
fenntartható vadgazdálkodás szükséges

Hármas gond: 
vadak, vadkárok, vadászok 

A vadkárok örökös problémát jelentenek, ezeknek kezelése sokszor részrehajlóan történik. 
A károsultra az állami kártérítés útvesztői várnak, de az is kártérítésért kiált, aki semmit nem 

tett elkerüléséért. A vadászokat öldöklő gyilkosnak, a vadakat pedig minden ártalom 
és rossz okozóinak tekintik. 4. oldal
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Sütő András utca 
és szobor 

Udvarhelyen

A Sütő András Baráti Társaság 
tagjaként dr. Ferenczy Fe-

renc hozakodott elő az ötlettel: 
az íróról nevezzenek el egy utcát 
Székelyudvarhelyen. Négy helyszín 
közül a választás a Csalóka egyik 
új, még név nélküli utcájára esett. 
Mindemellett Dr. Ferenczy 
és társasága a Sétatér híd 
felőli bejáratánál egy szobor 
állítását is tervezi, ha minden jól 
megy, még idén felállítják. 

lezárták a tompa 
lászló utcát

Útjavítási 
munkálatok

Folytatódnak az aszfaltozások 
Székelyudvarhelyen: a polgár-

mesteri hivatal megbízásából már 
múlt héten elkezdték a Sza-
bók, a Rét, illetve az Építők 
utcák feljavítását, s hama-
rosan befejezik a Bethlen 
negyedi park felújítását is.

a gyermek személyes 
ruhadarabja

A mosható 
pelenka 

reneszánsza

Hogy mennyivel könnyebb 
egy kisgyermeket egyszer 

használatos pelenkával felnevelni, 
mint a hagyományos vászonpe-
lenkával, azt csak az tudja igazán, 
aki mindkettőt próbálta. Ennek 
ellenére manapság egyre nagyobb 
divatja van ismét a mosha-
tó pelenkáknak. Igaz, ezek 
köszönő viszonyban sincse-
nek a közismert fehér, négyszög-
letű vászondarabokkal.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014

hargitanépe 
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5Igyunk és 
szavazzunk!

Medve, vaddisznó dézsmálja az udvarhelyszéki termést. Kukoricáznak

kóbor ebeket 
gyűjtenek be hétvégén 2

Gulyás 
és farkasmosoly
Kedvesek és barátságosak a 

népek errefelé, csak azt nem lehet 
tudni soha, hogy politikai értelem-
ben mi is van a fejükben. 
Ott és akkor nevettünk a 
történeten. Keserédessé vált 
a mosoly azonban, amikor a me-
gyezászló ügye jutott az eszünkbe.

3

   hompoth loránd

Drágultak 
a péktermékek

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,6009ì
1 amerikai dollár Usd 3,7999ì
100 magyar forint HUF 1,5990î
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Udvarhelyszék, Székelyföld, az ország és a nagyvilág hírei

Velünk teljes a kép

Mint minden gyógyszernek, 
így a védőoltásnak is lehetnek 
mellékhatásai.

1. Nagyon gyakori, hogy 
nincs semmilyen mellékha-
tás a védőoltást követően. 
2. Gyakori, hogy a védőoltást 
követő pár óra múlva, az aláb-
bi felsorolásból néhányat vagy 
mindegyiket tapasztalja a gazda 
a kutyáján. Ha ezek a mellék-
hatások egy vagy két napnál 
tovább tartanak, esetleg jelentős 
közérzet romlást okoznak az ál-
latának, konzultáljon állatorvo-
sával:

– rossz közérzet
– helyi duzzanat a védőoltás 

helyén
– hőemelkedés, enyhe láz

– étvágytalanság és bágyadtság
– tüsszögés, enyhe köhögés, 

orrfolyás, valamint egyéb légúti 
tünetek 2-5 nap  múlva, (ha orr-
ba cseppentős vakcinát kapott)

3. Nagyon ritka, de kritikus 
beszámítás alá eső mellékhatás 
az allergiás reakció, amely percek 
alatt vagy néhány órán belül ala-
kul ki a védőoltás beadása után. 
Ezek a reakciók életveszélyesek 
lehetnek és sürgősségi ellátást 
igényelnek! Azonnal keresse fel 
állatorvosát, ha az alábbi tüne-
tek bármelyikét észleli:

– folyamatos hányás vagy 
hasmenés

– viszkető, egyenetlen felüle-
tű bőr (csalánkiütés)

– az orr, nyak, szemkörnyék, 
pofa duzzanata, ödémája

– súlyos köhögés vagy nehe-
zített légzés

– ájulás, összecsuklás
A védőoltás után, a bőr alatt 

egy apró kemény csomó alakul-
hat ki. Ennek a csomónak né-
hány hét alatt el kell tűnnie. Ha 
a csomó az oltás után 3 héttel is 
megvan, esetleg növekszik, ke-
resse fel állatorvosát.

Mindig tájékoztassa állat-
orvosát arról, ha korábban már 
volt valamilyen tünet a fentiek 
közül a védőoltás vagy a gyógy-
szer beadását követően! Ha 
kétségei vannak arról, hogy elő-
fordult-e már allergiás reakció, 
akkor a védőoltás után  1/2 – 1 
órát várjon mielőtt, hazamenné-
nek a rendelőből.

dr. sándor Zsolt állatorvos

házi kedvenc   A védőoltás lehetséges mellékhAtásAi

Folytatódnak az aszfaltozások 
székelyudvarhelyen: a polgár-
mesteri hivatal megbízásából 
már múlt héten elkezdték a 
szabók, a Rét, illetve az építők 
utcák feljavítását, s hamarosan 
befejezik a Bethlen negyedi 
park felújítását is.

r. K.

Tegnap reggel elkezdték 
az aszfaltozási és javítási 
munkálatokat a Tompa 

László utcában is, ezért előrelátha-
tóan egy hétig lezárták az autósok 
előtt a forgalmat. A gyalogosok 
viszont használhatják ezt az út-
szakaszt, mivel a járdákat egyelőre 
nem újítják fel. Leghamarabb egy 
hét múlva fejezik be a munkálato-
kat, de az is lehetséges, hogy 8-10 
napra lesz szükség újra járhatóvá 
tenni az útszakaszt – mondta el 
lapunknak Bakó Katalin, a pol-
gármesteri hivatal munkatársa. 

A városban jelenleg több he-
lyen is végeznek javítási, illetve 

aszfaltozási munkálatokat: a Sza-
bók utcában egyelőre még a jár-
daszegély feljavításával dolgoz-
nak, de a napokban megkezdik 
az útszakasz újra aszfaltozását is. 
Ezen kívül javítási munkálatokat 
végeznek az Építők utca sarkán 
is, ahol a vízvezetékek kicserélése 
miatt feltört út kap új aszfaltré-
teget. Mindemellett a Bethlen 
negyedi park sétányainak sze-
gélyköveit is kicserélték, így már 
csak az aszfaltozási munkálatok, 
illetve a padok és szemetesládák 
kicserélésére van szükség ahhoz, 
hogy befejezzék a park teljes fel-
újítását. 

A polgármesteri hivatal 
munkatársa lapunknak el-
mondta, hogy a városban folyó 
útjavítási munkálatokat körül-
belül két hónap leforgása alatt 
tudják befejezni a munkások. 
Ez azt jelenti, hogy a jelenleg 
javítás alatt levő útszakaszokat 
előreláthatóan szeptember vé-
gére fejezik be.

elszaporodtak a kóbor kutyák 
székelyudvarhelyen: nem csak 
a központi részen lehet kószá-
ló ebekkel találkozni, hanem a 
város félreeső pontjain is ve-
szélyeztetik a járókelők bizton-
ságát. A kutyaharapások és a 
vele járó fertőzések elkerülése 
érdekében a polgármesteri hi-
vatal hétvégére nagyobb befo-
gási akciót tervez.

radó Krisztina

„Annak ellenére, hogy 
a polgármesteri hi-
vatal által működ-

tetett II. Rákóczi Ferenc utcai 
kutyamenhely jelenleg tele van, 
és csak korlátozott számban fog-
hatunk be kutyákat, hétvégére 
egy nagyobb méretű begyűjtést 
terveztünk az Ave Hargita Kft. 
szakembereivel közösen. Nagy 
szabású akcióról van szó, remél-
jük, hogy a kutyák nagy részét 
sikerül összeszedni és a lakók is 
elégedettek lesznek az eredmény-
nyel – mondta lapunknak Kele-
men Klára, a polgármesteri hiva-
tal munkatársa.

A befogási gyakorlat az, hogy 
a város takarításával megbízott 
cég munkatársai altatólövedé-
kes szerkezettel elaltatják, majd 
a menhelyre szállítják az ebeket. 
Ott a törvények által előírt el-
járásokat hajtanak végre rajtuk, 
vagyis állatorvosi vizsgálatokat 
végeznek, féregtelenítik őket és 
veszettség elleni oltásokkal látják 
el. Mint a szakember elmondta, 
a törvény által előírt szabályzat 

alapján végleges altatást csak 
gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedő vagy agresszív állato-
kon hajthatnak végre, ezért az 
ebek nagy részét a menhely ve-
szi gondozásba. Mivel jelenleg 

nincs hely újabb állatok számára, 
összezsúfolják őket, és ha lesz je-
lentkező, akkor örökbe is adnak 
közülük.

– Ha valaki örökbe szeretne 
fogadni egy befogott kutyát, 

akkor először a polgármesteri 
hivatalban kell jelentkeznie. 
Miután ez megtörtént, meg-
tekintheti a menhelyen levő 
állatokat, amelyek közül kivá-
laszthatja a kívánt négylábút. 

Az örökbefogadás díjmentesen 
történik, csupán az állat ve-
szettség elleni oltásának, illet-
ve féregtelenítésének díját kell 
megtéríteni – tájékoztatta la-
punkat Kelemen Klára. 

Kukázó kutya. Városközponti életkép fotó: ifj. haáz sándor

tele vAn A kutyAmenhely

Kóbor ebeket gyűjtenek be hétvégén

lezáRták A tompA lászló utcát

Útjavítási munkálatok

0733–553 014, 
0266–215 270



A Sütő András Baráti Társaság 
tagjaként dr. Ferenczy Ferenc 
hozakodott elő az ötlettel: az 
íróról nevezzenek el egy utcát 
Székelyudvarhelyen. Négy hely-
szín közül a választás a Csalóka 
egyik új, még név nélküli utcájára 
esett. Mindemellett Dr. Ferenczy 
és társasága a Sétatér híd felőli 
bejáratánál egy szobor állítását is 
tervezi, ha minden jól megy, még 
idén felállítják. 

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

Talán kevesen tudják Sütő 
Andrásról, hogy a 90-es évek 
elején Székelyudvarhely ön-

kormányzata a város díszpolgárává 
nyilvánította. Nem véletlenül, hisz 
az írónak szoros kötődése volt a vá-
roshoz. Sikaszói hétvégi házában 
elég sok időt töltött, és akárhányszor 
odautazott, Udvarhelyen is elidő-
zött. Felkereste barátait, ismerőseit, 
akikkel nemcsak irodalomról, ha-
nem politikáról, aktuális kérdésekről 
is szívesen elbeszélgetett. 

– A halála után egy évvel ala-
kult meg a Sütő András Baráti Tár-
saság marosvásárhelyi székhellyel, 
melynek eltökélt szándéka, meg-
alakulása célja, programja, hogy 
ápolja Sütő András emlékét a még 
kéziratban levő munkáinak a ki-
adásával, már kiadott könyveinek a 
gondozásával – közölte lapunkkal 
dr. Ferenczy Ferenc. A baráti társa-
ság tagja azzal folytatta, miszerint 
Sütő emlékének az ápolása abban 
is megnyilvánul, hogy ahol lehet-
séges, és szükséges, kezdeményezik 
a helyi önkormányzatoknál, hogy 
Sütő Andrásról nevezzenek el is-
kolát,  közteret, utcát, illetve állít-
sanak szobrot neki. 

Mindennek megfelelően dr. 
Ferenczy Ferenc nagyjából két 
éve hozakodott elő az ötlettel: 
Székelyudvarhelyen is egy utcát kel-
lene elnevezni az íróról. Dr. Ferenczy 
több változatot is vázolt, végül a pol-
gármesteri hivatal is több variánssal 
rukkolt elő. Elsőként az Iskola utca 
került képbe, lakói viszont – noha 
támogatták az ötletet –, azt közöl-
ték, a névváltoztatás miatt minden 
iratukat ki kellene cseréljék, mely 
egy költséges és macerás folyamat 
lenne. Az 1 December 1918 utca 
tömbházakig tartó része is szóba ke-
rült, de ezt is elvetették, végül a Csa-
lóka egyik új, még név nélküli utcája 
„győzött”. 

– Azért is jött szóba a Csalókán 
található utca, mert úgy tudom, az 
ott lakók is, vagy harmincan támo-
gatták az ötletet, és kérték, utcájukat 
Sütő Andrásról nevezzék el – mond-
ta dr. Ferenczy, aki arról is említést 
tett, hogy a 90-es évek elején egy 
utcanév megváltoztatása nem volt 
egyszerű folyamat. Most már köny-
nyebb, igaz, kormányrendelet kéri: 
ha neves személyiségről akarnak 
utcát elnevezni, a prefektusi hivatal 
rábólintása is szükséges. 

– Úgy tudom, a Csalókán ta-
lálható utca esetében ez már meg-
történt – tudatta dr. Ferenczy. 
Mindez pedig azt jelenti, hogy im-
máron csak az önkormányzat kell 
rábólintson a névadásra, és akkor 
Székelyudvarhelyen is lesz Sütő 
András utca. 

A baráti társaság székelyud-
varhelyi „tagozatának” az utcanév-
adáson túl is vannak ötletei: szintén 
dr. Ferenczy Ferenc javasolta, hogy a 
Sétatér híd felőli bejáratának közelé-
ben, a művelődési ház mellett, ahol a 
sétány két irányba válik szét, a füves 

rész minden szempontból megfelelő 
hely lenne egy Sütő András szobor 
felállításához. 

– Mindenképpen a művelődési 
ház szomszédságában, közelében 
tartanám ildomosnak egy szobor 
felállítását. Látványtervet is készít-
tettünk, sőt a polgármesterrel is 
tárgyaltam erről, és ő is egyetértett 
a javaslatunkkal. Hunyadi Lász-
ló, aki közismerten számos kiváló 
köztéri szobrot készített már, és 
aki barátja volt Sütő Andrásnak, 
felajánlotta munkáját. Az Erdély 
Magyar Irodalmáért Alapítvány-
nyal közösen pályázunk a szobor 
megvásárlására, az önkormányzat 
így csak az egyéb költségeket kel-
lene állja – részletezte dr. Ferenczy, 
aki reméli, a téma hamarosan ön-
kormányzati szinten is terítékre 
kerülhet. 

– Halálának szeptemberi évfor-
dulója egy túl közeli dátum, ám úgy 
vélem, András napján (november 
30-án – szerk. megjegyz.) akár már 
avathatnánk is a szobrot – nézett 
előre dr. Ferenczy, aki úgy véli, Ud-
varhely részéről az utcanévadás és a 
szoborállítás egy igencsak szép gesz-
tus lenne. 

– Elsőként tavaly Sopron állított 
szobrot neki, Bocskai Vince készítet-
te, és a marosvásárhelyi szobor állítá-
sa is folyamatban van, de ott gondok 
akadtak. Állítólag törvény mondja 
ki, hogy választási évben nem kerül-
het sor utcanév-változtatásra, Vásár-
helyen pedig Sütő házának a közelé-
ben egy tér venné fel a nevét, és ott 
állna a szobor is, ám meglehet, hogy 
minderre idén nem kerülhet sor. Így 
Udvarhely lehet az a második város, 
mely szobrot állít Sütő Andrásnak – 
üzent az érintetteknek dr. Ferenczy 
Ferenc. 
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Ide tervezik a Sütő szobrot. Hálás utókor fotó: ifj. haáz sándor

A BAráTi TárSASág kezDeMéNyezéSe 

Sütő András utca és szobor Udvarhelyen
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Nem tudom, hányadik típusú találkozásban volt részem az 
elmúlt hét végén, ugyanis az ország első vagy második számú 
embere – a meccs még egyelőre népszavazással megfűszerez-
ve zajlik ennek eldöntéséért – mesélt nekem kedves, humoros 
történetet. Bizony maga Victor Ponta kormányfő többször is 
poénkodott nekem, valamint azzal a néhány száz embernek, 
aki benépesítette szombaton a csíkszeredai megyeháza nagy-
auláját. Előbb megkért, menjek Brüsszelbe tanúskodni mint 
romániai magyar, hogy ez a Victor, a Ponta nem az a Viktor, 
aki Orbán, s egy teljesen más országot képvisel, mert fél Európa 
keveri őket. Igaza lehet, megszaporodhat az amúgy is gyakori 
Bukarest–Budapest keverés, ha odakint azt is tudják, hogy va-
lami Viktor a góré az említett fővárosokban. Búcsúzáskor pedig 
aszongya a nagyember, örül a jó fogadtatásnak, annak különö-
sen, hogy itt velünk, mármint a magyarlakta vidék lakóival, 
választott önkormányzati elöljáróin keresztül ilyen jól megta-
lálta a hangot. Mégis bizonytalan érzésekkel távozik, mert volt 
alkalma megtapasztalni, hogy az itteni elektorátus kiszámítha-
tatlan, legalábbis számára az. És itt következett a vicces történet 
a kijelentés alátámasztására. Megesett Kovászna városában, 
hogy Ponta uraságnak – akiről köztudott, a kolozsvári Keleti 
Edwinnel együtt raliversenyez segédpilótaként – gulyásra tá-
madt gusztusa, és megkérte Edit, a barátját, hogy rendeljen szá-
mára, ha már beszéli a magyart. A menüben azonban aznap 
nem szerepelt a kiszemelt ételféleség, így Edi ékes magyar nyel-

ven sem tudta megoldani a gulyásproblémát. Már lemondtak 
volna az ételről, amikor a szakácsnő megismerte a vendéget, és 
felkiáltott: „De hiszen Ön Victor Ponta! Akkor mégis lesz gu-
lyás, szívesen készítek soron kívül egy ilyen illusztris vendégnek.” 
Mire Ponta uraság kicsípkelődte volna magát barátja rovására, 
aki magyarul nem tudott gulyást kiimádkozni, jött a hideg zu-
hany: „Az lenne a kérésem, hadd készíthessek Önnel egy közös 
fotót. Feltenném a mellé a kép mellé, amelyen Traian Băsescu 
elnökkel vagyunk együtt” – lelkendezett a szakácsnő. Egyszóval 
kedvesek és barátságosak a népek errefelé, csak azt nem lehet tud-
ni soha, hogy politikai értelemben mi is van a fejükben. Ott és 
akkor nevettünk a történeten, értékeltük, hogy van humorérzéke 
a kormányfőnknek. Keserédessé vált a mosoly azonban, amikor 
a megyezászló ügye jutott az eszünkbe, a tény, hogy titokzatos, 
de igen szorgalmas kezek eltávolították a teremből. Hivatalosí-
tás ide vagy oda, bebizonyosodott, hogy a székely szimbólumok, 

a kék-sárga mezőben álló Nap és a Hold, annyira zavarnak va-
lakit, hogy képes levetetni a lobogót. Elhangzott ugyan minisz-
terelnöki szájból, hogy ne zászlózzunk annyit, térjünk a lényeg-
re, a térség gondjaira, de valahogyan mégsem vigasztalt. Még 
igazat is adnék neki, hogy lényeg a lényeg, miként is lehet meg-
oldani a problémákat – amelyeket tulajdonképpen mint a kor 
csúcspolitikusai, ők kutyultak –, ha éppen nem ő mondta volna 
2010-ben, a maroshévízi nagygyűlésen, hogy „Székelyföld nem 
létezik”. Persze, értem, hogy felelős helyzetbe került politikusként 
nem volt hajlandó megismételni, kitérő válasszal elhallgattat-
ta az újságírót, miszerint a kampányban sok minden elhang-
zik, a lezárultával azonban a munkán, az együttműködésen 
lenne a hangsúly, valamint, hogy miniszterelnökként minden 
állampolgárért felelősséggel tartozik. Szóval látszólag jókat ne-
vetgéltünk, barátságosan beszélgettünk, a duma alapján úgy 
tetszik, hogy sugárzik a kormányfőből az irántunk való jóin-
dulat. A székelyföldi választópolgárok kiszámíthatatlanságáról 
szóló labdát azonban lecsapnám: Higgye el, miniszterelnök úr, 
hogy amíg a megyezászló nem kerülhet látogatásakor a helyére, 
addig mi is éppen olyan vegyes érzelmeket táplálunk Ön iránt, 
mint amilyeneket Ön velünk kapcsolatban. Örülünk, hogy itt 
volt, viccelt, barátkozott, ígért, de vajon…?

Gulyás és farkasmosoly

         NézőpoNt n Hompoth Loránd



A vadkárok örökös problémát 
jelentenek, ezeknek kezelése 
sokszor elfogultan, részrehajló-
an történik, a károsultra az álla-
mi kártérítés útvesztői várnak, 
de az is kártérítésért kiált, aki 
semmit nem tett elkerüléséért. 
A vadak kilövésével megbízott 
vadászokat öldöklő gyilkosnak, 
a vadakat pedig egyszerűen 
minden ártalom és rossz okozó-
inak tekintik. A téma kapcsán 
dr. Benke Józseffel, a Zetelaka 
és Társai Vadász és Horgász 
Társulat igazgatójával beszél-
gettünk.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Vadkárok mindig vol-
tak, mindig is lesznek, 
változtatni ezen nem 

lehet, legfeljebb mérsékelni. A 
vadkárok problémája igen ké-
nyes és összetett kérdés, sokan 
elfogultan kezelik, helytelenül 
viszonyulnak hozzá, nehezükre 
esik az ügyet több oldalról is 
megközelíteni.

Minden eset más és más, 
nincs két egyforma vadkár – 
mondja a Zetelaka és Társai 
Vadász és Horgász Társulat 
igazgatója. A 30 éves erdészmér-
nöki tapasztalattal rendelkező 
szakember röviden felvázolja a 
vadkárok meghatározásának, 
felbecsülésének és kifizetésének 
keretét. Mint mondja, kétféle 
vadkár létezik: amelyet a védett 
állatfajok okoznak (medve, far-
kas, hiúz, vadmacska), s amelyet 
a nem védett, vagyis a vadászha-
tó fajok (vaddisznó vagy akár 
szarvas). Az elsőre az állam fi-
zeti a kártérítést, a másodikra a 
vadgazda (az állam csak külön-
leges esetekben).

Kötelezettségek
A vadkár tényének megálla-

pítása, az okozott kár értékének 
felmérése és a felelősség megha-

tározása egy e célból alakult bi-
zottság feladata, amelynek tag-
jai: a helyi tanács képviselője, a 
környezetvédelmi és a mezőgaz-
dasági igazgatóság egy-egy szak-
embere, esetenként a vadgazda. 
Ilyenkor azt is megállapítják, 
hogy ki mennyire tett eleget 
kötelezettségeinek. Mert kérdé-
ses ugye, hogy a károsult gazda 
megtett-e mindent a terményei 
és állatai védelmében, bekerí-
tette-e a területet, őrizte-e napi 
rendszerességgel, a vadak riasz-
tását megszervezte-e? Ha csak 
egy kérdésre is nem a válasz, 
akkor nem jogosult kártérítésre. 
Ha minden rendben van, akkor 
jöhet a kivizsgálás, s az esetleges 
egyezkedés.

– Akadnak olyan károsult gaz-
dák, akik látva, hogy a szomszéd-
juknál kárfelmérés történik, gyor-
san ők is kártérítésért kiáltanak, 
megfeledkezve arról, hogy sem-
milyen óvintézkedést nem tettek 
a baj elkerülése végett. Van, ami 
jogos és van, ami nem – mondja 
Benke József. 

A szakember kitér a vadgazda 
kötelezettségére is: évente megha-
tározott kilövési kvótát kell telje-
sítenie, biztosítania kell a vadál-
latok számára a kiegészítő etetést, 
a vadakat távol tartó intézkedése-
ket kell hoznia a támadásoknak 
leginkább kitett területeken (zaj-
keltéssel, pl. riasztólövésekkel), és 
amennyiben szükséges, pluszkvó-
tát kell kérnie, kilövési engedélyt 

a potenciális veszélyt jelentő vad-
állatokra.

– Mi ezeknek eleget teszünk, 
ami komoly erőfeszítést jelent ré-
szünkről. Próbáljuk megelőzni a 
vadkárokat, tartjuk a kapcsolatot 
a gazdákkal, amennyire lehet se-
gítjük őket, s ez mindenképpen 
több, mint az eddigi hozzáállás, 
hisz az állam eddig nem nagyon 
törődött velünk, tőlük pénzre 
sem nagyon lehet számítani – 
mondja a szakember, hozzátéve, 
hogy a társulat több vadásza egy-
ben gazda is, akik szintén lehet-
nek károsultak. A legnagyobb 
károkat a vaddisznók és a med-
vék okozzák, de ha nem volna a 
vadásztársulat, még rosszabb len-
ne a helyzet.

Kinek van igaza?
Amilyen egyszerű a kérdés, 

legalább olyan nehéz a megvála-
szolása. A gazdák helyzete egyál-
talán nem egyszerű. Még ha ele-
get is tettek kötelezettségeiknek 
– ami amúgy nem csekélység – a 
vadkárok megállapításának és ki-
fizetésének túlzottan bürokrati-
kus a rendszere, a kár felmérése és 
kifizetése között évek is eltelhet-
nek. Sőt az is megtörténhet, hogy 
az állami kártérítés útvesztői mi-
att, a bonyolult bizonyítási eljárá-
sok végén a gazda egy banit sem 
kap az elszenvedett károkért.

Nem könnyű a vadászoknak 
sem, hisz személyük és a vadá-
szatok iránti ellenszenv a vidéki 
társadalom egészét átitatja. Aztán 
ott vannak a „méregzöldnek” ti-
tulált, túlságosan elfogult környe-
zetvédők, akik minden vadászban 
gyilkost látnak.

– Téves ez a felfogás, a vadá-
szat nem csak öldöklésről szól, ez 
is egy aktív természetvédelem – 
magyarázza Benke József.

A szakember szerint téves az a 
szemléletmód is, amellyel a vada-
kat egyszerűen minden ártalom és 
minden rossz okozóinak tekintik. 
A vadak élete sem könnyű. Az er-
dei gyümölcsöket  mind leszedik, 
táplálék nélkül maradnak. Az em-
ber terjeszkedik, az állatok élettere 
egyre csökken, valamivel ők is kell 
válaszoljanak erre. Benke József 
szerint változnia kell a mostani 
mentalitásnak, hisz a vad az erdő, a 
természet ékessége, azt is fenn kell 
tartani, egyensúlyt kell teremteni, 
ami az örökös emberi beavatkozás 
miatt nem egy egyszerű feladat.

– Célunk megoldani a termé-
nyek védelmét és tartamos (har-
monikus) vadgazdálkodást meg-
valósítani, ehhez azonban anyagi-
lag meg kell még erősödjünk, be-
letelhet két-három évbe – fejtette 
ki a 2009-ben alakult Zetelaka és 
Társai Vadász és Horgász Társulat 
igazgatója, dr. Benke József.
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Életterük csökkenőben. Nehéz az egyensúlyt fenntartani fotó: www.vadasztarsulat.ro

Vadkárok voltak és lesznek. De mérsékelhetőek fotó: www.vadasztarsulat.ro

fennTArTHATó VAdgAZdálKodás sZüKséges

Hármas gond: vadak, vadkárok, vadászok

Zetelaka és társai

A ZETELAKA ÉS TÁRSAI Vadász és Horgász Társulat fő tevé-
kenysége a bérbevett vadászterületeken levő tartamos vadgazdálko-
dás, valamint a vadászati tevékenység megszervezése, ami Hargita 
megye legreprezentatívabb vadászterületein történik. Négy vadász-
területet vettek bérbe, melyek összterülete 53 ezer hektár.
„Egy új vadásztársulatot létesítettünk a Zetelaka környéki területe-
ken, törekedünk a biológiai sokféleség megőrzésére, a természetes 
egyensúly fenntartására, valamint az itteni trófeák hírnevének nö-
velésére. Alapító tagjaink azon fizikai személyek, akikkel társultunk 
és akiknek közös céljaik vannak a Zetelaka-környéki területtulajdo-
nosokkal. Vadászati tevékenységünket saját tagjainkkal, valamint 
meghívott vadászokkal bonyolítjuk le, akik lehetnek belföldiek 
vagy külföldiek” – áll a társulat hivatalos honlapjának bemutatko-
zójában. 
A társulat nemrég a vadkárok elhárítására, csökkentésére vásárolt 
17 200 lej értékben villanypásztort, mintegy 1200 hektárnyi terület 
védelmére. A felszerelés megvételére Hargita Megye Tanácsának Vi-
dékfejlesztési Egyesületénél pályázott és nyert 8440 lejt, az összérték 
49 %-át.



2012. július 24., kedd | 5. oldal 

társadalom

Körkép

A Székelyudvarhelyi Közössé-
gi Alapítvány tegnap délutáni 
nyilvános szavazásán több száz 
lej értékben találtak gazdára 
az Igyon egy pohár almalavet 
Udvarhelyszékért! elnevezésű 
akció nyereményei. Az akció 
októberig folytatódik, ezért an-
nak, aki hűségesen gyűjti az 
almamatricákat, akár 500 lejes 
főnyeremény is ütheti a markát. 
Ugyanakkor az SzKA másik futó 
projektje is figyelmet érdemel, 
hiszen nem kisebb a tét, mint 
a város és műemlékeink szeb-
bé tétele. Az alapítvány mun-
katársai arra kérik a lakókat, 
szavazzanak a Jézus kápolna 
körüli zöldövezet parkosítására 
készült tervekre, mert minden-
ki véleménye számít. Az online 
szavazás jövő szerdán zárul.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Ki gondolná, hogy pár 
pohár almalé fogyasz-
tásával akár 500 lejt is 

nyerhet?! Azok a szerencsések 
mindenesetre jól tudták, akik az 
almalé fogyasztásával részt vettek 
a Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány (SzKA) és a Székely-
gyümölcs Egyesület által, május 
elején indult Igyon egy pohár 
almalavet Udvarhelyszékért! el-
nevezésű közös akciójában, és 
értékes nyereményeket nyertek 
az almamatricák gyűjtésével. Teg-
nap délután ugyanis a Márton 
Áron téren sor került a két civil 
szervezet által elindított projekt 
nyerteseinek kisorsolására. A hu-
szonöt kuponfüzet tulajdonos-
ból a főnyereményt – ami jelen 
esetben az OTP által felajánlott 
500 lejes OTP bankkártya volt 
–, a bikafalvi Vasas Gergő nyer-
te, azonban további értékes nye-
remények is gazdára találtak. A 
székelyudvarhelyi Molnár József 
100 lej értékben nyert vásárlási 
utalványt, amelyet a Gondűző 
Étterem és Szálloda ajánlott föl, 
Udvarhelyszéki Mozaik könyvet 
nyert Faluvégi Barna, szintén ud-
varhelyi lakos, ugyanakkor egy 
Közösségi Kuponfüzet boldog 
tulajdonosa lett az ugyancsak ud-
varhelyi Nagy Zsófia.

Mint ismeretes, az SzKA 
és a Székelygyümölcs Egyesü-
let két hónapja indította útjára 
az Igyon egy pohár almalavet 
Udvarhelyszékért! elnevezésű kö-
zös akcióját, amelynek célja, hogy 
az embereket a helyi termékek – 
kiemelten a farkaslaki feldolgozó-
ban készült almalé – fogyasztására 
sarkallja. A kezdeményezés során 
befolyt összegekből az alapítvány 
egy Vidéki Alap létrehozását ter-
vezi, amelyet a vidéki közösségek 
kezdeményezéseire fordítanak. 
Az akcióval így tulajdonképpen 
két legyet ütnek egy csapásra: 
egyrészt az udvarhelyiek egész-
séges termékeket fogyasztanak, 
másrészt pedig egy közösségi alap 
is létrejön, amelyből az alapítvány 
majd ötletek megvalósítását tá-
mogatja vidéken. A civil szerveze-
tek akciójának fő partnerei azok a 
helyi vendéglátók, akik számára, 
mint Csáki Rozália, az SzKA el-
nöke elmondta, fontos az egész-
séges helyi termék, és tenni is 
akarnak a közösségért. Az almalé 
értékesítésébe kezdetben két helyi 
vállalkozás, a Gondűző Étterem és 

Szálloda, valamint a Határpatak 
Panzió kapcsolódott be, azonban 
Csáki elmondta, folyamatosan 
jelentkeztek más helyi vendég-
látósok is, így a lista bővült: az 
udvarhelyi G. Café, a Renaissance 
kávézó, valamint a szentegyházi 
Szépasszony Panzió itallapján is 
megtalálható immár a farkaslaki 
feldolgozóban készült almalé. Az 
alapítvány elnöke megjegyezte, 
természetesen továbbra is várják 
az akcióhoz, kezdeményezéshez 
társulni kívánókat.

Mint megtudtuk, az elmúlt 
hetekben összesen 55 doboz, 
azaz több mint kétszázötven li-
ter almalé fogyott el az akcióban 
részt vevő partnereknél.

– Figyelembe véve, hogy 
nyári szezon is van, ez nem egy 
rossz eredmény. Természetesen 
örülnénk, hogyha több fogyott 
volna, de mivel egy jótékonysági 
akcióról van szó nem vagyunk 
elégedetlenek – összegzett Csáki 
Rozália. Az SzKA elnöke ugyan-
akkor elmondta, az októberig tar-
tó akció végéig természetesen még 
sok pohár almalé elfogyhat. És 

azoknak sem kell csüggedni, akik 
most nem nyertek, hiszen további 
sorsolások következnek.

A SzKA munkatársai ugyan-
akkor nemcsak a sorsolást vitték 
ki tegnap a város központjába, ha-
nem a nemrégiben elkészült Beth-
len negyedi park szökőkút lakos-
sági konzultációjának mintájára 
egy másik projektben is kikérik a 
városlakók véleményét. Mint ar-
ról már korábbi lapszámainkban 
is beszámoltunk, az alapítvány és 
a Szent Miklós-hegyi római kato-
likus plébánia együttműködve pá-
lyázatot hirdetett a Jézus kápolna 
körüli tér parkosítására, amelyre 
három pályamunka érkezett be. 
Bár az alkotásokra augusztus else-
jéig lehet szavazni a www.szka.org 
címen, Bíró Ildikó, a projekt veze-
tője elmondta, a tervek Patkóba 
való kiköltöztetésével azokat is be 
szerették volna vonni a szavazás-
ba, akiknek amúgy nem áll mód-
jukban interneten szavazni.

– Azt akarjuk, hogy tudják, 
senki nem akar az ő fejük fölött 
dönteni, hisz ez egy közösségi ügy, 
és mindenki véleménye számít – 

nyilatkozta a projektfelelős, aki el-
mondta, bár a terveket többet nem 
állítják ki, azokra bárki szavazhat 
akár az alapítvány székhelyén is.

Az ötlet, miszerint a zöldöve-
zet parkosítására készült terve-
ket ily módon is mutassák be az 
udvarhelyieknek, nem bizonyult 
hiábavalónak, hiszen a déli csúcs-
forgalomban többtucat ember 
vette szemügyre a kiállított mun-
kákat, és legalább ugyanennyien 
szavaztak kedvencükre a SzKA 
standjánál.

– Nekem igazából két munka 
is tetszik. Az egyik a gyógynövé-
nyes, a másik meg az, amelyikkel 
parkosítanák a zöldövezetet. De 
ha jobban belegondolok talán, 
ha a kettőből csinálnának egy 
tervet, akkor lenne igazán jó – 
mondta el véleményét lapunknak 
Kacsó Zsuzsánna. A fiatal hölgy 
véleményét, miszerint a munkák 
ötvözéséből születhetnének még 
igazán jó tervek, több nézelődő is 
osztotta, de abban mindannyian 
egyetértettek, akármelyik is lesz 
a nyerő, sokkal szebb lesz a Jézus 
kápolna környéke, mint most.

Nem mentek el szó nélkül a tervek mellett. Minden vélemény számít fotó: berkeczi zsolt

A SzéKelyUdvArhelyI KözöSSégI AlApítvány proJeKtJeI

Igyunk és szavazzunk!

> Caritas tábor. Régi tájak és idők emlé-
keit idéző, kirándulást szervezett a Gyulafe-
hérvári Caritas székelyudvarhelyi és csíksze-
redai idősek Nappali Mozgáskompetencia 
Fejlesztő Központja július 18-19.-én. Nagy 
lelkesedés, kíváncsiság és gyermeki nyitott-
ság jellemezte a székelyudvarhelyi és csík-
szeredai negyvenöt idős hangulatát, ahogy 
a már régóta beharangozott kirándulás ideje 
közeledett, így egyre lázasabban készülőd-
tünk a kiruccanásra, Székelyvarságra. Sokak-
nak évek óta ez olyan alkalom volt, amikor 
elhagyhatták a városuk határait, és kitekint-
hettek mindennapi rutinjukból. A kirándu-
lás alatt a nem a központban begyakorolt 

mozgáskompetenciák fejlesztésén volt ezút-
tal a hangsúly. Alkalmuk volt végre a fenyve-
sek friss illatát beszívni, illetve annak zöldjét 
csodálni, vagy friss málnát szüretelgetni séta 
közben, teafüvet gyűjtögetve fittyet hányni 
a fájó reumára. A sziklákon lezubogó pata-
kocska vízsátor-élménye még az aszály da-
cára is sokak számára a Niagara látványával 
vetekedett. Néhányuk számára szülőfalujuk 
nosztalgiáját hozták be a látottak, különös 
patinával kecsegtetett a sok évtizede lassan, 
de biztosan forgó vízimalom látványa, amely 
a régmúlt időket idézte. Hosszasan elidőztek 
a takaros kis baromfiudvarok barátságos, 
muskátli ablakos bájánál, látszott a szemük-

ben, amint keresgéltek emlékeikben. Az esti 
tábortűz hangulatához nélkülözhetetlenek 
voltak a népdalok, amelyek a vidámság, a 
jókedv hordozói. Elhangzottak régi, kevéssé 
ismert népdalok is, néhány jóízű humoros 
megjegyzés kíséretében.  Érdekes párbeszé-
deknek, születő barátságoknak, közös sorsok 
felelevenítésének, sok mókának, de öröm- és 
nosztalgia könnyeknek is szemtanúi lehet-
tünk a 45 résztvevő jelenlétében. Hazain-
duláskor elégedetten nyugtáztuk: igyekvése-
ink, szervezői munkánk gyümölcsöző volt, 
elérte célját. Köszönet érte Hargita Megye 
Tanácsának, aki támogatásával hozzájárult 
időseink kirándulásához. (Vass Melinda, 

Gyulafehérvári Caritas, Székelyudvarhely 
Mozgáskompetencia Fejlesztő Központ)
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MEGHÍVÓ
Kedves sportbarát, volt székelyudvarhelyi birkózó!

Szeretettel üdvözlünk és tisztelettel meghívunk Téged és kedves családodat az 

Székelyudvarhelyi birkózók találkozójára amely 2012. augusztus 3.-án, 16:30 órától a székelyudvarhelyi Városi Sportcsarnok 
előtt Kopjafa avatással kezdődik és ezt követően a ,,Rákóczi”  Sportcentrumba,  ahol az  alkalomhoz illő programmal, közösen elköltendő vacso-
rával és mérkőzésekkel várunk Benneteket.

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

Részvételedet kérjük jelezd 2012. július 25.-ig a következő címek egyikén:
Bodrogi Csaba tel: 0040-744506945, e-mail: sportisk@kn.ro
Katona László tel: 0040-744822940, e-mail: stabiltech@gmail.com
Tamás Zoltán ( DOKI) tel: 0043- 69919691124, e-mail: doki24@gmx.at
A székelyudvarhelyi birkózócsalád számít minden birkózó részvételére!!!

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

EgyszEr használatos hElyEtt a gyErmEk szEmélyEs ruhadarabja

A mosható pelenka reneszánsza

hogy mennyivel könnyebb egy 
kisgyermeket egyszer használa-
tos pelenkával felnevelni, mint 
a hagyományos vászonpelenká-
val, azt csak az tudja igazán, aki 
mindkettőt próbálta. Ennek elle-
nére manapság egyre nagyobb 
divatja van ismét a mosható 
pelenkáknak. Igaz, ezek köszönő 
viszonyban sincsenek a közis-
mert fehér, négyszögletű vászon-
darabokkal.

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

Színesek, nadrágpelenka for-
májúak, derékban, combbő-
ségben állíthatók a növekedő 

baba méretei szerint, nem áznak át, 
de szellőzni hagyják a baba érzékeny 
bőrét – tulajdonképpen úgy néznek 
ki, mint egy ruhadarab az újfajta 

mosható nadrágpelenkák. Igaz, 
hogy ezek csak nálunk nevezhetők 
újfajtának, hiszen itt, a vászonpe-
lenka kifejezés hallatán legtöbben 
még a hagyományos, fehér anyagból 
készült pelenkákra gondolunk, ame-
lyek mosása, fehérítése, vasalása igen 
sok munkát igényelt a kisgyermeket 
nevelőktől, Nyugaton viszont már 
egyre közismertebb és elterjedtebb, 
üzletekben is kapható a mosható, 
vászonból varrt nadrágpelenka. Ro-
mániában sehol nem látni ilyesmit 
az üzletek polcain, bár állítólag van-
nak cégek, akik külföldről behozzák, 
és az online piacon terjesztik ezeket.

Csíkszeredában B. Dorottya is 
először kizárólag a saját kislányá-
nak kezdett varrni vászon nadrág-
pelenkát. 

– Az első gyerekkel megdöbben-
ve néztük az eldobható pelenkák-

ból gyűlő szeméthalmot, amelyhez 
csak ráadás volt a gyerek gyakran 
irritált bőre. Megkérdeztem édes-
anyámat, hogyan is pelenkáztak 
régen, utánanéztem a külföldön 
gyártott vászonpelenkáknak is, és 
rájöttem, hogy olyant én is tudok 
varrni, így a második gyerekem már 
ilyen pelusokban nőtt fel – meséli 
Dorottya, hogy honnan is jött a pe-
lenkavarrás ötlete.

ruhadarab, nem szemét
Azt mondja, a mosható nadrág-

pelenka dizájnos ruhadarab, a gye-
rek saját személyes holmija, nem 
pedig szemét, amit a szülő a pénzé-
ért megvesz.

– Ugyanúgy, ahogy a piszkos 
edényeket megmossuk, nem pedig 
kidobjuk és újat veszünk, a pelenka 
sem kell egyszer használatos legyen. 

Piszkos lesz, berakod a mosógépbe, 
és kimosod – magyarázza az ötlet-
gazda.

Amikor saját kislányának meg-
varrta az első darabokat, baráti, 
ismerősi körben igen nagy sikert 
aratott, így egyre többen kérték, 
varrjon nekik is hasonlót. Aztán 
jöttek a biztatások, vágjon bele 
vállalkozásba, mert sikere lesz. És 
mert az érdeklődés valóban egy-
re nagyobb, az ország különböző 
pontjairól, Moldvából, Galacról, 
Nagyváradról, sőt Magyarország ról 
is érdeklődnek a mosható vászon-
pelenka-nadrágok iránt, Dorottya 
ma már a vállalkozás beindításán 
dolgozik.

– Folyamatosan fejlődik a tech-
nika, a szabásminta és az anyagok is 
egyre jobbak, amiket használok a 
varráshoz, nem volt könnyű dolog 
kitapasztalni, hogy mi válik be a 
leginkább, és ha valami rosszul sike-

rült, akkor a szégyen után kijavíta-
ni, majd kicserélni a hibás, ám már 
gazdára talált pelenkákat. De hát a 
saját bőrömön az igazi a tanulás – 
mondja Dorottya.

Állítása szerint egy gyereknek, 
ahhoz, hogy az édesanyja ne kelljen 
naponta mosson, hanem mondjuk 
háromnapi körforgással elég legyen 
a pelenka, úgy 20 darab szükséges, 
ennyivel kényelmesen fel lehet ne-
velni egy csecsemőt. A speciális 
anyagokból vart nadrágpelenkák 
3-4 órán át képesek magukba szívni 
a nedvességet, és van hozzájuk egy 
speciális betét is, amellyel éjszakára 
fokozható a nedvszívó képességük, 
így – a hagyományos vászonpelen-
káktól eltérően – nem kell éjszaka 
tisztába tenni a gyereket. És a régi 
fehér vászonokkal szemben még 
van egy hatalmas előnyük: vasalni 
nemhogy nem kell, hanem egyene-
sen tilos.

Egy gyermek – egy tonna szemét

Az egyszer használatos pelenkák környezetszennyező hatásáról igen 
sokan és igen sokat írtak már. Olyan adatok is napvilágot láttak, 
amelyek szerint egy gyermek után egy tonna szemét marad az el-
dobható pelenkákból, amelyekkel az a legnagyobb baj, hogy a szak-
emberek szerint 300-400 év alatt bomlanak le. Tehát, ha figyelembe 
vesszük, hogy körülbelül hány éve jelent meg az első ilyen egyszer 
használatos pelenka, bátran állíthatjuk, hogy használt állapotában 
még mindig ott van a világ valamelyik szeméttelepén vagy óceán fe-
nekén. Az anyagi vonzatáról meg ne is beszéljünk, hiszen a számítá-
sok szerint egy gyerek pelenkázása eldobható pelenkával, születésé-
től a szobatisztaság eléréséig hozzávetőleg 5-6 ezer lejbe kerül. Ezért 
nem csoda, hogy a mosható pelenkák reneszánszukat élik.

Színes, akár egy ruhadarab. A mosható pelenka dizájnosabb, ráadásul nem kerül a szemétbe fotók: balázs árpád
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> 23. Bálványosi Nyári Szabadegye
tem és Diáktábor. Kulturális, gaszt-
ronómiai, egészségügyi, szabadidős és 
szórakoztató programok is várják a 23. 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem részt-
vevőit. A tusványosi rendezvény ma 
kezdődik Tusnádfürdőn, és július 29-én 
ér véget. Megnyílik ma a 23. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor a 
résztvevők előtt. A nulladik napon csu-
pán este várhatók programok, azaz bulik. 
A nagyszínpadon öt nap alatt 12 együttes 
ad koncertet. Az első estén, ma a Heaven 
Street Seven után a Quimby következik. 
A következő napok fellépői között látha-

tó és hallható az idén 25 éves csíkszere-
dai Role együttes, valamint a fennállása 
ötvenedik évfordulóját ünneplő Omega 
is vagy épp Rúzsa Magdi és Deák Bill 
Gyula. Petényi Katalin és Kabay Barna 
Szigorúan ellenőrzött életek című doku-
mentumfilmjének ősbemutatóját július 
27-én tartják. Kortanúk vallomásain és 
az egykori román kommunista titkos-
szolgálat, a Securitate dokumentumain 
keresztül megrendítő képet nyújt a film a 
múlt szenvedéseiről, kollaborálásról, hűség-
ről és árulásról. A Magyar Turizmus Zrt. 
sátrában a Rubik Stúdió képviselői bű-
vöskocka-bemutatót tartanak naponta 

többször, valamint kalocsai porcelán- és 
testfestést is rendez a Kalocsai Porce-
lánfestő Manufaktúra. A Magyar Posta 
sátrában bélyegekkel, postai szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos bemutatókat és játékos 
vetélkedőket is rendeznek, továbbá egyedi 
tusványosi bélyeg- és képeslapkészítésre is 
várják a közönséget. Saját sátraiban mu-
tatkozik be különböző programokkal az 
erdélyi magyar felsőoktatás két önálló in-
tézménye, a Partiumi Keresztény Egyetem 
és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem. A szabadegyetem résztvevői 
magyarországi és erdélyi borok, valamint 
székelyföldi élelmiszerek kóstolóin is 

részt vehetnek. A szervezők a fiatalabb 
korosztályokra is gondoltak. Színházi 
gyermekelőadások, játszóház, kézműves-
foglalkozások és táncoktatás is szerepel a 
szabadegyetem programfolyamában. Es-
ténként zenés mulatságra várják a táncos 
kedvűeket, több helyszínen több zenei 
stílusban. Mindezek mellett természete-
sen a rövidnadrágos politikusok fognak 
előadásokat tartani, hogy mit csináltak 
az elmúlt egy évben. A főbb előadások 
között ezúttal is megtalálható az autonó-
miát, a regionalizációt, az aktuális, nem 
felhőtlen magyar–magyar viszonyt firta-
tó tematikák is.hí
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A hazai társadalomhoz hason-
lóan az RMDSZ-ben is megosz-
lanak a vélemények az elnök 
leváltásáról rendezett népsza-
vazással kapcsolatban. A szö-
vetség vezetése már a parla-
menti szavazás előtt sem tudott 
konszenzusra jutni, és a „hivata-
los” állásponthoz képest most 
is vannak különvélemények. 
Például Borboly Csaba otthon-
maradásra buzdítja a magyar 
szavazókat, míg Markó Béla a 
„lelkiismeret szerinti” szavazást 
javasolja.

Isán István Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

ATraian Băsescu államfő 
felfüggesztése megosztot-
ta az RMDSZ politikusa-

it. A jogállamiságot többszörösen 
megsértő eljárásmód miatt  nem 
volt senki, aki nyíltan kiállt volna 
a felfüggesztés mellett, de a szö-
vetség politikusai nem is feledték 
régi sérelmeiket, és nem is támo-
gatták az addig szövetségesnek 
tekintett államfőt.

Kettős álláspont 
a vezetőségben
A felfüggesztés parlamenti vi-

tája körül kialakult szócsatában 
az volt az eredeti szándék, hogy az 
RMDSZ követi az Alkotmánybí-
róság álláspontját. Azért született 
ez a döntés, mert két tábor alakult 
ki a vezetés szintjén: az egyik, 
hogy nem szabad részt venni a fel-
függesztésben, a másik, hogy itt 
az alkalom, hogy leszámoljanak 
Băsescuval. Mivel a taláros testü-
let nem hozott egyértelmű dön-
tést, nem is alakult ki egységes ál-
láspont a szavazásra vonatkozóan. 
„A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség az elmúlt hetekben 
számos alkalommal konzultált a 
szervezet belső testületeiben ar-
ról, hogy az államfő leváltására 
kiírt népszavazáson mi legyen a 
Szövetség álláspontja. Ilyen hord-
erejű kérdésekben az RMDSZ 
mindig megpróbál konszenzusos 
döntést hozni, ami ez alkalom-

mal nem sikerült. Meghallgatva 
és mérlegelve a pró és kontra ér-
veket, a Szövetség úgy döntött, 
hogy szabad kezet ad parlamenti 
képviselőinek, illetve szenáto-
rainak, mindenki lelkiismerete 
szerint szavazhatott a parlament 
együttes ülésén” – magyarázták 
közleményben a döntést.

A változó játékszabályok
A felfüggesztést követő na-

pokban kiderült, hogy nem lehet 
tudni, milyen szabályok szerint 
fog zajlani a referendum. Arról 
zajlott a vita, hogy az államfő le-
váltásához szükséges-e a fele plusz 
egy arányú jelenlét vagy sem. A 
kormány sürgősségi rendelettel 
akarta rendezni saját magának 
kedvező módon a kérdést. Kivet-
ték a jogszabályból a kvórum kö-
telezettségét. Az alkotmánybíró-
ság nyilatkozata szerint erre mégis 
szükség van, azonban a kormány 
csak külföldi nyomásra volt haj-
landó betartani az egyébként kö-
telező érvényű döntést. 

Maradjunk távol
A zavaros helyzetben Borboly 

Csaba azt nyilatkozta a hotnews.
ro internetes portálnak, hogy a 
felfüggesztésesdi nem a magyar-
ság problémája, ezért jobb, ha a 
magyar szavazók távol maradnak 
az urnáktól. A jobboldali média 
ezt az álláspontot zokon vette. 
Néhány nap múlva szimpatikus 
lett Borboly nekik, amikor egy-
értelműen kiderült, hogy a távol-
maradás Băsescut segíti. Ugyanis 
ha nem teljesül a jelenléti köve-
telmény, akkor a referendum ér-
vénytelen. „Végső soron majd az 
emberek eldöntik 29-én, hogy 
szavazni mennek vagy otthon 
maradnak. Ha kellő számban 
otthon maradnak, akkor 2014-ig 
marad Băsescu. Ha kellő szám-
ban elmennek szavazni, tehát 9 
millió nyian, akkor nagy valószí-
nűséggel bukik Băsescu, és jön 
helyére a szeptemberi államfővá-
lasztást követően Antonescu. De 
mindettől függetlenül novem-

berben lesz parlamenti választás 
is. Azt gondolom, nekünk arra 
kell koncentrálnunk, készülnünk, 
mert az álláspontom szerint balul 
elsült USL-s felfüggesztősdi némi 
izgalmat hoz az előre lefutottnak 
tekinthető meccsbe, és megint 
felértékelődik a mi 6-7 százalé-
kunk” – magyarázta álláspontját 
Borboly Csaba.

Menjünk szavazni
Ezzel szemben az RMDSZ 

volt elnöke, Markó Béla azt nyi-
latkozta, hogy „színvonaltalan és 
kiábrándító a népszavazás kap-
csán kialakult politikai vita ami-
att, hogy a román pártok nem 
nőttek fel a feladathoz, ám ez 
nem jelenti azt, hogy az erdélyi 
magyar választóknak nem kelle-
ne részt venniük a szavazáson: az 
RMDSZ álláspontja szerint bele 
kell szólni az ország dolgaiba, 
azonban mindenkinek a saját lel-
kiismerete szerint kell szavaznia”. 
A politikus szerint nem elfogad-
ható az az álláspont, hogy nem 
kell részt venni, mert ez nem a 
magyarok ügye. „Ennek a nép-
szavazásnak a következményei 
ránk is visszahárulnak” – hang-
súlyozta Markó.

Hasonló álláspontot fogalma-
zott meg a szövetség vezetése is. 
„A Szövetség minden szavazás 
alkalmával hangsúlyozza, hogy 
fontos a jelenlét, fontos, hogy 
éljünk állampolgári jogainkkal. 
A magyar emberek számára az 
RMDSZ azt tudja javasolni, amit 
a parlamenti képviselőinek: sza-
vazzanak saját lelkiismeretük sze-
rint” – áll az RMDSZ a napokban 
kiadott közleményében. 

A szavazáson való részvétel 
azonban Băsescu elleni szavazás-
nak minősíthető, hiszen minél 
többen elmennek, annál való-
színűbb a jelenléti követelmény 
beteljesítése. Az Erdélyen kívüli 
részek hangsúlyos Băsescu- és 
jobboldal-ellenessége pedig köz-
tudott, és ennek következményé-
ben az elnök a szavazatok számát 
valószínűleg tekintve alulmarad.

VAn, AKi A szAVAzásrA Buzdít, VAn, AKi A táVolMArAdásrA

Ellentétes álláspontok 
az RMDSZ-ben a referendumról

A tAVAly őszi szárAzság KöVetKezMénye

Drágultak a péktermékek

átlagban 5-10 százalékkal drá-
gult a kenyér és a különböző 
péktermékek tegnap reggeltől a 
Harmopan üzleteiben. A drágítást 
a búza árának emelkedésével ma-
gyarázzák, ezt pedig a tavaly őszi 
szárazság okozta. 

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

Mintegy húsz százalékkal 
drágult a búza felvásárlá-
si ára, ezzel magyarázta a 

tegnap reggeltől érvényes, a kenyérre 
és péktermékekre vonatkozó áremel-
kedést András Ignác, a Harmopan 
igazgatója. Elmondása szerint az 

aratás előtt 90 baniért vásárolták a 
búzát, aratás után pedig 1,15 lej lett 
a felvásárlási ár.

– Ehhez még hozzájön a búza-
kereskedők spekulatív hozzáállása is, 
azaz a kereslet növekedésével az árat 
még tovább növelhetik – magyaráz-
ta az igazgató, aki szerint a búza fel-
vásárlási árának mostani emelkedése 
a tavaly őszi szárazsággal magyaráz-
ható elsősorban.

Tegnaptól a Harmopan üzletei-
ben mind a kenyér, mind a többi 
sütőipari termék ára megemelkedett 
5-10 százalékkal, de amíg a búza ára 
nem változik, újabb drágításra nem 
kell számítani.

Kenyérbolt. Magasabbra kúsztak az árak fotó: balázs árpád

Villámcsapás okozott tüzet vasárnap, július 22-én délután 
Csíkszentmiklóson. A tűzben két csűr égett le. – Bent égtek a juhok 
és a süldők is, csak a lovat lehetett kimenteni – közölte Péter Pál, a 
károsultak egyike. A tüzet az önkéntes és hivatásos tűzoltók, valamint 
a környékbeliek segítségével mintegy két óra alatt sikerült eloltani, sőt 
amire az épp távollevő tulajdonosok hazaértek, az elszenesedett épü-
letet is szétszedték a jelenlévők. Hétfőn délelőtt is több munkagép és 
számos falubeli segített az maradványok eltakarításában. (D. K.)
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Zajlik a szezon a „Székely ten-
gerparton”, a Szent Anna-tónál. 
A turistaszezon a tetőponton 
van, nyüzsgő, napozó és fürdőző 
emberek ezrei vannak a parton. 
Közelebbről megnézve sok em-
bert látni, aki ilyenkor is dolgo-
zik, gondoskodik arról, hogy 
minden a legnagyobb rendben 
menjen, ne zavarja semmi a 
vendégek nyugalmát. A csapa-
tot működtető, de ugyanakkor 
a hely mindenesének számító 
Kerezsi Laci bácsival beszélget-
tünk a helyről, annak varázsáról 
minden velejárójával együtt.

Csúcsforgalom a Szent An-
na-tónál. Mint később 
megtudjuk, az év mesebeli 

három napjából ez az egyik legfor-
galmasabb. A hétvégi búcsúra mi 
is kilátogattunk a méltán híres tó 
partjára, ahol egyre közelebb érve a 
helyhez, egyre nehezebb volt parko-
lóhelyet találni.

– Mehetnek lennebb, de csak az 
út szélén tudnak megállni – figyel-
meztet az egyik őr. Nézem a rendszá-
mokat: a Hargita, Kovászna, Maros 
elég ritka, Bákó, Iaşi, Vaslui, Vrancea, 
Prahova, Dolj megyei és bukaresti 
rendszámok vannak többségben. A 
part mentén sétálva is többnyire ro-
mán szavakat hallunk mindenfelől, 
sülnek a „grătarok”, csobbannak és 
napoznak az emberek, alig lehet üres 
területet kapni a tó partján, ahová 
az ember le tudná teríteni pokrócát, 
és megmártózhat a vízben, anélkül, 
hogy pancsoló turisták vennék őt 
körül. Ez tényleg egy tengerpart, a 
Székely tengerpart – állapítom meg 
magamban.

A búcsús szentmisét követően 
megkeresem Kerezsi Laci bácsit, 
a terület gondnokát, mindenesét, 
hogy beszélgessek el vele a helyről, 
az itt zajló „mindenféléről”. Az egyik 
parkolóőr rádiója segítségével sikerül 
kapcsolatba lépni vele, készségesen 
érkezik is a hívásra, barátságosan in-
vitál be háza teraszára, ahol a kapun 
belépve figyelmeztet: ne nyúljak a 
kerítéshez, mivel áramot vezettetett 
belé, mióta az egyik téli napon a 
maci úgy gondolta, ő is szívesen néz-
né a televíziót az ablakon keresztül.

Az első kérdésemre, miszerint 
mit jelent számára a Szent Anna-tó, 
azt válaszolja: mindent. Az életet.

– Akkoriban (’89 előtt – szerk. 
megj.) nagyon kevés ember adta el 
családi házát, adta fel a biztos eg-
zisztenciát hozzám hasonlóan, hogy 
reszkírozva építsen „homokvárat”, 
mint ahogy én is tettem. A szeren-
csém az, hogy lassanként az idő be-
igazolta az én víziómat, elképzelése-
met, hogy igenis Romániában majd-
hogynem egyedülálló lehetőség a 
Szent Anna-tó környéki turizmus 
kiépítése és az ebből való megélés. 
Mára nagyon elcsépeltnek számít az 
ökoturizmus kifejezés, amit nagyon 
sokan előszeretettel használnak. Én 
úgy csinálom, hogy a kecske is jól-
lakjon, a káposzta is megmaradjon, 
ugyanakkor a farkast is át kell vinni 
a vízen. A káposzta a termelő, aki a 
mindennapi betevő falatot kell elő-
teremtse magának. De jön a „kecs-

ke”, a turista, aki ha néha mekegve is, 
de kiadja azt a pénzt, de akkor jön-
nek a farkasok, akik nagyon kevesen 
vannak, de akik ellen harcolni kell és 
harcolni is fogok, amíg le nem jár a 
„mandátumom”. Igen ám, de vannak 
a farkasok. Azok a kevés, nagy pénz-
zel és nagy hatalommal rendelkező 
urak, akik bizony szerettek volna 
itt minket megenni. Nagyon nehéz 
lett az utóbbi időben ez a küzdelem 
a farkasok ellen, mivel egyre több, 
hatalmasabb, a politikában és üzleti 
világban jártas ember van, akik in-
gestől, gatyástól képesek lennének 
megvenni. Tisztában vagyok én is 
azzal, hogy pénz nélkül semmit sem 
lehetne végigvinni, viszont azt is tu-
dom, hogy a harc még folytatódik és 
kell is folytatni. Ugyanakkor idealis-
tának is tartom magam. Sokan kér-
dezték már tőlem, hogy mit csinál 
Laci bácsi, ha elveszíti a harcot? Én 
azt válaszolom, hogy veszem a lepe-
dőt és bevonulok a Mohosba, ahol 
megvan az én helyem. Az ide láto-
gató embereknek, mondhatni, 96 
százaléka nagyon értékeli azt, amit 
én itt csinálok. Értékelik, hogy meg-
tartottuk ezt a területet, úgy ahogy a 
Jóisten adta, úgy ahogy annak idején 
is volt, próbáltuk megőrizni a tavat 
és környékét eredeti állapotában, de 
ugyanakkor modernizáltuk is – „tá-
rulkozik ki” egy szuszra Laci bácsi az 
aprócska kérdésre.

Kerezsi Laci bácsi úgy látja, sokat 
változott a közvélemény az elmúlt 
időszakban a Szent Anna-tó környé-
ke és a Mohos tőzegláp kapcsán is. A 
„szemetelési szokások” is mintha jó 
irányba mozdultak volna, de a tűz-
rakásra vonatkozó szabályozások is 
megtették a maguk hatását.

– Mindenkit megszólítok, aki 
szemetel, mocskol, nemzetiségre 
való tekintet nélkül. Ezért hálásak 
is sokan. Ugyanakkor az idelátoga-
tók egyre tudatosabban próbálják 
megőrizni a környezetüket. De ez 
nem volt mindig így: egykor min-
denki szanaszét dobta a mocskát, 
de mostanra kialakult az a jó szokás, 

hogy használják és értékelik a kör-
nyéken kihelyezett több mint 120 
szemetest. Amiatt, hogy a hulladé-
kot szelektálják, a megfelelő helyre 
szállítják, az emberek is értékelik 
ezt a lehetőséget, és élnek is vele. Az 
emberek, idelátogatók nagy része 
megértette azt is, hogy a tüzet nem 
akárhová tesszük, hanem oda, ahol 
ki van ez jelölve – nyugtázza pozitív 
hangvétellel a több mint húsz éve 
itt élő házigazda. – A másik dolog, 
ami nagyon jó, az, hogy az emberek 
hazafordultak. Egyre többet hallok 
olyant, aki örömmel jelenti ki, hogy 
végre elértem a „székely tengerpar-
tunkhoz”. Ezek az emberek nem 
mennek el Horvátországba vagy a 
Kanári-szigetekre, hanem értéke-
lik azt, ami itthon van. Mondjuk, 
ez sok esetben az anyagi visszafo-
gottságnak is tudható be. Tavaly a 
sok esőzés miatt június–júliusban 
a csőd szélén álltunk, augusztus 
folyamán azonban „helyrebillen-
tünk” nagyrészt a szabadságolók-
nak köszönhetően.

A medveállományt, a vadállo-
mány emberekre való „szabadulá-
sát” firtató kérdésemre is egyene-
sen, kertelés nélkül válaszol: Nem 
lehet elmenni amellett sem, hogy a 
medvék a helyükön vannak. Akik 
pedig felelőtlenül kinn hagyják az 
ennivalót, biza megdézsmálják, el-
tüntetik, de szerencsére senkit nem 
bántottak. Mindenkinek elmond-
juk és külön felhívjuk a figyelmet, 
hogy az ételt zárják el, ha pedig 
nem teszik, akkor vállalják a követ-
kezményeket. Voltak, akik reggel, 
ébredés után jöttek reklamálni, 
hogy nincs mit enniük, mert a 
medvék eltakarították. Erre any-
nyit tudtam mondani, hogy előre 
kellett volna gondolkozni – jegyzi 
meg Laci bácsi.

– Egyre többen érdeklődnek 
nemcsak a fürdőzés, hanem a Mohos 
iránt is – hozza fel a témát. – Akik a 
Mohosba akarnak látogatni, kapnak 
egy leírást, azonkívül vezetőt, aki 
szépen elmagyaráz mindent, amit 

tudni kell a helyről. A Mohosba a lá-
togatás felügyelettel történik, hogy 
egyik szempontból vigyázzunk a tu-
ristára is, de ugyanakkor vigyázzunk 
a Mohos-tőzeglápra is – ez azonban 
nyugatról hozott példa, ami logikus, 
hogy pénzbe kerül. – Nyugaton, 
de ugyanakkor Görögországban és 
Törökországban kemény pénzeket 
fizetnek az idegenvezetésért, amely 
révén munkahelyet teremtenek az 
idegenvezetők számára. Ez is egy 
pozitívum, amit a külföldi példa 
nyomán vezettünk be. Egy másik 
behozott példa a differenciált par-
kolás. Voltak olyan kezdeménye-
zések, hogy autóval ne menjen le 
senki, csak… S lett 32 kivételezett, 
aki lemehetett végig a tó partjáig 
autóval. Én pedig ezt megelégelve 
azt mondtam: a lemenést pénzzel 
lehet „megváltani”. Aki lemegy, 
az vagy lusta, vagy sok pénze van, 
ezért dupla belépőt fizet. Így sikerül 
szűrni az autóval lemenő forgalom 
nagy részét – meríti ki a fizetés és a 
parkolás megoldásának témáját.

Több tonna szelektíven össze-
gyűjtött hulladék kerül ki innen, 
akárcsak bármelyik nagyvárosból. 
Ez pedig olyan szemét, amit az em-
berek magukkal hoznak – tudom 
meg Laci bácsitól. – Az itt dolgo-
zók szétválogatják, és a szemétszál-
lító már csoportosítva, rendezve 
tudja elvinni, újrahasznosítani. 

Ezenkívül pedig a múlt héten 
is 12 köbméter újrafelhasználásra 
alkalmatlan szemetet szállítottak el 
innen, Laci bácsi elmondása szerint.

– Volt eset, hogy nézeteltérésem 
volt a politikus urakkal, amire egy-
hetes sztrájkot vezettem be. Ez meg-
mutatta, hogy egy hét alatt a Szent 
Anna-tó és környéke szemétteleppé 
tud válni, ha mi nem dolgozunk. A 
hivatalos rangereken (őrökön) kívül 
vannak álruhás őreink odalent, akik 
miniadóvevők segítségével rögtön 
felszólnak, ha valami gond van a tó 
partján, vagy éppen kihágást készül-
nek végrehajtani valakik. Ilyenkor 
hivatalos őreink rögtön mennek és 
figyelmeztetik, ha ez nem használ, 
akkor igazoltatják a személyeket. 
Muszáj volt egy kemény kezű veze-
tést, rendszert bevezetni, mert egy 
adott pillanatban a pokol elszaba-
dult. És ha nem vagyok én egy kicsit 
diktátor, akkor itt most katasztrófa 
lenne. De a rendőrök, környezet-
őrök is besegítenek, sajnos azonban 
az utóbbi intézményrendszer emberi 
kerete elég szűkös. Az esetek nagy ré-
szében azonban helyben is el tudjuk 
intézni a dolgokat – jegyzi meg a 
Szent Anna-tó környékének „min-
denese”.

A létesítményen dolgozó, ezt 
fenntartó csapat számáról, ugyanak-
kor az itteni életről, életfeltételekről 
érdeklődve Laci bácsitól azt a ka-
tegorikus választ kapjuk: annyian 
vagyunk, amennyien kellünk ide. 
Vannak anyagi nehézségeink: fize-
tünk a közbirtokosságnak, ugyan-
akkor a rangercsapatot is fenn kell 
tartani. Ezek az emberek itt élnek, 
itt alszanak, itt tisztálkodnak. 
Mivel Sepsibükszádról jön fel a 
víz ide, kiszámoltuk, hogy egy 
vécélehúzás 1 lej 10 baniba kerül. 

Nincs villany, az elektromos ára-
mot generátorokkal termeljük, 
bár minden választás előtt ígére-
tet kapok arra, hogy idehozzák a 
villanyáramot – jegyzi meg cini-
kusan. – Nagyon sokba kerül az 
itt élés, ezért minden krajcárt meg 
kell fogni, jól kell menedzselni a 
dolgokat, nem szabad túlkapá-
sokba esni. Főzni kell, az ételt ki 
kell ide szállítani, az idelátogatók 
rendelkezésére kell állni időjárási 
viszonyoktól függetlenül, ez pedig 
mind pénzbe kerül, de föltétlenül 
szükséges a mindennapi élethez. 

A turisták érkezési helyéről, 
számukról és viselkedési szokása-
ikról is érdeklődünk.

– Nagyon jó, hogy Mexikótól 
Japánig mindenhonnan érkeznek lá-
togatók ide. A külföldiek nagy része 
tiszteli a természetet, a japánok még 
meg is hajlanak a ritka növények, 
fák előtt, ellentétben az itteniekkel, 
akik közül van olyan, aki gyökerestől 
tépi ki az áfonyabokrot, felgyújtja az 
erdőt – utóbbi azóta halálos ellensé-
günkké vált. Volt már erdőtüzünk 
is az elmúlt években, de ezekre 
mind fel vagyunk készülve. Terep-
járóink, tűzoltó-felszereléseink, 
adóvevőink vannak. Elmondha-
tom, hogy borzasztó sokat költöt-
tünk arra a biztonságra, ami most 
van. Mert csak így marad meg az 
erdő. Azt kell az emberekbe bele-
nevelni, hogy tessék jönni, látni, 
de ugyanakkor megőrizni. Ezt fi-
noman sulykoljuk beléjük. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a nevelésre. 
Iskolástáborokat, önkénteseket 
képző szervezeteket vonunk be 
a tevékenységbe. Lehetőségeink-
hez mérten pedig besegítünk a 
tudományos kutatásba is, mivel 
többek között a Mohos-tőzegláp 
olyan élőhely, amely élővilága 
felfedezésre vár. Emellett számos 
jégkorszakbeli maradványnövény 
is fellehető a területen.

Laci bácsi megjegyzi: Nagyon 
sokat fejlődtünk, ebbe pedig van, 
aki befektet. Az állam is, úgy lá-
tom, hogy egyre jobban támo-
gatja a kezdeményezéseinket és 
a környezetvédelmet. Úgy gon-
dolom, hogy mire az unokáink 
nagyapakorba lépnek, itt lesz még 
ez a páratlan szépségű természet-
védelmi terület. Az embereknek 
tudniuk kell, hogy számukra és 
unokáik számára őrizzük meg ezt 
a ritka szépségű természetvédelmi 
területet – figyelmeztet.

– Ezt a szintet tartani kell, 
hogy minden jól menjen tovább-
ra is. Határozottan kell kiállni 
az emberek elé, meg kell őrizni 
a környék élővilágát, de ugyan-
akkor nyújtani is kell valamit az 
idelátogatónak. Ehhez megfelelő, 
kiemelten megfelelő idegrend-
szerrel rendelkező emberekre van 
szükség, akik rendet tudnak tar-
tani és betartják a rájuk vonatko-
zó szabályokat, plusz az adott sza-
bályokat elfogadják. A harc pedig 
továbbra is folyik a becsületes és 
a rossz ember között, még itt is – 
mondja el végszóként a Szent An-
na-tó mindenese, Kerezsi Laci bácsi.

Tamás Attila

Kerezsi László. Tartani a szintet fotó: tamás attila
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Jól működő rendszer, megfelelő életkörülmények



Bombaként robban az elmúlt 
héten a hír, miszerint újra el-
hagyja Csíkszeredát Horváth 
László (képünkön), a Sportklub 
vezérigazgatója. Az egykori jég-
korongozó 2010. október else-
jétől vezette a kék-fehér klubot, 
távozása viszont váratlanul érte 
a közvéleményt. Pedig nem egy 
gyors döntés és nem politikai 
nyomás miatt tér vissza Ma-
gyarországra Horváth László.

– Váratlanul távozik a Csíksze-
redai Sportklub éléről, mi okozta a 
gyors döntést? Volt valamilyen po-
litikai nyomás, vagy valóban ma-
gánjellegű okai vannak?

– A döntés nem volt gyors, 
sőt hosszú és alapos megfon-
tolás előzte meg. Amikor az 
igazgatói állást elvállaltam, úgy 
nyilatkoztam, hogy megpróbá-
lom összeegyeztetni a sportszak-
mai teendőimet a civil pályán 
megkezdett tevékenységemmel, 
amelyet nem szeretnék felad-
ni. Amint az hamar kiderült, az 
igazgatói megbízatás több mint 
egész embert igényel, így semmi-
lyen egyéb tevékenységnek nem 
maradt helye. Januárban kaptam 
egy ajánlatot a győri autóipari 
óriástól, amelyet nem fogadtam 
el, mert miután Charles Franzén 
(szerk. megj.: a HSC egykori 
svéd edzője) a szezon elején tá-
vozott, nem tehettem meg, hogy 
januárban felállok és elvonulok. 
Márciusban ismét megkerestek, 
elkezdtünk egyeztetni, majd el-
fogadtam az ajánlatot, július végi 
kezdéssel. Korábban egy német 
beszállító cég alkalmazottjaként 
dolgoztam ennek a vállalatnak, 
úgy gondoltam, hogy a direkt 
megkeresés az addigi munkám 
elismerését is jelenti egyben. Az 
ajánlat visszautasítása egy szá-
momra fontos kapu bezárását 
jelentette volna, az elfogadása 
pedig teljesen új lehetőséget, így 
a döntés egyértelmű volt. A be-
jelentéssel vártam egy keveset, 
mert reméltem, hogy az utódo-
mat is meg tudjuk nevezni, de 
ez még várat magára. Semmilyen 
politikai nyomást nem éreztem, 
habár Bukarestből jöttek olyan 
hírek, hogy ősszel majd minden 
magyar intézményvezetőt lecse-
rélnek. A polgármesteri hivatal-
lal a kapcsolat mindvégig kiváló 
volt. Fontosnak tartottam, hogy 
minden olyan döntést, amiben a 
helyi önkormányzat érintve lehet 
közvetlenül vagy a Sportegylet és 
a Városi Sport Klubon keresz-
tül, előzetesen a polgármesterrel 
megbeszéljem, legyen szó bár-
mely sportágunkhoz tartozó kér-
déskörről. Kijelenthetem, hogy a 
két év alatt a legnagyobb segítsé-
get a közvetlen kollégáimon kí-
vül Csíkszereda polgármesteré-
től kaptam, és pontosan úgy járt 
el, ahogyan azt a megbízatásom-
kor megbeszéltük.

– Megbánta, hogy majdnem 
két éve elfogadta az igazgatói ál-
lást?

– Nem, egyáltalán nem. Sőt 
azt bánnám életem végéig, ha nem 
fogadtam volna el. Életem egyik 
legnehezebb, ellentmondásokkal 
teli, de mégis szép időszaka marad 
emlékeimben.

– Milyen ellentmondásokra 
gondol?

– Miközben a felnőtt-jégko-
rongcsapatunk maximális tel-
jesítményt nyújtott a pályán, és 
nekünk ehhez minden feltételt 
biztosítani kellett, a Sportklub 
adminisztrációját hosszú hete-
ken át előbb az Állami Szám-
vevőszék alkalmazottjai, majd 
hosszú hetekig a Nemzeti Sport-
ügynökség belső ellenőrei fog-
lalták le tevékenységükkel. Nem 
az volt a baj, hogy a munkájukat 
végezték, hanem az, hogy éppen 
akkor, amikor minden erőforrás-
ra szükségünk volt a jó sporttel-
jesítményhez, éppen a január–
márciusi időszakban. Nappal 
sportot szerveztünk, este mun-
kafolyamatokat írtunk, vagy a 
bukaresti kolléga előadását hall-
gattuk a vendéglőben. Egyik nap 
a sportsikereinkről számoltunk 
be, másik nap a számvevőszék 
által kifogásolt, történelmi múlt-
ban gyökerező hiányosságainkat 
próbáltuk kiküszöbölni. A Csík-
szeredai Sportklub egy állami 
intézmény, a vezetője pedig nem 
egy team menedzser, ahogyan 
azt sokan gondolják, hanem az 
állami apparátus része, annak 
minden jó és rossz velejárójával, a 
prefektusi gyűlésektől a minisz-
tériumi kötelező jelenléteken át a 
politikai bizonytalanságig. Hosz-
szasan lehetne erről beszélni, de 
nem hiszem, hogy a sportrajon-
gókat érdekelné, akik mindebből 
nagyon keveset érzékelnek. 

– Milyen célokkal jött, mit sike-
rült megvalósítani? 

– A legfontosabb célom a 
korábbi években kialakult HC 
– Sportklub konfliktus feloldá-
sa volt, főként ami a szurkolókat 
illeti. Azt hiszem, ezt nagymér-
tékben sikerült elérni. A 2011-es 
MOL Liga-döntőn a közönség 
felejthetetlen volt, de a többi 
tétmérkőzésen is. Kialakult egy 
olyan új és régi szurkolókból álló 
B-közép tábor, akik valós energi-
át képesek adni a játékosoknak. 
Sokan rájöttek, hogy az egymást 
nem kedvelő vagy egymáshoz kö-
zömbös emberek nyugodtan sze-
rethetik és biztathatják ugyanazt a 
csíki csapatot. További célom volt 
egy-egy kis lépéssel a valódi profi 
mentalitás felé irányítani a játéko-
sokat. Ennek fontos része, hogy 
elsősorban a játékos a felelős saját 
fizikai és pszichikai felkészültségé-
ért, állapotáért, az edző főszerepe 
főként a taktika és a formaidőzí-
tés megfelelő alakítása. Ez főként 
idősebb játékosoknál igaz, akik-
nek rendelkezniük kell azokkal 
az ismeretekkel, amelyek a saját 
testük kondicionálásához kelle-
nek, főként a csapatunkban, ahol 
több játékosnak ez irányú vég-
zettsége van vagy lesz. A fiatalok 
esetében pedig ugyanez érvényes 
például az izomtömeg felépítésé-
ben. Nem várható el az ide érkező 
szakedzőktől, hogy felépítsék a 
játékos izomtömegét. Ez a játéko-
sok egyéni felelőssége és kifejezett 
érdeke. Ehhez segítséget lehet 
kérni, és kell is, a klubnál lévő ho-
kis edzők bárkinek segítenek, de 
akár Márton Simont vagy Hodos 
Lászlót is említhetem, akik ugyan 
nem a jégkorongban tevékeny-
kednek, de a fizikai kondicionálás 
szakértői. További célom volt az 
utánpótlás-nevelésben az edzők 
egy platformra gyűjtése, függetle-
nül attól, hogy ki tartozik a HSC 
és ki az Iskolás Sportklub csapa-

taihoz. Fontos volt számomra az 
egyenlő elbánás, hasonló edzés-
program és feltételek biztosítása, 
az egymáshoz való átjárhatóság 
megteremtése, tehát egy olyan 
munkaközösség kialakítása, akik 
tudják, hogy egyformán fontosak, 
hiszen mindannyian a csíki hoki, a 
csíki gyerekek jövőjéért felelősek 
úgy külön-külön, mint együtt. 
Az ISK és a polgármesteri hivatal 
maximális támogatását kaptam 
ebben is. Az elmúlt időszakban az 
edzőknek majdnem észrevétlenül 
olyan szakmai közösséget sikerült 
alkotniuk, akiktől nehéz meg-
válnom. Természetesen kapcso-
latom nem szakad meg senkivel, 
de a munkatársi viszony minden 
bizonnyal hiányozni fog. Ugyan-
akkor elismeréssel kell szólnom a 
többi sportágban dolgozókról is, 
akik tekintetében teljesen laikus 
voltam érkezésemkor, és egy kis 
idő kellett, amíg átláttam és meg-
értettem a folyamatokat. Talán 
egy kis hozzájárulásom volt az el-
múlt időszak szép eredményeihez, 
de ezt jobb, ha ők ítélik meg. Na-
gyot léptünk előre az első évben a 
költségek csökkentése területén, 
elsősorban az energiafelhasználás 
racionalizálásában. Ennek szép-
séghibája, hogy a megtakarított 
pénzeket nem tudjuk sportra 
fordítani, úgy is fogalmazhatnék, 
hogy Bukarestnek spóroltunk. Ez 
a racionalizálás folytatása elakadt 
Bukarestben, október óta nem 
sikerült kiharcolni azt a tízezer 
eurót, aminek a felhasználásával 
havi ötezer takarítható meg, még-
hozzá nekik.

– Milyen nehézségekkel küz-
dött és milyen kudarcokról számol-
hat be?

– A játékosi énem még mindig 
dominál, nagyon nehezemre esik 
olyan intézkedéseket érvényesí-
teni, amelyek a játékosokat kol-
lektíven marasztalják el. Nem si-

került előrelépnem a vállalkozói 
réteg mozgósításában. Szponzori 
körünk amennyit bővült, annyit 
szűkült is, néhány fontos nagy 
lábon állunk, ami sérülékennyé 
tesz bennünket. Ha egyik ilyen 
nagy láb megcsúszik, megbillen 
az anyagi háttér. Nagy elismerés 
illeti azokat, akik a jelenlegi gaz-
dasági helyzetben támogatják a 
sportot, legyen az magánszemély, 
nagy vagy kis cég vezetője, megyei 
vagy városi önkormányzat vagy 
vállalkozó. Nehezen viselem azon-
ban, amikor egy vállalat vezetője 
úgy tekint rám, mintha magam-
nak koldulnék, amikor szponzo-
ri együttműködésről szeretném 
meggyőzni, végső soron annak a 
közösségnek a javára és élvezetére, 
akik az ő profitját megtermelik, 
vagy az ő célcsoportját képezik. 
Ez a kultúra még nem alakult ki 
teljesen. Bajorországban minden 
profitáló cégtulajdonos tudja, 
hogy a megtermelt jövedelem egy 
kis része annak a közösségnek jár, 
aki azt a számára megtermelte. Ez 
a kultúra, a sport, különböző ren-
dezvények vagy civilszervezetek 
támogatásában testesül meg és a 
vállalati szociális felelősségválla-
lás szerves része. Ettől még távol 
állunk. Van néhány cég a város-
ban, amelyek tulajdonosai bármi-
kor segítőkészek, legyen szó egy 
koncertről, sportrendezvényről 
vagy jótékonysági célról, sokan 
azonban soha, semmilyen ren-
dezvényt nem támogatnak, ho-
lott vállalati lehetőségeik messze 
megengednék. Szívből kívánom 
utódomnak, hogy ez utóbbiakat 
sikerrel tudja megszólítani. Nem 
volt teljes a siker a klub alkalma-
zottjainak motiválásában. Míg 
a csipetnyi adminisztrációs sze-
mélyzet sokszor éjt nappallá téve 
dolgozott, a fizikai állományból 
néhányan a nappalt éjszakává 
téve próbáltak észrevétlenek ma-
radni, nagy sikerrel, hogy kollé-
gáik egy következő műszakban 
megpróbálják pótolni az elma-
radt teendőket. Sajnos a jelenlegi 
restrikciók nem teszik lehetővé, 
hogy egy állami intézményveze-
tő lecserélje azon munkaválla-
lóját, aki nem akarja felvenni a 
megfelelő munkaritmust. Ezzel 
néhányan visszaélnek. Nem sike-
rült továbbá teljesen kizárni az 
ügyeskedőket a mérkőzésekről, 
akik valahogyan jegy vagy bér-
let nélkül jutnak be a pályára. Ez 
azért is bosszantó, mert olyanok 
is vannak, akik bizony megen-
gedhetnék maguknak még akár a 
szponzorálást is. Sajnos még nincs 
kész az új honlapunk sem, de dol-
gozunk rajta.

– Azaz Ön is?

– Igen, én is, amiben tehe-
tem, továbbra is segítem a klubot. 
És természetesen kiáltom majd, 
hogy „Hajrá, Szereda!”

Kopacz Gyula
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Életem egyik legnehezebb, ellentmondásokkal teli, 
de mégis szép időszaka volt
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Július eleje óta már-már meg-
állíthatatlan a lej mélyrepülése. 
Az árfolyam az elmúlt hét vé-
gén újabb történelmi csúcsokat 
jegyzett. A jegybank által kö-
zölt tegnap érvényes árfolyam-
ok a következők voltak: 4,5848 
lej/euró, 3,7438 lej/USA-dollár, 
3,8173 lej/svájci frank. Mind-
egyik esetében ez történelmi 
csúcsot jelent, így például a 
3,81 lej/svájci frank határt első 
ízben „sikerült” túllépni. Mára 
tovább drágultak egyes valu-
ták: 4,6009 lej/euró, 3,9077 
lej/USA-dollár, 38314 lej/svájci 
frank stb. Az utóbbi három hét 
során az euróhoz képest a lej 3 
százalékkal gyengült, a dollár-
hoz képest pedig 6 százalékkal. 
Mindezt nehéz lenne megma-
gyarázni a nemzetközi pénz-
piaci zavargásokkal, valamint 
azzal érvelni, hogy nemcsak a 
hazai pénznem, a lej helyzete 
mutatkozik viszontagságosnak. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Ajegybank adatai szerint 
az általa jegyzett összes 
valuta  esetében 2011 de

cemberéhez viszonyítva gyengült 
az árfolyam. Ebből pedig az ol
vasható ki, hogy a különböző or

szágok pénznemei ellenállóbbnak 
bizonyultak a pénzpiaci zavar
gásokkal szemben. Íme a konk
rét számadatok: a szóban forgó 
időszakban a lejhez viszonyítva a 
török líra 16,93, a forint 12,77, a 
kanadai dollár 10,72, a bolgár leva 
4,75, az euró 4,76, az amerikai 
dollár 10,89, a svájci frank 6,07, 
a lengyel zloty 10,73, a font ster
ling 11,17, a japán jen pedig 8,13 
százalékkal erősödött. De még 
az olyan exotikus valuták, mint a 
mexikói peso vagy az indiai rupia 
is jobban teljesítettek, mármint 
a lejjel szemben, lévén hogy 16, 
illetve 5,9 százalékkal bizonyul
tak „erősebbnek”. Az nem vitás, 
hogy az említett pénznemeknek 
is voltak megingásai az amerikai 
dollárhoz vagy az euróhoz viszo
nyítva, de igazán tartós mélyrepü
lésről sajnos csak a lej esetében le
het beszélni. A dolgok ilyenszerű 
alakulásának megvannak a maga 
következményei. Azok jobbára 
negatív előjelűek, és sok tekintet
ben a jövőre nézve is gondokat 
okozhatnak.

Hiteltörlesztési gondok
A hátulütők tekintetében min

denekelőtt a valutáris és a valuta 
alapú hitelek törlesztése jelenthet 
gondot. A hivatalos adatok sze

rint országunkban mintegy há
rommillió magánszemélynek és 
150 000 cégnek vannak valutáris 
vagy valuta alapú hitelei. Az árfo
lyam elrugaszkodása okán egyre 
problematikusabb a törlesztés, s ez 
következtethető ki abból a tény
állásból, miszerint a hátralékos 
hitelállomány hónapról hónapra 
növekszik. Ugyanakkor a valutáris 
piacon a likviditás jelentős mér
tékben csökkent, s ez annak is tu
lajdonítható, hogy a kedvezőtlen 
politikaigazdasági konjunktúra 
okán a külföldi közvetlen befek
tetések visszaestek, ugyanakkor a 
kereskedelmi bankokból elpáro
logni látszik a valuta. Ilyenképpen 
pedig a bankok portfoliójában 
jelentős egyensúlyzavar érződik, 
azaz a valutáris és a valuta alapú 
hitelállomány jelentős mértékben 
meghaladja a betétállományt. Má
jus végén országos viszonylatban 
az előbbi értéke 33 milliárd euró 
körül volt, az utóbbié pedig 15 
milliárd euró körül. Nos, ilyen kö
rülmények között az sem véletlen, 
hogy a valuta esetében likviditási 
gondok jelentkeztek. Hargita me
gye szintjén is hasonló a helyzet: 
a valutáris, illetve valuta alapú 
hitelállomány értéke 144 millió 
euró körül van, a betétek értéke 
pedig alig 53 millió euró körül. 

Gazdaság
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Az árfolyam kedvezőtlen
 hirdetések

> 100 millió eurós támogatást ígér 
a kormány a hazai IT&C szektornak. 
A pénzügyminisztérium weboldalán kö
zölt határozat szerint a kormány legtöbb 
28 millió eurós támogatásban részesíthet 
minden olyan IT&C szektorban tevé
kenykedő vállalatot, amely legkevesebb 
300 új állást hoz létre és megtartja őket 
az elkövetkező öt évben. Erre a célra a 
kormány 100 millió eurós keretet külö
nített el. Valószínűleg az IBM lesz az első 
vállalat, amely hozzáférhet a szóban forgó 
állami támogatáshoz, ugyanis a tavalyi év 
végén több ízben is tárgyalóasztalhoz ül
tek a hatóságok és az ITóriás elöljárói. 

Az Országos Szoftver és Szolgáltatásipa
ri Egyesület (ANIS) elnöke, Andrei Pitiș 
elmondása szerint noha pozitívumként 
lehet értelmezni a kormány szándékát, 

azonban még a gigászi méretű vállalatok 
sem biztos, hogy képesek lesznek 300300 
magasan képzett alkalmazottat találni. Az 
egyetemek a jelenlegi viszonyok között 

ugyanis képtelenek annyi szakembert „ki
termelni”, hogy az ITszegmens munka
erőkeresletét kielégítsék. Pályázni 2012
ben és 2013ban lehet, a támogatást 2013 
és 2018 között fogják folyósítani. A jelent
kező vállalatok 50 százalékos önrészt kell 
biztosítsanak, tehát egy 20 millió eurós 
beruházás esetében 10 millió euró lesz az 
állam hozzájárulása, a maradék 10 millió 
eurót pedig a vállalat kell előteremtse. Az 
IT&C vállalatok leginkább a Bukarestet, 
Kolozsvárt és Iașit övező régiókat ked
velik. Ezekben az egyetemi városokban 
évente 67 ezer diák végez IT&C profil
hoz közel álló szakokon.hí
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A General Mir Consult S.P.r.l.

a FALEX Kft. jogi felszámolói minőségében 2012. augusztus 
2án 11 órakor megszervezi az adós ingó javainak egyenként tör
ténő nyílt kikiáltásos árverését. Az árverésre a felszámoló csík
szeredai munkapontjánál kerül sor, Testvériség sugárút 8. szám, 
B lépcsőház, 2es lakrész.

◆ IFA haszonjármű, gyártási év 1970 – 2450 lej;
◆ DACIA speciális haszonjármű, gyártási év 1999 – 1820 lej;
◆ DACIA speciális haszonjármű, gyártási év 1993 – 560 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az ár

verés megkezdése előtt legalább egy órával be kell fizetniük a ki
kiáltási ár 10 százalékát kitevő részvételi garanciát és az 50 lejes 
részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló csíkszeredai munka-
pontjánál vagy a 0266–310940 és a 0744–362148-as telefon-
számokon.

A General Mir Consult S.P.r.l.

a NATURATEX PRODSERV Kft. jogi felszámolói mi
nőségében 2012. augusztus 2án 9 órától megszervezi az 
adós ingó javainak nyílt kikiáltásos árverését. Az árverés
re a felszámoló csíkszeredai munkapontjánál kerül sor, 
Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2es lakrész. 

◆ Pantex varrógép;
◆ varrógép;
◆ MCI ipari varrógép ;
◆ MINERVA gombvarrógép ;
◆ rejtettöltésvarrógép;
◆ vasalóprés;
◆ ZIGZAG varrógép ;
◆ eldolgozó gép;
◆ gőzgenerátor.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek 
az árverés megkezdése előtt legalább egy órával be kell 
fizetniük a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő részvételi ga
ranciát és a 100 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló csíkszere-
dai munkapontjánál vagy a 0266–310940 és a 0744–
362148-as telefonszámokon.

A General Mir Consult S.P.r.l.
A Szentegyháza, Köztársaság utca 6. szám alatti székhelyű 

Profil Bradul Kft. jogi felszámolói minőségében közli, hogy a 
Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 1316/96/2009es csődel
járási ügycsomóban meghozott ítélet és a 2012. március 26án 
felvett 1051es számú jegyzőkönyv értelmében jóváhagyták az 
adós ingatlan javainak elárverezése megkövetelte okiratokat.

A kikiáltásos nyílt árverés révén eladásra kerül: 10 632 m2
es terület, amelyen található egy fafeldolgozó műhely, egy 
gattercsarnok és három fülke, 376 740 lejes összértékben.

Ezen feltételek közepette a General Mir Consult S.P.R.L. 
megszervezi az ingatlan tömbben történő eladását nyílt kiki
áltásos árverés révén, amelyre négy héten keresztül kerül sor a 
csütörtöki napokon 12 órai kezdettel, augusztus 30tól kezdő
dően a jogi felszámoló csíkszeredai székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 
0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

Tegnapi „ártáblázat” egy valutaváltónál. Az egyik kereskedelmi banknál 1 euró 4,65 lejt „kóstált”



Az árfolyam kedvezőtlen ala-
kulása mindenekelőtt az üzem-
anyagok árainak alakulását befo-
lyásolja hátrányosan. Az elmúlt 
két hét során kétszer is drágultak 
az üzemanyagok, s nem kizárt, 
hogy a napokban újabb drágítás 
következhet be. Hazai viszonylat-
ban van még egy sajátosság: szin-
te érthetetlen és megmagyaráz-
hatatlan módon egyes termékek 
árait és szolgáltatások díjszabásait 
valutában, rendszerint euróban 
állapítják meg. Így például a sze-
mélygépkocsikét, a lakásokét, a 
házbérekét stb. Ezt a gyakorlatot 
sokan helytelenítik, a jegybank 
szerint sem szerencsés, de lépni 
senki nem lépett arra való hivat-
kozással, hogy függetlenül az ár-
megállapítástól az egyetlen hiva-
talos fizetőeszköz országunkban 
a lej. Ez így igaz, de a béreket és a 
különböző jövedelmeket rendsze-
rint lejben állapítják meg, s azok 
nemigen módosulnak akkor, ami-
kor az árfolyam kedvezőtlen ala-
kulása okán sok minden megdrá-
gul. S a végkifejlet? A vásárlóerő 
óhatatlan csökkenése. 

A kereskedelmi bankok az 
egyensúly már említett megbom-
lása okán próbálják vonzóbbá 
tenni a valutában képzett betétek 
kamatlábait. 2011 májusában az 
ilyen betétek évi kamatátlaga 3,25 
százalék volt, jelenleg pedig 3,48 
százalék körül van. De vannak 
ennél sokkal jobb ajánlatok is: a 
Piraeus Bank három hónapos fu-
tamidős valutabetét esetében 4,5 
százalékos kamatlábat alkalmaz, 

hat hónapos futamidő esetén 
pedig 4,8 százalékost. Az átla-
gosnál nagyobb kamatot nyújt a 
Volksbank, a Banka Românească, 
az OTP Bank és a Carpatica Bank 
is, 4–3,75 százalék között. Ugyan-
akkor bizonyos kezelési költsége-
ket is csökkentettek.

A nyertesek
A fentiek tükrében azt is 

mond hatnánk, hogy az árfolyam 
jelenlegi alakulásának a nyerte-
sei közé sorolhatók a valutában 
képzett betétek birtoklói, illetve 
azok, akik valutával rendelkeznek. 
Ahogy mondani szokták, most az 
ideje azt beváltani. Ez történt né-
hány hónappal ezelőtt Magyaror-
szágon is, amikor az árfolyam 316 
forint/euró volt, s amikor sorok 
képződtek a valutaváltóknál. Ez 
ott már a múlté, mert jelenleg 
erősödni látszik a forint, ahhoz 
képest viszont gyengült a lej.

Félhivatalos adatok szerint 
országunkban jobbára euróban, 
amerikai dollárban, font sterling-
ben és svájci frankban léteznek 
valutáris betétek. Amúgy tíz ke-
reskedelmi banknál (köztük az 
Alfa Banknál, a Carpatica Bank-
nál, az Unicredit Ţiriac Banknál 
képezhető font sterlinges betét, 
nyolcnál (köztük a Carpatica 
Banknál, az OTP Banknál) sváj-
ci frankos betét, forintos pedig az 
OTP Banknál és a Garanti Bank-
nál. Az érdekesség kedvéért meg-
jegyeznénk, hogy ez utóbbi bank-
nál úgynevezett exotikus valuták-
ban is képezhető betét, például 

kanadai dollárban, japán jenben, 
valamint svéd és norvég koroná-
ban is. Függetlenül attól, hogy az 
ügyfelek közül kinek milyen va-
lutában van betétje, az árfolyam 
jelenlegi alakulása okán bizonyos 
értelemben nyertesnek érezhetik 
magukat. Nem ide tartozik, de az 
érdekesség kedvéért megjegyez-
nénk azt is, hogy a valutáris, illet-
ve a valuta alapú hiteleket gyakor-
latilag két pénznemben, euróban 
és svájci frankban folyósították, 
de voltak olyan bankok is, ame-
lyek japán jenben.

A nyertesek közt tartják szá-
mon az exportőröket is, hisz az 
elszámolás rendszerint euróban 
vagy dollárban történik, s ilyen 
körülmények között az átváltás 
során úgymond pluszbevételt 
könyvelhetnek el. Azonban tudni 
kell, hogy a külpiaci értékesítési 
lehetőségek is beszűkülni látsza-
nak, továbbá azt is, hogy a hazai 
exporttermékek túlnyomó több-
sége egyszersmind igen „import-
igényes”. Azaz azok előállításához 
nyersanyagot, komponenseket, 
segédanyagokat kell importálni, 
azokhoz viszont a kedvezőtlen 
árfolyam okán drágábban jutnak 
hozzá a gyártók. Ilyenképpen 
pedig megtörténhet, hogy amit 
nyernek a vámon, elvesztik a ré-
ven.

Mi várható?
Piaci elemzőket, számos üz-

letembert igen élénken foglalkoz-
tat egy kérdés: folytatódik-e a lej 
mélyrepülése, azt sikerül-e meg-
állapítani, illetve megerősödhet-e 
a lej? A vélemények, a becslések 
igen ellentmondásosak, illetve bi-
zonytalankodók. Az ING  Bank 
szakértői szerint az év végére 4,60 
lej/eurós árfolyam várható, a jövő 
esztendő márciusára pedig 4,65 
lej/euró. A Banki és Pénzügyi 
Elemzők Egyesületének (AAFB) 
felmérése szerint az elkövetkező 
időszakokban jelentős ingadozás-
ra lehet számítani, nevezetesen 
4,40–4,70 lej/euró között fog 
mozogni az árfolyam. Vannak vi-
szont olyan becslések is, amelyek 
szerint az év folyamán valahol 
4,50 lej/euró körül fog megálla-
podni az árfolyam, de olyanok is, 
amelyek szerint a parlamenti vá-
lasztásokat követően az 4,45 lej/
euró körül lesz. Majd meglátjuk...
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alakulásának hátulütői

 hirdetés

 hirdetések

> 21 ezer milliárd dollárt me-
nekítettek ki adóparadicsomokba a 
szupergazdagok. Külföldi adóparadi-
csomokba mentik hazájuk adóhivatalai 
elől vagyonukat a világ leggazdagabbjai. 
James Henry, a McKinsey londoni pénz-
ügyi tanácsadó cég főközgazdászának 
becslése szerint a világ szupergazdagjai 
közel 21 ezer milliárd dollár értékű va-
gyont rejtegetnek külföldön. Az adóel-
kerülés ellen küzdő brit kampánycso-
port, a Tax Justice Network megrendelé-
sére készült tanulmányból kiderül, hogy 
a szupergazdagok jól fizetett privátban-
ki, jogi és könyvelői szolgáltatások se-

gítségével olyan adóparadicsomokba 
menekítik ki pénzeiket, mint Svájc vagy 
a Kajmán-szigetek. A 21 ezer milliárd 
dollárra becsült offshore vagyontömeg 
megfelel az Egyesült Államok és Japán 
éves hazai össztermékének. A főként az 
olajban gazdag országokból származó 
összeg egy több mint 40 éves kimene-
kítési folyamat eredménye. Egyedül 
Oroszországból – a külföldön elrejtett 
vagyonok potenciális befektetési meg-
térüléseit is figyelembe véve – az 1990-
es évek eleje óta több mint 800 milli-
árd dollárnak megfelelő tőkét vittek 
ki. James Henry számításai szerint a 21 

ezer milliárd dolláros offshore vagyon 
fele csupán az emberiség 0,001%-nak, 
92 000 embernek képezi tulajdonát. 
Ha figyelembe vesszük tehát a kime-
nekített vagyonokat is, a gazdagok és 
a szegények között tátongó vagyoni 
szakadék jóval mélyebb lehet az eddig 
becsültnél. A G20-országok vezetői a 
globális pénzügyi válság 2008-as kitö-
rése óta már többször is elkötelezték 
magukat az adóparadicsomok elleni 
fellépés terén, azonban több ország 
még mindig elutasítja az adatszolgálta-
tást a nála elhelyezett külföldi vagyo-
nok után.
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A General Mir Consult s.p.r.l.

a MOLNAR COMPANY Kft. jogi felszámolói 
minőségében 2012. augusztus 30-tól kezdődően 4 
héten át csütörtöki napokon 10 órától megszervezi 
az adós ingó javainak nyílt kikiáltásos árverését. Az 
árverésre a felszámoló csíkszeredai munkapontjánál 
kerül sor, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 
2-es lakrész. 

◆ 2 db DeLonghi márkájú ipari klimatizáló be-
rendezés csarnokba – 75 600 illetve 81 900 lej;

◆ 550 db szpotlámpa – 6030 lej;
◆ 84 db Rossignol márkájú szemétkosár – 11 610 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlatte-

vőknek az árverés megkezdése előtt legalább egy 
órával be kell fizetniük a kikiáltási ár 10 százalékát 
kitevő részvételi garanciát és a 150 lejes részvételi 
illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló 
csíkszeredai munkapontjánál 

vagy a 0266–310940 és a 0744–362148-as 
telefonszámokon.

A Kolozsvári 
rádiókommunikációs Kirendeltség

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 21 méteres 
rádiókommunikációs antenna építése és villanybetáplá-
lása Gyergyócsomafalvára vonatkozó tervét benyújtotta 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos in-
formációk beszerezhetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra 
között, valamint Gyergyócsomafalva Önkormányzata 
székhelyén 8–15 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi sza-
bályozás teljes időtartama alatt nyújthatják be, a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 
0266–371313, fax: 0266–310041)

A trANs-IMpeX Kft.
– Csíkszereda, Taploca út 141/A. szám, 

Hargita megye –
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Taploca 
út 141/A szám alatt található Flamingo szálloda és 
wellness-centrum működtetéséhez a környezetvédelmi  
engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival 
kapcsolatos információk megtekinthetők hétköznap 
8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésé-
től számított 15 napon belül, írásban nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, az 
észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. Telefon: 
0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041. 
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Jakab nem vállalta
Jakab Zoltán nem vállalta a 
következő idényre a Szé kely
udvarhelyi SK teremlabdarú
gócsapat irányítását. A tréner 
tegnap délután mondta ki a 
végleges választ. Bár a csapat 
beiratkozott a soron következő 
bajnokságba, még nem tudni, 
hogy milyen kerettel fognak 
részt venni.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

V isszautasította a Székely
udvarhelyi SK teremlab
darúgócsapatának irá

nyítását Jakab Zoltán, a gárda 
volt edzője. Jakab korábban ki
alakított véleményét nem tudta 
megváltoztatni a klub vezetősége. 
Semmilyen garanciát nem tudtak 
az asztalra letenni, miszerint az 
SK háttere biztosabb lesz, mint az 
elmúlt két évben. „Ilyen körülmé
nyek között nem vagyok hajlandó 
folytatni a két éve megkezdett 
munkát. A jelenlegi felállás sze

rint nem látom, hogy legalább 
olyan feltételeket tudna garantál
ni a vezetőség, mint az  vényes!” – 
összegezte a helyzetet a gárda volt 
trénere.

A klubvezetőség a játékosok
nak újabb szerződést ajánlott, 

amelyre jövő hétfőig várják a vála
szokat. Ám úgy hírlik, hogy több 
játékosnak sem tetszik, ami mos
tanában az udvarhelyi futsal körül 
történik. A sportolók sem tudnak 
elmenni amellett, hogy a klub sok 
esetben fizetésképtelen.

> Román labdarúgás. A 2012/2013as 
román labdarúgóidény első fordulójában 
már egy rangadóra került sor. A Bukaresti 
Rapid az ezüstérmes FC Vasluit fogadta. A 
vendégek két alkalommal is vezettek Wesley 
találataival, de a fővárosiak mindkétszer 
egyenlíteni tudtak. Vasárnap további két 
mérkőzést rendeztek, amelyek vendégsi
kereket hoztak. 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, CSMS Iaşi – Galaci Oţelul 1–2, 
Bukaresti Rapid – FC Vaslui 2–2, Beszter

cei Gloria – Astra Ploieşti 1–2. Tegnap 
este két mérkőzést rendeztek, Konstancai 
Viitorul – Brassói FC és a Bukaresti Steaua 
– Concordia Chiajna, ám mindkettő lapzár
ta után ért véget.

> Harmadik liga. A Román Labdarú
gószövetség átiratban közölte, hogy a har
madik, illetve a második ligába való nevezés 
határidejét július 30ig kitolja. Az ok nagyon 
egyszerű: rengeteg csapat van, akik pénzügyi 
gondokkal küszködnek, ezért nem tudják 
vállalni a különböző bajnokságokban való 
részvételt. Mint ismeretes, a Csíkszeredai 
FK már korábban átiratban jelezte a szakszö

vetségnél, hogy részt venne a harmadik liga 
küzdelmeiben, annak ellenére, hogy a selej
tező mérkőzést a Fogarasi CSM ellen elve
szítette a csapat 5–1 arányban. További hír 
a csíki csapat háza tájáról, hogy ma sorsolják 
ki Bukarestben a Romániakupa második 
körének párosításait. Az FK ezúttal akár a 
harmadik liga élmezőnyéből vagy a második 
ligából is kaphat ellenfelet.

> Barcelona. Carles Puyol, a spanyol 
labdarúgóbajnokságban szereplő FC Bar
celona csapatkapitánya hétfőn újra edzésbe 
állt azután, hogy májusban súlyos térdsérü
lést szenvedett. A 34 éves védőt meg kellett 

műteni, s emiatt lemaradt a lengyel–ukrán 
közös rendezésű Európabajnokságról, me
lyet nélküle is megnyert a spanyol válogatott. 
A világ és Európabajnok Puyol orvosi fel
ügyelet mellett kezdte meg a felkészülést az 
új vezetőedző, Tito Vilanova irányításával. 
A kerethez jövő hétfőn csatlakoznak a kon
tinenstornán szereplő játékosok.

> BL. A Magyar Televízió kérésére ma 
21.30kor kezdődik a DVSCTeva – KS 
Skënderbeu labdarúgó Bajnokok Ligája
visszavágó Nyíregyházán. A Loki idegenben 
1–0s vereséget szenvedett, és ezt a hátrányt 
szeretnék ledolgozni ma.hí
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Bulgáriában versenyzett Sárig

Wiggins a Tour győztese
Sorozatban negyedszer a brit 
Mark Cavendish (Sky) győzel
mével végződött az országúti 
kerékpáros Tour de France utol
só, Párizsban záruló szakasza 
– az összetettben nagy előnnyel 
vezető Bradley Wiggins (szintén 
Sky) pedig probléma nélkül vé
gigért, ezzel ő lett az első brit 
kerekes, aki megnyerte a világ 
legnagyobb presztízsű körver
senyét.

Bradley Wiggins – a várako
zásoknak megfelelően – a 
vasárnapi zárószakaszon 

megőrizte az összetettben vezető
nek járó sárga trikót, megnyerte 
a 99. Tour de France országúti ke
rékpáros körversenyt. A brit kere
kes a mezőnnyel érkezett a párizsi 
ChampsÉlyséesn kialakított cél
ba. A 20., 120 kilométeres etapon 
csapat és honfitársa, a világbajnok 
Mark Cavendish győzött. Össze
tettben Wiggins másik csapat és 
honfitársa, Chris Froome lett a 
második, míg a harmadik helyen az 
olasz Vincenzo Nibali zárt a verseny 
honlapja szerint. Wiggins a Tour 
történetének első brit győztese.

99. Tour de France
20. (utolsó) szakasz. Ram

bouillet–Párizs, ChampsÉlysées 

(120 km): 1. Mark Cavendish (brit, 
Sky) 3:08:07, 2. Sagan (szlovák, 
LiquigasCannondale) azonos 
idővel, 3. Goss (ausztrál, Orica
GreenEdge) a. i., ...54. Wiggins (brit, 
Sky) 9 másodperc hátrány.

Az összetett végeredménye: 1. 
(sárga trikóban) Bradley Wiggins 
87:34:47, 2. Froome (brit, Sky) 3:21 
perc h., 3. Nibali (olasz, Liquigas
Cannondale) 6:19 p h., ... 7. Evans 
(ausztrál, BMC) 15:49 p h.

A gyorsasági pontverseny vég-
eredménye: 1. (zöld trikóban) 
Peter Sagan (szlovák, Liquigas
Cannondale) 421 pont, 2. 
Greipel (német, LottoBelisol) 
280, 3. Goss (ausztrál, Orica
GreenEdge) 268.

A hegyi pontverseny végeredmé-
nye: 1. (pöttyös trikóban) Thomas 
Voeckler (francia, Europcar) 135 
pont, 2. Kessiakoff (svéd, Astana) 
123, 3. C. A. Sörensen (dán, Saxo 
BankTinkoff Bank) 77.

A 25 éven aluliak versenyének 
végeredménye: 1. (fehér trikóban): 
Tejay Van Garderen (amerikai, 
BMC) 87:45:46, 2. Pinot (fran
cia, FDJBigMat) 6:13 p. h., 3. 
Kruijswijk (holland, Rabobank) 
1:05:48 óra h..

A csapatverseny végeredménye: 
1. RadioshackNissan 263:12:01, 2. 
Sky 5:54 p h., 3. BMC 36:36 p h.

Két év szünet után újra siklóer
nyős távrepülős versenyen in
dult a Csíkszeredai Turbulencia 
Aeroklub versenyzője, Sárig ist
ván (képünkön). Összetettben a 
15., míg a saját kategóriájában 
az 5. helyen végzett.

A Bulgáriában (Sopot) meg
rendezett versenyen Sárig 
célja a pontszerzés, illet

ve a helyszíni ismeretek gyűjtése 
volt, ugyanis jövőben itt lesz meg
rendezve a világbajnokság. A ver
senyre több székelyudvarhelyi, 
sepsiszentgyörgyi és gyergyói 
pilóta kísérte el Sárig Istvánt. 
Páran nagyon jó repüléseket 
végrehajtva, egyéni rekordok
kal tértek haza Székelyföldre. 
Sárig összetettben a 15. helyen, 
míg kategóriájában az 5. helyen 

végzett, és csak egy apró hiba 
miatt csúszott le a dobogóról. 
A verseny egyébként öt futam
ból állt, amely első fordulójában 
történt egy tragikus eset. Egy 
indiai sportoló életét vesztette a 
verseny során.

„Sajnos a pénznélküliség újra 
rányomta bélyegét a verseny
re. Nehéz körülmények között 
kellett versenyezni. Nagy meleg 
volt, továbbá sátorban kellett 
aludjunk, és ez nem volt a legké
nyelmesebb. A 2010ben Török
országban elrabolt felszerelést 
nem sikerült teljes mértékben 
kiegészíteni és már lassan meg
szokottá válik, hogy kölcsön 
GPSkészülékkel versenyzek. 
A kölcsönműszernek meg az az 
átka, hogy nehezen lehet meg
szokni, és feszültebb helyzetek
ben könnyen lehet tévedni. Egy 
ilyen apró hiba miatt csúszott ki 
a kezeim közül most a dobogó” 
– mondta Sárig. A csíki sportoló 
ezúton is köszöni a támogatóinak 
– Austin Powder International, 
Fiald Imobiliare –, hogy részt ve
hetett a megmérettetésen.

lovassy a második. Marko Kump révén szlovén siker szü
letett a Central European Tour vasárnapi Budapest Nagydíján, az 
egyetlen magyar országúti kerékpáros olimpikon, a Tusnád Cycling 
Team sportolójaként Lovassy Krisztián lett a második. A befutó so
rán a cél előtt 25 méterrel tömegbukás történt, a legtöbben kisebb 
horzsolásokkal megúszták az esetet, viszont a cseh Adam Homolkát 
súlyos sérüléssel kórházba szállították. Eredmények, 2. szakasz, 
Isaszeg–Budapest, 132 km: 1. Marko Kump (szlovén, Adria Mobil) 
2:58:46 óra, 2. Lovassy Krisztián (Tusnad Cycling Team) azonos 
idővel, 3. Luka Mezgec (szlovén, SAVA) a. i.

Jakab visszautasította a vezetőség ajánlatát. Döntése végleges Fotó: uh.ro / archív



lakás

ELADÓ melléképület Csíkszeredá
ban, a Tavasz utcában. Telefon: 0740–
636342, 0745–694515. (22302)

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

ELADÓ 2 szobás, központi fekvésű, 
hőszigetelt, földszinti tömbházlakás. 
Irányár: 26 000 euró, alkudható, 2-3 
részletben is fizethető. Telefon: 0740–
032798. (22299)

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

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

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

KIADÓ Csíkszeredában 95 m2es, 
két fürdőszobás ház udvarban. Telefon: 
0751–507044. (22270)

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

ELADÓ Csíkdánfalván a 223. szám 
alatti családi ház gazdasági épüle
tekkel, valamint Csíkjenőfalván, a 
Kendereskertben építkezésre alkal
mas 12,5 ár terület, villanybekötési 
lehetőséggel. Telefon: 0740–869237, 
0744–368457.

ELADÓ Csíkszentlélek–Borosz ló
ban, a 97 szám alatti, 1950es évek
ben épült családi ház (120 m2) 20 ár 
beltelekkel, gazdasági épületekkel 
(218 m2). Vezetékes víz, villany beve
zetve. Telefon: 0745–772227.

ELADÓ 2 szobás, összkomfortos 
tömbházlakás Szentegyházán, a Hárs
fa utca 3. szám alatt. Telefon: 0748–
456967.

jármű

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

ELADÓ 2007-es, tűzpiros, 3 ajtós, 
2,0 TDi, 170 LE, DSG automata sebes
ségváltós Audi A3-as, szervizkönyv
vel, első gazdától, kitűnő állapotban 
(bixenon, dupla klíma, sportülések, 
bőr sportkormány, fűtött tükrök, fedél
zeti számítógép, téli és nyári alufelnis 
kerekek). Ára: 9500 euró. Telefon: 
0740–300313.

ELADÓ 2004es évjáratú Opel 
Corsa 1.3, dízel, Euro 4es, frissen be
hozva Németországból. Extrák: CD-rá
dió, négy légzsák, multivolán, központi 
zár, szervo. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 1999es évjáratú Dacia 
1310 jó állapotban, doblemezzel 
ellátva; ELADÓ 2006os évjáratú, öt
személyes teher dízel Dacia 4 x 4, 70 
000 kmben. Csere is érdekel. ELADÓ 
1998-as évjáratú Volkswagen Caddy, 
2 személy+teher, beírva. Irányár 
1550 euró. Telefon: 0745–654923.

vegyes

ELADÓK előnevelt, leválasztott, 

in tenzív tojócsirkék Csicsó 221. szám 
alatt. Telefon: 0740–147115, 0266–
379204. (22308)

ELADÓ nagyon jó minőségű, haso
gatott bükk tűzifa házhoz szállítva. Ára: 
550 lej/öl. Szállítás kisautóval egy ölig 
lehetséges a megye területén. Telefon: 
0757–249143. (22307)

ELADÓK vágni való disznók 120–
140 kg között. Telefon: 0740–205365. 
(22304)

ELADÓ 40 literes akvárium. Tele
fon: 0745–694515. (22302)

ELADÓ egy pár egyéves, Magyar-
országról behozott pej, valamint feke
te, jeltelen méncsikók. Telefon: 0743–
699534. (22234)

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

ELADÓ 1,1 kWos, lábszelepes 
vízpumpa, valamint egy láncfűrészfenő 
gép. Irányár: 400, illetve 150 lej. Tele
fon: 0765–234644.

ELADÓK új és keveset használt 
férfi szövet rendruhák, öltönyök 30–80 
lej között, 39-es női, új bőrcsizma, 
szép nagy levelű szobanövények, új 
női és férfipizsamák – 10 lej. Telefon: 
0266–322209, 0744–979723.

ELADÓ feketeribizli szörp és 
cocker spaniel kiskutyák. Telefon: 
0266–332320, 0749–608581, 0753–
855114.

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul Szé-
kelyudvarhelyen munkanélküliek szá-
má ra a Kreativ Kontir Kft. Telefon: 
0721–605266.

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

elveszett

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

ELVESZETT a csíkpottyandi határ
ból 2 takarógép és 2 kaszálógép július 
17én éjszaka. A becsületes nyomra
vezető 1000 lej jutalomban részesül. 
A diszkréció garantált. Telefon: 0266–
331818. (22309)

állás

Jól képzett varrónőket KERESEK 
budapesti varrodámba. Szállást díj
mentesen biztosítok. Fizetés meg
egyezés szerint. Érdeklődni: +36–
1–2280629 és 0745–485861.

Vasbetonszerelőket és ácsokat 
ALKALMAZUNK azonnali kezdéssel. 
Telefon: 0742–620484.

Csíkszeredai építkezési cég TIT
KÁRNŐT alkalmaz. Érdeklődni a 
0744–594409es telefonszámon 
7–17 óra között. (22305)

INFORMATIKAI cég tapasztalt 
INFORMATIKAI SZAKEMBERT AL
KALMAZ hardver- és szoftver-kar
bantartói munkakörbe. Feltételek: 
PC-telepítés, konfigurálás, javítás; 
hálózati ismeretek (Cat 5e); B kate
góriás jogosítvány; Microsoft ope
rációs rendszerek telepítése és kar
bantartása. Telefon: 0744–519659.

szolgáltatás

Síremlék és kripta készítését VÁL
LALOM márványból és mozaikból. Te
lefon: 0758–483312.

megemlékezés

Siratod azt, akit szeretsz,
becsukod szemed, s látod az arcát,
ha csend van, hallod a hangját

Fájó szívvel emlékezünk 2011. július 
24re,

TODOR PIROSKA

halálának első évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugodalma csendes! 
A gyászoló család – Balánbánya.

elhalálozás

Hirdetések

Panasz nélkül befelé 
könnyeztél,
búcsúzás nélkül csendesen 
elmentél.
Szomorúan tekintünk az égre, 
és kérjük a jó Istent,
pihentessen békén, jóságos 
szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló 
könnycsepp nyugtassa álmodat.

Mély fájdalommal, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó testvér, rokon, szomszéd 
és jó barát

ifj. JÁGER JÓZSEF

életének 56-ik évében, 2012. július. 
22-én, türelemmel viselt betegség 
után csendesen elhunyt.

Veled együtt volt teljes az életünk, 
hogy elmentél, magaddal vitted örö-
münket. 
Szívedben nem volt más csak szere-
tet, szorgalom és munka volt életed. 
Örök az arcod, nem száll el szavad, a 
mosolyod örökre szívünkben marad. 
A fájdalmat leírni nem lehet, csak 
letörülni az érted hullatott fájó köny-
nyeket.

Drága halottunkat 2012. július. 
24-én, délután 5 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a római katolikus 
egyház szertartása szerint a Szent 
Miklós-hegyi temető ravatalozó-
jából a helyi temetőbe. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. A gyászoló 
család
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MAGYARORSZÁGRA 
ERDEI MUNKÁSOKAT

KERESÜNK!

Jelentkezni 
a 0036–205–001111-es 

mobilszámon, hétfőtől péntekig, 
naponta 9–18 óra között lehet.

Ausztriai, németországi, svájci és 
egyéb uniós munkalehetőségek 

mindenkinek: 

• szakmunkák, 
• segédmunkák! 

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

A Hargita Népe Lapkiadó

PÁLYAKEZDŐ ÚJSÁGÍRÓT KERES.

Elvárások: felsőfokú végzettség, rugalmasság, terepmunkára való haj-
landóság, jó helyismeret. Bérezés: megegyezés alapján.

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

A DUO-COM Kft.
– Csíkmadéfalva 96. szám, Hargita megye – 

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkmadéfalva 96. szám alatti Elsődleges fafeldol-
gozási tevékenység működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást el-
indította. A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt. 
Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, az 
észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. 

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

A Gordon Prod Kft.

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Tejgyár bővítése és modernizálása, 
hűtőkamrák építése irodákkal és termelési felületekkel című tervét Farkaslaka, 
Székelyszentlélek 2/A. szám alatt benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között. (telefon: 
0266–371313, fax: 0266–310041).

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 újra-
hasznosítás és -értékesítés céljából.

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

Csíkkozmás Község 
Polgármesteri Hivatala

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

szakhatósági engedélyt kérelmez a Csík-
szeredai Vízügyi Hivataltól a következő 
tervre: Szennyvízhálózat létrehozása a 
Hargita megyei Csíkkozmás községben. 
Ez a terv egy urbanisztikai szabályozás. 
Az érdeklődők az említett terv engedé-
lyezéséről bővebb információkért, egyéb 
észrevételekkel, javaslatokkal a megren-
delőhöz fordulhatnak az említett címen.

A PRESTAREA 
Kisipari Szövetkezet 

ELADJA a csíkszeredai 
Borvíz u. 3. szám alatti ingat-
lanját (volt vulkanizáló).

Érdeklődni a 0266–312409-es 
és a 0744–472591-es 
telefonszámokon lehet.

Fájdalomtól megtört 
szívvel emlékezünk 
2010. július 24re,

özv. DÁNÉL ÁRONNÉ
Incze Teréz

halálának 2. évfordulóján. Akik is
merték és szerették, áldozzanak egy 
percet emlékének. Emléke legyen ál
dott, nyugalma csendes! Gyermekei 
– Csíkmenaság. (22306)

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



ma

Kedd
Az év 206. napja, a hátralévő napok szá-

ma 160. Napnyugta ma 20.52-kor, napkelte 
holnap 5.52-kor 

Isten éltesse 
Kincső és Kinga nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A Kincső név Jókai Mór névalkotása, jelen-

tése: számomra ő a kincs. A Kinga pedig a Ku-
nigunda régi magyar becézőjéből önállósult. 

Július 24-én történt 
1911. Az amerikai Hiram Bingham felfe-

dezte Machu Picchut, az inkák romvárosát. 
1923. Lausanne-ben aláírták az I. világhá-

borúban győztes antant hatalmak és a vesztes 
Törökország, az egykori Oszmán Birodalom 
közötti módosított békeszerződést. 

Július 24-én született 
1802. id. Alexandre Dumas francia író 
1803. Adolphe Adam francia zeneszerző 

Július 24-én halt meg 
1568. Don Carlos spanyol trónörökös,  

II. Fülöp király fia 
1983. Georges Auric francia zeneszerző 
1989. Kulin László Kossuth-díjas gyer-

mekorvos 

helytörténeti évfordulók

• Negyven éve, 1972. július 24-én hunyt 
el Marosvásárhelyen Fuchs Simon törté-
nész, közíró. Madéfalván született százöt 
éve, 1907. október 24-én.

• Százharminc éve, 1882. július 24-én szü-
letett Köröskisjenőn Balogh Ernő geológiai 
szakíró. 1919-től Gyergyószentmiklóson, 
majd a kolozsvári Marianumban természet-
rajztanár. 1944 után a Bolyai Tudomány-
egyetem egyik alapító szervezője, majd a 
geológiai tanszék vezető professzora volt.

• Száztizenöt éve, 1897. július 24-én hunyt 
el Csíksomlyón Földes József tanítóképző in-
tézeti igazgató, tankönyvíró. Nagymegyeren, 
Komárom vármegyében született 1842-ben.

Napról napra
szabadidő

programajánló

Míves Emberek Sokadalma
Péntektől vasárnapig tizenharmadik alka-

lommal szervezik meg Székelyudvarhelyen a 
Míves Emberek Sokadalmát. Székelyföld és 
Erdély aktív kézműveseinek találkozójára szá-
mos fellépő érkezik Sepsiszentgyörgyről, Csík-
szeredából, Szentegyházáról, de a zenekarok 
fellépései mellett természetesen alkalom nyílik 
táncolni is, főleg a szombat esti táncházban.

ViFiT
Tavaly már adtak lehetőséget, hogy „kipró-

báljuk vidéken”, aki nem élt vele, idén, augusz-
tus első hétvégéjén, azaz augusztus 3–5. között 
megteheti: Máréfalván ekkor rendezik meg 
második alkalommal a Vidéki Fiatalok Talál-
kozóját (ViFiT), mely a falunap és az ifjúsági 
fesztiválok közötti egészséges egyensúlyt hi-
vatott megtalálni, közben kulturált mederben 
tartalmas szórakozást biztosítva a résztvevők 
számára.

Tábor
A Kinderstart Egyesület angol nyelvű 

és önkéntességi tábort szervez, amerikai ön-
kéntes tanárokkal, 7–16 éves gyerekeknek 
Szelterszfürdőn, július 30. és augusztus 3. 
között. Érdeklődni a 0745–354627-es tele-
fonszámon vagy a kinderstart@gyerekhaz.ro 
e-mail címen lehet.

Toborzó
2005-2006-ban született labdarúgókat to-

boroz a Székelyudvarhelyi FC csapata. A klub 
szakképzett edzőt, életkornak megfelelő edzés-
munkát, továbbá rendszeres versenyeztetést 
ajánl a gyerekeknek hazai és külföldi tornákon. 
Amennyiben többet szeretne megtudni a lab-
darúgásról, az FC Székelyudvarhely utánpót-
lásedzőitől érdeklődhet: Albert István (0744–
260375), Dusinszki Zoltán (0757–041094).

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Erdélyi fotók

A Kastély Erdélyben program 
keretében Kastélynaptár 2013 
címmel indítottak útjára egy 

projektet, melynek célja, hogy 2012 
folyamán 365, erdélyi kastélyokról, vá-
rakról és kúriákról készült fotó gyűljön 
össze, amelyek a jövő évre kiadandó 
kastélynaptár alapját szolgálhatják. To-

vábbi cél, hogy ilyen formában is nép-
szerűsítsék és vonzóbbá tegyék Erdély 
kulturális örökségét. A versenyre nyári 
fotókat várnak. Bővebb információkért 
Farkas Andrást (0757–055591), illetve 
Márton Kingát (0749–139499) keres-
hetik, vagy írhatnak a kastelynaptar@
pontweb.ro címre.

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

Szejkefürdő

A Haáz Rezső Múzeum szejke-
fürdői részlege több mint egy 
évtizedes munka után 2008-ban 

nyílt meg. A látogató megtekintheti a 
Szejkevizes korsókat és a vizet szállító bi-
valyos szekeret, mely a város jelképévé vált. 
A Székelyföldön közel 2500 borvízforrást 
feltérképező Bányai János geológus a bor-
vizek kiemelkedő kutatója volt. Ásvány- és 
kőzetgyűjteményének itt csak töredékét 
állították ki, azokkal a tudós portrékkal 
együtt, amelyek egykor dolgozószobája 
falát ékesítették. Orbán Balázs halhatatlan 
érdemeire Hunyadi László alkotta szob-
ra, és az 1868–1873 között megjelent A 

Székelyföld leírásában a fürdőkről készült 
metszetei, valamint a fürdőket ábrázoló 
fényképei emlékeztetnek.

Vár a Borvízmúzeum

hirdetés

hirdetés

www.parapista.com

– És miért akart megszökni?
– Nősülni akartam.

– Hmm... Furcsa elképzelése van 
a szabadságról...

Kastélynaptár
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Rekorder kincskeresők

Mélytengeri kutatók 48 tonna ezüs-
töt hoztak a felszínre az Atlanti-
óceán északi részén. Majdnem 5 

kilométeres mélységből emelték ki a nemesfé-
met, így mind a mélység, mind pedig az ezüst 
mennyisége alapján valószínűleg rekordot 
állítottak fel. A 48 tonnás leletre az S. S. 
Ga irsoppa nevű brit szállítóhajón bukkan-
tak, amelyet egy német tengeralattjáró torpe-
dózott meg, s amely 1941-ben süllyedt el. Az 
expedíciót az Odyssey Marine Exploration 
nevű cég hajtotta végre, amely hajóroncsok 
feltárására szakosodott. A kutatók 1,4 millió 
unciányi, illetve 1203 rúd ezüstöt találtak. A 
nemesfémet a brit közlekedési minisztérium 
megbízásából emelték ki. A londoni kormány 
ugyanis hosszú évtizedekkel ezelőtt kifizette 
a károkat az 1941-ben megtorpedózott hajó 
tulajdonosainak, így az ezüst az Egyesült Ki-
rályság tulajdonát képezi.

Svédországban egy 16. században elsüly-
lyedt hajó keltett nemrég feltűnést. A legen-
dás hadihajóról, a Marsról régóta sejtették, 
hogy ezüstöt is szállíthatott a Balti-tengeren, 
Öland szigete közelében. A tavaly megtalált 
hajóroncshoz most búvárok merültek le, és 

számos ezüstpénzt találtak XIV. Erik svéd 
király korából. A hatalmas Mars az egyik leg-
nagyobb svéd hadihajó volt: 107 ágyúval ren-
delkezett és 800 ember szolgált rajta. A Mars 
után évtizedek óta kutattak a búvárok, végül 
tavaly augusztusban bukkantak rá. A hadiha-
jó 1564-ben süllyedt el, vízre bocsátása után 
egy évvel, a dánok és a lübeckiek ellen vívott 
tengeri ütközetben. 

A brit Csatorna-szigetek egyikén, Jersey-n 
két amatőr kincsvadász évtizedek óta keresett 
régi pénzeket fémdetektorával. Mintegy 30 év 
után siker koronázta erőfeszítéseiket, és valódi 
kincstárra bukkantak: 50 ezer ezüst és bronz 
érme került elő.

A régészek megállapították, hogy ez a 
legnagyobb vaskori kelta éremlelet, amelyet 
Észak-Európában találtak. Az amatőrök, Reg 
Mead és Richard Miles egy hatalmas, három-
negyed tonnás földlabdában bukkantak rá a 
kincsekre. A földlabdát egyelőre biztonságos 
helyre szállították a régészeti hatóságok, és ké-
sőbb fogják részletesebben elemezni. Annyit 
már sejtenek a szakértők, hogy valószínűleg 
első századi érmékről van szó, amelyeket Julius 
Caesar hódításai idején áshattak el a kelták.

 a fotót mĂrtinaş cristian, a hargita megyei művészeti népiskola diákja készítette
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Az időnként megnövekvő fátyolfelhőzet mel-
lett továbbra is sok napsütésre lehet számítani. 
Csapadék csak a hegyvidéken valószínű. 

Újabb ámokfutó zavarta-kavarta fel az 
elmúlt hétvége történéseit. A becsavarodott 
figura azonban ezúttal nem a tó partján 
(mint norvég elődje) kezdte el ámokfutását, 
hanem a legújabb mozis szenzációként szá-
mon tartott Denevérember film egyik vetíté-
sén a moziterem sötétjében rántott fegyvert, 
ölt meg és sebesített meg számos ártatlan em-
bert, köztük egy alig pár hónapos csecsemőt 
is. Itt tevődött fel bennem a döbbenetet kö-
vetően az első kérdés. Mit keresett egy éjsza-
kai vetítésen egy három hónapos újszülött? 
A szülei annyira nagy rajongói lehettek a 
Batman-univerzumnak, hogy úgy gondol-
ták, a legújabb filmet a baba nélkül meg 
sem tudják nézni? Ráadásul azt a filmet, 
ami az előzetes promóciós anyagok és a ren-
dező korábbi filmjei alapján sötét hangula-
túnak ígérkezett, nem kevés erőszakkal. Itt 
most nem a gyermekre káros hatással lévő 
képsorokra gondolok, hanem a látvány- és 

hangeffektusokra: amelyek biztos nem 
hagyták volna, hogy a baba a legédesebb ál-
mát aludja, és ami közé sajnálatos módon 
igazi fegyverropogás is vegyült… Szörnyű 
dolog. Szörnyű, mert ahogy fokozatosan 
érkeztek a híradások, folyt ki a tragédia a 
tévékből és online portálokból, egyre több 
információ látott napvilágot, amelyek 
még borzasztóbbá fokozták az amúgy is 
szörnyű eseményt. Az ámokfutó további 
„meglepetésekkel” is készült: otthonában 
felszerelt bombaarzenálja, ami csak a belé-
péskor történő élesítésre várt, ki tudja még 
hány ember életét oltotta volna ki. Elször-
nyülködve gondolok bele, hogy hány ilyen 
ember élhet közöttünk, akik hétköznapi, 
normális személyek látszatát keltve javában 
tervezik ámokfutásukat, amik örökre meg-
pecsételik jó pár ember életét, és mondhatni 
terroristaként válnak ismertté, vonulnak be 
a történelembe.

Ámokfutás
            villanás n Tamás Attila
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