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Egyedül érkezett a kormányfő
Victor Ponta kormányfő egyedül érkezett a beharangozott kettes, miniszterelnöki és ideiglenes 
államfői látogatásra Csíkszeredába. Elsőként a Hagyományos Helyi Termékek Vásárába botlott 

bele a megyeháza oszlopsora alatt, megízlelte a helyi kolbászt és sajtot. A helyiekkel tartott 
megbeszélés elvben ígéretesnek bizonyult, a tény azonban, hogy „szorgalmas kezek” 

a gyűlés előtt eltávolították a Hargita megye zászlójaként hivatalosított lobogót a teremből, 
sokakban kételyeket ébresztett. > 3. oldal

A régi szép idők
Olyan időket kezdünk élni 

itt Romániában, amelyek na-
gyon keveseknek szépek voltak, 
és mindenképpen szeret-
nék visszahozni. Ne cso-
dálkozzunk, ha a válasz-
tások után újra az „oamenii de 
bine” osztály uralma következik.
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Isán István Csongor

ÚJABB ERDŐTÜZEK

Készenlétben
Szombat délután két helyszín-

re is riasztották a tűzoltókat: 
Csa racsóban illetve, Madéfalvától 
nem messze, Pataklokán gyul-
ladt ki az erdő, és a csíkszentimrei 
Büdösfürdő felett is lángra kapott 
egy � atal fenyves. A sorozatos erdő-
tüzek miatt szombaton reg-
gel rendkívüli ülést tartott 
a Sürgősségi Esetek Megyei 
Bizottsága, és úgy döntött, mozgó-
sítja a helyi bizottságokat.

JUBILEUMI ROLE-KONCERT

Megabuli
a várudvaron

Jól sikerült a csíkszeredai Role 
zenekar 25 éves jubileumi kon-

certje szombaton. A háromórás 
előadáson különleges látvány- és 
hangtechnikai elemekkel szí-
nezve, az együttes negyed-
százados alkotói múltjának 
dalai csendültek fel, a színpadon 
vendégszereplők hada vonult fel.

VILÁGBAJNOKI LÁTOGATÁS 

Győzött a címvédő
Óriási fölénnyel nyerte An-

dreas Mikkelsen az Inter-
continental Rally Challenge első 
romániai futamát, a Szeben Ralit. 
A versenyzők többsége szerint a 
Dakar Ralihoz hasonlított viadalt 
az induló ötvenhét párosból hu-
szonhatnak sikerült teljesítenie, 
két romániai bajnok is a köves út 
áldozata lett. A szebeni versenyre 
szombaton megérkezett 
Petter Solberg is, a 2003-
as ralivilágbajnok a csapa-
tában versenyző Patrik Flodinnak 
nyújtott segítséget.

A néphagyományoké
a főszerep 86Borvízkóstolás, 

palacsintasütés 12Bajkó és Bodó 
a győztes

HIRDETÉS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,5848
1 amerikai dollár USD 3,7438
100 magyar forint HUF 1,6127

hatos lottó

ötös lottó

SZERENCSESZÁM: 0536035
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A néphagyományoké 866Borvízkóstolás, 1212Bajkó és Bodó 
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Székely termékeket kóstolt a kormányfő. Átrendezett helyszín FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

Termékünk a 11. oldalon



Megírták dolgozataikat a vég-
legesítő vizsgát tevő pedagó-
gusok. A csíkszeredai Márton 
Áron Gimnáziumban tartott írás-
beli vizsga dolgozatait országos 
szinten hat központban javítják. 
Az eredményeket ma közlik. A 
katedrára pályázó pedagógusok 
a versenyvizsgára készülnek.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megyében 142-en 
vettek részt a pedagógu-
sok véglegesítő vizsgáján. 

Bár összesen 158-an iratkoztak, 
16-an nem teljesítették a feltéte-
leket vagy időközben visszaléptek, 
ketten pedig vizsga közben mond-
tak le, így összesen 140 vizsgázó 
dolgozatát javítják ezekben a na-
pokban az értékelő központokban: 
Iaşi-ban, Szebenben, Bukarestben, 
Ploieşti-en, Kolozsváron és Brassó-
ban. Erőss Piroskától, a vizsgákért 
felelő tanfelügyelőtől megtudtuk, 
hogy 102 magyarul írt dolgozat 
volt, ezeket mind a kolozsvári érté-
kelő központba vitték.

A véglegesítő vizsgán a bo-
nyodalmat az óvónők és tanítók 
harmadik, pszichopedagógiai té-
tele jelentette, ezt a tételt ugyanis 
nem magyar fordításban, hanem 
románul kapták meg a vizsgázók, 
akiknek jogában állt akár magya-
rul, akár románul megírni a kidol-
gozást. Erőss Piroska véleménye 
szerint áthidaló megoldásként 
szövegértési feladatnak szánták a 
románul megfogalmazott tételt, 

hiszen külön román nyelv és iro-
dalom nem szerepelt a feladatsor-
ban. A szakfelügyelő szerint nem 
a nyelvi probléma, hanem maga a 
rendkívül nehéz tétel okozhatott 
gondot a vizsgázóknak. 

A véglegesítő vizsga eredmé-
nyeit ma teszik közzé mind a tan-
felügyelőség honlapján, mind a 
csíkszeredai Márton Áron Gimná-
zium hirdetőtábláján. 

Versenyvizsgára készülnek 
azok a pedagógusok, akik állásra 
pályáznak. Összesen 327 állást 
hirdetett meg a tanfelügyelőség, 
amelyből 97 négy évnél hosszabb 
időre biztosít munkát, és főállás-
ként foglalható el. A többi négy 
évnél rövidebb időre számít biz-
tosnak, és sok közülük nem teljes 
katedra.

595 pedagógus iratkozott be 
a versenyvizsgára, amelynek első 
próbája egy tanítási óra vagy 
gyakorlati próba volt (a meste-
rek, művésztanárok, illetve ta-
nulók klubjánál vagy sportisko-
lánál állásra pályázók esetében), 
amelyen legalább ötös érdemje-
gyet kellett szerezni. 23-an nem 
mentek el a próbatanításra, így 
nem jogosultak az írásbelin való 
részvételre.

Az írásbeli próbákat közel 40 
tantárgyból tartják vagy külön 
az állást meghirdető iskolák, vagy az 
erre az alkalomra ideiglenesen tár-
sult oktatási intézmények. Hargita 
megyében összesen 45 központ-
ban tartanak versenyvizsgát au-
gusztus 2-án. 

Körkép
társadalom
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> Átszervezik a fogyasztóvédelmet. 
A fogyasztóvédelmi szakhatóság megszer-
vezésére, működésére vonatkozóan eddig 
is létezett egy jogszabály, a 2010/882-es 
kormányhatározat, amelyet hatályon kívül 
helyeznek. A most megjelent kormányha-
tározat értelmében a szakhatóságot az új 
előírásoknak megfelelően szeptember 17-ig 
kell átszervezni. A hatáskör, a tevékenység 
tekintetében nem sok újdonságot tartalmaz 
az új kormányhatározat. Nem, mert ezentúl 
is az eddigi feladatkörnek kell eleget tenniük 
a szakhatóság munkatársainak. Amit erről a 
szakhatóságról tudni kell viszont, az az, hogy 
egy jogi személyiségű közintézmény, s a kor-

mány alárendeltségébe tartozik, a gazdaság-
ügyi minisztérium koordinálásában fejti ki 
tevékenységét. A szervezési struktúra tekin-
tetében azonban van újdonság. Az országos 
szakhatóság alárendeltségében ezentúl nyolc 
jogi személyiséggel rendelkező regionális 
felügyelőség működik, s azok mindegyi-
kéhez különböző számú megye tartozik. 
Ezek egyike a Központ Régió Fogyasztó-
védelmi Felügyelősége, amelynek székhelye 
Brassóban van, s amelyhez tartozik Brassó, 
Kovászna, Hargita, Maros, Szeben és Fehér 
megye. A megyék szintjén megyei fogyasz-
tóvédelmi felügyelőségek működnek, azok 
nem rendelkeznek jogi személyiséggel, s te-

vékenységüket főfelügyelő-helyettesek koor-
dinálják. Azaz: az önálló megyei felügyelő-
ségek mint jogi személyiségű entitások meg-
szűnnek. A területi felügyelőségek szerve-
zeti struktúráját, létszámkeretét az országos 
szakhatóság elnökének rendeletével hagyják 
jóvá. Amúgy az országos szakhatóság kereté-
ben jóváhagyott maximális állásszám 668, 
amelyből 107 a központi apparátusban, 561 
a regionális felügyelőségeknél. A létszám 
tekintetében sem lesz lényeges változás, az 
eddigi létszámkeret 671 főt irányzott elő. A 
most felálló regionális felügyelőségek okán 
bizonyos átszervezésekre is sor kerül majd az 
elkövetkező 60 nap során.hí
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Véglegesítő és VersenyVizsgák

Vizsgáznak a pedagógusok
Újabb erdőrészek gyÚltak ki a hétVégén

Mozgósítják a helyi bizottságokat

kék hírek

Szombat délután két helyszín-
re is riasztották a tűzoltókat: a 
Csíkcsicsóhoz tartozó Csaracsó 
faluban, Madéfalvától nem mesz-
sze, Pataklokán gyulladt ki az 
erdő, míg a csíkszentimrei büdös
fürdő felett is lángra kapott egy 
fiatal fenyves. információink sze-
rint a tüzek gondatlan erdőjárók 
miatt keletkeztek. A sorozatos er-
dőtüzek miatt szombaton reggel 
rendkívüli ülést tartott a sürgős-
ségi Esetek Megyei Bizottsága, 
és úgy döntött, mozgósítja a helyi 
bizottságokat.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro
Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Ahétvégi események közepet-
te, szombat délután futótűz-
ként terjedt a hír, hogy több 

helyen is erdőtűz van. A Csíkcsicsó 
községhez tartozó Csaracsóban, a 
Patakloka néven ismeretes erdő-
rész környékén, Madéfalvától nem 
messze gyúlt meg az erdő. Becze 
Attila, csíkcsicsói polgármester 
szombat délutáni megkeresésünkre 
a helyszínen tartózkodva elmondta: 
küzdenek a lángokkal, megérkeztek 
a helyi, a madéfalvi és pálfalvi, ön-
kéntes tűzoltó-alakulatok, és az Olt 
Sürgősségi Esetek Felügyelőségé-
nek tűzoltói. 

– Egy olyan erdőrész gyulladt 
meg, amelyet sajnos nem lehet a 
tűzoltóautókkal megközelíteni, így 
a helyiek és a tűzoltók gyalogszerrel, 
szerszámokkal, vödrökkel kellett 
felvegyék a harcot a lángok ellen. 
Az oltást a fokozatosan feltámadó 
szél mellett az is ellehetetleníti, kés-
lelteti, hogy bár van a közelben egy 
patak, de a meleg időjárás következ-
tében kiszáradt, így tartályokban 
kell felhordani a vizet az égő erdő-
részre – számolt be akkori megkere-
sésünkre elkeseredetten az elöljáró. 

– Szombat éjjel 2 óráig sikerült 
megfékezni a lángokat, a hivatásos 
tűzoltók el is hagyták a helyszínt, 
azonban a fokozott őrzés és a reggeli 
órákban történő oltás ellenére vasár-
nap délután 1 órakor ismét lángra 
kapott az erdő. Az erős szél időnként 
felszítja a parazsat, tehetetlenek va-
gyunk ellene. Olyan szárazság van, 
hogy még a föld is ég: a megszáradt 

aljnövényzetben csak úgy futkosnak 
a lángok. Tartálykocsikat szerez-
tünk, amelyeket traktorok segítsé-
gével szállítunk a hegyre, emellett 
pedig vödrökkel locsoljuk a kritikus 
területeket. Mintegy hétezer liter 
vizet locsoltunk szét a területen vöd-
rökkel, amik tartályokban érkeztek. 
Szóltunk a faluban az embereknek, a 
helyi televízióban is hirdettük, hogy 
sok segítő kézre lenne szükség, re-
méljük, hogy minél többen jönnek 
majd tüzet oltani, hiszen amíg  nem 
lesz egy kiadós eső, addig nem lehet 
ezt a katasztrófát megfékezni – szá-
molt be tegnapi megkeresésünkre 
Csíkcsicsó polgármestere a kiala-
kult helyzetről, ígéretet téve, hogy 
a szombati oltáshoz hasonlóan va-
sárnap este is megszervezik a terület 
őrzését.

Egy másik helyszínen, a csík-
szentimrei Büdösfürdő felett is 
meggyúlt szombaton kéthektárnyi 
erdőrész. A tegnap is a helyszínen 
tartózkodó, tűzoltásban segédkező 
Kencse Előd polgármester beszá-
molója szerint a helyszínen voltak 
a csíkszentimrei, csíkszentsimoni, 
csíkszentkirályi tűzoltók és a csíksze-
redai alakulat egy része is. 

– Kéthektárnyi, 10-12 éves fia-
tal fenyves és a nagy erdő széle égett 
le, de sikerült a lángokat megfékez-
ni, az égő területet körülhatárolni. 
Tartályokban hordtak ki vizet a 
helyszínre, amelyekkel a lángoló, 
parázsló területeket oltották, lo-
csolták a tegnapi nap folyamán 
is. – Reméljük, hogy nem keletke-
zik több kár, sikerül eloltani a nap 
folyamán az erdőtüzet – mond-
ta el megkeresésünkre bizakodva 
Csíkszentimre polgármestere. Két 
hektáron égett egy fenyőcsemetés 

terület Maroshévízen pénteken, 
ahol a tűz elemésztett mintegy 
200 csemetét, de a tűzoltóknak 
és civileknek, akik 13 órán át 
dolgoztak a helyszínen, sikerült 
megfékezniük a lángokat, így a 
közeli erdőt megmentették. A 
tűzesetek sorozata Gyilkostón 
folytatódott, ahol ugyancsak két 
hektáron égett le a száraz növény-
zet, Gyergyószentmiklóson, a 
4-es kilométernél pedig egyhek-
táros területen egy lombhullató-
csemeteültetvény vált a lángok 
martalékává. Borszéken is lángra 
kapott az erdő, de a tűz szeren-
csére csak egy kitermelt területen 
otthagyott hulladékot emésztette 
fel, és ugyanez történt pénteken a 
Súgó-barlangnál is, ahol öt hek-
tárt érintett a tűz.

Csíkszenttamás és Csíkszent-
mihály határában is felcsaptak 
a lángok, mintegy 10 hektáron 
égetve fel a száraz növényzetet és 
a fakitermelés nyomán ottmaradt 
hulladékot.

Csíkszentmiklóson két kigyul-
ladt gazdasági épülethez riasztották 
tegnap késő délután az Olt Sür-
gősségi Esetek Felügyelőségének 
diszpécserszolgálatát. Alina Maria 
Ciobotariu, az intézmény szóvivője 
megkeresésünkre elmondta: két paj-
ta és a hozzá tartozó csűrök gyullad-
tak ki. A sorozatos erdőtüzek miatt 
szombaton reggel rendkívüli ülést 
tartott a Sürgősségi Esetek Megyei 
Bizottsága, és úgy döntöttek, hogy 
mozgósítják a helyi bizottságokat, 
hogy azok az önkéntes alakulatokkal 
biztosítsák az első beavatkozásokat a 
tűzesetek helyszínein, és mozgósít-
sák a lakosságot, hogy segítsék és tá-
mogassák a tűzoltók munkáját. 

Füst gomolyog a Büdösben. Vészjelzés

Eladásra vágta a fát. Azzal 
gyanúsítanak a rendőrök egy 
gyergyótölgyesi 51 éves férfit, 
hogy eladásra vágott fát a Mo-
gyorós-patakán. A rendőrök be-
jelentésre szálltak ki a helyszínre, 
ahol azonosították az említett 
férfit. A nyomozás során kiderült, 
hogy csütörtök délelőtt a férfi há-
rom bélyegezetlen fát vágott ki az 
állami tulajdonban lévő erdőből, 
majd az erdei út mellé húzatta 
azzal a céllal, hogy értékesítse. A 
mintegy 4,69 köbméter faanya-
got a rendőrség visszatartotta. Az 
eljárás folytatódik.

Kiskorú kerékpáros balesete. 
Egy ötéves székelyudvarhelyi kis-
fiú tiltott helyen próbált átkelni 
a gyergyószentmiklósi Virág ne-
gyedben az úttesten, de elgázolta 
egy szabályosan közlekedő autó, 
amelyet egy szárhegyi sofőr veze-
tett. A sofőr ellen testi sértésért 
indítottak eljárást.

Kutyát próbált kikerülni. Sú-
lyosan megsérült Kápolnás faluban 
egy 27 éves helyi mopedes, miköz-
ben egy kutyát próbált kikerülni az 
úttesten: elveszítette egyensúlyát és 
az árokba borult. A fiatalembert a 
csíkszeredai kórházba szállították.
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A címet idézőjelben kell érteni, és nem azért, hogy Kovács 
József jogutódjai ne sértődjenek meg az esetleges plágium mi-
att (mekkora sláger volt, a szüleim is sokat hallgatták). Azért 
kell időzejelben érteni, mert olyan időket kezdünk élni itt 
Romániában, amelyekről sokan azt reméltük, hogy régiek, 
nagyon keveseknek pedig szépek voltak, és mindenképpen sze-
retnék visszahozni.

Kitüntette Hargita megyét látogatásával Victor Ponta 
miniszterelnök, a Szociál-liberális Unió egyik fővezére. En-
nek örömére a várost megszállták mindenféle rendefenntartói 
szervezetek, olyan sokan voltak, hogy Băsescu és Boc összes lá-
togatásán együttesen nem voltak ennyien. És ha ennyi rend-
őrt meg titokzatos szolgát (Rejtőt idézve) összeterelnek, akkor 
azok valami provokatív vagy legalább tulbúzgó gesztust is kell 
tegyenek, ez elkerülhetetlen.

Azzal kezdődött, hogy egy könyvárust bevittek a rend-
őrök a szombati vásárról, mert Nyirő József-könyveket árult. 
És tudjuk, hogy Ponta érzékeny szeme nem bírja, hogy ilyen 
„provokatív és szélsőséges” irodalmat lásson. A nép szeretett 
vezéreinek gyöngéd érzéseit nem szabad sérteni, és erről a 

rend fáradhatatlan őrei gondoskodtak. Mekkora siker, mekko-
ra összeesküvést akadályoztak meg! Csak csodálatomat tudom 
kifejezni éleslátásuk előtt.

Az is baj volt, hogy a székely zászló mint megyezászló ki 
volt tűzve. A látogatás reggelére furcsamód eltűnt. A megye 
vezetői visszatetették, a látogatás előtt öt perccel kiderült, hogy 
megint leszedte valaki.

A székely zászló Hargita megye hivatalos szimbóluma. 
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki alázta meg ilyen közvetlen 
és kendőzetlen módon a megye magyar lakosságát, hogy ille-
gálisan eltávolította az egyetlen olyan hivatalos szimbólumot, 

amelyet a magunkénak érzünk. Ez például képezhetné egy 
rendőrségi vizsgálat tárgyát is, mint példátlan provokáció. 
Következőkor a meglátogatott intézmények köré majd nem 
fogják odaeengedni a magyarul beszélőket, hogy a tisztelt 
nagyméltóságú vendégek fülét ne sértse magyar beszéd?

Ponta azzal szokott érvelni, hogy ő � atal volt ahhoz, hogy 
kommunista legyen. Crin Antonescu pedig antikommunistá-
nak kiáltja ki magát. Jóhiszemű ember lévén, egyikük állítását 
sem vonom kétségbe. De egy dolgot biztosan lehet látni: az Ili-
escu-érákat nagyon komolyan tanumányozták, és nagyon tet-
szettek nekik. Mindketten az akkori erőszakos csendet szeretik, 
és szeretnék bevezetni minél hamarabb. Ha majd valakiknek 
nem tetszik, azokat elintézik rövid úton. Bányászok, jobbágy-
telki „népfelkelők”, sürgősségi kormányrendeletek, alkotmány-
szegések? Ne csodálkozzunk, ha a választások után újra az 
„oamenii de bine” osztály uralma következik. 

A régi szép idők

        NÉZŐPONT  Isán István Csongor

hargitanépe
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Egyedül érkezett a kormányfő
Victor Ponta kormányfő egyedül 
érkezett a beharangozott kettes, 
miniszterelnöki és ideiglenes ál-
lamfői látogatásra Csíkszeredába. 
Elsőként a Hagyományos Helyi 
Termékek Vásárába botlott bele a 
megyeháza oszlopsora alatt, meg-
ízlelte a helyi kolbászt és sajtot. A 
helyiekkel tartott megbeszélés 
elvben ígéretesnek bizonyult, a 
tény azonban, hogy „szorgalmas 
kezek” a gyűlés előtt eltávolítot-
ták a Hargita megye zászlójaként 
hivatalosított lobogót a teremből, 
sokakban kételyeket ébresztett.

Hompoth Loránd
Hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Abejelentettnél hamarabb ér-
kezett Csíkszeredába a kor-
mányfő helikoptere. A jár-

műből Victor Ponta miniszterelnök 
azonban csak egyedül szállt ki, Crin 
Antonescu nem érkezett meg.

– Majd eljön ő is, azonban most 
kormányfői minőségben hivatalos 
látogatáson vagyok – felelt később 
Ponta az ideiglenes államfő távollé-
tét � rtató kérdésre.

Hozzátette: azért érkezett egy-
maga, nehogy kampányvizitnek 
értékeljék a látogatást. A miniszter-
elnök elsőként a megyeháza oszlop-
sora alatt zajló Hagyományos Helyi 
Termékek Vásárába botlott, ahol 
kolbászt és sajtot kóstolt. A tömeg-
ből érkező „Székelyföld-autonómia” 
bekiáltásra jó kedélyű „Nem értem”-
mel felelt, a szavakat románul is 
megismételte a bekiabáló, de Ponta 
nem reagált.

Vásárhely: mindenki tévedett
A látogatót előbb a prefektu-

si irodába vezették, ahol zárt körű 
villámtanácskozást tartottak a helyi 
kormányhivatalnokokkal, a térség 
parlamenti képviselőivel, szenátorá-
val, majd a megyeháza nagyaulájába 
tartottak, ahol a jelen levő polgár-
mesterekkel, állami intézmények 
vezetőivel találkozott a kormányfő. 

A megbeszélés feszültségmentes 
hangulatban zajlott, sőt a teremben 
többször is harsány hahota tört ki 
egy-egy felszólalás nyomán.

Többek között derültség fogad-
ta a kérdést, miszerint számíthat-
nak-e a fejlesztések befejezésére ígért 
kormánytámogatásra. – Ki ígérte? – 
kérdezte Ponta. – A fejlesztési tárcá-
tól, Elena Udrea miniszter asszony… 
– fulladt kacagásba a válasz. – Nem 
tarthatom be az ő ígéreteit, mindösz-
sze annyit ígérhetek, megvizsgáljuk, 
hogy egyáltalán van-e alap erre a mi-
nisztériumban, ha van, igyekszünk 
megtenni a tőlünk telhetőt – felelt 
Ponta.

A megbeszélésen a derűs hangu-
lat ellenére komoly témák merültek 
fel, a felszólaló polgármesterek egy-
egy visszás helyzetet, valós gondo-
kat ismertettek, de nem kerülték az 
olyan témákat sem, mint például a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem (MOGYE) 
kérdése. Ezzel kapcsolatban Ponta 
kifejtette, szerinte mindkét fél téve-
dett, az egyetem vezetői azért, mert 
a multikulturalitás jegyében nem 
biztosították az intézmény szenátu-
sában a helyet a magyar kollégáknak, 
a magyarok pedig akkor hibáztak, 
amikor kétfelé akarták szakítani a 
MOGYE-t.

Visszajöhetnek 
a kormánypénzek
Felmerült a gyergyószent miklósi 

műjégpálya felújításának kérdése is.
– Szívesen mondanám, hogy 

igen, ha a brassói nem háromannyi-
ból épült volna meg, mint amennyit 
ér. Sajnos nálunk minden valami-
ért többe került a valós értékénél.  
Gyergyószentmiklósra visszatérve 
igyekszünk megtenni minden lehet-
ségest, tudjuk, hogy a térség a hazai 
jégkorong fellegvára – fogalmazott 
válaszában a kormányfő.

Korodi Attila parlamenti kép-
viselő felszólalásában hangsúlyozta, 
hogy Székelyföld gazdasági felzár-

kóztatásának kulcsa a jól megválasz-
tott mezőgazdasági stratégia. – Nem 
lehet előrelépés, ha nem teremtenek 
kedvező feltételeket a kisgazdasá-
gok számára, hiszen a térség nem 
igazából alkalmas sem az ipari me-
zőgazdaságra, sem pedig más ipari 
tevékenységek telepítésére – fogal-
mazott Korodi. Válaszul Ponta meg-
említette, a jövőben átrendeznék a 
mezőgazdasági termékek után be� -
zetendő áfa rendszerét, ami segíthet 
a termelőknek.

Az Ungureanu-kormány által 
kiadott, majd Pontáék által vissza-
vont fejlesztési pénzalapok kérdése 
is felmerült. A kormányfő megnyug-
tatóan nyilatkozott: akinél tényleg 
valós fejlesztést szolgál az összeg, az 
visszakapja, igaz, azzal a feltétellel, 
hogy addig nem hívhat le más kor-
mánypénzt, amíg be nem fejezik az 
illető beruházást. – Itt nem áll fenn 
az, ami máshol az országban, misze-
rint azért kaptak pénzt polgármes-
terek, hogy narancssárgák legyenek 
– fogalmazott.

Régiósítás, nagymegyék
A megbeszélés résztvevői jelez-

ték továbbá, lehetetlen helyzetbe 
került több polgármesteri hivatal 
amiatt, hogy a szigorításos törvény-
csomag tiltja új alkalmazottak fel-
vételét. – A Nemzetközi Valutaalap 
számára javaslatot állítottunk össze, 
ami rendezné az áldatlan helyzetet – 
nyilatkozta a kormányfő. Kiderült az 
is, nem mondtak le az adminisztra-
tív átszervezésről, továbbra is nagy-
megyékben, pontosabban fejlesztési 
régiókban gondolkodnak, de mint 
területi adminisztratív egységeket 
nem tüntetnék el a jelenlegi megyé-
ket sem. – Az átszervezés a decentra-
lizálást szolgálná – vélekedett Ponta.

A megbeszélés végén a kormány-
főt Hargita Megye Tanácsának ré-
széről egy székely termékekből álló 
csomaggal ajándékozták meg, utolsó 
felszólalóként Verestóy Attila szená-
tor üdvözölte a látogatót, kijelentve, 

hogy jól kezdte, hiszen idejött meg-
kérdezni, mi itt a gond, illetve mit is 
akarunk a térségben. – Ha már ilyen 
jól kezdett, adjunk esélyt, hogy meg 
is tehesse mindazt, amit ígért, meg-
oldhassa az általunk vázolt gondo-
kat – búcsúzott a szenátor.

Victor Ponta a megbeszélést 
követően az újságírók kérdéseire 
válaszolt, de arra, hogy fenntartja-e 
ma a 2010-ben Marosfőn tett kije-
lentését, miszerint „Székelyföld nem 

létezik”, kitérő választ adott: – A 
politikai csatározás, a kampány egy 
dolog, miniszterelnökként azonban 
minden állampolgárért felelősséggel 
tartozom, nemzetiségétől függetle-
nül – fogalmazott Ponta. 

A kormányfő és a helyi elöljárók 
ígéretes párbeszédét beárnyékolta, 
hogy ismeretlen tettes ismeretlen 
személy utasítására a miniszterelnök 
érkezése előtt eltávolította a termek-
ből Hargita megye zászlóját.

Helyi vezetőkkel találkozott a kormányfő. Beárnyékolt vizit FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

Törvénytelen a zászlóeltávolítás

Értetlenül áll az előtt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke, hogy július 21-én, szombaton Victor Ponta miniszterelnök 
csíkszeredai látogatása alkalmával a megyeháza gyűléstermeiből el-
távolították a megye hivatalosan elfogadott zászlaját. Hargita Me-
gye Tanácsa a megyezászlóról 2009. november 25-én döntött, ekkor 
a tanácsosok többsége a kék mezőben arany sávot, Napot és Holdat 
tartalmazó lobogót választották a megye zászlajának, amely a székely 
zászlónak felel meg. „Ezután senki nem vetetheti le, nem büntethe-
ti használatát a székely zászlónak Hargita megyében, mivel a megyei 
önkormányzati testület elfogadta azt a megye hivatalos lobogójának” 
– jelentette ki akkor Borboly. Bár a hivatalos zászló 2010. március 15-i 
ünnepélyes felvonása kapcsán feljelentést tettek az Országos Diszk-
rimináció Elleni Tanácsnál, annak döntése értelmében a zászló nem 
jelent diszkriminációt, szabadon használható.  Borboly hangsúlyozta, 
hogy tudta és beleegyezése nélkül távolították el a lobogót a gyűléste-
remből, ugyanakkor felszólítja a zászló eltávolítóját, hogy azt helyez-
ze vissza eredeti helyére. A megyeitanács-elnök szorgalmazza, hogy 
a megyezászlót úgy rögzítsék a gyűlésteremben, hogy azt onnan ne 
lehessen eltávolítani. Borboly Csaba meglátása szerint vannak, akik 
meg akarják mérgezni a jó szándékú együttműködést a magyar–ro-
mán viszonyban.



A kezdeményezést, a székely-
földi turisztikai adatbázist, az 
ezt tápláló és ebből táplálkozó, 
a tartalmát szóró információs 
csatornákat ismerteti a Tourist 
Informator, valamint az együtt-
működő egyesületek, turisztikai 
irodák csapata Tusványoson az 
Erdély Café sátorban csütörtö-
kön.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Virtuális útlevél – ezen a né-
ven hirdette meg legújabb 
projektjét a csíkszeredai 

székhelyű Tourist Informator, 
vezetőjét Gassner Wolfgang Nor-
bertet kérdezve azonban megtud-
tuk: adatbázis, értékesítési csator-
na, turisztikai kalauz, katalógus 
is egyben, a turisztikai, vendéglá-
tó-ipari és más, turistát, vendéget 
ide, Székelyföldre vonzani vágyó 
egység, egyesület közös munkájá-
nak gyümölcse.

– Az adatbázisba minden helyi 
turisztikai iroda és az itt működő 
vendéglátó-ipari egységek, prog-

ramszervezők, galériatulajdo-
no sok feltöltik a saját tevékeny-
ségükre vonatkozó adatokat. 
Mindenki a saját területét lefödő 
információkért felelős, hiszen az 
mindenki számára, más városok, 
más turisztikai irodák számára is 
elérhető – részletezte a székelyföl-
di turisztikai adatbázis működését 
a Tourist Informator vezetője.

Gassner Wolfgang Norbert 
a továbbiakban elmondta, az 
együttműködésben partnerek 
kö zösen alakítják az adatbázist, 
mindenkinek érdeke minél több 
információt begyűjteni és napra-
készen tartani a tartalmat.

– Ehhez az információhal-
mazhoz nyújt hozzáférést a mo-
bilalkalmazás, amit Tusványoson 
is bemutatunk csütörtökön 13.00 
órától az Erdély Café sátorban, 
de sok másik csatornán is hozzá 
lehet férni az adatokhoz: a we-
boldalon, az info-terminálokon, 
információs irodákban stb. – tud-

tuk meg Gassner Wolfgang Nor-
berttől. A virtuális útlevél közös 
munkájában részt vett a Sóvidék–
Hegyalja Turisztikai Egyesület, a 
Gyergyószentmiklósért Turisztikai 
Egyesület, a Tusnádfürdői Turiszti-
kai Egyesület, a Korond Turisztikai 
Egyesület, a Korondi Információs 
Pont, a Farkaslaki Agroturisztikai 
Egyesület, az Oroszhegyi Turiszti-
kai Egyesület, a Székelyvarsági Tu-
risztikai Egyesület, Ivó-völgye, a 
Székelyudvarhelyi Tourinfo Iroda, a 
Csík-Info Iroda, a Gyergyóújfalusi 
Turisztikai Információs Iroda, a 
Gyergyócsomafalvi Turisztikai 
Információs Iroda, a Máréfalvi Tu-
risztikai Információs Iroda, az Élő 
Erdély Egyesület, a Székelyföldi 
Szálláskereső, valamint a Tourist 
Informátor.

Gassner Wolfgang Norbert 
lapunk kérdésére válaszolva el-
mondta, érdekes és érdemes 
szembesítése volt  a felsorolt 
résztvevők első találkozása, 

amely a közös munka megkez-
désétől heti rendszerességgel 
jelentkezik, ugyanis az ugyan-
abban a szférában ugyanannak 
a célnak az eléréséért dolgozók 
nem ismerték egymást. 

– Azt kell tudatosítanunk a 
turizmus fellendítésén dolgozó 
szervezetekben, a lakosságban, 
hogy ne  egymástól függetlenül, 
más-más irányoknak nekifeszülve 
fejtsenek ki energiát, hanem ösz-
szefogással, egyeztetéssel ugyan-
azon irányba haladjanak – fogal-
mazta meg a Tourist Informátor 
vezetője.

A kedvezménykártyával kap-
csolatban Gassner Wolfgang Nor-
bert még fontosnak tartotta meg-
jegyezni, hogy azt az összeget, ami 
a kártyák eladásából, használásá-
ból származik, a közös projektek 
népszerűsítésére fordítják vissza, 
illetve a közös nagy pályázatok-
hoz ez a pénzösszeg önrészként 
szolgálhat.
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Körkép

> Meghívó a világ közepére. Jakab 
Attila, a 23. Bálványosi Nyári Szabadegye-
tem és Diáktábor főszervezője szerkesztősé-
günkbe eljuttatott levelében leszögezi: „A 
Magyar Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért 
Pro-Minoritate Alapítvány huszonhárom 
év alatt bebizonyította, hogy évente egy-
szer Tusványos a világ közepe. A csillagok 
állása és a szervezők döntése szerint idén jú-
lius 24–29. között Tusnádfürdő lesz a világ 
közepe.” Ezért felhívással fordul az erdélyi, 
Kárpát-medencei magyar fiatalokhoz, ha 
szeretnének részesei lenni ennek a különle-
ges és kihagyhatatlan alkalomnak, nem kell 
mást tenniük, mint összepakolni és ott lenni 

a világ közepén, Tusványoson. „Az ehhez 
hasonló nagy horderejű események az oda-
látogatók részéről többnyire jelentős anyagi 
befektetést igényelnek, Tusványos viszont 
egy rendkívül költségkímélő rendezvény. A 
belépés díjtalan, a stoppolás olcsó, csupán a 
szállásodról és az étkezésedről kell gondos-
kodnod, majd engedd, hogy sodorjanak az 
események. A világ közepén minden este 
koncertek és bulik várnak, napközben a ti-
zenöt programsátor valamelyikében szám-
talan izgalmas előadáson vehetsz részt. Talál-
kozhatsz itt rövidnadrágos politikusokkal és 
szakemberekkel, ismert sportolókkal, humo-
ristákkal, kalandorokkal, valamint megis-

merkedhetsz a Kárpát-medence különböző 
régióiból érkező fiatalokkal is” – olvasható a 
dokumentumban.

> Magyar Turizmus Sátor. A Magyar 
Turizmus Zrt. idén nagyszabású kitelepülés-
sel készül a nagy hagyománnyal rendelkező 
Tusványos rendezvényre annak érdekében, 
hogy a szabadegyetem résztvevői hazánk 
aktuális turisztikai kínálatával is megismer-
kedhessenek. A Magyar Turizmus Sátrát 
Horváth Gergely, az MT Zrt. vezérigazgató-
ja adja át július 25-én 12 órakot. A sajtótájé-
koztatóval egybekötött ünnepélyes rendez-
vényen Horváth Gergely a magyarországi 

turizmus jelenlegi helyzetét, annak alakulá-
sát is bemutatja. A Magyar Turizmus Sátor-
ban különböző turisztikai információkkal, 
kiadványokkal, segítik a táborozókat a tu-
risztikai rengetegben való eligazodásban. A 
„Magyarország-élményt” ezenkívül számos 
attrakció teszi még különlegesebbé: minden 
nap lesz kalocsai porcelán- és testfestés, toka-
ji és egri borok kóstolója, a játékos kedvűek 
pedig nyereményjáték keretében tesztelhetik 
le „Magyarország-tudásukat”. Az érdeklődő-
ket turisztikai kincseink mellett mindennap 
beavatják a Rubik-kocka „rejtelmeibe” is, 
ugyanis naponta többször tartanak majd 
bűvöskocka-bemutatót.hí
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A ROLE EgyüTTEs nEgyEdszázAdOs ALkOTóI páLyájáT ünnEpELTE

Zenés ezüstlakodalom a Mikó-vár udvarán
jól sikerült a csíkszeredai Role 
zenekar 25 éves jubileumi kon-
certje. A háromórás előadáson 
különleges látvány- és hang-
technikai elemekkel színezve, 
az együttes negyedszázados 
alkotói múltjának dalai csen-
dültek fel, a színpadon vendég-
szereplők hada vonult fel.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Többhetes megfeszített al-
kotói és szervezői mun-
kát követően hullafá-

radtan, de boldogan szálltak le 
a színpadról szombaton este a 
csíkszeredai Role zenekar tagjai. 
A meghirdetett megakoncert ki-
tűnőre sikerült, az eső sem esett, 
noha fenyegetően gyülekeztek a 
felhők a Mikó-vár hátsó udvara 
felett. Minden összejött, néhány 
kisebb hangtechnikai baki kivéte-

lével minden olajozottan zajlott a 
hatalmas, közel kétszáz szereplőt 
felvonultató koncerten. A zene-
kar barátaival, egykori tagjaival 
tette színesebbé a jubileumi kon-
certet, amelyet a fellépők mellett 
látványelemekben gazdag háttér-
vetítés is támogatott. Emellett, a 
nagy showkhoz hasonlóan ma-
gát a koncertet is többkamerás 
felvétellel két óriásvászonra ve-
títették a szervezők. Noha ren-
geteg zenésszel, énekessel, tán-
cosokkal, kórussal voltak közös 
produkciók – amihez hozzá kel-
lett rendelni a megfelelő hang-
technikai hátteret –, sikerült a 
koncertet megelőző táborban 
összecsiszolni a számokat, hogy 
minden olajozottan működjön az 
előadáson. Többek között olyan 
neves muzsikusok, énekesek ját-
szottak születésnapi örömzenét 
Nagy Tivadarékkal, mint Horváth 

Kor nél, Cserei Csaba vagy Varga 
Miklós, „minden idők legjobb 
István királya”. Kissé aggódtak 
ugyan még pénteken este Role-
ék, amikor kiderült, hogy a szín-
padtechnika összeszerelése kissé 
később lesz készen a vártnál, ezért 
a teljes előadás nyilvános főpróbája 
nem történhet meg, de szombaton 
este kiderült, alaptalanok voltak a 
félelmeik. A színpadosok, hang-
mérnökök, vizuális szakemberek 
és természetesen a kiváló zenészek 
profizmusa szükségtelenné tette a 
főpróbát, a koncert, ami a hang-
zás- és látványvilágot illeti, tény-
leg „megára” sikerült.

A koncertet a zenekarnak ké-
szíttetett, szikrázó meglepetés, a 
különleges Role-torta színpadra 
„lépése”, valamint a Csíkszere-
dában élő Molnár Vilmos költő 
versére írt, a közönséggel közösen 
énekelt dala zárta. Születésnapi koncert. Ünnepelt szerepben a Role fotó: nagy gyöngyvér

székELyföLd – vIRTuáLIs úTLEvéL

A projektet Tusványoson mutatják be
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Körkép

www.hallgatlak.ro. Bajbajutottakon segítenek fotó: balázs árpád 

> Folyamatos tüntetés a Mikóért. Körle-
vélben fordult az Erdélyi Református Egyház-
kerület gyülekezeteihez dr. Pap Géza püspök 
és Geréb Péter főgondnok. A dokumen-
tumban az egyházkerület Elnöksége a lelki-
pásztorok, presbiterek és gyülekezeti tagok 
tudomására hozzák, hogy a sepsiszentgyör-
gyi Székely Mikó Református Kollégium 
ügyében hozott első fokú döntés ellen tilta-
kozott az Igazgatótanács, az Egyházkerületi 
Közgyűlés, valamint a Zsinat is. Az aláírók 
megjegyzik, felháborodásuknak adtak han-
got a testvéregyházak püspökei, a politikai 
pártok, valamint az Európai Unió parlamen-
ti képviselői. „Tiltakozásunkat lefordítottuk 

román és angol nyelvre, és folyamatosan 
megküldjük hazai és külföldi szervezeteknek 
és személyiségeknek, annak érdekében, hogy 
a bennünket ért igazságtalanságra felhívjuk 
figyelmüket” – jegyzi meg a körlevél. Az 
aláírók felhívással fordulnak a címzettekhez: 
„Kérjük egyúttal gyülekezeteink tagjait, 
hogy mindazok, akik tiltakozásuknak han-
got akarnak adni, csatlakozzanak a Sántha 
Imre bikfalvi református lelkész által kezde-
ményezett és a Székely Mikó Református 
Kollégium előtt folyamatosan zajló tüntetés-
hez”. A dokumentum közli, az egyházkerület 
Sepsiszentgyörgyön szeptember elsejére ter-
vezi az országos tüntetés szervezését.hí
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Megáldott kereszt a szent JoakiM-kápolna helyén

Búcsú a Szent Anna-tónál
a telefon Mellett chaten is

Bővül a lelkisegély-szolgálat
Főként a fiatalokat igyekszik 
elérni az SOS Telefonos Lelkise-
gély-szolgálat az ősztől beindu-
ló új szolgáltatásával. Október-
től ugyanis nemcsak telefonon, 
hanem chaten is kapcsolatba 
léphetnek az ügyelőkkel a se-
gítségre szorulók.

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

A tervek szerint októbertől a 
www.hallgatlak.ro – ezen 
a már fejlesztés alatt álló – 

weboldalon lesz elérhető az Áradat 
Egyesület által működtetett SOS 
Lelkisegély-szolgálat chates változa-
ta. Simó Irma pszichológus, a tele-
fonszolgálat szakmai vezetője szerint 
elsősorban a fiatalokat igyekeznek 
elérni az új szolgáltatással, és maga az 
ötlet is fiataloktól származik.

Ilyen chates lelkisegély-szol-
gálat jelen pillanatban nem mű-
ködik sem Magyarországon, sem 
nyugatabbra, az ötletgazdák te-
hát alapjaitól kellett kitalálják és 
körvonalazzák az ötlet megvaló-
sítási lehetőségét, és úgy tűnik, 
most már célegyenesben vannak. 
A segítséget kérők önkéntesek-
kel kommunikálhatnak majd az 
internet segítségével, olyan 18 és 
30 év közötti fiatalokkal, akiket a 
lelki segítségnyújtás ezen típusára 
kiképeztek. A szolgáltatás, mint 
említettük, a már évek óta mű-
ködő telefonszolgálat égisze alatt 
működik majd – a tervek szerint 
októbertől hetente egy este lehet 
majd, természetesen anonim mó-
don – a chaten bejelentkezni az 
ügyeletező önkénteshez. Ezzel az 
új projekttel nem a már működő 
telefonos lelkisegély-szolgálatot 

kívánják gyengíteni – közölte a 
szakmai vezető –, hiszen a web-
oldalon külön link segítségével 
a telefonos ügyelővel is kapcso-
latba léphet a hívó, másik linken 
pedig a chates szolgáltatást érheti 
el. Emellett természetesen élnek 
majd továbbra is a már megszokott 
telefonszámok, a 0754–800808, 
illetve a 0723–800808 is.

– Mind a telefonos, mind a 
chates változat azonnali válasz-
lehetőséget biztosít, hiszen szá-
munkra fontos, hogy annak, aki 
krízishelyzetben van, azonnal 
tudjunk segíteni, krízisben nem 
ér rá napok múltán a segítő szó – 
magyarázza a pszichológus.

Simó Irma azt is elmondta, 
hogy az új projektre már kaptak 
támogatást a megyei ifjúsági igaz-
gatóságtól, a szolgálatot pedig 
állandó jelleggel támogatja a me-
gyei gyermekjogvédelmi igazga-
tóság is. 

Az SOS Lelkisegély-telefonszol-
gálat egyébként már 2005 óta mű-
ködik Hargita megyében. Csíksze-
redában és Székelyudvarhelyen van 
egy-egy kiképezett önkéntesekből 
álló stáb, és a hét minden napján, 
19 és 24 óra között telefonon érhe-
tik el az ügyeletes önkéntest azok, 
akik krízishelyzetben vannak, lelki 
gondokkal küszködnek, vagy csak 
egyszerűen beszélgető, meghallgató 
társra van szükségük.

Simó Irma szerint a hívók 
között most is sok a fiatal, leg-
gyakrabban drogproblémákban 
kérnek tanácsot, vagy éppen pár-
kapcsolati, illetve hogyan tovább, 
itthon vagy külföldön, azaz a jö-
vőképpel kapcsolatos gondjaik 
miatt hívják a szolgálatot.

Ünnepi szentmisével, ezt kö-
vetően pedig az egykori Szent 
Joakim-kápolna helyén állított 
kereszt megáldásával zajlott 
a Szent Anna-búcsú, ame-
lyen a csíkszeredai, lázárfalvi, 
csekefalvi és csíkszentmártoni 
keresztalják, valamint helyi és 
környékbeli huszárok, rezes-
bandák vettek részt szombat 
délelőtt. Az egykori kápolna 
helyén levő új keresztet Vi-
rág György, Csíkkozmás 
alpolgár mestere, Bálint Gábor, 
a csík lázár falvi egyházközség 
gond  noka és Szakács Márton, 
a Szent Anna Közbirtokosság 
elnöke állíttatta. Az újonnan 
megáldott kereszt Györfi Imre 
fafaragó művész munkája.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Búcsút tartottak szombaton 
a Szent Anna-tónál találha-
tó Szent Anna-kápolnánál 

szombat délelőtt, Szent Anna és 
Szent Joakim, a Boldogságos Szűz 
Mária szülei tiszteletére. Bár az 
idegenforgalmi látványosságként 
is számon tartott Szent Anna-tó 
környéke tele volt fürdőzőkkel és 
turistákkal, a Szent Anna-kápolna 
előtti térre alig száz ember gyűlt 
össze az ünnepi búcsús szentmi-
sére. Sokuk a rekkenő hőség elől 
a kápolna környékén található fák 
árnyékában keresett menedéket, 
onnan hallgatták az ünnepi szent-
misét, amit Tamás József püspök 
celebrált. A püspök ünnepi beszé-
dében elmondta, hogy a Szent-
írásban nincs említés a Szűzanya 
szüleiről, Szent Annáról és Szent 
Joakimról, azonban az apokrif 
Szent Jakab evangéliumban fenn-
maradt a történetük az utókor 
számára. Az írás tanúsága szerint 
vallásos emberek voltak, akiknek 
sokáig nem adatott meg a gyer-
mekáldás, azonban végül abban a 
kegyelemben részesülhettek, hogy 
az ő gyerekük lett az Istenszülő 
Szűz Mária. Szent Joakim és Szent 
Anna istenfélő emberek voltak, 
akik támogatták a templomot, 
az akkori törvénykezés szerint 
osztották vagyonukat a templom 
fenntartására, ugyanakkor a sze-
gényekről sem feledkeztek meg. 

Mi is, hozzájuk hasonlóan, ma is 
támogassuk a templomokat, egy-
házi intézményeket! – hívta fel a 
figyelmet szentbeszédében Tamás 
József püspök.

Az ünnepi szentmise után, a 
résztvevők a keresztalják zászlói 
alatt az egyházi méltóságokat kö-
vetve átvonultak a Szent Anna-tó 
partjának nyugati részébe, az egy-
kori Szent Joakim-kápolna helyén 
állított kereszt megáldására.

– A csíki kispapokkal min-
den nyáron egy-egy hetet a csí-
ki hegyekben töltöttünk, ahol 
folytonosan kutattunk, kerestük 
a múltunk emlékeit. Olvastam 
Orbán Balázs A Székelyföld leírá-
sa című művében, hogy a Szent 
Joakim-kápolna, a Szent Anna-
tó észanyugati partján, párhuza-
mosan a Szent Anna-kápolnával 
állt, és ő még látta annak falait. 
A szünidő ideje alatt rászántunk 
egy pár napot, és eljöttünk töb-
ben is kutatni, keresni a romokat. 
1976-ban az egyik vasárnap késő 
délután már éppen fel akartuk 
hagyni a keresést, amikor meg-
láttam egy míves követ, amely ki-
állt a földből, s amely köré tüzet 
is raktak. A kiemelés után megál-
lapítottuk, hogy egy szemöldök-
kő-maradvány volt, a közepén 
eltörve. A jobb oldali részén a 
lángoló nap, két sorban felül Pax, 
alul pedig Vobis volt belevésve, 

ami annyit jelent: Béke veletek! A 
követ nyomban elhoztuk a Szent 
Anna-kápolnához, amit az akko-
ri csíkkozmási plébános Szabó 
Ferenc javíttatott fel többek kö-
zött két kozmási kispap, Potyó 
Ferenc jelenlegi érseki helynök 
és Lőrincz Ernő segítségével. 
Az ő gondjaikra bíztuk a követ, 
hogy vigyázzanak rá és őrizzék 
meg, ha lehet, akkor tegyék félre 
a Szent Anna-kápolnába. Utána 
többször is visszatértünk a Szent 
Joakim-kápolna alapjainak a 
fölkutatására és megtaláltuk az 
áfonyacserjével benőtt gyep alatt 
az alap falait. Négyszögű kápol-
na volt, amit 30-40 centiméter 
mélységig sikerült feltárnunk, és 
körbe tudtuk azonosítani. Ezt 
természetesen az akkori rendszer 
nem nézte jó szemmel, többször 
is támadásnak voltunk kitéve a 
ténykedésünk miatt. Örültem, 
hogy megtaláltuk a kápolna 
helyét, de utána nem kutattuk 
tovább. Sajnos az erdő benőtte, 
visszavette, s azóta sem sikerült az 
alapokat újra megtalálni. A jövő 
feladata lesz, hogy szakítsunk rá 
időt, és másodszorra is fedezzük 
fel a kápolna romjait – számolt 
be lapunknak a kápolna felfe-
dezésének történetéről Darvas 
Kozma József címzetes esperes, a 
csíkszeredai Szent Kereszt-plébá-
niatemplom plébánosa.

Megáldják a Szent Joakim-kápolna helyét jelölő keresztet fotó: tamás attila
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Felavatták a Borsáros melegFürdőt Csíkszentkirályon

Borvízkóstolás, palacsintasütés

> Neumann János szabadidős mul-
timédia-tábor. Azokat a középisko-
lásokat várják az idei Neumann János 
szabadidős multimédia-táborba, akiket 
érdekel elsősorban a multimédia, töb-
bet szeretnének megtudni az internet 
világáról, kipróbálnák magukat film- és 
hangvágásban, és szeretnek csapatban 
gondolkodni, dolgozni. A szakmai fog-
lalkozások és a szabadidős tevékeny-
ségek kettősére épülő rendezvény au-
gusztus 17–21. között Marosfőn lesz. 
Négy szabadon választott foglalkozás 
és változatos szabadidős tevékenysé-
gek képezik az idei Neumann János 

multimédia-tábor főbb pilléreit. A 
MAKOSZ (Romániai Magyar Közép-
iskolások Szövetsége), a MIÉRT (Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet) és a HADIT 
(Hargita Megyei Magyar Diáktanács) 
által szervezett rendezvényre augusztus 
1-jéig várják a középiskolások jelentke-
zését. Amint azt Varga Milántól, a HA-
DIT vezetőjétől megtudtuk, a táborban 
olyan ismeretek, jártasságok elsajátítá-
sára nyílik lehetőség, amelyekre szinte 
minden szakterületen szükség van, és 
amelyek önmagukban is egy hozzáadott 
értéket képviselnek a pályaválasztás előtt 
állók számára. A résztvevők ízelítőt kap-

nak a web-design, a hangvágás, a filmvá-
gás és az animációkészítés fortélyaiból, 
az előadásokat, az elméleti oktatást 
szervesen egészíti majd ki a gyakorlati 
munka és a kreatív játék. Varga Milán el-
mondása szerint csapatokat szerveznek 
a résztvevők köréből, lesznek csapatközi 
versenyek, hogy még sikeresebben ko-
vácsolódjanak közösséggé a táborozók. 
– Aki részt vett a Neumann-táborban, 
még senki se bánta meg, hiszen a fiata-
lok pénztárcájához igazított, olcsó, de 
annál szórakoztatóbb táborba jöhettek 
el – üzenik az érdeklődőknek a szerve-
zők. (Darvas Beáta)hí
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Borvizeit hozta el szombaton 
Csíkszentkirályra pár székelyföl-
di település, a palackozott vizek 
vagy a közismert források vize 
mellett számos küpüs borvizet, 
csak a helyiek által ismert ás-
ványvizet hoztak el az aquarius 
– a borvíz ünnepe című rendez-
vényre. Jánosi Csaba geológus, 
a székelyföldi borvizek és népi 
gyógyfürdők kiváló ismerője 
szerint jó a borvizes seregszem-
le megszervezésének ötlete, 
ugyanis felhívja a figyelmet szé-
kelyföld egyik legnagyobb kin-
csére, az ásványvizekre, ugyan-
akkor évről évre megmozgatja a 
borvizes települések elöljáróinak 
fantáziáját, hogy miként tudnák 
népszerűsíteni saját vizeiket.

sarány istván
sarany.istvan@hargitanepe.ro

Bár Háromszéken rajtolt az 
Aquarius nevet viselő bor-
vizes seregszemle, immár 

majdnem az egész Székelyföldre 
kiterjedt, bekapcsolódott számos 
háromszéki és Hargita megyei 
település, a rendezvény szervezé-
sében pedig részt vállalt mindkét 
megye. Évente változik a helyszín, 
tavaly Háromszéken tartották, 
idén Hargita megyén volt a sor.

– Már tavalyelőtt, a dánfal-
vi rendezvényen kértem, hogy 
Csíkszentkirály adjon otthont a 
következő Aquarius-találkozónak, 
ugyanis a mi községünk nagyon 

gazdag borvízforrásokban, je-
lentős méretű ipari kitermelés és 
feldolgozás folyik, emellett valóra 
váltottunk egy közel százeszten-
dős álmot: korszerű fürdőhellyé 
alakítottuk a falu határában lévő 
Borsáros-fürdőt – közölte a Har-
gita Népe kérdéseire válaszolva 
Székely Ernő polgármester.

Az elöljáró elégedett a felhoza-
tallal, a vendégek számával, a szó-
rakoztató műsor színvonalával, 
no meg azzal, hogy a rendezvény-
re elkészült a Borsáros-fürdőn az 
új melegfürdő a maga 16 négyzet-
méteres medencéjével meg a ren-
dezett szabadtéri stranddal.

Jánosi Csaba geológus elő-
adásából megtudhattuk, hogy 
Csíkszentkirályon hajdanán két 

gyógyfürdő is működött, a 
Bor sáros-fürdő és a Cigányok 
feredője. A Borsáros-fürdő mű-
ködtetésére 1891-ben a telepü-
lés lakóiból, földbirtokosokból 
fürdőtársulat alakult, s nem ke-
vesebbről álmodtak, mint „egy 
olyan hatalmas fürdőtelepet le-
hetne beállítani, amely egy másik 
Kovászna vagy Vajnafalva lenne”. 
Nos, ez akkor nem sikerült, de – 
mint Jánosi Csaba is megjegyezte 
– Székely Ernő polgármester ki-
tartása és következetessége révén 
van esély arra, hogy megvalósul-
jon a fürdőtársulat kezdeménye-
zőinek álma.

A borvíz kultúrájáról Jánosi el-
mondta azt is, hogy Szentkirályon 
mofetta is működött hajdanán 

a kántori lak pincéjében, illetve a 
borvizes kutak – a víz színe fö-
lött lebegő száraz szénsavnak kö-
szönhetően – hűtőszekrényként 
működtek, a vederben leengedett 
élelmiszert tartósították benne.

Az előadó kitért a palackozás 
történetére is, megjegyezve, hogy 
bár később indult el, mint  Szé-
kelyföld más településein, az 1953-
ban, a tivai téglagyárnál fúrt 35 
méteres bővizű kút megalapozta a 
palackozóipart a településein.

Jánosi Csaba a résztvevőkkel 
kapcsolatban a Hargita Népének 
megjegyezte, hogy hiányolja a 
megye többi nagy palackozójának 
jelenlétét, így a borszéki és a bél-
bori üzen termékeit. Mint mond-
ta, bár népes az idei Aquariuson 
a részvétel, ez elenyésző ahhoz 
képest, hogy Székelyföld 150 tele-
pülésén tartanak nyilván borvíz-
forrást, aminek a vizét elhozhat-
ták volna a rendezvényre.

A rendezvény fúvószenekarok 
felvonulásával kezdődött, a falu 
központjából masíroztak a reze-
sek a Borsáros-fürdőig. Miközben 
a borvizesek portékáikat mutatták 
az e célból felállított sátrakban, s a 

zsűri végigkóstolta valamennyit, a 
palacsintasütő verseny résztvevői 
tüsténkedtek a tűzhelyek körül, 
ki-ki saját borvizével kelesztette a 
palacsintatésztát.

Ünnepi beszédek is elhang-
zottak Hargita Megye Tanácsa és 
a Kovászna Megye Turizmusáért 
Egyesület által szervezett rendez-
vény megnyitóján. Székely Ernő 
polgármester a község természeti 
értékeiről, azok kiaknázási lehe-
tőségeiről szólt. Ez utóbbi fontos-
ságára hívta fel a figyelmet Becze 
István megyei tanácsos, hangsú-
lyozva az ügy sikere érdekében ki-
bontakozott összefogást Kovászna 
és Hargita megye között. Tánczos 
Barna, a Hargita Megyei Vidékfej-
lesztési Egyesület vezetője a fürdő-
höz kötődő emlékeit elevenítette 
fel, hangsúlyozva a lehetőség ki-
használásának fontosságát.

A színpadon egymás után 
léptek fel a csíkszentkirályi, csík-
szentimrei, mikóújfalusi és gi-
dófalvi fúvósok. A rendezvényen 
részt vevő gyermekek – ha nem a 
fürdőzést választották – bekap-
csolódhattak a különböző kéz-
műves-foglalkozásokba.

Borvízmustra. Ízre, színre, szagra is kíváncsiak voltak a bíráló bizottság tagjai

Palacsintasütő verseny. Szódapor helyett borvíz
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A Pro Educatione Egyesület – Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat 
munkatársat keres Projektmenedzser állás betöltésére 

a Hálózat munkatársaként.
Elvárások: 
* Egyetemi végzettség társadalomtudományok területén
* Keresztény elkötelezettség, társadalmi felelősségtudat
* Csapatmunkára és önálló munkára való képesség
* Rugalmasság, energikusság
* Kreativitás, pszichikai teherbírás, hatékonyság
* Jó kommunikációs és megértési készség
* Döntéshozatali és felelősségvállalási készség
* Érdekérvényesítő képesség, határozott fellépés
* Kritika megfogalmazására és elfogadására való készség
* Tervezési, szervezési, motiválási, koordinálási és ellenőrzési készségek
* Rugalmas munkaidővel való bánásmód
* Rugalmas munkaprogramhoz és utazáshoz való alkalmazkodási készség
* Magyar, román és egy idegen nyelv alapos ismerete (angol vagy német)
* B-kategóriás hajtási jogosítvány
* Számítógép-kezelői ismeretek, különösen az elektronikus tudástár szerkesz-

tése, működtetése
Feladatkör: 
* Szervezés, koordináció, kapcsolattartás a tagszervezetekkel
* Projektmenedzsment, pályázatírás, ügyvitel
* Belső és külső kommunikációs rendszer működtetése
* Az elektronikus szakmai tudástár szerkesztése, működtetése
* Saját felnőttképzési profil alakítása, képzési programok koordinációja
* Kiadványok, hírlevelek szerkesztése, a képzési programok népszerűsítése
* Forrásbevonás, forrásokkal kapcsolatos közvetítés, belső pályáztatási rend-

szer működtetése
* Minőségbiztosítás: standardok kidolgozása, bevezetése és fenntartása.
Amit ajánlunk: 
* Teljesítmény szerinti javadalmazás
* Továbbképzéseken való részvételi lehetőség
* Rugalmas munkaidő
* Csapatszellemre törekvő munkaközösség
Jelentkezési feltételek:
* Motivációs levél (1 oldal), illetve szándéknyilatkozat
* Tanulmányterv egy felnőttképzési hálózat hatékony működtetéséről
* Fényképpel ellátott önéletrajz, oklevelek, illetve más képesítések szkennelt 

másolata.
A dokumentumokat az office@proeducatione.ro e-mail címre kérjük küldeni. 
Jelentkezési határidő: szeptember 3.

A vizsgáztató bizottság fenntartja az előválogatás jogát. A meghallgatásra
meghívott személyek gyakorlati és szóbeli megmérettetésben vesznek részt.

hirdetés

Körkép

> Szavazás 22 körzetben. Jövő vasárnap 
22 szavazókörzetben adhatják le voksaikat 
az udvarhelyiek. A július 29-i referendu-
mon a július 6-án tisztségéből felfüggesztett 
Traian Băsescu államfő leváltása mellett vagy 
ellen kell voksolni. A népszavazásról szóló 
törvény szerint a népszavazás érvényességé-
hez a választói jegyzékben szereplő román 
állampolgárok felének szavazata plusz egy 
voks szükséges. Tehát a pár napja kihirdetett 
referendumtörvény értelmében a parlament 
által felfüggesztett államfő leváltásáról mint-
egy 9 millió 150 ezer választópolgárnak kell 
véleményt nyilvánítania. A külföldön tar-
tózkodók útlevelük felmutatásával szavaz-

hatnak a román konzulátusokon, az itthon 
tartózkodók személyazonossági igazolvány-
nyal járulhatnak az urnák elé. A polgárok 
nemcsak a lakhelyük szerinti körzetekben 
szavazhatnak, hanem azokban is, ahol éppen 
tartózkodnak a referendum idején. 

> Tűzeset Máréfalván. Túlhevült ké-
mény miatt gyulladt ki egy csűr pénteken 
délután Máréfalván. A tomboló tűz több 
lakóházra és melléképületre is továbbter-
jedt, ez utóbbiak esetében a helyszínre sie-
tő tűzoltók meg tudták fékezni a lángokat. 
A hivatásos tűzoltók mellett a szomszédos 
községek több önkéntes alakulatának tag-

jai, illetve számos helybéli is segített az 
oltásban, mely mintegy két és fél órát vett 
igénybe, ez idő alatt a rendőrség leállította 
a forgalmat a Máréfalván átvezető főúton. 
Az első becslések szerint az anyagi kár kö-
rülbelül 45 ezer lej.

> Fulladás a Szejkén. Vízbe fulladt egy 
férfi tegnap délután a szejkei strandon. A 
halál körülményeit egyelőre csak találgat-
ják, szemtanúk szerint a férfi fejest ugrott, 
de nem jött fel a felszínre, az ezt követő 
keresés során találtak rá a víz alatt a férfi 
élettelen testére. A helyszínre a mentőket 
is kihívták, akik csak a halál beálltát tudták 

megállapítani. A 41 éves G. S. testén nem 
voltak látható sérülések, halálának pontos 
okáról csak a boncolás után tudnak többet 
mondani.

> Mától javítási munkálatok. Szé-
kelyudvarhely Polgármesteri Hivatala 
felhívja az érintettek figyelmét, hogy má-
tól javítási, aszfaltozási munkálatok kez-
dődnek el a Tompa László utcában – a 
Székelyudvarhelyi Bíróságtól a Petőfi Sán-
dor utcáig. A gyalogosok használhatják 
ezt az útszakaszt, az autósok előtt viszont 
a következő héten lezárt lesz. Az érintettek 
megértését kérik.hí
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FAlunAPok kőrisPATAkon

Elő a kalapokkal

székElyFöldi lEgEndárium

Tesztelik a társasjátékot

nehéz lett volna eltéveszteni a 
helyszínt azoknak, akik a hétvé-
gén úgy döntöttek, ellátogatnak a 
szalmakalap Fesztiválra, hisz a tö-
meg, a fúvósok és a rengeteg szal-
makalap mind azt jelezte, jó helyen 
járunk. A székelyudvarhelytől 
több mint negyven kilométerre 
fekvő kőrispatakon immár hato-
dik alkalommal ülték meg a falu 
sikerét biztosító szalma ünnepét.

Berkeczi Zsolt
berkeczi. zsolt@hargitanepe.ro

Hatodik alkalommal szer-
vezték meg hétvégén, az 
Etéd községhez tartozó 

Kőrispatakon a Szalmakalap Fesz-
tivált, és még a nyári forróság sem 
volt képes eltántorítani azt a sok 
embert, akik ünnepelni gyűltek ösz-
sze a megyehatár menti településen. 
Természetesen mindenki megtalálta 
a módját annak, hogy a napszúrástól 
védve legyen: volt, aki a helyi busz-
megálló árnyékában, egy üveg sör és 
a barátok társaságában anekdotázva 
tűrte a júliusi forróságot, de azok sem 
estek kétségbe, akik már nem fértek 
be az árnyékos helyre, a szalmakalap 
jó szolgálatot tett.

Ez utóbbi után érdeklődve, mi 
is inkább a rendezvénynek otthont 
adó, zsúfolásig megtelt, Szalmakalap 
Múzeum előtti utca felé vettük az 
irányt, ahol módunkban állt szem-
ügyre venni a kiállított kalapcsodá-
kat: láttunk ott kicsit, nagyot, fér-
fi- és női, hajlékony, valamint nagy-
karimájú kalapot is. A nézelődők, 

de főleg a vásárlók számából ítélve 
nyugodtan levonhattuk a következ-
tetést: a szalmakalap máig kedvelt 
nyári viselet maradt. Mindezek elle-
nére azonban nem lehet csak a szal-
makalap-készítésből megélni, állítja 
kérdésünkre egy helyi kalapkészítő, 
Dömös Attila. A mezőgépész vég-
zettségű férfi elmondta, már 19 éve 
szalmakalap-készítéssel foglalkozik, 
szenvedélyként éli meg, de a mester-
ség csak jövedelemkiegészítés.

– Csak három hónapot tart a 
szezon, és bár ez idő alatt mindent 
próbálunk kihozni belőle, járunk 
vásárokba, Udvarhelyen is rendsze-
resen árulunk, valami mással is kell 
foglalkozni mellette. A kalapkészí-
tés mellett a földeken dolgozok az 
év további részében – magyarázza 
Dömös. Mindezek mellett azon-
ban más oka is van annak, hogy 
nem tud jövedelmező lenni a helyi 
szalmakalapgyártás, ez pedig, mint 
megtudjuk, nem más, mint a kínai 
kalap. Dömös szerint a kínaiak im-
már betörtek a kalaposok piacára is, 
így a rizsszalmából készült terméke-
iket olcsóbb áron kínálják eladásra, 
mint ő maga, az amúgy drágának 
nem mondható, tizenöt és tíz le-
jes kalapjait. A kalapkészítő ennek 
ellenére nem csügged, elmondása 
szerint a minőségi munkával és a pi-
aci igények kielégítésével dolgoznak 
tovább.

A szalmakalapmustra után, mint 
oly sokan, mi is belátogattunk a mél-
tán híres kalapmúzeumba, ahol az 
ünnepség alkalmával igencsak meg-

nőtt a látogatók száma. A nézelődők 
azonban megtekintették a múzeum-
ban többek közt a világ legnagyobb 
kiállított szalmakalapját, nem viha-
roztak ki az udvarról, ugyanis sokan 
voltak kíváncsiak a helyszínen ké-
szülő kalapokra, nagy népszerűség-
nek örvendett az udvaron található 
ajándéküzlet, ahol szalmából készült 
díszek közül lehetett válogatni.

A faluünnep forgatagát csodáló 
magyarországi pár sem tett másként, 
ők a múzeum terasza által nyújtott 
árnyékot élvezték. Júlia és András 
éppen nyaralásukat töltik Székely-
földön, éppen Erdőszentgyörgyön 
voltak, amikor hallottak a kőrispa-
taki fesztiválról. Mint elmondták, 
nagyon tetszett a falunap hangulata, 
és a Szalmakalap Múzeum is nagy 
élményt nyújtott számukra.

Később kiderült, nem a ma-
gyarországi pár volt az egyetlen sza-
badságát töltő látogató, nagyon sok 
Kőrispatakról elszármazott időzíti a 
fesztivál idejére pihenőszabadságát.

– Aki valamilyen módon kap-
csolódik a faluhoz, az készül a falu-
napokra, hiszen tudja: a július 21-
hez legközelebb eső hétvégén Szal-
makalap Fesztivál lesz Kőrispatakon. 
Az évek során megszokták a rendez-
vényt, és szívesen járnak vissza az el-
származottak is – fogalmazott Szőcs 
László, Etéd község polgármestere, a 
Szalmakalap Múzeum alapítójának, 
Szőcs Lajosnak fia. Mint mondta, 
minden évben igyekeznek megszer-
vezni a falunapokat, hogy biztosítani 
tudják a rendezvény folytonosságát.

Kalapcsere. Népszerű volt a kőrispataki szalmakalap

megközelítőleg egy hónapon be-
lül kerül boltokba a székelyföldi 
legendárium alapján készített 
családi társasjáték. A játékot 
Tusványoson és a míves Emberek 
sokadalmán mutatják be élőben.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint Fazakas Szabolcs öt-
letgazda elmondta, elő-
ször 200 példányt nyom-

tatnak ki a társasjátékhoz szükséges 
lapból. A társasjátékot Tusványoson 
és a Míves Emberek Sokadalmán 
mutatják be: akkora formátumban 
nyomtatják ki a játékfelületet, hogy 
a gyerekek rá tudnak majd állni, gu-
rítani rajta a kockával. – A játékot 
három éves kortól bárki játszhatja. A 
felületen minden karikához tartozik 
egy monda, amely szerepel a könyv-
ben is. A gyerekek a játék révén meg-
tanulják a mondákat – ismertette 

Fazakas. A játéknak készül egy má-
sodik verziója is, amelyen a kincske-
resős történetek kerülnek előtérbe. 
Ez inkább a kislányoknak szól majd, 
tündérmeséken keresztül kell kalan-
dozni a játék során. A nagyközönség 
számára a társasjáték megközelítőleg 
egy hónapon belül lesz elérhető, egy-
előre tesztelik. Minden darabont-
díszőrségváltást követően ingyen 
ki lehet próbálni, a Székely Támadt 
Várban. 
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gyergyó

Külső-belső felújítási munkála-
tokat végeznek a gyergyó-
szent  miklósi kórházhoz tartozó 
gyergyóditrói alegységben. A 
hat vanezer lej összértékű mun-
kálatokat a helyi önkormányzat 
költségvetési alapból végezteti a 
szintén helyi Dorika-Formix épít-
kezési vállalkozással.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Fontos nekünk ez a kórház, 
nem szeretnénk, hogy a léte 
mindössze azon múljon, 

hogy a konyhája nem felel meg az 
európai uniós normáknak – jelen-
tette ki a Hargita Népe kérdésére 
Puskás Elemér, Gyergyóditró pol-
gármestere.

Mint mondta, 2009-ben már fel-
vetődött, hogy bezárják a kórházat, 
mert nem felel meg az uniós elvárá-
soknak. Akkor azonban az elöljáró 
aprólékosan átbeszélte dr. Puskás 
Károly főorvossal, a ditrói kórház 
vezetőjével a helyzetet, és mindössze 
huszonkét nap alatt elvégezték azo-
kat a szükséges átalakítási munkála-
tokat, amelyeket kértek a tisztiorvosi 
szolgálat (SANEPID) illetékesei

 – Nemrég megint ellenőrzés 
volt, ezúttal a konyhát nem találták 
megfelelőnek, noha néhány évvel ez-

előtt a főorvos svájci kapcsolatainak 
köszönhetően teljesen felújították, 
új berenedezésekkel látták el a helyi-
séget – részletezte a polgármester.

Az ellenőrzést újabb tanácskozás 
követte, és megszületett a döntés: 
önkormányzati alapokból elvégzik a 
szükséges átalakítási munkálatokat, 
és ezzel egy időben a külső javításo-
kat is. Így falakat húztak, külön öltö-
zőt, mosdót alakítottak ki a konyhai 
személyzetnek, külön helyiségben 
lesz a zöldség- és húsfeldolgozás, il-
letve az ételkészítés. Ezzel egy időben 
a közel százéves épület külső falát 
is javítják, újrafestik úgy, hogy a dí-
szítőelemeket is kiemelik a festéssel, 

illetve kicserélik a megrongálódott 
cserepeket a tetőn. – Szerencse, hogy 
mindehhez méltó partnerre leltünk 
a helyi Dorika-Formix Kft. vezető-
jében, akinek szintén nem mellékes 
szempont, hogy lesz kórházunk vagy 
sem – fejtegette Puskás Elemér.

Elmondta, mind az anyaggal, 
mind a munkavégzéssel meghite-
lezte az építkezési vállalkozás az 
önkormányzatot, hiszen a költség-
vetés kiigazításának vitája csupán a 
soron következő tanácsülés témája. 
A munkavégzéssel mellesleg siet-
niük kell, hiszen mindezt a kórház 
egy hónapos nyári szünete alatt be 
kell fejezniük.

Újra kigyulladt Gyergyószent mik-
lóson az a fafeldolgozó üzem, ahol 
korábban két esetben is komoly 
károkat okozott a tűz.

J. A.

Gyergyószentmiklóson ki-
gyulladt az a fafeldolgo-
zó üzem, ahol korábban 

már két esetben is jelentős káro-
kat okozott a tűz. Ez alkalommal 
a fűrészporraktár kapott lángra, 
de a tűz átterjedt az épület kö-
zelében lévő fűrészárura is – írja 
az Agerpres hírügynökség. A tűz 
egyébként egy faapríték- és fű-
részporraktárból indult, amelyet 
a hőközpontnál használnak – 
közölte Alina Ciobotariu, az 
Olt Sürgősségi Esetek Felügyelő-
ségének sajtószóvivője. A lángok 
mintegy kétszáz négyzetméternyi 

területen pusztítottak, és az égés 
negyven köbméternyi fűrészárut 
is érintett. A tűz megfékezése után 
a hivatásos és önkéntes tűzoltók 
jelentős mennyiségű faanyagot 
mentettek ki a lángokból, emiatt 
elhúzódott az oltás.

Mint ismeretes, a szomba-
ton kigyulladt fafeldolgozó 
üzemben 2008. július 26-án 
felrobbant a fűrészportároló. A 
munkabalesetben 23 munkás 
szenvedett égési sérüléseket, 
utóbb közülük többen belehal-
tak sebeikbe. Tűzoltósági szak-
értők szerint az akkori robba-
nást a gépekről lepattanó szikra 
okozta, amely begyújtotta a fa-
port, majd amikor a tűzoltáshoz 
igyekvő munkások kinyitották a 
tároló ajtaját, berobbant a bent 
lévő fűrészpor is.

Egyetlen szakcég vagy szakem-
ber sem vállalta Gyergyó al-
faluban, hogy lebonyolítja a 
folyamatban lévő négy infrast-
rukturális fejlesztést célzó pro-
jektet. Így Gáll Szabolcs, a nem-
rég megválasztott polgármester 
kénytelen elődjét megbízni a 
feladattal.

J. A.

Hét végéig szabott határ-
időt Gáll Szabolcs gyer-
gyóalfalvi polgármester, 

hogy a folyamatban lévő nagy 
horderejű infrastrukturális fejlesz-
téseket célzó pályázatok lebonyo-
lítására szakcéget vagy szakembert 
alkalmaz, mivel – mint korábbi 
sajtótájékoztatóján is jelezte – a fel-
adat meghaladja képességeit.

– Két szakcég nézte át a múlt 
héten az iratcsomókat, sajnos, 
egyik sem vállalta a pályázatok le-
bonyolítását – jelentette ki a Har-
gita Népe kérdésére Gáll Szabolcs 
polgármester.

Mint jelezte, így nem maradt 
más választása, mint a feladatot át-
ruházni elődjére, György Istvánra, 
aki jelenleg is – míg augusztus else-
jén lejár a megbízatása – a pályáza-
tok ügyintézésével foglalkozik.

Gáll arra is kitért, hogy az ön-
kormányzat csak arra az időre köt 
szerződést György István cégé-
vel, amíg a négy infrastrukturá-
lis fejlesztéseket célzó pályázatot 
elszámolják. A munkálat fejében 

2500 lejes honoráriumot ajánlott 
a korábbi RMDSZ-es polgármes-
ternek – aki mellesleg elindította 
a fejlesztéseket – nem tudni vi-
szont, hogy György István vállal-
ja-e a feladatot, ugyanis korábban 
lapunk kérdésére kijelentette: 
csak akkor vállalja, ha a községben 
megszűnnek a személyét érintő 
áskálódások.

A kérdéses négy nagy horde-
rejű pályázat magába foglalja a 
teljes szennyvízhálózat kiépítését, 
a borzonti ivóvíz- és szennyvízhá-
lózat kiépítését, a mezei és erdei 
utak javítását, a községi úthálózat 
kiépítését, a szociális otthon építé-
sét, valamint az iskola épületének 
javítását.

Idén tartották tizedik alkalommal 
Gyilkostón a Szent Kristóf-napi 
sokadalmat, ahol, mint már meg-
szokottá vált, a néphagyomá-
nyo ké volt a főszerep. Az ünnepi 
szentmisét követően kulturális és 
szórakoztató programok sora vár-
ta a kikapcsolódni vágyókat.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro 

Idén is a néphagyomány kapta 
a főszerepet a Gyilkostói Soka-
dalom programszámaiban. A 

tó partján felállított színpadon a 
népzenei és néptáncelőadások sorát 
követhették végig az érdeklődők, a 
műsorszámok között szerepelt Koós 
Éva marosvásárhelyi népdalénekes 
koncertje, majd őt követően szín-
padra lépett a szárhegyi Cika zene-
kar, valamint a gyergyószentmiklósi 

Hóvirág néptáncegyüttes is. A mu-
latni vágyókat táncház várta, ahol 
Bartis Zoltán és zenekara biztosítot-
ta a talpalávalót.

A Gyilkostói Sokadalom hagyo-
mányos részeként idén is volt huszár-
tábor, és természetesen nem maradt 
el a közkedvelt Hagyományos Ízek 
elnevezésű főzőverseny sem. Egész 
napos program volt a kézművesvásár, 
amelynek kereté ben a gyergyóújfalvi 
Aranyász, illetve a csomafalvi Fe-
nyőalja egyesületek kínálták porté-
káikat, emellett külön kézműves- 
foglalkozást is tartottak, ahol a Pro 
Terra Alapítvány kézművesei a fo-
nalgrafika és a bútorfestés techniká-
ira oktatták az érdeklődőket. Bár az 
idei rendezvénynek sem kedvezett 
az időjárás, a délutáni órákban hatal-
mas cseppekben szakadt az eső, nem 
szegte a sokadalomra érkező turisták 
kedvét, ernyők és fedett teraszok vé-
delméből hallgatták a koncerteket és 
próbáltak bekapcsolódni a különbö-
ző szabadtéri rendezvényekbe.

A Gyilkostói Sokadalom szerve-
zői Gyergyószentmiklós Polgármes-
teri Hivatala, a Művelődési Központ 
és az Ifitéka. A 17 ezer lej összköltsé-
gű rendezvény kiemelt támogatói a 
Nemzeti Kulturális Alap és a Beth-
len Gábor Alap.

Kívül-belül megújul: új konyhája lesz a régi kórháznak

FElÚjÍtjáK A GyErGyóDItróI KórházAt

Modern konyhája lesz 
az intézménynek

FAFElDolGozóüzEm GyullADt KI 

GyErGyóSzEntmIKlóSon

Kétszáz négyzetméternyi 
terület lángolt

SEnKI nEm vállAltA A projEKtmEnEDzSErI 

tISztSéGEt GyErGyóAlFAlubAn

Egyetlen megoldás: 
György István alkalmazása

GyIlKoStóI SoKADAlom

A néphagyományoké a főszerep

Rögtönzött színpad a tó partján. Kikapcsolódás és szórakozás
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hirdetésekVégleges a magyar olimpiai csapat

A Magyar Olimpiai Bizott-
ság vezetői az elmúlt héten 
véglegesítették a londoni 

Nyári Olimpiai Játékokon induló 
sportolók létszámát és regisztrál-
ták az adatokat a szervezőbizott-
ságnál (LOCOG). A MOB főtit-
kára, Molnár Zoltán csapatveze-
tő, a Magyar Atlétikai Szövetség 
elnökének egyetértésével nem 
nevezte Fazekas Róbert diszkosz-
vetőt a londoni olimpiára. Így 159 
magyar helyett végül 158 lesz. A 
román küldöttség tagjait korábbi 
lapszámunkban közöltük.

A nevezett magyar
sportolók
Asztalitenisz: Pattantyús Ádám, 

Zwickl Dániel, Póta Georgina, 
Tóth Krisztina.

Atlétika: Baji Balázs, Deák Nagy 
Marcell, Helebrandt Máté, Kazi Ta-
más, Kiss Dániel, Kovács Tamás, Kő-
vágó Zoltán, Kürthy Lajos, Minczér 
Albert, Pars Krisztián, Szabó Attila, 
Erdélyi Zsófia, Farkas Györgyi, Ju-
hász Vanda, Kálovics Anikó, Mada-
rász Viktória, Márton Anita, Orbán 
Éva, Rakonczai Beáta.

Birkózás: Hatos Gábor, Lige-
ti Dániel, Módos Péter, Lőrincz 

Tamás, Bácsi Péter, Deák Bárdos 
Mihály, Sastin Marianna.

Cselgáncs: Ungvári Miklós, 
Csoknyai László, Madarász Ta-
más, Bor Barna, Csernoviczki 
Éva, Karakas Hedvig, Mészáros 
Anett, Joó Abigél.

Evezés: Simon Béla, Széll 
Domonkos, Hirling Zsolt, Varga 
Tamás.

Hegyikerékpár: Parti András, 
Benkó Barbara.

Hosszútávúszás: Gercsák 
Csaba, Risztov Éva.

Kajak-kenu: Dombi Rudolf, 
Kökény Roland, Tóth Dávid, 
Kammerer Zoltán, Kulifai Ta-
más, Pauman Dániel, Dudás Mik-
lós, Vajda Attila, Kozák Danuta, 
Kovács Katalin, Douchev-Janics 
Natasa, Szabó Gabriella, Fazekas 
Krisztina.

Kerékpár: Lovassy Krisztián.
Kézilabda: férfiválogatott: Fa-

zekas Nándor, Mikler Roland, 
Gulyás Péter, Harsányi Gergely, 
Mocsai Tamás, Nagy László, Csá-
szár Gábor, Lékai Máté, Schuch 
Timuzsin, Zubai Szabolcs, Ilyés 
Ferenc, Pérez Carlos, Iváncsik 
Gergő, Vadkerti Attila; tartalék: 
Laluska Balázs.

Műugrás: Gondos Flóra, Barta 
Nóra.

Műúszás: Czékus Eszter, Kiss 
Szofi.

Ökölvívás: Varga Miklós, Ká-
té Gyula, Harcsa Zoltán.

Öttusa: Marosi Ádám, Kasza 
Róbert, Tóth Adrienn, Kovács 
Sarolta.

Sportlövészet: Bognár Richárd, 
Sidi Péter, Csonka Zsófia.

Súlyemelés: Nagy Péter.
Szörf: Gádorfalvi Áron, Detre 

Diána.
Tenisz: Babos Tímea, Szávay 

Ágnes.
Torna: Berki Krisztián, Híd-

végi Vid, Böczögő Dorina.
Triatlon: Kovács Zsófia.
Úszás: Balog Gábor, Bernek 

Péter, Bohus Richárd, Biczó Ben-
ce, Cseh László, Financsek Gá-
bor, Gyurta Dániel, Gyurta Ger-
gely, Kis Gergő, Kozma Dominik, 
Molnár Ákos, Pulai Bence, Rá-
kos Patrik, Takács Krisztián, 
Verrasztó Dávid, Zámbó Balázs, 
Dara Eszter, Gregus Brigitta, 
Hosszú Katinka, Jakabos Zsu-
zsanna, Joó Sára, Kádas Vivien, 
Kapás Boglárka, Mutina Ágnes, 
Povázsay Eszter, Risztov Éva, Sze-
keres Dorina, Szilágyi Liliána, 
Sztankovics Anna, Tompa Orso-
lya, Verrasztó Evelyn.

Vitorlázás: Berecz Zsombor.
Vívás: Imre Géza, Szilágyi Áron, 

Mohamed Aida, Szász Emese.
Vízilabda: férfiválogatott: Biros 

Péter, Hárai Balázs, Hosnyánszky 
Norbert, Kásás Tamás, Kiss Ger-
gely, Madaras Norbert, Nagy Vik-
tor, Steinmetz Ádám, Szécsi Zoltán, 
Szivós Márton, Varga Dénes, Varga 
Dániel, Varga Tamás; női válogatott: 
Antal Dóra, Bolonyai Flóra, Bujka 
Barbara, Csabai Dóra, Czigány 
Dóra, Drávucz Rita, Gangl Edina, 
Keszthelyi Rita, Kisteleki Hanna, 
Menczinger Kata, Szűcs Gabriella, 
Takács Orsolya, Tóth Ildikó.

Az olimpiai újonc, Berki Kriszitán, a férfilólengés legnagyobb esélyese. Tőle aranyat várnak

Látványos körülmények kö-
zött megérkezett London-
ba péntek este az egy hét 

múlva kezdődő olimpiai játékok 
lángja. A lángot a brit királyi ha-
ditengerészet Sea King helikop-
tere szállította a Tower-hídhoz. 
A gépből a tengerészgyalogság 
egy fiatal kommandósa, Martin 
Williams az olimpia évére utaló 
időpontban, vagyis helyi idő sze-
rint éppen 20.12-kor kötélhág-
csón szállt alá a lánggal, amellyel 
meggyújtották az országos fák-
lyastaféta első londoni futójának, 
a kétszeres olimpiai bajnok Kelly 
Holmesnak a fáklyáját. Az olim-
piai láng május 18-án érkezett 
Athénból a British Airways légi-
társaság BA 2012-es járatszámú 
repülőgépén Nagy-Britanniába.

A láng a fáklyafutás 63. nap-
ján érkezett Londonba, és első 
londoni éjszakáját a Temze part-
ján emelkedő ősi erődben, a 
hajdan börtönként is használt, 

manapság London egyik legnép-
szerűbb turistalátványosságának 
számító Towerben, a koronázási 
ékszereket őrző Jewel House-
ban töltötte. A Londonba érke-
ző lángot mások mellett Lord 
Sebastian Coe olimpiai bajnok 
középtávfutó, az olimpiai játékok 
szervezőbizottságának elnöke és 
Boris Johnson, a brit főváros pol-
gármestere fogadta. Üdvözlőbe-
szédében Johnson hangsúlyozta, 
hogy London az újkori olimpiák 
történetében az első város, amely 
harmadszor fogadhatja „az olim-
pia szent lángját”.

A jelenlévők hangos derültsé-
ge közepette hozzátette: a Tower 
az olimpiai láng ideális őrzési he-
lye, ahogy azt már VIII. Henrik 
is megtapasztalhatta két felesége 
esetében. Johnson a Towerben ki-
végzett két néhai királyi feleségre, 
Boleyn Annára és Howard Kata-
linra utalva az „old flame” angol 
szójátékkal élt; a kifejezés azt je-

lenti, hogy „egykori szerelem”, de 
szó szerinti fordításban „ősi láng-
ként” is értelmezhető.

A polgármester kijelentette 
ugyanakkor: biztos abban, hogy 
Boleyn Annával és Howard Ka-
talinnal ellentétben az olimpiai 
láng másnap sértetlenül kerül 
elő a Towerből, és megkezdheti 
londoni körútját. A szombaton 
elkezdődött londoni körút 320 ki-
lométeres lesz, amelyben 982 futó 
vesz részt. A láng július 27-én este, 
a nyitóünnepségre érkezik meg a 
kelet-londoni Stratford kerületben 
felépített olimpiai stadionba, ahol 
a 86 esztendős II. Erzsébet király-
nő nyitja majd meg hivatalosan a 
londoni olimpiát. Az uralkodó – 
aki idén ünnepli gyémántjubileu-
mát, vagyis trónra lépésének 60. 
évfordulóját – a legutóbbi londoni 
olimpia idején, 1948-ban 22 éves 
hercegnő volt, és akkor még édes-
apja, VI. György király ült a brit 
trónon.

Londonban az olimpiai láng

2012. július 23., hétfő  9. oldal



TerrorisTagyanús kapcsolaTok a HsBc-nél

Egyelőre egy bocsánat-
kéréssel megúszták

észak-koreai, kubai, bangladesi számlák, szaúd-arábiai 
terroristagyanús kapcsolatok, mexikói drogpénzek – ilyen 
ügyekkel kellett elszámolnia a HsBc óriásbanknak az egye-
sült Államokban egy kongresszusi vizsgálóbizottság előtt. 
a gyanús dollármilliárdok ellenére egy lemondással és bo-
csánatkérésekkel megúszta a bank, legalábbis egyelőre.

Hírösszefoglaló

2007. március 15-én az amerikai drogkereskedelem elleni 
hatóság és a mexikói kormány közös akciójával lecsapott 
Csenli Je-kon kínai–mexikói üzletember lakására. Fegy-

vereket, nemzetközi pénzügyi hálózatát feltáró dokumentu-
mokat, egy titkos, elzárt szobában pedig 205 millió amerikai 
dollárt és 17 millió dollár értékű mexikói pesót találtak kész-
pénzben. Az akció minden idők legnagyobb készpénz-lefog-
lalása volt. A férfi három gyógyszeripari cégét a vádak szerint 
különböző vegyi anyagok importálására, gyártására és értéke-
sítésére használta, fontos vevői pedig mexikói drogkartellek 
voltak, amelyek metamfetamin, vagyis egy illegális drog elő-
állítására használták az átvett anyagokat. Je-kont 2007 júli-
usában kapták el az Egyesült Államokban, bebörtönözték, 
és annak ellenére nem engedték el, hogy az egyik kulcstanú 
2009-ben visszavonta vallomását. A mexikói pénzügymi-
nisztérium megállapította, hogy 2003 és 2006 között Je-
kon és cégei 450 tranzakcióval 90 millió dollárt mozgattak 
négy mexikói nagybankon és több pénzváltón keresztül. A 
pénzmosásgyanús átutalásokat végző bankok között volt 
Európa legnagyobb bankja, a HBS mexikói leányvállalata is, 
amelynek Je-kon régi ügyfele volt. A mexikói drogpénzeket 
forgató Je-koné azonban csak az egyik ügy volt abban a 340 
oldalas dokumentumban, amelyet az amerikai kongresszus 
vizsgálóbizottsága hozott nyilvánosságra a héten. A doku-
mentum szerint a bank által elkövetett bűn nem maga a pénz-
mosás volt, hanem az, hogy nem sorolták a nagy kockázatot 
jelentő kategóriába az olyan mexikói, iráni, észak-koreai vagy 
szaúd-arábiai ügyfelei ket, akik drogkereskedelemmel, terroriz-
mus támogatásával vagy tömegpusztító fegyverek kereskedel-
mével összefüggő ügyekkel gyanúsíthatók. A drogpénzek tisz-
tára mosásán túl más, legalább ennyire veszélyes területeken 
is bátran megjelent a bank. A kongresszusi bizottság ezekben 
az esetekben is csak azt kifogásolta, hogy nem lépett a bank, 
nem pedig azt, hogy gyanús pénzekhez jutottak. Több évtize-
des ügyfelük volt például az Al Rajhi Bank, Szaúd-Arábia leg-
nagyobb magánbankja, amely számára az európai nagybank 
számtalan szolgáltatást nyújtott, többek között készpénzben 
dollárral látta el az arab ügyfelét.

A 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás után a 
terroristák pénzügyi hálózatait is alaposabban kezdték feltárni 
az Egyesült Államokban. Ezek során arra bukkantak, hogy az 
Al Rajhi Bank több szálon is kötődik terroristákat finanszírozó 
szervezetekhez. Az egyik ilyen szál az, hogy az arab bank egyik 
alapítója az al-Kaida korai támogatója volt. Volt ügy, amely az 
amerikai kormány politikai céljaival volt ellentétes, és emiatt 
rossz fényt vetett a bankra. Két HBSC-leányvállalat például 
25 ezer tranzakciót hajtott végre 19,4 milliárd dollár értékben 
iráni szervezetekkel úgy, hogy az Egyesült Államok szankcióval 
sújtotta az atomfegyver gyártásával gyanúsított Iránt. Emellett 
voltak ügyek, amelyek szerint 290 millió dollár értékű gyanús 
utazási csekket mostak tisztára egy japán bank számára, másik 
pontok szerint pedig észak-koreai, kubai vagy épp bangladesi 
gyanús szervezetek számláit kezelték.

Gazdaság
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A DAciA tovÁbbrA is piAcvezető, 

Roncsautókon

> Halpiaci gondok. A romániai halte-
nyésztés Délkelet-Európa legnagyobb poten-
ciáljával rendelkezik, a termelés tekintetében 
mégis elmarad a fogyasztók várakozásától. 
1989-ben az országnak még 40 óceánjáró 
halászhajója volt, azonban ez az iparág zuha-
nórepülésbe kezdett, és a konzervgyártás, az 
1989-es szintet véve alapul, a következőkép-
pen alakult: 1996-ban 4,5%; 1999-ben 1,2%; 
2005-ben 8,9%; 2006-ban 4,1%; 2012-ben 
5,7%. Napjainkban a halfeldolgozó-ipar ter-
melésének alig 10%-a kerül kivitelre, miköz-
ben nagy mennyiségben importáljuk a jobb 
minőségű és olcsóbb külföldi termékeket. 
Például: egy thaiföldi halkonzerv 0,20-0,22 

eurócentért kerül a nemzetközi piacra, míg a 
román termék 0,55 eurócent értékkel hagyja 
el a gyárat.

> Szemüvegpiac – olcsó lencsén ke-
resztül vizsgálva. Az Egészségügyi Minisz-
térium friss információja szerint az ország-
ban 11 millió lakos visel szemüveget vagy 
kontaktlencsét. A szemüvegek 40-45%-át 
nem megrendelés alapján vásárolják meg 
az optikus cégektől, hanem készen veszik a 
piacokról vagy a hipermarketekből. Ezt a 
piacot a szakemberek 100-130 millió eurós-
ra becsülik, amelyet néhány egészen nagy, 
országos hálózatú szaküzlet ural, és mellet-

tük 1000, egy-két egységgel rendelkező kis-
cég igyekszik fennmaradni. Egy szakorvosi 
vizsgálattal, recepttel megvásárolt szemüveg 
átlagára 180 lej, miközben a piaci standokon 
vagy hipermarketekben kínált szemüvegek 
15 lej körüli áron kaphatók.

> Bővült az állami költségvetés. Az 
állandósult állami költségvetés kivitelezé-
se 2012. január 1-je és május 31-e között 
7,2 milliárd lejnyi deficittel (ami a bruttó 
nemzeti össztermék – PIB – 1,19%-a) zá-
rult – mutat rá a pénzügyminisztérium 
közleménye. Tavaly a hasonló időszakban a 
deficit 7,4 milliárd lejt tett ki. A bevételek 

77,5 milliárd lejt értek el (a PIB 12,8%-át, 
amely 9,6%-kal haladta meg a tavalyi szin-
tet). 2011-hez képest az áfa 6,9%-kal, a 
luxusadó 8,2%-kal, a bevételi adó 18,9%-
kal, a jövedelemadó 9,7%-kal növekedett. 
A helyi közigazgatások terén az adók és 
tulajdondíjak 5%-kal lettek nagyobbak. 
A biztosítási hozzájárulások 21,5 milliárd 
lejt tettek ki, 7,7%-kal többet, mint tavaly 
ugyanebben a periódusban. Az Európai 
Uniónak a közkiadásokhoz való hozzájáru-
lása 55%-kal növekedett. Az állandósult ál-
lami költségvetés kiadásai 84,8 milliárd lejt 
tettek ki, ami a PIB 14%-át jelenti (8,5%-
kal több, mint tavaly). hí
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az új személygépkocsik eladá-
sának alakulásában az utóbbi 
években megvolt a maga sze-
repe a roncsautóprogramnak, 
sőt olyan esztendők is voltak, 
amikor döntő szerepe. Az idén 
e tekintetben kedvezőtlen for-
dulat következett be, ugyanis 
a vonatkozó programban a re-
méltnél jóval kevesebb hasz-
nált autó kiselejtezése szere-
pelt. ez meg is mutatkozott az 
eladott új személygépkocsik 
számában. Jó hónappal ezelőtt 
a ponta-kormány környezetvé-
delmi minisztere, ioana plumb 
bejelentette, hogy még június 
végéig újabb 15 000 értékjegy 
kibocsátására kerül sor, de 
nem így történt.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

AGépkocsigyártók Euró-
pai Egyesülete (ACEA) 
statisztikája szerint jú-

niusban országunkban 7326 új 
személygépkocsit írtak be a for-
galomba, ami 14,9 százalékkal 
kevesebb, mint a megelőző esz-
tendő azonos hónapjában bejegy-
zettek száma. A féléves statisztika 
kedvezőbb: a megelőző esztendő 
azonos időszakához viszonyítva 
5 százalékkal több új személy-
gépkocsit írtak be a forgalomba, 
nevezetesen 33 343-at. Ezekből 
a számadatokból arra lehet követ-
keztetni, hogy júniusra jobbára 
„kifáradt” a roncsprogram, s en-
nek okán lényegesen visszaesett 
az értékesített új személygépko-
csik száma.

Még nem váltottak be 
minden értékjegyet
Egyes félhivatalos informá-

ciók szerint azonban az eddig 
kibocsátott értékjegyeknek egy 
része még nem testesült meg új 
járműben. Azaz vannak, akik ki-
várnak, abban reménykednek, 
hogy a birtokukban lévő egy vagy 
két értékjegyre még eggyel esetleg 
rápótolhatnak. A roncsprogram 
beígért folytatása azonban késle-
kedik: az elmúlt héten került sor a 
begyűjtő szakcégek validálására 
a Környezetvédelmi Alapnál. 
Amint azt megtudtuk Bíró József 
mérnöktől, a csíkszeredai Remat 
szakcég ügyvezető igazgatójától, 
újra kellett kérelmezni a begyűj-

tésre való jogosultságot, annak 
határideje július 18-án járt le, 
eredményt még nem hirdettek, 
egyelőre csak annyit tudni, hogy 
megyénként két cég számára fog-
nak jogosítványt kibocsátani. Az 
értékjegyek szétosztására is csak 
azután kerülhet sor, s tekintettel 
az ügyintézés időigényességére, 
legjobb esetben augusztus első 
napjaiban indulhat újra a tényle-
ges kiselejtezés, azaz a roncsautók 
átvétele. Egyelőre azt sem tudni, 
hogy egyáltalán sor kerül-e majd 
egy újabb kiselejtezési szakaszra, 
amelyre vonatkozóan elvi ígéretet 
tett a környezetvédelmi minisz-
ter, s amely állítólag szeptem-
berben vagy esetleg októberben 

lenne esedékes. Arra vonatkozóan 
pedig, hogy egy-egy megye hány 
értékjegyben fog részesülni, hi-
vatalos adatokat nem közöltek, 
de értesüléseink szerint megyénk 
esetében azok száma valószínűleg 
200 körül lesz.

pangás európa-szerte
A becslések szerint a mostani 

újabb roncsprogram legjobb eset-
ben mintegy 7000 új személygép-
kocsival serkentheti az új autók 
piacát. Ha pedig sor kerül az év 
végéig egy újabb szakaszra, akkor 
a becslések szerint az idén eladott 
új személygépkocsik száma elér-
heti a 75-80 ezret. Ez jóval keve-
sebb, mint az eredeti becslések. 
Ugyanakkor utalni kell arra is, 
hogy a viszonylagos pangás nem 
sajátos romániai jelenség. Mond-
juk ezt, mert az uniós országok 
szintjén hat hónap viszonylatá-
ban 6,8 százalékkal esett vissza a 

megelőző esztendő azonos idő-
szakához viszonyítva az eladott 
új személygépkocsik száma. E 
számadat ismeretében akár azt is 
mondhatnánk, hogy országunk-
ban nem is olyan rossz a helyzet. 
Görögországban a visszaesés ará-
nya meghaladta a 41 százalékot, 
akárcsak Portugáliában, Szlové-
niában 14 százalékos volt, Fran-
ciaországban 14,4 százalékos, 
Olaszországban 19,7 százalékos 
stb. Vannak viszont olyan uniós 
országok is, ahol jelentős mérték-
ben megugrott idén az értékesí-
tett új személygépkocsik száma. 
Magyarországon például 19,9 
százalékkal, Csehországban 6,7 
százalékkal, Bulgáriában 6,6 szá-
zalékkal, akárcsak Lengyelország-
ban. Az Unión kívüli országok 
mindegyikében érdekes módon 
jelentős növekedés mutatkozott. 
Izlandon közel 59 százalékos, 
Svájcban pedig 11,9 százalékos. 
Amint már arra utaltunk, az össz-
kép mindenképp kedvezőtlen. 
A visszaesés okait pedig egyes 
európai országok válságos hely-
zetében kell keresni, s azon belül 
a növekvő munkanélküliségben, a 
bérek befagyasztásában, de közre-
játszott az is, hogy a romániaihoz 
hasonló gépkocsipark-felújítási 
programokat is visszafogták.

Kelendő márkák
Az eladási statisztikákból az is 

kiderül, hogy melyek azok a már-
kák, amelyek iránt Európa-szerte 
továbbra is kereslet, esetenként 
növekvő kereslet mutatkozott, s 
melyek azok, amelyek „visszaszo-
rultak”. Kezdenénk a hazai gyárt-
mányú Dacia személygépkocsival. 
Országunkban továbbra is lista-
vezető, de a piaci részesedés tekin-
tetében némileg visszaszorult, azt 
követi a Skoda és a Volkswagen. 
Európai viszonylatban az eszten-
dő első hat hónapjában az értéke-
sített új Dacia személygépkocsik 
száma 5,8 százalékkal volt keve-
sebb, mint a megelőző esztendő 
azonos időszakában, de ugyan-
akkor piaci részesedése 1,8 szá-
zalékról 2 százalékra emelkedett. 
Ennek ellenére az exportált Da-
cia személygépkocsik száma nem 
csökkent, sőt nőtt, s ez annak kö-
szönhető, hogy más térségekben 
is sikerült fokozni az érdeklődést 
a Dacia iránt. Ez pedig újólag azt 

Egyelőre azt sem tud-
ni, hogy egyáltalán 
sor kerül-e majd egy 
újabb kiselejtezé-
si sza kaszra, amelyre 
vo natkozóan elvi ígé-
retet tett a környezet-
védelmi miniszter, s 
amely állítólag szep-
temberben vagy eset-
leg októberben lenne 
esedékes. 



> A tervezettnél gyorsabb ütemben 
liberalizálnák az energiapiacot. Pénteken 
a gazdasági miniszter kijelentette, elképzel-
hető, hogy szeptember elsejétől 15%-nál 
nagyobb arányban liberalizálják az energia-
piacot. Daniel Chiţoiu szerint ez azt jelenti, 
hogy az energiaszektorban működő kis- és 
középvállalkozásoknak a szabadpiacról kel-
lene energiát vásárolniuk, nem pedig a sza-
bályozott piacról, mint eddig tették. A Nem-
zetközi Valutaalappal kötött megállapodás 
szerint szeptemberben a terület 15%-át kell 
liberalizálni, januárban a 30%-át, és 2014 ja-
nuárjára teljesen felszámolják az energiaárak 
szabályozását az ipari fogyasztók esetében. A 

lakossági fogyasztásra szánt energiánál 2017-
től diktálja a szabadpiac az árakat.

> Csökkent a romániai földgázfo-
gyasztás. Az Országos Energiaár-szabályo-
zó Hatóság (ANRE) jelentése szerint 2012 
első négy hónapjában az előző év azonos 
időszakához képest 1,1%-al csökkent a 
romániai gázfogyasztás, így ennek értéke 
63,673 megawattórára (MWh) esett. A 
belföldi gázkitermelés 78%-át fedezi az 
összfogyasztásnak, ennek 98%-a pedig 
a két legnagyobb romániai termelőtől, a 
Petromtól és a Romgaztól származik. Az 
importált földgáz ára áprilisban 3%-kal – 

149,52 lej/MWh-ról 144,04 lej/MWh-ra 
– csökkent.

> Újabb rekord: 4,5848 lejt ér egy 
euró. A Romániai Jegybank által péntek 
reggel bejelentett referencia-árfolyam alap-
ján a lej újabb történelmi mélypontra süly-
lyedt a külföldi valutákkal szemben. A hiva-
talos árfolyam szerint egy euró 4,5848, míg 
egy dollár 3,7438 lejt ér. A bankközi piacon 
jegyzett átváltási arány is eddig nem látott 
szintre ugrott. A Mediafax hírügynökség ál-
tal megkérdezett kereskedők szerint a román 
fizetőeszköz gyengülését elsősorban a Buka-
resti Egyetem Victor Ponta doktori disszer-

tációjára vonatkozó döntésének tudható be, 
miszerint a dolgozat plagizált szövegeket tar-
talmaz. A piaci források szerint a lej csaknem 
három hete tartó zuhanását a központi bank 
úgy igyekszik mérsékelni, hogy eurót ad el a 
devizapiacon. A lej gyengülését elsősorban 
a külföldi befektetők eladási hulláma okoz-
ta, akik a hazai politikai feszültségek miatt 
igyekeznek szabadulni a romániai valutától. 
Cristian Crochintu, az Admiral Markets 
pénzügyi elemzője szerint a jegybank nem 
lesz képes az idők végezetéig harcolni a de-
vizapiaccal: „A központi bank egy ideig még 
szinten fogja tartani az árfolyamot, de a vé-
gén úgyis kifut alóla a ló”.
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aggasztó tendenciák az élelmiszerpiacon

Húsz százalékkal
drágult a kukorica

a kukorica több mint 20, a búza és a szójabab pedig közel 
40 százalékkal drágult az év eleje óta, a mezőgazdasági ter-
mékek árfolyamai pedig sokéves vagy akár soha nem látott 
csúcsokon járnak – írja a portfolio.hu. az internetes portál 
elemzője szerint a hatalmas szárnyalást elsősorban a több 
mint 50 éve nem tapasztalt amerikai aszály váltotta ki, de a 
világ más részein sem kedvez az időjárás a termésnek.

Hírösszefoglaló

Tovább kúszott felfelé újabb történelmi csúcsra a szója-
bab, 4 éves csúcsra kapaszkodott a búza, és 4 cent híján 
történelmi csúcson a kukorica árfolyama, főként az 

Egyesült Államokból érkező hírek hatására. A gabonák áremel-
kedése egyre nagyobb feszültségeket okozhat különösen a nagy 
élelmiszer-importőr országok számára, ahol már 2008-ban is 
komoly éhséglázadások törtek ki, más élelmiszerek (például a 
tejtermékek vagy a rizs) áresése miatt a FAO élelmiszerár-indexe 
viszont mérséklődött az elmúlt évben. A búzakészletek ráadásul 
közel sem olyan alacsonyak, mint 2008-ban.

A kukorica és a szójabab a legnagyobb termelőjének, vala-
mint a búza legnagyobb exportőrének számító Egyesült Álla-
mok 1300 megyét és 29 államot nyilvánított katasztrófa sújtotta 
területté az 1956 óta nem tapasztalt aszály miatt. Az időjárási 
előrejelzések szerint pedig további szárazságra kell számítani.

A kukorica- és szójababföldek 1988 óta nem voltak ilyen 
rossz állapotban. Abban az évben az aszály a kukoricatermést 
31 százalékkal vetette vissza. Az USDA az előző héthez képest 
12 százalékkal 12,97 milliárd vékára csökkentette július 11-én 
az idei kukoricabetakarításra vonatkozó várakozásait, míg egy 
hónappal korábban (az aszály előtt) még rekordmennyiségű, 
14,79 milliárd vékára számított – írja a BusinessWeek. A tavalyi 
terméshez képest idén 30 százalékkal eshet az USA kukorica ter-
mése az USDA becslése szerint.

Az alacsony készletekkel rendelkező kukorica az év eleje óta 
már 21,1 százalékot drágult, az elmúlt másfél hónapban viszont 
több mint 50 százalékot. Az időjárási gondok jelentős feszültsé-
geket okoznak a kukorica piacán idén, jövőre azonban a termés 
helyreállásával az árak jelentősen mérséklődhetnek. A határidős 
piacokon idén szeptemberre 8 dollárt, jövő szeptemberi szállí-
tásra 6,6 dollárt, 2014 szeptemberére pedig mindössze 5,1 dol-
lárt kérnek egy véka kukoricáért jelenleg.

A szójabab év eleje óta 38,8 százalékot drágult, mivel a 
termény második és harmadik legnagyobb termelőjének szá-
mító Brazíliában és Argentínában szintén szárazság tizedelte a 
termést tavasszal. Ezt követően az amerikai termelés 20 száza-
lékkal esett, ami itt is ellátási szűkösséghez vezethet a fokozott 
kínai kereslet miatt.

A búza piacán nemcsak az amerikai szárazság, de a legje-
lentősebb termőterületnek számító fekete-tengeri térség rom-
ló kínálati kilátásai is hozzájárultak az árak szárnyalásához. Az 
USDA múlt heti közzététele szerint az orosz búzatermés jövőre 
4 millió tonnával csökkenhet az előző havi előrejelzéshez képest, 
márpedig Oroszország a világ egyik legnagyobb búzaexportőre 
az USA és Ausztrália mellett. Az amerikai búzatermés a tavalyi 
60-ról 54,4 millió tonnára csökkenhet idén, jövőre azonban 
ismét 60 tonnát tehet ki. Az amerikai búzakészletek viszont a 
2012/2013-as gazdasági évben is tovább eshetnek, különösen 
az USDA legújabb várakozásai szerint.

A búza év eleje óta már közel 40 százalékkal drágult, de ezt az 
emelkedést kizárólag az elmúlt egy hónapban produkálta. 

bizonyítja, hogy van élet az Uni-
ón kívül is, és ezzel számolni kell, 
nemcsak a Dacia, hanem más ha-
zai termékek külpiaci értékesítési 
lehetőségei tekintetében is.

legnagyobb vesztes 
a peugeot
Az Unión belüli tapasztalt 

általános visszaesés természet-
szerűen tükröződik a különböző 
márkájú gépkocsik eladása tekin-
tetében is. A statisztikai adatok 
szerint az első félévi autópiac 
legnagyobb vesztesei a Peugeot, 
a Citroën, az Opel, a Renault és 
a Fiat márkák. De a Volkswagen 
sem büszkélkedhet azzal, hogy a 
megelőző esztendő első hat hó-
napjához viszonyítva 2 százalék-
kal kevesebb gépkocsit volt képes 
értékesíteni Európában. Előre-

törést jegyzett viszont a Chevro-
let, nevezetesen 14 százalékost, a 
Hyundai 11,6 százalékost és a Kia 
24,7 százalékost. Ilyenképpen pe-
dig növekedett piaci részesedésük 
is, a Hyundayé például 2,8 száza-
lékról 3,5 százalékra, a Kiáé pedig 
2,1-ről 2,7 százalékra. Amúgy a 
piaci részesedés tekintetében to-
vábbra is vezető helyet, 12,3 szá-
zalékos részaránnyal foglalja el a 
Volkswagen.

Jön a dokker
Néhány gépkocsigyártó cég 

újdonságokkal rukkolt ki az idei 
autópiacon. Ezek között említ-
hetjük a Dacia Lodgy új személy-
gépkocsit, amelyet egyes európai 
országokban már májustól meg 
lehetett vásárolni, országunkban 
pedig néhány hét óta. Az első visz-

szajelzések szerint sikeres volt a be-
mutatkozás, s fokozódik a kereslet 
a Lodgy iránt. A nevében ugyan 
benne van a Dacia, de ezt a jármű-
vet a marokkói Tangerben szerelik 
össze. Ugyancsak ott a közeljövő-
ben piacra kerülő Dacia Dokkert 
és annak teherszállító változatát, 
a Dacia Dokker VAN-t. Azt még 
pontosan nem tudni, hogy mikor 
lesz megvásárolható a Dokker, 
országunkban állítólag szeptem-
bertől vagy októbertől. Az elmúlt 
héten már bemutatták a szak-
embereknek, s a prototípusokat 
országunkban is kipróbálhatták. 
Sokak szerint tulajdonképpen a 
Lodgynak egy új változata, de ez 
csak részben igaz. A motorizációja 
valóban ugyanaz, mint a Lodgyé, 
de másabb vonatkozásokban attól 
különbözik. Annál valamivel rö-
videbb, a hátsó ajtója nem nyílik, 
hanem csúszik, s ennek megvan 
a maga szerepe, főleg teherszállí-
tás esetén. Alapfelszereltségben 
jobb oldalán van a csúsztatóajtó, 
de opcionálisan kérhető mindkét 
oldalra. Némileg hasonlít a Ford 
Transit Connectre, a Fiat Dubló-
ra és a Volkswagen Caddyra, de 
ezek jóval drágábbak, mintegy 
5000 euróval. Árban közelebb áll 
hozzá a Citroën Nema és a Fiat 
Forino, de azok rakterülete jóval 
kisebb. A tesztelések azt mutatták, 
hogy menetstabilitása jobb, mint 
a Lodgyé, egyébként a Dokker 
hátsó hídját a Renault Kangoo-tól 
„vették át”. Lévén, hogy az anyós-
ülés ledönthető, akár három méter 
hosszúságú tárgyak is szállíthatók 
ezzel a járművel. A csomagtere a 
Dokkernek 3000 liter, a Dokker 
VAN-nak 3300 liter, az előbbi ter-
helési súlya 600 kg, az utóbbié 750 
kg. A tesztelések során terűvel az 
átlagfogyasztás 6 liter volt, de ese-
tenként elérte a 10 litert is. Ami az 
árát illeti, azt hivatalosan még nem 
közölték, azaz igen Németország-
ban, ahol az induló ár 8990 euró, 
országunkban előreláthatólag 8500 
euró körül lesz.

A Dokker piacra dobásával 
egyidejűleg Mioveni-ben meg-
szűnik a Logan MCV és VAN 
gyártása. Állítólag az ősz folya-
mán hasonló sorsra jut a Pick Up 
változat is. Ám úgy tudni, hogy ez 
utóbbi helyét egy új változat fogja 
átvenni, és az előkészületek utolsó 
fázisához érkezett a Logan II. is.
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Fogathajtó országos bajnokság

Bajkó és Bodó a győztes

sikeresen zárult Csíkkarcfalván 
a fogathajtó országos bajnok-
ság harmadik fordulója tegnap 
délután. a kettes fogatoknál a 
gyergyószentmiklósi bajkó tibor, 
míg az idei évtől bevezetettet né-
gyes fogathajtóknál a háromszéki 
bodó zoltán nyerte meg. az ese-
ményt nagyon sokan követték a 
helyszínről, a zsűri pedig felkérte 
rendezőket, hogy a jövőbe is ren-
dezzen karcfalva egy fordulót.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Három napig a kettes és né-
gyes fogatok vették bir-
tokukba a csíkkarcfalvi 

labdarúgó ályát, illetve Madicsa-
fürdőt, ugyanis ez a két helyszín 
adott otthont az országos fogathajtó 
bajnokság harmadik fordulójának. 
Mindhárom nap rengetegen men-
tek ki a helyszínre, ahol a versenyzők 
mindent beleadtak a győzelemért. 
Sajnos az eredeti 17 résztvevő he-
lyett csupán 10 egység jelent meg. A 

kettes fogatoknál az első két fordulót 
megnyerő Rákóczi Gergő sem vett 
részt a versenyen.

Ennek ellenére mind a szer-
vezők, mind a zsűrik elégedettek 
voltak a látottakkal. A kettes foga-
toknál összetettben az elsőséget a 
gyergyószentmiklósi Bajkó Tibor 
szerezte meg, aki az akadályhajtást 
leszámítva megnyerte a díjhajtást és 
a maratonhajtást, így összetettben 
is az első helyen zárt. A négyes fo-
gatoknál a háromszéki Bodó Zoltán 
csípte el az elsőséget. Ő mindhárom 
próbában az első helyen végzett, így 
nem is volt kérdéses a sikere.

Kozma Ervin versenyigazga-
tó, lapunknak értékelve elmondta, 
hogy sikeres rendezvényen vannak 
túl. „Gördülékenyen folyt a munka a 
három nap alatt. Remek volt a szer-
vezőcsapat így nem adódtak problé-
mák. A verseny színvonala is remek 
volt, továbbá a zsűri tagjai kijelen-
tették, hogy remélik a jövőben is 
eljöhetnek. Ez azt jelentheti, hogy a 
következő évben is szervezhetünk.”

> Román labdarúgás. Döntetlennel 
kezdte a román labdarúgó-bajnokság 
2012–2013-as idényét a címvédő Kolozs-
vári CFR: a Vass Ádámot foglalkoztató 
kolozsvári csapat szombat este hazai pá-
lyán 1–1-re végzett a mumusának számí-
tó Medgyesi Gaz Metannal. A vendégek 
kezdtek jobban, a 28. percben Ciprian 
Vasilache révén meg is szerezték a vezetést. 
A CFR a második félidőben az ügyeletes 
megmentő, Pantelisz Kapetanosz góljával 
egyenlített, és bár a görög támadó előtt 
nyíltak újabb lehetőségek is, azokat el-
puskázta. 2010 márciusa óta ez volt a két 
csapat hatodik bajnoki mérkőzése, eze-

ken a CFR egyszer sem tudta legyőzni a 
medgyesieket. Az 1. forduló eredményei: 
Pandurii Târgu Jiu – Kolozsvári U 6–2, CS 
Turnu Severin – Bukaresti Dinamo 1–2, 
Petrolul Ploieşti – Ceahlăul Piatra Neamţ 
5–0, Kolozsvári CFR – Medgyesi Gaz 
Metan 1–1. A CSMS Iaşi – Galaci Oţelul, 
Bukaresti Rapid – FC Vaslui mérkőzések 
tegnap este lapzárta után értek véget. A 
mai műsor: Konstancai Viitorul – Brassói 
FC (19, Digi Sport), Bukaresti Steaua – 
Concordia Chiajna (21.30, Digi Sport).

> Csíki sikerek. A Csíkszereda FK 
két utánpótláscsapata is felkészülési 

mérkőzést játszott péntek délelőtt ha-
zai környezetben a Bukaresti CS Derbi 
ellen. A Tamás Attila és Gál Ervin által 
felkészített 1999–2000-ben születet-
tek csapata 8–0-ra, míg az Incze Tibor 
által dirigált 2003-ban születettek csa-
pata 9–3-ra nyert a bukaresti ellenféllel 
szemben.

> Atlétika. A világ idei legjobb 
erdményét érte el az Egyesült Államok 
4 x 100 méteren győztes férfiváltója a 
Gyémánt Liga-sorozat 9. állomásán, Mo-
nacóban. A USA RED elnevezésű né-
gyes – Kimmons, Gatlin, Gay és Bailey 

– 37.61 másodperc alatt teljesítette a tá-
vot, de 37.83-mal figyelemre méltó időt 
produkált az amerikaiak másik döntős 
négyese is. Ugyancsak 2012 legjobbjával 
nyert férfi 1500 méteren a kenyai Asbel 
Kiprop, 3:28.88 perc alatt ért célba, és ez 
évi, számára világranglista-elsőséget jelen-
tő 12.93 másodperces időeredményét be-
állítva győzött 110 m gáton az amerikaiak 
fedett pályás világbajnoka, Aries Merritt. 
Női rúdugrásban – miközben a szám 
koronázatlan királynője, az orosz Jelena 
Iszinbajeva érvényes kísérlet nélkül kiesett 
– a német Silke Spiegelburg a világ idei 
legjobbját jelentő 4.82 méterrel győzött.hí
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Bodó Zoltán a négyes fogatoknál mindhárom napon diadalmaskodott. Nem volt kérdés összetettbeli győzelme fotó: darvas attila

Bajkó Tibor fogadja a gratulációt. A kettes fogatoknál ő lett a győztes fotó: darvas attila

hargitanépe

Eredmények

Országos bajnokság, Karcfalva, 
3. forduló:
1. nap, díjhajtás: kettes fogatok: 
1. Bajkó Tibor, 2. Kádár Barna, 
3. Orosz László, 4. Szabó Ró-
bert, 5. Imre Zoltán, 6. Bartalis 
Attila, 7. Bege Árpád; négyes fo-
gatok: 1. Bodó Zoltán, 2. Bartha 
Eduárd, 3. Váncsa Jenő.
2. nap, maratonhajtás: kettes 
fogatok: 1. Bajkó Tibor, 2. Kádár 
Barna, 3. Orosz László, 4. Szabó 
Róbert, 5. Bartalis Attila, 6. Imre 
Zoltán, 7. Bege Árpád; négyes fo-
gatok: 1. Bodó Zoltán, 2. Bartha 
Eduárd, 3. Váncsa Jenő.
3. nap, akadályhajtás: kettes fo-
gatok: 1. Bartalis Attila, 3. Baj kó 
Tibor, 3. Kádár Barna, 4. Szabó 
Róbert, 5. Orosz László, 6. Imre 
Zoltán, 7. Bege Árpád; négyes fo-
gatok: 1. Bodó Zoltán, 2. Bartha 
Eduárd, 3. Váncsa Jenő.
Összetett, végeredmény: kettes 
fogatok: 1. Bajkó Tibor, 2. Kádár 
Barna, 3. Orosz László, 4. Szabó 
Róbert, 5. Bartalis Attila, 6. Imre 
Zoltán, 7. Bege Árpád; négyes fo-
gatok: 1. Bodó Zoltán, 2. Bartha 
Eduárd, 3. Váncsa Jenő.
Zsűri: Kelemen Melinda (pá-
lyaigazgató), Antal István, 
Anca Bogdan, Benedek Luk-
ács, Mihók Zsuzsa.
Szervező: Csíkiló SE.
Támogatók: Hargita Megye 
Ta nácsa, Csíkkarcfalva önkor-
mányzata, helyi és környékbeli 
közbirtokosságok, cégek, illet-
ve számos magánszemély. 

Két magyar és egy román 
csapat volt érdekelt a lab-
darúgó Európa Liga 2. 

fordulójának odavágóján. A Bu-
karesti Rapid könnyed, kétgólos 
győzelmet aratott a finn MyPA 
ellen, míg a Budapest Honvéd 
egygólos vereségbe szaladt bele 
az orosz Anzsi Mahacskala ottho-
nában. A Székesfehérvári Video-
ton presztízsmérkőzést játszott 
Posonyban a helyi Slovan ellen. A 
felek végül döntetlennel zárták a 
találkozót. A mérkőzés előtt több 
szlovák, illetve magyar szurkolót 
is előállított a rendőrség.

Eredmények, 2. forduló, oda-
vágó: Pozsonyi Slovan – Video-
ton 1–1 (0–0) /Sebo (26.), illetve 
Oliveira (30.)/; Anzsi Mahacskala 
– Budapest Honvéd 1–0 (1–0) /
Jucilei (22.)/; Bukaresti Rapid – 
MyPA 3–1 (3–1) /Teixeira (8.), 
Grigore (40.), Pancu (45.), illetve 
Williams (26.)/. A visszavágókat 
csütörtökön rendezik.

nehéz ellenfelek jutottak
Kisorsolták péntek délután a 

labdarúgó Bajnokok Ligája, illetve 
az Európa Liga 3. fordulójának pá-
rosításait. A BL-ben mind a román 
csapatok, mind a Debrecen tovább-
jutása esetén, kellemetlen ellenfele-
ket kapott. A BL harmadik körében 
a román bajnok Kolozsvári CFR a 
cseh bajnok Slovan Libereccel vagy 

a kazah Sahtar Karagandival kell 
majd megmérkőzzön a Bajnokok 
Ágán. A Debrecen amennyiben 
továbbjut az albán Skenderbeu el-
len, akkor a BATE Boriszov – FK 
Vardar Szkopje mérkőzés győzte-
sével találkozik. A Nem Bajnokok 
ágán a FC Vaslui a lehető legkelle-
metlenebb ellenfelet kapta, éspedig 
a török Fenerbahcet.

A Videotonra a belga Gent vagy 
a luxemburgi Differdange, a Bu-
dapest Honvédra pedig a holland 
Vitesse vagy a bolgár Lokomotiv 
Plovdiv együttese várhat a labdarú-
gó Európa Liga-selejtező 3. forduló-
jában, amennyiben előbbi a szlovák 
Pozsonyi Slovan, utóbbi az orosz 
Anzsi Mahacskala csapatán túljut. 
A románok részéről csatlakozik a 
sorozathoz a Bukaresti Steaua is. 
Ők a szlovak Spartak Trnava és az ír 
Sligo Rovers győztesét kapják, míg 
a Rapid továbbjutása esetén a hol-
land Heerenveent.

Bajnokok Ligája, 3. forduló: 
Bajnokok Ága: Kolozsvári CFR – 
Slovan Liberes/Sahtar Karagandi, 
Debrecen/Skenderbeu – BATE 
Boriszov/FK Vardar; Nem bajno-
kok ága: Fenerbahce – FC Vaslui.

Európa Liga, 3. forduló: Po-
zsonyi Slovan/Videoton – AA 
Gent/Differdange, Anzsi/Honvéd 
– Vitesse/Plovdiv, Rapid/MyPA 
– Heerenveen,Steaua – Spartak 
Trnava/Sligo Rovers.

Európai kupák

Felemás eredmények
az EL-ben

Túl az első kemény
héten az SZKC

ASzékelyudvarhelyi KC já-
tékosai a magaslati edző-
táborozás után már Szé-

kelyudvarhelyen folytatták a 
fel készülést a soron következő 
bajnoki évre a múlt héten. A 
játékosoknak egyelőre csak dél-
előtt tartott tréninget a szakmai 
stáb. A foglalkozások 9 órától 
kezdődtek, az ütemterv pedig 
azonos volt. Először szaladással, 
különböző fizikai gyakorlatok-
kal indították a napot a városi 
stadionban. Ezt követte az erő-

teremben való specifikus mozgá-
sok elvégzése. Minden egyes nap 
kézilabdázás zárta az edzéseket. 
Ez négyórás folytonos tréninget 
jelentett. A játékosok jól bírták 
a terhelést, a hétvégén pihenő 
következett számukra, majd et-
től a héttől sokkal keményebb 
lesz a program, hiszen nemcsak 
délelőtt, hanem délután is lesz-
nek foglalkozások. Ahét végén, 
július 28-án és 29-én pedig két 
edzőmeccset játszik az SZKC a 
Cegléddel.



lakás

ELADÓ Székelyudvarhely központi 
részén I. emeleti, 2 szobás, újonnan 
felújított tömbházlakás. Irányár 32 000 
euró. Telefon: 0748–391100.

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

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

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

ELADÓ garzonlakás (IPICCF). Tele
fon: 0753–824514. (22290)

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

ELADÓ Marosfőn, az új katolikus 
templom mellett egy közművesített – víz 
és kanalizálás –, csempekályhás, télen-
nyáron lakható ház. Irányár: 18 000 eu
ró. Telefon: 0744–708292.

Sürgősen ELADÓ 3 szobás tömb-
házlakás Csíkszeredában. Telefon: 0748–
103866. (22289)

ELADÓ kertes családi ház gazdasági 
épülettel, 10 áras területtel, rendezett 
iratokkal. Irányár: 17 000 euró, alkudha
tó. Telefon: 0753–878957.

jármű

ELADÓ 1996os évjáratú piros 
Ford Fiesta, 5 ajtós, 1.2 16V. Ára 700 
euró+illeték. Telefon: 0745–794892.

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

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

ELADÓ 2003as évjáratú, dízel 
papucs Dacia 1.9 D nagyon kevés fo
gyasztással, 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)

ELADÓ 2002es évjáratú Opel 
Vectra B, Euro 4-es, 1.6-os motorral, 
metálszürke színben (ABS, szervo, au
tomata klíma, központi zár, hat légzsák, 
elektromos ablakok, elektromos tükrök, 
állítható kormány, MP3-lejátszó), frissen 
behozva, nagyon jó, karc- és rozsdamen
tes állapotban. Vállalom a RAR-vizsgát. 
Ára: 2950 euró. Telefon: 0724–175640, 
0729–257421. (22271)

ELADÓ 2005-ös évjáratú, tűzpiros 
Logan 1.4MPi, jövő évig érvényes pa
pírokkal, szervizkönyvvel. CSERE is ér
dekel drágább autóval. Ára: 2100 euró. 
Telefon: 0723–536777.

ELADÓ: 2010es 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, hargitai rendszámmal 
– irányár: 9400 euró. Telefon: 0744–
220405. (22266)

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

vegyes

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

ELADÓ 14”-es Fiat felni gumikkal, 
13”-as Renault Clio acélfelni. 106-os 
Peu geot vagy Citroën 13”-as felni gu
mistól. Telefon: 0745–794892.

ELADÓ egy házi készítésű, vastag 
falú, fa tüzelésű vízmelegítő, valamint 
egy használt gázkonvektor jutányos 
áron. Telefon: 0723–688681. (22298)

ELADÓ egy pár egyéves, Magyaror
szágról behozott pej, valamint fekete, jel
telen méncsikók. Telefon: 0743–699534. 
(22234)

BETONPISKÓTA a legkedvezőbb 
áron, kiváló minőségben, közvetlenül 
a gyártótól. Járdának, térburkolás
nak, különböző színekben. Mennyi
ségi kedvezmények! Szállítás nagy 
tételben. Megrendelhető Csíksze
reda, Rét u. 83. szám alatt. Telefon: 
0745–475872.

A Prestarea kisipari szövetkezet EL
ADJA a csíkszeredai, Borvíz u. 3. szám 
alatti ingatlanját (volt vulkanizáló). Tele
fon: 0266–312409, 0744–472591.

ELADÓK minőségi fajtiszta kuvasz 
kiskutyák. Telefon: 0745–382884. 
(22276)

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

ELADÓK: kalapácsmalom, fama
ró, gyalupad, kézi asztalosszerszámok, 
patefonlemezek, lábbal hajtós köszörű, 
bécsi koncertzongora. Telefon: 0266–
316021, 0752–061951.

ELADÓK sportfelszerelések, szoba
biciklik, taposók, futópadok, elektromos 
táskavarrógépek, átfolyós melegítő 
gázbojlerek új állapotban, férfi kerékpá
rok, vörös és fehér, minőségi szőlőbor, 
egysoros pityókapergető, valamint szé
na nagy mennyiségben. Telefon: 0746–
195430.

előadás

A Kászonimpéri Közbirtokosság 
szervezésében szarvasmarha és ló
tartásról 2012. július 26án 16 órai 
kezdettel előadást tart dr. BODÓ 
IMRE budapesti egyetemi tanár a 
Kászonimpéri Közbirtokosság szék
helyén. Minden érdeklődőt szeretet
tel várunk. Telefon: 0727–359230.

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. szervezésében. 
Telefon: 0721–605266.

szolgáltatás

VÁLLALUNK teljes körű lakásfelújí
tást és kőmű ves mun kálatokat: külső-bel
ső szigetelés és festés, nemesvakolatok 
felhordása, gipsz kar tonszerelés, lambé
riázás, sza lag parkettázás, csempézés, 
üvegmozai kozás, házépítés, régi házak, 
tetők felújítása, tetőterek szigetelése és 
beépítése. Jó minőség garanciával. Vál
laljuk a teljes anyagbeszerzést. Telefon: 
0721–767651, 0749–03 75 59 . www.
albertconstruct.ro

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

Pótérettségire MAGÁNÓRÁT adok 
matematikából. Telefon: 0747–537035. 
(22287)

Családi házak építését, felújítását, 
faházak építését, templomok restau
rá lását, gombás házak kezelését, felú
jítását VÁLLALOM. Telefon: 0742–
404912. (22253)

telek

ELADÓ 15 ár telek a máréfalvi patak 
mellett, tiszta telekkönyvvel. Telefon: 
0740–085162.

megemlékezés

elhalálozás

Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet,
Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit nagyon szerettek!

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a szeretett férj, 
édesapa, nagytata, dédtata, nagy-
bácsi, rokon, szomszéd és jó barát,

MOLNÁR FERENC
nyug. sofőr

életének 89., házasságának 65. évé-
ben, rövid szenvedés után, 2012. jú-
lius 22-én elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait 2012. július 24-
én, kedden 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a homoródszentpáli te-
metőbe. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család. 

Hirdetések2012. júLius 23., hétfő  | 13. oLdaL 

Ausztriai, németországi, 
svájci és egyéb uniós munkale
hetőségek 

• szakmunkások;
• segédmunkások részére! 

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

KIADÓ 

irodáknak, tantermeknek, kon-
ferenciateremnek, raktárnak, 
cégek, illetve civilszervezetek 
székhelyeinek alkalmas helyisé-
gek a csíkszeredai Szakszerve
zetek Művelődési Házában.

Információ, kapcsolatfelvétel 
a 0744–503480-as 

telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke, állomás környéke), Elekes Csa-
ba: 0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Barabás-Sánta Nor-

bert: 0745–898658 (központ és 
Taploca), Szé kely udvarhelyen: 
Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Trippon Emma 
– 0753–688122 Csíkkozmás: 
Les   tyán Jenő – 0726–604137, 

Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 0740–
535990, Csíkszentgyörgy: Czi kó 
Ildikó – 0747–781698, Csík szent
király: Gerczuj Pi roska – 0744–
912658, Csík szentmárton: Potyó 
István – 0724–976659, Csík szent
miklós: Kovács Zsu zsanna – 0746–
350229, Csík szépvíz: László Ferenc 
– 0266–325000, Nagytusnád: Pál 
Csaba – 0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapki
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 110 
és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

Ha egy könnycsepp gördül 
végig az arcunkon,
az azért van, mert szerettünk 
és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet.

Fájó szívvel emléke
zünk

FERENCZ SZILÁRD

halálának 5. évfordu
lóján. Lelki nyugalmáért az engesztelő 
szentmise 2012. július 24én, kedden 
18 órakor lesz a csíkpálfalvi templom
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (22297)

hargitanépe

Kereskedelmi munkatársat keresünk!
A munkakör leírása: termopán ajtók és ablakok értékesítése, árajánlatkészítés, 

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 fényképes önéletrajzát a tectum@tectum.ro e-mail címre. 

További információk a 0744–699386-os telefonszámon.

Az újrahasznosítható hulladékokat 
ha vonta egyszer, az Ön utcájában a hónap 
utolsó hulladékszállítási napján kell kitenni 
az erre rendszeresített műanyag zsákokban, 
a háztartási hulladékgyűjtő edény mellé. 
Ezeket a hulladékokat külön szállítjuk el, az 
általunk működtetett válogatóműbe újrahasznosítás és -értékesítés céljából.

Az  ügyfeleink továbbra is fizethetik a szolgáltatás díját az Eco Csík szék-
helyén az Akác utca 1-es, valamint a Decemberi forradalom 17-es szám (Gál 
Sándor-szobor mögött) alatti pénztáraknál! Köszönjük a lakosság együtt-
működését!

Csíkszenttamás Polgármesteri Hivatala 

nyílt árverés útján ELAD 100 m3 lábon álló fenyőfát 
a tarvészi legelőről.

Az árverés időpontja 2012. július 31., 10 óra 
– a polgármesteri hivatal székhelyén.

Érdeklődni a 0266–378118-as 
telefonszámon lehet.



Óriási fölénnyel nyerte Andreas 
Mikkelsen az Intercontinental 
Rally Challenge első romániai fu-
tamát, a Szeben Ralit. A verseny-
zők többsége szerint a Dakar Ra-
lihoz hasonlított viadalt az induló 
ötvenhét párosból huszonhatnak 
sikerült teljesítenie, két romániai 
bajnok is a köves út áldozata lett. 
A szebeni versenyre szombaton 
megérkezett Petter Solberg is, a 
2003-as ralivilágbajnok a csapa-
tában versenyző Patrik Flodinnak 
nyújtott segítséget.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Látványos autózás, borulás, 
rengeteg por, erdőtűz, kor-
mányfő kifütyülése, világ-

bajnok látogatása, remek verseny 
magabiztos győztessel – röviden 
így is összefoglalható az elmúlt hét-
végén rendezett Szeben Rali, amely 
az Intercontinental Rally Challenge 
(IRC) első romániai versenye volt. 
De nem az utolsó, mivel a szerve-
zők ötéves szerződést kötöttek az 
IRC tulajdonosával, az Eurosport 
Eventsszel, így jövőben is a nemzet-
közi pontvadászat versenynaptárá-
ban szerepelni fog a szebeni viadal. 
Az országban sosem volt olyan ran-
gos autósesemény, mint a Szeben 
Rali, és a hazai sportági történelem-
ben nem volt még ilyen remek rali  
versenyszervezési szemszögből sem. 
A viadal rengeteg nézőt vonzott a 
határon túlról is, Hargita megyéből 
is nagyon sokan töltötték az elmúlt 
hétvégét Szebenben, és biztosan re-
mek élményekkel tértek haza.

Szeben központjából pénte-
ken délután fél kettőkor az IRC-
címvédő rajtjával kezdődött el a 
verseny, az első szelektíven, Dobor-
kán (7,30 km) Andreas Mikkelsen 
volt a leggyorsabb Sepp Wiegand 
és Patrik Flodin előtt, a hazai baj-
nokságban is szereplők közül Szabó 
Gergő a 4., François Delecour az 
5., Dan Gârtofan a 6. lett. A Crinţi 
(28,7 km) gyorsasági már elkezdte 
rostálni a mezőnyt, Gârtofan egy 
kőnek ütközve borult fel, Horaţiu 
Savu is „eldobta a vasat”, Andreas 
Aigner és Mathieu Arzeno pedig 
elhagyott egy-egy kereket, de Szabó 
Gergő, Flodin és Wiegand is defek-
tes kerékkel ért be a célba. A szelek-
tíven Mikkelsen volt a leggyorsabb, 
a lyukas gumival érkező Szabó a 
második legjobb időt autózta, de 

hátránya tetemes volt a címvédővel 
szemben. Doborkán másodszor is 
Mikkelsen volt a legjobb, a harma-
dik szelektív után a norvég előnye 
a második Szabóval szemben már 
egy perc fölé nőtt az összetettben. 
A Crinţi újra rostált, Szabó megint 
defektes kerékkel ért célba több 
mint kétperces hátrányban a leg-
gyorsabb Mikkelsennel szemben, 
öten pedig befejezték a további ver-
senyzést.

A szebeni autocross-pályán 
tartott szuperszpeciál első felvoná-
sán Mikkelsen és Porcişteanu azo-
nos időt autózott, a magyar Bakó 
Lászlónak és Rareş Tomiţának 
pedig itt ért véget a verseny. Az 
átcsoportosítást és a sötétedést 
követően Szebenjuharos és Santa 
zárta az első napot. Mindkét éjsza-
kai szelektívet Mikkelsen nyerte, a 
nap végére 2 perc 44 másodperc-
cel vezetett Sepp Wiegand előtt, 
Delecour – a hazai bajnokságban 
is szereplők között a legjobb piló-
taként – a harmadik helyen állt, 
hátránya a norvéghoz képest több 
mint három perc volt. A Ferencz 
Csaba és Pap Csaba alkotta 
székelyudvarhelyi páros a 32. he-
lyen zárta az első napot, ám a cso-
portjukban a hazai értékelésben a 
negyedikek voltak.

Hőség és erdőtűz
Szombat délelőtt a Gâtu’ 

Berbecului (28,5 km) szakasz-
szal kezdődött a második nap, a 
szelektívet Wiegand nyerte, igaz, 
Mikkelsen a rajt előtt azt mondta, 

ő a biztonságos autózásra szavaz, 
mert be akarja fejezni a viadalt. 
A Super Rally szabályzata szerint 
a versenybe visszatérő Gârtofan 
lepte meg a legjobban a mezőnyt, 
a brassói skodás a negyedik leg-
gyorsabb volt a szakaszon. A Şanta 
Max (20,7 km) gyorsot Szabó 
Gergő már nem kezdte el, mert 
az előző szelektíven kitörött ver-
senygépének jobb hátsó kereke, és 
a nemzetközi szövetség megfigye-
lője a biztonságra hivatkozva nem 
engedte tovább a magyart. A sza-
kaszt csak tizenheten teljesítették 
versenytempóban, mivel a szelek-
tív elején egyelőre ismeretlen okok 
miatt kigyulladt az erdő, mely a 
szél miatt gyorsan terjedve közel 
három hektáron égett le.

A Gâtu’ Berbecului szakaszt 
másodszorra Patrik Flodin nyerte 
meg, Gârtofan itt a harmadik időt 
autózta, de itt ért véget a viadal Sepp 
Wiegand és Marco Tempestini 
számára is. Mikkelsen ekkor több 
mint öt perces előnnyel vezetett 
Flodin előtt az összetettben. Egy 
órás késéssel ugyan, de teljesítette 
a megmaradt mezőny a Şanta Max-
ot másodszor, Mikkelsen, Flodin 
és Gartofan volt a leggyorsabb és 
itt dőlt el igazából a győztes is. A 
versenyt a szebeni szuperszpeciál 
zárta, itt Mikkelsen tovább növel-
te előnyét üldözőivel szemben, de 
Gârtofan újra a harmadik időt au-
tózta. A székelyudvarhelyi páros a 
gond nélkül zárta a szebeni viadalt, 
a hazai értékelésben értékes ponto-
kat szerezve a 3-as géposztályban.

Kifütyülték Pontát
Habár a kormányfő neve a 

verseny egyik felvezető autóján 
szerepelt, Victor Ponta nem ér-
kezett meg Szebenbe a verseny 
rajtjára. A többszörös hazai baj-
nok Titi Aur mellé így az utolsó 
percekben egy helyi pilótahölgy, 
Sidonia Tatoiu ült be, ám a nullás 
autó jobb oldalán az egész verse-
nyen a V. Ponta felirat szerepelt. 
Szombaton aztán megérkezett 
a román kormányfő, kíséretével 
végigsétált a Szeben központjá-
ban berendezett szervizparkon, 
ám nem örvendett túl nagy nép-
szerűségnek: az ott tartózkodó 
nézők kifütyülték. Sőt percekkel 
később már egy vicc is szárny-
ra kapott: – Miért nem ült be 
Victor Ponta Aur mellé? – Mert 
a testőrök nem fértek volna el a 
versenyautóban.

De Pontánál illusztrisabb ven-
dége is volt Szebennek a hétvégén. 

Patrik Flodin a PS Engineering 
ver senyzőjének teljesítményét a 
hely színen tekintette meg a csapat-
tulajdonos Petter Solberg. A 2003-
as ralivilágbajnok nagyobb népsze-
rűségnek örvendett, mint a román 
kormányfő: őt nem fütyülték ki, 
sőt a csapat által felállított szerviz-
sátor mellett több mint egy órán át 
osztogatott autogrammot.

Eredmények
A Szeben Ralin 57 pilóta állt 

rajthoz, ebből 26-nak sikerült ab-
szolválnia az országban rendezett 
első IRC-futamot. A viadal nem-
csak a nemzetközi sorozatba, ha-
nem 1,5-ös szorzóval hazai bajnoki 
futamnak is számított, így két ösz-
szetett állás is készült.

Az IRC-ben pontszerzők: 1. 
Andreas Mikkelsen (norvég, Skoda 
Fabia S2000), 2. Patrik Flodin (svéd, 
Ford Fiesta S2000), 3. François 
Delecour (francia, Peugeot 207 
S2000), 4. Vitalij Puskar (ukrán, Mi-
tsubishi Lancer EVO 10), 5. Keleti 
Edwin (Mitsubishi Lancer EVO 10), 
6. Robert Consani (olasz, Renault 
Clio R3), 7. Valentin Porcişteanu 
(Mitsubishi Lancer EVO 10), 8. 
Harry Hunt (brit, Citroën DS3), 9. 
Vlad Cosma (Citroën C2R2), 10. 
Asja Zupanc (szlovén, Mitsubishi 
Lancer EVO 9).

A román bajnoki pontszer-
zők: 1. Delecour, 2. Keleti, 3. 
Porcişteanu, 4. Cosma, 5. Bogdan 
Marişca (Mitsubishi Lancer EVO 
9), 6. Alex Filip (Renault Clio R3 
Maxi EVO), 7. Barbu Bogdan, 8., 
Raul Badiu, 9. Tincescu Florin, 10. 
Mădălin Radu-Arhire (mind Dacia 
Logan). A Ferencz Csaba és Pap 
Csaba alkotta székelyudvarhelyi pá-
ros összetettben a 12., a 3-as géposz-
tályban a harmadik helyen zárt.
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Sport

> Csíki siker. A Tusnad Cycling Team 
Ma gyar kerekesének, Lovassy Krisztiánnak 
sikerével zárult szombaton a nemzetközi 
versenynaptárban 1.2-es szorzóval szereplő 
Miskolc GP kerékpárverseny. A viadalon 
25 csapat vett részt, közülük két ország vá-
logatottja, valamint tíz kontinentális gárda. 
A 158 kilométeres táv negyedénél tizen-
öt sportoló elszökött a mezőnytől, majd a 
szökevényekből négyen – közöttük Matja 
Kvasina és Lovassy – kiváltak. Ugyan a me-
zőny keményen hajtott utánuk, a négy spor-
toló elől maradt, és sprint döntött a győztes 
kilétéről. A versenyt két orosz sportoló és a 
szintén TCT-s Kvasina előtt Lovassy nyerte. 

Csapatban a Tusnad Cycling Team a negye-
dik helyen zárt.

> Csehországban edzőtáboroznak. 
A Gyergyószentmiklósi Lendület ifjúsági 
csapatának jégkorongozói szombaton dél-
után csehországi edzőtáborba utaztak. A 
gyergyóiak az Uherské Hradiště-ben zajló 
Bukač nemzetközi edzőtáborban vesznek 
részt, ahol tapasztalt cseh edzők irányítá-
sával, több ország ifjai társaságában sajá-
títhatják el a jégkorong tudományát. Lesz 
fizikai felkészítő, korcsolyázás, technikai és 
taktikai elemek gyakorlása. A gyergyói ho-
kisok csahországi utazását Hargita Megye 

Tanácsa a Sportklub Egyesületén keresztül 
támogatja.

> Forma–1. Tökéletesen versenyzett a 
Német Nagydíjon Fernando Alonso: végig 
vezette a versenyt, csupán az első kerékcserék-
nél adta át az első helyet. Pole pozícióból raj-
tolva szenzációsan startolt, otthagyta, majd 
kivédte Vettel és Button támadásait, és végül 
négy másodperc előnnyel futott be a célba. 
Mögötte nagy csata volt, akkora, hogy még 
a leintésnél sem ért véget. Jenson Button re-
mekül jött föl a középmezőny elejéről, a má-
sodik boxkiállása után megelőzte a második 
Sebastian Vettelt, támadta Alonsót az élen, 

de az utolsó előtti körben a német visszaelőz-
te. Buttonhoz hasonlóan nagyot ment a ne-
gyedik Kimi Räikkönen: a 10. helyről star-
tolt és a negyedik lett. A nap vesztese Lewis 
Hamilton volt, aki az első körökben defektet 
kapott, 22.-nek esett vissza, végül azonban 
feladta a versenyt. Alonso 30. futamát nyer-
te, és ő az első, aki már háromszor győzött 
idén. A pontszerzők: 1. Fernando Alonso, 
2. Jenson Button, 3. Kimi Räikkönen, 4. 
Sebastian Vettel, 5. Kamui Kobajasi, 6. Sergio 
Pérez, 7. Michael Schumacher, 8. Mark 
Webber, 9. Nico Hülkenberg, 10. Nico 
Rosberg. Következik a Magyar Nagydíj, 
amelyet vasárnap Mogyoródon rendeznek.hí
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Harmadik lett a 3-as géposztályban a Ferencz–Pap páros fotó: balázs attila / rallyphoto.ro

Andreas Mikkelsen óriási előnnyel nyerte a szebeni IRC-futamot. Kanyarbevétel kilinccsel előre fotó: fülöp szilárd

VilágbAjnoKi látogAtáS SzEbEnbEn

A címvédő győzött a romániai IRC-futamon



Napról napra
szabadidő

ma

Hétfő
Az év 205. napja, a hátralévő napok szá-

ma 161. Napnyugta ma 20.51-kor, napkel-
te holnap 5.53-kor. 

Isten éltesse 
Borisz és Lenke nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat
Az orosz–bolgár eredetű Borisz jelentése: 

harc, harcos, míg a Lenke a Lenchen (Helene 
és Magdalene német becézője) magyarító 
fordítása. 

Július 23-án történt
1290. Megkoronázták III. Andrást, az 

utolsó Árpád-házi magyar királyt. 
1849. Armand Hippolyte Louis Fizeau 

francia fizikus meghatározta a fény sebességét. 
1871. Az Osztrák–Magyar Monarchiá-

ban törvény született a méter és a kilogramm 
mértékegységek bevezetéséről. 

1974. Görögországban megbukott az 
1967-ben puccsal hatalomra jutott katonai 
junta. 

Július 23-án született 
1870. Cholnoky Jenő földrajztudós 
1888. Raymond Chandler, amerikai író 
1908. Elio Vittorini olasz író, elbeszélő, 

műfordító 
1933. Vass Éva Jászai Mari-díjas színésznő

Július 23-án halt meg 
1373. Szent Brigitta/Svéd Szt. Brigitta, 

Brigid, Birgitta svéd katolikus rendalapító, 
Svédország védőszentje 

1757. Domenico Scarlatti olasz zene-
szerző 

1932. Alberto Santos-Dumont mérnök, 
a repülés egyik jelentős úttörője 

1957. Giuseppe Tomasi Di Lampedusa 
olasz író 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 10 közúti balesetben 
10 sérült személyhez, 2 infarktusos esethez, 
19 agyvérzéshez, 24 szívbeteghez, 32 magas 
vérnyomásos esethez, 15 csonttöréshez, 8 
testi sértéshez, 52 különböző traumához, 10 
allergiás esethez és 7 epilepsziás krízishez ri-
asztották a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve ellátták 
a sérülteket. Továbbá segítséget kértek tőlük 
26 szülés, 16 ájulás, 8 ittas állapot, 9 kómás 
állapot, 2 gyomorvérzés, 11 pillanatnyi el-
mezavar, 33 lázas állapot, 1 kígyómarás, 1 
benzin- és 19 ételmérgezés, 1 öngyilkossági 
eset és 1  kísérlet, 7 rángógörcs, 15 légzés-
elégtelenség esetén. Nyilvános helyről 8 al-
kalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen öt halottat jegyeztek.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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programajánló

Napközis tábor 
A csíkszeredai Boszorka Egyesület 

Népi gyermekjátékok címmel tábort tart 
6–12 éves gyerekeknek naponta reggel 
9-től délután 3 óráig július 23.–augusztus 
17. között a zsögödi plébánia hittantermé-
ben. Jelentkezni lehet Györfi Erzsébetnél a 
0742–776480-as, illetve Molnár Annánál 
a 0749–633417-es vagy Drăghici Máriánál 
a 0745–473663-as telefonszámon. 

Alkotótáborok
A székelyudvarhelyi művelődési ház alko-

tótáborokat szervez augusztusban felnőttek-
nek és gyermekeknek egyaránt. Gyermekeknek 
a következő programokat kínálják: augusztus 
6–10. bútorfestést, nemezelést, gyöngyfűzést 
lehet tanulni, augusztus 13–17. között pedig 
festészet, textil- (batikolás, szövés szövőrámán) 
és üvegfestés szerepel a programban, augusztus 
20–24. között a tűzzománckészítés mestersé-
gét sajátíthatják el a kicsik. A foglalkozások 10 
és 16 óra között a művelődési házban lesznek. 
Részvételi díj: 5 lej naponta (ebéd  is igényelhe-
tő a gyerekeknek a Park Vendéglőben – egy 
gyerekmenü ára 8 lej). Felnőtteknek augusz-
tus 27–31. között tűzzománckészítés lesz 
terítéken. A foglalkozások mindennap 18 és 
21 óra között a Művelődési Házban lesznek. 
Érdeklődni, iratkozni  a Művelődési Ház tit-
kárságán lehet 8 és 16 óra között az alábbi elér-
hetőségeken: telefon: 0266–218147, e-mail: 
muvelodesihaz@yahoo.com. Az alkotótábor-
ban készült munkákból szeptemberben kiállí-
tást rendeznek.

Angol nyelvtábor 
A kászonaltízi Kazun Egyesület angol 

nyelvtábort szervez gimnazisták és közép-
iskolások számára július 30.–augusztus 4. 
között Kászonaltízen. A foglalkozásokat 
Gabriella Mulligan és Tom Jackson vezeti. 
Részvételi díj: 100 lej. Érdeklődni a kazun@
kazun.ro e-mail címen vagy a 0722–543087-
es telefonszámon lehet.

Míves Emberek Sokadalma
Nemzetközi népművészeti kiállítás és vá sár, 

mesterségbemutatók, egész napos szórakoztató, 
népzenei programok várják az érdeklődőket az 
idei Míves Emberek Sokadalmán, amely július 
27–29. között lesz Székelyudvarhelyen, a Szé-
kely Támadt Várnál.

szünetel a szolgáltatás

Javítási és karbantartási munkálatok mi-
att szünetel az áramszolgáltatás ma 8–18 óra 
között Csíkszentsimonban az 530–546. és az 
574–671. szám alatt.

felhívás

A csíkszeredai RMDSZ Városi Szer-
vezeténél (Petőfi Sándor utca 8. szám, te-
lefon: 0266–311836) vásárolható székely 
zászló, magyar zászló, Sic-matrica, Székely-
föld-térkép.
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para

– Bárkinek joga van idiótának lenni. 
Viszont egyesek túlzásba viszik ezt az előjogot!

Szentegyházán

23. Koinónia-tábor

Ma délután kezdődik a szentegyhá-
zi Hargita Keresztény Táborban 
az egy hétig tartó 23. Koinónia 

tábor, a kolozsvári Pro Schola Montessori 
és a Genezius Társaság szervezésében. A 
száznegyven résztvevőt váró tábor előadá-
sainak és szemináriumainak idei témája 
Szabadság-mítoszok és szabadítás-törté-
netek. A tábor meghívottjai: Kocziszky Éva 
irodalomtörténész, Tánczos Vilmos nép-
rajzkutató-antropológus, Bárdi Nándor 
történész, Siflis András képzőművész, Bu-
zogány Dezső teológus-egyháztörténész, 

Bocsárdi László rendező, Horváth Levente 
teológus, Falus András immunobiolόgus, 
Kovács András Ferenc költő, Horváth Zol-
tán orgonaművész, illetve Visky András 
író, dramaturg. Az idei tábort a Románia 
Kormányának Főtitkársága – Interetnikus 
Kapcsolatokért Felelős (DRI) részlege tá-
mogatja, illetve adományaival a Dorcas Aid 
Románia és a Koinónia Könyvkiadó segí-
tette.  A tábor előadásai nyitottak, a szerve-
zők minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
Bővebb információkat a koinoniathabor@
citromail.hu címen lehet kérni .

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Költő-ifjúságára, hosszú életpályájára tekint vissza a pa-
radox módon Hátra ne nézz! címet viselő gyűjtemé-
nyes kötetében Banner Zoltán, a rendkívül termékeny 

alkotó: művészeti író, előadóművész, költő. Első verseskötete 
csak 1982-ben jelenhetett meg, holott már több mint harminc 
éve írt és közölt verset. Ez az első verseskötet – a szerző kései, avagy 
elkésett debütálása – az újabb versekkel indult és a legrégiebbek-
kel zárult. Az Ábrahám Jakab grafikus illusztrációival megjelent 
Hátra ne nézz! című gyűjteményes kötet méltó tisztelgés a 80. 
életévét töltő Banner Zoltán és kiteljesedett életműve előtt.

A könyv terjedelme 212 oldal, kötött, ára: 25 lej. Megvásá-
rolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi Sán-
dor utca 4. szám, telefon: 0266–316798.

Banner Zoltán: Hátra ne nézz! 
Válogatott versek és vidékük
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Kincset érő kőtömböt találtak

Évekig porosodott egy jókora, méte-
res kőtömb egy dél-afrikai kutatóin-
tézetben, amikor az egyik technikus 

furcsa fogat vett észre az éppen átszállításra 
előkészített sötét kőzetben. A szikladara-
bot már három évvel ezelőtt megtalálták 
egy ismert régészeti lelőhelyen, és most 
kiderült, hogy az emberi evolúció megér-
tése szempontjából kulcsfontosságú leletek 
vannak a belsejében.

Egy kétmillió évvel ezelőtt élt, � atal, fel-
tehetően 9–13 éves emberelőd (hominida) 
csontjairól van ugyanis szó. A � atal egyed 
az Australopithecus sediba nevű fajhoz 
tartozik, amelyet nemrég fedeztek fel, és 
amely felfedezői szerint a Homo-nemzet-
ség őse lehet.

A tudósok egy állkapocs töredékeit, 
egy teljes combcsontot, bordákat, csigolyá-
kat és végtagok részeit megtalálták a lelet 
CT-vizsgálatával. Lee Berger, a University 
of Witwatersrand paleontológusa szerint 
ezek közül néhány csont még sosem ke-
rült elő ilyen épségben, együttesen pedig 
végképp ritkaság, hogy ennyi maradványt 
gyűjtsenek össze. Azóta különböző vizs-

gálatok során kiderült, hogy a kődarabban 
talált leletek ahhoz az egyedhez tartoz-
nak, amelynek más részeit 2009-ben 
találták meg az Emberiség bölcsője nevű 
világhírű régészeti lelőhelyen, Johan-
nesburgtól északra. A helyszín már a vi-
lágörökség része, és itt folynak a világon 
legrégebben folyamatos paleontológiai 
ásatások. A leletek együtt az eddigi legtel-
jesebb hominidacsontvázat jelenthetik. Ez 
nagy dolog lenne, mert egy-egy emberőstől 
általában csak néhány csont kerül elő.

Éppen a mostani, hihetetlenül jó meg-
tartású lelet segíthet abban sokat, hogy a 
tudósok tisztázzák a Homo-nemzetséghez, 
azaz a mai ember vonalához vezető evolú-
ciós fejlődést.

Kényelem FOTÓ: FARKAS ALADÁR, BORSZÉK
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

Az időnként megnövekvő fátyolfelhőzet mel-
lett továbbra is sok napsütésre, meleg időre lehet 
számítani. Csapadék a hegyvidéken több helyen 
valószínű. 

Nem akarok túlságosan nagy szavakat 
használni, illetve nagyon szakállasnak sem 
mutatkoznék, de tényleg a napokban döb-
bentem rá arra, amit az emberiség – vagy 
legalábbis annak értelmesebb hányada – 
már igencsak régen tud: kell az embernek 
valamilyen elfoglaltság, egy olyan tevékeny-
ség, mely nem munka, ám nem is tunyulás, 
és nem is semmittevés. Idősekről mondják, 
hogy az, amelyik nyugdíjba vonulását kö-
vetően „leül”, „hátradől”, és eseménytelenül 
él, kevesebb munkamentes időszaknak fog 
örvendeni, mint az, amelyik továbbra is 
aktív marad. Meglehet, valahogyan úgy 
vagyunk kódolva, hogy mindig kell valami, 
amit előrevisz, ami hajt, ami működtet, 
motivál és életben tart. De hát tényleg, vé-
gül is miről szól az élet? Arról, hogy nyolc-tíz 
órát dolgozzunk, majd nyolc órát aludjunk? 

És a maradék nyolccal mi lesz? Az kié? A 
fölött ki rendelkezik? Mert ha egy kicsit nem 
� gyelünk oda, akkor biztosan nem mi. Szó-
val odaértem én is, hogy többről szól az élet 
a napi robotnál, sőt – ne kövezzen meg sen-
ki – a családnál, közösségnél, barátoknál is. 
Olykor lehetünk kicsit önzők, és adhatunk 
magunknak is időt, hát miért ne, szán-
junk magunkra is egy keveset életünkből. 
Mindegy, hogy minek nevezzük: pecázás a 
tó partján, bütykölés a garázsban, kertész-
kedés a hétvégi háznál, kötés, horgolás vagy 
olvasás, a lényeg, hogy a miénk, a mi pilla-
natunk, az, amelyikben tényleg otthon va-
gyunk, és érezzük, hogy élünk. Pontosabban, 
nem is érzünk semmit, csak azt, hogy hoppá, 
milyen gyorsan elszaladt az idő. Ezek a szép 
pillanatok, ilyenekből kérek magamnak mi-
nél többet. 

Egy hobbi
fölöttébb hasznos voltáról 

            VILLANÁS  Máthé  László Ferenc
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haladó szintkezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. július 23.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. augusztus 8-jéig kell beküldeni.
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