szeptember 25.
A fotópályázattal kapcsolatos további információ kérhető: 

prismaclub@gmail.com – Szabó Attila – 0745–313452; Csíki 
Boglárka – 0743–522760; Kristó Róbert  – 0744–696448, Vitos 
Hajnal – 0729–499046, Görbe György – 0744–528424.

Az első kategória esetén a fotó után meg kell jelölni annak az 
irodalmi alkotásnak a címét, amelyet a fotó illusztrál, ebben a ka-
tegóriában sorozatot is elfogadunk, egy sorozat egy alkotásnak szá-
mít. A zsűrinek jogában áll a sorozatból külön képeket elfogadni!

A második kategóriában, kérjük, írják le, hogy hol és mikor 
készült a fotó!

Szervező:
PRISMA FOTÓKLUB
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TalálkozóT szerveznek a sporTolóknak

Birkózók jelentkezését várják
Először rendezik meg augusztus 
3-án a Székelyudvarhelyi Birkózók 
Találkozóját, a kopjafaavatással, 
bemutató mérkőzéssel, alkalom-
hoz illő programmal egybekötött 
eseményre július 25-ig várják a 
birkózók jelentkezését.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Kedves sportbarát, volt szé
kelyudvarhelyi birkózó! 
Sze retettel üdvözlünk és 

tisz telettel meghívunk Téged és 
kedves családodat az augusztus 
3án első alkalommal megrendezett 
Székelyudvarhelyi Birkózók Talál
kozójára – áll a rendezvény névre 
szóló meghívóiban, melyek egy ré
sze – főleg a távolra szakadt birkózók 
esetében – már célba ért, a többi pe

dig arra vár, hogy jelentkezzenek érte 
mindazok, akik ebben a csodálatos 
sportágban tevékenykedtek.

A fiatal udvarhelyi birkózók 
sikereiről sokat hallani manapság, 
jóval kevesebbet a sportág azon kép
viselőiről, akik Székelyudvarhelyen 
kezdték, de más klubok, országok 
színeiben léptek szőnyegre és foly
tatták karrierjüket. Ez a találkozó ér
tük van, nekik szól, lehetőséget adva, 
hogy a fiatal nemzedék is ismerje 
meg az előttük járókat.

Az augusztus 3i udvarhelyi ren
dezvény kopjafaavatással kezdődik, 
ezzel az elhunyt sporttársakra emlé
keznek, és állítanak emléket a városi 
sportcsarnok előtti téren. Ezt követő
en a Rákóczi Sportcentrumban foly
tatódik az ünnep, ahol a találkozóra 
érkezett sportolókat köszöntik és 

bemutatják őket. Lesznek bemutató 
mérkőzések brassói, marosvásárhelyi 
és udvarhelyi fiatal birkózók részvé
telével, illetve régi emlékeket felidéző 
képkockák bemutatása. A szervezők 
alkalomhoz illő programmal, közös 
vacsorával és talp alá való muzsiká
val várják az udvarhelyi gyökerekkel 
rendelkező birkózócsalád minden 
tagját. A névre szóló meghívókat jú
lius 25ig lehet átvenni a következő 
személyeknél: Bodrogi Csaba (te
lefon: 0040–744–506945, email: 
sportisk@kn.ro), Katona László 
(telefon: 0040–744–822940, ema
il: stabiltech@gmail.com), Tamás 
Zoltán (Doki – telefon: 0043–
699–19691124, email: doki24@
gmx.at).

A szervezők elárulták, hogy szí
vesen fogadnak felkínált tombola
tárgyakat, melyeket a díszvacsora és 
az azt követő mulatság közben sor
solnak ki. Ugyanakkor a találkozó
ra egy olyan hivatalos bejelentéssel 
készülnek, mely a szervezők szerint 
komoly befolyással lesz az udvarhe
lyi birkózás jövőjére nézve.

„A székelyudvarhelyi birkózó
család számít minden birkózó rész
vételére!” – olvashatjuk a meghívó
ban, melyet az udvarhelyi birkózó
család jeles tagjai, Bodrogi Csaba, 
Katona László, Tamás Zoltán, 
László Szabolcs és Ambrus Sándor 
írnak alá.Fiatal birkózók a szőnyegen. Hamarosan a „nagy öregekkel” is találkozhatnak

Pap Csaba és Ferencz Csaba a Szeben Ralit megelőző kalonda-tetői teszten

hargitanépe

Boros Gábor az Európa-bajnokságon

Nyolc év uTáN lESz NEmzETközi rali romáNiáBaN

Udvarhelyiek is rajthoz 
állnak Szebenben

az ország idei második legki-
emelkedőbb sporteseményére 
kerül sor a hétvégén: a labdarú-
gó uEFa Európa liga bukaresti 
döntője után a intercontinental 
rally challenge (irc) szebeni 
futama a legrangosabb sportren-
dezvény 2012-ben romániában. 
a viadalra előzetesen ötven-
nyolc páros nevezett, közöttük a 
székelyudvarhelyi Ferencz csaba 
és Pap csaba alkotta kettős is.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Először ad otthont Intercon
tinental Rally Challenge 
(IRC) futamnak Románia, 

az országban utoljára 2004ben volt 
nemzetközi autóverseny, akkor a 19. 
Hargita Rally került be a nemzetkö
zi szakszövetség versenynaptárába. 
A Szeben Rali tavaly már az IRCt 
szervező Eurosport Events felügye
lete alatt zajlott, idén a tizenhárom 
versenyes bajnokság nyolcadik futa
ma. A szebeni viadal egyben hazai 
bajnoki futam is, a Román Autó
sportszövetség (FRAS) döntése ér
telmében a verseny 1,5ös szorzóval 
szerepel a versenynaptárban, tehát a 
győzelemért nem a megszokott 25, 
hanem 37,5 pont jár a román pont
vadászat értékelésében. Éppen ezért 
meglepő, hogy csupán negyvenhá
rom olyan pilóta szerepel a nevezési 
listán, akik a román bajnokságban is 
pontoznak.

A nevezési listán idén először 
szerepel a székelyudvarhelyi Ferencz 
Csaba és Pap Csaba alkotta páros. 
Ferencznek az évadban az első olyan 
versenye, amin sportolóként részt 
vesz, az eddigi négy országos bajnoki 
futamon a szövetség küldöttjeként a 
sportolók, a FRAS és a szervező kö
zötti összekötő személy szerepét látta 
el. Az udvarhelyi páros az elmúlt év
ben a Barcaság Ralin indult utoljára, 
ez a verseny a szebeni viadal mellett 
idén is szerepel terveik között.

– Egy Mitsubishi Lancer EVO 
8cal állunk rajthoz, ugyanazzal az 
autóval, amellyel az elmúlt évben 
a Barcaság Ralin is versenyeztünk. 
Pénteken a Kalondatető környékén 
teszteltünk, nevezésünket a Szeben 
Rali hazai értékelésébe adtuk le, 
a 3as géposztályban pontozunk 
– nyilatkozta lapunknak Ferencz 
Csaba. A pilóta szerint esélyük van 

a pontszerzésre, a hazai értékelésben 
Keleti Edwin számít nagy ellenfél
nek. – Nem az első Szeben Rali, 
amelyen elindulunk, a pályákat évek 
óta használja a szervező, így szá
munkra nem ismeretlenek a gyorsa
sági szakaszok. Persze újdonság a két 
éjszakai, a Szebenjuharos és Şanta 
gyorsasági, de a murva borítású, 
néhol köves pálya tartogathat meg
lepetést mindenki számára. Ma és 
holnap van a pályabejárás, igazából 
akkor leszünk okosabbak a szelektí
vek minőségét illetően – mondta az 
udvarhelyi pilóta.

A Ferencz Csaba – Pap Csaba 
páros szebeni versenyzését támo
gatók: Hargita Megye Tanácsa, 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hi
vatala, Norada, Magdolna Impex, 
Odorest, Zöld Arany, Metchim Ba
lázs, Eco Cleaner, Conus–Inc., Csík
szeredai Mikro Trans, Euro C.T.S., 
Color Metal, scutauto.ro, Dancea 
Cristian Ügyvédi Iroda, Septimia, 
Kero Bringa, Serendipity, Viking, 
Andram Co., Györfi Trans, Diósze
gi Norma, Amigo&Intercost; mé
diapartner: Hargita Népe.

a második legfontosabb
sportesemény
Az IRC versenynaptárában is 

szereplő Szeben Rali az ország idei 
második legkiemelkedőbb sport
eseménye a labdarúgó UEFA Eu
rópa Liga bukaresti döntője után. 
A futamra ötvenkilenc páros neve
zett, összesen 15 országból állnak 
rajthoz pilóták. A viadalon 12 
gyorsasági szakaszt rendeznek, a 
szelektívek összesen 200,2 kilomé
tert tesznek ki, a verseny össztávja 
557,9 kilométer. Két szelektívet 
péntek éjszaka rendeznek, egy 
gyorsasági kockakő és aszfaltbo
rítású, egy szakaszon 2,27 kilomé
ter aszfaltúton és 18,43 kilométer 
murvaborítású úton zajlik majd, a 
szebeni autocrosspályát pedig két
szer teljesíti a mezőny.

A verseny két leglátványo
sabb szakasza a péntek éjszakai 
Szebenjuharos és Şanta, illetve a 
szombati Şanta Max. A környéken – 
mindössze pár száz méterre az emlí
tett szelektívektől – lehet találni szál
lást 5 és 2 margarétás panziókban, 
illetve van kempingezési lehetőség is, 
a legolcsóbb szállás 50, a legdrágább 
300 lejbe kerül.

a lengyelországi katowicében ma 
kezdődik a kadett birkózó Európa-
bajnokság. a kontinenstornán a 
Székelyudvarhelyi iSk sportolója, 
Boros Gábor is részt vesz. Edzője 
szerint sok múlik majd a sorsolá-
son, kis szerencsével sikerülhet 
szép eredményt elérnie.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Boros Gábor számára ma 
megkezdődik Katowicében 
a birkózó kadett Európabaj

nokság. A székelyudvarhelyi sporto
lónak ez lesz az első világeseménye, 
amelyen részt vesz. Romániát egyéb
ként 25 sportoló fogja képviselni, és 
Boros mellett még egy székelyföldi 
sportoló kapott behívót, a három
széki Incze Kriszta Tünde. Érdekes
ség, hogy a Román Birkózószövet
ség bár 25 sportolót nevezett a kon
tinenstornára, csupán 3 versenyző 
részvételét finanszírozza. A többiek 
saját maguk kell megoldják az Ebn 
való tartózkodást. Többek között 
ebben a cipőben van Boros Gábor 
is, tudtuk meg edzőjétől, Bodrogi 
Csabától.

Az esélyekre és a célokra kitérve 
a tréner lapunknak elmondta, hogy 
reménykedik a jó sorsolásban és a jó 
szereplésben. „Az idei első célunk az 
volt, hogy Gábor nyerje meg a román 
bajnokságot. Ez sikerült. Ahogy len
ni szokott, evés közben jön meg az 
ember étvágya. Mi is így jártunk. 
Most abban reménykedünk. Hogy 

a sorsoláson Gábor elkerüli a volt 
szovjet államokból érkező sportoló
kat, akik köztudottan nagyon jók, és 
akkor sikerül egy remek Európabaj
nokságon túl lennie. Jó esetben az 
első ötben is végezhet, rossz esetben 
pedig az első körben is kieshet. Tud
ni kell, hogy Gábor nagyon jó fel
építésű versenyző mind fizikálisan, 
mind állóképességben. Az utóbbi 
hónapban a válogatottal készült, jó 
formában van” – vázolta a helyzetet 
Bodrogi. Az Európabajnokság ma 
kezdődik és vasárnap zárul. Boros 
már ma küzdeni fog.

lászló Szabolcs
bronzérmes
Bukarestben rendezték meg 

a birkózók egyéni országos fel
nőttbajnokságát a múlt hétvégén. 
A székelyudvarhelyi László Sza

bolcs súlycsoportjában a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel. Bár 
esélyesként indult az országos egyé
ni országos döntőben, nem sikerült 
megvédenie címét. Az idény utol
só versenyén a székelyudvarhelyi 
sportoló az elődöntőben vereséget 
szenvedett, és így végül harmadik 
lett. A verseny nagyon rossz idő
pontban volt, ugyanis az fonto
sabb versenyek már rég lejártak, és 
csak azok a sportolók voltak for
mában, akik valamilyen világese
ményre készülnek, többek között 
László legyőzője is. A nyáron a 32 
esztendős székelyudvarhelyi ver
senyző még küzdőtérre kell lépjen, 
éspedig a csapatbajnokság döntő
jében, amelyet augusztusban szer
veznek meg Bukarestben. László 
a Bukaresti Dinamo színeiben fog 
küzdeni.

Boros Gábor komolyan készült az Európa-bajnokságra



lakás

22 éves srác LAKÓTÁRSAT KERES 
Udvarhelyen. Nem dohányzom, barátsá-
gos vagyok és még csak nem is harapok, 
szóval keress fel nyugodtan. Telefon: 
0747–853731, Yahoo-ID: szaszhuny.

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

ELADÓ Csíkszeredában 4 szobás 
tömbházlakás saját hőközponttal, 
termopán ablakokkal, két fürdővel, 
pincével, garázzsal. Telefon: 0745–
146018. (22256)

ELADÓ hétvégi ház Szécsenyben 
10 ár területtel, rendezett telekkönyv-
vel. Telefon: 0745–146018. (22256)

ELADÓ bútorozott, erkélyes gar-
zonlakás Csíkszeredában, a Tudor ne-
gyedben. Telefon: 0740–059965.

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Fe-
nyő utcában. Telefon: 0746–678224.

KIADÓ augusztus 1-jétől I. emeleti 
garzonlakás Csíkszeredában, a Szív ut-
cában. Telefon: 0744–681688.

ELADÓ Csíkszépvízen, a gyimesi 
út mellett egy családi ház. Telefon: 
0266–321467. (22221)

telek

ELADÓ Csíkszentkirályon 17 ár 
építkezésre alkalmas beltelek rende-
zett iratokkal. Telefon: 0745–526951, 
0748–815876.

jármű

ELADÓ 2005-ös évjáratú, tűz-
piros Logan 1.4MPi, jövő évig 
érvenyes papírokkal, szervizkönyv-
vel. CSERE is érdekel drágább autó-
val. Ára: 2100 euró. Telefon: 0723–
536777.

ELADÓ 2007-es, tűzpiros, 3 ajtós, 
2,0 TDi, 170 LE, DSG automata sebes-
ségváltós Audi A3-as, szervizkönyvvel, 
első gazdától, kitűnő állapotban (bi-
xenon, dupla klíma, sportülések, bőr 
sportkormány, fűtött tükrök, fedélzeti 

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

ELADÓ 2005-ös évjáratú Ford 
Fiesta, fehér színű, háromajtós, ben-
zines, ütődött állapotban. Telefon: 
0743–771799.

vegyes

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

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

ŢĂRAN VASILE KÖZJEGYZŐI IRO-
DÁJÁBAN (Maroshévíz, Nicolae 
Bălcescu utca A tömbház, 2-es 
lépcsőház, fölszint) 2012. július 24-
én, 9 órakor kerül sor a 2011. április 
18-án elhunyt KELEMEN F. DIONISIE 
(utolsó ismert lakcím: Borszék, Dó-
zsa György u. 1. szám) hagyatéki 
tárgyalására. A hagyatéki tárgyalás 
elindítása az örökösök kérésére tör-
tént. Megkérjük az utódokat, hogy a 
megjelölt dátumon jelentkezzenek a 
közjegyzői irodában a hagyaték elfo-
gadása végett.

ELADÓ régi, fehér, zománcozott, 
jobbas asztalikályha, valamint egy 
új kenyérsütő (Nimbusz). Telefon: 
0749–191839.

ELADÓ új, összeszereletlen ál-
lapotban lévő 16 m2-es faház (40 
mm-es falvastagság). Telefon: 0723–
596711. 

A Prestarea kisipari szövetkezet 
ELADJA a csíkszeredai, Borvíz u. 3. 
szám alatti ingatlanját (volt vulkani-
záló). Telefon: 0266–312409, 0744–
472591.

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

ELADÓ Claas Comet aratógép, 2 
méteres vágóasztallal – 2350 euró; 
Claas Dominator 85 szalmaszecskálóval, 
jó gumikkal, ár megegyezés alapján. Te-
lefon: 0752–805646.

ELADÓ egy 10 éves kanca, 
egyesbe Újtusnád 410. szám alatt. 
Te le fon:  0266–334032,  0742–
782667.

ELADÓ növendék házinyúl. Tele-
fon: 0748–021855.

Jutányos áron ELADÓK: vas-
eszterga, körfűrészlap, 15 és 11 
kW-os villanymotor, háromfajta 
vízpumpa, kovácssatu, 4 szekér-
agy Ø50-es csapágyakkal, megfe-
lel traktor utáni szekérnek. Érdek-
lődni a következő telefonszámon 
lehet: 0748–996851.

ELADÓ 6 éves, minden munkára 
alkalmas herélt ló. Telefon: 0745–
486046.

ELADÓ U–650-es traktor – 13 
ezer lej; Steyr 45 LE – 12 700 lej; 
International 40 LE – 13 000 lej; Fiat 
55 LE – 16 200 lej. Telefon: 0752–
135883.

ELADÓ Ileana varrógép kitűnő 
állapotban, használva, burkolt. Ára: 
250 lej, alkudható. Telefon: 0742–
360740.

tanfolyam

Könyvelési TANFOLYAM indul Szé-
kelyudvarhelyen munkanélküliek 
számára a Kreativ Kontir Kft. szerve-
zésében. Érdeklődni a következő te-
lefonszámon lehet: 0721–605266.

szolgáltatás

Cégvezetők, figyelem! Vállaljuk cége 
számviteli politikájának elkeszítését. Tele-
fon: 0721–605266, Kreativ Kon tir Kft.

Síremlék készítését VÁLLALOM 
márványból és mozaikból jutányos 
áron. Telefon: 0740–817129.

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Mikor a lelkem roskadozva vittem,
csendesen és váratlanul átölelt az 
Isten.  (Ady Endre)

Szívünk mély fájdalmával, de a jó 
Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága édesapa, test-
vér, nagytata, após, rokon, barát és 
jó szomszéd,

özv. id. MIHÁLY DÉNES

életének 84., özvegységének 8. évé-
ben szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 
2012. július 18-án, szerdán 16 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a lövétei 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, testvér, anyós, rokon és 
szomszéd,

TODOR KLÁRA
szül. Botár

életének 78., özvegységének 6. 
évében rövid szenvedés után szíve 
megszűnt dobogni. Szeretett halot-
tunktól 2012. július 18-án 13 órakor 
veszünk búcsút a csíktaplocai te-
mető ravatalozójából. 

Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Emléke 
szívünkben örökké élni fog. Nyugod-
jál békességben! A gyászoló család.
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A Biokoz Champion Kft. értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyergyóditró 
község külterületén megvalósítandó Ökológiai rendszerű gombatenyészet létesítése című 
tervére vonatkozóan a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás nyo-
mán 2012. július 3-án döntést hozott  (nem szükséges a környezeti hatástanulmány és a 
természetvédelmi hatásfelmérés elkészítése).  A döntés tervezete, valamint az ezt megala-
pozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.00 óra között, 
valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeket/megjegyzéseket a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 napon belül nyújthatnak be a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez. Telefon: 0266–371313; fax: 0266–310041, office@apmhr.anpm.ro

Ausztriai, németországi, 
svájci és egyéb uniós 

munkalehetőségek min-
denkinek: 

• szakmunkák, 
• segédmunkák! 

Tel.: 0036–30–323–3409; 
0036–30–407–3821.

A Hargita Népe Lapkiadó

PÁLYAKEZDŐ ÚJSÁGÍRÓT KERES.

Elvárások: felsőfokú végzettség, rugalmasság, terepmunkára való 
hajlandóság, jó helyismeret. Bérezés: megegyezés alapján.

Önéletrajzot és motivációs levelet a marketing@hargitanepe.ro 
e-mail címre várunk vagy a szerkesztőség titkárságán augusztus 3-ig.

A zabolai Roy Chowdhury Mikes család

nyílt árverés tart 7686 köbméter gyérítésből származó, lábon álló lucfenyő 
eladására a sepsibükszádi és gelencei erdejéből. Az árverést 2012. július 
19-én tartják a zabolai Mikes-kastélynál. Kérésre APV-t tudunk küldeni 
a megadott e-mail címre. Érdeklődni a 0267–375547-es telefonszámon 
lehet.

E-mail cím: lorant@zabola.com

A GEOSIC-MINING Kft. (Csíkszereda, Mérleg utca 10/A/8.)

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda , Akác utca 1. szám alatti telephelyen 
végzett ASZFALTKEVERŐ működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélye-
zési eljárást elindította. A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kap-
csolatos információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt. Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041. 

A LEMN PROD EX COM Kft. (Csíkkarcfalva, Gyár utca 100. sz.)

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkkarcfalva, Gyár utca 100. szám alatti 
telephelyen végzett BÚTORGYÁRTÁSI tevékenység működtetéséhez a 
környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította. A tevékenység elő-
relátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk megtekinthetők 
hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041. 

A nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam,
melyet megád nekem az Úr
ama napon.
Nem fogjuk már elgyöngült kezed,
nem simogatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk értünk aggódó sze-
med, marad a csend, mindent köszö-
nünk neked.

Fájó szívvel emlékezünk 
2011. július 17-re,

KISS LAJOSNÉ
Fülöp Karola

elhunytának első évfordulóján. Emlé-
ked szívünkben őrizzük. Akik ismerték, 
gondoljanak rá kegyelettel. Férje, lá-
nya Gyöngyi, unokái Kinga és Lacika. 
(22260)

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden érted hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat.
Arany volt a szíved, munka az életed,
Isten hívott, mert nagyon szeretett. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. július 
18-ra,

CSEDŐ FERENCNÉ
Lacz Ilona

halálának első évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2012. július 19-én 19 
órakor lesz a csíkszentgyörgyi nagy-
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – Csík-
szereda, Csíkszentgyörgy.

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

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

ÉrvÉnyes 2012 július 31-ig!
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hirdetések

Közgyűlést tart holnap Buka-
restben a Román Jégkorongszö-
vetség, amely keretében tiszt-
újításra is sor kerül. Az elnöki 
tisztségért ketten szálnak harc-
ba, a jelenlegi vezető Tánczos 
Barna mellett Gheorghe Florian 
is indul a vezetői pozícióért.

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Tisztújító közgyűlést tarta-
nak holnap a Román Jég-
korongszövetség (RJSZ) 

tagjai, amelyen a Szövetségi Büró 
tagjait is megválasztják. Az elnö-
ki tisztségért ketten, a két alelnöki 
funkcióra hárman, a nyolc Szö-
vetségi Büró-tagságra tizenketten 
pályáznak.

Az elmúlt hónapban már tar-
tott egy közgyűlést a szövetség 
tagsága, akkor olyan kérdések is 
felmerültek, miszerint az U10-es 
bajnokságban részt vevő csapatok 
képviselőinek nem veszik figye-
lembe szavazatukat a tisztújítás-
kor. Ezzel kapcsolatban az elnök-
ség kikérte a szakminisztérium 
véleményét, ám Tánczos szerint 
érvényesen szavazhatnak a részt 
vevő csapatok képviselői is. – A 
versenykiírásban szerepel az U10-
es bajnokság. A pontvadászatban 
részt vevő csapatok eleget tettek 
minden feltételnek, nevezési díjat 

is fizettek, így nekik is beleszólá-
suk van abba, hogy ki irányítja a 
következő négy évben a Román 
Jégkorongszövetséget. Egyébként 
a szövetség rengeteg felszereléssel 
támogatta az elmúlt négy évben 
az U10-es bajnokságban szereplő 
gárdákat – nyilatkozta lapunknak 
Tánczos.

A jelenlegi elnök újabb négy 
évben gondolkodik az RJSZ élén. 
Mint mondta, kihívója, Gheorghe 
Florian minden követ megmozdít 
annak érdekében, hogy elnyerje az 
elnöki tisztséget. – Fenntartom, 
amit egy hónapja nyilatkoztam 
azzal kapcsolatban, hogy etnikai 

szavazás lesz a közgyűlésen. Tudok 
arról, hogy egyes, az állami költ-
ségvetésből is fenntartott klubok 
vezetőire nyomást gyakorolnak, 
szándékuk, hogy augusztustól ne 
magyar ember legyen az RJSZ 
élén – mondta Tánczos. A szövet-
ség egyik alelnöke biztos, hogy ro-
mán nemzetiségű lesz.

A jelöltek
(zárójelben a jelölő klub)
Elnök: Tánczos Barna (Csík-

szeredai Sportklub) és Gheorghe 
Florian (több klub).

Alelnök: Florea Florin (Bras-
sói VSK), Bencze Attila (Gyer-
gyószentmiklósi ISK), Fi lip Că-
tălin (Brassói Hocheiştii –Mir cea 
Cristea Technikai Kollégium).

Szövetségi Büró: Cernica 
Du mitru Emilian (Brassói Co-
rona), Olti–Paşca Zoltán (Brassói 
Hocheiştii), Miklós Ervin (HC 
Fenestela 68), Lázár Ernő (Gyer-
gyószentmiklósi Progym), Antal 
Előd-Gergely (Csíkszeredai ISK), 
Cseke Szilárd (Csíkszeredai Sport-
klub), Stroe Gabriel (Bukaresti 
Triumf ), Gherasim Valerică (CSM 
Suceava), Topârceanu Adrian-
Cosmin (Bukaresti AMHG), Ili-
escu Tiberiu (Bukaresti Sportul 
Studenţesc), Brandabur Mihai (Ga-
laci Dunărea), Nistor Alexandru 
(Bukaresti Şoimii).

Csíkszeredai labdarúgó vesz 
részt a napokban a Ferencvá-
ros felnőtt labdarúgócsapatánál 
próbajátékon. A 20 esztendős 
Hodgyai László korábban a Csík-
szeredai VSK csapatában, majd 
a múlt évben a Marosvásárhelyi 
FCM-nél rúgta a bőrt. Nagy lehe-
tőség előtt áll az ifjú sportoló.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Pár napja került ki Budapestre 
a Ferencvároshoz Hodgyai 
László (képünkön), aki a fel-

nőtt labdarúgócsapatnál vesz részt 
próbajátékon. A fiatal csíkszeredai 
focista már hivatalosan is bemu-
tatkozott a Fradinál, szombaton 
felkészülési mérkőzésen a Dunaúj-
város ellen. Hodgyai csereként állt 
be a 20. percben. A több fiatallal 
kiálló Ferencváros végül 4–2-es 
vereséget szenvedett azon a talál-
kozón.

Hodgyai László az ifjúsági 
korosztályokban különböző ne-
vek alatt futó csíkszeredai csa-
patok színében játszott. A múlt 
idény elején azonban felfigyelt rá 
az akkor még első ligás Marosvá-
sárhelyi FCM csapata.

A téli felkészülést, amelyet a 
törökországi Antalyában tartott 
a gárda, a felnőttkerettel csinálta 
végig. A tavaszi idényben – csak-

úgy, mint az ősziben – a FCM 
második számú csapatában kapott 
minden mérkőzésen lehetőséget a 
harmadik ligában. A 2011/2012-
es idény végén a sportolót meg-
kereste a Medgyesi Gaz Metan 

is, ám ő végül a Ferencváros hívó 
szavának „engedelmeskedett”.

A csíki labdarúgóval épp a 
Dunaújváros elleni mérkőzést kö-
vetően sikerült felvennünk a kap-
csolatot, aki szívesen válaszolt a 

lapunk által feltett kérdésekre. A 
beszélgetés során a fiatal labdarúgó 
elmondta, hogy az erdélyi születé-
sű Hadnagy Zsolt játékosképviselő 
segítsége nyomán jutott ahhoz a 
lehetőséghez, hogy a Ferencvá-

rosnál próbajátékon vegyen részt. 
Ezt a lehetőséget nem szeretné el-
szalasztani, és reméli, hogy minél 
tovább tartja a keretben Détári La-
jos, a Fradi edzője, bár nagyon erős 
a konkurencia.

Sport

– Miben különbözik a Fradi edzése a Vá-
sárhely edzésétől?

– Minden edzés edzőfüggő, az edzések is 
lehetnek fizikai, erőnléti edzések vagy takti-
kai edzések stb. Nem részletezném, a lényeg 
mindenhol azon van, hogyan tudja a csapat 
együttes erővel minél könnyebben az ellenfél 
hálójába rúgni a labdát.

– Ha véletlenül nem sikerül a Fradinál 
maradni, akkor vissza mész Vásárhelyre?

– Nagyon szeretnék a vásárhelyi csapatban 
játszani. Sajnos nem kaptam lehetőséget, hogy 
bizonyítsam rátermettségemet. Remélem, majd 
egyszer arra is sor kerülhet. De pozitívan és 
optimistán állok hozzá a dolgokhoz.

– Ilyés Róbert és Bajkó Barna után te 
vagy az első csíki labdarúgó, aki ki tudott tör-
ni. Egy év vásárhelyi tartózkodás után hogy 
látod, miben van lemaradva a csíki foci a fel-
sőbb osztályoktól?

– Igen, örülök is ennek, nagyon tisztelem 
őket, sok tanácsot kaptam tőlük, és remélem, 

sikerül ezt a jó kapcsolatot megtartani velük. 
Hogy miben van lemaradva a csíki foci, nem 
tudnám megmondani. Nem érzem magam 
olyan helyzetben, hogy megválaszolhassak egy 
ilyen kérdést.

– Hogy érzed, mennyi van benned, med-
dig tudod felvinni „focis csillagodat”, hisz még 
fiatal vagy.

– Optimistán állok a dolgokhoz. Igyek-
szem mind magamnak, mind másoknak, aki 
eddig vagy ezután mellettem álltak, örömet 
szerezni, nem pedig csalódást. Szeretném, ha az 
a bizonyos focis csillag egyre fennebb kerülne. 
Szeretnék ilyen módon is köszönetet mondani 
családomnak, akik mindig mellettem állnak, 
biztatnak, a barátaimnak, és mindazoknak, akik 
segítettek eddig a karrierem formálásában. Meg-
említeném Varró Sándort, aki most a Medgyesi 
Gaz Metan kapusedzője és a Vásárhelynél volt 
edzőm, Hajnal Gyuszi bácsit, aki mindvégig 
mellettem állt, bármikor hozzáfordulhattam, és 
a volt edzőim mindegyikét, Burus Csabát, Gál 
Ervint, Albu Lászlót, Tamás Attilát és Kurkó 
Attilát, aki habár nem volt edzőm, szívesen be-
fogad mindig edzésekre, ha hazamegyek.

VáLASzTáSoK eLőTT A RoMáN JéGKoRoNGSzöVeTSéG

Ketten indulnak az elnöki tisztségért

MARoSVáSáRHeLy uTáN A FRAdiNáL HodGyAi

Csíkszeredai labdarúgó a Ferencvárosnál

tánczos újabb 4 évet vállalna



ma

Kedd
Az év 199. napja, a hátralévő napok szá-

ma 167. Napnyugta ma 21.31-kor, napkel-
te holnap 5.11-kor.

Isten éltesse
Endre és Szabolcs nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat.

Névmagyarázat
A német–szláv–magyar eredetű Endre 

jelentése: férfi, férfias, míg a magyar erede-
tű Szabolcs jelentése ismeretlen.

Július 17-én történt
1440. Székesfehérváron megkoronáz-

ták I. Ulászló királyt.

Július 17-én született
1888. Füst Milán Kossuth-díjas író, költő 

és esztéta
1912. Lazar Brankov jugoszláv diploma-

ta, a budapesti jugoszláv követség ügyvivője, a 
Rajk-per másodrendű vádlottja

1914. Tolnay Klári színésznő, kétszeres 
Kossuth-díjas kiváló művész

1925. Nagy László Kossuth-díjas költő, 
műfordító

Július 17-én halt meg
1851. Egressy Béni színész, színműíró, a 

Szózat zeneszerzője
1912. Jules-Henri Poincaré francia mate-

matikus, akadémikus, csillagász és filozófus
1913. Friesenhof Gergely meteorológus, 

az agrometeorológia magyar úttörője
1983. Dudás Kálmán költő, műfordító

Székely Könyvtár

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Ki-
adóhivatal májusban útjára indította Szé-
kely Könyvtár című, 100 kötetesre tervezett 
könyvsorozatát. A kötetek egységára 35 lej, 
előfizetőknek 25 lej. A már megjelent első öt 
kötetben Mikes Kelemen törökországi levele-
it, Kányádi Sándor verseit, Tamási Áron Ábel 
a rengetegben című regényét, illetve Bözödi 
György Székely bánja című írását vehetik kéz-
be az olvasók egy székely népballadákat tartal-
mazó válogatás mellett. Ezen kötetek megren-
delhetők a 0266–311775-ös telefonszámon és 
a szekelyfold@hargitamegye.ro e-mail címen.

Napról napra
szabadidő

programajánló

Pontgrafikai kiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőrzési For-

rásközpont és Hargita Megye Tanácsa szerve-
zésében holnap 18 órakor megnyitják Lőrincz 
László egyéni pontgrafikai kiállítását a forrás-
központ székhelyén. Méltatóbeszédet mond 
Kiss László színművész, népdalokat énekel a 
szentegyházi Laczkó Zsanett Henrietta első 
osztályos tanuló.

Séta a szoptatásért
A szoptatás világhete alkalmából, 2012 au-

gusztus 1-jén Székelyudvarhelyen és augusztus 
2-án Székelykeresztúron, az Udvarhelyszéki 
Anyák és a Gondviselés Segélyszervezet kö-
zösen megszervezi a „Séta a szoptatásért” ren-
dezvényt. Gyülekező augusztus 1-jén, szerdán 
Székelyudvarhelyen reggel 9 órakor a Belvárosi 
Unitárius templomberken, úti cél a rendezvény 
helyszínéül szolgáló Bethlen negyedi park.

Lelkigyakorlat
A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigya-

korlatos Házban, dr. Bakó Mária Hajnalka 
egészségügyi teológus a beteget ápoló hozzá-
tartozók és az egészségügyi szakápolók szá-
mára vezet lelkigyakorlatos kurzust péntek és 
vasárnap között. A Betegápolás evangéliumi 
normája című lelkigyakorlatra és kurzusra a 
helyek száma korlátozott, ezért a részvételt a je-
lentkezési lapok benyújtási sorrendje dönti el. 
Érdeklődni, jelentkezni a hazpio@gmail.com 
e-mail címen vagy a 0755–489 743-as telefon-
számon lehet.

Tárlat
Augusztus 24-ig látogatható a Csíki Székely 

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

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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XXI. EKE Vándortábor

Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) 
székelyudvarhelyi osztályának szer-
vezésében augusztus első napjaiban, 

vagyis alig három hét múlva, július 31. és 
augusztus 5. között a szentegyházi termál-
strand szomszédságában megtartják az EKE 
huszonegyedik országos vándortáborát. A 
Hargita lábánál zajló táborban közel húsz 
túra közül válogathatnak a jelentkezők, 
ugyanakkor nem áll meg az élet a természet-
járás után sem, ötnapos igazi tábori élet vár 
mindenkire. A napi két-három előadás mel-
lett filmvetítések, kézműves sátrak, baranta 
bemutató, fotókiállítás, könyvbemutatók, 
beszélgetések, versenyek, néptánc- és énekta-
nulás, gombagyűjtés, falmászás, vetélkedők, 
ökörsütés, tábortűz várja majd a jelentke-
zőket. Kiss Tibor, táborparancsnok szerint 
a rendezvényre kezdő és tapasztalt túrázók 
egyaránt jelentkezhetnek, ugyanis minden-
ki megtalálja majd a magának tetsző túraút-
vonalat.

Ilyen tábor még nem volt

hirdetés
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www.parapista.com

para

– Kázmérka, Abraham Lincoln a te korodban még a kandalló pislákoló fényénél is 
könyveket olvasott!

– A te korodban pedig már elnök volt!
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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 
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Három hullámban 
hódították meg Amerikát

A bennszülött amerikai populációk 
DNS-vizsgálata alapján egy nemzet-
közi kutatócsoport megállapította, 

hogy az amerikai kontinenst Kanadától Chile 
déli csücskéig legalább három hullámban né-
pesítették be az őslakosok.

A vándorlók zöme azon első betelepü-
lők utódai voltak, akik több mint 15 000 éve 
léptek a kontinensre a Bering-földnyelven át, 
amely a legutóbbi jégkorszak idején kötötte 
össze Ázsiát Amerikával. Az amerikai őslakók 
DNS-szekvenciáinak tanulmányozásával egy 
kutatócsoport megállapította, hogy két ezt 
követő vándorlás is jelentős nyomot hagyott a 
genetikai állományon.

„Évekig állandó viták zajlottak arról, vajon 
az amerikai települések egyetlen vagy több-
szörös Szibériából történt bevándorlás ered-
ményeként alakultak-e ki” – mondta Andres 
Ruiz-Linares professzor. „A kutatásaink azon-
ban pontot tesznek a vita végére: az amerikai 
őslakosok nem egyetlen bevándorlásból ered-
nek. Tanulmányunk egyben kezdi felderíteni 
az emberi szétszóródás mintázatait az amerikai 
kontinensen.” A kutatócsoport azt is felfedez-
te, hogy az Amerikába érkezett emberek egy 
tengerpartot követő útvonalon vándoroltak 

dél felé, és a populációk szétváltak az út fo-
lyamán. A szétválás után kevés génáramlás 
következett be az amerikai őslakos csoportok 
között, különösen Dél-Amerikában. Azonban 
két meghökkentő kivételt is felfedeztek.

Az egyik, hogy az első közép-amerikai 
chibchan nyelven beszélő embereknek mind 
észak-, mind dél-amerikai őseik voltak. Ez a 
Dél-Amerikából való visszavándorlásra és a 
bennszülött ősök két élesen elkülönülő szálára 
utal. A másik érdekes felfedezés az volt, hogy az 
északkelet-szibériai nauki és part menti csukcsi 
őslakók „első amerikai” DNS-t hordoznak. 
Ebből az következik, hogy az eszkimó-aleut 
nyelvet beszélő emberek visszavándoroltak 
Ázsiába magukkal vive a bennszülött amerikai 
géneket. A csoport elemző munkáját nagyban 
megnehezítette az európai és az afrikai beván-
dorlók érkezése a földrészre 1492 óta, és az ezt 
követő 500 éves genetikai keveredés. A kuta-
tóknak azonban sikerült kifejleszteniük egy 
olyan módszert, amelynek segítségével a teljes 
mértékben „bennszülött amerikai” emberek 
genomjára összpontosíthatták vizsgálataikat, 
így eredményeik nagy előrelépést jelentenek 
az amerikai őslakosok betelepülésének tanul-
mányozásában.

Alkonyat (Maksa, Óriáspincetető) fotó: Nagy gellért, sepsiszeNtgyörgy
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Lassanként mindenütt megvastagodik a felhő-
zet, a napsütés mellett csapadékra, a hegyvidéken 
pedig felhőszakadásra is számíthatunk. Az észak-
nyugati szél helyenként megerősödik, viharossá is 
fokozódhat. 

Hálás téma az időjárás télen is, 
nyáron is. Ha hideg van, arról lehet be-
szélni, írni tévében, újságban, társaság-
ban, ha pedig meleg van, attól hangos 
az ország. 

Na, de ez a mostani igazán rend-
kívüli, erről tényleg érdemes beszélni, 
írni. Nem mintha változna attól vala-
mi, és hamarabb érkezne a várva várt 
eső, hogy egy kicsit megáztassa a növé-
nyeket. De beszélünk róla, és mondjuk, 
hogy ilyen még nem volt, Csíkban a 36-
37 fokos hőség igazán rendkívüli, és hát 
a hetek óta valahogy mindig elmaradó 
esőt is nagyon várjuk már. Nem győz-
zük a locsolást, a növények lekonyultak, 

tikkadoznak, és az alapos locsolás is csak 
ideig-óráig segít rajtuk, egy-két óra alatt 
ismét kiszárad alattuk a föld. 

Várjuk az esőt, és azt is, hogy ne kell-
jen végre becsukni az ajtót a meleg elől. 
Igaz, milyen jó, hogy legalább éjszaka 
levegőhöz jutunk, fel tudunk frissülni a 
húsz fok körüli vagy alatti hűvösben. 

Várjuk hát az esőt, és közben azon 
gondolkozunk, ezek után milyen tél-
re számíthatunk. És az is megfordul a 
fejünkben, milyen jó lenne, ha ebből a 
nagy melegből elraktározhatnánk a téli 
hónapokra, hogy akkor majd kibontva a 
„meleg-konzervet” segítsünk a fűtésszám-
láinkat elviselhető szinten tartani.

Elraktározhatnánk?
            villanás n Takács Éva

skandi  készÍtette: beNedek eNikő
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Öreg székelytől kérdezi az 
unokája: 

– Öregapám, látott már 
antennát?

– Hát láttam is, meg ettem 
is.

– De hát az fémből van.
– ... (poén a rejtvényben)! 


