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A TERVEK SZERINT HALADNAK A KÖZPONT FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAIVAL

1 euró
EUR
1 amerikai dollár USD
100 magyar forint HUF

Őszre lesz kész a promenád

4,6009
3,7999
1,5990

REFERENDUM

Ütemterv szerint halad Csíkszeredában a központ átépítése, korszerűsítése. A promenád építése mellett a parkban is folynak az előkészítő munkálatok, azonban a munkafolyamat zökkenőmentességét biztosító lezárásokra csak a városnapok után lehet számítani, ekkor kezdődik
majd a munkálatok látványosabb része – tudtuk meg Antal Attila alpolgármestertől. A Majláth
Gusztáv Károly téren a munkálatok gőzerővel folynak, ebben az ütemben két héten belül
kivonulhat a kivitelező erről a térről is – mondta el az alpolgármester. > 3. oldal

Ellentétes
álláspontok

A

hazai társadalomhoz hasonlóan az RMDSZ-ben is megoszlanak a vélemények az elnök
leváltásáról rendezett népszavazással kapcsolatban. A szövetség
vezetése már a parlamenti
szavazás előtt sem volt konszenzusra jutni, és a „hivatalos” állásponthoz képest most is
vannak különvélemények.

2

MAROSHÉVÍZI VÁROSNAP

Magyar előadó
nélkül

E

gyetlen délutánra korlátozódott a hétvégén megszervezett maroshévízi városnap programkínálata,
a rendezvénysorozatra egyetlen
magyar előadót sem hívtak.

5

VAD, VADKÁR, VADÁSZ

Hármas gond

Ö
A készülő gyalogos szakasz. Szeptemberre befejezik

FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

HIRDETÉS

rökös problémát jelentenek a
vadkárok, ezt sokszor elfogultan kezelik, a károsultra az állami
kártérítés útvesztői várnak, de az is
kártérítésért kiált, aki semmit nem tett elkerüléséért. A
vadak kilövésével megbízott
vadászokat gyilkosnak, a vadakat
minden baj okozóinak tekintik.

7

A LEJ MÉLYREPÜLÉSE
Hompoth Loránd

Gulyás
és farkasmosoly
Kedvesek és barátságosak a
népek errefelé, csak azt nem lehet
tudni soha, hogy politikai értelemben mi is van a fejükben.
Ott és akkor nevettünk a
történeten. Keserédessé vált
a mosoly azonban, amikor a megyezászló ügye jutott az eszünkbe.

3

J

Hátulütők

úlius eleje óta már-már megállíthatatlan a lej mélyrepülése.
Az árfolyam az elmúlt hét végén újabb történelmi csúcsokat
jegyzett. Az utóbbi három hét
során az euróhoz képest a lej 3
százalékkal gyengült, a dollárhoz
képest pedig 6 százalékkal. Mindezt nehéz
lenne megmagyarázni
a nemzetközi pénzpiaci zavargásokkal.

10

KÉSZÜLŐDÉS A JÁTÉKOKRA

Egy megyénkbeli
az olimpián

H

argita megyéből egyetlen sportoló fog részt venni a pénteken
kezdődő nyári olimpiai játékokon
Londonban. Előzetesen
három sportolónak volt
esélye, de végül csak a
kézilabdázó Ilyés Ferenc lehet ott a
játékokon, magyar színekben.

14

hírfolyam
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> 23. Bálványosi Nyári Szabadegye
tem és Diáktábor. Kulturális, gasztronómiai, egészségügyi, szabadidős és
szórakoztató programok is várják a 23.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem résztvevőit. 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 csupán 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 csíkszeredai 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 dokumentumfilmjének ősbemutatóját július
27-én tartják. Kortanúk vallomásain és
az egykori román kommunista titkosszolgálat, a Securitate dokumentumain
keresztül megrendítő képet nyújt a film a
múlt szenvedéseiről, kollaborálásról, hűségről és árulásról. A Magyar Turizmus Zrt.
sátrában a Rubik Stúdió képviselői bűvöskocka-bemutatót tartanak naponta

többször, valamint kalocsai porcelán- és
testfestést is rendez a Kalocsai Porcelánfestő Manufaktúra. A Magyar Posta
sátrában bélyegekkel, postai szolgáltatásokkal kapcsolatos bemutatókat és játékos
vetélkedőket is rendeznek, továbbá egyedi
tusványosi bélyeg- és képeslapkészítésre is
várják a közönséget. Saját sátraiban mutatkozik be különböző programokkal az
erdélyi magyar felsőoktatás két önálló intézménye, a Partiumi Keresztény Egyetem
és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A szabadegyetem résztvevői
magyarországi és erdélyi borok, valamint
székelyföldi élelmiszerek kóstolóin is

részt vehetnek. A szervezők a fiatalabb
korosztályokra is gondoltak. Színházi
gyermekelőadások, játszóház, kézművesfoglalkozások és táncoktatás is szerepel a
szabadegyetem programfolyamában. Esténként zenés mulatságra várják a táncos
kedvűeket, több helyszínen több zenei
stílusban. Mindezek mellett természetesen a rövidnadrágos politikusok fognak
előadásokat tartani, hogy mit csináltak
az elmúlt egy évben. A főbb előadások
között ezúttal is megtalálható az autonómiát, a regionalizációt, az aktuális, nem
felhőtlen magyar–magyar viszonyt firtató tematikák is.

Körkép
társadalom
Van, aki a szavazásra buzdít, van, aki a távolmaradásra

A tavaly őszi szárazság következménye

Drágultak a péktermékek
Ellentétes álláspontok
az RMDSZ-ben a referendumról
A hazai társadalomhoz hasonlóan az RMDSZ-ben is megoszlanak a vélemények az elnök
leváltásáról rendezett népszavazással kapcsolatban. A szövetség vezetése már a parlamenti szavazás előtt sem tudott
konszenzusra jutni, és a „hivatalos” állásponthoz képest most
is vannak különvélemények.
Például Borboly Csaba otthonmaradásra buzdítja a magyar
szavazókat, míg Markó Béla a
„lelkiismeret szerinti” szavazást
javasolja.
Isán István Csongor

A

isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

Traian Băsescu államfő
felfüggesztése megosztotta az RMDSZ politikusait. A jogállamiságot többszörösen
megsértő eljárásmód miatt nem
volt senki, aki nyíltan kiállt volna
a felfüggesztés mellett, de a szövetség politikusai nem is feledték
régi sérelmeiket, és nem is támogatták az addig szövetségesnek
tekintett államfőt.

Kettős álláspont
a vezetőségben

A felfüggesztés parlamenti vitája körül kialakult szócsatában
az volt az eredeti szándék, hogy az
RMDSZ követi az Alkotmánybíróság álláspontját. Azért született
ez a döntés, mert két tábor alakult
ki a vezetés szintjén: az egyik,
hogy nem szabad részt venni a felfüggesztésben, a másik, hogy itt
az alkalom, hogy leszámoljanak
Băsescuval. Mivel a taláros testület nem hozott egyértelmű döntést, nem is alakult ki egységes álláspont a szavazásra vonatkozóan.
„A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség az elmúlt hetekben
számos alkalommal konzultált a
szervezet belső testületeiben arról, 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 érveket, a Szövetség úgy döntött,
hogy szabad kezet ad parlamenti
képviselőinek, illetve szenátorainak, mindenki lelkiismerete
szerint szavazhatott a parlament
együttes ülésén” – magyarázták
közleményben a döntést.

A változó játékszabályok

A felfüggesztést követő napokban kiderült, hogy nem lehet
tudni, milyen szabályok szerint
fog zajlani a referendum. Arról
zajlott a vita, hogy az államfő leváltásához szükséges-e a fele plusz
egy arányú jelenlét vagy sem. A
kormány sürgősségi rendelettel
akarta rendezni saját magának
kedvező módon a kérdést. Kivették a jogszabályból a kvórum kötelezettségét. Az alkotmánybíróság nyilatkozata szerint erre mégis
szükség van, azonban a kormány
csak külföldi nyomásra volt hajlandó betartani az egyébként kötelező érvényű döntést.

Maradjunk távol

A zavaros helyzetben Borboly
Csaba azt nyilatkozta a hotnews.
ro internetes portálnak, hogy a
felfüggesztésesdi nem a magyarság 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 egyértelműen kiderült, hogy a távolmaradás Băsescut segíti. Ugyanis
ha nem teljesül a jelenléti követelmény, akkor a referendum érvénytelen. „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 számban elmennek szavazni, tehát 9
milliónyian, akkor nagy valószínűséggel bukik Băsescu, és jön
helyére a szeptemberi államfőválasztást 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 százalékunk” – magyarázta álláspontját
Borboly Csaba.

Menjünk szavazni

Ezzel szemben az RMDSZ
volt elnöke, Markó Béla azt nyilatkozta, hogy „színvonaltalan és
kiábrándító a népszavazás kapcsán kialakult politikai vita amiatt, hogy a román pártok nem
nőttek fel a feladathoz, ám ez
nem jelenti azt, hogy az erdélyi
magyar választóknak nem kellene részt venniük a szavazáson: az
RMDSZ álláspontja szerint bele
kell szólni az ország dolgaiba,
azonban mindenkinek a saját lelkiismerete szerint kell szavaznia”.
A politikus szerint nem elfogadható az az álláspont, hogy nem
kell részt venni, mert ez nem a
magyarok ügye. „Ennek a népszavazásnak a következményei
ránk is visszahárulnak” – hangsúlyozta 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: szavazzanak saját lelkiismeretük szerint” – áll az RMDSZ a napokban
kiadott közleményében.
A szavazáson való részvétel
azonban Băsescu elleni szavazásnak minősíthető, hiszen minél
többen elmennek, annál valószínűbb a jelenléti követelmény
beteljesítése. Az Erdélyen kívüli
részek hangsúlyos Băsescu- és
jobboldal-ellenessége pedig köztudott, és ennek következményében az elnök a szavazatok számát
valószínűleg tekintve alulmarad.

Kenyérbolt. Magasabbra kúsztak az árak

fotó: balázs árpád

Átlagban 5-10 százalékkal drágult a kenyér és a különböző
péktermékek tegnap reggeltől a
Harmopan üzleteiben. A drágítást
a búza árának emelkedésével magyarázzák, ezt pedig a tavaly őszi
szárazság okozta.

aratás előtt 90 baniért vásárolták a
búzát, aratás után pedig 1,15 lej lett
a felvásárlási ár.
– Ehhez még hozzájön a búzakereskedők spekulatív hozzáállása is,
azaz a kereslet növekedésével az árat
még tovább növelhetik – magyarázta az igazgató, aki szerint a búza felvásárlási árának mostani emelkedése
a tavaly őszi szárazsággal magyarázható 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.

Forró-Erős Gyöngyi

M

forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

integy húsz százalékkal
drágult a búza felvásárlási ára, ezzel magyarázta a
tegnap reggeltől érvényes, a kenyérre
és péktermékekre vonatkozó áremelkedést András Ignác, a Harmopan
igazgatója. Elmondása szerint az

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 épületet is szétszedték a jelenlévők. Hétfőn délelőtt is több munkagép és
számos falubeli segített az maradványok eltakarításában. (D. K.)

2012. július 24., kedd

hargitanépe | 3. oldal

Nem tudom, hányadik típusú találkozásban volt részem az
elmúlt hét végén, ugyanis az ország első vagy második számú
embere – a meccs még egyelőre népszavazással megfűszerezve 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 nagyauláját. 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 valami Viktor a góré az említett fővárosokban. Búcsúzáskor pedig
aszongya a nagyember, örül a jó fogadtatásnak, annak különösen, hogy itt velünk, mármint a magyarlakta vidék lakóival,
választott önkormányzati elöljáróin keresztül ilyen jól megtalálta a hangot. Mégis bizonytalan érzésekkel távozik, mert volt
alkalma megtapasztalni, hogy az itteni elektorátus kiszámíthatatlan, 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 támadt gusztusa, és megkérte Edit, a barátját, hogy rendeljen számára, ha már beszéli a magyart. A menüben azonban aznap
nem szerepelt a kiszemelt ételféleség, így Edi ékes magyar nyel-

Nézőpont n Hompoth Loránd

Gulyás és farkasmosoly
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 gulyás, 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 zuhany: „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 tudni 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. Hivatalosítás ide vagy oda, bebizonyosodott, hogy a székely szimbólumok,

a kék-sárga mezőben álló Nap és a Hold, annyira zavarnak valakit, hogy képes levetetni a lobogót. Elhangzott ugyan miniszterelnöki szájból, hogy ne zászlózzunk annyit, térjünk a lényegre, a térség gondjaira, de valahogyan mégsem vigasztalt. Még
igazat is adnék neki, hogy lényeg a lényeg, miként is lehet megoldani 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 elhallgattatta az újságírót, miszerint a kampányban sok minden elhangzik, a lezárultával azonban a munkán, az együttműködésen
lenne a hangsúly, valamint, hogy miniszterelnökként minden
állampolgárért felelősséggel tartozik. Szóval látszólag jókat nevetgéltünk, barátságosan beszélgettünk, a duma alapján úgy
tetszik, hogy sugárzik a kormányfőből az irántunk való jóindulat. 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…?

Körkép
csík
A tervek szerint haladnak a központ felújítását célzó munkálatokkal

Őszre lesz kész a promenád, lezárják a központi parkot is
Ütemterv szerint halad Csíksze
redában a központ átépítése,
korszerűsítése. A promenád épí
tése mellett a parkban is foly
nak az előkészítő munkálatok,
azonban a munkafolyamat zök
kenőmentességét biztosító lezá
rásokra csak a városnapok után
lehet számítani, ekkor kezdődik
majd a munkálatok látványosabb
része – tudtuk meg Antal Attila
alpolgármestertől. A Majláth
Gusztáv Károly téren a munkála
tok gőzerővel folynak, ebben az
ütemben két héten belül kivonul
hat a kivitelező erről a térről is –
mondta el az alpolgármester.
Tamás Attila

G

tamas.attila@hargitanepe.ro

őzerővel, az ütemterv szerint folyik a promenád építése a térrendezési nagyberuházás keretén belül, ugyanakkor
a központi parkban is zajlanak a
munkálatok: egyelőre visszafogottan, nem zavarva különösebben a
park használatát.
– Úgy gondoltuk, mivel vakáció van, ezért nem fogunk még hozzá a park nagyobb rendezéséhez és
kiépítéséhez a beruházás keretén
belül, hanem kivárva a városnapi
rendezvényeket, augusztus végétől
kezdenénk a látványosabb, különböző területek lezárását is igénylő
munkafolyamatba. Jelenleg azok a
munkálatok folynak, amelyek nem
igénylik a terület lezárását: a vezetékek földbe helyezése és a vízelvezető rendszer elemeinek elhelyezése
folyik most. A városnapok ideje
alatt szeretnénk, ha megmaradna a
központi park a szokásos városnapi rendezvények helyszínéül, mint
a Pityókafesztivál és a különböző
szabadidős programok. Közvetle-

Körvonalazódik a sétatér. Összeköti a Szabadság és a Majláth Gusztáv Károly teret

nül a városnapok után fogjuk lezárni a parknak a Mihail Sadoveanu
utca felőli részét a területrendezési
munkálatok végzése, a térburkolat
és az utcabútorzat elhelyezése miatt
– számolt be a tervezett munkafolyamatról Antal Attila, Csíkszereda
alpolgármestere.
Az elöljáró elmondása szerint
szeptembertől a központi park játszótér felőli részét zárják majd le,
ahol szintén megtörténik a területrendezés és az átalakítás.
– Nem kell gyökeres, kirívó
változásokra számítani, nagyjából
minden marad a maga helyén, természetesen felújítva, kiépítve, de új
elemek is helyet kapnak, mint például a Jégpálya negyedi szabadtéri
fitneszgépekhez hasonló, mozgást

segítő elemek, ugyanakkor tervben
van a Fenyő Szállodával szembeni
részen egy kis tó kialakítása is – közölte az elöljáró.
Arra a kérdésünkre, hogy a parkban lehet-e számítani fák kivágására, az alpolgármester azt válaszolta,
hogy nincs tervben a nagyméretű
vágás, egy pár kivételt leszámítva,
ugyanis az öreg, elszáradó fák kivágására mindenképp szükség van.
De kivágnak néhányat azokból is,
amelyek a lombkorona szintje alatt
találhatók, és nem tudnak tovább
fejlődni.
– A parkban zajló térrendezési
munkálatok irányvonala és végső formájának kialakítása inkább
újabb fák ültetéséről, telepítéséről
szólna, hogy minél jobban lehessen

megőrizni a park jellegét, megszokott arculatát a modernizálás mellett – hangsúlyozta.
Hozzáfűzte, folyik a promenád
kialakítása is, de a munkafolyamat
különböző fázisait előrevetítve csak

őszre tud elkészülni teljes egészében
az említett utcarész.
– Az utcai bútorzat később kerül a helyére, a lezárt részen a megfelelő ütemben folyik az építkezés,
de van olyan része is a területnek,
amit még nem zártunk le, a munkálatok itt később kezdődnek, figyelve arra, hogy ne akadályozzák
az autós- és gyalogosforgalmat a
környéken. Ugyanakkor vannak
olyan kiépítésre váró részek, elemek is, amelyek nem szerepelnek a pályázatban, így azoknak a
munkálatoknak az elvégzését, az
anyagbeszerzést külön kell meghirdetnünk, emiatt is késlekedhet
a munka mihamarabbi befejezése.
Bár a Szabadság térről már kivonultak az építők, de a borvízpavilon építése itt is várat magára: a
Majláth térre tervezett borvízpavilonnal együtt fogják megépíteni
a későbbiek folyamán. A Majláth
Gusztáv Károly téren is gőzerővel
folyik a munka: ebben az ütemben
haladva egyre több rész válik elérhetővé, használhatóvá a lakók számára, és akár két héten belül ki is
vonulhat a kivitelező cég a térről –
számolt be a térrendezési munkálatok fejleményeiről Antal Attila,
Csíkszereda alpolgármestere.

Augusztus 2–5. között városnapok
A már jól ismert forgatókönyv szerint és a megszokott helyszíneken zajlanak idén is a városnapok, amelyet a térfelújítási munkálatok nem fognak akadályozni. A nagyszínpad a felújított Szabadság téren kap majd
helyet, a Pityókafesztivál és kézművesvásár pedig a központi parkban
lesz, míg az időközben felszabaduló Majláth Gusztáv Károly téren semmilyen rendezvény nem kap helyet. A városnapok meghívottjai és fellépői többek között Keresztes Ildikó, László Attila, valamint a Piramis és
a Dinamit együttesek lesznek, ugyanakkor helyi együttesek, közöttük a
25 éves Role együttes is fellép majd.
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> Környezeti nevelés Zaragozában.
Harmadik alkalommal találkoztak – ezúttal
a spanyolországi Zaragozában – az Európai
Unió Grudtvig partnerségi programja keretében zajló, kétéves futamidejű, környezeti
neveléssel foglalkozó program résztvevői. A
zaragozai találkozóról Butyka Andrea számolt be lapunknak. Nyolc partnerintézmény
vesz részt a csíkszeredai Soros Oktatási Központ koordinálásával és a Zöld SzékelyFöld
Egyesület szakmai hozzájárulásával zajló
környezeti neveléssel foglalkozó programon.
A partnerintézmények képviselői a hónap
elején a spanyolországi Zaragozában tartották találkozójukat, amelyen az eddig elért

nulla kibocsátású épület. Az ötszintes, 2100
négyzetméteres házat úgy tervezték meg,
hogy a kutatások legújabb eredményeit felhasználva, a működéséhez szükséges energiát – a geofizikai energiát és napenergiát
hasznosítva – teljesen a természetből nyerje.
Az Ebro River zöld és kék ösvény Zaragoza
különböző negyedeit összekötő ösvényrendszer, amely arra szolgál, hogy a lakosság
számára mozgási, sportolási lehetőséget biztosítson. A környezeti neveléssel foglalkozó
program következő találkozóját, amelyen
műhelymunkán vesznek részt a partnerintézmények képviselői, november elején Németországban tartják. (Takács Éva)

eredményekről és a folytatásról tanácskoztak, valamint tanulmányi kirándulásokon
vettek részt. A meglátogatott intézmények
között volt a La calle indiscreta környezeti
nevelési módszereket bemutató program,
a „városi környezeti osztály”, amely mint
egy idegenvezető kalauzolta a résztvevőket
a városi környezetvédelmi lehetőségek között. A találkozó résztvevői meglátogatták
a 2008-ban, a Víz és a fenntartható fejlődés
témával megrendezett világkiállítás pavilonjait, amelyek – és ez akár a negatív példa is
lehetne – azóta is kihasználatlanul állnak.
Érdekes volt a Zaragoza város által kifejlesztett és a spanyol kormány által támogatott

Körkép
társadalom
Megkezdődött a XVI. Gyimesi tánctábor

Gyerekek is érdeklődnek a csángó muzsika iránt
Nemes szórakozást, tartalmas
nyári időtöltést kínál a saját
gyökerei, hagyományai iránt
érdeklődő fiataloknak a tegnap
este kezdődött gyimesi tánctábor – legalábbis így fogalmaztak
a szervezők toborzójukban. S
felhívásuk nem maradt eredménytelen, ugyanis idén is –
akárcsak tavaly – mintegy kétszáz táborozó regisztrált, további hetven személy gondoskodik
arról, hogy a vendégek minél
többet elsajátítsanak a gyimesi
népi kultúrából, hogy jól érezzék
magukat.
Antal Vak Zoltán. Híres mozsikásoktól tanulnak a táborozók

Sarány István

G

sarany.istvan@hargitanepe.ro

yermekcsoportok előadásával kezdődött vasárnap este
a XVI. Gyimesi tánctábor.
A szervezők részéről dr. Szalay Zoltán népzenekutató és Mihók Péter,
Gyimesközéplok polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.

– A tábor bevált gyakorlata,
hogy a gyermekcsoportok előadásával indítsunk, ugyanis a táborzáró
gála a résztvevők nagy száma miatt
nem engedne akkora teret a gyermekcsoportoknak, mint amennyit
megérdemelnének – közölte a Hargita Népe kérdéseire válaszolva An-

fotó: archív

tal Rozália. Vasárnap este a hidegségi
gyermekek és a csíkszeredai Borsika
Gyermeknéptánccsoport szórakoztatta az egybegyűlteket, adta meg a
késő éjszakába nyúló táncház alaphangulatát. Antal Rozália elmondta
azt is, hogy a kétszáz táborlakó zöme
Magyarországról és Erdély külön-

böző pontjairól érkezett, de jöttek
messzibbről is a gyimesi népi kultúra
iránt érdeklődő fiatalok. Néptáncot,
népi hangszereken való muzsikálást
tanulhatnak a résztvevők szakavatott oktatók vezetésével, a hivatásos
táncosok mellett helyi táncosok és
mozsikások vállalták, hogy bevezetik az arra kíváncsiakat a gyimesi
zene és tánc rejtelmeibe. Így az oktatók között van Timár (Trifán)
Viktor és Finánc Zolti bácsi (Antal
Zoltán), Mihók (Buhai) Misi és
Timár (Trifán) Jánoska, valamint a
domokosi Duduj Rozália is.
A zene és tánc mellett népi mesterségekkel, kézműves-foglalkozásokkal ismerkedhetnek a táborozók,
az állandó kézművesműhelyben
a bundahímzés, csipkehorgolás,
gyöngyfűzés, kötélfonás, karmantyúfán szövés, tojásírás, rovás, ostorfonás, bútorfestés, nemezelés fortélyait lehet elsajátítani.
– Újdonság a korábbi táborokhoz képest, hogy gyermekeknek is

tanítunk hangszeres zenét, eddig
csupán kézműves-foglalkozásokat
szerveztünk a kisebbek számára –
fűzte hozzá Antal Rozália.
A táborban napi öt óra tánc- és
népdaltanulást, négy óra esti táncházat, egyórányi előadást a népi kultúra különböző vetületeiről és sok
színes alternatív programot kínálnak a résztvevőknek. A tábor 29-én
gálaműsorral ér véget. A rendezvény
szervezői a csíkszeredai Tiszta Forrás Alapítvány, a gyimesközéploki
Csángó Ifjak Középloki Közössége, Gyimesközéplok Helyi Önkormányzata, támogatói pedig
a Kulturális és Örökségvédelmi
Minisztérium, Hargita Megye
Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ, a budapesti
Bethlen Gábor Alap és Nemzeti
Kulturális Alap, a Communitas
Alapítvány, valamint a Csillag Kft.,
a Majláth Gusztáv Károly Általános
Iskola, a Mondo Forest Kft. és a Hidegségi Általános Iskola.

Napközis tábor a Boszorka Egyesülettel

Énekelnek, táncolnak, báboznak
Tegnap indította el napközis táborsorozatát a Boszorka Egyesület. A foglalkozásokat hetente
egy-egy fő téma köré csoportosítják, emellett kézműves-foglalkozásokkal, játékokkal teszik
hasznossá és szórakoztatóvá a
gyerekek vakációját.
Takács Éva

N
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épi gyermekjátékokat, népdalokat tanulnak a Boszorka Egyesület táborában
az óvodások és kisiskolások ezen a
héten. A zsögödi plébánia hittanterme ideális színhely a napközis tábor
számára, hiszen tágas teremben és
árnyékot is nyújtó, nagy udvaron
tarthatják a foglalkozásokat a pedagógusok.
A tegnap indult táborsorozatnak előzménye volt a vakáció második hetében a taplocai Xantusz János
Általános Iskolában tartott tábor.

Akkor bábkészítés, bábozás volt a fő
téma, de a gyerekek az egy hét alatt
rajzoltak, festettek, kézműves-foglalkozásokon vettek részt, ellátogattak
a Csíki Székely Múzeumba, és kirándultak is. A programot Csíkszereda
Városi Tanácsa támogatta.
Tulajdonképpen a pályázati
lehetőség adta az ötletet az egyesület tagjainak, hogy a vakáció ideje
alatt tábort szervezzenek. A tavalyi sikeres nyári program után már
nem csak egy hétben gondolkodtak. Idén két nyári táborra nyújtottak be és nyertek pályázatot,
továbbá úgy tervezik, hogy a gyerekek és szülők igényére válaszolva
saját erőből és csekély szülői támogatással folytatják augusztus végéig. A bábkészítés és bábozás mellett népi gyermekjátékok, népdal,
néptánc, kézműves-foglalkozások,
valamint kommunikációs játékok
szerepelnek egy-egy hét vezető témájaként. Ezen belül a bábkészítés,

bábozás, valamint a népi gyermekjátékok egy-egy héten megismétlődnek. Az egyesület tagjai bábelőadással is szórakoztatják majd
a gyerekeket. A fő témák mellett a
gyerekek elkészíthetik első meséskönyvüket, amelyben egy Mátyás
királyról szóló mesét illusztrálnak, mesét olvasnak, nemezelnek,
gipszmetszetet készítenek és más
sokszorosító grafikai eljárásokkal
is megismerkedhetnek, belekóstolnak a bútorfestés, gyöngyfűzés,
bőrművesség, origami szépségeibe.
A gyerekek vidámságát, szép rajzait nézve úgy éreztük, a Boszorka
tábor első napja sikeres volt. Amikor
azt kértük tőlük, mondják el, milyen
volt, rövid szavakkal válaszoltak:
szuper, nagyon jó. Bónis Miklósnak
a finom uzsonna, a fogócskázás és
bújócskázás, Ferencz Salamon Pannának a tánc, Kiss Katának és Balázs Jankának a játékok és a rajzolás
tetszett legjobban. Szabó Csenge

Önfeledt játék. Szívesen vesznek részt a foglalkozásokon a gyerekek

annak örvend, hogy sok új barátot
szerzett, és a kisebbeknek tudott segíteni elkészíteni a meseillusztráció
kat. Balázs Örsnek a gyermekjáté
kok tetszettek a legjobban.
Györfi Erzsébet, aki énekelni tanítja a gyerekeket ezen a héten, szeretettel beszél kis tanítványairól: szívesen énekeltek mindannyian, és hamar
meg is tanulták az új dalokat – mondja. Molnár Anna óvó néni, aki többek
között az ismerkedést segítette kommunikációs játékaival, röviden foglalja össze az első napot: kedves nap volt.

fotó: sarány istván

A gyerekek nagy izgalommal várják
a folytatást, hiszen Drăghici Marika óvó néni megígérte nekik, hogy
amennyiben a szülők is egyetértenek
vele, elviszi őket a zsögödi strandra.
Ezek után érthető, hogy szóáradattal
várták tegnap három órakor a gyerekek a szülőket, nagyszülőket, hiszen
sok mindenről kellett mesélniük, beszámolniuk.
A Boszorka Egyesület következő
táborainak programjáról a Hargita
Népe programajánlójában tájékozódhatnak az érdeklődők.

hírfolyam

2012. július 24., kedd

hargitanépe | 5. oldal

> Egyik szépít, másik rongál. Míg némelyek környezetük szépítésén fáradoznak,
mások törnek, zúznak, rombolnak. BorbélyBartis Árpád gyergyószentmiklósi vállalkozó
tanácstalanságában a sajtónyilvánossághoz
fordult megoldásért. Mit lehet tenni ilyen
esetben? – tette fel a kérdést Borbély-Bartis
Árpád vállalkozó szomorúan szemlélve a
rombolás utáni állapotokat. Elmondta, cége
Virág negyedi székhelye környékét immár
évek óta szépítgeti, virágokat vásárolt, cserjéket ültetett, de még az őszi-tavaszi nagytakarítást is rendszerint egy-két segítséggel maga
végzi a Maros Szálloda melletti kis utcában.
– Soha nem vártam elismerést ezért, csupán

ve szemlélte, a tömbház lakói közül többen
is látták, ki volt az illető. Borbély-Bartis
Árpád – aki épp nem tartózkodott itthon,
amikor az eset történt – keresi a megoldást, hogyan lehetne megfékezni az ilyen
rombolókat. – Szomorú, hogy ilyenek
történnek városunkban, és mindenképp
elítélendő, aki a szépet tönkreteszi – jelentette ki a Hargita Népe kérdésére Mezei
János polgármester. Az elöljáró elmondta,
az önkormányzat támogat minden olyan
kezdeményezést, amely a város szépítésére
irányul, a köztereken történő rongálások
ügyében a helyi rendőrséghez kell fordulni
a panasszal. (Jánossy Alíz)

annyit szerettem volna azok részéről, akik
kisujjukat sem mozdítják, hogy hagyják békén, ami már kész van – panaszolta BorbélyBartis. Elmondta, az utca túloldalán lévő
parkoló melletti virágágyást is rendbe rakta,
virágokat vásárolt, elültette, gondozta és az
ágyás szélére az egyik szomszéd által szerzett
faanyagból alacsony kerítést készített, hogy
a virágokat óvja a figyelmetlen autósoktól.
A minap azonban a közeli tömbházban
lakó egyik szomszéd egyszerűen kitépte a
kis kerítést és a virágágyásra dobta azzal az
indokkal, hogy az ő autója nem fér el tőle a
parkolóban. A pusztítás nyomait az utcában
tevékenykedő többi vállalkozó megdöbben-

Körkép
gyergyó
Beszélgetés Fehér Gizella népi iparművésszel

Szegényes felhozatal a Maroshévízi városnapon

Anyai hagyaték mesterfokon

Egyetlen magyar előadót
sem hívtak

Sokak számára ismerős a gyer
gyócsomafalvi Fehér Gizella
tojásíró asszony, hiszen az elmúlt közel húsz évben már generációk nőttek fel, akik tőle
sajátították el a tojásírás technikáját. A népszerű kézműves
állandó résztvevője a különféle
kézművesvásároknak, -táboroknak, a népi hagyományok iránti
elkötelezettségét, munkásságát
utóbb a budapesti Hagyományok Háza mesteri oklevéllel
jutalmazta.
– Hogyan válik valaki népi iparművésszé?
– A tojásíró barátnők, barátok
unszolására vágtam bele ebbe a
meglehetősen hosszadalmas minősítési folyamatba. Név szerint
megemlíteném a debreceni Kovács
Zoltánné Gizella népi iparművészt,
aki felvetette az ötletet, hogy megpróbálhatnám, aztán már nekem
sem kellett sok biztatás.
– Miben áll a minősítési folyamat, milyen feltételeknek kell eleget
tenni?
– Hároméves a folyamat, ami
alatt évente két alkalommal zsűrizik
a beküldött munkákat. A zsűrizés
Magyarország különböző helyein
történik, az általam készített tojásokat Debrecenben, Hortobágyon,
Budapesten és Nyíregyházán bírálták el. Ezekre a zsűrizésekre 8-10 tojást küldtem, annak függvényében,
hogy mennyire futotta az anyagiakból, mert díja van a minősítésnek.
Eleinte 800 forintot kellett fizetnem egy tojás zsűrizéséért, a végén
már 1200 forintot. Ezenkívül illett
valamivel honorálni azok fáradozását is, akik vállalták, hogy elviszik
a tojásokat a zsűrizésre és haza is
hozzák. Legtöbbször rokonoktól,
jó barátoktól küldtem el a tojásokat
Magyarországra, aztán ott a debreceni Kovács házaspár vitte el éppen
arra a településre, ahol a zsűrizés
zajlott. Szóval, elég sok utánajárást
igényelt...
– Egy-egy zsűrizésre mivel kellett
készülnie? Különféle tájegységek motívumaival meghatározott módon,

naprózsa motívum szintén sok helyen megtalálható. Naprózsás motívumot láttam baranyai, de bukovinai tojásokon is, az „ördögtérgye”
motívum viszont csak a gyimesi
tojásokon lelhető fel. Sok ága-boga
van ennek, egy életet el lehet ezek
tanulmányozásával tölteni, s akkor
sem jutnánk a végére.
– Gondolt már arra, hogy mindezt a tudást nyomtatott vagy valami
más formában közkinccsé tegye?

vagy szabadon választhatta meg,
milyen mintázatú tojásokkal álljon
a vizsgabizottság elé?
– Szabadon dönthettem és választhattam, nem volt semmilyen
megkötöttség. Úgy láttam jónak,
hogy vigyek gyimesi, gyergyói és
háromszéki motívumokkal írt tojásokat, de küldtem bukovinaiakat
is, amire csillagos A minősítést
kaptam. Lényegében a különféle
kézművestáborokban tanultam
meg a motívumokat, mert ilyen
alkalmakkor több tájegységről jönnek tojásírók, és mindig tanulunk
egymástól valamit.
– Az alapok viszont családi
„örökség”...
– Így is mondhatjuk. Valóban
édesanyámtól tanultam meg az
alapokat, ő pedig nagynénémtől.
Nagynéném járt a Gyimesekben,
ott tanulta meg a mintákat, amiket megtanított édesanyámnak,
én pedig tőle vettem át, egész kicsi
koromban. Aztán Kisné Portik Irén
néprajzkutatóval itt Gyergyóban is
sok új mintát gyűjtöttünk, és a táborokban – mint már említettem
– igyekeztem mindenkitől valamit
tanulni.
– Most már rálátása van a különféle tájegységek mintakincsére, ön
szerint vannak hasonlóságok, illetve
különbségek a különféle vidékek motívumai között?
– Például a keresztelosztás a legtöbb tájegységen megtalálható, a

– Könyv kiadásán nem gondolkodtam, de az már megfordult a fejemben, hogy Gyergyócsomfalván,
a Borsos Miklós Emlékházban, ha
adnának egy helyiséget, akkor azt
berendezném azokkal a mintákkal,
amiket ismerek.
– Köztudott önről, hogy húsvét
előtt meghívás alapján több helyen is
tanítja a tojásírást gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Körülbelül hány
embernek tanította meg a tojásírás
alapjait?
– Ezt nehéz lenne megmondani, mert még azt sem számoltam
meg soha, egy-egy csoportban
hányan voltak. Mindig arra törekszem, hogy akik nálam tanulnak,
megszeressék a tojásírást, ilyenkor mindent viszek magammal, a
kesicétől a viaszmelegítőig, sokszor még tojást is, ha netán valamelyik gyerek elfelejtett volna hozni
otthonról, az is tanulhasson. Legtöbbször olyankor lepődök meg,
amikor az utcán rám köszön egy
fiatal, kedvesen érdeklődik: „Hogy
van Gizi néni?” vagy „Hogy van
tojásíró néni?”, aztán rájövök,
hogy az illetőt még elemista korában tanítottam tojást írni.

Alig egy délutánra korlátozódott a hétvégén megszervezett
maroshévízi városnap programkínálata, a rendezvénysorozatra egyetlen magyar előadót
sem hívtak.
Miklós Réka

A

miklos.reka@hargitanepe.ro

múlt hétvégén zajlott a
Maroshévízi Városnap,
amely alig egy délutánra
korlátozódott.
– Akár az elmúlt években, idén
is szegényes ünnepnek bizonyult a
városnap, hiszen míg más településeken – és itt bármelyik környékbeli
falut felhozhatjuk példának, mint
Ditró, Szárhegy vagy épp Borszék
városa, egész napos rendezvények
vannak, helyenként akár a hétvégére
kiterjedő programmal, ezzel szemben Maroshévízen csupán a délutáni
órákban kezdődtek a rendezvények
– tájékoztatta lapunkat Czirják Károly, a maroshévízi Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület elnöke, hozzáfűzve, hogy sem a műkedvelők, sem
pedig a sztárvendégek között nem
szerepeltek magyar előadók.
– Az esti órákban felléptek híresebb román együttesek mint a
Semnal M vagy a Holograf, de sajnos ez alkalommal sem hívtak magyar együttest vagy énekest, amit
hiányolt a hévízi magyar közösség
– fejtette ki Czirják Károly.

Az idei városnapokon öt országból vettek részt meghívottak,
Maroshévíz testvérvárosainak kül
döttjei között volt Marcali városának és Budapest XV. kerületének
polgármestere.
– Habár városnapok voltak,
a testvértelepülések küldöttjei
keveset tartózkodtak az ünnepségen, bár tény, nem is volt, amin
részt vegyenek, így szombaton a
Kelemen-havasokba látogattak,
míg estefelé az Urmánczy-strand
vendégei voltak – tudtuk meg
Czirják Károlytól –, vasárnap
pedig a marcali küldöttséget
hosszabb kirándulásra vitték a
megyében és a megyén kívüli
látványosságok megtekintésére.
A budapesti vendégek szerencsésebbek voltak, ők mondhatják, hogy kis mértékben részt
vehettek a városnapokon, hisz
vasárnap a településen tartózkodtak, meglátogatták a helyi
Kemény János Gimnáziumot,
ahol könyvadományt adtak át az
iskola könyvtárának, majd a Dr.
Urmánczy Nándor Egyesület vezetőségével folytattak tárgyalásokat, megbeszéléseket. Kétórás
beszélgetés után az egyesület
képviselőivel közösen meglátogatták a Bánffy-fürdőt, a római
katolikus templom udvarán álló
Urmánczy Nándor-szobrot és az
Urmánczy-család sírboltját.

– Sok fiatalt megtanított az
alapokra, de van-e a családjában
valaki, aki továbbviszi a hagyományt?
– A lányom és a menyem is
szépen írják a tojásokat, de már
a két lányunokám is ügyeskedik.
Sőt a fiúk is tudnak tojást írni,
ketten közülük a bal kezes változatot fejlesztették ki.
Jánossy Alíz

Urmánczy Nándor szobránál a budapesti küldöttség

fotó: miklós réka
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Egyszer használatos helyett a gyermek személyes ruhadarabja

hirdetések

A mosható pelenka reneszánsza



fotók: balázs árpád

Hogy mennyivel könnyebb egy
kisgyermeket egyszer használatos pelenkával felnevelni, mint
a hagyományos vászonpelenkával, azt csak az tudja igazán,
aki mindkettőt próbálta. Ennek
ellenére manapság egyre nagyobb divatja van ismét a mosható pelenkáknak. Igaz, ezek
köszönő viszonyban sincsenek
a közismert fehér, négyszögletű
vászondarabokkal.
Forró-Erős Gyöngyi

S

forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

zínesek, nadrágpelenka for
májúak, derékban, comb
bőségben állíthatók a növe
kedő baba méretei szerint, nem
áznak át, de szellőzni hagyják a
baba érzékeny bőrét – tulajdon
képpen úgy néznek ki, mint egy
ruhadarab az újfajta mosható
nadrágpelenkák. Igaz, hogy ezek
csak nálunk nevezhetők újfajtá
nak, hiszen itt, a vászonpelenka
kifejezés hallatán legtöbben még
a hagyományos, fehér anyagból

készült pelenkákra gondolunk,
amelyek mosása, fehérítése, va
salása igen sok munkát igényelt a
kisgyermeket nevelőktől, Nyuga
ton viszont már egyre közismer
tebb és elterjedtebb, üzletekben
is kapható a mosható, vászonból
varrt nadrágpelenka. Románi
ában sehol nem látni ilyesmit
az üzletek polcain, bár állítólag
vannak cégek, akik külföldről
behozzák, és az online piacon
terjesztik ezeket.
Csíkszeredában B. Dorottya
is először kizárólag a saját kis
lányának kezdett varrni vászon
nadrágpelenkát.
– 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

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.

Dorottya, hogy honnan is jött a pe
lenkavarrás ötlete.

Ruhadarab, nem szemét

Azt mondja, a mosható nad
rágpelenka dizájnos ruhadarab,
a gyerek saját személyes holmija,
nem pedig szemét, amit a szülő a
pénzéért megvesz.
– Ugyanúgy, ahogy a piszkos
edényeket megmossuk, nem pe
dig kidobjuk és újat veszünk, a
pelenka sem kell egyszer haszná
latos legyen. Piszkos lesz, berakod
a mosógépbe, és kimosod – ma
gyarázza az ötletgazda.
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
vászonpelenka-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 do
log kitapasztalni, hogy mi válik
be a leginkább, és ha valami ros�
szul sikerült, akkor a szégyen után
kijavítani, majd kicserélni a hibás,
ám már gazdára talált pelenkákat.
De hát a saját bőrömön az igazi a
tanulás – mondja Dorottya.
Állítása szerint egy gyerek
nek, ahhoz, hogy az édesanyja ne
kelljen naponta mosson, hanem
mondjuk háromnapi körforgás
sal elég legyen a pelenka, úgy 20
darab szükséges, ennyivel kényel
mesen fel lehet nevelni egy cse
csemőt. A speciális anyagokból
vart nadrágpelenkák 3-4 órán át
képesek magukba szívni a ned
vességet, és van hozzájuk egy spe
ciális betét is, amellyel éjszakára
fokozható a nedvszívó képessé
gük, így – a hagyományos vá
szonpelenkáktól eltérően – nem
kell éjszaka tisztába tenni a gye
reket. És a régi fehér vászonokkal
szemben még van egy hatalmas
előnyük: vasalni nemhogy nem
kell, hanem egyenesen tilos.
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> Caritas-tábor. Régi tájak és idők emlékeit idéző kirándulást szervezett a Gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi és csíkszeredai idősek Nappali Mozgáskompetencia
Fejlesztő Központja július 18–19-én. Nagy
lelkesedés, kíváncsiság és gyermeki nyitottság
jellemezte a székelyudvarhelyi és csíkszeredai negyvenöt idős hangulatát, ahogy a már
régóta beharangozott kirándulás ideje közeledett, egyre lázasabban készülődtek a kiruccanásra, Székelyvarságra. Sokaknak évek óta
ez olyan alkalom volt, amikor elhagyhatták
a városuk határait, és kiléphettek mindennapi rutinjukból. A kirándulás alatt nem a központban begyakorolt mozgáskompetenciák

fejlesztésén volt a hangsúly. Alkalmuk volt
végre a fenyvesek friss illatát beszívni, illetve annak zöldjét csodálni, vagy friss málnát
szüretelgetni séta közben, teafüvet gyűjtögetve fittyet hányni a fájó reumára. A sziklákon lezubogó patakocska vízsátorélménye
még az aszály dacára is sokak számára a Niagara látványával vetekedett. Néhányuknak
szülőfalujuk nosztalgiáját keltették életre
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, a házak barátságos
muskátlis ablakainál, látszott a szemükben,

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 párbeszédeknek, születő barátságoknak, közös sorsok
felelevenítésének, sok mókának, de öröm- és
nosztalgiakönnyeknek is szemtanúi lehettünk a 45 résztvevő jelenlétében. Hazainduláskor elégedetten nyugtáztuk: igyekvéseink, szervezői munkánk gyümölcsöző volt,
elérte célját. Köszönet érte Hargita Megye
Tanácsának, aki támogatásával hozzájárult
időseink kirándulásához. (Vass Melinda)

Körkép
udvarhely
fenntartható vadgazdálkodás szükséges

Hármas gond: vadak, vadkárok, vadászok
A vadkárok örökös problémát
jelentenek, ezt sokszor elfogultan, részrehajlóan kezelik, a
károsultra az állami 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 okozóinak tekintik. A téma kapcsán dr. Benke
Józseffel, a Zetelaka és Társai
Vadász és Horgász Társulat
igazgatójával beszélgettünk.
Szász Csaba

V
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adkárok mindig voltak,
mindig is lesznek, változtatni ezen nem lehet,
legfeljebb mérsékelni. A vadká
rok problémája igen kényes 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 erdészmérnöki tapasztalattal
rendelkező szakember röviden
felvázolja a vadkárok meghatározásának, felbecsülésének és kifizetésének keretét. Mint mondja,
kétféle vadkár létezik: amelyet a
védett állatfajok okoznak (medve, farkas, hiúz, vadmacska), és
amelyet a nem védett, vagyis a
vadászható fajok (vaddisznó vagy
akár szarvas.) Az elsőre az állam
fizeti a kártérítést, a másodikra a
vadgazda (az állam csak különleges esetekben.)

Kötelezettségek

A vadkár tényének megállapítása, az okozott kár értékének felmérése és a felelősség meghatározása egy e célból alakult bizottság
feladata, amelynek tagjai: a helyi
tanács képviselője, a környezetvédelmi és a mezőgazdasági igazgatóság egy-egy szakembere, esetenként a vadgazda. Ilyenkor azt
is megállapítják, hogy ki mennyire tett eleget kötelezettségeinek.
Mert kérdéses ugye, hogy a károsult gazda megtett-e mindent

Vaddisznó a vetésben. Sok gondot okoznak a vadak

terményei és állatai védelmében,
bekerítette-e a területet, őrizte-e
napi rendszerességgel, a vadak
riasztását 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 gazdák, akik látva, hogy a szomszédjuknál kárfelmérés történik, gyorsan ők is a kártérítésért kiáltanak,
megfeledkezve arról, hogy semmilyen 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 meghatározott kilövési kvótát kell teljesítenie, biztosítania a vadállatok
számára a kiegészítő etetést, a
vadakat távol tartó intézkedéseket kell hoznia a támadásoknak
leginkább kitett területeken (zajkeltéssel, pl. riasztólövésekkel),
amennyiben szükséges, pluszkvótát kell kérnie, kilövési engedélyt
a potenciális veszélyt jelentő vadállatokra.

– Mi ezeknek eleget teszünk,
ami komoly erőfeszítést jelent részünkről. Próbáljuk megelőzni a
vadkárokat, tartjuk a kapcsolatot
a gazdákkal, amennyire lehet, segítjük 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 egyben gazda is, akik szintén lehetnek károsultak. A legnagyobb
károkat a vaddisznók és a medvék okozzák, de ha nem volna a
vadásztársulat, még rosszabb lenne a helyzet.

Kinek van igaza?

Amilyen egyszerű a kérdés,
legalább olyan nehéz a megválaszolása. A gazdák helyzete
egyáltalán nem egyszerű. Még
ha eleget is tettek kötelezettségeinek – ami amúgy nem
csekélység –, a vadkárok megállapításának és kifizetésének
túlzottan bürokratikus a rendszere, a kár felmérése és kifizetése között évek is eltelhetnek.

Fotó: vadasztarsulat.ro

Sőt az is megtörténhet, hogy
az állami kártérítés útvesztői
miatt, a bonyolult bizonyítási
eljárások végén 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” titulált, túlságosan elfogult
környezetvédők, akik minden
vadászban gyilkost látnak.
– Téves ez a felfogás, a vadászat nemcsak öldöklésről szól, ez
is egy aktív természetvédelem –
magyarázza Benke József.
A szakember szerint téves az a
szemléletmód is, amellyel a vadakat egyszerűen minden ártalom és
minden rossz okozóinak tekintik.
A vadak élete sem könnyű. Az erdei gyümölcsöket mind leszedik,
táplálék nélkül maradnak. Az ember 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 egyszerű
feladat.
– Célunk megoldani a termények védelmét, valamint fenntartható vadgazdálkodás megvalósítása, ehhez azonban anyagilag
meg kell még erősödjünk, beletelhet két-három évbe – fejtette
ki a 2009-ben alakult Zetelaka és
Társai Vadász és Horgász Társulat
igazgatója, dr. Benke József.

Zetelaka és Társai
A Zetelaka és Társai Vadász és Horgász Társulat fő tevékenysége
a bérbe vett vadászterületeken levő fenntartható vadgazdálkodás,
valamint a vadászati tevékenység megszervezése, ami Hargita megye legreprezentatívabb vadászterületein történik. Négy vadászterületet vettek bérbe, melyek összterülete 53 ezer hektár.
„Egy új vadásztársulatot létesítettünk a Zetelaka környéki területeken, törekedünk a biológiai sokféleség megőrzésére, a természetes egyensúly fenntartására, valamint az itteni trófeák hírnevének
növelésére. Alapító tagjaink azon magánszemélyek, akikkel társultunk és létrehoztuk a társulatot és akiknek közös céljaik vannak
a Zetelaka környéki területtulajdonosokkal. Vadászati tevékenységünket saját tagjainkkal, valamint meghívott vadászokkal bonyolítjuk le, akik lehetnek belföldiek vagy külföldiek” – áll a társulat
hivatalos honlapjának bemutatkozójában.
A társulat nemrég a vadkárok elhárítására, csökkentésére vásárolt 17 200 lej értékben villanypásztort, mintegy 1200 hektárnyi
terület védelmére. A felszerelés megvételére Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesületénél pályázott és nyert 8440 lejt,
az összérték 49 százalékát.
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Látogatás a Szent Anna-tónál – csúcsidényben

Jól működő rendszer, megfelelő életkörülmények
Zajlik a szezon a „Székely tengerparton”, a Szent Anna-tónál.
A turistaszezon a tetőponton
van, nyüzsgő, napozó és fürdőző
emberek ezrei vannak a parton.
Közelebbről megnézve sok embert látni, aki ilyenkor is dolgozik, gondoskodik arról, hogy
minden a legnagyobb rendben
menjen, ne zavarja semmi a
vendégek nyugalmát. A csapatot működtető, de ugyanakkor
a hely mindenesének számító
Kerezsi Laci bácsival beszélgettünk a helyről, annak varázsáról
minden velejárójával együtt.

C

súcsforgalom a Szent Anna-tónál. Mint később
megtudjuk, az év mesebeli
három napjából ez az egyik legforgalmasabb. A hétvégi búcsúra mi
is kilátogattunk a méltán híres tó
partjára, ahol egyre közelebb érve a
helyhez, egyre nehezebb volt parkolóhelyet találni.
– Mehetnek lennebb, de csak az
út szélén tudnak megállni – figyelmeztet az egyik őr. Nézem a rendszámokat: a Hargita, Kovászna, Maros
elég ritka, Bákó, Iaşi, Vaslui, Vrancea,
Prahova, Dolj megyei és bukaresti
rendszámok vannak többségben. A
part mentén sétálva is többnyire román 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 invitál 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 nézné 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 egzisztenciát hozzám hasonlóan, hogy
reszkírozva építsen „homokvárat”,
mint ahogy én is tettem. A szerencsém az, hogy lassanként az idő beigazolta az én víziómat, elképzelésemet, hogy igenis Romániában majdhogynem 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 jóllakjon, a káposzta is megmaradjon,
ugyanakkor a farkast is át kell vinni
a vízen. A káposzta a termelő, aki a
mindennapi betevő falatot kell előteremtse magának. De jön a „kecs-

Kerezsi László. Tartani a szintet

ke”, a turista, aki ha néha mekegve is,
de kiadja azt a pénzt, de akkor jönnek 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 pénzzel 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 ingestől, gatyástól képesek lennének
megvenni. Tisztában vagyok én is
azzal, hogy pénz nélkül semmit sem
lehetne végigvinni, viszont azt is tudom, hogy a harc még folytatódik és
kell is folytatni. Ugyanakkor idealistának is tartom magam. Sokan kérdezték már tőlem, hogy mit csinál
Laci bácsi, ha elveszíti a harcot? Én
azt válaszolom, hogy veszem a lepedőt és bevonulok a Mohosba, ahol
megvan az én helyem. Az ide látogató embereknek, mondhatni, 96
százaléka nagyon értékeli azt, amit
én itt csinálok. Értékelik, hogy megtartottuk 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 – „tárulkozik ki” egy szuszra Laci bácsi az
aprócska kérdésre.
Kerezsi Laci bácsi úgy látja, sokat
változott a közvélemény az elmúlt
időszakban a Szent Anna-tó környéke és a Mohos tőzegláp kapcsán is. A
„szemetelési szokások” is mintha jó
irányba mozdultak volna, de a tűzrakásra vonatkozó szabályozások is
megtették a maguk hatását.
– Mindenkit megszólítok, aki
szemetel, mocskol, nemzetiségre
való tekintet nélkül. Ezért hálásak
is sokan. Ugyanakkor az idelátogatók egyre tudatosabban próbálják
megőrizni a környezetüket. De ez
nem volt mindig így: egykor mindenki szanaszét dobta a mocskát,
de mostanra kialakult az a jó szokás,

fotó: tamás attila

hogy használják és értékelik a környéken kihelyezett több mint 120
szemetest. Amiatt, hogy a hulladékot 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 tengerpartunkhoz”. Ezek az emberek nem
mennek el Horvátországba vagy a
Kanári-szigetekre, hanem értékelik azt, ami itthon van. Mondjuk,
ez sok esetben az anyagi visszafogottságnak is tudható be. Tavaly a
sok esőzés miatt június–júliusban
a csőd szélén álltunk, augusztus
folyamán azonban „helyrebillentünk” nagyrészt a szabadságolóknak köszönhetően.
A medveállományt, a vadállomány emberekre való „szabadulását” firtató kérdésemre is egyenesen, kertelés nélkül válaszol: Nem
lehet elmenni amellett sem, hogy a
medvék a helyükön vannak. Akik
pedig felelőtlenül kinn hagyják az
ennivalót, biza megdézsmálják, eltüntetik, de szerencsére senkit nem
bántottak. Mindenkinek elmondjuk és külön felhívjuk a figyelmet,
hogy az ételt zárják el, ha pedig
nem teszik, akkor vállalják a következményeket. Voltak, akik reggel,
ébredés után jöttek reklamálni,
hogy nincs mit enniük, mert a
medvék eltakarították. Erre an�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 látogatás felügyelettel történik, hogy
egyik szempontból vigyázzunk a turistára 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 parkolás. Voltak olyan kezdeményezések, 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 összegyűjtött hulladék kerül ki innen,
akárcsak bármelyik nagyvárosból.
Ez pedig olyan szemét, amit az emberek magukkal hoznak – tudom
meg Laci bácsitól. – Az itt dolgozók szétválogatják, és a szemétszállító 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 egyhetes sztrájkot vezettem be. Ez megmutatta, 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 készülnek végrehajtani valakik. Ilyenkor
hivatalos őreink rögtön mennek és
figyelmeztetik, ha ez nem használ,
akkor igazoltatják a személyeket.
Muszáj volt egy kemény kezű vezetést, rendszert bevezetni, mert egy
adott pillanatban a pokol elszabadult. És ha nem vagyok én egy kicsit
diktátor, akkor itt most katasztrófa
lenne. De a rendőrök, környezetőrök is besegítenek, sajnos azonban
az utóbbi intézményrendszer emberi
kerete elég szűkös. Az esetek nagy részében azonban helyben is el tudjuk
intézni a dolgokat – jegyzi meg a
Szent Anna-tó környékének „mindenese”.
A létesítményen dolgozó, ezt
fenntartó csapat számáról, ugyanakkor az itteni életről, életfeltételekről
érdeklődve Laci bácsitól azt a kategorikus választ kapjuk: annyian
vagyunk, amennyien kellünk ide.
Vannak anyagi nehézségeink: fizetünk a közbirtokosságnak, ugyanakkor 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 áramot generátorokkal termeljük,
bár minden választás előtt ígéretet kapok arra, hogy idehozzák a
villanyáramot – jegyzi meg cinikusan. – Nagyon sokba kerül az
itt élés, ezért minden krajcárt meg
kell fogni, jól kell menedzselni a
dolgokat, nem szabad túlkapásokba 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 szokásaikról is érdeklődünk.
– Nagyon jó, hogy Mexikótól
Japánig mindenhonnan érkeznek látogatók 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 ellenségünkké vált. Volt már erdőtüzünk
is az elmúlt években, de ezekre
mind fel vagyunk készülve. Terepjáróink, tűzoltó-felszereléseink,
adóvevőink vannak. Elmondhatom, hogy borzasztó sokat költöttünk arra a biztonságra, ami most
van. Mert csak így marad meg az
erdő. Azt kell az emberekbe belenevelni, hogy tessék jönni, látni,
de ugyanakkor megőrizni. Ezt finoman sulykoljuk beléjük. Nagy
hangsúlyt fektetünk a nevelésre.
Iskolástáborokat, önkénteseket
képző szervezeteket vonunk be
a tevékenységbe. Lehetőségeinkhez 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 látom, hogy egyre jobban támogatja a kezdeményezéseinket és
a környezetvédelmet. Úgy gondolom, hogy mire az unokáink
nagyapakorba lépnek, itt lesz még
ez a páratlan szépségű természetvédelmi 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 továbbra is. Határozottan kell kiállni
az emberek elé, meg kell őrizni
a környék élővilágát, de ugyanakkor nyújtani is kell valamit az
idelátogatónak. Ehhez megfelelő,
kiemelten megfelelő idegrendszerrel rendelkező emberekre van
szükség, akik rendet tudnak tartani és betartják a rájuk vonatkozó szabályokat, plusz az adott szabályokat elfogadják. A harc pedig
továbbra is folyik a becsületes és
a rossz ember között, még itt is –
mondja el végszóként a Szent Anna-tó mindenese, Kerezsi Laci bácsi.
Tamás Attila
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beszélgetés Horváth Lászlóval, a Csíkszeredai Sportklub leköszönő vezérigazgatójával

Életem egyik legnehezebb, ellentmondásokkal teli,
de mégis szép időszaka volt
Bombaként robban az elmúlt
héten a hír, miszerint újra elhagyja Csíkszeredát Horváth
László (képünkön), a Sportklub
vezérigazgatója. Az egykori jégkorongozó 2010. október elsejétől vezette a kék-fehér klubot,
távozása viszont váratlanul érte
a közvéleményt. Pedig nem egy
gyors döntés és nem politikai
nyomás miatt tér vissza Magyarországra Horváth László.
– Váratlanul távozik a Csíkszeredai Sportklub éléről, mi okozta a
gyors döntést? Volt valamilyen politikai nyomás, vagy valóban magánjellegű okai vannak?
– A döntés nem volt gyors,
sőt hosszú és alapos megfontolás előzte meg. Amikor az
igazgatói állást elvállaltam, úgy
nyilatkoztam, hogy megpróbálom összeegyeztetni a sportszakmai teendőimet a civil pályán
megkezdett tevékenységemmel,
amelyet nem szeretnék feladni. Amint az hamar kiderült, az
igazgatói megbízatás több mint
egész embert igényel, így semmilyen 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 távozott, nem tehettem meg, hogy
januárban felállok és elvonulok.
Márciusban ismét megkerestek,
elkezdtünk egyeztetni, majd elfogadtam 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 számomra fontos kapu bezárását
jelentette volna, az elfogadása
pedig teljesen új lehetőséget, így
a döntés egyértelmű volt. A bejelentéssel vártam egy keveset,
mert reméltem, hogy az utódomat 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 lecserélnek. A polgármesteri hivatallal 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 keresztül, előzetesen a polgármesterrel
megbeszéljem, legyen szó bármely sportágunkhoz tartozó kérdéskörről. Kijelenthetem, hogy a
két év alatt a legnagyobb segítséget a közvetlen kollégáimon kívül Csíkszereda polgármesterétől kaptam, és pontosan úgy járt
el, ahogyan azt a megbízatásomkor megbeszéltük.

– Megbánta, hogy majdnem
két éve elfogadta az igazgatói állást?
– 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-jégkorongcsapatunk maximális teljesítményt nyújtott a pályán, és
nekünk ehhez minden feltételt
biztosítani kellett, a Sportklub
adminisztrációját hosszú heteken át előbb az Állami Számvevőszék alkalmazottjai, majd
hosszú hetekig a Nemzeti Sportügynökség belső ellenőrei foglalták le tevékenységükkel. Nem
az volt a baj, hogy a munkájukat
végezték, hanem az, hogy éppen
akkor, amikor minden erőforrásra szükségünk volt a jó sportteljesítményhez, éppen a január–
márciusi időszakban. Nappal
sportot szerveztünk, este munkafolyamatokat írtunk, vagy a
bukaresti kolléga előadását hallgattuk a vendéglőben. Egyik nap
a sportsikereinkről számoltunk
be, másik nap a számvevőszék
által kifogásolt, történelmi múltban gyökerező hiányosságainkat
próbáltuk kiküszöbölni. A Csíkszeredai 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 minisztériumi kötelező jelenléteken át a
politikai bizonytalanságig. Hos�szasan lehetne erről beszélni, de
nem hiszem, hogy a sportrajongókat érdekelné, akik mindebből
nagyon keveset érzékelnek.

– Milyen célokkal jött, mit sikerült megvalósítani?
– A legfontosabb célom a
korábbi években kialakult HC
– Sportklub konfliktus feloldása volt, főként ami a szurkolókat
illeti. Azt hiszem, ezt nagymértékben 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 energiát képesek adni a játékosoknak.
Sokan rájöttek, hogy az egymást
nem kedvelő vagy egymáshoz közömbös emberek nyugodtan szerethetik és biztathatják ugyanazt a
csíki csapatot. További célom volt
egy-egy kis lépéssel a valódi profi
mentalitás felé irányítani a játékosokat. Ennek fontos része, hogy
elsősorban a játékos a felelős saját
fizikai és pszichikai felkészültségéért, állapotáért, az edző főszerepe
főként a taktika és a formaidőzítés megfelelő alakítása. Ez főként
idősebb játékosoknál igaz, akiknek rendelkezniük kell azokkal
az ismeretekkel, amelyek a saját
testük kondicionálásához kellenek, főként a csapatunkban, ahol
több játékosnak ez irányú végzettsége van vagy lesz. A fiatalok
esetében pedig ugyanez érvényes
például az izomtömeg felépítésében. Nem várható el az ide érkező
szakedzőktől, hogy felépítsék a
játékos izomtömegét. Ez a játékosok egyéni felelőssége és kifejezett
érdeke. Ehhez segítséget lehet
kérni, és kell is, a klubnál lévő hokis edzők bárkinek segítenek, de
akár Márton Simont vagy Hodos
Lászlót is említhetem, akik ugyan
nem a jégkorongban tevékenykednek, de a fizikai kondicionálás
szakértői. További célom volt az
utánpótlás-nevelésben az edzők
egy platformra gyűjtése, függetlenül attól, hogy ki tartozik a HSC
és ki az Iskolás Sportklub csapa-

taihoz. Fontos volt számomra az
egyenlő elbánás, hasonló edzésprogram 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 megválnom. Természetesen kapcsolatom nem szakad meg senkivel,
de a munkatársi viszony minden
bizonnyal hiányozni fog. Ugyanakkor elismeréssel kell szólnom a
többi sportágban dolgozókról is,
akik tekintetében teljesen laikus
voltam érkezésemkor, és egy kis
idő kellett, amíg átláttam és megértettem a folyamatokat. Talán
egy kis hozzájárulásom volt az elmúlt időszak szép eredményeihez,
de ezt jobb, ha ők ítélik meg. Nagyot léptünk előre az első évben a
költségek csökkentése területén,
elsősorban az energiafelhasználás
racionalizálásában. Ennek szépséghibája, 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, méghozzá nekik.
– Milyen nehézségekkel küzdött és milyen kudarcokról számolhat be?
– A játékosi énem még mindig
dominál, nagyon nehezemre esik
olyan intézkedéseket érvényesíteni, amelyek a játékosokat kollektíven 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 gazdasági helyzetben támogatják a
sportot, legyen az magánszemély,
nagy vagy kis cég vezetője, megyei
vagy városi önkormányzat vagy
vállalkozó. Nehezen viselem azonban, amikor egy vállalat vezetője
úgy tekint rám, mintha magamnak koldulnék, amikor szponzori 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 rendezvények vagy civilszervezetek
támogatásában testesül meg és a
vállalati szociális felelősségvállalás szerves része. Ettől még távol
állunk. Van néhány cég a városban, amelyek tulajdonosai bármikor segítőkészek, legyen szó egy
koncertről, sportrendezvényről
vagy jótékonysági célról, sokan
azonban soha, semmilyen rendezvényt nem támogatnak, holott vállalati lehetőségeik messze
megengednék. Szívből kívánom
utódomnak, hogy ez utóbbiakat
sikerrel tudja megszólítani. Nem
volt teljes a siker a klub alkalmazottjainak motiválásában. Míg
a csipetnyi adminisztrációs személyzet sokszor éjt nappallá téve
dolgozott, a fizikai állományból
néhányan a nappalt éjszakává
téve próbáltak észrevétlenek maradni, nagy sikerrel, hogy kollégáik egy következő műszakban
megpróbálják pótolni az elmaradt teendőket. Sajnos a jelenlegi
restrikciók nem teszik lehetővé,
hogy egy állami intézményvezető lecserélje azon munkavállalóját, aki nem akarja felvenni a
megfelelő munkaritmust. Ezzel
néhányan visszaélnek. Nem sikerült továbbá teljesen kizárni az
ügyeskedőket a mérkőzésekről,
akik valahogyan jegy vagy bérlet nélkül jutnak be a pályára. Ez
azért is bosszantó, mert olyanok
is vannak, akik bizony megengedhetnék maguknak még akár a
szponzorálást is. Sajnos még nincs
kész az új honlapunk sem, de dolgozunk rajta.
– Azaz Ön is?
– Igen, én is, amiben tehetem, továbbra is segítem a klubot.
És természetesen kiáltom majd,
hogy „Hajrá, Szereda!”
Kopacz Gyula
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> 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 IT-óriás elöljárói.
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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 300-300
magasan képzett alkalmazottat találni. Az
egyetemek a jelenlegi viszonyok között

ugyanis képtelenek annyi szakembert „ki
termelni”, hogy az IT-szegmens munka
erő-keresletét kielégítsék. Pályázni 2012ben és 2013-ban 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 Iași-t övező régiókat ked
velik. Ezekben az egyetemi városokban
évente 6-7 ezer diák végez IT&C profil
hoz közel álló szakokon.

Gazdaság


Külföldi valutában eladósodottak rémálma

hirdetések

Az árfolyam kedvezőtlen

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 1316/96/2009-es csődel
járási ügycsomóban meghozott ítélet és a 2012. március 26-án
felvett 1051-es számú jegyzőkönyv értelmében jóváhagyták az
adós ingatlan javainak elárverezése megkövetelte okiratokat.
A kikiáltásos nyílt árverés révén eladásra kerül: 10 632 m2es 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 30-tól kezdő
dően a jogi felszámoló csíkszeredai székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a
0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a NATURATEX PRODSERV Kft. jogi felszámolói mi
nőségében 2012. augusztus 2-án 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, 2-es lakrész.
◆ Pantex varrógép;
◆ varrógép;
◆ MCI ipari varrógép ;
◆ MINERVA gombvarrógép ;
◆ rejtettöltés-varrógép;
◆ vasalóprés;
◆ ZIG-ZAG 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 csíkszeredai munkapontjánál vagy a 0266–310940 és a 0744–
362148-as telefonszámokon.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a FALEX Kft. jogi felszámolói minőségében 2012. augusztus
2-án 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, 2-es 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 munkapontjánál vagy a 0266–310940 és a 0744–362148-as telefonszámokon.

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

Július eleje óta már-már megállíthatatlan a lej mélyrepülése.
Az árfolyam az elmúlt hét végén újabb történelmi csúcsokat
jegyzett. A jegybank által közölt tegnap érvényes árfolyamok a következők voltak: 4,5848
lej/euró, 3,7438 lej/USA-dollár,
3,8173 lej/svájci frank. Mindegyik esetében ez történelmi
csúcsot jelent, így például a
3,81 lej/svájci frank határt első
ízben „sikerült” túllépni. Mára
tovább drágultak egyes valuták: 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 dollárhoz képest pedig 6 százalékkal.
Mindezt nehéz lenne megmagyarázni a nemzetközi pénzpiaci zavargásokkal, valamint
azzal érvelni, hogy nemcsak a
hazai pénznem, a lej helyzete
mutatkozik viszontagságosnak.
Hecser Zoltán

A

hecser.zoltan@hargitanepe.ro

jegybank 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
politikai-gazdasági 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.
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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 kimenekítési folyamat eredménye. Egyedül
Oroszországból – a külföldön elrejtett
vagyonok potenciális befektetési megtérüléseit is figyelembe véve – az 1990es évek eleje óta több mint 800 milliárd dollárnak megfelelő tőkét vittek
ki. James Henry számításai szerint a 21

> 21 ezer milliárd dollárt menekítettek ki adóparadicsomokba a
szupergazdagok. Külföldi adóparadicsomokba mentik hazájuk adóhivatalai
elől vagyonukat a világ leggazdagabbjai.
James Henry, a McKinsey londoni pénzügyi tanácsadó cég főközgazdászának
becslése szerint a világ szupergazdagjai
közel 21 ezer milliárd dollár értékű vagyont rejtegetnek külföldön. Az adóelkerülés ellen küzdő brit kampánycsoport, a Tax Justice Network megrendelésére készült tanulmányból kiderül, hogy
a szupergazdagok jól fizetett privátbanki, jogi és könyvelői szolgáltatások se-

ezer milliárd dolláros offshore vagyon
fele csupán az emberiség 0,001%-nak,
92 000 embernek képezi tulajdonát.
Ha figyelembe vesszük tehát a kimenekített 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 kitörése óta már többször is elkötelezték
magukat az adóparadicsomok elleni
fellépés terén, azonban több ország
még mindig elutasítja az adatszolgáltatást a nála elhelyezett külföldi vagyonok után.

Gazdaság
– folytatódott a lej mélyrepülése

alakulásának hátulütői
Az árfolyam kedvezőtlen alakulása mindenekelőtt az üzemanyagok árainak alakulását befolyásolja hátrányosan. Az elmúlt
két hét során kétszer is drágultak
az üzemanyagok, s nem kizárt,
hogy a napokban újabb drágítás
következhet be. Hazai viszonylatban van még egy sajátosság: szinte érthetetlen és megmagyarázhatatlan módon egyes termékek
árait és szolgáltatások díjszabásait
valutában, rendszerint euróban
állapítják meg. Így például a személygépkocsikét, a lakásokét, a
házbérekét stb. Ezt a gyakorlatot
sokan helytelenítik, a jegybank
szerint sem szerencsés, de lépni
senki nem lépett arra való hivatkozással, hogy függetlenül az ármegállapítástól az egyetlen hivatalos fizetőeszköz országunkban
a lej. Ez így igaz, de a béreket és a
különböző jövedelmeket rendszerint lejben állapítják meg, s azok
nemigen módosulnak akkor, amikor az árfolyam kedvezőtlen alakulása okán sok minden megdrágul. S a végkifejlet? A vásárlóerő
óhatatlan csökkenése.
A kereskedelmi bankok az
egyensúly már említett megbomlása 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 futamidős valutabetét esetében 4,5
százalékos kamatlábat alkalmaz,



hat hónapos futamidő esetén
pedig 4,8 százalékost. Az átlagosnál nagyobb kamatot nyújt a
Volksbank, a Banka Românească,
az OTP Bank és a Carpatica Bank
is, 4–3,75 százalék között. Ugyanakkor bizonyos kezelési költségeket is csökkentettek.

A nyertesek

A fentiek tükrében azt is
mondhatnánk, hogy az árfolyam
jelenlegi alakulásának a nyertesei közé sorolhatók a valutában
képzett betétek birtoklói, illetve
azok, akik valutával rendelkeznek.
Ahogy mondani szokták, most az
ideje azt beváltani. Ez történt néhány hónappal ezelőtt Magyarországon 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 sterlingben és svájci frankban léteznek
valutáris betétek. Amúgy tíz kereskedelmi banknál (köztük az
Alfa Banknál, a Carpatica Banknál, az Unicredit Ţiriac Banknál
képezhető font sterlinges betét,
nyolcnál (köztük a Carpatica
Banknál, az OTP Banknál) svájci frankos betét, forintos pedig az
OTP Banknál és a Garanti Banknál. Az érdekesség kedvéért megjegyeznénk, hogy ez utóbbi banknál úgynevezett exotikus valutákban is képezhető betét, például
hirdetés

kanadai dollárban, japán jenben,
valamint svéd és norvég koronában is. Függetlenül attól, hogy az
ügyfelek közül kinek milyen valutában van betétje, az árfolyam
jelenlegi alakulása okán bizonyos
értelemben nyertesnek érezhetik
magukat. Nem ide tartozik, de az
érdekesség kedvéért megjegyeznénk azt is, hogy a valutáris, illetve a valuta alapú hiteleket gyakorlatilag két pénznemben, euróban
és svájci frankban folyósították,
de voltak olyan bankok is, amelyek japán jenben.
A nyertesek közt tartják számon 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 látszanak, továbbá azt is, hogy a hazai
exporttermékek túlnyomó többsége egyszersmind igen „importigényes”. 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 réven.

Mi várható?

Piaci elemzőket, számos üzletembert igen élénken foglalkoztat egy kérdés: folytatódik-e a lej
mélyrepülése, azt sikerül-e megállapítani, illetve megerősödhet-e
a lej? A vélemények, a becslések
igen ellentmondásosak, illetve bizonytalankodók. 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 ingadozásra lehet számítani, nevezetesen
4,40–4,70 lej/euró között fog
mozogni az árfolyam. Vannak viszont olyan becslések is, amelyek
szerint az év folyamán valahol
4,50 lej/euró körül fog megállapodni az árfolyam, de olyanok is,
amelyek szerint a parlamenti választásokat követően az 4,45 lej/
euró körül lesz. Majd meglátjuk...



hirdetések

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 berendezés 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 ajánlattevőknek 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 villanybetáplálása Gyergyócsomafalvára vonatkozó tervét benyújtotta
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi 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 szabályozás teljes időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita 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 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.

hírfolyam
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> Román labdarúgás. A 2012/2013-as
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
gó-szövetség átiratban közölte, hogy a har
madik, illetve a második ligába való nevezés
határidejét július 30-ig 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 Románia-kupa második
körének párosításait. Az FK ezúttal akár a
harmadik liga élmezőnyéből vagy a második
ligából is kaphat ellenfelet.
Barcelona. Carles Puyol, a spanyol
labdarúgó-bajnokságban 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 Európa-bajnokságról, me
lyet nélküle is megnyert a spanyol válogatott.
A világ- és Európa-bajnok 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
21.30-kor kezdődik a DVSC-Teva – KS
Skënderbeu labdarúgó Bajnokok Ligájavisszavágó Nyíregyházán. A Loki idegenben
1–0-s vereséget szenvedett, és ezt a hátrányt
szeretnék ledolgozni ma.

Sport

Jakab nem vállalta

Wiggins a Tour győztese

Jakab Zoltán nem vállalta a
következő idényre a Székely
udvarhelyi SK teremlabdarú
gó-csapat 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.

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.

Darvas Attila

V

B

darvas.attila@hargitanepe.ro

isszautasította a Székely
udvarhelyi SK teremlab
darúgó-csapatának 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

Jakab visszautasította a vezetőség ajánlatát. Döntése végleges

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,

Fotó: uh.ro / Archív

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.

siklóernyő

Bulgáriában versenyzett Sárig

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 2010-ben Török
országban elrabolt felszerelést
nem sikerült teljes mértékben
kiegészíteni és már lassan meg
szokottá válik, hogy kölcsön
GPS-készülékkel
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.

radley 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
Champs-Élysées-n 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, Champs-Élysées

(120 km): 1. Mark Cavendish (brit,
Sky) 3:08:07, 2. Sagan (szlovák,
Liquigas-Cannondale)
azonos
idővel, 3. Goss (ausztrál, OricaGreenEdge) 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, LiquigasCannondale) 6:19 p h., ... 7. Evans
(ausztrál, BMC) 15:49 p h.
A gyorsasági pontverseny végeredménye: 1. (zöld trikóban)
Peter Sagan (szlovák, LiquigasCannondale) 421 pont, 2.
Greipel (német, Lotto-Belisol)
280, 3. Goss (ausztrál, OricaGreenEdge) 268.
A hegyi pontverseny végeredménye: 1. (pöttyös trikóban) Thomas
Voeckler (francia, Europcar) 135
pont, 2. Kessiakoff (svéd, Astana)
123, 3. C. A. Sörensen (dán, Saxo
Bank-Tinkoff Bank) 77.
A 25 éven aluliak versenyének
végeredménye: 1. (fehér trikóban):
Tejay Van Garderen (amerikai,
BMC) 87:45:46, 2. Pinot (fran
cia, FDJ-BigMat) 6:13 p. h., 3.
Kruijswijk (holland, Rabobank)
1:05:48 óra h..
A csapatverseny végeredménye:
1. Radioshack-Nissan 263:12:01, 2.
Sky 5:54 p h., 3. BMC 36:36 p h.

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.
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A DUO-COM Kft.

– Csíkmadéfalva 96. szám, Hargita megye –
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkmadéfalva 96. szám alatti Elsődleges fafeldolgozási tevékenység 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 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 Hargita Népe Lapkiadó
PÁLYAKEZDŐ ÚJSÁGÍRÓT KERES.
Elvárások: felsőfokú végzettség, rugalmasság, terepmunkára való hajlandóság, jó helyismeret. Bérezés: megegyezés alapján.
Önéletrajzot és motivációs levelet a marketing@hargitanepe.ro e-mail
címre várunk vagy a szerkesztőség titkárságán augusztus 3-ig.
A 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 Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda,
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között. (telefon:
0266–371313, fax: 0266–310041).

Csíkkozmás Község
Polgármesteri Hivatala
– Csíkkozmás, Fő út 200. szám,
Hargita megye –
szakhatósági engedélyt kérelmez a Csíkszeredai Vízügyi Hivataltól a következő
tervre: Szennyvízhálózat létrehozása a
Hargita megyei Csíkkozmás községben.
Ez a terv egy urbanisztikai szabályozás.
Az érdeklődők az említett terv engedélyezéséről bővebb információkért, egyéb
észrevételekkel, javaslatokkal a megrendelőhöz fordulhatnak az említett címen.

A PRESTAREA
Kisipari Szövetkezet
ELADJA a csíkszeredai
Borvíz u. 3. szám alatti ingatlanját (volt vulkanizáló).
Érdeklődni a 0266–312409-es
és a 0744–472591-es
telefonszámokon lehet.

Az újrahasznosítható hulladékokat
havonta egyszer, az Ön utcájában a hónap
utolsó hulladékszállítási napján kell kitenni
az erre rendszeresített műanyag zsákokban,
a háztartási hulladékgyűjtő edény mellé.
Ezeket a hulladékokat külön szállítjuk el, az
általunk működtetett válogatóműbe újrahasznosítás és -értékesítés céljából.
Az ügyfeleink továbbra is fizethetik a szolgáltatás díját az Eco Csík
székhelyén az Akác utca 1-es, valamint a Decemberi forradalom utca 17-es
szám (Gál Sándor-szobor mögött) alatti pénztáraknál! Köszönjük a lakosság
együttműködését!

Ausztriai, németországi, svájci és
egyéb uniós munkalehetőségek
mindenkinek:

MAGYARORSZÁGRA
ERDEI MUNKÁSOKAT
KERESÜNK!

• szakmunkák,
• segédmunkák!
Tel.: 0036–30–323–3409;
0036–30–407–3821.

Jelentkezni
a 0036–205–001111-es
mobilszámon, hétfőtől péntekig,
naponta 9–18 óra között lehet.

Előfizetésért hívja
terjesztőinket:
Csíkszeredában: Banceanu Tibor:
0743–978705 (Zsögöd és környéke, állomás környéke), Elekes Csaba: 0745–544590 (Csíksomlyó és
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (központ), Rácz Dezső:
0740–619711 (Kalász és Tudor
negyed), Barabás-Sánta Nor-

bert: 0745–898658 (központ és
Taploca), Székelyudvarhelyen:
Győrfi András: 0744–391537, Jakab Zoltán: 0743–643995, Krafft
István: 0742–419786
Vidéken:
Csíkdánfalva: Trippon Emma
– 0753–688122 Csíkkozmás:
Lestyán Jenő – 0726–604137,

lakás
KIADÓ hosszú távra kétszobás
lakás konyhabútorral. Telefon: 0740–
173143.
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54.
szám) 450 m2-es területen fekvő ház
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon:
0746–065190.
ELADÓ Csíkszentdomokoson csa
ládi ház gazdasági épületekkel, 1620
m2-es telken, rendezett iratokkal, bár
milyen tevékenység kialakítására al
kalmas. Telefon: 0743–853033.
ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá
ban. Telefon: 0725–548016. (22312)
KIADÓ hosszú távra 4 szobás
tömbházlakás Csíkszereda központjá
ban. Telefon: 0745–944805. (22310)
Sürgősen ELADÓ vagy KIADÓ
Madéfalván, az állomás környékén, Fő út
822. szám alatt 3 szobás, konyhás, fürdő
szobás ház nagy udvarral, 16 ár kerttel.
Irányár: 23 000 euró. Telefon: 0740–
769198, +36–20–5348276. (22303)
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 m2-es,
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
Kenderes-kertben építkezésre alkal
mas 12,5 ár terület, villanybekötési
lehetőséggel. Telefon: 0740–869237,
0744–368457.
ELADÓ Csíkszentlélek–Boroszló
ban, a 97 szám alatti, 1950-es 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 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

Csíkpálfalva: Fülöp Klára – 0740–
535990, Csíkszentgyörgy: Czikó
Ildikó – 0747–781698, Csíkszent
király: Gerczuj Piroska – 0744–
912658, Csíkszentmárton: Potyó
István – 0724–976659, Csíkszent
miklós: Kovács Zsuzsanna – 0746–
350229, Csíkszépvíz: László Ferenc
– 0266–325000, Nagytusnád: Pál
Csaba – 0728–835643

kerekek). Ára: 9500 euró. Telefon:
0740–300313.
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 2004-es évjáratú Opel
Corsa 1.3, dízel, Euro 4-es, frissen be
hozva Németországból. Extrák: CD-rá
dió, négy légzsák, multivolán, központi
zár, szervo. Telefon: 0741–534730.
ELADÓ 1999-es évjáratú Dacia 1310
jó állapotban, doblemezzel ellátva; ELADÓ
2006-os évjáratú, ötszemélyes teher dízel
Dacia 4 x 4, 70 000 km-ben. Csere is érde
kel. ELADÓ 1998-as évjáratú Volkswagen
Caddy, 2 személy+teher, beírva. Irányár
1550 euró. Telefon: 0745–654923.

vegyes
ELADÓK előnevelt, leválasztott,
intenzív 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 kW-os, 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
mára 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 kau
kázusi kutyakölyök július 18-án 22–24
óra között, az Erdőalján. A becsüle
tes megtalálót kérem, hívja a 0740–
525376-os telefonszámot. Jutalmat
ajánlok!
ELVESZETT a csíkpottyandi határ
ból 2 takarógép és 2 kaszálógép július

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:
Magánszemélyeknek(postán):
19, 54, 105 és 204 lej.
Magánszemélyeknek (lapki
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110
és 220 lej.
Apróhirdetés, megemlékezés:
magánszemélyeknek 20 szó alatt
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17-én 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
0744–594409-es 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
24-re,
TODOR PIROSKA
halálának első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugodalma csendes!
A gyászoló család – Balánbánya.
Fájdalomtól megtört szívvel em
lékezünk 2010. július 24-re,
özv. DÁNÉL ÁRONNÉ
Incze Teréz
halálának 2. évfordu
lóján. Akik ismerték
és szerették, áldozza
nak egy percet emlékének. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyermekei – Csíkmenaság. (22306)

elhalálozás
Isten szent akaratán megnyugodva tudatjuk, hogy
özv. ERŐS JÓZSEF
életének 94., özvegységének
13. évében 2012. július 21-én,
szeretteitől körülvéve csendesen
elhunyt. Temetése július 25-én,
szerdán 13 órakor lesz a Kalász
negyedi temető ravatalozójából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A gyászoló család.

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA.
Gyászjelentő: INGYENES! Maximális terjedelem 80 szó. Telefon:
0266–372633. Az ingyenes szelvények csak a megjelenés hónapjában
érvényesek (lejárati dátum a szelvényen). Egyszerre maximum 5 szelvény vehető igénybe.

hírfolyam
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> Kézilabda. A magyar férfi-kézilabdaválogatott szenzációs játékkal 23–22-re
nyert a pénteken kezdődő londoni olimpián címvédőként pályára lépő, világbajnok
francia csapat otthonában, a Dunkerqueben rendezett vasárnapi ötkarikás tesztmérkőzésen. A győztes gólt a mezőny legjobbja, Császár szerezte 20 másodperccel a
mérkőzés vége előtt. Az utolsó hazai lövést,
közvetlenül a végső dudaszó előtt, a végig
remekül védő Fazekas fölé ütötte. A válogatott ma átbuszozik Londonba, és még ma
este találkozik a brit együttessel az egyik
olimpiai helyszínen, a Copper Boxban.

> Kosárlabda. Az Egyesült Államok
férfi-kosárlabdaválogatottja felkészülési
mérkőzésen 86–80-ra legyőzte Argentínát Barcelonában. A Kevin Durant vezette
Team USA mindkét félidőben jól kezdett,
a mérkőzés egyes részeiben azonban olykor
könnyelműnek tűnt, így az argentinok a hajrában szorossá tudták tenni az eredményt.
Eredmény: Egyesült Államok – Argentína
86–80 (31–16, 16–24, 25–21, 14–19).
> Atlétika. Térdsérülése miatt nem
indul a pénteken kezdődő londoni olimpián Carolina Klüft, a svédek olimpiai, vi-

lág- és Európa-bajnok atlétája. A 29 éves
Klüftnek – aki 2008 óta hétpróbázóból
távol- és hármasugró lett – az volt a terve,
hogy az ötkarikás játékok után befejezi pályafutását, de most úgy tűnik, ha felépül, az
idén még elindul néhány versenyen. Klüft a
2004-es athéni olimpián hétpróbában szerzett aranyérmet.
> Labdarúgás. A brazil labdarúgó-válogatott tagjait igyekeznek távol tartani az
olimpiai falu „csábításaitól”, ezért a csapat
egy szállodába költözik, és az Arsenal komplexumában készül a hivatalosan pénteken

kezdődő londoni játékokra. Mano Menezes
szövetségi kapitány együttese vasárnap látogatást tett a sportolói központban, és az
edző jelezte, ott túl sok a „kísértés”. Úgy véli,
nagyobb esélyük van a sikerre, ha ebből kimaradnak, hiszen például Neymar és még
néhány sztár már így is a reflektorfényben
van. A brazil futballisták olimpiát még nem
tudtak nyerni – világbajnokságot viszont rekordnak számító öt alkalommal is –, és most
óriási a várakozás, hogy két évvel a hazai rendezésű világbajnokság előtt hazavigyék az
aranyérmet. Többen a mostani együttesből
a vb-csapatba is szeretnének bekerülni.

BRIT REMÉNYEK

KÉSZÜLŐDÉS A JÁTÉKOKRA

Egy megyei sportoló az olimpián
Egy Hargita megyei sportoló fog
részt venni a pénteken kezdődő
nyári olimpiai játékokon Londonban. Előzetesen három sportolónak volt esélye, de végül csak a
kézilabdázó Ilyés Ferenc lehet ott
a játékokon, magyar színekben.
Darvas Attila

M

darvas.attila@hargitanepe.ro

iután véglegesítette mind
a román, mind a magyar
olimpiai bizottság a londoni olimpiára készülő kereteket,
kiderült, hogy egy Hargita megyében született versenyző lesz jelen a
játékokon.
Bár három sportolónak esélye
volt kvótát szereznie, végül ez csak a
székelyudvarhelyi kézilabdázó Ilyés
Ferencnek sikerült még a svédországi
kvalifikációs tornán, ahol a magyar
válogatott kivívta a részvételi jogot.
Ilyés Ferenc mellett még két
székelyudvarhelyinek volt esélye.
László Szabolcs szabadfogású
birkózó a Helsinkiben rendezett
utolsó kvalifikációs tornán az első
három hely valamelyikén kellett
volna végezzen, hogy ott lehessen
Londonban. Ez viszont nem jött
össze.
A harmadik sportoló Nunu
Mihaela volt, aki a román 4 x 400
méteres váltó tagjaként indulhatott
volna az olimpián. A nemrég zárult
Európa-bajnokságon, szintén Helsinkiben, viszont álma szertefoszlott. A román váltó – ezúttal nem
volt ott Mihaela – csak a hetedik
lett, így kicsúszott a ranglista első
tizenhat helyezettjéből, ezzel az
olimpia is ugrott.

Románia az olimpiákon

Románia eddig 20 olimpián vett részt. Ezalatt összesen 86
arany-, 89 ezüst- és 117 bronzérmet gyűjtött. A legeredményesebb
sportágak közé tartozik a torna
(24 arany-, 20 ezüst- és 25 bronzéremmel), az evezés (19 arany-, 10
ezüst- és 8 bronzéremmel), illetve
az atlétika (11 arany-, 14 ezüst és
10 bronzéremmel). A pénteken
kezdődő játékokon a Román
Olimpiai Bizottság 8-12 érem
megszerzését tűzte ki célul, köztük
három aranyat.

Erdélyi magyar érmes
sportolók az olimpiákon

Aranyérmesek: Ozorai Schenker Zoltán (vívás, 1912), Keresztes Lajos (birkózás, 1928), Kabos
Endre (vívás, 1932 és 1936),
Hazai Kálmán (vízilabda, 1936),
Lőrincz Márton (birkózás, 1936),
Jeney László (vízilabda, 1952 és
1956), Balázs Jolán (atlétika, 1960

Történelmi éremtáblázat
Ország
1. Egyesült Államok
2. Szovjetunió (+FÁK)
3. Nagy-Britannia
4. Németország
5. Olaszország
6. Franciaország
7. Kína
8. Magyarország
9. NDK
10. Svédország
11. Ausztrália
12. Japán
13. Oroszország
14. Finnország
15. Románia

Arany
915
440
202
196
194
183
163
160
153
141
134
123
108
103
86

É

Magyarország
az olimpiákon

Magyarország 25 olimpián
vett részt. Az olimpiák története során 160 arany-, 142 ezüst- és
161 bronzérmet szereztek a magyar sportolók. A legeredményesebb sportágak közé a vívás (34
arany-, 22 ezüst- és 26 bronzérem),
az úszás (23 arany-, 23 ezüst- és 17
bronzérem), illetve a kajak-kenu
(19 arany-, 27 ezüst- és 25 bronzérem) tartozik. A Magyar Olimpiai Bizottság a londoni ötkarikás játékoktól kilenc érem megszerzését
várja, amelyből három arany.

Ezüst
712
357
254
222
165
194
117
142
130
157
141
112
101
84
89

Bronz
617
325
246
241
176
220
106
161
127
174
169
127
113
116
117

Összesen
2244
1122
702
659
535
597
386
463
410
472
444
362
322
303
292

Lottózz
az olimpiai
sikerekért

Ilyés Ferenc képviseli Hargita megyét a londoni játékokon

és 1964), Molnár Endre (vízilabda, 1976), Horváth Ilona (evezés,
1984), Józsáné Veres Ibolya (evezés, 1984), Szabó Katalin (torna,
4 aranyérem: csapat, ugrás, gerenda, talaj, 1984), Funkenhauser
Zita (vívás, 1984 és 1988), Szabó
Gabriella (atlétika, 2000).
Ezüstérmesek: dr. Somodi
István (atlétika, 1908), Keresztes Lajos (birkózás, 1924), Ozorai Schenker Zoltán (vívás, 1924),
Jeney László (vízlabda, 1948),
Szabóné Orbán Olga (vívás,
1956), Silai Ilona (atlétika, 1968),
Gergely Ilona (atlétika, 1968),
Molnár Endre (vízilabda, 1972),
Gábor Georgeta (torna, 1972),
Kicsid Gábor (kézilabda, 1976),
Birtalan István (kézilabda, 1976),
Szakács András (súlyemelés),
Éberle Emília Gertrúd (torna,
1980), Kőszegi Dunka Rodika
(torna, 1980), Józsáné Veres Ibolya (evezés, 1984), Orosz Rozália (vívás, 1984), Szabó Katalin
(torna, 1984), Tasnádi István
(súlyemelés, 1984), WéberKosztó Mónika (vívás, 1984 és
1992), Moldovan Zsák Marcela
(vívás, 1984), Mihály Anna (evezés, 1984), Lung Noémi (úszás,
1988), Lavrenszki László (evezés, 1988), Funkenhauser Zita

(vívás, 1992), Szabó Gabriella
(atlétika, 1996), Szabóné Lázár
Réka (vívás, 1996).
Bronzérmesek:
Ozorai
Schenker Zoltán (vívás, 1924),
Kabos Endre (vívás, 1932), Horváth Ferenc (birkózás, 1956),
Jeney László (vízilabda, 1960),
Molnár Endre (vízilabda, 1968 és
1980), Gyulai Ilona (vívás, 1968
és 1972), Stahlné Jencsik Katalin
(vívás, 1968 és 1972), Szabóné
Orbán Olga (vívás, 1968 és
1972), Birtalan István (kézilabda,
1972 és 1980), Lavrenszki László (evezés, 1972), Kicsid Gábor
(kézilabda, 1972), Miksa Máris, Nyilka Sándor (vívás, 1976),
Pap János (vívás, 1976 és 1984),
Simon László (birkózás, 1976),
Lázár Erzsébet (evezés, 1976),
Szilágyi Valentin (ökölvívás,
1980), Boros József (kézilabda,
1980 és 1984), Szabó Vilmos
(vívás, 1984), Wéber-Kosztó
Mónika (vívás, 1984), Lung Noémi (úszás, 1988), Funkenhauser
Zita (vívás, 1988), Szabóné Lázár Réka (vívás, 1992), Feri Attila
(súlyemelő, 1996), Lunka Zoltán
(ökölvívás, 1996), Mátéfi Eszter
(kézilabda, 1996), Szabó Gabriella (atlétika, 2000), Barabás Enikő
(evezés, 2004).

rdekes példa Nagy-Britannia esete. A britek
mindig is jól szerepeltek lehetőségeikhez képest
az olimpiákon. Azonban az
1996-as olimpia óriási bukta
volt számukra. A britek Szöulban (1988) és Barcelonában
(1992) legalább öt aranyéremmel és összességében több mint
20 éremmel tértek haza a játékokról. Az atlantai olimpián viszont csúnyán leégtek: 1 arany-,
8 ezüst- és 6 bronzérmet szereztek csupán.
Az olimpiát követően a Brit
Olimpiai Bizottság komoly
sportreformokat
eszközölt.
Első lépésként létrehozták az
Olimpiai Lottót, amely teljes
nyeresége a bizottságnak megy,
és azon keresztül a sportra. Érdekes adat, hogy 2012-ben az
Olimpiai Lottó 500 millió fontot gyűjtött az olimpiai szövetségnek.
A reform jó hatással volt a
sportra. 2000-ben Nagy-Britannia 28 érmet, köztük 11
arany, 2004-ben 30 érmet, míg
2008-ban 47 érmet szerzett. A
negyedik legeredményesebb
ország lett 2008-ban. A reform
többek között abból állt, hogy
az olimpiai bizottság kinézte
azokat a sportágakat, ahol áttörést tudnak elérni. Többek
között a pályakerékpárt és a vitorlázást. Ezekben a sportágakban a britek egyeduralkodóvá
váltak. Majd a két sporthoz
folyamatosan csatolták a többi sportágat: úszás, evezés, kajak-kenu, lovaglás stb. Az elért
eredmények pedig önmagukért
beszélnek. Óriásit léptek előre
Atlantához képest.
Hasonló tervet dolgoztak
ki Magyarországon is a sport
támogatására. Magyarországon
a cégek kapnak adózási kedvezményeket, amennyiben a sportot támogatják. A fajsúlyos különbség viszont Magyarország
és Nagy-Britannia között az,
hogy míg Nagy-Britanniában
a sport állami érdek, addig Magyarországon ez csupán pártérdek. Ehhez képest Romániában
semmilyen érdek nincs, kivétel
talán a labdarúgás.
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programajánló

A Hargita Népe ajánlja

Kedd

Az év 206. napja, a hátralévő napok száma 160. Napnyugta ma 20.52-kor, napkelte
holnap 5.52-kor

Isten éltesse

Kincső és Kinga nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat

A Kincső név Jókai Mór névalkotása, jelentése: számomra ő a kincs. A Kinga pedig a Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult.

Július 24-én történt

1911. Az amerikai Hiram Bingham felfedezte Machu Picchut, az inkák romvárosát.
1923. Lausanne-ben aláírták az I. világháborúban 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 gyermekorvos

Helytörténeti
évfordulók
• Negyven éve, 1972. július 24-én hunyt
el Marosvásárhelyen Fuchs Simon történész, közíró. Madéfalván született százöt
éve, 1907. október 24-én.
• Százharminc éve, 1882. július 24-én született Köröskisjenőn Balogh Ernő geológiai
szakíró. 1919-től Gyergyószentmiklóson,
majd a kolozsvári Marianumban természetrajztanár. 1944 után a Bolyai Tudományegyetem egyik alapító szervezője, majd a
geológiai tanszék vezető professzora volt.
• Száztizenöt éve, 1897. július 24-én hunyt
el Csíksomlyón Földes József tanítóképző intézeti igazgató, tankönyvíró. Nagymegyeren,
Komárom vármegyében született 1842-ben.

szünetel a szolgáltatás

I. Ifjúsági Fotópályázat

A

Csíkszeredai Prisma Fotóklub –
Hargita Megye Tanácsának támogatásával – első alkalommal hirdeti meg I. Ifjúsági Fotópályázatát Irodalmi
vallomások – Hagyományok címmel.
A szervezők olyan fotók beküldését
várják, amelyek valamely irodalmi mű, regény, lírai költemény illusztrálása vagy valamely irodalmi mű ébresztette gondolatot
ábrázolnak (1 kategória – Irodalmi vallomások), továbbá a mindennapjainkban élő
hagyományainkról alkotott fotográfiák (2.
kategória – Hagyományok). A pályázaton
részt vehet minden 26 év alatti jelentkező,
aki Erdély területén él. Kategóriánként 5-5
fekete-fehér vagy színes alkotás küldhető
be, melyek bármilyen technikával készülhetnek. A pályáztató kéri a felvételeket
kategóriánként besorolni. A beadott alkotások pontos mérete 30 x 45 cm kell legyen,
300 dpi és minimum 3 Mb. Csak digitális
kép küldhető be e-mailben, CD-n, vagy
DVD-n. Az e-mailben beküldött JPG kiterjesztésű képek összterjedelme ne haladja
meg a 15 Mb-ot. Ha ennél nagyobb a tíz
kép terjedelme, akkor több e-mailhez kérik
csatolni azokat. Becsomagolt állományokat, óriásleveleket nem fogadnak. Minden
képet egyenként kell mellékletként csatolni
egy e-mailhez, vagy CD-re, illetve DVDre írni. Az első kategória esetén a fotó után
meg kell jelölni annak az irodalmi alkotásnak a címét, amit a fotó illusztrál (ebben
a kategóriában sorozatot is elfogadnak),

para

felhívás
A csíkszeredai RMDSZ Városi Szervezeténél (Petőfi Sándor utca 8. szám, telefon:
0266–311836) vásárolható székely zászló, magyar zászló, Sic-matrica, Székelyföld-térkép.
Hírszerkesztő: Benedek Enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Hargita megye közéleti napilapja

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor

Felelős szerkesztő:
Sarány István

A Csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládo
kért ezen a héten tartja Nagycsaládos táborát
Lókodban. A táborba Erdély különböző vidékeiről és Magyarországról érkeznek vendégek.
Egymás megismerése mellett a tábor célja az
ismeretek és tapasztalatok megvitatása, a nemzeti összetartozás erősítése, határokon átnyúló
kapcsolatok kiépítése, valamint a családlánc
fontosságának ismertetése a résztvevőkkel. A
programot különböző történelmi és népművészeti előadások, könyvbemutató, táncház és
kézműves-foglalkozások teszik teljessé.

IKE-fesztivál

Az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület
(IKE) szervezésében augusztus 2–5. között
tartják a Válts irányt! elnevezésű fesztivált
Szovátán. A fesztiválon fellép többek között
a magyarországi Hot Jazz Band zenekar, az
Emberek, Pintér Béla, a Worshop Team és
még sokan mások. Az idei fesztivál témája az
„újratervezés”, amely az egész Kárpát-medencei református ifjúság átfogó témaköre egyben. A fesztivál programja lehetőséget akar
biztosítani, hogy keresztyén fiatalok közösen
„újratervezhessenek”. A programok több sátorban párhuzamosan zajlanak majd, tehát az
érdeklődési kör függvényében ki-ki választhat
magának kedvérevalót. További információk a
www.valtsiranyt.ro weboldalon.

17. Minimum Party

A 17. Minimum Party alkotótábor és szakmai fórum július 25. és augusztus 5. között zajlik
az évek óta megszokott helyszínen, természeti
környezetben, a Hargita megyei Kászonaltíz
község közelében, a Tiszás-patak torkolatánál. Idén is tíz műhellyel indul a főleg diákokat, de a művészetek iránt érdeklődő bármely
korosztály képviselőit is alkotómunkára váró
természetművészeti tábor. A tervezett alkotóműhelyek: vizuális művészet – képzőművészet
műhely, mozgásszínházműhely, filmes (videó)
műhely, zeneműhely, kísérletiszínház-műhely,
építészműhely, íróműhely, filozófiaműhely és
kézművesműhely. A műhelyleírások és a tábor
részletes meghirdetése a www.minimumparty.
org honlapon található.

kötelező-e a lakásbiztosítás?

Javítási és karbantartási munkálatok miatt
szünetel az áramszolgáltatás holnap 8–18 óra
között Csíkszentléleken (Hosszúaszóban) és
Csíkmindszenten.

hargitanépe

mely esetben egy sorozat egy alkotásnak
számít. A második kategóriában kérik leírni, hogy hol és mikor készült a fotó. A
pályaművek file-neve a következő adatokat kell tartalmazza ékezetes betűkkel írva:
családnév_keresztnév_a kép rövid címe,
továbbá kérik, hogy a benevezéshez szükséges információkat (név, születési dátum,
pontos lakcím, telefonszám, e-mail cím)
számítógépen írja meg a pályázó és 2003-as
Word-állományban, egyszerű dokumentumként küldje el vagy csatolja a CD-hez,
illetve a DVD-hez. A pályázóknak nevezési
díjat nem kell fizetniük.
A beküldött és elfogadott képekből a
csíkszeredai Nagy István Művészeti Szakközépiskola aulájában kiállítást szerveznek
díjátadással egybekötve szeptember 28-án
18 órától. A kiállítás népszerűsítése érdekében, a kiállított képeket digitális vagy
nyomdai katalógusban, sajtóban való megjelenés esetén, a kiírók szerzői jogdíj fizetése nélkül felhasználhatják. Beküldési cím:
prismaclub@gmail.com; vagy a következő
postai címre: Szabó Attila 530142 Csíkszereda, M. Sadoveanu utca 31/B/7. Határidő: szeptember 10. A fotópályázattal
kapcsolatos további információk az alábbi
elérhetőségeken kérhetők: prismaclub@
gmail.com, Szabó Attila – 0745–313452;
Csíki Boglárka – 0743–522760; Kristó
Róbert – 0744–696448; Vitos Hajnal –
0729–499046; Görbe György – 0744–
528424.

Családok missziója

www.parapista.com

– És miért akart megszökni?
– Nősülni akartam.
– Hmm... Furcsa elképzelése van
a szabadságról...

Kötelező-e a lakásbiztosítás? Mi történik
augusztus 6-a után, ha nincs szerződésünk
egy biztosítóval? Megfelelő-e a fakultatív
biztosítás a kötelező helyett? – többek között
ezekre a kérdésekre keresi a választ a Marosvásárhelyi Rádió holnap délben negyed egykor
kezdődő Miben segíthetünk? című műsora,
amelnyek meghívottja Biró Albin, a Biztosításokat Felügyelő Országos Bizottság tagja. A
műsorba a hallgatók is bekapcsolódhatnak az
adás idején a 0265–307777-es vagy a 0365–
424433-as telefonszámokon, illetve a 0755–
044519-es SMS-számon, valamint – a műsort megelőzően is – a mibensegithetunk@
marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen. Műsorvezető: Agyagási Levente.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Balázs Árpád Tudósítók:
Jánossy Alíz, Miklós Réka Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing:
Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe
Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: ifj. Haáz Sándor
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro.
Telefon: 0266–212515.
Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 .
A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, lapkihordóinknál, e-mailen az
office@hargitanepe.ro címen, a postásoknál, a postahivatalokban, valamint
banki átutalással.
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RO62TREZ3515010XXX004431
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Rekorder kincskeresők

M

élytengeri kutatók 48 tonna ezüstöt hoztak a felszínre az Atlantióceán északi részén. Majdnem 5
kilométeres mélységből emelték ki a nemesfémet, így mind a mélység, mind pedig az ezüst
mennyisége alapján valószínűleg rekordot
állítottak fel. A 48 tonnás leletre az S. S.
Gairsoppa nevű brit szállítóhajón bukkantak, amelyet egy német tengeralattjáró torpedózott 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 Királyság tulajdonát képezi.
Svédországban egy 16. században elsülylyedt hajó keltett nemrég feltűnést. A legendás hadihajóról, a Marsról régóta sejtették,
hogy ezüstöt is szállíthatott a Balti-tengeren,
Öland szigete közelében. A tavaly megtalált
hajóroncshoz most búvárok merültek le, és

időjárás-előrejelzés
Várható időjárás holnap Székelyföldön

számos ezüstpénzt találtak XIV. Erik svéd
király korából. A hatalmas Mars az egyik legnagyobb svéd hadihajó volt: 107 ágyúval rendelkezett és 800 ember szolgált rajta. A Mars
után évtizedek óta kutattak a búvárok, végül
tavaly augusztusban bukkantak rá. A hadihajó 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, háromnegyed tonnás földlabdában bukkantak rá a
kincsekre. A földlabdát egyelőre biztonságos
helyre szállították a régészeti hatóságok, és később fogják részletesebben elemezni. Annyit
már sejtenek a szakértők, hogy valószínűleg
első századi érmékről van szó, amelyeket Julius
Caesar hódításai idején áshattak el a kelták.
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Az időnként megnövekvő fátyolfelhőzet mellett továbbra is sok napsütésre lehet számítani.
Csapadék csak a hegyvidéken valószínű.

VILLANÁS  Tamás Attila

Ámokfutás
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 számon tartott Denevérember film egyik vetítésén a moziterem sötétjében rántott fegyvert,
ölt meg és sebesített meg számos ártatlan embert, köztük egy alig pár hónapos csecsemőt
is. Itt tevődött fel bennem a döbbenetet követően az első kérdés. Mit keresett egy éjszakai vetítésen egy három hónapos újszülött?
A szülei annyira nagy rajongói lehettek a
Batman-univerzumnak, hogy úgy gondolták, a legújabb filmet a baba nélkül meg
sem tudják nézni? Ráadásul azt a filmet,
ami az előzetes promóciós anyagok és a rendező korábbi filmjei alapján sötét hangulatúnak 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 álmát 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 belépéskor történő élesítésre várt, ki tudja még
hány ember életét oltotta volna ki. Elszörnyülködve gondolok bele, hogy hány ilyen
ember élhet közöttünk, akik hétköznapi,
normális személyek látszatát keltve javában
tervezik ámokfutásukat, amik örökre megpecsételik jó pár ember életét, és mondhatni
terroristaként válnak ismertté, vonulnak be
a történelembe.

skandi
A FOTÓT MĂRTINAŞ CRISTIAN, A HARGITA MEGYEI MŰVÉSZETI NÉPISKOLA DIÁKJA KÉSZÍTETTE
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza
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