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kápolna melletti tér terveit

KüKüllőKeményfalva

Falunap 
harmadik 

nekifutásra

Két falunap, ugyanannyi tű-
zijáték – egyik alkalommal 

sem úszták meg szárazon. Mindez 
Küküllőkeményfalvára érvényes, 
ahol szombaton és vasárnap har-
madszor szerveznek falunapot. Tű-
zijáték ezúttal is lesz, a nyári zápor-
ról pedig az égiek tudnának többet 
mondani. A meteorológu-
sok szerint idén elmarad, 
ugyanis kánikulát jósolnak. 
A faluünnep sztárvendége a Csillag 
Születik győztese, László Attila.

pulzus

Táborban 
alkotnak 

a művészek
Hétfőn kezdődött az első 

alkalommal megrende-
zett, Pulzus nevet viselő mű-
vésztelep Székelyudvarhelyen, 
amelynek a Haáz Rezső Mú-
zeum gondozásában levő 
Spanyár ház adott ott-
hont. A tábor Berze Imre 
szobrászművész kezdeményezé-
sére jött létre. 

Kizárás. Utcára kerülhetnek egy kölcsön miatt fotó: ifj. haÁZ sÁndoR

Átverés udvarhelyi módra? 

Újabb „trükkös” 
lakásszerzési módszer?

egy udvarhelyi lakos, K. ilonka rendhagyó panasszal kereste fel a Közbiztonságért testületet: 
hat évvel ezelőtt kölcsönkért valakitől, kölcsönadási zsebszerződést kötöttek, és meg is kapta 

pénzét, kétezer lejt. Később, hogy, hogy nem, a kölcsönadási szerződésből – Ilonka szerint 
közjegyzői segédlettel – lakás adásvételi szerződés lett, perek sorozatát követően pedig 

ilonkáék ott tartanak, hogy meglehet, holnap költözniük kell. > 4. oldal
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Míves emberek 
sokadalma

Anna
A táj páratlan szépsége, legen-

dákkal való telítettsége, ötvöződve 
Szent Anna tiszteletével, minden 
évben rengeteg zarándokot vonz 
a kráterbe, a tó köré, a kápolnát 
övező tisztásra. S a nagy szám-
ban összegyűlt kíváncsis-
kodókat, hitetleneket, arra 
tévedt turistákat is megérint 
valami megfoghatatlan, megma-
gyarázhatatlan érzés.
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           sarány istván

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,5638î
1 amerikai dollár Usd 3,7128ì
100 magyar forint hUF 1,6052ì

hatos lottó

ötös lottó

szerencseszáM: 2555312
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Minden utazás egy bizonyos 
megbetegedési rizikót hordoz 
magával. A nemzetközi utazók 
8-20 százaléka keresi fel orvo-
sát a hazatérés után, és ha az 
utazás hosszabb ideig tart, ez 
az arány akár 60 százalékra 
is megnőhet. A hazai tenger-
parton százezer szálláshelyen 
közel egy millió turista fordul 
meg évente. 

De ennél sokkal nagyobb az 
országban a külföldre utazók 
száma. A turizmus fejlődésével, 
egyre nagyobb tömegek utaznak 
nyaralni, kirándulni a megszokott 
környezetüktől,lakóhelyüktől 
távolra. Sok esetben a megelőzé-
si intézkedések sem bizonyultak 
elegendőnek, mint az előbbi év-

tizedekben létrejött járványok is 
bizonyítják. 1977-78-ban több 
ételmérgezés volt Mamaia és 
Eforie Nord üdülőn, 1981 -ben 
beimportált kolera többszáz eset-
tel, 1994-ben megint 30 kolera 
eset egy törökörszági építőtele-
pen, 1997-ben dizentéria Szatur-
nuszon, 1998-ban szalmonellózis 
Eforie Sud-on, 2007-ben 87 
ételmérgezés eset Navodari-on. 
A hasmenés az utazók egyik 
leggyakrabban előforduló meg-
betegedése. A széklet megítélé-
sénél figyelembe vesszük annak 
gyakoriságát, konzisztenciáját, 
mennyiségét. Normál viszonyok 
közt naponta maximum 3-szor 
vagy hetente 3-szori székletürí-
tés van. Heveny hasmenésről 
akkor beszélünk, ha a normális-

nál nagyobb számú nem formált 
székletet ürít a beteg, és a hasme-
nés időtartama nem haladja meg 
a 14 napot. A heveny hasmenés 
okai között megemlítjük a bak-
teriális, vírusos, parazitás és nem 
fertőző hasmenést. A bélnyálka-
hártya felszívódási és kiválasztási 
egyensúlya felbomlik, és ez vezet 
a széklet magasabb víztartalmá-
hoz. Bár a heveny hasmenésnek 
számos oka lehet, mégis a leg-
gyakoribb a fertőzéses eredet. A 
széklet gyakran tartalmaz non 
invazív kórokozókat, amelyek 
nem lépik át a bélnyálkahártyát, 
igen aktívak és a láztalan, vagy 
csak hőemelkedéssel járó hasme-
nést okozzák. Más esetekben a 
kórokozók invazívak, áthatolnak 
a bélnyálkahártyán és gyulladá-

sos reakciót váltanak ki. Fontos, 
hogy az utazás esetében arra is 
gondoljunk, hogy akár ugyanab-
ban az országban, más vidékeken 
is eltérő baktériumflóra van je-
len, amelyre érzékenyebbek lehe-
tünk, mint amilyenekkel itthon 
találkozhattunk és megszoktunk. 
A nem fertőző eredetnél az egyes 
gyógyszerek okozta anyagcsere 
változások, vegyi anyagok, anti-
biotikumok szedése, gombás fer-
tőzések előtörése tehetők felelős-
sé. Az ételmérgezésekhez társuló 
hasmenések esetében nem annyi-
ra a fertőző tényező, hanem a kü-
lönböző toxinok, vegyi anyagok 
okozzák a hasmenést. Az utazók 
hasmenésének van egy pár jel-
lemzője, amely miatt el kell külö-
nítenünk a más hasmenésektől. 

Ezek a hasmenéstípusok inkább 
az utazóknál jelennek meg 2-3 
napra az utazás kezdetétől, főleg 
olyan személyeknél, akik mele-
gebb országokba érkeznek. A 
széklet ilyenkor vizes és nyálkás, 
hasi görcsök és hányinger kíséri. 
A testhőmérséklet javarészt nem 
túl magas, és a betegség általában 
3-4 nap alatt gyógyul. A leg-
többször nem sikerül kimutat-
ni a kórokozót, több tényező is 
okolható, amelyek külön- külön 
nem lennének elégségesek a be-
tegség előidézéséhez, a táplálko-
zás megváltozása, hiányos higié-
niai viszonyok, más ivóvíz, eset-
leg a környezetváltozás és utazási 
stressz tényezők. 

Dr. Nagy Levente családorvos

rendelő Az utAzók hAsmenése (I. rész)

Jövő hétvégén tizenharmadik 
alkalommal verbuválja össze a 
székely támadt várba a hagyo-
mányos mesterségek művelőit 
a rendezvényt életre hívó Artera 
Alapítvány. A szervezők szerint 
tizenhárom évvel ezelőtt, amikor 
elindították a rendezvényt, még 
csak remélték, hogy ez akár tíz  
évet is megér, és hogy e soka-
dalom majd sok ember számára 
válik hagyományos találkahellyé 
– a remény immár valóra vált. A 
részletes programot cikkünkben 
olvashatják.

 
Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A rendkívül gazdag és sok-
színű erdélyi kultúra 
megismertetésére szer-

veződött Míves Emberek Soka-
dalma  rendezvénysorozat immár 
tizenhárom éves múltra tekinthet 
vissza: 1999-ben szervezték meg 

az első hagyományőrző fesztivált, 
ahol már több mint 50 kézműves 
és 17 mesterség képviseltette ma-
gát, azóta csak nő ez a szám.

– Már tizenhárom éve annak, 
hogy egy máig is töretlenül lelkes 
csapat,  nagyon jó szervező part-
nerekkel, támogatókkal,  próbál 
önzetlenül, minden energiáját 
bedobva az udvarhelyiek és az ide-
látogatók számára újabb és újabb 
felejthetetlen három napot sze-
rezni. Célunk a színvonalas szóra-
koztatás. Ehhez szeretnénk hűek 
maradni. Ez nálunk hagyomány 
– mondta el a szervezők nevé-
ben Lőrincz Zsuzsánna. A Míves 
Emberek Sokadalma változatos 
programot kínál a résztvevők szá-
mára, többek között állandó nép-
művészeti kiállításra, történelmi 
íjászok bemutatójára, kézműves-
mesterségek oktatására, színházi 
előadásokra, továbbá táncházra 
számíthatnak az érdeklődők. Da-

rabontok kincse címmel interaktív 
játékokat tartanak a gyermekek-
nek a Székelyföldi Legendárium 
óriástérképén, a nyertesek pedig 
kincskeresésen vehetnek részt a 
Székely Támadt vár területén. 
Mint megszokhattuk, idén is lesz 
Mesefalu – játszóházzal és interak-
tív játékokkal, ugyanakkor báb-
készítésre és bábozásra is várják a 
fiatalokat, mindezek mellett pedig 
a Haáz Rezső Múzeum standjánál 
sem fognak unatkozni a gyerekek, 
hiszen múzeumpedagógiai foglal-
kozásokkal köthetik le magukat. 
A hétvége folyamán fellép a Role 
zenekar, koncertet ad a Szentegy-
házi Gyermekfilharmónia, a talp-
alávalót pedig a Heveder zenekar 
húzza. Finom falatokról a Caritas 
gondoskodik, hagyományos íze-
ket, ételeket, süteményeket és ter-
mészetes gyümölcsből készített 
üdítőket, ínyencségeket fogyaszt-
hatnak az Átalvetős gazdáktól.

hétfőn kezdődött az első al-
kalommal megrendezett, Pul-
zus nevet viselő művésztelep 
székelyudvarhelyen, amelynek 
a haáz rezső múzeum gondo-
zásában levő spanyár ház adott 
otthont. A tábor Berze Imre szob-
rászművész kezdeményezésével 
és az ötletet felkaroló, szakmai 
hátteret biztosító hagyományőr-
zési forrásközpont, illetve a helyi 
múzeum közreműködésével jött 
létre. 

Radó Krisztina

Ennek a találkozásnak lénye-
gében az lenne a célja, hogy 
szakmai műhelyt teremtsen a 

helyi és a környéken élő képzőművé-
szeknek, valamint lehetőséget nyújt-
son a közös alkotásra – mondta el 
a tegnapi sajtótájékoztatón Berze 
Imre, a Pulzus ötletgazdája. Berze 
megjegyezte, ez az alkalom csak a 
kezdete a székelyudvarhelyi művész-
telep nemzetközivé válásának, hiszen 
mint a példa is mutatja Dániából, 
illetve Maros, Kovászna és Hargita 
megyéből érkezett művészek alkot-
nak jelenleg a ház udvarán. 

Vécsi Nagy Zoltán művészettör-
ténész kifejtette, a jelenleg vajúdó kor-
társ képzőművészet felkarolását tűz-
ték ki célul, hiszen Székelyudvarhely 
egy olyan város, ahol vannak művé-
szek, van művészeti középiskola és 
kiállító terem is. Ez pedig elegendő 

arra, hogy összefogással kortárs mű-
vészetet hozzanak a városba. Mint 
elmondta, a meghívott művészek 
szívesen vállalták a kihívást, hiszen 
ők a kortárs művészet reményteljes 
képviselői. A következőkben pedig 
arra törekednek, hogy minden ud-
varhelyi művészt meghívjanak, és 
lehetőséget adjanak elképzeléseik ki-
bontakoztatására. – A bekeseredett 
helyi művészeket is nagyszerűen ins-
pirálja a tábor, és kezdik elfogadni, 
hogy Udvarhely is lehet képzőművé-
szeti központ. Azzal, hogy lehetősé-
get adtunk a meghívott művészekkel 
való közös alkotásra, jó légkör alakult 
ki köztük, művészileg is összhangba 
kerültek. Célunk pedig, hogy a kö-
zös szemlélet által jó hangulatot te-
remtsünk, és nagyszerű alkotásokat 
állítsunk ki – jegyezte meg Vécsi. 

– A Spanyár pulzust továbbítjuk 
alkotásainkban, és reméljük, hogy 
lesz folytatása a tábornak, mert úgy 
látom, a helyi művészek is akarják 
– véleményezett Ütő Gusztáv, sepsi-
szentgyörgyi festőművész. 

Miklós Zoltán, a Haáz Rezső 
Múzeum igazgatója elmondta, hogy 
minden alkotó „belépőként” egy-
egy kész munkát hozott magával, 
amelyet kiegészítve az itteni alkotá-
sával a tábor zárásaként július 26-án 
az udvarhelyi képtárban fognak ki-
állítani. A munkákból katalógust is 
készítenek.

XIII. míves emberek sokAdAlmA

Hagyománnyá vált
Táborban alkotnak a 

művészek

Jó a hangulat a Spanyár ház udvarán. Nagyszerű alkotások készülnek 

Július 27., péntek
14:30 Kiállításmegnyitó: Kis-
mesék – Bajkó Attila 
15:00 Fúvósok, dobosok, ha-
gyományőrző együttesek felvo-
nulása a Márton Áron térről
15:00 Budvár-Csicser mondája: 
Tamási Áron énekmondók csa-
pata
16:00 Ünnepélyes megnyitó
Udvarhelyszéki Fúvószenekar – 
MES-himnusz
Dajka Mihály tárogatóművész 
előadása
Artera Díj kiosztása a hagyo-
mányápolásért
16:30 Borbemutató
17:30 Fúvószenei koncert
18:00 Székely őrségváltás – vö-
rös darabontok
19:00 Baranta-bemutató, íjász-
bemutató
20:00 Dajka Mihály tárogató-
művész előadása
21:00 Koncert: Role zenekar  

Július 28., szombat
08:30 Kerekasztal-beszélgetés a 
kézműves partnerekkel
10:00 Tájak és ízek főzőverseny. 
Lekvárfőzés, sajtkészítés, kür-
tőskalács-készítés, kenyérsütés-
bemutató
14:00 Baranta-bemutató
14:30 Budvár íjászverseny 
15:30 Amatőr színjátszás
16:00 Hagyományőrző tánc-
együttes fellépése
17:00 Népdalok Pál Kincső elő-
adásában
17:30 Iharosberényi Hagyo-
mányőrző Együttes
18:00 Székely őrségváltás – vö-
rös darabontok
19:00 Székelyföldi Legendári-
um – térkép-, rajzfilmrészlet és 
könyvbemutató
19:30 Népdalok Pál Kincső elő-
adásában
21:00 Koncert: Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia

Július 29. vasárnap
12:00 Múzeumpedagógiai fog-
lalkozások
13:00 Baranta-bemutató
15.00 Népdalok Pál Kincső  elő-
adásában
16:00 Bice-Bóca Iskola – Orbán 
Alapítvány
16:30 Kézművesek díjazása
17.30 Höcögő Néptánc-együt-
tes – Zsámbék
17:45 Népdalok Pál Kincső elő-
adásában
18:00 Székely őrségváltás – vö-
rös darabontok
19:00 Hencidától Boncidáig – 
amatőr felnőtt mesemondó ve-
télkedő
20:00 Kőlik-legenda – Máréfalvi 
Mirákulum Baráti Társaság
20:30 Eredményhirdetés
21:00 Koncert: Heveder zenekar
23:00 Táncház – zenél a Heve-
der zenekar
 



Tegnap délben Bunta Leven-
te, Székelyudvarhely polgár-
mestere és Márton Mózes, a 
Haberstumpf-villa külföldi tulaj-
donosainak megbízottja aláírta 
az ingatlan megvásárlásáról 
szóló szerződést.

HNU-információ

Múlt pénteki rendkívü-
li ülésén Székelyud-
varhely önkormány-

zata úgy döntött: a város 255 
000 euróért megvásárolhatja a 
Haberstumpf-villát, melyet re-

mélhetően, pár százezer euróból 
két-három év alatt fel is újíta-
nak. A következő lépésre nem 
kellett sokáig várni, hiszen mint 
a polgármesteri hivatal sajtóosz-
tályától megtudtuk, a hivatalnak 
az ingatlan tulajdonosával előny-
ős árban sikerült megegyezni. 
Tegnap délben Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgármestere 
és Márton Mózes, a Haberstumpf-
villa külföldi tulajdonosainak 
megbízottja alá is írta az ingatlan 
megvásárlásáról szóló szerződést, 
amelynek értelmében a város 255 

ezer euróért megvásárolja a volt 
szülészet épületét. A tervek sze-
rint az épület tökéletesen megfe-
lelne a Haáz Rezső Múzeumnak, 
melynek 2013-ig van érvényes 

bérleti szerződése a Kossuth ut-
cai ingatlan tulajdonosával, de 
elképzelhető, hogy más célokat 
is szolgálhatna. Bunta Levente 
polgármester örömét fejezte ki, 

hogy a több éves munka gyümöl-
cse beérett, városunk tulajdonába 
került a Haberstumpf-villa, így 
Székelyudvarhely egy újabb épü-
lettel gazdagodott.
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Aláírták A szerződést

A város megveszi a Haberstumpf-villát

A múzeum költözhet a régi szülészet helyére fotó: ifj. haáz sándor

Jövő csütörtökre, július 26-ra esne Szent Anna napja. 
Az Anna-napi búcsút a hozzá közel eső hét végén szokták 
tartani mostanában, hogy minél többen elérjenek a jeles ese-
ményre. A lázárfalviak – ugyanis az ő birtokukon fekszik a 
Szent Anna-tó és a mellette lévő kis kápolna – már jó ide-
je szervezik a búcsút. A táj páratlan szépsége, legendákkal 
való telítettsége, ötvöződve Szent Anna tiszteletével, minden 
évben rengeteg zarándokot vonz a kráterbe, a tó köré, a ká-
polnát övező tisztásra. S a nagy számban összegyűlt kíván-
csiskodókat, hitetleneket, arra tévedt turistákat is megérint 
valami megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan érzés.

A szentek legendáriumából tudjuk, hogy Szent Anna 
Szűz Mária édesanyja volt. S azt is tudjuk, hogy a Júda 
nemzetségéből és Dávid házából származó Annának és 
férjének, Joachimnak hosszú ideig nem volt gyermeke. Sok 
áldozatot hoztak annak érdekében, hogy utódjuk legyen, 
vagyonuk egy részét az egyháziaknak adták, más részét a 
rászorulók között osztották ki. Irgalmasságukért az Úr an-
gyala megígérte nekik: leányuk lesz, akit Máriának fognak 
nevezni, és aki születésétől fogva telve lesz a szentlélekkel.

Bizonyára innen ered a magyarok, székelyek kö-
rében a tisztelete, régebb sok nő viselte az Anna nevet. 

Személyében testesült meg a mindenkori önfeláldozó anya, 
aki mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermeke 
legyen, hogy azt tisztességben felnevelje, s hogy örvendjen 
majd a körülötte sürgölődő unokáknak. Még akkor is, ha 
ezekből a gyermekekből, unokákból nem mindenki válik 
világmegváltóvá – de számára mindenképpen a sajátjai a 
legfontosabbak.

Az Anna-napi sokadalom kapcsán jut eszembe az is, 
hogy néhai anyai nagyanyámhoz – aki az Anna nevet vi-
selte – fűződnek gyermekkorom legszebb emlékei. Kicsi, vé-
kony, törékeny asszonyka volt, aki korán özvegységre jutott, 
s aki mindig azon volt, hogy tisztességben felnevelt gyer-
mekeit, családjaikat összefog ja, egyben tartsa a családot. 
Az ő névnapja amolyan zarándoknap volt, azon a napon 

illett ott lenni a család minden tag jának: gyermekeinek, 
unokáinak egyaránt. Még akkor is, ha jó részük több tíz, 
száz kilométer távolságra találta meg életcélját, boldogu-
lását. Ilyenkor trónolt az asztalfőn, néha szeme sarkából 
fegyelmezte az asztal melletti hosszú padon helytelenkedő-
szertelenkedő unokáit, s elégedett tekintettel nyugtázta, 
hogy szép családja van.

Anna nagyanyám már rég emlékké nemesült. Már 
gyermekei közül is ketten követték őt, a családi összejövete-
lek is egyre ritkábbak, nagyobb eseményeken – lakodalom-
ban vagy temetésen – való részvételre korlátozódnak. De 
az ő emléke, az iránta érzett tisztelet megmaradt.

Soha nem tudtam megmagyarázni magamnak, hogy 
miért szeretek a Szent Anna-tóhoz kijárni, miért van hi-
ányérzetem, ha egy évben legalább egyszer nem jutok ki 
partjára, nem nézhetek bele sejtelmes vizébe. Szent Anna 
tava is olyan számomra, mint Anna nagyanyám emléke: 
összeköt azokkal, akik hasonlóképpen éreznek. 

Anna
   NézőpoNt n Sarány István



Egy udvarhelyi lakos, K. Ilonka 
rendhagyó panasszal kereste 
fel a Közbiztonságért Testüle-
tet: hat évvel ezelőtt kölcsön-
kért valakitől, kölcsönadási 
zsebszerződést kötöttek, és 
meg is kapta pénzét, kétezer 
lejt. Később, hogy, hogy nem, 
a kölcsönadási szerződésből 
– Ilonka szerint közjegyzői se-
gédlettel – lakás adásvételi 
szerződés lett, perek sorozatát 
követően pedig Ilonkáék ott 
tartanak, hogy meglehet, hol-
nap költözniük kell. 

HNU-információ 

K. Ilonka udvarhelyi lakos 
– azért a rövidítés, mert 
Ilonka saját biztonsága 

érdekében neve védelmét kérte – 
2006-ban kölcsönkért 2000 lejt P. 
B.-től. Családjával lakásfelújításba 
kezdtek, kellett a pénz, a kölcsön-
adót pedig ismerték. Annakidején  
Ilonka férjének az osztálytársa volt, 
így a két család aránylag távoli, de jó 
viszonyt ápolt. Egy egyszerű zseb-
szerződést írtak a kölcsönadásról, 
Ilonkáék meg is kapták a pénzt, 
az élet pedig a régi kerékvágásban 
ment tovább, ám nem sokáig. Egy 
év múlva megjelent a panaszos la-
kásán Sz. B., és azt közölte az igen-
csak meglepődött lakókkal, hogy 
a lakásuk az övé. Innen kezdve egy 
rémálommá alakult K. Ilonkáék 
élete. Kiderült, hogy a kölcsönadási 
szerződés időközben lakás adásvé-
teli szerződéssé alakult át, így Ilon-
ka – tulajdonképpen anélkül, hogy 
az egészről tudott volna valamit 

– eladta lakását P. B.-nek, aki elő-
ször cége nevére írta át az ingatlant, 
majd onnan továbbadta Sz. B.-nek, 
aki végül C. L.-nek adta el a lakást. 
Így alig egy év leforgása alatt a lakás 
négy gazdát cserélt, úgy, hogy az 
eredeti tulajdonosnak nem is volt 
szándéka áruba bocsátani feje fölül 
ingatlanját. Egy Kuvar negyedi gar-
zonról van szó, melynek becsült 
értéke 31 000 euró. K. Ilonkáék a 
`90-es évek végén vásárolták meg a 
lakást, részletre, melyet még mindig 
fizetnek, közben pedig egy kis pénz 
befektetésével felújították az ingat-
lant. 

A panaszos K. család perek so-
rozatát indította el: először az álta-

luk semmisnek és igencsak gyanús-
nak vélt lakás adásvételi szerződés 
készítőjét, M.J. közjegyzőt perel-
ték be, állítva, hogy meghamisí-
tották a szerződést. Ilonka ugyanis 
azt mondja, ebben az ügyben éle-
tében nem járt közjegyzőnél, sőt, 
az említett közjegyzővel soha nem 
is találkozott, így a szerződés csak 
hamis lehet. A perekkel nem jutot-
tak sokra, noha Ilonka azt mondja, 
a grafológiai vizsgálat bizonyítot-
ta, hogy a szerződés hamis, a ma-
rosvásárhelyi táblabíróság mégis a 
közjegyző ártatlanságát hirdette 
ki, így egyéb jogi kapaszkodójuk a 
panaszosoknak nem maradt. 

– Hat éve kínlódunk a fér-

jemmel, az ügyvédeket fizetni 
kell. A telekkönyvnél a lakásunk 
már C.L. nevén van, bármikor 
jöhetnek, és kilakoltathatnak. A 
pénzünk ugyanis elfogyott, már 
fellebbezni sem volt miből – pa-
naszolta Ilonka, hozzátéve: egész 
életük munkája abban a lakásban 
van, arról a stresszről, idegességről 
nem is beszélve, melyet az utóbbi 
hat évben átéltek. 

„Gyerekek még tűntek el!” 
– Két gyerekünk van. Fenye-

gettek, hogy gyerekek még tűntek 
el, így próbáltak rábírni, hogy az 
egészet ne adjuk törvényre. A fér-
jem iskolatársa volt P. B., innen 
a bizalom, soha nem gondoltuk 
volna, hogy ide jutunk. Az évek 
során viszont kiderítettem, hogy 
bár sok gazdát cserélt a lakás, az 
összes személy egy csapatba tar-
tozik, mind barátok, és több lakás 
is a nevükön van. Itt mindenki 
összejátszik mindenkivel. C. L.-
ék többször a rendőrséget is ki-
hívták, ki akartak rakni, egyszer 
a villanyunkat is kikapcsoltatták, 
rendszeresen zaklatnak, és félünk, 
mindig attól tartok, hogy érkezik 
a végrehajtói felszólítás: költöz-
nünk kell – részletezte K. Ilon-
ka, aki legkevesebb három-négy 
hasonló esetről tud a városban: 
kolléganőjét például egy hasonló 
„trükkel” költöztették ki lakásá-
ból. Az illetőnek családjával men-
nie kellett – azóta házassága össze-
omlott, élete kisiklott, ám nincs, 
mit tennie: a papírok „beszélnek”, 
és sajnos nem az ő javára. 

K. Ilonka egy utolsó adalékként 
a történethez azt említette, hogy 
lakása jelenlegi tulajdonosa C.L., 
hogy végre elérje célját, vagyis hogy 
lakáshoz jusson vagy pénzt kapjon, 
fel szerette volna becsültetni egy 
hivatalos személlyel a lakást. Ez 
azért kellett, mert akkor – a lakás-
sal fedezetként – banki kölcsönt 
vehetett volna fel, melyet nem 
törlesztve pénzhez jutott volna. A 
család persze nem engedte be az 
ingatlanbecsüst. Ilonka ugyanak-
kor azt is elmesélte, hogy egy adott 
pillanatban – teljesen hívatlanul és 
váratlanul – a DIICOT, vagyis a 
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus 
Elleni Igazgatóság csíkszeredai 
munkatársai jelentek meg laká-
sán egy hatalmas irathalmazzal: 
mindenik az Ilonkáéhoz hasonló 
szerződés volt. Azt kérték, azono-
sítsa be a sajátját, majd mindössze 
annyit közölték: mindenik hamis. 
Ebből az következtethető, hogy a 
DIICOT is nyomon van, ám egy-
előre sok látványos eredményt ők 
sem értek el Székelyudvarhelyen 
ebben a témában. K. Ilonka végső 
megoldásként – pénz hiányában 
– arra gondolt, a nép ügyvédjét 
keresi fel, akit kérni fog, valami-
lyen módon újból vegyék elő a 
szerződést, és kezdjék elölről a 
pereket. Története tanulsága-
ként ugyanakkor mindenkinek 
azt üzeni, legyen óvatos kitől és 
milyen körülmények között kér 
kölcsön, hisz egy egyszerű, akár-
milyen lapra megejtett aláírással 
is – mint esete bizonyítja – vissza 
lehet élni. 

ÁTvErés udvarhElyI módra? 

Újabb „trükkös” lakásszerzési módszer?

4. oldal |  2012. július 20., péntek

aktuális

Körkép

Harc a lakásért. Kinél marad a kulcs? fotó: ifj. haáz sándor

a merkúr Áruház organikus 
részlegével partnerségben 
összeállított rovatunk mai 
kiadásában a durumtészta, 
tönkölybúza és barna kenyér 
„fölöttébb hasznos voltáról” 
értekezünk, és arra próbáljuk 
felhívni olvasóink figyelmét, 
hogy egészségesen könnyebb, 
organikusan egyszerűbb. 

Az egészséges életmód hívei 
már régóta lecserélték a hagyo-
mányos nyolc tojásos tésztát 
durum tésztára és a fehérkenye-
ret tönkölybúza kenyérre, vagy 
rozskenyérre. Az „átlagember” 
még csak-csak tisztában van az-
zal, hogy ezek egészséges táplá-
lékok, de hogy miért azt kevesen 
tudják elmondani.

A durumbúza a hagyomá-
nyos búza őse, magas koncentrá-
tumban tartalmaz aminósavakat, 
magasabb a fehérjetartalma 
mint a hagyományos búzának. 
A, B, E vitaminokból is többet 
tartalmaz mint a „testvére”. A 
durumtészta teljes kiőrlésű ga-

bonából készül, tojás, só és tartó-
sítószer hozzáadása nélkül. Akik 
lisztérzékenyek és gluténmentes 
tésztát szeretnének vásárol-
ni, azok is nyugodt szívvel fo-
gyaszthatják a durumtésztát. 
Az emberek többsége elfogadja, 
hogy van durumtészta, de nem 
vásárolja meg mondván: „drá-
gább, nem jó íze van”. Megnyug-
tatásul azoknak, akik még nem 
vásároltak ilyet: a durumtészta 
ugyanolyan árfekvésben kapha-
tó, mint a hagyományos tészták, 
és az ízében sem sok különbsé-
get lehet felfedezni. Legfeljebb a 
színe másabb. 

A tönkölybúzából készült 
kenyerek szintén hasonló okból 
jobb alternatívák, mint a „ha-
gyományos” társaik. A tönköly-
búza – mint korábbi írásainkban 
már említettük – magas fehérje 
és ásványi anyagtartalommal 
rendelkezik. A zsírtartalma ma-
gasabb mint a hagyományos 
búzának, és ez jó hatással van az 
idegrendszerre. A tönkölybúza 
tehát optimális arányban tartal-

mazza a test és izmok számára 
felhasználható tápanyagok szé-
les skáláját. 

Ugyanakkor meg kell emlí-
tenünk, hogy az utóbbi időben 
egyre inkább növekszik a keres-
let a barna kenyerek iránt, és a 
hipermarketek polcai roskadoz-
nak az „állítólagos” barnakenye-
rektől. A barna kenyér viszont 
sok esetben csak a színében bar-
na, hisz sok fehér lisztből készül! 
Az igazit úgy tudjuk felismerni, 
ha alaposan szemügyre vesszük 
a kenyeret. Először is a valódi 
teljes őrlésű lisztből készült ke-
nyerek mindig tömörebbek, sű-
rűbbek, és általában nem olyan 
látványosan magasak. Az ilyen 
kenyér metszetében jól látható 
a tészta szemcsés szerkezete, a 
sötétebb korpaszemcsék. Ha a 
barna kenyér gyanúsan könnyed, 
magas, laza héja és metszete na-
gyon homogénen barna minden 
szemcsézettség nélkül, színe a vi-
lágos tejeskávétól, az enyhén te-
jes sötét kávéig terjedhet, akkor 
alapos a gyanú, hogy „festett” 

TErmészETEsEn EgészségEsEn durum? TönKöly? Barna? 

Hirdetés

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PROGRA-
MUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

ECONOMICE”
“INVESTIŢII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ”

Anunţ de presă
Privind finalizarea contractului de finanţare pentru creşterea competitivităţii FAZY 

LEMN-MOB SRL în cadrul proiectului cu titlul “ MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII 
ECONOMICE LA FAZY LEMN-MOB SRL “

FAZY LEMN-MOB SRL şi Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri prin Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM 
au semnat contractul de finanţare nr. 300/3m/27.07.2011. pentru un proiect în valoare totală 
de 536.252,64 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 302.723,26 lei care a 
avut următoarele rezultate: 

•	 Active	tangibile	achiziţionate	prin	proiect:	freză	cu	ax	vertical	înclinabil	1	buc.,	
maşină de calibrat şi şlefuit, 1 buc., maşină de rindeluit pe patru feţe cu şase arbore 1 buc., 
presă hidraulică rotativă cu şase etaje 1 buc.

Proiectul cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Progra-
mul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, „Investiţii pentru 
viitorul	dumneavoastră”,	(Axa	prioritară	1-	“Un	sistem	inovativ	şi	ecoeficient	de	producţie”,	
Domeniul de intervenţie 1.1- “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe 
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a)- “Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” a fost implementat 
în perioada iulie 2011 - iulie 2012, în Comuna Avrămeşti, Sat Cecheşti, judeţul Harghita.

Valoarea totală a proiectului este de 536.252,64 lei, din care valoarea finanţării 
nerambursabile este de 302.723,26 lei, din care 260.342,00 lei este finanţat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională şi 42.381,26 lei din bugetul naţional.

FAZY LEMN-MOB SRL cu sediul în Cristuru Secuiesc, str. Cecheşti, nr. 34, jud. 
Harghita, a depus cererea de finanţare în cadrul schemei „A2 - Sprijin financiar de până 
la 1.075.000 lei pentru întreprinderi mici şi mijlocii” obiectivul vizat fiind creşterea 
competitivităţii firmei, prin modernizarea atelierului de fabricare a mobilei şi creşterea 
capacităţii de producţie. Obiectivul general al POS-CCE - „Investiţii pentru viitorul 
dumneavoastră” este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea 
principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul 
Uniunii	Europene,	astfel	încât	România	să	atingă,	până	în	anul	2015,	un	nivel	de	aproximativ	
55% din valoarea medie a productivităţii din UE. POS-CCE a fost adoptat prin Decizia 
Comisiei Europene nr. 3472 din 12 iulie 2007.

Persoana de contact: Fazakas Csaba-Elek
Funcţie: administrator
Tel.	0745-199419,	Fax:	0266-212345,	e-mail:	fazylemnmob@develoconsult.ro



A hagyományokhoz híven idén 
is megrendezik Kőrispata-
kon a Szalmakalap Fesztivált, 
akárcsak az eddigi években is 
2006 óta. Az Etédhez tartozó 
település falunapját a múzeum 
felavatásának napjához legkö-
zelebb álló hétvégén ünneplik, 
a Szalmakalap Múzeum pedig 
július 21–én ünnepli fennállá-
sának 11. évét.

Sz. Cs.

Némi zavart okozhat „Ka-
lapfalva” hagyományos 
ünnepének számozása, 

2010-ben ugyanis a falu nem volt 
szerencsés: három nappal a feszti-
vál kezdete előtt, amikor minden 

készen állt, sőt több vendég már a 
helyszínen tartózkodott,  árvíz sö-
pört végig a községen, emiatt elha-
lasztották az eseményt, majd végleg 
lemondtak megrendezéséről. En-
nek fényében úgy is mondhatjuk, 
hogy eddig hétszer szerveztek és 
hatodszor rendeznek Szalmakalap 
Fesztivált Kőrispatakon.

A Szalmakalap Fesztivál 
programja:

Péntek, július 20.
15 óra – futballmérkőzés 
16 óra – aszfaltrajz a hídon, 

egyéb gyerekprogramok
20 óra – nóta est a kultúrott-

honban

Szombat, július 21.
Egész napos programok: fő-

zőverseny, kirakó vásár, kalap-
varrás a helyszínen, Fesztiválos 
fotózás (EOLEX), óriáslabda és 
trambulin

11 óra – ünnepi istentisztelet 
a református templomban

12 óra – koszorúzás a világhá-
borús emlékműnél

12.30 – ünnepi felvonulás, 
megnyitó, köszöntőbeszédek 
(szabadtéri színpad) filmbemu-
tató: Amíg a búzából kalap lesz 
- dokumentumfilm bemutatása 
(kultúrotthon)

14 óra – ebédszünet, bográ-
csok megkóstolása

15 óra – kulturális műso-

rok a szabadtéri színpadon: 
kőrispataki iskolások műsora, 
Székelykeresztúri Mazsorett cso-
port, Németkéri Német Nemze-
tiségi Tánccsoport, Kispipacsok 
– Székelykeresztúr, Polgári fúvós-
zenekar – Székelykeresztúr

17 óra – ügyességi verse-
nyek: a falu legerősebb embere, 
kalapdobó verseny, kötélhúzás, 
sörivóverseny

19 óra – eredményhirdetés, 
díjátadás

22 óra – Open Stage 
(Székelylend)

23 óra – tűzijáték
23 óra – bál a kultúrotthon-

ban (Ikarusz zenekar és a Tóth 
Duó)

Két falunap, ugyanannyi tűzi-
játék – egyik alkalommal sem 
úszták meg szárazon. Mindez 
Küküllőkeményfalvára érvényes, 
ahol szombaton és vasárnap har-
madszor szerveznek falunapot. 
Tűzijáték ezúttal is lesz, a nyári 
záporról pedig az égiek tudnának 
többet mondani, a meteorológu-
sok szerint idén elmarad, ugyan-
is kánikulát jósolnak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A falunap, a tűzijáték és a 
nyári zápor kéz a kézben 
jár Küküllőkeményfalván. 

Legalábbis eddig így volt, mindkét 
alkalommal. A Fenyéd községhez 
tartozó településen szombaton és 
vasárnap harmadszor szerveznek 
falunapokat. A meteorológiai je-
lentések szerint a rendezvény idén 

pompás időnek örülhet. Tavaly 
elég sok gondot okozott a szeszé-
lyes időjárás, a viharos eső miatt 
az első nap több programját is át 
kellett tenni vasárnapra, ám akkor 
sem úszták meg szárazon. Félő 
volt, hogy az eső ismét elmossa a 
programokat. Végül közvetlenül 
az estére tervezett tűzijáték előtt 
a vihar elvonult, a kétnapos ese-
ményt pedig hajnali két óráig tar-
tó utcabál zárta.

A III. Küküllőkeményfalvi Fa-
lunapokat idén is két naposra ter-
vezték, a helyszín is maradt a régi: 
a helyi általános iskola udvara. A 
programkínálat szerint a telepü-
lés ezúttal sem próbál többnek 
mutatkozni, mint amennyi, úgy 
igyekeztek az igényeket kielégíte-
ni, hogy mindenki jól érezze ma-
gát, és megtalálja az ünnepben a 
kedvére valót. 

Szombaton focibajnoksággal 
és gyerekprogramokkal indul a 
nap, majd főzőversennyel folyta-
tódik, ez utóbbira a mai napon 
még lehet jelentkezni az eseményt 
szervező fenyédi önkormányzat-
nál. Lesznek még versenyek, vetél-
kedők, élő zene, utcabál, a napot 

pedig diszkó zárja. A faluünnep 
sztárvendége a Csillag Születik 
győztese, László Attila várhatóan 
este 10 órakor lép színpadra.

Vasárnap szintén a sport (tö-
megfutóverseny) adja meg a han-
got reggel 9 órakor, fél 11-kor 
pedig szentmisét tartanak a helyi 

katolikus templomban. Az iskola 
udvarán vetélkedőkkel és gyermek-
programokkal 13 órakor folytató-
dik a program. A nap fénypont-
jának a Nagyberki Rockszínház 
műsora ígérkezik, a tűzijátékot 23 
órára időzítették, s aki még bírja 
utcabálozhat hajnalig.

LáSzLó ATTiLA A SzTárvEndég

Küküllőkeményfalva: harmadik nekifutás

III. Keményfalvi Faluna-
pok (július 21-22.) Nagyberki 
„Sonna Sonum” Rockszínház

Szombat (július 21.)
10–14 óra – focibajnokság, 

gyerekprogramok
11 óra – főzőverseny
16 óra – bicikliverseny, arc-

festés, vetélkedők
18 óra – élőzene Ervin és 

Zenekarával
22 óra – László Attila, a 

Csillag Születik győztese
23 óra – utcabál  Ervin és 

Zenekarával, majd diszkó (Dj 
Summer)

Vasárnap (július 22.)
9 óra – tömegfutóverseny

10.30 – szentmise
13 óra – vetélkedők, gye-

rekprogramok
16 óra – favágóverseny
18 óra – Nagyberki „Sonna 

Sonum” Rockszínház
19 óra – a helyi gyerektánc-

csoport előadása
19.30 – tűzoltók bemutatója
20 óra – élőzene
23 óra – tűzijáték, utcabál 

György Sándor és zenekarával

Szervezők: Fenyéd köz-
ség önkormányzata, a helyi 
RMDSZ szervezet, az Olimpia 
Sport és Kulturális Egyesület, 
Sebők Alpár.

Támogatók: Hargita Megye 
Tanácsa, helyi vállalkozók.
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Körkép

Tavaly jól telt, de az eső többször közbeszólt Fotó: szász Csaba/arChív

Gábos Gyula, 

58 éves, nyuGdíjas

A héT KérdéSE  hogyAn védEKEziK A MELEg ELLEn? 

Nehéz átvészelni 
ezt a nagy meleget, 
de ha tehetem, ak-
kor nem megyek ki 
a napra, inkább az 
árnyékos helyeket 
keresem. Naponta 
többször is lefür-
dök, majdnem hideg 
vízzel, azzal is csök-
ken a hőségérzetem. 
Remélem hamaro-
san vége lesz ennek 
a vad időnek. 

Alig bírom elvi-
selni a nagy meleget, 
de néha az ember-
nek ki kell jönni a 
házból. Ilyenkor er-
nyővel sétálok, mert 
sem a fejemnek, sem 
pedig a szívemnek 
nem tesz jót ez a 
hőség. Néha muszáj 
kijönni, számlákat 
kell fizetni, de ha 
tehetem, bent ma-
radok. 

barabás vera, 

74 éves, nyuGdíjas

Nekünk, reumás 
betegeknek nagyon 
sok problémát tud 
okozni ez a hatalmas 
forróság, ezért in-
kább nem megyünk 
ki gyakran a napra. 
A nagy meleget már 
nem igazán bírjuk, 
ezért, ha tehetjük a 
hűvös házban mara-
dunk, nehogy prob-
lémát okozzon az 
erős napsütés. 

bíró – ambrus mária, 

68 éves, nyuGdíjas

A hatalmas hő-
ségben nem igazán 
megyünk ki a napra, 
mert ebben a korban 
nem bírjuk a túlzott 
meleget. A hűvös 
házban kellemesebb, 
de van úgy, hogy el-
megyünk a mezőre 
kapálni, mert azt 
muszáj. Ilyenkor sok 
folyadékkal és ka-
lappal védekezünk a 
nap ellen.   

dénes piroska, 

63 éves, nyuGdíjas

iv. ócfalvi falunapok, 
július 20–22.

Péntek, július 20.
21 óra – élőzenés nyitó 
buli

Szombat, július 21.
10 óra g yülekező
11 óra – kispályás focibaj-
nokság , délután a g yerekek-
nek ugróvár és csúszda
19 óra – Székelyland
22 óra – fergeteges buli (DJ 
Szélyes)

Vasárnap, július 22.
12 óra – házasember–le-
gény labdarúgó mérkőzés, 
üg yességi vetélkedők
20 óra – záróbuli

Szalma, kalap és fesztivál
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hirdetések

Riport

Intolerancia, hisztamin, aller gén, 
glutén, kazein, protein, ekcéma, 
atópiás dermatitis – csupa olyan 
szó, amit a legtöbb ember akkor 
hall először, amikor a közvetlen 
környezetében valakiről kiderül, 
hogy allergiás. Az allergia a nyu-
gati világban népbetegségnek 
számít, de felénk is egyre többen 
ütjük be ezeket az idegen hangzá-
sú szavakat az internetes kereső-
be. Aztán minél többet olvasunk 
róluk, annál nagyobb lesz a zűrza-
var a fejünkben, találgatjuk, hogy 
élelmiszerallergiás vagy csak 
ételintoleranciás csalánkiütéses 
gyerekünk, álallergiás vagy valódi 
allergiás tünet a hasmenés... Va-
lamennyi kételyre ez a riport sem 
tud választ adni, de talán egy ki-
csit segít eligazodni.

Tisztázandó fogalmak
Az álallergia vagy ételintole-

rancia nem immunológiai történés 
– magyarázta dr. Borsa István bőr-
gyógyász főorvos. – Nem allergiás 
mechanizmusról van szó, hanem ar-
ról, hogy valami miatt az adott élel-
miszert nem tolerálja szervezetünk. 
Legfontosabb jellemzője, hogy dó-
zisfüggő, a beteg egy kisebb mennyi-
séget elfogyaszthat következmények 
nélkül, míg a nagyobb mennyiségtől 
különböző, allergiával megegyező 
tünetek lépnek fel. Az allergia ese-
tében az immunrendszer az allergén 
ellen ellenanyagot termel (IgE), vagy 
a fehérvérsejtek bizonyos populá-
ciója próbálja azt semlegesíteni, és 
ez kivált egy reakciót, még akkor is, 
ha nagyon kis adaggal találkozik a 
szervezet. Akár eszméletvesztéssel, 
ödémás tünetekkel is járhat.

Az élelmiszerallergiások 50-
60 százaléka bőrtünettel jelent-
kezik az orvosnál, kb. 20 százalék 
gasztroenterológiai panaszokkal, 
újabb 20 százalék légzőszervi pana-
szokkal fordul orvoshoz. A fennma-
radó hányadnak kardio-vaszkuláris 
problémái vannak.

Andráska
hatéves, és már egyre több min-

dent eszik, de valamikor egy kanál-
nyi tejtől is eldagadt, s a sürgősségen 
kötöttünk ki – emlékszik vissza 
Márta a problémák kezdetére, ami-
kor a négy hónapos baba egész testét 
sebek, váladékozó hólyagok borítot-
ták, s az éjszakákat átsírta. – Paraffi-
nos kenőcsöket, hidrokortinozos 
kenőcsöt is írtak neki vegyített 

formában. A tejem nem volt elég, 
a tejport be se falta, annyira utálta, 
kezdtem adni zöldséget, gyümöl-
csöt. Eleinte mindenre kicsattogott, 
még a pityókára is. Hat hónaposon 
kórházba kerültünk, a hörgőgyul-
ladás átment asztmás rohamba. 
11 hónaposan ismét kórházban 
voltunk, s ott adtak tejbegrízt. 1-2 
kanáltól eldagadt. Egyértelmű volt 
a tejallergia. Elmentünk Vásárhely-
re egy bőrgyógyászhoz, megállapí-
totta hogy atópiás dermatitises. Azt 
mondta, várjuk meg a három évet, 
mert akkor még nem csináltak há-
rom év alatti gyermekeknek tesztet. 
Másfél évesen a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat jóvoltából ki-
mentünk Magyarországra, a Heym 
Pál Kórházba, a bőrgyó gyászatra. 
Ott allergiatesztet végeztek a vé-
réből (később telefonon közölték, 
hogy tejfehérje- és tojásfehérje-al-
lergia), kezelték a bőrét valamilyen 
hidrokortinozos kenőccsel meg 
fénnyel, és a gyermek a szó szoros 
értelmében kezdte jól érezni magát 
a bőrében. Két évig rendszeresen 
hozattunk egy, a kórház gyógyszer-
tárában kikavart krémet, aztán már 
nem volt rá szükség. Napközibe 
nem engedhettük Andriskát, óvo-
dába jár, én pakolom a tízórait. De 
mai napig sok bennem a bizony-
talanság. Mindent magunk kellett 
kitapasztaljunk, de nem tudom, 
elég körültekintő voltam-e, a helyes 
diétát alkalmaztam-e...

A diétáztatás
– A diétát elővigyázatosan kell 

kezelni – hangsúlyozta dr. Borsa 
István –, mert van ebben csapda: 
például valaki kideríti a gyerekéről, 
hogy tejallergiás, elkezdi diétáztatni, 
teljesen kihagyja a tejet, leszűkül az 
élelmezése, és előfordul, hogy épp 
arra az élelmiszerre lesz allergiás a 
gyermek, amivel a teljesen kihagyott 
élelmiszert helyettesítjük.

– Kisbabáknál a lehetséges aller-
giák közül elsőként, a hozzátáplálás 
megkezdésekor a fehérjeérzékenység 
szokott megjelenni – sorolta tapasz-
talatait dr. Bokor Márton családor-
vos, a Hargita Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság aligazgatója. – Kis 
csomók jönnek ki térden alul, a kéz-
nél, az övnél, de ez nem azt jelenti, 
hogy fehérjét egyáltalán ne adjunk, 
mert az a szervezet építőeleme. Ha 
azt nem adsz, olyan, mintha a házat 
sárból csinálnád, nem téglából. Ez 
nem ok arra, hogy teljesen megvond 
tőle a jó tejet, a jó tojást. Ez a típusú 
érzékenység általában átmeneti, és 
négyéves korig megszűnik, helyreáll 
az immunrendszere. Mindenáron 
nem szabad meggyógyítani egy 
beteget, még az élete árán is – je-
gyezte meg az orvos, aki arra sem 
biztat senkit, hogy az intolerancia 
egyensúlyozására rendszeresen bó-
dító hatású antihisztaminikummal 
tömje gyerekét – Ne feledjük el, 
hogy minden gyógyszer méreg, és 
minden méreg gyógyszer. Lehet 
antihisztaminikummal tojásrántot-
tát enni, de nem érdemes. 

A családorvos szerint az okos di-
étáztatást elsősorban a szülő kell ki-
bírja, mert ha ő kibírja, a gyermek ki 
fogja bírni. Mindenképp körültekin-
tő kell lenni, mert az allergia nem jár 
egyedül: a kisgyerekkori érzékenység 

a későbbieken valamilyen formában 
visszatér. Akárcsak 

Ildikó esetében,
aki kisgyerekként tojásfehérjétől, 

magoktól, erdei gyümölcsöktől csat-
togott ki, s nem ehette meg a nap-
köziben a rakott krumplit. Tízéves 
korára ezek kimaradtak, és a hagy-
mára, a füstölt ételekre lett érzékeny. 
Egyetemista korában szénanáthás, 
majd asztmás lett. 

– Utólag tudtam meg, hogy 
akinek a gyerekkorában ilyen aller-
giája van, az az asztma felé fejlődik 
– meséli most felnőttként. – Rajtam 
hét évvel ezelőtt hatalmasodott el a 
szénanátha, de a környezetemben 
mindenki csak legyintett rá. Kö-
högtem, rosszul voltam, folyt az or-
rom, könnyeztem, nem tudtam az 
óráimat megtartani, zavart a mun-
kavégzésben, nagyon megviselt. 
Akkor jutottam el egy kolozsvári 
allergológushoz. Azóta is rendsze-
resen járok kontrollra, vannak egész 
évben szedendő és szezonális gyógy-
szereim, de annyira kontroll alatt van 
a betegség, hogy el tudok menni a 
hegyekbe sátorral.

Az Ildikó gyógyszerei havonta 
közel száz lejbe kerülnek, még ártá-
mogatással is. Eleinte ezeket nehe-
zen tudta beszerezni, Csíkszeredá-
ban nem lehetett kapni, vagy nem 
volt kedvezmény rájuk, de most már 
mindig ki tudja váltani ugyanabból a 
gyógyszertárból.

– Légúti allergia esetén a lég-
utakon keresztül fejtik ki hatásu-
kat az allergének. Ilyen az állati 
szőr, a levegőben lévő virágpor 
vagy a gombaspórák – magyaráz-
za dr. Bachner Katalin családorvos. 
– Az allergén meghatározása, az 
allergia kezelése nagyon komplex. 
Mivel Csíkban nincs allergológus, 
és néhány évvel ezelőtt még tesztet 
is alig végeztek, miközben egyre 
több az allergiás, ezért kezdtem én 
is különösképpen odafigyelni és be-
szerezni olyan teszteket, amelyeket 
kisgyerekeknek is el lehet végezni. 
Vérből határozzuk meg, hogy az 
ellenanyagok bizonyos allergénnel 
szemben mennyire alakultak ki. 
Van egy alapcsomag, majd annak 
eredményétől függően lehet újabb 
teszteket végezni élelmiszerekre 
vagy légúti allergénekre. Tapaszta-
lataim szerint nálunk a szénanátha 
a leggyakoribb, de sok a gyógy-
szerallergiás, laktózérzékeny és az 
atópiás dermatitises, ekcémás gye-
rek is. Az olyan eseteket, amelyeket 
nem tudok megoldani, bőrgyó-
gyászhoz küldöm, vagy Marosvá-
sárhelyre, dr. Moldovan Dumitru 
allergológushoz.

– Élelmiszerallergia szájon ke-
resztül csak csecsemők és kisgyer-
mekek esetében alakulhat ki – rész-
letezi dr. Borsa István. – Nagyoknál 
ez már nem történik meg, helyette 
inhalációs keresztallergia révén 
szenszibilizálódik. Például aki a nyír-
fapollenre allergiás, az az almára, szil-
vára, cseresznyére is az, és a kereszt-
allergiák sora végtelen. Előfordulhat 
például, hogy valaki felnőttként lé-
legzi be az egyik pázsitfűféle pollen-
jét, és a továbbiakban a zöldborsóra 
vagy a krumplira is allergiás lesz.

folytatás a 7. oldalon
daczó katalin

Az allergia

hirdetés
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útvesztőiben
folytatás a 6. oldalról

A gluténérzékenység,
más néven lisztérzékenység vagy 

cöliákia is az intoleranciák sorába 
tartozik, dózisfüggő, csakhogy, más 
ételintoleranciáktól eltérően, nem 
kinőhető, s egy életen keresztül 
szigorú diétával jár. Ez a cukorbe-
tegséghez hasonlóan autoimmun 
betegség. Leggyakoribb formájában 
a gabonafélékben található glutén 
fogyasztása hatására jellegzetesen sé-
rül a vékonybél nyálkahártyája, ami 
emésztőrendszeri panaszokat és sú-
lyos tápanyag-felszívódási zavarokat 
okoz. Valamikor gyerekbetegségnek 
tartották, de az utóbbi években egyre 
több felnőttnél is diagnosztizálják. A 
csíkszeredai G. K. 65 évesen, egy év-
vel ezelőtt szerzett tudomást beteg-
ségéről. Korábban évekig epeprob-
lémákra panaszkodott, vékonybél-
gyulladása volt, gyakran volt hasme-
nése, s közben fogyott, pedig evett, 
és különösen szerette a kenyeret. Vé-
gül egy gasztroenterologós javasolta 
a citológiai vizsgálatot, amelyből 
kiderült, hogy gluténérzékenységről 
van szó. Azóta ki kellett hagynia az 
étrendjéből mindent, ami gabona 
(búza, árpa, rozs, zab), mindent, 
amiben ezek bármilyen kis mér-
tékben előfordulhatnak, s alaposan 
megváltozott az élete.

– A kezdeti időszak keserves 
volt – meséli. – Például sehol nem 
kaptam gluténmentes lisztet. Az 
egyik üzletben láttam 30 lejért egy 
negyvendekás kenyeret, de hát azt 
lehetetlen folyamatosan használni. 
Két hétig mondhatni szinte éhez-
tem. Aztán kezdtem a bioboltból 
vásárolni, s lassan más üzletekben is 
megjelentek a gluténmentes termé-
kek. Igaz, nagyon drágák. (Egy kg 
liszt 15–20 lej között van.) Hetekig 
kísérleteztem a kenyérsütéssel. Végül 
egy gluténérzékeny gyerek édesanyja 
segített kenyeret sütni az időközben 
megvásárolt kenyérsütő géppel – 
mert vannak olyan dolgok is, amit a 
recept nem ír.

G. K azóta kezdte az élelmi-
szerek összetevőit böngészni (már 
Romániában is kötelező feltüntetni 
a címkéken az allergéneket), s azt 
is kitapasztalta, hogy nem vásárol-
hat meg akármilyen pástétomot, 
hentesárut, csak ha specifikusan 
írja rajtuk, hogy kukorica- vagy 
krumplikeményítővel készült. Nem 
ihat meg egy korty sört sem, vendég-
ségbe vinnie kell magával a kenyeret, 
de ilyen esetekben sem eheti meg 
például a fasírtot... Egy kórházi tar-
tózkodás pedig szinte elképzelhetet-
len számára, hisz szinte minden ételt 
otthonról kellene vinnie. – De azóta 
jól vagyok – teszi hozzá.

A nyugdíjas laboratóriumi asz-
szisztens felkeresett egy nagyobb 
pékséget is, azt remélve, hogy 
hátha legalább hetente egyszer 
sütnének gluténmentes kenye-
ret, de nem tudták megoldani. 
– Nem tudom, hányan vagyunk 
hasonló helyzetben, én csak két 
gluténérzékeny gyereket ismerek 
Csíkszeredában, de gondolom, 
sokkal többen vagyunk. Gondol-
tam arra is, hogy érdemes lenne 
egy civilszervezetet létrehoznunk, 
hogy segíthessük egymást, mert 
amikor az ember a saját bőrén ta-
pasztalja meg, segítőkészebb a ha-

sonló helyzetben levő gyermekkel 
vagy felnőttel szemben.

Az egyik csíkszeredai bioboltban 
is számba vettük a felhozatalt: 
zab-, rizs- és szójaital kapható a 
tejérzékenyek, tojás nélküli tészták 
a tojásallergiások, gluténmentes ter-
mékek a lisztérzékenyek számára. 
Jobbára magyarországi gyártmány, 
de egyre több hazai is akad köztük. 
(Megtörtént, hogy az üzlet romá-
niai terméket rendelt, de magyaror-
szági termék érkezett, átcsomagolva 
és drágábban.) Amint a kedves ki-
szolgálók mondják, hozzájuk egyre 
gyakrabban térnek be allergiások, 
sőt az is előfordult, hogy egy kró-
nikus gyomormenésben szenve-
dő kliensnek ők javasolták, hogy 
gluténvizsgálatot végeztessen.

– Hargita megyében négy 
cöliákiában szenvedő gyerek szere-
pel a gyermekjogvédelmi igazgató-
ság nyilvántartásában – tájékozta-
tott Sánta Deák Aletta osztályveze-
tő. – Egy részük kettes, más részük 
hármas fogyatékossági besorolást 
kapott, így dupla gyerekpénz (84 
lejt), illetve besorolástól függően 
33,50 lejes vagy 68 lej kiegészítő 
költségvetés jár nekik. De az élel-
miszerallergia egymagában nem jár 
fogyatékossági besorolással, csak an-
nak egyes következményei, például 
az asztma, amely súlyosságtól függő-
en, a gluténérzékenységhez hasonló 
besorolást kap.

– Talán a családorvosoknál lehet 
valami nyilvántartás – véli dr. Bokor 
Márton, a Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság aligazgatója, akitől azt is 
megtudtuk, hogy a csíkszeredai sür-
gősségi kórháznak sincsenek pontos 
adatai az allergiásokról.

A különböző allergiagyanús ro-
hamokkal sürgősségi ellátásra szo-
ruló gyerekek rendszerint a gyerek-
osztályra kerülnek, ahol azt taná-
csolják nekik, hogy Marosvásárhe-
lyen forduljanak allergológushoz, 
de a szülőt semmi nem kötelezi 
arra, hogy később visszajelezzen az 
eredményekről.

Márpedig 

az allergének száma 
szinte végtelen:
a sótól a garnélarákig minden 

okozhat allergiát, vagy bizonyos 
fokú érzékenységet. Ibolya fiának a 
védőoltás jelentett gondot.

– Eddig négyszer kerültünk a 
sürgősségre – meséli a kétéves kisfiú 
édesanyja –, mikor a gyerek füle, mi-

kor a szeme volt rettenetesen elda-
gadva.

Amint megtudom, a bajok náluk 
is kiütéssel, sebesedéssel kezdődtek a 
gyerek két és fél hónapos kora körül.

– Nem tudtuk, mi az. Hordoz-
tuk bőrgyógyászokhoz, gyerekor-
vosokhoz. Mindegyik azt mondta, 
hogy atopiás dermatitis, örökölte, 
és vagy kinövi, vagy nem. Olyan is 
volt, aki azt mondta, hogy többet 
ne szoptassak. Írtak kenőcsöket, tele 
lett a polcunk, mindenki kívülről ke-
zelte, s nem kereste az okát. Közben 
odajutottunk, hogy az egész teste tele 
volt sebbel, állandóan vakarózott, 
éjjel is felébredt. Hosszú hónapokig 
szenvedtünk, aztán a férjem kiment 
Svájcba dolgozni, s fényképet küld-
tem neki a gyerekről. Ő elvitte egy 
bőrgyógyász professzorhoz, én pe-
dig ugyanaznap egy kinezológust ke-
restem fel, s mindkettő azt mondta, 
hogy az oltástól van, a védőoltástól. 
Utánaolvastam, megtudtam, hogy 
létezik ún. oltáskivezetés, így jutot-
tunk el egy homeopátiás szakember-
hez. De addigra már a két hónapos 
kötelező oltás után bekapta a négy 
hónapost és a hat hónapost is.

Ibolya úgy emlékszik, hogy a ho-
meopátiás készítmények használata 
mellett két hónap alatt kitisztult a 
fiának a bőre.

– Az egyéves oltásnál óvato-
sabbak voltunk, kértem, hogy két 
részben adják be oltást – meg lehe-
tett tenni –, és csak a szeme dagadt 
be. Vetettünk vért, megállapították, 
hogy a gyerek immunoglobulin-
szintje magas, tehát hajlamos az aller-
giára. Azt én is látom, hogy a tojástól 
csalánkiütései lesznek, azt kerülöm, 
és tejterméket sem kap, csak tejport. 
A lehetséges oltásérzékenységét se-
hová nem vezették fel.

Dr. Bachner Katalin családorvos 
kizártnak tartja az oltásallergia lehe-
tőségét.

– 27 éve dolgozom, semmi ba-
jom nem volt még a régi oltóanyag-
okkal sem, a mostaniak pedig any-
nyira finomítottak, annyira tiszták, 
hogy esetleg a tojásra túlérzékeny 
gyerekeknek sincs más problémájuk 
a helyi reakción kívül. Én abszolút 
oltáspárti vagyok. 11 oltáscsoportot 
kellene beadjunk egy gyermeknek 
egyszerre, ahhoz, hogy akkora sokk-
hatás érje a szervezetét, mintha el-
kapna egy hólyagos himlőt vagy egy 
tüdőgyulladást.

Ilyen esettel dr. Bokor Márton 
sem találkozott.

– Ezt így kimondani, hogy 
oltásra való allergia, veszélyes – 
mondta. – Oltási reakciók van-
nak, és oltásallergia is létezik, de 
ez általában csak azokkal a gyere-
kekkel fordulhat elő, akik tojás-
érzékenységgel küzdenek. Ezeket 
nagyobb odafigyeléssel kell be-
oltani, más ellenjavallatot nem 
tudok.

Számok, tesztek
Csíkszeredában ma már számos 

ételallergia kimutatható különbö-
ző tesztek segítségével: dr. Borsa 
István bőrgyógyász és dr. Bachner 
Katalin családorvos magánrende-
lőjén kívül több laboratórium is 
végez allergiavizsgálatot vérből. 
Az egyikben élelmiszerekre, illetve 
légúti allergénekre lehet végeztet-
ni 15-15 allergénből álló tesztet (a 
levett vért más városban elemzik). 
Náluk havonta átlagban négy ilyen 
kérés van, de csak minden hetedik 
esetben bizonyul indokoltnak az 
amúgy nem olcsó teszt.

– Az allergiát kiváltó okot meg 
kell keresni, de a teszteket célzot-
tan kell elvégeztetni – akkor van 
értelmük – hangsúlyozta dr. Bor-
sa István bőrgyógyász főorvos. – 
Ezeket mindig meg kell előznie 
egy alapos kikérdezésnek, majd 
néhány napos diétának, amely so-
rán kihagyjuk azokat az ételeket, 
amelyekre gyanakszunk. Ha javu-
lás van, akkor provokációs próbát 
végzünk, ezután következhet cél-
zottan egy össz-IGg, majd specifi-
kus IGe-teszt, vagy bőrpróba. Az 
eredményeket pedig megfelelő 
kontexusban kell kiértékelni.

– Szerintem a szülőknek oda 
kellene figyelniük a csalánkiüté-
sekre – mondja Szabó Sándor 
biokémikus, a Prodia labora-
tórium ügyvezetője – mert azt 
jelenti, hogy a kisgyereküknek 
valamilyen prediszponátáltsága 
van. Nem elég annyi, hogy nem 
adunk kekszet. Plédául a tojás-
porok eléggé allergének, könnyen 

allergiát okoznak – miközben az 
ipari termelésben, például a laska-
gyárakban, nem szabad már tojást 
használni.

A Prodia laboratóriumban 
hetente 4-5 allergiavizsgálatot kér-
nek, ezek egy része ugyanis kórházi 
kezelés idején ingyenesen készíthe-
tő. – Most már három nagy (20-20 
allergénből álló) palettánk van: az 
inhalatív (vagyis repülő porokra és 
egyéb belélegezhető allergénekre, 
kutya- és macskaszőrre, atkákra), 
valamint a nutritív az élelmisze-
rekre. Ugyanakkor van még egy 
specifikus gyerekpalettánk, amely 
magába foglalja a tejet, tejtermé-
keket, repülő porokat. A gyógy-
szerallergiát is ki tudjuk mutatni. 
Eredmények szerinti nyilvántar-
tást nem vezetünk, de megfigyel-
hető, hogy kisgyerekek esetében 
az élelmiszerallergia gyakran társul 
légúti allergénre való érzékenység-
gel is. Leggyakoribb az igénylés 
gyerekek részére, felnőttek eseté-
ben tavasszal és nyáron az inhalatív 
allergének vizsgálata iránt nő meg 
az érdeklődés. Mindenképpen ör-
vendünk, ha pozitív eredményt 
kapunk, s a páciensen tudunk 
segíteni, ha megtaláljuk a magya-
rázatot panaszaira. Ugyanakkor 
javasoltuk a gyártóknak, hogy tér-
ségünkben a vizsgálati palettáról a 
földimogyoróvajat vagy a garnéla-
rákot helyettesítsék felénk gyak-
rabban használt termékekkel. 

– Ha minden rendelés alkal-
mával meg is fordul 2-3 allergiás 
beteg a rendelőmben, azért még 
nem mondanám, hogy nálunk 
is tömeges méreteket öltött – 
szögezte le dr. Borsa István csík-
szeredai bőrgyógyász. – Én úgy 
gondolom, hogy a valódi allergiás 
nem több, mint évekkel ezelőtt, 
viszont az intolerancia, az álal-
lergia valóban fokozódott. Így 
is jobban állunk e téren, mint a 
Nyugat-európai országok, mert 
még mindig kevesebb az idegen 
anyag az életünkben.

Kis kitekintő

A cöliákia vagy gluténérzékenység Európában a legelterjedtebb gene-
tikai betegség: a lakosság 2–15 százalékát érinti. Romániában a kór-
házi jelentések szerint mintegy kétszázezerre tehető a diagnosztizált 
gluténérzékenyek száma, de a valóságban ennél jóval több lehet. Afriká-
ban, Japánban és Kínában nagyon ritka ez a betegség.

A római katolikusok körében problémát okoz a glutén-intolerancia, 
hiszen az áldozáshoz búzából készült ostyát használnak. Olaszországban 
már elfogadta az egyház az alacsony gluténtartalmú ostya használatát, ám 
teljesen nem hajlandó lemondani a búzáról. Alacsony gluténtartalmú 
ostya Ausztráliában és az Amerikai Egyesült Államokban is kapható.

Olaszországban minden gyerek számára kötelező óvodába indulás 
előtt a gluténérzékenység tesztelése. A gyógyszertárakban receptre ol-
csóbban megvásárolhatók a gluténmentes élelmiszerek. Az Amerikai 
Egyesült Államokban 1973 óta kapnak az ételallergiában szenvedő 
gyermekek fogyatékossági besorolást, mivel ez az életüket nagyban be-
folyásolja és veszélyezteti. Az ADA (Americans with Disabilities Act 
– Amerikai fogyatékkal élőket védő rendelkezés) alapján egyenlő lehe-
tőségeket kell biztosítania minden állami támogatású iskolának, egye-
temnek és munkahelynek az ilyen személyek számára is, vagyis az iskolai 
menüben kell szerepeljen gluténmentes választék, munkahelyek eseté-
ben pedig megfelelő orvosi igazolás birtokában az illető személy nem 
bocsátható el, ha hosszabb ideig hiányzik allergiája miatt. 2008-ig ha a 
terméken nem írta, hogy gluténmentes, az nem jelentette azt, hogy nem 
is tartalmaz glutént, ez a gyártókra volt bízva, ezért javít a helyzeten az 
intézkedés, ami 2011 januárjától van bevezetve, amely kötelezi az étel-
gyártókat, hogy a hét leggyakoribb allergénszert feltüntessék a csomago-
lásokon (tejet, tojást, halat, kagylót, szóját, mogyorót vagy glutént).

Gluténmentes termékek
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> Többszörös csőszakadás egyet-
len nap. Alig telt el két nap a hétvé-
gi csőszakadás után, néhány méterrel 
odébb ismét elszakadt a Függetlenség 
utcában levő ivóvíz fővezeték. Tegnap 
reggel azonnal nekiláttak a kijavításának, 
ezért a Zöld, a Függetlenség, és a Gábor 
Áron utca lakói délelőtt hideg víz nélkül 
maradtak. Azokat a lakókat is érintette, 
akik a Bethlen I-es lakótelepi kazánház-
hoz tartoznak: ők meleg víz nélkül marad-
tak. Miután látszólag sikerült megjavítani 
a szakadást, a nyomás ráadása után ismét 
elszakadt a fővezeték. Emiatt adták meg a 
vizet csak rövidebb időre az érintett ház-

tartásokban. Mivel háromszor is meg kel-
lett javítaniuk a régi vezetéket, ezért csak 
17 óra után adták meg a vizet - ismertette 
lapunkkal tegnap délután Ülkei Erika, az 
Aqua Nova Rt. marketingigazgatója.

> Hídjavítás. Ismét lezárták a forgalom 
előtt a Homoród utcát, ahol a fahíd feljavítá-
sának munkálatai zajlanak. A híd szerkezeti 
megerősítését már elvégezték a múlt héten, 
a hidat fémgerendákkal látták el, az új fa-
burkolat, az úgynevezett koptatóréteg lehe-
lyezése jelenleg zajlik. A padoláshoz cserefa-
deszkát használnak. A szerkezet megerősíté-
si munkálatai és az átjáró újrapadolása közel 

20 ezer lejbe került, nyilatkozta Bálint Attila, 
a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 
sajtóreferense. Az idei munkálatokat azért 
végzik el, hogy a híd még egy évig elbírja az 
autós forgalmat, jövőre pedig egy új beton-
szerkezet kerül a helyére. Az új hídra vonat-
kozó tanulmány most készül, a kivitelezésre 
a jövő évben kerül sor. A hétvégére befejezik 
a munkálatokat, így azt ismét birtokukba ve-
hetik az ottlakók.

> Nyári Akadémia. Székelyudvarhe-
lyen zajlik a Bolyai Nyári Akadémia kere-
tében a zene- és képzőművész tanárok to-
vábbképzője. A tanfolyam helyi szervezője 

a dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola. 
A holnapig tartó képzésen magyarországi, 
németországi és osztrák szakemberek tar-
tanak elméleti- és gyakorlati foglalkozá-
sokat a pedagógusoknak. A Bolyai Nyári 
Akadémiával egyidőben jazz- és könnyű-
zenei énekkurzus is zajlik a Stúdió mozi 
nagytermében, ezt Imre Beatrix Leila, a te-
mesvári Tibiscus Egyetem tanára vezeti. A 
tanulást-továbbképzést célzó rendezvények 
a nagyközönség számára is nyitott progra-
mokat kínálnak. Jövő héten a Tamási Áron 
Gimnáziumban a római-katolikus vallásta-
nárok továbbképzésével folytatódik a nyári 
akadémia.hí
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Térrendezés a város végén

Bemutatták a Jézus kápolna melletti tér terveit
Egészség játszva 
tábor – másodszor

Három pályamunka érkezett a 
székelyudvarhelyi Közösségi 
alapítványhoz annak a tervnek 
az elkészítéséhez, amelyet a 
Jézus-kápolna melletti tér par-
kosításánál használnak majd 
fel. Tegnap délelőtt az önkénte-
sek közül ketten ismertették a 
sajtóval az általuk felvázolt ter-
veket. augusztus elsejéig lehet 
szavazni a legjobb munkákra az 
szKa honlapján.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, a Székely-
udvarhelyi Közösségi 
Alapítvány (SzKA) és a 

Római Katolikus Plébánia együtt-
működve pályázatot hirdetett a 
Jézus-kápolna körüli tér parkosí-
tására. A munkát 2013 júliusáig 
tervezik elvégezni. A műemlék 
és a főút közötti területre parkot 
képzeltek el, ahová tájékoztató 
táblákat és padokat tennének, fá-
kat, bokrokat ültetnének, továbbá 
az itt átfolyó patak szabályozása is 
szerepel a tervek között. Csáki Ro-
zália, az SZKA ügyvezető elnöke 
örömének adott hangot, mivel egy 
újabb nagy fába vágták a város kö-
zös fejszéjét. Hangsúlyozta, hogy 
sok városlakó jelzése szerint ez egy 
olyan terület, amelyet jobban szem 
elé kellene helyezni, megmutatni 
a látogatóinknak. Elmondása sze-

rint az alapítvány elég nagyra nőtt 
már ahhoz, hogy egy ekkora pro-
jektet kivitelezzen. Péter Ildikó, az 
SZKA Városi Kaláka projektjének 
vezetője elmondta, hogy a beérke-
zett munkák bárhol megállnák a 
helyüket Európában. Az elkészí-
tett három munka megtekinthető 
a www.szka.org címen, itt lehet 
rájuk szavazni augusztus elsejéig. 
Akiknek nincs internet hozzá-
férésük, hétfőn délben 14 órától 
szavazhatnak a Patkóban. Már 
vannak források is, többek közt a 
Kaláka programjuk.

A sajtótájékoztatón ismertet-
ték a terveket is. Jakab Emőke, a 
Székelyudvarhelyi Alkotó Klub 
(építészek, belső designerek és 
tenni vágyó fiatalok) részéről el-
mondta, hogy a projektjükben 
első sorban a műemléket helyezné 
előtérbe. Hosszútávon a fenntart-
hatóságot és a fejlesztés lehetősé-
gét kínálja az alternatívájuk. 

– Javaslataink közt szerepel a 
kápolna főbejáratának megnyi-
tása és a megyei úttal való össze-
kapcsolása. Fontosnak találjuk a 
meglévő árok szabályozását. Meg 
szeretnénk határozni egy látogatói 
útvonalat is. Zárt térrendezéssel 
magasabb növényzetet ültetnénk, 
de a kápolna látható kell legyen az 
útról. A projekt keretében három 
nagyobb területet alakítanánk ki: 
egyet a parkoló mellé az átutazók-

nak, egyet az árok fölé ülőhelyek-
kel kialakítva, egyet a terület hátsó 
részében, ezt beültetnénk fákkal. 
Rendezvényeknek is helyet adhat-
na a tér maga. Javasoljuk a kápolna 
éjjeli megvilágítását is – ismertette 
Jakab Emőke. 

Mihály Zsófia építész is rész-
letesen bemutatta azt a tervet, 
amit Bíró Katalinnal közösen ké-
szítettek. Az alapkoncepciójuk 
szerint közel akarnak maradni a 
szakrális térhez, de ki kell alakí-
tani egy olyan helyet is, ahová a 
közember is szívesen ellátogat. 
A régen működő monostoroktól 
vettek némi ötletet, ahol gyógy-
növények fejlesztésével foglal-

koztak. Ezt próbálják beépíteni a 
kápolna melletti térbe. 

– A legfontosabb számunk-
ra, hogy egy nyugodt, relaxált 
környezetet alakítsunk ki. Úgy 
képzeltük el, hogy fákkal szűr-
nénk ki a nem kívánatos zajokat. 
A zöldebb területek akármilyen 
szabadtéri tevékenységnek he-
lyet adhatnának, például íjász-
versenyeknek. Terveink szerint 
két ösvényen is el lehetne jutni a 
kápolnához: egy fő ösvényen, és 
egy kevésbé zajoson – ismertette 
Mihály Zsófia.

Derzsi András, a Szent Mi-
klós-hegyi plébánia gondnoka 
elmondta, hogy egy nagy összegű 
Európai Uniós pályázatot nyer-
tek. Amint jóváhagyják az összeg 
folyósítását Bukarestben, az egész 
kápolnát teljesen restaurálják. 
Legfeljebb két évet fog kibírni a 
kápolna mostani tetőszerkezete, 
annyira régi már. Hangsúlyoz-
ta: semmi sem bizonyítja, hogy 
a kápolna XIII. századi lenne, ez 
csak mese. A XV-XVI. században 
épült, ezt bizonyítják a leletek. 

– Örülünk, hogy ilyen szép 
munkákat készítettek a tervezők. 
Az egyház nyitott, de úgy gondo-
lom a három munka legjobb ötle-
teit ötvözni kell, és azt kivitelezni 
– nyilatkozott Derzsi András. 

A Patkóban tartott hétfői 
szavazáson 15 órakor kisorsol-
ják az SZKA Igyunk almalevet 
Udvarhelyszékért program legel-
ső győztesét is. 

a székelyudvarhelyi delphi 
egyesület idén is megszervezte 
egészség játszva táborát, mely-
re július 11-14. között került 
sor. a helyszínt ezúttal székely-
varság biztosította a harmincöt 
diáknak, illetve az öt felnőttnek, 
akik a programok irányításáért, 
vezetéséért feleltek.

HNU-információ 

Lapunknak az eseményről 
László Laura szervező szá-
molt be. Mint elmondta, 

a résztvevők többsége visszatérő 
vendége a tábornak: úgy tűnik, 
a fiatalok idén sem akartak le-
maradni az egészséges életmó-
dot népszerűsítő táborról, ahol 
nemcsak a helyes táplálkozással 
kapcsolatosan szerezhettek isme-
reteket, hanem lehetőségük nyílt 
a sportolásra, a szabadban való 
játszásra, különböző kézműves 
foglalkozásokon való részvételre, 
a közös élményekre. 

Minden nap sípszó hívta reg-
geli tornára a táborozó fiatalokat, 
majd a reggelit követően fociedzé-
sen vehettek részt, melyet közös 
játék követett: különböző törté-
netek (kómába esett hangyákról, 
lehúzatlan vécékről) teremtettek 
keretet a kergetőzésre, a fogócská-
zásra. De volt ügyességi verseny is, 
ahol a két egymással szembenálló 
csapat azon versengett, ki tudja ha-
marabb kiüríteni az ellenfél pille-
palackjából a vizet. Egyik délután 
kiránduláson voltak: felkeresték a 
Csorgókő vízesést. Bár sokat kel-
lett gyalogolniuk, megérte a fára-
dozást. A célhoz érve lenyűgözve 
álltak a csodaszép látványt nyújtó 
vízesésnél. A merészebbek a vízesés 
alá is bemerészkedtek, legalább egy 
fénykép erejéig. 

– A kézműves műhelyek több 
mindenre teremtettek lehető-
séget: a résztvevők készíthettek 
filcből gyűrűt, díszt karkötőre, 
hajcsattra, ajándékdobozra. A bú-
torfestés során könyvjelzőket, kis 
ládikókat tehettek egyedivé kü-
lönböző mintákkal. De lehetett 
gyöngyöt is fűzni: fa-gyöngyök-
ből karkötőt, nyakláncot, kása-
gyöngyökből állatkákat:  rókát, 
teknőst, delfint, katicabogarat – 
mesélte László Laura. 

Mihály Zsófia és Bíró Katalin tervei. Nyugodt környezetet alakítanának ki
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Aszékelyudvarhelyi MÜTF 
Oktatási Központ 14 éve 
szervezi magyarországi fel-

sőoktatási intézmények különböző 
gazdasági képzéseit. Képzéskíná-
latukat mindig a munkaerőpiac 
elvárásaihoz igazítják, hogy az ott 
végzett hallgatóknak könnyű le-
gyen az elhelyezkedés és a helytállás 
a munkahelyen. 

Idén is többféle képzés indul alap- 
és mesterszakon. A 2012/2013-as 
tanévben az Edutus Főiskola (volt 
MÜTF), a Széchenyi István Egye-
tem, a Pannon Egyetem és a Bu-
dapesti Gazdasági Főiskola külön-
böző képzéseire lehet jelentkezni 
ingyenes és tandíjas helyekre.

A MÜTF Oktatási Központ fo-
lyamatosan megújuló képzési kíná-
lattal szervez felvételit.  Mit vesznek 
alapul egy új szak elindításakor?

Tudományosan nem a 18 éve-
sek elvárásai kellene irányítsák a 
felsőoktatási intézmények kíná-
latát, hanem a munkaerőpiac, 
illetve az egyes régiófejlesztési 
stratégiák által megfogalmazott, 
a régió fejlődése érdekében fon-
tos humántőke szükségletei. Mi 
a MÜTF Oktatási Központ-
nál ezeket tartjuk szem előtt 
– mondta dr. Geréb László, a 
MÜTF Oktatási Központ ügy-
vezető igazgatója. 

– Erdőgazdálkodás, turizmus, 
e-kereskedelem. Miért ezek?

– Gazdasági iskola vagyunk, 
ezért a gazdaság különböző ágaira 
tudunk és akarunk is szakosodni. 
Mivel a régiófejlesztési stratégiák-
ban kiemelt szerepet kap a turizmus 

és az erdőgazdálkodás, mivel a ter-
mészeti adottságok, illetve  az erdő 
Székelyföld meghatározó természe-
ti elemei, úgy éreztük, ezek a ter-
mészeti javak az itteni közösségek 
érdekeit kell szolgálják, ezért dön-
töttünk úgy, hogy ehhez próbálunk 
hasznos szakembereket nevelni.

– Milyen kompetenciákat adnak 
ezek a képzések?

– Akik nálunk végeznek, meg-
tanulnak egységben gondolkodni, 
mivel minden képzésünk gazdasági 
tárgyakkal van alátámasztva, ezért 
olyan szakemberek kerülnek ki tő-
lünk, akik képesek életképes straté-
giákat kidolgozni és végrehajtani, 
legyen szó egy vállalkozás marke-
tingstratégiájáról, turizmusfejlesz-
tésről vagy erdőgazdálkodásról. Az 
itt megszerzett tudással és szem-
lélettel mind mikro-, mind pedig 
makroszinten hozzájárulhatnak a 
régió fenntartható fejlődéséhez.

– Mi jelent a MÜTF-ös oktatás?

– A MÜTF Oktatási Központ 
összes képzése a tudástranszferen 
alapul: a Magyarországon felgyűlt 
tudásanyagot és tapasztalatot meg-
próbáljuk Székelyföldön is kama-
toztatni. Így a tavaly indult – a fel-
vételi számok alapján nagy sikernek 
örvendő – turisztikaképzést, az er-
dőgazdálkodást és az e-kereskede-
lem szakot adaptáljuk a székelyföldi 
valósághoz.

A képzések befejezésekor a vég-
zettek akkreditált magyar és angol 
nyelvű, nemzetközileg elismert ok-

levelet kapnak, melyek a bolognai 
szerződést aláírt országokban elis-
mertek, és honosításuk Romániá-
ban automatikus.

A nyári jelentkezés július 27-ig 
tart. További információk a felvé-
teliről a www.egyetem.ro oldalon 
olvashatók.

 Az E-kereskedelem szak célja 
a kereskedelem és marketing te-
rületén új trendeket, eljárásokat 
és technikákat ismerő szakem-
berek képzése. A képzés megis-
merteti a hallgatóval az új típu-
sú gazdaság elvárásait, amely a 
globalizációra, az információs 
és kommunikációs technológia 
fejlődésére épít. 

A Turizmus-vendéglátás sza-
kon megtanulható, hogyan kell 
megtervezni és megszervezni a 
turisták utaztatásával, elszálláso-
lásával, ellátásával, a szabadidő 
eltöltésével és a területfejlesz-
téssel összefüggő tevékenységek 
folyamatait és ezek gazdasági irá-
nyítását.

Az Erdőgazdálkodási szak célja 
olyan környezettudatos gazdál-
kodói szemléletű szakemberek 
képzése, akik felelősségteljesen ké-
pesek gazdálkodni a természeti és 
pénzügyi vagyonnal, akik az erdőt 
mint gazdasági entitás kezelik, és 
fenntartható gazdálkodást képesek 
folytatni vele.  

A Marketing mesterszak kép-
zési célja magas fokú marketing 
elméleti és gyakorlati ismeretekkel 
bíró közgazdászok pályára állítása, 
akik képesek felismerni egy válla-
lat marketingkörnyezetének va-
lamennyi összefüggését, és ennek 
megfelelően irányítani a vállalat 
piaci műveleteit. 

A Vezetés-szervezés mester-
képzés hallgatói megtanulják a 
vezetés- és szervezéstudomány 
és -gyakorlat korszerű irányza-
tait és azok alkalmazhatóságát, 
megtanulják a szervezetek mű-
ködése során felmerülő problé-
mák és új jelenségek megoldási 
módozatait. (x)

GazdasáGi oktatás minden szinten

A MÜTF Oktatási Központ 2012-ben induló képzései

A készülő Darányi Ignác vidék-
fejlesztési stratégiába beépít-
hető székelyföldi és Kárpát-me-
dencei fejlesztési lehetőségeket 
beszélték meg Budapesten a 
magyar kormány meghívására a 
Hargita és Kovászna megyei ag-
rárszakemberek, vidékfejleszté-
si szervezetek képviselői.

Domján Levente, Budapest
domjan.levente@hargitanepe.ro

Amagyar kormány meghí-
vására, e héten szerdán 
Budapesten, a Vidékfej-

lesztési Minisztériumban össze-
hívott kerekasztal-beszélgetés 
keretében mondhatták el vélemé-
nyüket és javaslataikat a készülő, 
egykori agrárminiszter, Darányi 
Ignác nevét viselő, 2020-ig szóló 
nemzeti vidékfejlesztési stratégi-
áról a székelyföldi intézmények, 
agrárszervezetek és vidékfejlesztési 
egyesületek képviselői. Mint kö-
szöntőjében Budai Gyula, a szak-
tárca államtitkára fogalmazott, a 
székely kerekasztal célja – akárcsak 
a más térségek képviselőivel  zajló 
párbeszédnek – forgácsolás helyett 

a Kárpát-medencei mezőgazdasá-
gi szervezetek integrálása, a közös 
problémákra való megoldáskeresés 
és az együtt gondolkozás. A Da-
rányi-tervből egyik példaként egy 
közös Kárpát-medencei agrármar-

keting kidolgozását és alkalma-
zását emelte ki, melyet a Székely-
földön előállított mezőgazdasági 
termékek értékesítése és piacra 
juttatása kapcsán tartott fontos-
nak. A Hargita és Kovászna megyei 

hozzászólók közül András Zoltán 
Hargita Megye Tanácsának képvise-
letében a Székelyföld kapcsán életre 
hívott konkrét vidékfejlesztési prog-
ramokat mutatta be. Mint rámuta-
tott, a megyei tanács vidékfejlesztési 
terve nagyon sok témakör kapcsán 
megegyezik a Darányi Ignác-terv-
vel, ráadásul a térség mezőgazdasági 
erőforrásait fenntartható módon, a 
következő hétéves – 2014–2020 kö-
zötti – uniós ciklussal összhangban 
kívánja kiaknázni. Efölött évi közel 
35 millió forintos anyagi kerettel saját 
pályázati támogatási rendszert indít 
el, amely a székelyföldi hús-, tej-, er-
deigyümölcs-feldolgozást, közösségi 
konyhák felszerelését, illetve a külön-
böző állattenyésztő egyesületek a gaz-
dák igényeit szem előtt tartó beruhá-
zásainak támogatását szolgálja. 

A Hargita megyei szakember 
a szaktárca képviselői előtt az ag-
rármarketing-erőfeszítések terén a 
Székely termék védjegyet és már-
kahasználati jogot nyert termelők 
és termékeik megjelenítésére is 
kitért, ám nem titkolta, kemény 
lobbimunkát folytatnak a háztáji 
termékfeldolgozást szabályozó tör-

vényi keret könnyítéséért, lazításá-
ért is.

Biró A. Zoltán, a csíkszeredai 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem dékánja ugyanakkor 
hozzászólásában a székelyföldi gazda-
társadalom sajátos belső viszonyaira 
is kitért, leszögezve, bármilyen agrár-
stratégia is szülessen, annak legitimá-
cióját a székelyföldi gazdák körében is 
el kell érni. Az oktató szerint viszont a 
helyi egyesületeknek, szervezeteknek 
is meg kell tanulniuk professzionálisan 
működni, hatékonyság-orientáltan 
tevékenykedni. Olyan szakembereket 
kell alkalmazzanak, amelyek mind a 
brüsszeli hivatalnokok, mind a székely 
gazdák nyelvét és gondolkodását egy-
aránt megértik – hangsúlyozta Biró. 
Hasonlóan vélekedett Bányász József, 
a gyergyószentmiklósi AgroCaritas 
vezetője is, aki a jövőt az ipari szintű-
vel szemben továbbra is az életszerű 
gazdálkodást folytató, családi gazda-
ságok erősítésében látja. Leszögezte, 
megélhetés és munkahelyteremtés 
terén a mezőgazdaságnak Székelyföl-
dön nincs alternatívája, így a vidéken 
élők számára változatlanul ez az ága-
zat kínál perspektívát.

SzéKely tAnácSKozáS BuDApeSten

Együtt gondolkoztak az agrárszakemberek

A székely kerekasztal. Agrárintegráció a Darányi-tervvel



Mezőgazdasági, élelmiszeripa-
ri, haltenyészeti, erdőgazdál-
kodási és vidékfejlesztési ka-
marák alakulnak. Tehát kitágult 
a fogalomkör, s a kamarák fel-
ölelik majd az élelmiszeripart 
és a haltenyésztést is. Azonban 
gyűjtőnévként továbbra is meg-
marad az agrárkamara szin-
tagma.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az elmúlt esztendő ja-
nuárjában jelent meg a 
mezőgazdasági, az erdő-

gazdálkodási és a vidékfejlesztési 
kamarákra vonatkozó 2010/283-
as törvény. A törvény gyakorlat-
ba ültetése nemigen bizonyult 
eredményesnek, s akár úgy is fo-
galmazhatnánk, hogy a szóban 
forgó kamarákat ilyen vagy olyan 
okokból nem sikerült életre hívni. 
A minap megjelent egy módosí-
tó és kiegészítő jellegű törvény, a 
2012/122-es, amely július 15-től 
lépett hatályba. Ez az új törvény 
gyakorlatilag átírja a 2010/283-
ast. Még a törvény megnevezése is 

megváltozott olyan értelemben, 
hogy mezőgazdasági, élelmiszer-
ipari, haltenyészeti, erdőgazdál-
kodási és vidékfejlesztési kama-
rák alakulnak. Tehát kitágult a 
fogalomkör, s a kamarák felölelik 
majd az élelmiszeripart és a hal-
tenyésztést is. Azonban gyűjtő-
névként továbbra is megmarad az 
agrárkamara szintagma.

Nem puszta 
konzultatív szerepük lesz
Az agrárkamarák közérdekű, 

nem profitorientált jogi szemé-
lyiséggel rendelkező privát intéz-
mények. Létrehozásuk célja: a 
mezőgazdaságban, az élelmiszer-
iparban, az erdőgazdálkodásban, 
a haltenyészetben, a vidéki turiz-
musban tevékenykedő magán- és 
jogi személyek érdekképviselete, 
illetve érdekeik érvényre juttatá-
sa, a közös agrárpolitika és az or-
szágos vidékfejlesztési programok 
érvényre juttatása, az európai 
pénzalapok lehívásának felerő-
sítése, szakképzés és tanácsadás a 
mezőgazdasági szakterületeken. 
A mezőgazdasági kamarák part-

neri kapcsolatokat kell kialakítsa-
nak az illetékes szakhatóságokkal, 
a központi és helyi közigazgatási 
hatóságokkal, s azok megkonzul-
tálása kötelező minden olyan ügy-
ben, amely érinti azok tevékenysé-
gi területét. Érdemes utalni arra, 
hogy az új megfogalmazásban a 
törvényhozó nem puszta konzul-
tatív szerepkört ír elő a kamarák 
számára, hanem kötelezővé teszi 
véleményük kikérését az adott ha-
tóságok számára.

Nem lesznek 
zonális kamarák
Az eddig hatályos törvény 5. 

szakasza értelmében több szin-
ten, zonális, megyei, regionális és 
országos szinten szerveződtek az 
agrárkamarák. Ez ezentúl nem így 
lesz, ugyanis csak megyei szinten 
alakulnak meg az agrárkamarák, 
országos szinten pedig az Orszá-
gos Agrárkamara (CAM), amelyre 
majd a megyei agrárkamarák tevé-
kenységének koordinálása hárul. 
Az Országos Agrárkamarát az Or-
szágos Kollégium, az elnökség és 
az állandó büró alkotja.

10. oldal |  2012. július 20., péntek

Agrárgazdaság
A MezőgAzdAságbAN és kApcsolódó 

Törvénymódosítás: 

> Az Európai Bizottság nem akar 
beavatkozni a tejpiaci helyzetbe. Nem 
találta megalapozottnak az európai uni-
ós tejpiaci beavatkozásra vonatkozó ké-
rést az Európai Bizottság. A tagállamok 
mezőgazdasági minisztereinek brüsszeli 
találkozóján Lengyelország kérésére vi-
tatták meg, hogy be kell-e avatkoznia az 
uniós szerveknek a tejpiacon kialakult 
helyzet javításáért, mindenekelőtt az 
árcsökkenés kompenzálására. Lengyel-
ország – számos más tagállam támoga-
tásával – azt kérte, hogy az EU vegyen 
igénybe minden lehetséges eszközt a „vál-
sághelyzet” kezelésére, beleértve a tej-

termékek után járó export-visszatérítés 
visszaállítását is. Uniós források szerint 
ugyanakkor az Európai Bizottság egy-
előre nem tartja megalapozottnak a be-
avatkozást. A testület szerint az utóbbi 
hónapok árcsökkenése egy korábbi ked-
vező áralakulási időszakot követett. Az 
árak még mindig mintegy 30 százalékkal 
magasabbak a 2009-es szintnél, az euró 
dollárral szembeni gyengélkedése pedig 
kedvez az exportőröknek. A helyszíni be-
számolók szerint több tagállam – köztük 
Németország is – a bizottsággal egyetért-
ve úgy ítélte meg, hogy rövid távon nincs 
szükség központi beavatkozásra.

> Aktuális kukorica világpiaci kilá-
tások. Júliusban újból közreadta becslését 
a mezőgazdasági termékek iránti világpiaci 
igényekről és az azokból rendelkezésre álló 
készletekről az Amerikai Egyesült Államok 
Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA). 
Ebben jelentős változást jelent az előző, júni-
usban kiadott előrejelzéshez képest, hogy az 
azóta lezajlott június végi, július eleji extrém 
szárazság várható hatásait figyelembe véve 
közli a prognózisokat. Az USA takarmány-
készletében közel 46 millió tonna visszaesés 
várható az előző hónaphoz képest, amely 
a várható kukoricatermés mennyiségének 
csökkenésével magyarázható. A kukorica 

termésmennyiség ezen jelentős csökkenése 
az extrém száraz időjárással magyarázható: 
a középső és keleti kukoricatermő övezetet 
(Central and Eastern Corn Belt) június fo-
lyamán, a Központi síkság (Central Plains) 
és az Ohio folyó által határolt területet pedig 
június végén, július elején sújtotta az extrém 
időjárás. A világ takarmánygabona (kukori-
ca, cirok, árpa és zab) ellátása a júliusi állás 
alapján 47,6 millió tonnával fog csökkenni, 
amelyből 46,2 millió tonna az USA csök-
kenő készletének hatása. Az Európai Unió 
területéről 1,3 millió tonna, Kanada terüle-
téről pedig 0,4 millió tonna növekményre 
számítanak a takarmánygabona-készletben. hí
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Megpecsételődött. Az agrárkamarák megyei kollégiumának megválasztására egyfordulós szavazás alapján kerül sor

HARgITA MegYeI 
MUNkAeRő-elHelYezésI ÜgYNÖkség

– Csíkszereda, Testvériség sugárút 2. sz.,
tel./fax: 0266–313423, 

e-mail: harghita@ajofm.anofm.ro
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Csíkszereda: értékesítési vezető, biztosítási ügy-
nök, marketingügynök, reklámügynök, biztonsági őr, 
eladási ügynök, báros, szakács, főszakács, varrónő, biz-
tosítási tanácsadó, könyvelő, forgalmi ellenőr, szabó, 
marketingigazgató, kazánfűtő, grafikus, automatizálási 
mérnök, hidraulikus mérnök, építőmérnök, gépész-
mérnök, faipari mérnök, frigotechnikai szerelő, sze-
relő Besztercén,  humánerőforrás-menedzser, gépész, 
házvezetőnő, szakképzetlen munkás, pincér, kőműves,  
szerelő, marketingreferens, humánerőforrás-referens, 
titkárnő, gépsorvezető, üzletvezető, sofőr, hegesztő 
Brassóban, technikus Brassóban, tördelőszerkesztő, 
nyomdász, elárusító;

Székelyudvarhely: eladási vezető, biztonsági őr, 
varrónő, szabó, varró, marós, textilipari mérnök, szak-
képzetlen munkás, készruhagyártó, szerszámkészítő, 
esztergályos, karusszel esztergályos, asztalos, elárusító, 
textilfestő;

Gyergyószentmiklós: biztonsági őr, báros, varró-
nő, könyvelő, szakképzetlen munkás, öntő-formázó, 
elárusító;

Szentegyháza: pék;

Székelykeresztúr: biztonsági őr, kézi hímző, varró-
nő, szakképzetlen munkás.

Az RVA Mureş Insolvency specialists s.p.R.l.
– Marosvásárhely, Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Csíkszereda, Hargita utca 37. szám alatti székhelyű 
PAP COM IMPEX Kft. jogi felszámolói minőségében 
folytatja az adós vagyonállományába tartozó ingatlan 
nyílt árverésen történő eladását: 

• Csíkszeredában, Csiba környékén található  
79 400 m2 külterület, telekkönyvezve, egy parcellában.

A kikiáltási ár 50 000 lej + TVA.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 

2012. július 27-én 11 órakor, és azt megismétlik he-
tente a pénteki napokon ugyanazon az órában a javak 
értékesítéséig.

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy ma-
gánszemélyek, akik az árverést megelőzően 24 órával 
befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi 
garanciát, a részvételi illetéket és bejelentik részvételi 
szándékukat.

A részvételi garancia kifizethető a RO19 RNCB 
0193 0944 3698 0001 gyűjtőszámlára, BCR Central, 
Marosvásárhely, illetve készpénzben a cég székhelyén. 
A feladatfüzet tartalmazza a terület részletes leírását.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as 
és a 0745–146096-os telefonszámokon.
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Megkezdődik
az „építkezés”
A törvény hatályba lépésétől 

számított 30 napon belül, azaz au-
gusztus 15-ig létrejön a 25 tagot 
számláló országos kezdeményező 
bizottság. Ezek közül 21 a különbö-
ző mezőgazdasági, élelmiszeripari, 
erdőgazdálkodási és haltenyészeti 
társulatok (érdekképviseletek) kép-
viselői, akik közül egy az országos 
kezdeményező bizottság elnöke 
lesz. Továbbá a bizottságban helyet 
kap a mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési minisztérium két képvi-
selője, valamint a közigazgatási és 
belügyminisztérium, illetve a kör-
nyezetvédelmi és erdőgazdálkodási 
minisztérium egy-egy képviselője. 
Megyei szinten az Országos Kezde-
ményező Bizottság döntése révén 
létrejön a megyei kezdeményező 
bizottság, amelynek minden me-
gyében 11 tagja lesz.

11 tagú megyei bizottság
 jön létre
A megyei kezdeményező bi-

zottságok és az Országos Kezdemé-
nyező Bizottság lesz felhatalmazva 
arra, hogy a megyei agrárkamará-
kat és az országos agrárkamarát 
mint közérdekű intézményeket 
bejegyeztessék majd a területileg 
illetékes bíróságnál az egyesületek 
és az alapítványok törzskönyvébe. 
A bejegyzési kéréshez mellékelni 
kell majd az Országos Kezdemé-
nyező Bizottság már említett dön-
tését, valamint a keretalapszabályt 
és a székhely meglétét igazoló ok-
iratot. A megyei kezdeményező 
bizottságok hivatalból felszámo-
lódnak a megyei agrárkamarák ve-
zető tisztségeinek betöltésére szer-
vezett választások eredményeinek 
validálása után.

Egy fordulóban választanak 
kollégiumi tagságot
Az agrárkamarák megyei 

kollégiumának megválasztásá-
ra egyfordulós szavazás alap-
ján kerül sor. A névjegyzékre 
tagjelöltként azok a személyek 
kerülhetnek fel, akiket a szak-
tárca által elismert mezőgaz-
dasági szakmai egyesületek és 
terméktanácsok, mezőgazda-
sági  munkáltatói szövetségek, 
szakszervezetek, törvényesen 
létrehozott mezőgazdasági szö-
vetkezetek, magánerdészetek és 

közbirtokosságok, az állatorvo-
si kollégiumok, mezőgazdasági, 
oktatási és/vagy kutatási inté-
zetek jelölnek. Továbbá azok 
az egyéni gazdálkodók, akik 
képesek összegyűjteni legalább 
25 olyan támogatói levelet, akik 
neve szerepelt a szavazásra jogo-
sultak névjegyzékén. 

Augusztus 15-ig összeáll 
az elektorok névjegyzéke
A megyei agrárkamarák kol-

légiumainak meg választására 
vo natkozóan a következő struk-
túrák állnak majd fel: a válasz-
tási körzet, amely létrehozására 
a megyei kezdeményező bizott-
ság döntése alapján kerül sor tíz 
nappal a választások időpont-
ja előtt; a választási bizottság, 
amely öt tagból áll, s amelynek 
elnöke főiskolai végzettséggel 
kell rendelkezzen, s amelyet a 
megyei kezdeményező bizottság 
rendelete alapján hoznak létre; 
a választási iroda, amely a szava-
zókörzetek szintjén alakul meg, 
a választási bizottság létrehozá-
sától számított tíz napon belül. 
A szavazókörzeteket a területi-
közigazgatási egységek szintjén 
kell létrehozni. A szavazásra az 
elektorok révén kerül sor, azok 
névjegyzékét pedig a törvény 
hatályba lépésétől számított 30 
napon belül, azaz augusztus 15-
ig kell összeállítani.

A megyei agrárkamarák kollé-
giumának 25 tagja lesz.

A kamarák bejegyeztetése az 
időrend tekintetében nem esik 
egybe a kollégiumok majdani 
megválasztásával. Ez derül ki a 
törvény szövegéből, ugyanis – 
amint már arra utaltunk – az 
előbbi a kezdeményező bizott-
ságokra hárul. A vezetőszervek 
megválasztására viszont a tör-
vény 17. szakasza értelmében 
november közepéig kell sor ke-
rüljön.

A megalakuló kamarák 
átveszik a régiek 
személyzetét
A törvény 15. szakasza ér-

telmében a 2009/1609-es kor-
mányhatározat alapján létrejött, 
a megyei tanácsok alárendeltségé-
be tartozó megyei agrárkamarák 
megszűnnek. Ugyanezen szakasz 
értelmében azok művelet-ügyin-
tézési osztályainak személyzetét 
átveszik a megalakuló megyei ag-
rárkamarák. Az átvett személyze-
tet szolgálati viszonyuk megszű-
néséig továbbra is a mezőgazdasá-
gi és vidékfejlesztési minisztérium 
költségvetéséből fizetik. Amúgy a 
törvény arról is rendelkezik, hogy 
a szóban forgó szakszemélyzet 
megyei szinten legalább hét me-
zőgazdasági, élelmiszeripari, ál-
lattenyésztési, erdőgazdálkodási 
szakemberből tevődik össze, jogá-
szokból, közgazdászokból és más 
szakemberekből. A megszűnő 
agrárkamarák vagyonállományát 
ugyancsak az újonnan megalaku-
ló kamarák fogják átvenni a szám-
viteli mérleg alapján. Lehetséges 
lesz ingatlanok ingyenes átadása is 
a központi és a helyi köztulajdon-
ból. Erre vonatkozóan normákat 
fog kidolgozni majd a kormány.

Ami a finanszírozást illeti: a 
törvény 27. szakasza értelmében 
a már említett választások meg-
követelte pénzforrásokat 2012-re 
az állami költségvetésből bizto-
sítják. Erre vonatkozóan majd a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
miniszternek kell rendeletet kibo-
csátania. A jövőre nézve a megyei 
agrárkamarák finanszírozását a 
tagdíjakból, különböző tevékeny-
ségekből realizált jövedelmekből, 
adományokból, pályázatok útján 
nyert pénzalapokból stb. kell fe-
dezni.
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A névjegyzékre tagje
löltként azok a szemé
lyek kerülhetnek fel, 
akiket a szaktárca által el
ismert mezőgazdasá gi 
szakmai egyesületek és 
terméktanácsok, me ző
gazdasági  munkáltatói 
szövetségek, szakszer
vezetek, törvényesen 
létrehozott mezőgazda
sági szövetkezetek, ma
gánerdészetek és köz 
birtokosságok, az ál
latorvosi kollégiumok, 
mezőgazdasági, ok ta tá
si és/vagy kutatá si inté
zetek jelölnek.

Agrárgazdaság
tevékenységekben dolgozók érdekeit képviselik

új felállásban az agrárkamarák

> A burgonyatermelőket is védenék. 
A tagállamok többsége egyetért azzal, hogy 
három kockázatkezelési eszköz álljon majd 
2014 után az agrártermelők rendelkezésére 
a vidékfejlesztési pillér keretében – derült 
ki a közös agrárpolitika reformjáról rende-
zett hétfői vitán. Az eddigi kettő helyett a 
jövőben három kockázatkezelési eszköz is 
a mezőgazdasági termelők segítségére lesz 
abban, hogy 2014 után könnyebben szem-
benézzenek a kihívásokkal. A tagállamok 
mezőgazdasági miniszterei hétfőn a 2014 
utáni közös agrárpolitika második, vidékfej-
lesztési pillérére vonatkozó rendelettervezet 
mellett az egységes közös piacszervezetről 

is vitát folytattak. A gazdák számára jelen-
leg két eszköz áll rendelkezésre a kockázat-
kezelésre. Az egyik pénzügyi támogatás a 
termény-, állat- és növénybiztosítás díjához, 
ami a kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állati 
és/vagy növényi eredetű betegségek, kárte-
vők által okozott fertőzés és környezeti ka-
tasztrófa által okozott gazdasági veszteségek 
esetén kompenzálja részben a termelőket. A 
másik kölcsönös pénzügyi alapok számára 
igénybe vehető támogatás részben hasonló 
célokat szolgál. A bizottság javaslata szerint 
ezt egészítené ki 2014 után egy harmadik, új 
jövedelemstabilizációs elem, ami a jelentős 
jövedelemcsökkentést elszenvedő terme-

lőket kompenzálná a kölcsönös pénzügyi 
alapokon keresztül. A vitához hozzászóló 
tagállamok túlnyomó része fontosnak tar-
totta a kockázatkezelést és egyetértett a bi-
zottság által javasolt eszközökkel. Néhány 
tagország ugyanakkor a mezőgazdasági koc-
kázatokat nem a második, vidékfejlesztési 
pillérben kezelné, míg mások szükségtelen-
nek tartották az új, jövedelemstabilizációs 
eszköz bevezetését. Dacian Cioloş, az EU 
agrárbiztosa a vita során rámutatott, hogy a 
KAP első pillérében találhatók az adott évre 
vonatkozó válságkezelő eszközök, így az in-
tervenciós felvásárlás jelentette védőháló, a 
magánraktározás és a kivételes helyzetekre 

vonatkozó intézkedések, amelyekről a hétfői 
vita folyt. A biztos szerint a fenti eszközök 
szükségesek, de nem elegendőek. A nyilvá-
nos vita másik témája a piacszabályozás volt, 
köztük a különleges intézkedések, továbbá a 
fogyasztói bizalomvesztésből, vagy a jelentős 
piaci kilengésekből fakadó piaci zavarok ke-
zelésére javasolt horizontális, minden ágazat-
ra kiterjeszthető piaci eszközök. A jelenlegi 
tervezet a bizottság számára nyitva hagyja 
a különleges intézkedések esetén alkalmaz-
ható eszközök közötti választás lehetőségét. 
Több tagállam támogatja, hogy kibővüljön 
az intézkedésekbe bevonható termékek 
köre, például a burgonyával.hí
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A CsÍkszeredAi MetAgAlAX kft.
AlkAlMAz

FéMForgÁCsolókAt:

• képzett, tapasztalt szakembereket;
• valamint PÁLYAKEZDŐ, fémipari szakiskolá-

ban, szaklíceumban képzett fiatalokat;
• felsőfokú fémipari végzősöket.
Lehetőséget biztosítunk számvezérelt (CNC) szer-

számgépek kezelésének elsajátítására.

Megbeszélésre kézzel írott önéletrajzzal lehet je-
lentkezni a Hársfa út 19/A szám alatt, munkanapokon 
8–16 óra között.

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:
0266–310215, 0266–371215, 
0749–037365, 0740–236215.

 hirdetések

versenyvizsgA
FŐTANFELÜGYELŐI 

ÁllÁsrA 

A Nevelési, Kutatási,  Ifjúsági és Sportminisztérium 
versenyvizsgát szervez a HARGITA MEGYEI TAN-
FELÜGYELŐSÉG főtanfelügyelői állásának betöltésére 
a 2012. július 20.–szeptember 15. közötti időszakban.

A szabályzat, a részvételhez szükséges feltételek és 
iratok, illetve a könyvészet megtekinthető a tanfelügye-
lőség honlapján: www.isjhr.eduhr.ro vagy a tanfelügyelő-
ség székhelyén. A kérések és a szükséges iratok leadhatók 
naponta 10–12 óra között a tanfelügyelőség székhelyén 
a 319-es irodában a július 27.–augusztus 3. közötti idő-
szakban.

Bővebb felvilágosítással a 312514-es telefonszámon 
állunk rendelkezésükre.

Az újrahaszno-
sítható hulladéko-
kat havonta egyszer, az 
Ön utcájában a hónap 
utolsó hulladék-szállí-
tási napján kell kitenni 
az erre rendszeresített 
műanyag zsákokban, 
a háztartási hulladék-
gyűjtő edény mellé. 
Ezen hulladékokat kü-
lön szállítjuk el, az általunk működtetett válogatóműbe 
újrahasznosítás és -értékesítés céljából.

Az  ügyfeleink továbbra is fizethetik a szolgáltatás 
díját az Eco Csík székhelyén az Akác utca 1-es, valamint 
a Decemberi forradalom 17-es szám (Gál Sándor-szo-
bor mögött) alatti pénztáraknál! Köszönjük a lakosság 
együttműködését!
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> UEFA. Rekordnak számító, 1,4 mil-
liárd eurós bevételt könyvelhetett el az 
Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a 
július elsején zárult, ukrán–lengyel közös 
rendezésű Európa-bajnokságon. A kijevi 
Kommerszant című napilap arról írt, hogy 
ez az összeg elsősorban a televíziós közvetí-
tési jogokból (815 millió euró) és a jegyér-
tékesítésből (130 millió euró) áll össze. Az 
UEFA a bevételi csúcs mellett más rekor-
dokról is beszámolt. A hivatalos szurkolói 
zónákat hétmillióan látogatták, a stadio-
nokban összesen 1,44 millióan foglaltak 
helyet az Eb 31 mérkőzésén. Mindez azt 
jelenti, hogy mérkőzésenként átlagosan 

46 471 néző volt jelen, a létesítmények ki-
használtsága 98,6 százalékos volt.

> 11 magyar érem? Az amerikai Gold-
man Sachs elemzőcsoport 11 érmet, köztük 
négy aranyat jósol a magyar csapatnak a jövő 
pénteken kezdődő londoni olimpián. Az 
elemzés szerint ezzel huszadik helyre kerülne 
Magyarország az éremtáblázaton, amelynek 
első három helyére az Egyesült Államokat, 
Kínát és Oroszországot várják a szakembe-
rek. A K&H Bank közleménye olyan listát 
is tartalmaz, amely figyelembe veszi az or-
szágok népességét. Ebben az összevetésben 
a 13. pozícióba kerülnének a magyarok, 

megközelítőleg 1,1 dobogós helyezés jut-
na egymillió főre. A lakosság számát alapul 
véve Jamaica (3,75 érem/millió fő) lenne a 
legeredményesebb Új-Zéland (2,68) és Szlo-
vénia (2,5) előtt. A három hagyományosan 
eredményes, nagy népességű nemzet ebben 
a rangsorban lényegesen hátrébb szerepel: 
az oroszok a 28., az amerikaiak a 34., míg a 
kínaiak a 44. helyen. A Goldman Sachs cso-
port által jósolt 11 magyar érem megegyezik 
a PwC pénzügyi tanácsadócég előrejelzé-
sével, amely szintén a 20. helyre várja a kül-
döttséget az ötkarikás játékokon. A Magyar 
Olimpiai Bizottság minimálisan három 
aranyérmet és összesen tíz dobogós helyet 

vár, illetve 94 olimpiai pont megszerzését 
tűzte ki célul Londonban.

> Olimpiai falu. Akár a londoni 
olimpián szereplő kedvenceik ágyában is 
alhatnak a szurkolók – de csak a játékok 
után.  A Daily Telegraph szerdai híre sze-
rint a zárás után az olimpiai faluból 11 
ezer fekvőhelyet értékesítenek 39,99 fon-
tos (körülbelül 240 lejes) egységáron. A 
matrac további 49 fontba (294 lej) kerül. 
Az ágyakat – egy különleges, „származást” 
igazoló oklevéllel – októberben szállítják. 
Azt, hogy az adott fekvőhelyet ki használ-
ta, nem közlik majd a vásárlókkal.hí
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A magyar férfi-kézilabdaváloga-
tott a házigazda spanyol, valamint 
a horvát, az algériai, az egyiptomi 
és az ausztrál csapattal került 
azonos csoportba a 2013-as spa-
nyolországi világbajnokságon. A 
D jelű hatos küzdelmeit Madrid-
ban rendezik.

Előzetesen a magyar férfi-kézi-
labdaválogatott a harmadik 
kalapból várhatta a világbaj-

nokság tegnap déli sorsolását. A 24 
részt vevő csapatot négy, egyenként 
hatos csoportba sorsolták, a csopor-
tok első négy-négy helyezettje jut a 
legjobb 16 közé, a nyolcaddöntőbe. 
A magyarok a D jelű csoportba kap-
tak besorolást, ahová előtte Algériát, 
Egyiptomot és Ausztráliát húzták 
ki, ami kedvezőnek volt mondható. 
A 2. kalapból megkapták azonban 
Horvátországot, míg ezután a házi-
gazda spanyolokat is ebbe a csoport-

ba húzták. A csoportok sorsolása 
után az is kiderült, hogy mérkőzé-
seket Madridban rendezik. Utólag 
elmondható, hogy a csoportban a 
továbbjutást jelentő első négy hely 
megszerzésével nem lehet gond, míg 
elnézve a C csoport együtteseit, a 
keresztbe játszásnál is nagy esélyük 
lehet a nyolcba kerülésre, mivel pél-
dául a franciák és a dánok a másik 
ágra kerültek.

– Összességében elfogadható 
számunkra a sorsolás, az egyenes 
kieséses szakaszban azonban jö-
het még erős ellenfél. Az első négy 
csapat megy tovább, a mi célunk is 
természetesen a továbbjutás – ösz-
szegezte a sorsolást Mocsai Lajos 
szövetségi kapitány.

A január 11. és 27. között sor-
ra kerülő tornán a résztvevőket 
négy, egyenként hatos csoportba 
sorsolták tegnap Madridban. A 
csoportok első négy-négy helye-

zettje jut majd a legjobb 16 közé, 
a nyolcaddöntőbe. A román vá-
logatott nem jutott ki a világbaj-
nokságra.

A csoportbeosztás: A csoport 
(Barcelona, Granollers): Francia-
ország (címvédő),  Németország 
(Eb-7.), Argentína (Amerika-1.), 
Tunézia (Afrika-1.), Montenegró 
(az Eb-12.), Brazília (Amerika-2.); 
B csoport (Sevilla): Dánia (Eb-1.), 
Macedónia (Eb-5.), Izland (Eb-10.), 
Katar (Ázsia-2.), Oroszország (Eb-
15.), Chile (Amerika-3.); C csoport 
(Zaragoza): Szerbia (Eb-2.), Szlové-
nia (Eb-6.), Lengyelország (Eb-9.), 
Koreai Köztársaság (Ázsia-1.), 
Fehéroroszország (Eb-16.), Szaúd-
Arábia (Ázsia-3.); D csoport (Mad-
rid): Spanyolország (rendező), Hor-
vátország (Eb-3.), Magyarország 
(Eb-8.), Algéria (Afrika-2.), Egyip-
tom (Afrika-3.), Ausztrália (Auszt-
rália-zóna-1.).

hirdetés

Elnapolt döntés

A házigazda csoportjában a magyarok

A héten már második alkalom-
mal ült le a Székelyudvarhelyi 
SK teremlabdarúgó-csapat ve-
zetősége és a gárda edzője Ja-
kab Zoltán, hogy megvitassák 
a következő idény problémáit. 
Legfontosabb kérdés az edző 
kiléte. Ez ugyanis még nem biz-
tos, és továbbra sem az.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Két gyűlést tartott a héten 
a Székelyudvarhelyi SK 
teremalabdarúgó-csa pa-

tá nak vezetősége. A lényegi kér-
dések a következő idényre azok, 
hogy ki lesz az SK edzője, illetve 
kik alkotják majd a csapatot. A 
két maratoni gyűlés – kedden és 
tegnap délután – után ugyanis 
még csak annyi biztos, hogy az SK 
elindul a pontvadászatba.

Jakab Zoltán edző tegnap 
kellett volna választ adjon, hogy 
marad-e a csapatnál, vagy elmegy. 
„Volt időm megvizsgálni a lehe-
tőségeket, a jelenlegi helyzetet és 
költségevést is szem előtt tartva 
első fázisban nemet mondtam. 
Nem tudom ilyen körülmények 
között folytatni a munkát” – ösz-
szegezte a tréner a felállást.

Végül hétfőig haladékot ka-
pott mindenki. Arra az elhatá-

rozásra jutottak, hogy az elmúlt 
idényt végigharcoló keret tagjai-
nak véleményét is kikérik, meg-
hallgatják óhajukat.

Hogy milyen ingoványos a 
székelyudvarhelyi teremlabda-
rúgás terepe, mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy egyes híreszte-
lések szerint van akarat arra, hogy 
megmentsék ezt a sportágat, ám 
annak ára van. Az ár pedig az, hogy 
az SK jelenlegi elnöke, Szász Jenő 
távozzon székéből. Ez nem történt 
meg, és valószínű, nem is fog. Így 
már felmerült annak a lehetősége, 

hogy két udvarhelyi futsalcsapat 
lesz a következő idénytől az első 
ligában.

Ezért is vonakodik Jakab el-
vállalni az SK edzői tisztségét. 
„Eddig is az udvarhelyi futsalért 
dolgoztam, úgy gondolom, elég 
sok mindent le is tettem az asz-
talra. Az elmúlt időszakban több 
lehetőség is felmerült. Még az is, 
hogy két udvarhelyi csapat indul 
el az élvonalban. Ennek nagy ér-
telmét nem látom, s háborúzni 
nem akarok, az biztos” – nyilat-
kozta a tréner.

Jakab Zoltán még nem döntötte el, hogy megy vagy marad

Ádáz harc várható a bajnoki címért

Startol a cirkusz
Két mérkőzéssel ma késő dél-
után elkezdődik a román labda-
rúgó-bajnokság pontvadászata. 
Az erőviszonyok nem sokat 
változtak a nyár alatt. Az első-
ségért továbbra is a megszokott 
csapatok küzdenek.

Újra indul a román foci cir-
kusza ma este két mérkő-
zéssel. Hogy mit várhatnak 

a nézők a labdarúgó első liga mérkő-
zéseitől? Ugyanazt, mint az elmúlt 
években. A tavalyi élcsapatok idén 
is ádáz csatát fognak vívni a pályán 
és azon kívül is. Folytatódni fog a 
show-műsorok által generált színfa-
lak mögötti és előtti acsarkodás.

Mindezen mellékes, de igen 
fontos tényezőn túl, a bajnokság 
esélyesei továbbra sem változtak. A 
bajnoki címvédő Kolozsvári CFR 
hatalmas kerettel rendelkezik, kér-
dés Andone mester mennyire fogja 

jól forgatni a keretet, hogy több po-
rondon is helytálljanak. A Vaslui, a 
Steaua, a Dinamo, a Rapid szólhat 
bele meghatározó módon a ko-
lozsvári vasutas csapat dolgába. De 
nem szabad majd megfeledkezni 
az átalakított Petrolulról, a Kolozs-
vári U-ról, vagy épp az Astráról és a 
Galacról sem. Kérdéses, hogy a Bras-
só és a Medgyes hogyan fog játszani, 
hiszen ők is könnyedén eldönthetik 
a bajnoki cím sorsát, mint ahogy 
megszokhattuk az elmúlt években.

Az 1. forduló műsora: ma: 
Pandurii – Kolozsvári U (18.30, 
Digi Sport), Turnu Severin – 
Dinamo (20.20, Antena1); hol-
nap: Petrolul – Ceahlăul (19, Digi 
Sport), CFR – Medgyes (21.30, 
Digi Sport); vasárnap: Iaşi – Oţelul 
(19, Digi Sport), Rapid – Vaslui 
(21.30); hétfő: Konstancai Viitorul 
– Brassó(19, Digi Sport), Steaua – 
Chiajna (21.30, Digi Sport).
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Kereskedelmi munkatársat keresünk!
A munkakör leírása: termopán ajtók és ablakok értékesítése, árajánlat-ké-

szítés, kapcsolattartás és szerződéskötés ügyfelekkel.
Elvárások:

– jó kommunikációs készség;
– ügyfélorientáltság, proaktivitás;
– jó számolási készség;
– kiváló számítógépes ismeretek;
– minimum középfokú végzettség;
– magyar és román nyelvtudás.

Amit kínálunk:
– versenyképes jövedelem; 
– fiatal, dinamikus csapat.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el fényké-
pes önéletrajzát a tectum@tectum.ro e-mail címre. 

További információk a 0744–699386-os telefonszámon.

A Hargita Megyei Kereske-
delmi Törzskönyvi Hivatal (ORC 
Harghita), székhelynek megfelelő 
(ügyfélfogadás, irodák, levéltár) 
450-500 négyzetméteres ingatlant 
BÉRELNE Csíkszereda központi 
zónájában. 

Érdeklődni, valamint ajánlatot 
tenni a 0266–311606-os telefon-

számon lehet. Fax: 0266–311607.

A PRESTAREA Kisipari 
Szövetkezet ELADJA a csík-
szeredai Borvíz u. 3. szám alatti 
ingatlanját (volt vulkanizáló).

Érdeklődni a 0266–312409-es 
és 0744–472591-es 

telefonszámokon lehet.

Ausztriai, németországi, 
svájci és egyéb uniós munkale-
hetőségek 

• szakmunkások;
• segédmunkások részére! 

Telefon: 0036–30–449–
3848; 0036–30–323–3409

Csíkkozmás Község 
Polgármesteri Hivatala

– Csíkkozmás, Fő út 200. szám, 
Hargita megye – 

szakhatósági engedélyt kérelmez a 
csíkszeredai Vízügyi Hivataltól, a kö-
vetkező tervre: Szennyvízhálózat lét-
rehozása a Hargita megyei Csíkkoz-
más községben.

Ez a terv egy urbanisztikai szabá-
lyozás. Az érdeklődők az említett terv 
engedélyezéséről bővebb információ-
kért, egyéb észrevételekkel, javaslatok-
kal a megrendelőhöz fordulhatnak az 
említett címen.

lakás

ELADÓ Marosfőn, az új katolikus 
templom mellett egy közművesí-
tett – víz és kanalizálás –, csempe-
kályhás, télen-nyáron lakható ház. 
Irányár: 18 000 euró. Telefon: 0744–
708292.

ELADÓ Csíkszentléleken fa építé-
sű ház 14 ár telekkel. Telefon: 0742–
076598, 0742–668958.

ELADÓ garzonlakás (IPICCF). Te-
lefon: 0753–824514. (22290)

KIADÓ kétszobás, bútorozott 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0745–983283.

ELADÓ sürgősen földszinti, 3 szo-
bás tömbházlakás frissen felújítva. 
Irányár: 19 800 euró. Telefon: 0742–
971197, 0744–220405. (22265)

ELADÓ földszinti, háromszobás, 
felújított lakás Csíkszeredában, a Te-
mesvári sugárúton, a Kaufland közelé-
ben. Telefon: 0742–050228. (22227)

KIADÓ hosszú távra kétszobás, 
bútorozott tömbházlakás Csíksze-

redában. Telefon: 0744–198328. 
(22244)

ELADÓ Lókodban egy újon-
nan épült, beköltözhető, villaszerű 
családi ház, 35 ár gyümölcsössel, 
igényeseknek vagy alapítványnak. 
Telefon 0744–182886 vagy 0740–
186614.

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

ELADÓ egy 10 x 5 m-es, gyors 
szerkezetű faház felépítve (lebontha-
tó és újraépíthető). Telefon: 0742–
404912. (22253)

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

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

KIADÓK szobák a szentimrei 
Büdösfürdőn. Telefon: 0726–973204. 
(22269)

ELADÓ Csicsóban, az állomással 
szemben egy családi ház, nagy ud-
varral, alkalmas kereskedelmi célra. 
Telefon: 0266–321467. (22221)

telek

ELADÓ 5000 m2 belterület 6  
km-re Csíkszeredától, az udvarhelyi 
kijáratnál. Telefon: 0755–410164. 
(22039)

jármű

ELADÓ: 2010-es évjáratú Audi 
A4-es, 2.0 TDi, 143 LE-s, Euro 5-ös, 
frissen behozva, extrákkal – irányár: 
13 000 euró; 2010-es Volkswagen 
Polo 1.6 TDi, Euro 5-ös, beírva, hargi-
tai rendszámmal – irányár: 9400 eu-
ró. Telefon: 0744–220405. (22266)

ELADÓ 2005-ös évjáratú, tűzpi-
ros Logan 1.4MPi, jövő évig érvé-
nyes papírokkal, szervizkönyvvel. 
CSERE is érdekel drágább autóval. 
Ára: 2100 euró. Telefon: 0723–
536777.

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Vectra B, Euro 4-es, 1.6-os mo-
torral, metálszürke színben (ABS, 
szervo, automata klíma, központi 
zár, hat légzsák, elektromos abla-
kok, elektromos tükrök, állítható 
kormány, MP3-lejátszó), frissen 
behozva, nagyon jó, karc- és rozs-
damentes állapotban. Vállalom a 
RAR-vizsgát. Ára: 2950 euró. Tele-
fon: 0724–175640, 0729–257421. 
(22271)

ELADÓ 2002-es évjáratú, kom-
bi Volkswagen Golf, Euro 4-es, 
1.4-es motorral, metálfekete (ABS, 
szervo, klíma, hat légzsák, elektro-
mos ablak, elektromos tükrök, köz-
ponti zár, állítható kormány, MP3), 
frissen behozva, kitűnő állapotban, 
eredeti festéssel. Vállalom a RAR-
vizsgát. Ára: 2950 euró. Telefon: 
0724–175640, 0729–257421. 
(22271)

ELADÓ 2001-es évjáratú, feke-
te, dízel Volkswagen Golf 4, 1.9 TDi 
ALH, fullextrás (bőrülés nélkül). Az 
autó 0–216342 km szervizkönyvvel 
rendelkezik, megkímélt állapotban 
van. Telefon: 0734–184951.

ELADÓ 2003-as évjáratú, dízel 
papucs Dacia 1.9 D nagyon kevés 
fogyasztással, három lenyitható 
oblon + gyári fehér kóber, négy 
90%-os nyári gumi. Irányár: 1750 
euró, alkudható. Csere is érdekel 
más áron. Telefon: 0734–184951, 
0757–719128. (22272)

vegyes

Dr. Mátyás Ferenc fül-orr-gégész 
szakorvos rendel Székely ud varhelyen, 
a Templom utca 7. szám alatt, hétfőn-
ként 16 órától. Előjegyzés a 0744–
269708-as telefonszámon.

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

ELADÓ 47 lóerős Deutz traktor, 
Mengele típusú Ladewagen, ka-
szálógépek, rendforgató. Telefon: 
0743–878596. (22237)

ELADÓK juhok Csíkmadaras 666. 
szám alatt. Telefon: 0755–236850. 
(22280)

ELADÓ mozgássérülteknek elekt-
romos kocsi. Telefon: 0746–190785. 
(22283)

ELADÓ egy pár egyéves, Ma-
gyarországról behozott pej és fe-
kete, jeltelen méncsikók. Telefon: 
0743–699534. (22234)

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

ELADÓK: 7-12 hetes, herélt ma-
lacok 175–200 lejért, egy felújított 
hám és zsákos pityókaszedő gép 
Csíkszentmihályon. Telefon: 0746–
195425. (22236)

Mészkőbánya ELADÓ vagy KI-
ADÓ Homoródalmáson. Telefon: 
0744–798270, 0744–505710.

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

elveszett

ELVESZETT egy két hónapos ka-
u kázusi kutyakölyök július 18-án 
22–24 óra között, az Erdőalján. A 
becsületes megtalálót kérem, hívja 
a 0740–525376-os telefonszámot. 
Jutalmat ajánlok!

tanfolyam

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK indul-
nak lakberendező, virágkötő, rendez-
vényszervezés, marketing és rek-
lámszerkesztés szakon. Telefon: 
0726 –082352, e-mail: jakab.ildiko@
yahoo.com.

KÖNYVELÉSI tanfolyam indul Szé-
kely  udvarhelyen munkanélküliek 
szá mára a Kreativ Kontir Kft. szerve-
zésében. Telefon: 0721–605266.

állás

INFORMATIKAI cég tapasztalt IN-
FORMATIKAI SZAKEMBERT ALKAL-
MAZ hardver- és szoftver-karbantartói 
munkakörbe. Feltételek: PC-telepítés, 
konfigurálás, javítás; hálózati isme-
retek (Cat 5e); B kategóriás jogosít-
vány; Microsoft operációs rendszerek 
telepítése és karbantartása. Telefon: 
0744–519659.

A HOLZ EXPERT Kft. PAL-bútor-
gyártásban, bútor-összeszerelésben 
és fióksínrendszerek szerelésében 
jártas szakembert KERES. Telefon: 
0744–518911. (22293) 

Termopán nyílászárók szerelésé-
ben jártas szakembert keresünk BE-
DOLGOZÁS céljából. Telefon: 0741–
548546. (22235)

szolgáltatás

Pótérettségire magánórát adok 
matematikából. Telefon: 0747–
537035. (222879

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

Számítógépek, laptopok javítá-
sát, karbantartását VÁLLALOM Ud-
varhelyen és a környező falvakban, 
házhoz megyek.

Családi házak építését, felújítá-
sát, faházak építését, templomok 
restau rá lását, gombás házak kezelé-
sét, felú jítását VÁLLALOM. Telefon: 
0742–404912. (22253)

Fordításokat vállalok, és angol, 
illetve német különórákat adok. Tele-
fon: 0746–478018. (22257)

VÁLLALUNK teljes körű lakás-
felújítást és kőmű ves mun kálatokat: 
külső-belső szigetelés és festés, 
nemesvakolatok felhordása, gipsz-
kar tonszerelés, lambériázás, sza lag-
parkettázás, csempézés, üvegmozai-
kozás, házépítés, régi házak, tetők 
felújítása, tetőterek szigetelése és 
beépítése. Jó minőség garanciával. 
Vállaljuk a teljes anyagbeszerzést. 
Telefon: 0721–767651, 0749–03 75 59 . 
www.albertconstruct.ro

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2009. jú-
lius 4-re,

id. TÖRZSÖK TIBOR

halálának 3. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. július 22-
én, vasárnap reggel 8.30-kor lesz a 
csíkszentimrei templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (22288)

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Megpihen a te jóságos szíved.
Köszönjük, hogy éltél, 
s minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Bennünk örökké élsz egy életen át,
S odafentről vigyázol ránk.

Kegyelettel emléke-
zünk,

id. BENŐ ANTAL

halálának első évfordu-
lóján. A megemlékező szentmise 
2012. július 21-én 18 órakor lesz a 
csíkdelnei templomban. Nyugodjál 
békében! Emléked legyen áldott, nyu-
galmad csendes! Szeretteid.

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, 
nagyapa, dédnagyapa, testvér, ro-
kon, szomszéd és jó ismerős 

özv. JÉRE MENYHÁRT 

életének 82., özvegységé-
nek 14. évében, 2012. július 18-
án rövid, de türelemmel viselt 
betegség után elhunyt. 

Nemes jó szíve, mellyel úgy sze-
retett minket megszűnt dobogni. 
Dolgos kezei örökre lehanyatlot-
tak. Példás élete, önfeláldozó sze-
retete a legfájóbb és legszentebb 
emlékünk marad, melyet soha el 
nem felejtünk. 

Drága halottunkat 2012.júli-
us 20-án, pénteken délután 17 
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra, a római katolikus egy-
ház szertartása szerint a Szent 
Miklós-hegyi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott!  Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
fogadunk. A gyászoló család, 
Székelyudvarhely.

elhalálozás



Ma délután elkezdődik az In-
tercontinental Rally Challenge 
romániai futama, a Szeben Rali. 
A rajtnál 57 pilóta lesz, akik két 
nap alatt kétszáz kilométert 
tesznek meg szelektív szaka-
szokon. A versenyen két éjsza-
kai gyorsaságit is szerveznek.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Az elmúlt huszonkét év leg-
erősebb autósversenyére 
kerül sor Romániában ma 

és holnap: az Intercontinental Rally 
Challenge (IRC) versenynaptárá-
ban szereplő Szeben Rali egyben ha-
zai bajnoki futam is 1,5-ös szorzóval. 
A viadalon 57 pilóta áll majd rajt-
hoz, közöttük a székelyudvarhelyi 
Ferencz Csaba és Pap Csaba alkotta 
páros is. A versenyzők 557,9 kilo-
métert teljesítenek majd a két nap 
alatt, a tizenkét gyorsasági szakasz 
összhossza 200,2 kilométer. A viadal 
során két éjszakai szakaszt is ren-
deznek, de látványos lesz a szebeni 
autocrosspályán sorra kerülő két 
szuperszpeciál, mely során egyszerre 
két páros rója majd a köröket a pár-
huzamosan kialakított vonalon.

Az útvonal
Az első versenyautó ma 13.30 

órakor indul Szeben központjából, 
az első szelektív Doborkán (7,30 
km) lesz, ezt követi a Crinţi (28,7) 
nevet viselő, Szibiel közeléből kez-
dődő gyorsasági szakasz. Egy késő 
délutáni szervizpark-látogatás után 
este fél hétkor az első két gyorsaságin 
száguld újra végig a mezőny, ezt kö-
vetően este nyolckor rajtol az első 
autó a szuperszpeciálon, a szebeni 
autocrosspályán. Az esti átcsopor-
tosítás és szervizpark után 22 óra-
kor lesz a Szebenjuharos (10 km) és 
22.31-kor a Şanta (16 km) szelektív, 
ez zárja majd az első versenynapot.

Holnap 11 órakor a Riuszád 
mellett található Gâtu’ Berbecului 
(28,5 km) és a 12-kor kezdődő Şanta 
Max (20,7 km) nyitja a napot, a két 
szelektívet egy átcsoportosítás és 
szervizpark-látogatás után 14.50 és 
15.43 órától újra megteszi a mezőny. 
A verseny utolsó szelektívjét hat órá-
tól a szebeni autocrosspályán rende-
zik, este hétkor pedig a díjkiosztót 
tartják Szeben központjában.

A megyéből többen is utaznak a 
versenyre, jó tudni, hogy két órával 
az első versenyautó érkezése előtt 
lezárják a gyorsasági szakaszokat. A 
verseny két leglátványosabb és leg-
könnyebben megközelíthető szaka-
sza a ma éjszakai Szebenjuharos és 
Şanta, illetve a holnapi Şanta Max. 
A környéken – mindössze pár száz 
méterre az említett szelektívektől – 
lehet találni szállást 5 és 2 margarétás 
panziókban, illetve van kempingezé-
si lehetőség is, a legolcsóbb szállás 50, 
a legdrágább 300 lejbe kerül.

Résztvevők
Előzetesen 58 pilóta nevezett 

be a viadalra, ám a héten derült 
ki, hogy a román ralibajnokságot 

vezető magyar páros nem tud rajt-
hoz állni. Spitzmüller Csaba már 
a Kolozsvár Ralin egészségügyi 
problémákkal küszködött, a pilóta 
navigátora, Szőke Tamás a hét ele-
jén közölte, „Spici” kórházi kezelés 
alatt áll, így nagy bánatukra kihagy-
ják a szebeni IRC-futamot.

A nevezési listán így 57 páros 
maradt. Közöttük olyan neveket 
találhatunk, mint az IRC-címvédő 
norvég Andreas Mikkelsen vagy 
a Skoda Deutchland hivatalos 
pilótája, Sepp Wiegand. De rajt-
hoz áll a francia Mathieu Arzeno 
vagy Petter Solberg privát csapa-
tának, a PS Engineering pilótája, a 
svéd Patrik Flodin. A nemzetközi 
mezőnyből az osztrák Andreas 
Aigner, a svájci Michael Burri, az 
ukrán Vitalij Puskar, a szlovén Asja 
Zupac, a brit Harry Hunt, az észt 
Martin Kangur, az olasz Robert 
Consani és Davide Catania, vala-
mint a német Hermann Gassner, 
Klein Marius és Michael Kogler 
szerepel az indulók között.

A román mezőny „krémje” is 
indul, többen jobb autóra cserél-
ték versenygépüket. Szabó Ger-
gő és Marco Tempestini is egy 
Skoda Fabia S2000-est terelget 
majd Szeben környékén, François 
Delecour pedig egy Peugeot 207 
S2000 mellett döntött. A mezőny-
ben kilenc S2000-es lesz (öt Skoda 
Fabia, három Peugeot 207 és egy 
Ford Fiesta), 15 Mitsubishi Lancer, 
csupán négy Subaru Impreza, hét 
Citroën (ebből három DS3), de a 
Honda, a Renault és a Seat is kép-
viselve lesz a rajtnál, ugyanakkor 
népes lesz a Dacia Logant választók 
száma (13) is.
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Sport
hirdetéseK

>  Csíki Hokibörze. A Csíkszeredai 
Sportklub szervezésében holnap használt 
hokifelszereléseket lehet cserélni, vásárol-
ni a Vákár Lajos Műjégpályán. A börze 10 
órakor kezdődik, és 18 órakor ér véget. A 
szervezők szeretettel várnak minden ked-
ves érdeklődőt. Bárki behozhatja használt 
és már nem használt felszerelését.

> Nem sikerült a bravúr. A lengyel-
országi kadét korosztály számára kiírt 
szabadfogású Eb 85 kg-os súlycsoport-
jában volt érdekelt az udvarhelyi Boros 
Gábor. A Székelyudvarhelyi ISK sporto-
lója élete első világeseményén vett részt. 

A katowicei Európa-bajnokság 85 kg-os 
mezőnyében már az első körben búcsú-
zott Boros Gábor, akit a magyarországi 
Szabó Szilárd vert. A kontinenstorna hi-
vatalos honlapja szerint az udvarhelyi a 
13. helyen zárta a kontinenstornát.

> Lewis 100. Lewis Hamilton, a 
McLaren brit pilótája századik Forma–1-
es világbajnoki futamát teljesítheti a vasár-
napi Német Nagydíjon. A 27 esztendős 
Hamilton 2007. március 18-án, az idény-
nyitó Ausztrál Nagydíjon mutatkozott 
be az autósport elitkategóriájában egy 
McLaren-Mercedes volánja mögött.  A 

Forma–1 első színes bőrű pilótája, egyút-
tal világbajnoka (2008) eddigi pályafutása 
során 18 futamgyőzelmet aratott, 21-szer 
indulhatott az első rajkockából, és 46-szor 
végzett dobogós helyen.

> Forma–1. Vasárnap Hockenheimben 
rendezik az idei Forma–1-es világbajnokság 
tizedik futamát, a Német Nagydíjat. Az első 
két szabadedzést ma 11 és 15 órától rende-
zik, a harmadikra holnap 12-től kerül sor. Az 
időmérő szombaton 15, a futam vasárnap 
15 órától kezdődik. A Digi Sport mind a 
három napi eseményeket élőben közvetíti, az 
M1 pedig az időmérőt és a futamot adja.

> Tagadja a doppingvádakat. A Tour 
de France-tól kedden visszalépett Frank 
Schleck kéri a B próba elvégzését, miután 
vizeletében vízhajtót találtak a szombati 
szakasz után levett doppingmintában. A 
32 éves luxemburgi bringás kijelentette: 
nem fogyasztott tiltott szert, ha a második 
ellenőrzés megerősíti az elsőt, akkor vala-
milyen mérgezéssel kerülhetett szervezeté-
be a xipamid nevű hatóanyag. A xipamid 
olyan vízhajtó, amelynek kimutatása nem 
jár automatikus eltiltással – és a büntetés 
tétele is enyhébb, mint más doppingsze-
reknél –, ám a RadioShack csapat jobbnak 
látta visszaléptetni a kerekest.hí
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A szeben rali térképe a gyorsasági szakaszok rajtja és az érkezések GPs-adataival

MA kezdődIk A Szeben RAlI

A legerősebb hazai verseny

A Ferencz Csaba és Pap Csaba alkotta udvarhelyi páros versenygépe

MEGHÍVÓ

Kedves sportbarát, volt székelyudvarhelyi birkózó!
Szeretettel üdvözlünk és tisztelettel meghívunk Téged és ked-

ves családodat az 

I. Székelyudvarhelyi birkózók találkozójára amely 2012. augusz-
tus 3.-án, 16:30 órától a székelyudvarhelyi Városi Sportcsarnok előtt 
Kopjafa avatással  kezdődik és ezt követően a ,,Rákóczi”  Sportcent-
rumba,  ahol az  alkalomhoz illő programmal, közösen elköltendő 
vacsorával és mérkőzésekkel  várunk Benneteket.

Számítunk megtisztelő részvételedre, mivel Te is ennek a csodá-
latos sportágnak  és sportcsaládnak voltál részese évekkel ezelőtt.

Részvételedet kérjük jelezd 2012. július 25.-ig a következő címek 
egyikén:

Bodrogi Csaba tel: 0040-744506945, e-mail: sportisk@kn.ro
Katona László tel: 0040-744822940, e-mail: stabiltech@gmail.

com
Tamás Zoltán ( DOKI) tel: 0043- 69919691124, e-mail: do-

ki24@gmx.at

A székelyudvarhelyi birkózócsalád számít  minden birkózó rész-
vételére!!!

Üdvözlettel:  Bodrogi Csaba,  Katona László,  Tamás Zoltán,  
 László Szabolcs és Ambrus Sándor.



ma

Péntek
Az év 202. napja, az évből még 164 nap 

van hátra. Napnyugta ma 20.56-kor, napkel-
te holnap 5.43-kor. 

Isten éltesse 
ma Illés, holnap Dániel és Daniella, va-

sárnap pedig Magdolna nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az Illés jelentése Jahve az én Istenem. A 

héber eredetű Dániel és Daniella jelentése 
Isten a bírám. A Magdolna az arámi–héber 
eredetű Magdaléna magyaros alakváltozata, 
jelentése: torony, bástya, Magdala városából 
származó nő.

Július 20-án történt 
1590. Befejezték a Károli Gáspár által for-

dított Vizsolyi Biblia nyomtatását. 

Július 20-án született 
356. Nagy Sándor makedón király 
1304. Francesco Petrarca olasz humanista 

költő 

Július 20-án halt meg 
1609. Federico Zuccari olasz festő, építész 
1958. Medgyessy Ferenc kétszeres Kos-

suth-díjas szobrász, kiváló művész 
2004. Antonio Gades spanyol táncmű-

vész, koreográfus, a flamenco egyik legjelen-
tősebb képviselője 

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, 
szombaton és vasárnap 9–13 óra között az 
Iskola utca 4/1. szám alatti Fogklinikán tar-
tanak fogorvosi ügyeletet (telefon: 0266–
210059, 0744–282606).

Napról napra
szabadidő
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Mercedes-Benz

Ha meghalljuk ezt a 
nevet, méltán jut 
eszünkbe róla a 

csúcsminőség, az igényesség, 
a pontosság. Már az alapítók 
is törekedtek termékeik terve-
zésekor és gyártásakor ezekre 
a jellemzőkre, és mindvégig 
hűek maradtak ehhez a ha-
gyományhoz. Napjainkban 
a társaság értékrendjében ki-
emelt helyen áll a tradíciók 
ápolása. A Mercedes-Benz 
autók és elődeik több mint egy évszázada 
a technika úttörőinek számítanak, ám ter-
vezőik sosem felejtették el, hogy a kiváló 
műszaki adottságokkal rendelkező gyárt-
mányokat is csak úgy lehet eladni, ha azokat 
tetszetős ruhába öltöztetik. Többek között 

ennek köszönhető e könyv 
rendkívül színes illusztrációja. 
A kötetben a cégtörténeten, a 
sorozatban gyártott személy-
autókon kívül helyet kaptak 
a tehergépkocsik, az autó-
buszok, a traktorok, a tanul-
mányjárművek, a tuningolt 
gépek, és nem maradhatott 
ki a sporttörténelem sem. A 
könyv által a kedves Olvasó 
hiteles képet kap a cég múltjá-
ról és jelenéről.

A 152 oldalas, keménytáblás szí-
nes fotókkal illusztrált könyv megvá-
sárolható az Árnika Könyvesboltban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 
16. szám, telefon: 0266–210046, 0751–
103915).
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Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 
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EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
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hargitanépe

programajánló

Fotópályázat
Anya melegében (L)enni címmel fotópá-

lyázatot hirdetett az Udvarhelyszéki Anyák 
Közössége. A szervezők olyan képeket várnak, 
amelyek a szoptatással, ezzel az intim táplálási 
formával kapcsolatosak, annak meghitt kö-
zelségét tükrözik különböző jellegzetes moz-
zanataiban. A képeket a hétvége folyamán 
még be  lehet küldeni az udvarhelyianyak@
yahoo.com címre. Eredményhirdetésre és 
ajándékosztásra augusztus 1-jén kerül sor a 
Séta a szoptatásért rendezvény keretén belül, 
a Bethlen negyedi parkban, a fotók kiállítása 
és a nyilvános szavazás után.

Szent Anna-búcsú
A lázárfalvi Szent Anna Közbirtokosság, 

a Pro Szent Anna Egyesület és a lázárfalvi Ró-
mai Katolikus Egyházközösség szombaton 
Szent Anna-búcsúra várja az érdeklődőket. 
Az esemény programja: 11.30-tól fogadják a 
keresztalját a Szent Anna-kápolnánál, melyet 
ünnepi szentmise követ, 13 órától keresztállí-
tás lesz az 1800-as években még létező Szent 
Joákim-kápolna emlékére, 14 órától pedig 
a csíkkozmási Tuzson János fúvószenekar 
műsorát kísérhetik figyelemmel. 14.30-tól 
hagyományőrző csoportok előadásait láthat-
ják, melyet 17 órától folk-rock koncert követ 
(Megzenésített székely történelem a Szekler 
zenekar előadásában).

ViFiT
Tavaly már adtak lehetőséget, hogy „ki-

próbáljuk vidéken”, aki nem élt vele, idén, au-
gusztus első hétvégéjén, azaz augusztus 3–5. 
között megteheti: Máréfalván ekkor rendezik 
meg második alkalommal a Vidéki Fiatalok 
Találkozóját (ViFiT), mely a falunap és az 
ifjúsági fesztiválok közötti egészséges egyen-
súlyt hivatott megtalálni, közben kulturált 
mederben tartalmas szórakozást biztosítva a 
résztvevők számára.

Origamitalálkozó
A zetelaki Dr. P. Boros Fortunát Szakkö-

zépiskolában hatodik alkalommal tartanak 
origamitalálkozót augusztus 8-10. között. A 
szervezők idén állatok témakörben várják a 
kiállítandó munkákat. A találkozó díszven-
dégei és oktatói Franciaországból érkeznek. 
Érdeklődni, jelentkezni Sebestyén Anna-
máriánál a 0266–241163-as vagy a 0744–
193537-es telefonszámon lehet.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

HIRDETÉS

az ajánlata

HIRDETÉS

www.parapista.com

para

– Szabó úr, igazán nem tudjuk, hogyan leszünk meg maga nélkül, 
de elsejétől megpróbáljuk…



Terasz
szabadidő
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skandi pályázati szelvény 2012. július 20.

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

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

HirdeTéS

"

Sorsoltunk!

A július 2–6. között megjelent skan di fel ad
ványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a székelyudvarhelyi Józsa Ár-
pádnak kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk.

 Gratulálunk! 

A helyes megfejtések:  Lorenzo Lotto – Vé
nusz és Cupidó; José Cura – Nicolai Gedda; 
Martonosi György – Airto Moreira; ... vi
gyáznom kell a vonalaimra.

Nem sikerül megállítani 
Pompeji pusztulását

Hiába az Európai Uniótól kapott 
százötmillió eurós segély, Pompeji 
ókori romjait egyelőre nem sike

rült megmenteni a pusztulástól – jelentette 
az olasz sajtó.

Az sem biztos, hogy olaszok és a világ 
minden részéből érkezett külföldi látogatók 
egyáltalán be tudnak jutni a Nápoly melletti 
régészeti ásatás területére, mivel a Pompeji
ben dolgozó őrök folyamatos sztrájkja miatt 
július 13. óta még a nyitva tartás is kiszámít
hatatlanná vált – számoltak be az olasz la
pok az 1997 óta a világörökség részét képző 
ókori város helyzetéről.

A tudósítások szerint a régészeti terü
leten korábban látogatható közel negyven 
ókori domus épületéből jelenleg csak négyet 
lehet megnézni. Az útikönyvekben ajánlott 
Vettiusok háza tizenhárom éve zárva van. 
A Pompeji jelképeként ismert Cave canem! 
(Óvakodj a kutyától!) feliratú mozaik telje
sen olvashatatlanná vált. A 730 ezer négy
zetméteres ásatásra kijelölt 138 őrből jó 

esetben kettőhárom látható. Az évente há
rommillió látogatót vonzó Pompeji az idén 
kapott anyagi segítséget az Európai Uniótól, 
miután 2010 óta több épület fala leomlott a 
hiányos karbantartás miatt.

Összetartozás készítette: ambrus laura, gyergyócsomafalva

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java solt kép alá írást 
a benedek.eniko@hargitanepe.ro e-mail címre vagy 
szer   kesz tőségünk postai cí  mére (530190 Csíkszere-
da, Szent  lé lek utca 45. szám) várjuk.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Az időnként megnövekvő fátyolfelhőzet mel
lett többórás napsütésre, meleg időre lehet számí
tani. Csapadék nem valószínű. 

Szombat délután, miközben a Szar-
ka-kő szikláján kapkodom a levegőt, 
megelégedéssel nyugtázom, jól élünk. 
Hiszen a város szélén egyre csak bővülő 
kertvárosi rész azt bizonyítja, sokaknak 
beteljesült már az álmuk. Nagy autó, 
nagy kert, a kerten belül frissen nyírt 
gyep, rajta önfeledten játszadozó gyer-
mek, aki, hogy ne legyen magányos, kap 
szülinapjára egy fajtiszta kiskutyát is. 
Könnyen lehet, rosszmájúság, amit gon-
dolok, de azt hiszem, nem a saját álmuk 
teljesült. Más álmodta ezt nekik, amit 
aztán sikeresen magáévá tett mindenki. 
Pár évtized elnyomás után nem kellett 
más hozza, csupán egy színes televízió 
és pár jól irányított műsor. Így lett a 
székelynek is álma. De nincs, amit ezen 
agyalni, ez van.

Viszont a Facebook-generációnak úgy 
tűnik, más lett az ideálja. A kertvárosi 
családi ház – mint a minden áron meg-
valósítandó életcél – lekerült a listáról, sőt 
már autót sem akarnak a fiatalok, egyre 
inkább terjed a környezettudatos szem-
lélet, a metró vagy a kerékpár, és mind 
vonzóbb lesz számukra a nagyvárosi élet. 
No persze nem itt, ez a trend egyelőre in-
kább az Egyesült Államok mellett Svéd-
országban, Norvégiában, az Egyesült 
Királyságban, Japánban, Dél-Koreában 
és Németországban dívik. De szerintem 
ez a felfogás előbb-utóbb ide is eljut, és 
megfertőzi majd a fiatalokat. Úgy néz 
ki, a mai fiatalok is álmodtak maguknak, 
amit majd idővel mi is a magunkévá te-
hetünk. De miért csak idővel, kérdem én? 
Mi nem merünk álmodni?

(Ide)álom
            villanás n Berkeczi Zsolt
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