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SzékelykereSztúr

Célegyenesben 
a derítőállomás 

és a kultúrotthon

Székelykeresztúr új derítőállo-
másának építési folyamatát 

ellenőrizték hétfőn az Európai 
Fejlesztési Bank és az Országos 
Befektetési Vállalat (CNI) mun-
katársai. Ugyanakkor az 
utolsó simításokat végzik 
a keresztúri kultúrotthon 
(volt mozi) felújításán, ezt már az 
ősszel átadják.

A néppárt 
az államelnök 
leváltása ellen 

buzdít

A választások utáni időszakban a 
városi tanácsban kifejtett tevé-

kenységét foglalta össze, illet-
ve a párt referendum melletti 
álláspontjáról számolt be teg-
nap Zakariás Zoltán, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt udvarhelyi elnöke. 

a Jövő évben térnek át 
a digitális rendszerre

Bezárhatja 
kapuit a városi 

könyvtár

Nehéz anyagi helyzete miatt 
csak jövőre tud teljesen át-

térni az új, digitális rendszerre a 
városi könyvtár. A nyári, vakációs 
időszak ellenére is sokan igénybe 
veszik a könyvtár nyújtotta szol-
gáltatásokat, naponta átlagosan 
80-100 személy kölcsönöz 
ki könyvet, ezen kívül pedig 
az olvasóterem kínálta lehe-
tőségeket is folyamatosan kihasz-
nálják. 

3
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HasználHató székelyföld 
első vasalt mászóösvénye

Falra 
másznak 

a Hargitán
Amit hoz a tél, azt elviszi a nyár

 – keseregnek a Madarasi Hargita 
panziósai. Néhányan viszont 

nem ülnek ölbe tett kézzel, különböző 
programokkal, fejlesztésekkel 

igyekeznek nyáron is felcsalogatni a 
turistákat a hegyre. 

Legutóbb – Székelyföldön elsőként – 
vasalt mászóösvényt alakítottak 

ki a Kecskevész szikláin.
 > 5. oldal

Nyári csalogató. Csúcsélmény a Kecskevészen

Érzelmi lázban
Van még bő négy nap, hogy 

mindenki maga lelkiismerete sze-
rint és alapos tájékozódás, helyzet-
ismeret nyomán döntsön, elmegy-e 
szavazni, illetve, hova is te-
szi a pecsétet a szavazólapon. 
Józanul kell döntenünk, s 
számolni kell a népszavazás ered-
ményének következményeivel is.
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     Hecser zoltán

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,6397ì
1 amerikai dollár USD 3,8343ì
100 magyar forint HUF 1,6097ì
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Leonardo da Vinci életét és 
életművét számos rejtély, ti-
tok veszi körül, és ezekhez az 
évszázadok során számos mí-
tosz tapadt. 

Életrajza fehér foltjainak 
helyén ma is keletkeznek új le-
gendák, fiktív történések, szép-
irodalmi költések, ami újra és 
újra megmozgatja, felizgatja a 
kivételes képességű művész és 
tudós iránti kíváncsi emberek 
fantáziáját. A székelyudvarhelyi 
múzeum kiállításának szerves 
részét képező műelemzések 
utolsó része is ezt hivatott alá-
támasztani. A művész halálát 
követő több évszázados távlat-
ból is foglalkoztatja a kutatókat 
az eltűntnek vélt Anghiari csata 
című Leonardo-festmény.

A firenzei köztársasági ön-
kormányzat a város történe-
tének két legnagyobb katonai 
győzelmére kívánt emlékeztetni 
azzal, hogy a Palazzo Vecchio ta-
nácstermének két szemben lévő 
falára festendő két monumentá-
lis falképre adott megrendelést 
előbb Leonardonak, majd a fia-
talabb Michelangelonak. A két 
művészzseni viszonyát nemcsak 
termékeny versengés, de kifeje-
zett ellenségeskedés is jellemez-
te. Leonardo az Anghiari csata 
témáját, Michelangelo pedig a 
Cascinai csatát választotta. Saj-
nos mindkettőt csak másolatok-
ból, vázlatokból ismerjük. 

Ilyen monumentális és drá-
mai világi festmények a XVI. sz. 
elején még nem léteztek, elké-
szültük újdonságnak számított. 
Fennmaradt másolataik utóbb 
meghatározóvá váltak a törté-
neti festészet kialakulásában. 
A megrendelés körülményei is 

rendkívüliek voltak. A megbíz-
hatatlan hírében álló Leonardot 
a megrendelők próbálták hol 
kötelességek megszabásával, hol 
nagyobb szabadság biztosításá-
val az elvállalt feladathoz kötni. 
Ám fáradozásaik nem vezettek 
eredményre. Elkezdte ugyan a 
falképet, de egy kísérleti techni-
kát alkalmazott, aminek követ-
keztében a mű gyorsan tönkre 
ment és többszöri unszolásra 
sem volt hajlandó azt újrakez-
deni. A munka elkezdésekor 
készített kartonról fennmaradt 
másolatról, valamint több előze-
tes vázlat és korabeli másolatok 
alapján próbálták rekonstruálni 
az elpusztult képet. Leonardo 
életnagyság feletti alakokkal 
jelenítette meg a firenzeiek és a 
pápai szövetségeseik győzelmét 
a milánóiak fölött. A kép szoro-
sabb témájául az ellenség zászla-
jának megszerzését választotta. 

Leonardonak ezt a maga 
virtualitásában is nagy hatású 
művét, akárcsak egész életpályáját 
és minden remekének keletkezési 
történetét újabb és újabb elméle-

ti megközelítések és felfedezések 
övezik. A legújabb hírek szerint 
az Anghiari csata elveszett freskó-
jának nyomait a Palazzo Vecchio 
palotájának legszebb reneszánsz 
termében életrajzírójának és fes-
tőutódjának Giorgio Vasarinak 
azonos témájú falfestménye alatt 
kutatják. Vasari feljegyzései alap-
ján Maurizio Seracini művészet-
történész azt feltételezi, hogy 
Leonardo 1503-as remekműve 
a Vasari festmény alatt található. 
A feltételezés szerint azonban 
Vasari nem tüntette el teljesen 
Leonardo freskóját, hanem sa-
ját festménye mögött rejtette el 
úgy, hogy az eredeti Leonardót 
vékony fallal takarta el. Erre a 
tézisre mikrokamerákkal keres-
ték a bizonyítékot. Az eredmé-
nyek közzététele előtt Seracini és 
munkatársai annyit árultak el a 
sajtónak, hogy Vasari festménye 
mögött egy-két centiméteres űr 
húzódik. A kutatások még foly-
tatódnak.

Vécsi Nagy Zoltán, 
művészettörténész

haáz-sarok A művész LeonArdo dA vinci (iv.)

A Jövő évben térnek át A digitáLis rendszerre

Bezárhatja kapuit a városi könyvtár
nehéz anyagi helyzete miatt 
csak jövőre tud teljesen áttér-
ni az új, digitális rendszerre a 
városi könyvtár. A nyári, vaká-
ciós időszak ellenére is sokan 
igénybe veszik a könyvtár nyúj-
totta szolgáltatásokat, naponta 
átlagosan 80-100 személy köl-
csönöz ki könyvet, ezen kívül 
pedig az olvasóterem kínálta 
lehetőségeket is folyamatosan 
kihasználják. 

Radó Krisztina„Annak ellenére, hogy 
vakációs nyitvatartás 
szerint működik a 

könyvtár, vegyes korosztály köl-
csönöz ki könyveket, átlagosan 
naponta 80-100 személy látogatja 
az intézményt. Az olvasóterem-
ben folyamatosan van egy-két 
ember. Vannak rendszeres látoga-
tóink, akik a napi sajtót olvassák 

és vannak olyanok is, akik dolgo-
zathoz kutakodnak. Ezen kívül 
pedig vannak alkalmi látogatóink 
is, akik vakációban hazajönnek és 
szeretnének valaminek utána néz-
ni” – mondta el lapunknak Szabó 

Károly, a városi könyvtár igaz-
gatója. Ugyanakkor azt is meg-
jegyezte, hogy az internet adta 
lehetőségek a könyvek terén még 
nem teljesek, ugyanis nem lehet 
mindent megtalálni a világhálón 

sem. Ha egy fontos szakköny-
vet keres valaki, akkor legtöbb 
esetben csak a tartalomjegyzé-
ket vagy az előszót találja meg, a 
könyv lényeges része viszont csak 
fizetés ellenében érhető el. Mint 
elmondta a szépirodalommal már 
sokkal jobb a helyzet, de ami nép-
szerű és új, csak későre kerül fel a 
világhálóra.  

Szabó Károly arról is beszá-
molt, hogy a nagy változást hozó 
kartotékrendszerről a korszerű, 
digitális rendszerre való teljes át-
térés anyagi gondok miatt csak jö-
vőben valósítható meg. Mint már 
előzőleg beszámoltunk róla, a vá-
rosi könyvtár már márciusra ter-
vezte a Hun Téka rendszerre való 
áttérést. A rendszer tulajdonkép-
pen megkönnyíti a könyvek útját 
az olvasóhoz és fordítva, mivel a 
kölcsönzés vonalkód-leolvasóval 
történik. „A rendszer részben 

van kihasználva, egyelőre le kel-
lett állnunk vele. Jelenleg ott tar-
tunk, hogy csak a vonalkódozást 
kellene befejezni, de nincs rá sem 
pénzünk, sem energiánk. Jelen 
pillanatban a könyvtár elég nehéz 
anyagi helyzetben van, épp csak a 
számláinkat tudjuk fizetni. Arra 
várunk, hogy megkapjuk a költ-
ségvetés kiegészítést, ami ha nem 
történik meg, akkor ősztől be kell 
zárjuk a könyvtár ajtóit” – magya-
rázta az igazgató. Mint elmondta, 
a könyvek már be vannak vezetve 
a rendszerbe, a könyvtár honlap-
ján már megtalálható a rá muta-
tó link. A kölcsönzés folyamata 
viszont még nem automatizáló-
dott, mert ahhoz, hogy működni 
tudjon, fel kellene vonalkódozni 
a könyveket és az olvasók olvasó-
kártyáit is. Másképp nem tudják 
összekapcsolni a könyvet az em-
berrel. 

Nehéz anyagi helyzetben a könyvtár, költségvetés-kiegészítésre várnak 

HARGITA MEGYE TANÁCSA
Csíkszereda, Szabadság tér, 5. szám

Versenyvizsgákat hirdet köztisztviselői állások betöltésére 
meghatározott időre a:

Gazdasági igazgatóságán
Tanácsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat 
egyetemi végzettség záróvizsgával (gazdasági profil); 
a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt tör-

vény 54-es szakaszának előírásai;
minimum 1 év szakmai tapasztalat;
számítógép-kezelői ismeretek.
Fejlesztési igazgatóságán
Tanácsos, I. osztály, fő szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:
egyetemi végzettség záróvizsgával (technikai profil vagy gazdasági 

profil); 
a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt tör-

vény 54-es szakaszának előírásai;
minimum 9 év szakmai tapasztalat;
számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsgák időpontja: 2012. augusztus 8., 10 óra (írásbeli) 
és 2012. augusztus 10 (szóbeli vizsga).

Helyszín: a Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási dossziékat a Hargita Megye Tanácsának székhelyén 
kell letenni a hirdetés megjelenésétől számított– a Hivatalos Közlöny 
III. részében – 8 napon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint 
bővebb felvilágosítást a Hargita Megyei Tanács Menedzsment vezér-
igazgatóságának – Humánerőforrás részlegén kaphatnak az érdeklő-
dők (134-es iroda, 0266-207700 / belső 1408-as vagy 1406-os tele-
fonszám).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési
Egyesülete

Pályázat célja: A Hargita Megye Tanácsa 2010-2020-as időszakra kiadott 
Agrárfejlesztési stratégiájának VIII.-as fejezete, 8, 9, 10-es pontja értelmében a 
hivatalosan bejegyzett gyümölcsfeldolgozó egyesületek tevékenységének a tá-
mogatása és fejlesztése, amelyek székhelye azon településen található, melyek ön-
kormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének vagy 
megyei érdekeltségűek.

Pályázók köre: Hargita megyei gyümölcsfeldolgozó egyesületek
Pályázatok célterületei:
- gyümölcsfeldolgozó egyesületek konyháinak felszerelése: kukták, cimkék, 

befőttes üvegek, csomagoló anyagok, inox kagylók, inox asztalok, stb.
Előirányzott keretösszeg: 75 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének az 49 %-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. július 27.
További információk a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhetők: a 

közhasznú egyesület székhelyén, Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám alatt, Hargita 
Megye Tanácsának 244/B irodájában, telefonszám 0740–169850, e-mail cím: 
avramcamelia@hargitamegye.ro.

A pályázat benyújtható: egy példányban lezárt borítékban Hargita Megye 
Tanácsának 244/B irodájába  Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám. 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatok nem részesülnek elbírá-
lásban.



Székelykeresztúr új derítőál-
lomásának építési folyamatát 
ellenőrizték hétfőn az Európai 
Fejlesztési Bank és az Orszá-
gos Befektetési Vállalat (CNI) 
munkatársai - tudtuk meg Rafai 
Emil székelykeresztúri polgár-
mestertől. A településvezető 
úgy véli, mindent rendben talál-
tak, reményei szerint idén befe-
jezik a munkát. Ugyanakkor az 
utolsó simításokat végzik a ke-
resztúri kultúrotthon (volt mozi) 
felújításán, ezt már az ősszel 
átadják.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Hétfőn a székelykeresztúri 
új szennyvíztisztító állo-
más építkezését tekin-

tették meg az Európai Fejlesztési 
Bank és az Országos Befektetési 
Vállalat (CNI) munkatársai. Az 
uniós pénzből finanszírozott, 9 
millió lejes derítőállomás építé-
sének befejezése másfél évet csú-
szott, mert a kivitelező konzorci-
um egyik tagja, a magyarországi 
Betonút Építő és Szolgáltató Zrt. 
a hírek szerint csődöt mondott, 
így a munkát egy másik cégnek 
adták át, amely szintén tagja volt 
a konzorciumnak, – tudtuk meg 
Rafai Emil, székelykeresztúri pol-
gármestertől.

– A kivitelező szeptemberre 
ígéri a beruházás befejezését, de 
mivel a tapasztalat azt mutatja, 
hogy bármikor közbeszólhat vala-
mi, én kevésbé vagyok optimista, 
de azért reményeim szerint idén 

biztosan végeznek - mondta a te-
lepülésvezető.

Az ellenőrzéssel kapcsolato-
san a polgármester elárulta, hogy 
az idelátogató szakemberek arról 
akartak meggyőződni, hogy nem-
csak az aláírt papírok mennek 
Bukarestbe fázisonként az elszá-
molásokkal, hanem valóban dol-
goznak a derítőállomáson.

– Valószínűleg más helyeken 
volt már kellemetlen élményben 
részük, de úgy tűnik, hogy az it-
teni terepszemlén mindent rend-
ben találtak - vélte Rafai.

Az udvarhelyszéki kisváros-
nak a másik folyamatban (és szin-
tén csúszásban) lévő projektje a 
volt mozi kultúrotthonná való 
átalakítása, a munkálatok már 
a végső fázisban járnak. A város 
volt mozija hat évvel ezelőtt kor-

mányrendelettel került a helyi 
önkormányzat tulajdonába, az 
átalakítás azért szükséges, mert a 
jelenlegi művelődési ház épülete 
a református egyház tulajdoná-
ban van, használatáért bért kell 
fizetni. 2009-ben az önkormány-
zat iroda- és kazánhelyiséggel, 
illetve öltözőkkel és mellékhelyi-
ségekkel toldotta meg a volt Arta 
filmszínház épületét. A további 
munkálatoknak a közbeszerzési 
folyamata (az egyik vesztes cég 
fellebbezése) körüli bonyodalom 
azonban jelentősen hátráltatta 
a munkálatokat, most azonban 
már látják a végét.

– Az utolsó simításokat vég-
zik, remélem a nyár végére, ősz 
elejére megtörténik az átadás - fe-
jezte ki reményét Rafai Emil pol-
gármester.
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Épül a derítőállomás. Őszre kész lehet fotó: szász Csaba

Moziból kultúrotthon. Keresztúri módra fotó: szász Csaba
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TEREpSzEmlE SzékElykERESzTúRON

Célegyenesben a derítőállomás és a kultúrotthon

Négy nap múlva a szavazóurnákhoz járulhatnak 
országszerte a szavazati joggal rendelkező állampolgá
rok. Július 29én, amint az már ismeretes, népszavazást 
szerveznek, s arról kell szavazni, hogy Traian Băsescu 
felfüggesztett államelnök súlyosan megsértettee az Alkot
mány előírásait, s ezért le kelle váltani, illetve leváltá
sával egyetérte a szavazópolgár, s akkor igennel szavaz. 
Nemmel pedig az fog szavazni, aki szerint nem áll fenn 
a súlyos alkotmánysértés ténye, következésképpen nem ért 
egyet Traian Băsescu államelnök menesztésével. �angsúăsescu államelnök menesztésével. �angsúállamelnök menesztésével. �angsú
lyozandó az is, hogy ennek az aktusnak az a sajátossága, 
hogy nem választani kell, hanem szavazni arról, hogy 
leváltandóe vagy sem az államelnök. És ebben az össze
függésben utalhatunk arra is, hogy a szavazás tulajdon
képpen mást jelent, nevezetesen azt, hogy valakire szava
zatát adja a választópolgár, rendszerint több jelölt közül 
választhat. Most nem erről van szó, mert nem létezik, nem 
létezhet „ellenjelölt”. Amennyiben a népszavazás eredmé
nyeként majd döntés születik Traian Băsescu menesztéséăsescu menesztésé menesztésé
re vonatkozóan, az elkövetkező időszakokban ki kell írni 
az államelnöki választást, s majd az akkori szavazáson 
mondhatjuk azt, hogy választunk egy új államelnököt. 
Ilyenképpen pedig a jelenlegi szavazásnak a tétje Traian 
Băsescu esetleges menesztése, annak összes következményeăsescu esetleges menesztése, annak összes következménye esetleges menesztése, annak összes következménye
ivel. Alaposan mérlegelni kell a kialakult helyzetet, meg
fontolni, hogy „vétette” Traian Băsescu az Alkotmány 
ellen vagy sem. Ilyenképpen pedig nem érzelmi alapon kell 
egy adott személynek dönteni arról, hogy részt vesze vagy 
sem a népszavazáson, illetve amennyiben azon részt vesz, 
az igenre vagy a nemre pecsétele. Nem az a lényeges, hogy 

szimpatikuse Traian Băsescu vagy sem, hogy elfogadhatóe 
vagy sem a stílusa, rokonszenvezünke vagy sem bizonyos 
megnyilvánulásaival vagy kijelentéseivel, hanem arról, 
hogy szembemente vagy sem az alkotmányos előírások
kal. Arról lehet és kell is vitatkozni, hogy sokszor túllépte 
hatáskörét, bizonyos értelemben alárendelte a Boc, illetve 
az Ungureanukormányt, s ez a gyakorlat joggal váltott ki 
elégedetlenséget, illetve visszatetszőnek bizonyult. De va
jon ez elége ahhoz, hogy kellőképpen megindokolt legyen 
leváltása, menesztése?

Az elmúlt hetekben felerősödött a belpolitikai csatáro
zás, s felfüggesztését követően elszabadultak az indulatok 
mindkét oldalon, azok részéről is, akik tűzönvízen át szor
galmazzál leváltását, de Traian Băsescu és az őt támogatók 
részéről is. Az alpári hangnemtől sem mentes kölcsönös vá
daskodás mármár visszataszítónak minősíthető, s meggon
dolkoztató az olyan jelzők használata, mint például „politi
kai roncs”, „pojáca”, „csaló”, „hazaáruló” stb. stb. Mint ahogy 
az sincs rendjén, hogy az egyik oldal, illetve a másik oldal is 
a népszámlálás majdani eredményének függvényében máris 

kilátásba helyezett ilyen vagy olyan ürüggyel büntetőjogi fe
lelősségre vonást. Ebben a csatában nem az érzelmi láznak, 
a féktelen indulatoknak kell érvényesülniük, megnyilvánul
niuk, hanem az észérveknek, a higgadt, tárgyilagos és meg
fontolt véleményeknek, álláspontoknak. Sajnos úgy tűnik, 
hogy mindkét fél érzelmi síkon próbálja véghezvinni pro, il
letve kontra kampányát, a kormánypártiak sötétre festik az 
eget abban az esetben, ha helyén maradna Traian Băsescu, 
de ugyanígy tesznek Băsescu párfogói is. Ilyen körülmények 
között sajnos nehéz a tisztánlátás, a valós helyzetismeret, a 
tárgyilagos értékítélet kialakítása.

Van még bő négy nap, hogy mindenki maga lelkiisme
rete függvényében és alapos tájékozódás, helyzetismeret 
nyomán döntsön arról, hogy elmegye szavazni, illetve 
arról, hogy hová is teszi a pecsétet a szavazólapon. Józa
nul, tudatosan kell döntenünk, s nem utolsósorban szá
molni kell a népszavazás ilyen vagy olyan eredményének 
esetleges következményeivel is. Mint ahogy azzal is, hogy 
egyáltalában időszerű volte ennek a népszavazásnak a 
kierőszakolása olyan körülmények között, amikor jelentős 
összegeket fog felemészteni a mostani népszavazás, akkor, 
amikor nehéz gazdasági helyzetben van az ország, arról 
nem is beszélve, hogy az előrehozott elnökválasztás ugyan
csak megterheli majd az állami költségvetést.

Lehet, hogy az idén többször is szavazni kell, hisz a 
mostani történésektől függetlenül esedékes a parlamenti 
választás is. Óhatatlanul megfogalmazódik egy kérdés, 
vane szükség egyetlen esztendőben ennyi szavazásra, s ki
nek jó az?...

Érzelmi lázban
         NézőpoNt n Hecser zoltán



Egyre több udvarhelyszéki anyu-
ka véli úgy, hogy gyermekeik 
a szoptatás révén kaphatják a 
legjobb indítást az életben. Őket 
igyekszik segíteni tanácsaival 
a romániai La Leche Liga akk-
reditált szoptatási tanácsadói 
és tanácsadójelöltjei, akik je-
len pillanatban öten dolgoznak 
az országban, közülük az egyik 
éppen Udvarhelyszéken. A 
szoptatás világnapja alkalmá-
ból augusztus első napjaiban 
figyelemfelkeltő rendezvénnyel 
készülnek Székelyudvarhelyen 
és Székelykeresztúron is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A baba születése mindig 
nagy öröm a szűkebb, illet-
ve tágabb család számára, 

különösen az első baba érkezését 
előzi meg nagy várakozás, hiszen 
a szülők számára ez egy valóban 
új és ismeretlen élethelyzet. Azon-
ban, a tapasztalatok szerint számos 
dologban érdemes, sőt kell tájéko-
zódni az újszülött érkezése előtt, 
de akár után is, hiszen a hitek és 
tévhitek akár meg is keseríthetik 
az oly rég várt állapotot. Az egyik 
ilyen tényező, ha talán nem a leg-
fontosabb, a szoptatás ténye, állítja 
Fekete Éva, a La Leche Liga szop-
tatási tanácsadójelöltje. Elmondása 
szerint rengeteg félreértésre, rossz 
élményre adhat okot a szoptatással 
kapcsolatos hitek és tévhitek ára-
data, ami a szülés után, a testileg 
és lelkileg is megváltozott anyukát 
elárasztja. Fekete Éva saját beval-
lása szerint, mint minden anyuka, 
akkor kezdett el komolyabban 
foglalkozni a szoptatás tényével, 
amikor első gyerekét 2007-ben 
megszülte.

– Szerencsés korszakban élünk, 
mivel az internet világában köny-
nyű információhoz jutni, így akad-
tam rá az Egyesült Államokból 
indult mozgalomra. Gyermekem 
születése után, 2009 májusában 
jelentkeztem a magyarországi ligá-
hoz, hozzájuk jártam hat hónapig 
megismerni a Liga csoporttevé-
kenységét, elsajátítani a szoptatás-
ról szóló korszerű ismereteket, ami 
azóta levelező szinten folytatódik 

– meséli Fekete Éva. Jelenleg öten 
tevékenykednek hivatalosan a li-
gán belül, közülük élnek Nagyvá-
radon, Bukarestben Konstancán és 
Udvarhelyen, de szerencsére egyre 
több az érdeklődő édesanya más 
helységekből is. Mint Éva elmond-
ta, óriási az igény az ilyenfajta foga-
dásra, hiszen csak ő maga az elmúlt 
három évben Székelyföld különbö-
ző településeiről, sőt Kolozsvárról 
is, körülbelül kétszáz édesanyával 
tartotta a kapcsolatot, akiket igye-
kezett tanácsaival segíteni.

Újszülöttnek új szoba?
A szoptatási tanácsadójelölt 

szerint számos tévhit kering, ami-
ket, ha lassan is, de le kell győzni, 
ahhoz, hogy egészséges társada-
lom nevelődjön. Az első ilyen 
példa, amit meg kell érteni, hogy 
komplikációmentes szülés esetén 
a baba egyetlen helyen van jó he-
lyen: az anyukája mellett. A fiatal 
szülők, a „mindent meg akarok 
adni a gyerekemnek” elv szerint 
szobát rendeznek be az újszülött 
fogadására, azonban ezt a felfogást 
a szoptatási tanácsadó jelölt sze-
rint, el kell felejteni. Ennek több 
oka is van. A kisbaba számára az 
a legjobb, ha a születésétől kezdve 
együttmaradhat az anyukájával, 

ugyanis az újszülötteknek nagyon 
fontos a gyakori fizikai kontaktus 
az anyával, nem javasolt egy másik 
szobában magára hagyni. A baba 
számára az anya közelsége, illata, 
szívdobogásának hangja nyug-
tatóan hat. Persze ilyenkor felte-
vődhet a kérdés, hogyan pihenjen 
akkor az anya? (Akár) Egy ágyban 
a kisbabával, hiszen Fekete Éva 
szerint a babának mindenképpen 
megnyugtató lesz majd a közelség, 
ő is jobban alszik, ha az anyukája 
testét, illatát érzi maga mellett, és 
így pihenhet az édesanya is nyu-
godtan. Sőt, éjszaka is sokkal ké-
nyelmesebb a család számára, ha az 
édesanya már a baba első jelzésére 
könnyen tud válaszolni és egysze-
rűbb az éjszakai szoptatás is, mely 
nagyon fontos a baba számára.

Tévhitek
A babát menetrend szerint 

szoptasd, alakíts ki hamar napi-
rendet, három órán belül nem 
szabad újra mellre tenni a babát – 
Éva szerint ez csak egy példa a sok 
tévhit közül. Elmondása szerint 
az újszülöttek esetében egyáltalán 
nem jó időre szoptatni. A másik, 
talán mindenki számára ismert ta-
nács pedig, amely szerint a tápszer 
majdnem ugyanaz, mint az anyatej, 

sem állja meg a helyét. Messzeme-
nő káros következményei vannak a 
mesterséges táplálás előtérbe kerü-
lésének, véli a tanácsadó jelölt.

Az anyatejes szoptatás 
a kapocs
Éva, csakúgy mint a La Leche 

Liga mozgalom többi követője azt 
vallja, hogy minél tovább szopik a 
gyerek, annál jobb. Állítását rög-
tön két példával meg is indokol-
ta: az anyatej a legjobb minőségű 
táplálék, hiszen az anyatej magas 
tápanyag és energiatartalma mi-
att, könnyen emészthető táplálék. 
Ugyanakkor az a különleges anya-
gyerek kapcsolat, ami már a fogan-
tatás után létrejön tovább folyta-
tódik, hiszen a szoptatás érzelmi 
táplálék is, anyának és gyereknek 
egyaránt.

Tanácsok 
az udvarhelyszéki anyáknak
Mindamellett, hogy Feke-

te Éva havi rendszerességgel tart 
előadásokat, illetve vesz részt 
kötetlen beszélgetéseken, ahol 
tanácsaival az udvarhelyi anyá-
kat igyekszik segíteni, a szopta-
tás világnapján, augusztus elsején 
Székelyudvarhelyen, illetve má-
sodikán Székelykeresztúron, az 

Udvarhelyszéki Anyák Közössége 
a Gondviselés Segélyszervezettel 
közösen figyelemfelkeltő napot 
szervez. Mint Éva elmondta, ezzel 
a rendezvénnyel is fel szeretnék 
hívni a kismamák figyelmét az 
anyatejes táplálás fontosságára és 
előnyeire.

Az udvarhelyi programban 
egy séta, valamint a helyi kórház-
ba való látogatás szerepel, ahol a 
Székelyudvarhelyi Közösségi Ala-
pítvány (SZKA) és helyi vállalko-
zók támogatásával megvalósított, 
a szoptatás alapjairól és előnyeiről 
szóló tájékoztató szórólapokat és 
plakátokat adnak át a nőgyógy-
ászati- és újszülött  osztály veze-
tőinek. Továbbá, ebből az infor-
mációs anyagból szeretnének a 
családorvosi rendelők várótermei-
be is eljuttatni. 

A figyelemfelkeltő napnak, 
ahol különböző kézműves foglal-
kozásokkal és kötetlen beszélge-
téssel várják az udvarhelyszéki kis-
mamákat, a Bethlen negyedi park 
szolgál majd helyszínéül. Az ese-
mény alkalmából fotópályázatot 
is hirdettek, amelyre mint meg-
tudtuk, több mint hatvan felvétel 
érkezett be, az eredményhirdetésre 
augusztus 1-jén a nyilvános szava-
zás után a helyszínen kerül sor.
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Figyelemfelkeltő napot szervez a La Leche Liga. Vallják, érdemes tájékoztatni a szülőket

társadalom

Az AnyATEjES SzopTATáSróL

Egy egészséges társadalomért

Körkép

> Kevesen iratkoztak be a pótérett-
ségire Hargita megyében. A vártnál ke-
vesebben iratkoztak be az augusztusban 
kezdődő pótérettségire Hargita megyé-
ben. A Hargita Megyei Tanfelügyelőség 
több mint kétezer jelentkezőre számí-
tott, azonban ennél kevesebben, össze-
sen 1608-an iratkoztak be a pótérettsé-
gire. A jelenlegi beiratkozások alapján 
Székelyudvarhelyen a Bányai János Szak-
kollégiumban létrehozandó vizsgaköz-
pontban 229-en, az Eötvös József Szak-
középiskolában beinduló központban 
pedig szintén 229-en fognak vizsgázni. 
Az eddig jelentkezettek száma ki fog egé-

szülni a pótvizsgázók számával. A végzős 
középiskolások pótvizsgái augusztus 8-9-
én lesznek, és a sikeresen vizsgázók au-
gusztus 10-én még beiratkozhatnak a pót-
érettségire. Az eddig iratkozottak közül a 
legtöbben, 120-an a csíkszeredai Kájoni 
János Szakközépiskolából iratkoztak be, 
és szintén sokan, 109-en jelentkeztek a 
székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközép-
iskolából. A legtöbben a román nyelv és 
irodalom írásbelit kívánják megismétel-
ni. Mint ismert, Hargita megyében idén 
30,84 százalékos volt az átmenési arány az 
érettségin. A pótérettségi vizsgái augusz-
tus 20. és 31. között zajlanak.

> Hargita megyében 270 hektáron 
pusztított erdőtűz júliusban. Mintegy 270 
hektárnyi erdős, bozótos területen pusztí-
tottak júliusban tüzek Hargita megyében 
– nyilatkozta a megyei katasztrófavédelem 
illetékese. Ovidiu Dudu alezredes szerint 
a megyében július eleje óta 29 tűzesethez 
riasztották a tűzoltókat. A tüzek erdőket, 
bozótosokat, fakitermeléseket károsítottak 
meg. A lángok terjedését a szárazság segí-
tette elő, a tűzoltók munkáját pedig a te-
repviszonyok tették rendkívül nehézzé. Az 
alezredes szerint az erdőtüzek fellángolását 
felelőtlen turisták vagy erdei gyümölcsö-
ket gyűjtők okozták, akik nem mérték fel, 

hogy a hetek óta tartó aszály következtében 
száraz az aljnövényzet, és gyorsan tovater-
jednek a lángok. A kászonaltízi erdőtűz a 
hivatalos hatósági felmérés szerint 70 hek-
tárra terjedt ki, de Zeteváralja közelében 
is mintegy 50 hektáron pusztítottak a lán-
gok. Ovidiu Dudu tájékoztatása szerint a 
vasárnap esti záporok eloltották a borszéki 
és a gyergyószentmiklósi erdőtüzeket, de 
Zeteváralja, Csíkszentimre, Csíkcsicsó, va-
lamint a Gyilkos-tó közelében még tegnap 
is küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. A júli-
usi erdőtüzek Hargita megyében terjedtek 
ki a legnagyobb területekre, de az ország 11 
megyéjét érintették.hí
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Amit hoz a tél, azt elviszi a 
nyár – keseregnek a Madarasi 
Hargita panziósai. Néhányan 
viszont nem ülnek ölbe tett 
kézzel, különböző programok-
kal, fejlesztésekkel igyekeznek 
nyáron is felcsalogatni a turis-
tákat a hegyre. Legutóbb – Szé-
kelyföldön elsőként – vasalt 
mászóösvényt alakítottak ki a 
Kecskevész szikláin.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A szó minden értelmében 
fújt a szél a Madarasi Har-
gitán hétfőn délben: né-

hány lézengő turista és a Nap ere-
jét megtörő metsző szél fogadott, 
így a sípálya üzemeltetőjével, 
Starmüller Csabával gyorsan be 
is menekültünk kávézni panziójá-
ba, a Súgóba. A Magyarországon 
élő Starmüller társával, Bartók 
Bélával jó néhány éve működte-
ti a felvonókat, tartja rendben a 
pályákat, s hat esztendeje, hogy 
Sapardos segítséggel megnyitot-
ták színvonalas panziójukat.

Se út, se áram
– Nagyon örülök annak, hogy 

a székelyek szent hegyén immár 
mindenki talál kedvére való szál-
lást, hiszen szállodától kezdve 
családias panziókon keresztül a 
bakancsos turista is megtalálja 
számításait – mondja Starmüller. 
Fanyar mosollyal teszi hozzá: csak 
végre út lenne, hogy a turista zök-
kenőmentesen ki tudjon jönni... 
Ivó felől nyáron nem érdemes kis-

kocsival megközelíteni a hegyet, 
hétfőn mi is meggyőződhettünk, 
hogy Starmüller mamutnyi te-
repjárója is nehezen vette az aka-
dályokat. Szentegyháza irányából 
pont fordítva van: járható az út 
nyáron, a hófúvások miatt viszont 
a tél beálltával le kell zárni. Ami 
azt illeti, az egymillió eurós föld-
utat igencsak megviselte az időjá-
rás és a törvénytelen fakitermelés 
vasfoga: összerázza az autóst, mint 
báros a koktélt, s helyenként csak 
üggyel-bajjal lehet továbbhalad-
ni. Arról nem is beszélve, hogy a 
völgyben található áramfejlesztő, 
törpe vízierőmű megépítése után 
az út szélén hagyott hatalmas 
szikla- és kődarabok minden bi-
zonnyal kemény fejfájást okoznak 
majd télen a hóeltakarítóknak. 
„Csináltak valamit, aztán magá-
ra hagyták” – summáz keserűen 
Starmüller. Apropó, áram: a Har-
gita panziósai minden bizonnyal 
imába foglalják az egyelőre ígére-
tek szintjén lévő aszfaltút mellett 
a vezetékes áram bekötését is, hi-
szen jelenleg horribilis összegeket 
költenek az áramfejlesztőket élte-
tő üzemanyagra.

– A panzióban egy óra alatt 
három liter üzemanyag fogy el, s 
akkor el lehet képzelni, mennyit 
fogyaszt a felvonó, a hóágyú... 
Egyszerre egyébként nem is tud 
működni a kettő, miként nem 
indokolt esetben nyáron nem is 
használjuk az áramfejlesztőt, ilyen-
kor nem működik a webkameránk 
sem. Szóval ez a mi nagy keresz-
tünk – panaszolja Starmüller.

Válság a hegyen
A panzió tulajdonosa azt 

mondja, sajnos a válság felért a 
Hargita tetejére is, hiszen számot-
tevően megcsappant a szállóven-
dégek és a sízők száma. Lesiklani 
egy átlagos hétvégén legfeljebb 
három-négyszázan siklottak le, 
hétközben pedig értelemszerűen 
ennél lényegesen kevesebben.

– Amíg a szentegyházi út 
járható, addig Csíkszeredá-
ból is sokan jönnek hozzánk, 
utána viszont jobbára csak az 
udvarhelyi törzsvendégekre 
számíthatunk. El-elmaradoz-
nak magyarországi klienseink 
is: ide lassan csak azok jönnek, 
akiknek tényleg a szívük csücs-
ke Székelyföld, hiszen autópá-
lyán, zökkenőmentes utakon 
kényelmesen, g yorsan ki tud-
nak ugrani eg yet sízni Ausztri-
ába, Szlovákiába. Előbb csök-
kent, majd az utóbbi két-há-
rom évben stagnált vendégeink 
száma. Hja, kérem, válság van 
itt is... – sóhajt a vállalkozó, s 
még eg yszer hangsúlyozza: a 
létszámnöveléshez elsősorban 
út, a költséghatékonysághoz 
pedig áram szükséges, s ebben 
az esetben többet tudnának 
visszafordítani a vállalkozásba, 
hiszen íg y – Starmüller szava-
ival élve – amit hoz a tél, azt 
elviszi a nyár.

Via ferrata
Starmüller Csaba és Bartók 

Béla hamar felismerték a szé-
kelyföldi vendégfogadás egyik 

rákfenéjét: a jó levegő, amit ugye 
„harapni lehet”, ma már önmagá-
ban nem elég, a turista kikapcso-
lódásra, programokra vágyik, s 
ha talál kedvére valót, akkor talán 
nyáron is szívesen felzötykölő-
dik a hegyre. Ilyen megfontolás-
ból hoztak létre a Súgó Panzió 
közelében íjász pályát, paintball 
pályát, s a két kerék megszállott-
jainak bringakölcsönzésre is nyí-
lik lehetőség. Sőt a tervek szerint 
hegyikerékpár túrákat is szervez-
nének: a harminc-negyven kilo-
méteres távot tapasztalt túraveze-
tő társaságában lehet megtenni, a 
„puhányabbakat” pedig terepjá-
róval viszik vissza szállására. Egy 
„mit lehetne még csinálni” jellegű 
beszélgetés közben pattant ki az 
ötlet: kialakíthatnák Székelyföld 
első via ferrata útvonalát. Csak 
érdekességképpen: Ausztriában a 
nyolcmillióból kétmillió ember 
űzi ezt a sportágat.

– Az olaszoknál via ferrata, 
az osztrákoknál klettersteig, 
magyar megfelelő nemigen van, 
ezért mi a vasalt mászóösvény 
nevet adtuk – mondja nevetve 
Starmüller. A több mint egymil-
lió forintba kerülő kezdeménye-
zést Starmüller mellett Bartók 
Béla és Pethő Attila is felkarolta, 
támogatta, így múlt kedden egy 
magyarországi profi csapat neki 
is látott kialakítani a térség első 
ilyen jellegű sziklamászó pályáját. 
Monostori András hegymászó, 
túravezető a Kecskevész nevű 
hely andezittömbjein alakította 
ki az útvonalat.

– Háromból két szakaszt tud-
tunk kiépíteni, az egyiknél nem 
volt megfelelő a szikla minősége 
– mondja Monostori. A tapasz-
talt sziklamászó hangsúlyozta: 
mindenki saját felelősségére hasz-
nálhatja a vasalt mászóösvényt, 
amely a sziklamászásban kevésbé 
jártasaknak is nagy kalandot, iga-
zi sikerélményt nyújt. Természete-
sen néhány fontos dologról, mint 
a beülő heveder, a kantár vagy a 
sisak nem szabad elfeledkezni – 
a szükséges kellékek, esetenként 
profi sziklamászóval együtt – a 
Súgóban bérelhetők lesznek.

A pálya kialakítása egyébként 
embert próbáló feladat volt, Mo-
nostori szerint rengeteget kellett 
veszélyteleníteni, s túlzás nélkül 
állítja, egy vagonnyi követ bon-
tottak le a falról a biztonságos má-
szás érdekében. A hatvan méter 
magas sziklacsúcsra két gerincen 
is fel lehet jutni, a kettőt egy füg-
gőhíd köti össze. A kapaszkodást 
vaslépcsők és egy százhúsz méter 
hosszú drótsodrony segíti.

– Többszörösen túl van bizto-
sítva, nyugi, a rendszer tíz tonnát 
is elbír – nyugtat meg Monostori. 
Hozzáteszi: azért tudni kell hasz-
nálni a karabinert, s nem árt, ha az 
erős közepes nehézségűre becsült 
vasalt mászóösvényen felkapaszko-
dónak van némi erőnléte. A pályát 
elsőként kipróbáló újságírók, fotó-
sok bizonyították: kevéske izom 
is elég, hogy felkapaszkodjunk 
Székelyföld első via ferratájára, s 
onnan gyönyörködjünk az elénk 
táruló lenyűgöző panorámában.
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A térség első sziklamászó pályája. Starmüller Csaba a csúcson fotó: ifj. haáz sándor

közélet

HasználHató székelyföld első vasalt mászóösvénye

Falra másznak a Hargitán

Körkép
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A választások utáni időszakban 
a városi tanácsban kifejtett 
tevékenységét foglalta össze, 
illetve a párt referendum mel-
letti álláspontjáról számolt be 
tegnap délben Zakariás Zol-
tán, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) udvarhelyi elnöke. Vé-
leménye szerint, a párt tagjai 
egyelőre csak ismerkednek és 
kóstolgatják a tanács működé-
sét, próbálják megfelelően hoz-
zátenni a munkájukat.

radó Krisztina

Az első tanácsosi ülésen meg-
alakult szakbizottsá-gok kö-
zül hárman háromban ve-

szünk részt, és ezen kívül a szociális, 
egészségügyi, kulturális és oktatási 
szakbizottság elnöke pártunk tagja, 
Jakab Attila lett. Az első tanácsülé-
sen a szociális lakások kiosztása volt 
napirenden, ami tulajdonképpen 
egy formális döntésű gyűlés volt, 
mivel a kritériumokat már január-
ban meghatározták. Ami lényeges 
volt a tanácsi határozat elfogadásá-
ban, hogy a már elkészült és az ősz-
re elkészülő lakások olyan alapból 
jöhetnek létre, amely kimondottan 
a kilakoltatott személyeknek volt 

szánva” – mondta el a tegnapi saj-
tótájékoztatón Zakariás Zoltán, az 
EMNP helyi szervezetének elnöke. 
Ugyanakkor azt is megjegyezte, 
hogy mivel kicsi a kilakoltatottak 
száma, a tanács arra a döntésre ju-
tott, hogy a többi lakást a szociális 
listán levő személyek között osztja 
szét.  Továbbá azt is felvették, hogy 
a jelenlegi lista ne merevedjen le, 
hanem november végén aktualizál-
ják ismét. Ebbe a polgármester is 
beleegyezett, így az őszre elkészülő 
64 lakást majd annak függvényé-
ben fogják szétosztani. 

A párt udvarhelyi elnöke arról 
is beszámolt, hogy a rendkívüli 
tanácsülés témája a Haberstumpf-
villa megvásárlása volt, amelyről 
egyöntetű döntés született, mivel 
a városnak szüksége van rá. Az 
egyetlen dolog, amit felvetettek az 
volt, hogy megengedhet-e a város 
egy ekkora beruházást, mivel a fel-
értékelő 364 ezer euróra becsülte 
az épületet. Így a villa rehabilitálá-
sa, használhatóvá tétele körülbelül 
500 ezer euróba fog kerülni. 

Mint Zakariás Zoltán elmond-
ta, az elkövetkezőkben országos 
szinten területi és helyi néppártos 
tanácsok fognak megalakulni. Ez 

gyakorlatilag az önkormányzatba 
bejutatott képviselőkből áll össze, és 
célja az, hogy tapasztalatcsere tör-
ténjen a települések önkormányzati 
tevékenységei terén, ugyanakkor 
hozzájáruljon a képviselők szakma-
iságának növeléséhez. 

A párt elnöke beszámolt arról 
is, hogy az EMNP a referendumot 
nem személyi, hanem elvi kérdés-
ként kezeli. „ A jogi keretek biz-
tonságosak és stabilak kell, hogy 
legyenek, ami egyébként az Euró-
pai Unió demokrácia és jogállam 
felfogásának is az alapja. Ebből az 
elvi megközelítésből, a mostani 
koalíciós többség akciósorozata 
kételyeket vet fel, mert igazából azt 
látjuk, hogy egy rövidtávú cél érde-
kében bármilyen jogi szabályt képe-
sek megváltoztatni. Ez véleményem 
szerint egy olyan veszélyes felfogást 
és gyakorlatot rejt magában, ami a 
nemzeti közösségünkkel kapcso-
latos, bármilyen eddigi elfogadott 
jogi keret megváltoztatását is ve-
szélyezteti” – magyarázta Zakari-
ás. Mint elmondta, az EMNP az 
államelnök leváltásának módszere 
ellen foglal állást, és arra buzdítja 
az erdélyieket, hogy a leváltás ellen 
szavazzanak. 

TANácsi TEVékENységéT össZEgEZTE AZ EMNP

A néppárt az államelnök 
leváltása ellen buzdít

Zakariás Zoltán. Arra buzdítják az erdélyieket, hogy az államelnök leváltása ellen szavazzanak
MEGHÍVÓ

Kedves sportbarát, volt székelyudvarhelyi 
birkózó!

Szeretettel üdvözlünk és tisztelettel 
meghívunk Téged és kedves családodat az 

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

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

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

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

A székelyudvarhelyi székhelyű színesfém öntéssel és fémfor-
gácsolással foglalkozó SELECT METLEMPLAST Kft. 

GÉPÉSZMÉRNÖKÖT alkalmaz.

Ajánlatunk: szakmai fejlődési lehetőség, CNC gépek programozása és szer-
vizelése, számítógépes tervezés, komoly tapasztalatszerzési lehetőség, színesfém 
öntődében, korszerű munkaeszközök/munkafeltételekk, ételjegy, a szállítás meg-
oldható Szentegyháza, Keresztúr, vagy más környező településekből.

Elvárások: felsőfokú gépészmérnöki  végzettség, általános műszaki ismeretek, 
számítógépes ismeretek (Word, Excel), nyitottság, szolgálatkészség, rugalmasság.

Előnyök:hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, gépészeti tervezői ismere-
tek, angol vagy német nyelv legalább középfokú ismerete.

  
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését kézzel írott szak-

mai  önéletrajzával együtt a cég székhelyén, a Fások utca 14. szám alatt munkanap-
okon 8-14 óra között. Érdeklődni a 0744–633521-es telefonszámon lehet.
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> A jelentkezők felének sikerült a 
véglegesítő vizsgája. A véglegesítő vizs
gára állt Hargita megyei pedagógusok
nak csak fele tette le sikeresen a vizsgát. 

A 140ből 71en kaptak hetes feletti 
jegyet az írásbelin, márpedig ennyi leg
alább szükséges ahhoz, hogy sikeresnek 
nyilvánítsák a vizsgát. A vizsgázó közül 

24en tettek le óvást az eredményhirde
tés után. A tanfelügyelőség adatai sze
rint 29 tanárnak volt ötös alatti jegye a 
vizsgán, a többiek, akiknek nem sikerült, 
ötös és hetes közötti jegyet értek el, ami 
viszont nem elégséges a sikeres vizsgá
hoz. Akiknek nem sikerült a véglegesítő 
vizsgája, jövőben meg kell ismételniük. 
Az elmúlt években hatos számított át
menő jegynek. 

> Felfüggesztették a versenyvizs-
gát. A tanügyi tárca felfüggesztette a 
főtanfelügyelői állás betöltésére kiírt 
versenyvizsgát – derül ki a Stelian Victor 

Fedorca államtitkár által jegyzett körle
vélből. A dokumentum megállapítja: a 
tanügyi tárca képviselőinek és a főtanfel
ügyelők július 19i találkozóján fogalma
zódott meg az a vélemény, miszerint a jú
liustól szeptemberig terjedő időszakban 
sokrétű teendőket kell ellássanak a me
gyei tanfelügyelőségek, a tárca vezetősé
ge felfüggesztette egy későbbi időpontig 
a 42 főtanfelügyelői állás betöltésére ki
írt versenyvizsgákat. A vizsgákat a július 
20.–szeptember 15. időszakban kellett 
volna lebonyolítani az eredeti menetrend 
szerint. Az új vizsgát időpontját később 
közlik.hí
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A nyár folyamán elindítják a 
Sapientia Egyetem csíkszere-
dai épületének felújítását, és 
hamarosan új épületszárnyat is 
építenek a mostani udvar terü-
letére. A beruházásokról Biró 
A. Zoltán dékán számolt be a 
Hargita Népének.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A Sapientia Egyetem két kará
nak közös problémáival fog
lalkozó helyszíni konzultatív 

tanács elvégeztette az épület állagá
nak aprólékos felmérését – tudtuk 
meg Biró A. Zoltántól (képünkön), 
a Műszaki és Társadalomtudományi 
Kar dékánjától. Ennek alapján készí
tették el a felújítási tervet, amelynek 
célja az épületnek az oktatásikutatá
si tevékenységhez való formálása. 

Az épület megújítása foko
zatosan, több kisebb modulban 
történik.

– Szóba jön természetesen a szi
getelés és a nyílászárók cseréje, hiszen 
jelentős az épületnek az energiavesz
tesége – mondja Biró A. Zoltán.

Ugyanakkor javításra szorul
nak a vízszintes tetők, az elektro
mos hálózatban pedig a kapcsoló
tábláktól kezdődve sok minden 
cserére szorul.

A nyílászárók cseréje természe
tesen a szobák felújításával is jár, na
gyon fontosnak tartják a vizes blok
kok, a fürdőszobák felújítását, hiszen 
falakba beépített csövek vannak, az 
akkori technológia szerint így építet
ték. Az informatikai rendszer is fo
lyamatosan felújításra szorul, hiszen 
lépést kell tartani az újabb elvárások

kal, és a konyhában is szeretnének 
bizonyos eszközöket, főzéstechnoló
giai folyamatokat feljavítani, tudtuk 
meg a dékántól.

Zavarmentes tanítás
Arra a kérdésre, hogy mennyi

ben fogja befolyásolni a következő 
tanévben a tanítást, a bennlakás mű
ködését a felújítás, Biró A. Zoltán 
azt felelte, éppen azért tervezték mo
dul szerűen a munkálatokat, hogy 
egyiket se akadályozzák. Tehát nem 
látványos, „félig lebontjukvissza
építjük” szerű felújítás zajlik majd.

Másik jó hír, hogy az egyetem 
vezetősége az elmúlt héten Csíksze
redában támogatását fejezte ki egy 
új épületszárny felépítésére. Az egye
temnek nagy szüksége van újabb 
felületre, erre pedig az udvaron egy 
kb. 1000 négyzetméteres oktatói
kutatói célra használt új épületszárny 
építésére van lehetőség. A tervezést 
még ebben az évben elindítják, és 
remélik, hogy az építés is gyorsan 
megoldható.

– Erre az új épületszárnyra csík
szeredai helyszínnek nagy szüksége 
van, hiszen az épület nagynak tűnik 
ugyan, de bennlakásnak is, egyetem
nek is eléggé szűkös. Oktatóikutatói 
munkához nem rendelkezünk ele
gendő felülettel, és az ún. oktatáson 
kívüli tevékenység, tehát szakmai 
rendezvényklub, ami szükségszerű, 
hogy legyen egy egyetemen, hiány
zik – részletezte Biró A. Zoltán, aki 
bízik abban, hogy ez a felületbővítés 
a következő 68 évre a csíkszeredai 
helyszín felületgondjait kezeli. 

Nagy lépésnek tartja a dékán, 
hogy egyáltalán elindulhat a ter

vezés, hiszen tizenegyedik éve 
működik az egyetem ebben az 
épületben és eddig bővítésre nem 
gondolhattak.

– Az akkreditáció utáni álla
potnak köszönhető, hogy most 
már hosszú távra tervez az egyetem, 
beruházásokra nyílik lehetőség – 
mondja.

Ugyanakkor tudomásul kell ven
ni, hogy a kolozsvári karnak nincs 
saját épülete, ezért az ottani építke
zésnek prioritása van. Marosvásárhe
lyen pedig létszükséglet a bennlakás 
építése az egyetem épülete mellé, 
amely a város területén kívül van. 
Így a három helyszínen párhuzamo
san kell megoldani a fejlesztési beru
házásokat.

Monitorizálják 
az egyetemet
Az akkreditáció elnyerését köve

tően nemsokára kezdődik az egye
tem monitorizálása. Erről Biró A. 
Zoltán így vélekedik: 

– Egy újonnan akkreditált egye
tem három évig a szakminisztérium 
figyelő tekintete előtt működik, 
ebben nincs semmi újdonság. Mi 
szervezünk államvizsgát, viszont az 
államvizsgabizottságba más egyete
mekről is kell hívni bizottsági tago
kat, ami különben teljesen természe
tes. Szerintem az egyetem felkészült, 
és jól teljesített az akkreditációs 
próbákon úgy, hogy ha időnként 
szakminisztériumi hivatalnokok 
eljönnek és megnézik egyikmásik 
szaknak a működését, meg tudunk 
felelni. A monitorizálásról szóló mi
niszteri rendelet előírja azt is, hogy 
az akkreditálástól számított fél éven 
belül az egyetem minden szintjén le 
kell bonyolítani a választásokat. Újra 
kell választani a döntéshozó testü
leteket, kari tanácsokat, az egyetem 
szenátusát, a vezetők pályázat, illetve 
választás alapján foglalják el majd a 
négy éves megbízatásukat. 

Biró A. Zoltán elmondta, hogy 
az egyetem elfogadta a választások 
menetrendjét, szeptember 4én in
dul a folyamat. Először a döntési 
testületeket választják meg az alsóbb 
szintektől a magasabb szintekig: a 
tanszéki választások után lesz a kari 
tanács, a szenátus megválasztása, 
majd a rektorválasztás, végül választ
ják meg a dékánt.

Az olasz konyha nagymesteré-
től Andeea Perinitől leshették 
el a talján konyha titkos fogása-
it a balánbányai Liviu Rebreanu 
Líceum szakácsképzős diákjai. 
A „Festa della cucina italana” 
nevű, az olasz gasztronómiát 
bemutató háromnapos rendez-
vénysorozat célja ugyanakkor 
a térség turisztikai vonzatának 
népszerűsítése volt.

HN-információ

Az olasz konyha fogásait 
mutatták be Balánbányán 
a Hóvirág étteremben, és 

nem is akárkik, hanem „echte” 
olaszok, a talján konyha nagymes
tereként ismert Andreea Perini, 
híres séf közreműködésével. A 
rendezvényt a Gala Casa Kft. 
helyi kirendeltsége a helyi önkor
mányzat támogatásával, a bresciai 
Giovanni Masroraqua valamint 
a galaci Vasilica Grigorescu köz
reműködésével szervezte. A há
romnapos eseménysorozatban 
partnerek voltak még az olasz 
trezanói Convivium Del Gliateli 
étterem, valamint a Foto Beghi 
és az Ars Cultura kulturális egye
sület. Bekapcsolódtak az olasz 
főzőcskébe a balánbányai Liviu 
Rebreanu Szakközépiskola sza
kácsképzős diákjai is, akiknek 
nem mindennapi lehetőséget je
lentett a rendezvény a tanulásra, 
sőt az Andreea Perinivel töltött 
közös konyhai órákról a jöven
dőbeli szakácsok bizonylatot is 
kaptak a végén. A rendezvény fő 
célja a egyrészt a hagyományos 

olasz konyha bemutatása volt a 
balánbányai közönségnek, de a 
szervezők a bányaváros és a Hagy
máshegység ismertetését is ki
emelten fontosnak ítélték, hiszen 
a reményeik szerint az olasz bará
tok elviszik majd a hírét a telepü
lés és környéke szépségeinek.

A rendezvénysorozat ideje 
alatt az étterem ajtaja mindenki 
előtt nyitva állt, és nemcsak szem
ügyre vehette, de kóstolhattak is 
az olasz étel csodákból az érdek
lődők. A talján gasztronómiai na
pok kísérőrendezvényeként Piero 
Beghi fotóművész tartott fény
képbemutatót, de természetesen 
a torkok sem maradtak szárazon, 
a közönség jóféle olasz borokat is 
kóstolhatott.

– A rendezvény egyik sokat 
ígérő hozadéka, hogy a szakácsnak 
tanuló diákok meghívást kaptak 
Olaszországba, ahol egy héten át 
mélyíthetik el tudásukat a talján 
konyha rejtelmeit illetően. A he
lyi önkormányzatnak mindössze 
az utazási költségeket kell majd 
biztosítania, a diákok szállásáról, 
teljes körű ellátásáról a vendéglá
tók gondoskodnak – tudtuk meg 
Demeter Attila alpolgármetertől.

Az elöljáró hozzáfűzte, remé
lik hagyományteremtő jellege 
lesz a rendezvénynek, szeretnék 
jövőben is megszervezni az olasz 
konyha napjait Balánbányán. 

– Szükség van az ehhez hason
ló, világ felé nyitó rendezvények
re, szívesen támogatunk minden 
hasonló jellegű kezdeményezést 
– fogalmazott Demeter.

Munkában a szakácsok. Olasz ízek

BALáNBáNyA Nyit A viLág FELé

Olasz finomságok napja 
FeLújítják A SAPientiA egyetem éPüLetét

Új szárny építését tervezik
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A pléhgarázsok helyzete

Mit nem beszél az a német?!

Micimackók Bagolyvárban

Hagyományőrző év végi 
tanulmányi kirándulá-
son vettek részt július 

5–6-án Gyimesfelsőlokon, a Ba-
golyvár Panzióban a Micimackó 
óvoda Tigris, Micimackó, Bagoly, 
Füles és Zsebibaba csoportok 
gyermekei. A kirándulás Hargita 
Megye Tanácsa ifjúsági program-
jához benyújtott támogatás által 
valósult meg. Az Add a kezed, 
megmutatom a világot című pá-
lyázati kérelem támogatásának 
köszönhetően óvodánkból ösz-
szesen 51 gyermek vett részt a ki-
ránduláson, majd az egyes prog-
ramhoz hozzánk csatlakoztak a 

gyimesközéploki Majláth Gusztáv 
Károly Óvoda óvodásai.

A gyimesbükki ezeréves határ 
megtekintésével indult kirán-
dulásunk, ahol rövid történel-
mi áttekintőre került sor, majd 
kisétáltunk a kápolnához. Az 
ebéd után kiadós tánc várt ránk, 
hiszen vendégeink a Tücsök ze-
nekar és Zsuzsa néni, illetve a 
helybéli gyerekek voltak. Sára 
Zsuzsanna gyimesi táncokat mu-
tatott be, próbáltuk vele együtt 
járni, gyimesi dalokat tanultunk, 
és megismerkedtünk a gyimesi 
népviselettel. Ezt ügyességi ve-
télkedő követte, a kis színpadon 

a gyerekek népdalokkal, nép-
mesékkel, szólásokkal, közmon-
dásokkal léptek fel, majd juta-
lomban is részesültek. Közben 
elkészült Micimackó gulyása, a 
tábortűz körül már jóllakottan 
énekeltünk és merengtünk…

Másnap a frissítő reggeli tor-
na után felpattantunk a lovas 
szekérre, és irány a vasúti ala gút. 
Zengett Görbepataka a han-
gos gyerekszótól, visszhangzott 
az ének: Tegnap a Gyimesbe 
jártam… Élmény volt a gyere-
keknek! Visszaérve a faluba, 
meglátogattuk a szomszédos fű-
résztelepet és gazdasági udvart. 
Az igazi élményt azonban a kis 
csobogó patakban való önfeledt 
pancsolás és kavicsdobálás je-
lentette, ami közben megtapasz-
talhattuk, és gondolom, örökre 
megjegyeztük, hogy mennyire 
fontos a tiszta környezet, hiszen 
itt is találtunk éppen elég hulla-
dékot. Aztán újra sorakozó, egy 
utolsó csoportkép, és irány haza.

Felejthetetlen emlékkel tértek 
haza a gyermekek, barátságok szö-
vődtek, társkapcsolatok alakultak 
ki, versenyszellem, közösségi érzés 
formálódott a vetélkedők és a kö-
zös játékok által.

Szente Ibolya, Keresztes Ágnes,
Micimackó Óvoda 

Csíkszereda 

AHargita Népe július 18-i 
Levélbontás rovatában 
megjelent Elkobozzák vagy 

megvásárolják címmel Kopacz úr fel-
háborodva ír a polgármesteri hivatal 
intézkedéséről, ami a pléhgarázsok 
lebontásának határidejét hozza tudo-
mására a tulajdonosoknak, valamint 
a kifüggesztett értesítésben bizonyos 
következményekre, költségekre hív-
ja fel a figyelmet. A cikk írója az ügy 
megoldását úgy látja helyesnek, ha a 
polgármesteri hivatal megvásárolná a 
területet, esetleg a garázsokat. 

Tisztelt Uram, 1978 óta garázs-
tulajdonos vagyok, és talán ilyen 
minőségben szeretném tudomá-
sára hozni, hogy az Ön felfogása 
téves! A garázsok alatti területet 
nem vásárolta meg a polgármesteri 
hivataltól senki, akár engedéllyel, 
akár engedély nélkül építette. Adót 
pedig pléhgarázsa belterületének 
négyzetmétere után fizet mindenki, 
csak a garázs három oldala és a fe-
dele a tulajdonosé, amit ha a tanács 
úgy ítél meg, hogy szükséges van a 
területre, valamilyen célból, igen-
is felszólíthatja a tulajdonosokat, 

hogy bontsák le a garázsokat. Nem 
az első eset, az én első garázsomat is 
le kellett bontani, de nem követel-
hettük a tanácstól, hogy vásárolja 
meg, és mi nem adhattuk el, mert 
nem volt a miénk.

Van Önnek tulajdonjogi bizony-
lata? Megvásárolta a tanácstól adás-
vételi szerződés alapján a garázsa 
alatti területet? Jelenlegi garázsom 
után is úgy, mint mindenki, az elfog-
lalt terület után fizetem az adót, de 
nem vagyok a terület tulajdonosa. 
Így volt ez az átkos időben, és így 
van most is. Kopacz úr, csak a tanács 
illetékes osztályához kellett volna 
besétáljon, hogy érdemleges felvilá-
gosítást kapjon ez irányban. 

A cikk még sérelmezi, hogy nincs 
még egy párt, ami rendet teremtene. 
Hát már Ön is felsorolt a cikkben 
vagy kettőt, de megnyugtathatom, 
még van jó pár hivatalosan is bejegy-
zett párt. Politikai, etnikai, területi 
és más vita is van a terítékükön, de a 
sérelmezett garázsügy nem tartozik 
a politikai pártok programjába. 

Molnár Erzsébet, 
Csíkszereda

Hun tábor a Besenyői-tónál

Közel 100 táborozó érkezett 
július 12-én egész Erdély 
területéről és Csángó-

földről Sepsibesenyőre, az Ikafalvi 
Református Egyház és a Magyar 
Ifjúsági Tanács által szervezett Hun 
táborba. A Kulim, Giku, Lan, Suta 
és Pösze törzsek verték fel a sátorfá-
jukat a művelődési otthon melletti 
pázsiton. 

A Hun táborban, ahogyan 
sokan el is képzelték, háború és 
ellenség is volt. Ebben az évben a 
kényelemszeretetet, a kényességet, 
a lustaságot, a rossz akaratot, és 
minden más egyebet – ami meg-
akadályoz minket, hunokat abban, 
hogy jók legyünk – próbáltuk le-
győzni. Sok hun harcost elkísérte a 
táborba a saját ellensége, de a hu-
nok becsületesen küzdöttek meg 
velük.

A törzsterületek elfoglalása után 
minden harcos befogta a saját maga 
lovát, amire a törzs az egész tábor ide-
je alatt éjjel-nappal vigyázott. A tör-
zsi terület kijelölése után a zászlók is 
elkészültek. Ezt követően a rovásírás 
rejtelmeibe is beavatást nyertünk, és 
első alkalommal megismerkedhet-
tünk a rovás betűcsalád felmenőivel, 
Szálegyenessel és a Nejével, azaz az 
„esz” és „en” betűkkel, majd azok 
gyerekeivel. A tábor fővezére arról 
is mesélt, hogy mi szükséges ahhoz, 
hogy a fiúból férfi és a leányból nő 
váljon. 

A hétvégén az Óriáspince tető-
re portyáztak a hunok, ahol a tábor 
tematikájához illeszkedő programo-
kon vehettek részt. A pusztai ötös- és 
a csikósbemutató volt a lovas progra-
mok közül a legnépszerűbb a hunok 
körében, de a Pászka Lehel lovasíjász-
bemutatója is sokakat elvarázsolt. 

A tábor ideje alatt nagyon sok 
vetélkedőn mérhették össze a hu-
nok a tudásukat, rátermettségüket. 
A vetélkedők között a Besenyői-tó 
vizében frissítették fel magukat a tá-
borban részt vevő gyerekek. A fizikai 
erőnlétet és ügyességet megkövetelő 
vetélkedőszámok mellett, mint a 
métázás, számháború, íjazás stb. a 
törzsek a rovásírásban szerzett jártas-
ságukban is összemérték erejüket, és 
meglepően jól teljesítettek. 

A végső győzelmet végül a Lan 
és a Pösze törzs aratta fej fej mellett. 
De minden hun, aki a tábor végéig 
kitartott, győzött. A legnagyobb 
győzelmet aratta, amit ember csak 
arathat, hiszen nem egy másik em-
bert, hanem saját maga gyengéit vet-
kőzte, győzte le. 

Köszönetet mondunk Kovászna 
Megye Tanácsának, amely ebben az 
évben is támogatta az Ikafalvi Re-
formátus Egyházközséget, illetve a 
Bethlen Gábor Alapnak, amely a 
Magyar Ifjúsági Tanácsot támogatta 
anyagilag a szervezésben.

Bardocz Csaba 
táborszervező

„Még mindig jobb fölöslegeseket tudni, 
mint semmit”  Seneca

Sz. L. fordításában megjelen-
tették egy német (német?) 
irományát, bizonyos Keno 

Verseckét az Új Magyar Szó 2012. 
június 8-10-i számában, amely 
állítólag a Der Spiegelben jelent 
meg eredetileg. Idézem: „A ma-
gyarországi szélsőjobboldal egyre 
magabiztosabb ceremóniákkal, 
szobrokkal és emléktáblákkal ün-
nepli az antiszemita kormányzó 
Horthy Miklós és a náci korszak 
egyik íróját. Az új kultusz mögött 
ott áll Orbán Viktor kormányfő 
több párttársa is.”

Hogy ceremóniák, szobrok, 
emléktáblák mennyire lehetnek 
magabiztosak, a szerzőt tessék kér-
dezni!

Ami az „antiszemita” Horthy 
Miklós kormányzót illeti, jó lenne 
tisztázni egyszer s mindenkorra: a 
Wiesenthal csoport annak idején a 
föld fenekéről is előkerítette mind-
azokat, akik egy kicsit is ártottak a 
zsidóságnak, kötélre juttatta vagy 
lakat alá tetette mindazokat, akik 
azt érdemelték. Horthyt a nürn-
bergi perre tanúnak idézték meg, 
ő családjával Portugáliában élt 
matuzsálemi életkort, és békésen 
halt meg. Ezt tudta az egész világ 
Brezsnyevtől Kissingerig, Kádár-
tól Wiesenthalékig, és senki egy 
ujjal sem bántotta. Inkább hiszek 
nekik, mint egy Verseck nevű fir-
kásznak, aki a továbbiakban még 
rátesz egy lapáttal: „Horthy Mik-
lós hírhedt antiszemita volt, az első 
világháború utáni fehér terror ve-

zetője, ő volt a felelős négyszázezer 
zsidó deportálásáért Auschwitz-
ba.” (Ez úgy látszik, nem is hallott 
Hitlerékről!)

Ami pedig Orbán Viktort illeti, 
úgy látszik, neki az a főbűne, hogy 
magyar kormányba magyar em-
bereket promovált, Zuschlagok, 
Hunvaldok, Hagyó Miklósok nél-
kül, szemben elődeivel. 

Utalva a szerző szemita érzé-
kenységére, azt tudnám tanácsol-
ni, ha Budapesten jár, menjen el a 
Dohány utcába (belváros), ott ta-
lál egy olyan zsinagógát, amelyhez 
fogható nincs az egész világon. Az 
udvarán talál egy fémből készült 
szomorúfűzet, amelynek inox le-
vélkéin megtalálja az elpusztított 
zsidók neveit. Ott majd imádkoz-
hat és megbánhatja rágalmazásait. 

Írásában szóba hozza Nyirő 
József temetését is, a háborús bű-
nösét, a nemzeti szocialistáét meg 
a háborús bűnökért halálra ítélt 
Wass Albertét is. Elfelejti, vagy 
nem is jut el az agykérgéig, hogy 
ezeket a román kommunizmus 
ítélte el, elsősorban azért, mert ma-
gyar létükre írni merészkedtek (az 
ördög nyelvén). Cs. Gyímesi Éva 
is hülye kis grófocskának nevezte 
Wasst, mintha csak az akkori kom-
munista propagandistákat hallot-
tam volna. Verseck itt a bukaresti 
politika „pontafikált” állításaira 
orientálódott. Az én korosztá-
lyom átélte a második világhábo-
rút. Az én korosztályom jobban 
tudja, mi történt és miért, mint 
a jelenlegi politikusok, akik vagy 
posztkommunisták, vagy akkor 

még vitaminok sem voltak valami 
salátafélékben. Ugyan, mit kellett 
volna mondania Nyirő Józsefnek 
– és nemcsak neki – a parlament-
ben akkor, amikor kétszázezer 
magyar férfi fagyoskodott a nagy 
orosz pusztán –40 Celsius-fokban, 
1500 kilométerre hazájától, bom-
ba, srapnell s az ágyúk tüzében?! 
Becsületről, tisztességről, hazafi-
ságról, kedves uraim. Románia is 
mintha a német fasiszták oldalán 
szolgált, ugyanezen zászló alatt, 
amelyet nem kellett kicserélni. A 
himnuszt, azt igen, már vagy ötször 
is, ha jól számolom. Bukarestben 
elfelejtették talán, hogy az egész 
Európa összefogására volt szükség 
ahhoz, hogy megakadályozzák egy 
Antonescu nevű fasiszta gazember 
kultuszát Romániában a XXI. szá-
zadban? Már utcákat is neveztek 
el róla, és készen álltak szobrainak 
talapzatai. Csíkszeredában utca 
viseli egy másik fasiszta, Octavian 
Goga nevét, az nem baj, az mind 
rendben van. 

Hazai magyar kritikusok is fity-
málták a két nagy író, Wass Albert 
és Nyirő József munkáit. Egyikük a 
minap azt mondta, hát akinek tet-
szik, olvassa. Jómagam műszaki em-
ber létemre nem nyilvánítok véle-
ményt, jóllehet az is van nekem. Ha 
Nyirőt és Wass Albertet olvasom, 
hallom az erdei patak csobogását, 
érzem a tűző nap melegét, látom a 
haragos felhők gyülekezését, érzem 
a frissen kaszált fű illatát. Kell-e en-
nél több? Jó lesz nem bántani őket!

Kopacz Zoltán,
Csíkszereda



Közismert, hogy Tusnádfürdő és 
környéke a július végén megren-
dezett Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktábor alkalmából 
nyüzsgő „hangyabollyá” változik. 
Szállást kapni, szerezni az utolsó 
napokban igencsak nehéz vállal-
kozás, igazi kihívást is jelenthet a 
vállalkozó szellemű, későn ébre-
dők számára. A megkérdezettek 
úgy látják: ha még nem is telt be 
minden szálláshely a rendezvény 
előtt, Tusványos alatt biztosan be 
fog.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro
Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Mint minden évben, idén 
is számos vendég, turista, 
szórakozni vágyó embe-

rek érkeznek Tusnádfürdőre a már 
hagyományos, immár huszonhar-
madik alkalommal megszervezett 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor alkalmából.

A helyek túlnyomó 
többsége elkelt
– Bátran ki merem jelenteni, 

hogy 100 százalékban beteltek a 
szálláshelyek egész Tusnádfürdőn. 
Minden egyes kiadó szálláshely el-
kelt, vagy ha mégsem, akkor az elkö-
vetkező napokban el fog. A becslé-
sek szerint több mint 2500-ra tehető 
Tusnádfürdőn a lefoglalt szálláshe-
lyek, különböző szobák száma, kö-
rülbelül ekkora a város vendégfoga-
dásra alkalmas kapacitása. Természe-
tesen nem kell elfeledkezni azokról 
sem, akik sátorral érkeznek, továbbá 
azokról sem, akik nem töltik Tus-
nádon az éjszakát. Ugyanakkor sok 
vendég vagy a környező községek-
ben, falvakon keresett szállást, vagy 
a késői szálláskeresés miatt már csak 
ott kapott magának szálláshelyet, 
tehát szép számban vannak olyanok 
is, akik a „szomszédból” látogatják a 
nyári szabadegyetem rendezvényeit 
– számolt be megkeresésünkre Al-
bert Tibor, Tusnádfürdő polgármes-
tere. A helyek egy részét az évente 
visszatérő, már törzsvendégnek szá-
mító idelátogatók foglalták le még 
a tavalyi vagy azelőtti Tusványosok, 
más rendezvények, fesztiválok alkal-
mával. Nagy részük már csak meg-
szokásból is, de azt a helyet választja, 

ahol az azelőtti évben is volt, és úgy 
gondolja, hogy az igényeinek, elvá-
rásainak teljes mértékben megfelel. 
Nem az elmúlt napokban, nem is a 
múlt hét folyamán, hanem már hó-
napokkal ezelőtt lefoglalták a helyek 
nagy részét. Aki a múlt héten, netán 
az eltelt napokban próbált szállást 
szerezni magának, igencsak nehéz 
dolga lehetett – jegyezte meg az elöl-
járó.

 Csíkszeredában 
is szállnak meg
A polgármestertől megtud-

tuk, hogy például a meghívott 
előadók nagy részét Csíkszere-
dában szállásolják el a rendez-
vény ideje alatt, hiszen sokuk 
a fellépést követően már haza 
is utazik, így sok panzió- vagy 
szállodatulajdonosnak nem érte 
volna meg, hogy miattuk az 1-2 
napos ott-tartózkodás miatt visz-
sza kelljen mondaniuk azokat a 
vendégeket, akik a rendezvény 
teljes idejére igényelték volna a 
szállást. – Jó dolog, hogy sikerült 
megnyitni a felújítás alatt levő 
Ózon Szállodát, hiszen a három-
csillagos létesítményben is lehet 
szállást és reggelit biztosítani a 
vendégeknek, annak ellenére, 
hogy még nem történt meg tel-
jes egészében a felújítás. Nagyon 
sok tusnádfürdői van, akik ebben 
az időszakban szobákat adnak ki 
az idelátogató vendégeknek, de 
ezek nagy részét is előre, általá-
ban ismeretségi alapon foglalják 
le – tudtuk meg az elöljárótól.

Konkrét számok 
csak a fesztivál után
Kalamár Andor, a tusnádfürdői 

Iris panzió tulajdonosa feltett kér-
désünkre azt válaszolta, hogy a pan-
ziók, illetve a különböző szálláshe-
lyek telítettségéről akkor lehet majd 
végkövetkeztetést levonni, konkrét 
számokban beszélni, amikor lejár 
Tusványos. Ezt azzal magyarázta, 
hogy sokan előre bár lefoglalják 
a szállásokat, de később érkeznek 
meg és foglalják el azokat. – Történt 
már olyan is, hogy az adott csoport 
megkésett egy-két nappal – hozta fel 
példaként a panziótulajdonos. Az 
Iris panzióban viszont már nem le-
het helyet kapni – mondta Kalamár, 
hozzátéve, hogy tudomása szerint 
egész Tusnádfürdőn nehezen lehet 
már szállást találni, s igaz ez még in-
kább a hétvégére.

Van, aki sátorral vág 
neki a „kalandnak”
Nem kell megfeledkezni azonban 

a sátorozókról sem. A tábor területén 
sátordíjat fizetők is minden évben 
szép számban vannak, mutatja a ta-
pasztalat. De már mondhatni bevett 
szokásnak számít az is, hogy a diákok, 
fiatal táborozók Tusnádfürdőn és 
környékén lakóházak tulajdonosaival 
„egyezik meg”, hogy a kertekben, ud-
varokon felhúzhassák sátraikat. Egyik 
megkérdezett ismerős éppen indulni 
készült Tusványosra, kérdésünkre 
pedig, hogy hol és miként száll meg, 
azt válaszolta, hogy autóval megy, 
néhány barátjával, sátorban tervez-
nek aludni, csak még nem tudják, 
hogy pontosan hol. – Majd kialakul, 
miután megérkezünk, és egy kicsit 
körbenézünk – válaszolja optimistán 
a fiatal fesztiválozó. 
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Nyüzsgő üdülőváros lesz Tusnádfürdő

Sátorozók a tavalyi fesztiválon. Bulisan foTó: mihály láSzló / Archív

A Tusványos mai programja

Délelőtt 10 órától lesz a megnyitó a Lőrincz Csaba sátorban: Tusványos 
a világ közepe – Tusványos 23. (meghívottak: Semjén Zsolt, Németh 
Zsolt, Toró T. Tibor, Jakab Attila, Albert Tibor);

11.30-tól: Jogállam és népszavazás Romániában (meghívottak: 
Smaranda Enache, Toró T. Tibor, Borbély László; moderátor: Csinta 
Samu);

15 órától: Felelős magyar állampolgár – választójog, választási tör-
vény (meghívottak: Gulyás Gergely, Zsigmond Csilla, Izsák Balázs, Szé-
kely István; moderátor: Sándor Krisztina); 

17 órától: A Kárpát-medencei magyar felsőoktatás jövője (meghí-
vottak: Orosz Ildikó, Dávid László, Soós Anna, János-Szatmári Sza-
bolcs, Pákozdi Csaba; moderátor: Aáry-Tamás Lajos).

Kós Károly sátor: 15 órától: Szórványban élni (meghívottak: Böjte 
Csaba, Gergely István Tiszti, Batizán Attila; moderátor: Brendus 
Réka); 

17 órától: Magyar (egyházi) közvagyon. Hol tartunk? (meghívot-
tak: Ősz Sándor Előd, Diószegi László, Mikó Zsuzsanna, Dácz Tibor; 
moderátor: Maksay Ádám).

Wekerle-Mikó sátor: 14 órától: Gazdasági válság? Miért? Med-
dig? (meghívottak: László János, Zsoldos István, Szentpétery Kálmán, 
Christopher P. Ball, Nátrán Roland; moderátor: Mátis Jenő); 

16 órától: Kárpát-medencei egységes turisztikai stratégia (meghí-
vottak: Horváth Gergely, László János, Baranovszky György, Fazakas 
Szabolcs, Vitézy Zsófia; moderátor: Gáll Zoltán); 

17.30-tól: Gazdasági együttműködés (meghívottak: Bagoly Miklós 
Levente, Lukács László, Kovács László, Diósi László; moderátor: Kiss 
Ervin).

Erdély Cáfé sátor: 14 órától: Székelyföldi Legendárium – újdonsá-
gok Székelyföld kincseinek népszerűsítésében: rajzfilm, könyv, térkép.

Koncertek: Ismerős Arcok (19 órától); Deák Bill Gyula (21 órától); 
Role (23 órától). fotó: darvas beáta / archív
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A kormány mintegy 107,5 millió 
lejt utal ki a területi-közigaz-
gatási egységek által jegyzett 
adósságok kifizetése, valamint 
vissza nem térítendő külföldi 
alapokból finanszírozott projek-
tek társfinanszírozása céljából. 
Elméletileg örvendeni lehetne 
ennek a kormányhatározatnak, 
de gyorsan hozzá kell fűzni, hogy 
nem újólagos pénzkiutalásról 
van szó, hanem egy megelőző 
hasonló jellegű kormányhatá-
rozat amolyan kiigazításáról, 
Hargita megye esetében lefe-
lé. A megye sokkal keveseb-
bet kap, mint az első, még az 
Ungureanu-kormány által elfo-
gadott finanszírozás esetében. 
Több megyénkbeli helységnek 
pénzt kell visszafizetnie.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Még az Ungureanu-kor-
mány idején történt: 
április 6-án jelent meg 

a 2012/255-ös kormányhatáro-
zat, amellyel jóváhagyták több 
mint 648 millió lej kiutalását 
a költségvetési tartalékalapból 
egyes területi-közigazgatási egy-
ségek által jegyzett adósságok 
törlesztésére, a helyi költségveté-
sek kiegyensúlyozására, valamint 
vissza nem térítendő külföldi 
pénzalapokból finanszírozott 
projektek társfinanszírozására. 
Ebből a pénzösszegből országos 
viszonylatban 1657 területi-
közigazgatási egység részesült. 
A kiutalt összegek egy részét an-
nak rendje-módja szerint fel is 
használták az érintett helyható-
ságok, ugyanakkor olyan esetek 
is előfordultak, amikor az ügy-
intézés igényes volta miatt arra 
nem kerülhetett sor. Legalábbis 
nem a kormányváltásig, illetve a 
Ponta-kormány ténykedésének 
megkezdéséig. 

A Ponta-kormány 
elvette a pénzt
Nos, ez utóbbi azzal érvelve, 

hogy április végén a költségveté-
si végrehajtás jelentős deficittel 
zárult, valamint azzal, hogy a 
2012/255-ös kormányhatározat 
révén egyes helyhatóságok szá-
mára részrehajlónak bizonyult a 
pénzkiutalás, május 8-án hozott 
egy sürgősségi kormányrendele-

tet. A 2012/15-ös sürgősségi kor-
mányrendeletről van szó, amely 
értelmében a fel nem használt 
összegeket vissza kell folyósítani 
a költségvetési tartalékalapba. 
Heves tiltakozást váltott ki ez a 
kormányrendelet, hisz igen ne-
héz helyzetbe sodort országszerte 
számos megyei és helyi tanácsot. 
Mindenekelőtt bizonyos projek-
tek társfinanszírozása megköve-
telte pénzalapoktól való elesés mi-
att. Ám ennek ellenére a gépezet 
beindult, s a megyei közpénzügyi 
vezérigazgatóságok a sürgőssé-
gi kormányrendelet értelmében, 
valamint a pénzügyminisztériu-
mi utasítások alapján rákénysze-
rültek a már kiutalt pénzalapok 
helyzetének a felleltározására és a 
további kifizetések letiltására. 

Az érintett megyei és helyi 
tanácsok egy része peres úton 
szándékozott érvényt szerezni a 

2012/255-ös kormányhatározat-
nak, illetve megtámadni a Ponta-
kormány sürgősségi kormányren-
deletének egyes előírásait.

Döntött is meg nem is 
az Alkotmánybíróság
A történésekre felfigyelt a Nép 

Ügyvédje, Gheorghe Iancu is (akit 
egyébként utólag feltételezhetően 
„túlbuzgósága” miatt a kormány 
kezdeményezésére menesztett a 
parlament), aki alkotmányossági 
aggályokat fogalmazott meg, s 
az Alkotmánybírósághoz fordult. 
A taláros testület 2012/558-as 
döntése május 24-én született 
meg. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a maga nemében felemás 
döntésről van szó, ugyanis a Nép 
Ügyvédje által megfogalmazott 
kifogásoknak csak részben adott 
helyet. A külföldi vissza nem 
térítendő pénzalapokból finan-
szírozott projektek társfinanszí-
rozása tekintetében például az 

Alkotmánybíróság döntésében 
egy olyan szövegrész szerepel, 
miszerint a pénzalapokra való jo-
gosultság akkor áll fent, ha folya-
matban (în curs de derulare) lévő 
projektekről van szó. 

A hatályos jogszabályok értel-
mében a kormánynak 45 nap állt 
rendelkezésére arra vonatkozóan, 
hogy érvényt szerezzen az Alkot-
mánybíróság döntésének, azaz 
a jogszabályt olyan értelemben 
módosítja, hogy az ráfeleljen a 
szóban forgó döntésre. Az Alkot-
mánybíróság döntése a Hivatalos 
Közlöny június 7-i számában je-
lent meg. Ezek szerint a megfelelő 
intézkedéseket július 22-ig kellett 
meghoznia. 

Egy újabb 
kormányhatározat
A kormány július 18-i ülésén 

került napirendre az Alkotmány-
bíróság 2012/558-as döntésének 
az ügye. Azzal kapcsolatosan egy 
kormányhatározat-ter vezetet 
terjesztettek be. Kezünkbe ke-
rült annak megindokolása. Ab-
ban többek között az olvasható, 
hogy a 2012/255-ös kormány-
határozat, illetve a 2012/15-ös 
sürgősségi kormányrendelet 
alapján a megyei közpénzügyi 
vezérigazgatóságok július 5-ig 
azt közölték, hogy a szóban for-
gó kormányhatározat alapján ki-
utalt pénzalapok ból 392,6 millió 
lejnyi összeget visszavettek. A 
pénzügyminisztérium kérésére az 
Állami Számvevőszék utólagosan 
ellenőrizte azokat a területi-köz-
igazgatási egységeket, amelyek ré-
szesültek a tartalékalapból kiutalt 
pénzekből. Az ellenőrzésekből az 
derült ki, hogy az érintett hely-
ségek 47 százaléka annak idején 
nem jegyzett adósságot, sem pe-
dig olyan külföldi finanszírozású 
projektet, amely feltételezte volna 
a társfinanszírozást. Továbbá a 
2012/15-ös sürgősségi kormány-
rendelet hatályba lépéséig 224,3 
millió lej értékű összeg elköltésére 
került sor, amelyből 145,8 mil-
lió lejt állítólag törvényellenesen 
használtak fel. Az Állami Szám-
vevőszék ellenőrzése nyomán a 
visszatérítendő összeg értéke or-
szágos szinten 167,7 millió lej. A 
megindokolásban az is szerepel, 
hogy a visszatartott összegekből 
csak 12,9 millió lejt kell újólag 
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Közel négyszázezer lejt

> 250 lej vizsgadíjat kell fizessenek a 
biztosítási ügynökök. A 2011. szeptem-
berétől kötelező biztosítási ügynöki vizs-
ga 550 lejes díja 250 lejre fog csökkenni, 
a Biztosításfelügyelet (CSA) erről szóló 
határozata megjelent Románia Hivatalos 
Közlönyében. Azok az ügynökök, akik újra 
kell vizsgázzanak, a korábban megállapí-
tott 700 lej helyett 300 lejt kell fizessenek. 
Violeta Ciurel, az Axa biztosító elnöke ko-
rábban figyelmeztetett, hogy a tavaly beve-
zetett kötelező vizsga valóságos béklyóvá 
vált a biztosítótársaságok számára.  Theodor 
Alexandrescu, az Alico biztosítótársaság el-
mondása alapján csupán a vizsgára felkészí-

tő képzés nevezési díja 1400 lejre rúg, amit 
követ a vizsgadíj. A szakképesítést igazoló 
bizonyítványt a Biztosításkezelő Intézmény 
(IMA) vizsgáján lehet megszerezni, miután 
a jelentkező kijárt egy speciális kurzust.

> Az alapélelmiszerek 9%-os áfájával 
számol a jövő évi költségvetési tervezet. A 
Mediafax hírügynökség értesülései szerint 
a 2013-ra vonatkozó költségvetési tervezet 
több, a mezőgazdasági szektor fejlesztésére 
vonatkozó intézkedést is tartalmaz. Az ál-
lam jövő évi gazdálkodási kereteit tartalma-
zó terv részeként szerepel egy agrárfejlesztési 
hitelalap, amely a kormány és a bankszektor 

közreműködésével jönne létre. Célja az EU-s 
alapok lehívásának felgyorsítása és annak el-
kerülése, hogy egymilliárd euró uniós pénzt 
befagyasszanak. Emellett a kormány 200 
millió euróval pótolná ki a vidéki infrast-
ruktúrafejlesztés büdzséjét, amihez azonban 
szükség van az Európai Bizottság jóváha-
gyására. A tervezetben szerepel az alapélel-
miszerek áfájának 24%-ról 9%-ra történő 
mérséklése, amely az indítványozók szerint 
szociálisan is indokolt lenne, illetve nagyobb 
adóbevételt jelentene az államkasszának. 
Ezt a differenciált adókulcsot az EU több 
országában is alkalmazzák, többek között 
Németországban és Belgiumban is. hí
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A Pénzügyminisztérium,
az Országos 

Adóügynökség,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály

– Székelyudvarhely, Malom utca 5. sz.,  
tel.: 0266–217558, fax: 217558 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. március 16-án 10 órakor Székelyudvarhely, Ma-
lom utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós DISCO 
TRIO Kft. (fiskális lakhelye: Zetelaka 1256. szám,  
Hargita megye, fiskális azonosítószám 12836434) tu-
lajdonát képező következő ingóságot:

AC brEAK AUDI A6 QUATro személygépkocsi, 40 
AbDHQIACAUI12DC38E4 típus, gyártási év: 2004, 
HR-06-MHM, szürke színű, 3496 cm3 motorral, gáz-
olajjal működő, 5 személyes, klimatizált, technikai-
lag ellenőrzött –  39 000 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az árverést 
megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–217558/328-as telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. július 24-én 

kifüggesztették.

Hargita Megye Taná-
csa számára a most 
meg jelent kormányha-
tározat értelmében 2 
545 000 lejt utaltak ki. 
Ez az összeg a megelőző 
kormányhatározatban 
még 6 400 000 lej volt.

hargitanépe



2012. július 25., szerda | 11. oldal 

való kiutalásra vonatkozóan

vettek el Hargita megyétől

hargitanépe
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> Újabb csúcs: 4,6397 lejt ér egy euró. 
A jegybank tegnapi hivatalos árfolyama sze-
rint jelenleg egy euró 4,6397 lejt ér: a hazai 
valuta soha nem volt még ennyire gyenge a 
közös európai fizetőeszközhöz képest. Hét-
főn az euró árfolyama átlépte a lélektaninak 
számító, 4,6 lejes határt. A dollár is tovább 
erősödött a lejhez képest: az amerikai fize-
tőeszközt 3,8343 lejért lehet megvásárolni. 
A hétfői csúcsérték 3,7999 lej volt dolláron-
ként. A frankkal szemben is vesztett értéké-
ből a lej: a BNR hivatalos árfolyama szerint 
tegnap 3,8630 lejért lehet beváltani a svájci 
frankot, hétfőn még 3,8314 lejért lehetett 
frankot venni.  

> 91 milliárd dollárt menekítettek 
ki adóparadicsomokba a romániai va-
gyonosok. Romániai magánszemélyek és 
cégek 1972 és 2010 között összesen 91,1 
milliárd dollárt menekítettek ki adóparadi-
csomokba – az összeg meghaladja az ország 
2010-es GDP-jének felét. Az említett 40 
éves periódusra levetítve az összeg évente 
2,5 milliárd távozó dollárnak felel meg – 
derül ki a Tax Justice Network elemzéséből. 
A felmérés szerint Kelet-Európában csak 
Magyarország és Lengyelország előz meg 
minket az elköltöztetett pénzek mértékét 
tekintve. Magyarországon évente 8,6 milli-
árd dollárt helyeztek el adóparadicsomok-

ba, Lengyelországban pedig 4,7 milliárd 
dollárt. Bulgáriai cégek és magánszemélyek 
évi 2,2 milliárd dollárt, a lett vállalkozók 
1,5 milliárd dollárt, a litvánok egymilliár-
dot, az észtek pedig 0,8 milliárdot menekí-
tettek ki, a Moldovai Köztársaságból pedig 
évente 0,1 milliárd dollár vándorolhatott ki 
illegális úton.

> 1,5 milliárd eurós kárt is okozhat 
az agrárszektornak a szárazság. A száraz-
ság 30 százalékkal is visszavetheti az idei 
kukorica- és napraforgótermést, a gazdák 
emiatt akár 1,4–1,5 milliárd eurós veszte-
séget is elszenvedhetnek. Temes megyében 

például negyedével lesz kisebb a naprafor-
gótermés, és csak feleannyi kukorica lesz, 
mint tavaly. Ez hektáronként egy tonna 
kukorica és 800-900 kilogramm naprafor-
gó elvesztesét jelenti – véli a mezőgazdasági 
minisztérium egyik területi képviselője. A 
Ziarul Financiar szerint a gazdák úgy tud-
ják mérsékelni a veszteségüket, ha a termést 
nem adják el rögtön a betakarítás után, ha-
nem raktározzák addig, amíg a nemzetközi 
ár magasabb lesz. Victor Ponta miniszter-
elnök hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a kor-
mány átvállalja az öntözőrendszer energia-
költségeit, hogy mérsékelje a kárt, amelyet 
a szárazság okoz. hí
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kiutalni. Ezzel egyidejűleg az 
érintett területi-közigazgatási 
egységeknek még további 167,7 
millió lejt kell visszautalniuk az 
állami költségvetési tartalékalap-
ba. A következtetés: az elfogadan-
dó kormányhatározat révén azok 
a területi-közigazgatási egységek, 
amelyek esetében bebizonyoso-
dott a törvényes jogosultság, meg 
fogják kapni a nekik járó összege-
ket. Nos, erre vonatkozik a beve-
zetőben már említett 2012/705-
ös kormányhatározat.

több mint százmillió lejt
utalnak ki
Annak értelmében a költ-

ségvetési tartalékalapból 107,5 
millió lejt utaltak ki, s abból or-
szágos viszonylatban 415 terüle-
ti-közigazgatási egység részesült. 
Esetenként az „érvágás” jelentős. 
És ezek között van megyénk is, 

mindenekelőtt Hargita Megye 
Tanácsa, amely számára a most 
megjelent kormányhatározat ér-
telmében 2 545 000 lejt utaltak ki. 
Ez az összeg a megelőző kormány-
határozatban még 6 400 000 lej 
volt. Értesüléseink szerint a me-
gyei tanács nem hagyja annyiban 
a dolgokat, s szándékában áll a 
pereskedés.

Amúgy, a mostani kormány-
határozatban tíz Hargita megyei 
helység szerepel, Csíkszereda szá-
mára 240 000 lejt, Szentábrahám 
számára 40 000 lejt, Kápolnás 
számára 3000 lejt, Kozmás számá-
ra 90 000 lejt, Felsőboldogfalva 
számára 100 000 lejt, Szépvíz szá-
mára 124 000 lejt, Madaras számára 
32 000 lejt, Remete számára 15 000 
lejt, Csíkszentmárton számára 16 000 
lejt, Csíkszenttamás számára 254 000 
lejt, Vasláb számára pedig 149 000 
lejt hagytak jóvá.

Ha tekintettel vagyunk arra is, 
hogy a 2012/255-ös kormányha-
tározat alapján előzőleg elköltött 
összegek egy részét „elismerte” a 
kormány, most pedig jóváhagyta 
bizonyos pénzalapok kiutalását, 
akkor is a nagy vesztesek között 
kell számon tartsuk megyénket. 

veszteslista
Lássuk a tényeket: Szentegy-

háza a 2012/205-ös kormányha-
tározat értelmében 280 000 lejben 
részesült, abból 199 000 lejt el is 
költött, de a mostani kormányha-
tározat értelmében a teljes össze-
get vissza kell folyósítania. Hason-
ló sorsra jutott Székelykeresztúr 
is, amely 320 000 lejtől esett el, 
akárcsak Borszék, amely esetében 
300 000 lejről van szó, Etéd sincs 
rajta a mostani kormányhatározat 
névjegyzékén, de annak idején 
240 000 lejt utaltak ki számára, 
ugyanennyit Fenyédnek is, de 
most lekerült a listáról, és ugyan-
így Oroszhegy is. Folytathatnánk 
a sort Újszékellyel (200 000 lej), 
Románandrásfalvával (240 000 
lej), Szárheggyel (304 000 lej), 
Csíkszentmártonnal, amely szá-
mára eredetileg 280 000 lejt utal-
tak ki, de a mostani kormányhatá-
rozat értelmében jogosultságának 
értéke alig 16 000 lej, Kászonaltíz 
annak idején 400 000 lejjel szere-
pelt az érintettek névjegyzékén, 
most pedig lekerült a listáról, s így 
tovább. Összevetve a megelőző, a 
2012/255-ös kormányhatározat 
szerves részét képező mellékletét 
a most megjelent kormányhatáro-
zat mellékletével, az olvasható ki, 
hogy a megelőzőn szereplő 60 te-
lepülés majd mindenike ilyen vagy 
olyan formában, illetve ilyen vagy 
olyan módon vesztese a költségve-
tési tartalékalapból pénzalapokat 
kiutaló kormányhatározatnak.

Hozzávetőleges számítások 
szerint a visszatérítendő/vissza-
folyósítandó pénzösszeg megyék 
szintjén meghaladja a 12 millió 
lejt. Egyes települések máris je-
lezték, hogy ellehetetlenülhet a 
helyzetük, a 2012/705-ös kor-
mányhatározat előírásainak gya-
korlatba ültetése nyomán, mások 
pedig kénytelen-kelletlen olyan 
javaslatot fogalmaztak meg, mi-
szerint szabjanak határidőt, ne-
vezetesen 2012. december 31-ét a 
visszatérítés tekintetében.

Nyomott árak a termelőkNél

Külföldi dinnyét 
árulnak hazaiként

Hetekkel ezelőtt magyarországon az őshonos dinnyeter-
mesztők az ellen tiltakoztak, hogy állítólag romániából 
és Görögországból behozott görögdinnyét próbálnak 
„magyar terményként” értékesíteni ottani élelmes ke-
reskedők, viszonteladók. azt állították, hogy ott tulajdon-
képpen még be sem érett a nagy keresletnek örvendő és 
valóban kiváló minőségű magyar dinnye, ugyanakkor a 
külföldről behozott jóval olcsóbb, mint a honi termény, 
főleg annak okán, hogy az ottani termés megsínylette az 
időjárási viszontagságokat. majd ugyanazon időszakban 
országunkban is tiltakoztak a dinnyetermesztők, neveze-
tesen az olt megyei Dăbuleni község hírneves termesz-
tői, mert Görögországból származó dinnyét értékesíte-
nek országszerte „Dăbuleni márkanév” alatt. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A dăbuleni-i görögdinnyét (rubeniţă) bejegyeztették 
az országos márka és találmányi hivatalnál (OSIM), 
a vonatkozó bizonylat száma 2012/114 041. 

Ugyanakkor helyi érdekképviseletük a termelők számára 
olyan bizonylatot is kibocsátott, amely révén igazolhatják, 
hogy valóban onnan származik, ott termelték meg azt a hír-
neves görögdinnyét. Magyarországon tovább bonyolódott a 
dinnyeügy, ugyanis nemrégiben a termesztők arról panasz-
kodtak, hogy tőlük nyomott áron vásárolják fel a dinnyét a 
viszonteladók és a kereskedők, és azt drágán adják el, busás 
haszonra téve szert. A viszályt az érdekképviseletük és más 
hatóságok révén próbálták meg feloldani olyan értelemben, 
hogy megegyeztek: a nagy áruházláncok nem kérhetnek 
többet a görögdinnye kilogrammjáért mint 99 forint. Ez a 
megegyezés azonban szemet szúrt a Gazdasági Versenyhiva-
talnál, amely tisztességtelen megegyezés gyanúja okán vizs-
gálódást helyezett kilátásba. Erre reagáltak az érintettek is, s a 
hét eleje óta már megszűnőben Magyarországon a 99 forin-
tos „egységár”. A dinnyepiac ilyenszerű alakulásának mind-
két országban másabb vonatkozásban is reakciókat váltott 
ki. Arról van szó, hogy mind Magyarországon, mind pedig 
Romániában napirendre került az őstermelők érdekeinek 
hathatósabb védelmezése. Az illetékes hatóságok mindkét 
országban fontolóra vették az úgynevezett termelői bizony-
latok kibocsátására vonatkozó jogszabályozás módosítását. 
Értesüléseink szerint a hazai mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési minisztérium illetékeseit foglalkoztatja a vonatko-
zó, a 2001/661-es kormányhatározat egyes előírásainak a 
módosítása. A feltételrendszeren szeretnének szigorítani, 
mert a tapasztalatok szerint a bizonylatot, illetve annak 
kibocsátását a polgármesteri hivatalok igen nagyvonalúan, 
felületesen kezelik. Ilyenképpen pedig az sem kizárt, hogy 
akár déligyümölcsöt is termeszthet a délvidéki gazda. Mint 
ahogy az is köztudott, hogy az elmúlt hetekben országszer-
te szatmári eperként adták el a törökországi vagy görögor-
szági epret és ugyanígy Vrancea megyeiként a barackot. Az 
elképzelések szerint ezentúl a termelői bizonylatot ellenje-
gyezniük kell majd az érdekképviseleti szervezeteknek is, a 
terméktanácsoknak, vagy esetleg az agrárkamaráknak. Idő-
szerűnek és indokoltnak látszik a jogszabály módosítása, 
mert például a megyénkbeli piacokon is tapasztalni, hogy 
év elejétől az év végéig ugyanazon, más megyéből „idetele-
pült” személy árusít paradicsomtól kezdve és asztalt szilvá-
val végezve bárminemű zöldséget, gyümölcsöt stb.

 hirdetés
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Csíkszeredai városnapok

Székely Szupermaraton

> Hokibíró-tanfolyam. A romániai 
jégkorong-játékvezetői testület hokibírói 
tanfolyamot szervez Csíkszeredában, amely-
re 16–25 év közötti, korcsolyázni jól tudó 
fiatalok jelentkezését várják. Érdeklődni 
Galusnyák Leventénél lehet a 0735–163355 
és a 0749–852609-es telefonszámokon.

> Kemény felkészülési torna. Szep-
tember 6–8. között Brassóban igen erős 
nemzetközi jégkorongtornát rendeznek. 
A tornán a jövő évi ifjúsági olimpiára ké-
szülő romániai válogatott (1996/1997-
ben születettek) is érdekelt lesz. A házi-
gazdák mellett Brassóban lesz Oroszor-

szág 1998-ban születettek válogatottja, 
továbbá a lett 1996/1997-ben születet-
tek válogatottja. Az eseményre meghí-
vást kapott még a cseh, illetve a szlovák 
korosztályos nemzeti csapat. A két gárda 
közül fog kikerülni a negyedik résztvevő.

> Román labdarúgás. Hétfőn késő este 
a Bukaresti Steaua – Concordia Chiajna 
összecsapással lejárt a román élvonalbe-
li labdarúgó-bajnokság első fordulója. A 
zárómérkőzésen a fővárosi csapat a 49. 
percben Rusescu révén elért találattal győ-
zött. A nap másik találkozóján az újonc 
Konstancai Viitorul „hazai” környezetben 

– Galacon rendezték az összecsapást – 
döntetlent játszott a Brassói FC-vel. Az első 
forduló eredményei: Pandurii Târgu Jiu – 
Kolozsvári U 6–2, Drobeta 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, Besztercei Gloria 
– Astra Ploieşti 1–2, Bukaresti Rapid – FC 
Vaslui 2–2, Konstancai Viitorul – Brassói 
FC 2–2, Bukaresti Steaua – Concordia 
Chiajna 1–0.

>  Vége Kaká realos korszakának. Spa-
nyol lapértesülések szerint Kaká már nem 

sokáig lesz a Real Madrid labdarúgója. A 
Marca és az As úgy tudja, José Mourinho 
hétfő délután közölte a brazil játékossal, 
hogy már nem számít rá.  A hétfői találko-
zón Mourinho és Kaká mellett jelen volt a 
játékos édesapja és a menedzsere is. A Real 
Madrid ma este felkészülési mérkőzést ját-
szik az Oviedóval, és a találkozóra készülő 
keretben Kakának nem jutott hely. A spa-
nyol lapok szerint ez is azt támasztja alá, 
hogy a portugál szakember nem számol a 
brazil világbajnokkal, akinek helyére Luka 
Modric érkezhet a Tottenhamből. Kaká 
útja Madridból Brazíliába, az MLS-be vagy 
korábbi csapatához, a Milanba vezethet.hí
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Ezúttal is nagyszámú részvételre számítanak a szervezők Fotó: Mihály lászló / archív

hargitanépe

ACsíkszeredai Városnapok 
ke retében idén 11. alkalom-
mal kerül sor a Tusnád Ás-

ványvíz Székely Szupermaratonra. 
A viadalt vasárnap, augusztus 5-én 
9 órától tartják. A rajt Csíkszeredá-
ból a Vár térről lesz, a versenyzők 46 
kilométert kell megtegyenek. A me-
zőny Csíkszereda – Csíkszentkirály 
– Csíkszentmárton – Tusnád – Ve-
rebes – Csatószeg – Csíkszentsimon 
– Csíkszentimre, majd újból Csík-
szereda utcáin szalad át a Vár térig.

A szervezők – Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, Hargita Me-
gyei Ifjúsági és Sportigazgatóság, 
Csíki Sportegylet, Hargita Megye 
Szabadidősport Szövetsége – ezúttal 
is ellenőrzőpontokat hoznak létre, 
amelyeket 11,5 kilométerenként 
határozták meg (1-es pont 11,5 km, 
2-es pont 23 km, 3-as pont 34,5 km, 
4-es pont az érkezés színhelye). Az 
ellenőrzőpontoknál, illetve az erre 
alkalmas helyeken „frissítő” ponto-
kat is kialakítanak.

A versenyre az egyéni – női és 
férfi – kiírás mellett női és férfivál-
tók is benevezhetnek, a váltók négy 
személyből tevődnek össze. A váltó 
versenyben hat korcsoportot alakí-
tottak ki a szervezők: ifjúsági (14 
és 20 év közöttiek); 175 évesekig 
(a négy váltótag átlagéletkora alap-
ján); 176–200 év között; 201–250 
év között; 251–300 év között és 
300 év fölöttiek.

A szervezők felhívják a résztve-
vők figyelmét, hogy a beiratkozás a 
személyazonossági igazolvány alap-
ján történik. A versenyzők „saját 
felelősségre” versenyeznek, ennek 
érdekében nyilatkozatot töltenek ki 
indulás előtt, illetve a versenybíró-
ságnak egyéni orvosi bizonylatot kell 
leadni, amiből kiderül, hogy az illető 
sportoló egészséges és versenyképes. 
A benevezési lap letölthető a www.
szereda.ro és a www.djsthr.ro hon-

lapról. A részvételi lapokat augusz-
tus 4-ig kell eljuttatni a szervezőbi-
zottsághoz (Hargita Megyei Ifjúsági 
és Sportigazgatóság, Csíkszereda, 
Hősök utca 7. szám) vagy faxon a 
0266–371772, 0266–371278-as 
számokra. A versenyen csak azok a 
sportolók vehetnek részt, akik július 
31-ig betöltik 14. életévüket és elfo-
gadják a versenyszabályzatot. A szer-
vezők a versenyzők kérésére ingyen 
szállást biztosítanak 20-25 személy 
részére a jelentkezés sorrendjében.

A versenytávot egyéniben ma-
ximum 6, a váltók esetében legtöbb 
4 óra 30 perc alatt kell megtenni, az 
időtúllépés után érkező versenyzőket 
a szervezők nem várják be, de a spor-
toló köteles értesíteni a versenybi-
zottságot, és le kell adnia rajtszámát.

A Székely Szupermaraton al-
kalmával a szervezők a legjobbakat 
pénzjutalomban részesítik. Az egyé-
ni számokban (férfi és női) az első 
hat helyezett kap jutalmat. Az első 
1000 lejt, a második 700 lejt, a har-
madik 500 lejt, a negyedik 300 lejt, 
az ötödik 200 lejt, míg a hatodik 
100 lejt. A váltó számok résztvevői is 
pénzjutalomban részesülnek, ám itt 
„csak” az első három csapat. Az első 
helyezett 1000 lejt, a második 700 
lejt, míg a harmadik 500 lejt kap. A 
korcsoportok győztesei érmet és ok-
levelet kapnak. A versenybizottság 
két-két különdíjat is kioszt az egyéni 
legfiatalabb, illetve legidősebb ver-
senyzőknek (nőknek és férfiaknak 
egyaránt), ha a versenyt a keretidőn 
belül befejezik, függetlenül, hogy 
az illető személy egyéni vagy váltó 
tagjaként versenyzett. Különdíjban 
részesül a legtávolabbról érkezett 
versenyző, illetve a legnépesebb Csík 
vidéki települést képviselő váltó, il-
letve a vidék legjobb férfi és női ver-
senyzője is. Az eredményhirdetés és 
díjkiosztás a viadal napján 15 órakor 
a Vár téren lesz.

Súlyos sérülést szenvedett 
a hétfő délutáni edzésen a 
Székelyudvarhelyi KC szélső-

je, Mihalcea Andrei. A játékost teg-
nap Marosvásárhelyen megműtöt-
ték. Az SZKC csapatorvosa szerint 
előreláthatóan nagyon hosszú felépü-
lés vár a válogatott játékosra. A csa-
pat hétfői edzésén kapott a lábához 
Mihalcea Andrei, már akkor sejteni 
lehetett, hogy nagy a baj. „A játékos-
nak Achil les-ín szakadása van a bal 
lábában. Tegnap reggel felvitték a 
marosvásárhelyi kórházba, ahol még 
aznap megműtötték” – mondta az 
SZKC csapatorvosa, dr. Venczel 
László. A szakember egyelőre nem 
akart jóslatokba bocsátkozni, hogy 
mekkora időt kell kihagynia a spor-
tolónak, de előreláthatóan ebben az 
évben nem tud már pályára lépni.A soron következő idény több mint valószínű kimarad Mihalceának

Labdarúgó románia-kupa

Szászrégen a következő ellenfél

Műteni kell Mihalceát

kisorsolták a labdarúgó románia-
kupa második fordulóinak párosí-
tásait. a Csíkszeredai Fk csapata 
a szászrégeni Lendületet kapta 
ellenfélül. a találkozót augusztus 
1-jén rendezik Csíkszeredában.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Ellenfelet kapott tegnap dél-
ben a Csíkszeredai FK labda-
rúgócsapata a Románia-kupa 

második fordulójára. A csíki csapat 
a következő körben a Szászrégeni 
Lendület gárdájával kell szembe-
nézzen. A találkozóra augusztus 
1-jén kerül sor 17.30-tól.

A kupa e körében már részt 
vettek a sorsoláson a harmadik liga 
élmezőnyében végzett csapatok, il-
letve a második liga kieső együttesei. 
A csíki csapat azt a régeni csapatot 
kapta ellenfélül, amely a múlt idény-
ben a harmadik liga 6-os csoportjá-
ban szerepelt. A régeniek a C6-os 
csoport ötödik helyén végeztek a 
2011/2012-es idényben. A 30 mér-
kőzésből 15-öt megnyertek, 10-en 
vereséget szenvedtek, míg öt össze-
csapást eldöntetlenül zártak.

Érdekes összehasonlítás, hogy 
a régeniek a Marosvásárhelyi FCM 
II. – amelyet az FK simán 2–0-ra 
vert hazai környezetben, úgy, hogy 
öt is lehetett volna a közte – a múlt 

idényben oda-vissza verték. Idegen-
ben 1–0-ra, míg hazai pályán 3–0-ra 
nyertek. Ennek tükrében jövő héten 
egy jóval szorosabb és kiegyenlítet-
tebb mérkőzésre lehet számítani. 
Érdemes lesz újra kilátogatni a csík-
szeredai labdarúgópályára.

újból kizárhatják
a Fenerbahcét
A török Fenerbahce újabb egy 

évre kívülragadhat az európai kupa-
porondról, miután tegnap délben 
az Európai Labdarúgó-szövetség 
főtitkára, Gianni Infantino beje-

lentette, hogy fenntartják a török 
csapattal szemben ezt a lehetőséget. 
A Fenerbahcét a múlt idényben is 
kitiltotta az UEFA a Bajnokok Ligá-
jából – helyét a Trabzonszpor vette 
át –, ugyanis bundabotrányba keve-
redett. Az UEFA egy hónapja még 
megengedte, hogy részt vegyen a 
BL nem bajnokok ágának selejtező-
jében, ahol a román ezüstérmes FC 
Vaslui vár rá, de a Fener aktáját újra 
megnyitották. Így kérdéses a további 
sorsa. Amennyiben ebben az évben 
is eltiltják, akkor a Vaslui zöld asztal-
nál megy tovább a következő körbe.

Nehezebb ellenfél következik a Vásárhely II-nél Fotó: Balázs árpád



lakás

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

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

Sürgősen ELADÓ vagy KIADÓ 
Madéfalván, az állomás környékén, Fő 
út 822. szám alatt 3 szobás, konyhás, 
fürdőszobás ház nagy udvarral, 16 ár 
kerttel. Irányár: 23 000 euró. Telefon: 
0740–769198, +36–20–5348276. 
(22303)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá-
ban. Telefon: 0725–548016. (22312)

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

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

ELADÓ Csíkszereda központjá-
ban (Szív u.) bútorozott, beköltözhető 
garzonlakás a IV. emeleten (beüve-
gezett balkon, cserepes tetőzet). Ára 
megegyezés szerint. Telefon: 0366–
566476, 0746–531417.

jármű

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

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

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Vectra B, Euro 4-es, 1.6-os motor-
ral, metálszürke színben (ABS, szer-
vo, automata klíma, központi zár, hat 
légzsák, elektromos ablakok, elektro-
mos tükrök, állítható kormány, MP3-
lejátszó), frissen behozva, nagyon jó, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Vállalom a RAR-vizsgát. Ára: 2950 
euró. Telefon: 0724–175640, 0729–
257421. (22271)

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

ELADÓ 2006-os évjáratú Renault 
Symbol jó állapotban. Telefon: 0756–
079402.

vegyes

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

ELADÓK nagyszótárak (dupla) 
50–60 000 szóval mindössze 49 le-
jért: angol–magyar–angol, német–
magyar–német, francia, olasz, latin. 
Ingyenes házhoz szállítás a megyében. 

Telefon: 0752–301914.

KIADÓ helyiség szépségszalonban 
műkörmös részére. Telefon: 0745–
420821.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

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)

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

BETONPISKÓTA a legkedvezőbb 
áron, kiváló minőségben, közvetlenül 
a gyártótól. Járdának, térburkolásnak, 
különböző színekben. Mennyiségi ked-
vezmények! Szállítás nagy tételben. 
Megrendelhető Csíkszereda, Rét u. 83. 
szám alatt. Telefon: 0745–475872.

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

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

ELADÓK előnevelt tojó- és hús-
csirkék. Telefon: 0266–333911, 0747–
085113. (22198)

ELADÓ 3 éves pirostarka első bor-
jas tehén. Telefon: 0724–537896.

előadás

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

tanfolyam

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

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK indul-
nak lakberendező, virágkötő, rendez-
vény szervezés, marketing és rek lám-
szer kesztés szakon. Telefon: 0726 –
082352, e-mail: jakab.ildiko@yahoo.
com.

 

telek

ELADÓ 21 ár beltelek Csík va-
csárcsiban, a főút mellett tiszta iratok-
kal. Víz, villany a telek mellett. Telefon: 
0749–327001.

állás

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

elveszett

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

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki a 
gyászoló hozzátartozóknak Csíksze-
redába és Brassóba

KASSAY KATALIN
Micu

hirtelen elvesztése miatt érzett fáj-
dalmukban. A Márton Áron Főgim-
náziumban 1961-ben végzett diák-
társai. (22315)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2011. jú-
lius 21-re, drága édesanyám,

BALOG VIKTÓRIA

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. július 26-
án 19 órakor lesz a csíkcsicsói temp-
lomban. Lánya és unokái. (22303)

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, 
és örökre megmarad.

(Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk 2011. jú-

lius 26-ra,

SZABÓ JÓZSEF

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékezős szentmise 2012. július 
26-án, csütörtökön 19 órakor lesz 
a csíkdánfalvi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (22291)

elhalálozás

Hirdetések2012. július 25., szerda  | 13. oldal 

Ausztriai, németországi, svájci és egyéb uniós 
• szakmunkák, 

•  segédmunkák hölgyeknek, uraknak! 
Tel.: 0036–30–407–3821; 0036–30–449–3848.

A HARGITA ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

árverést szervez leírásra jóváhagyott alapeszközök értékesítésére. Az árverésre 
2012. augusztus 30-án 12 órakor kerül sor az igazgatóság székhelyén, Csíksze-
reda, Márton Áron utca 78. szám alatt. Az árverezésre kerülő alapeszközök lis-
tája az igazgatóság székhelyén tanulmányozható, érdeklődni a 0266–313222-
es telefonszámon lehet. Az alapeszközök megtekinthetők az erdészeti igazga-
tóság azon alegységeinél, amelyeknél használatban voltak. 

A résztvevőknek a következő dokumentumokat kell bemutatniuk:
– a részvételi díj kifizetését igazoló nyugta;
– bejegyzési bizonylat másolata jogi személyek, személyazonossági igazol-

vány magánszemélyek esetében.
Amennyiben eladatlan alapeszközök maradnak, szeptember 6-án, illetve 13-

án 12 órakor az árverést megismételjük.

Hargita megyei hálózatunk bővítéséhez

termékértékesítő kollégákat keresünk.

A munkakör leírása: új ügyfelek felku-
tatása, ügyfélállomány gondozása, az értékesítéshez kapcsolódó admi-
nisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: jó kommunikációs készség, 
ügyfélcentrikus hozzáállás, eredményorientált gondolkodásmód, mini-
mum középfokú végzettség, számítógépes ismeretek, magyar és román 
nyelvtudás. Amit kínálunk: fiatal, dinamikus csapat, díjmentes képzé-
sek, versenyképes jövedelem. Jelentkezés módja: Amennyiben hirdeté-
sünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát a 
tbicreditcsik@yahoo.ro e-mail címre. 

További információk a 0727–772274-es telefonszámon.

2012. augusztus 1-jétől  
a GOSCOM Rt. 

kéményseprő szolgáltatást indít 

(kémény ellenőrzése, tisztítása, igazolás kibo csátás) 
bármilyen anyagból készült és maximum 600 mm 
átmérőjű kémények esetében. Cégünk rendelkezik 
a szükséges engedéllyel ennek a szolgáltatásnak az 
elvégzésére, valamint korszerű kéményseprő felsze-
reléssel.

 További információkért forduljon bizalommal 
hozzánk cégünk székhelyén, az Akác utca 1. szám 
alatt vagy a 0266–324614/148-as  telefonszámon. 

Goscom, az otthonod biztonságáért! 

Keresünk, de nem vagy már sehol,
mégis itt vagy mindig valahol.
Talán egy napsugárban, talán 
a holdfényben.
Vagy csillag lettél fenn az égen.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
gyermek, férj, édesapa, testvér, 
sógor, koma, rokon, barát, szom-
széd és jó ismerős,

GERGELY SÁNDOR

életének 41.,házasságának 18. 
évében, 2012. július 22-én tra-
gikus körülmények között el-
hunyt. Drága halottunkat 2012. 
július.25-én, szerdán 17 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a 
római katolikus egyház szertartá-
sa szerint, a Szent Miklós-hegyi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléked legyen áldott, pihené-
sed csendes! Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. A gyászoló család                                                                                                                       
Székelyudvarhely 

Isten szent akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy

id. SÁNDOR JÓZSEF

életének 84. évében 2012. július 
23-án szíve megszűnt dobogni. 
Temetése július 26-án 10 órakor 
lesz a csíkszentgyörgyi temető 
ravatalozójából. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! A gyá-
szoló család.

Kereskedelmi munkatársat keresünk!
A munkakör leírása: termopán ajtók és ablakok értékesítése, áraján lat-

készítés, kapcsolattartás és szerződéskötés ügyfelekkel.
Elvárások:

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

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

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

További információk a 0744–699386-os telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



> Érmeket kaptak a japánok. Kézzel 
készített érmeket kaptak a Londonba in-
duló japán olimpikonok az ország cunami 
által sújtott északi térségéből származó 
gyerekektől. A diákok a pénteken kezdődő 
játékok mind az 518 japán sportolóját meg-
ajándékozták kézzel faragott szerencsehozó 
medállal. Az érmek öt centiméter átmérőjű-
ek, mindegyiken szerepel a Japán Olimpiai 
Bizottság emblémája, a hozzájuk mellékelt 
szalagokon pedig a gyerekektől származó 
üzenetek állnak. A 14 éves Szato Mizuho 
elmondta, a cunami után sokan segítettek 
rajta, ezért szeretett volna most ő mosolyt 
csalni a sportolók arcára. A cunami 2011. 

március 11-én sújtott le Japánra, a kataszt-
rófában több mint 19 ezer ember halt meg 
vagy tűnt el.

> Nem Federer viszi a zászlót. A 17-
szeres Grand Slam-győztes teniszező Roger 
Federer úgy döntött, párospartnerének, 
Stanislas Wawrinkának adja át a megtisztelő 
feladatot, hogy vigye a svájci zászlót a lon-
doni olimpia pénteki megnyitóján. A svájci 
csapat a 2004-es athéni, valamint a 2008-as 
pekingi ötkarikás játékokon is a világelső 
Federer vezetésével vonult fel a megnyitón. 
„Rendkívül büszke vagyok, hogy én vihe-
tem a svájci zászlót” – nyilatkozta a 27 éves 

Wawrinka, aki négy évvel ezelőtt Federerrel 
megnyerte a párosok küzdelmét.

> Jovcsev a bolgár zászlóvivő. A hato-
dik olimpiájára készülő Jordan Jovcsev viheti 
a bolgár zászlót a londoni ötkarikás játékok 
pénteki megnyitóünnepségén. A négyszeres 
világbajnok tornász eddig négy olimpiai ér-
met szerzett, 2000-ben Sydneyben talajon 
és gyűrűn is bronzérmes volt, négy évvel ké-
sőbb Athénban gyűrűn ezüst-, talajon pedig 
ismét bronzérmet szerzett. A 39 éves Jovcsev 
sportágában egyedül képviseli majd hazáját. 
Jovcsev lesz minden idők legidősebb fér� -
tornászindulója olimpián.

> Eltiltás. Élethosszig tartó eltiltásra 
számíthat Mariem Alaui Szelszuli, miután 
pozitív doppingmintát adott a párizsi Gyé-
mánt Liga-versenyen. A 28 éves marokkói 
futónő pályafutása során másodszor bukott 
meg tiltott szerrel. Szelszuli 2009 és 2011 
között kétéves eltiltását töltötte, miután 
egy ellenőrzés során EPO-t találtak a dop-
pingmintájában. A Nemzetközi Atlétikai 
Szövetség és a Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség szabályai szerint 2. doppingvét-
sége miatt a marokkói középtávfutóra élete 
végéig tartó eltiltás vár. Szelszuli szervezeté-
ben a párizsi viadal után a L’Équipe szerint 
nagy hatású vízhajtót találtak.hí
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Az utóbbi időben egyre több 
külföldi újságban jelennek meg 
bizonyos éremkalkulátorok az 
olimpiára vonatkozóan. Ezek-
ben igyekeznek megjósolni – 
gazdasági helyzet, sportsikerek 
stb. alapján – azt, hogy külön-
böző országok hány érmet fog-
nak szerezni a pénteken rajtoló 
londoni ötkarikás játékokon. 
A román és a magyar csapat 
elemzését mi is megpróbáljuk. 
Mai lapszámunkban a romá-
nokkal foglalkozunk.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Románia eredetileg 104 
versenyzőt nevezhetett 
volna a hétvégén kezdődő 

londoni nyári olimpiai játékokra, 
ám végül egyel kevesebben lesznek 
ott. Marian Drăgulescut a Román 
Olimpiai Bizottság a tornászszö-
vetség javaslatára levette a listáról. 
Az ok: sérülése után Drăgulescu 
még nincs teljes mértékben fel-
épülve. Így az egy olimpiai ezüst- 
és két bronzéremmel rendelkező 
sportoló nem teljesítheti be álmát, 
vagyis, hogy bajnok legyen.

A különböző portálok elem-
zéseiben Romániának 8-10 érmet 
jósolnak, amelyből 2-3 aranyérem. 
De volt már ennél pesszimistább 
előrejelzés is.

Az alábbiakban sportáganként 
elemezzük a román delegációt. 
Ezúttal pedig nagyon optimista 
jóslatokba fogunk bocsátkozni.

Asztalitenisz 
(4 érmet osztanak)
Romániát három sportoló 

fogja képviselni. A román szaksaj-

tó Elizabeta Samarát és Daniela 
Dodeant titkos esélyesként tartja 
számon. Igaz, hogy az öreg konti-
nensen jók egyéniben és párosban 
is, de ezúttal ott lesznek a távol-
keleti országok képviselői is, aki-
ken bravúr lenne végigmenetelni.

Atlétika (47)
Atlétikában Romániát 17 

sportoló fogja képviselni. Hosz-
szú évek után ez lesz az első 
olyan olimpia, amikor nincs egy-
értelmű esélyes román sportoló. 
Bár jelenleg hárman is megle-
petést okozhatnak. Az egyik a 
maratonfutó Constantina Diţă 
Tomescu, aki négy éve Peking-
ben óriási meglepetést okozva 
az első helyen végzett. Most is 
okozhat hasonlót. Nem szabad 
szó nélkül elmenni Nicoleta 
Grasu mellett sem. A diszkosz-
vető Eb-n és vébén állt már fel 
a dobogóra, de olimpián még 
soha. Ezúttal nagyon szeretne 
bizonyítani. Csakúgy, mint a 23 
esztendős kalapácsvető Bianca 
Perie. Ám az ő ideje valószínűleg 
csak négy év múlva jön el.

Birkózás (18)
Romániát két sportoló képvi-

seli. Itt nagyon szűkre szabhatjuk 
az esélylatolgatást, hiszen csoda-
számba menne az érem, vagy akár 
a pontszerzés lehetősége is.

Cselgáncs (14)
Hat román sportoló fog tata-

mira lépni Londonban. Közülük 
reális eséllyel három versenyző 
rendelkezik. A legnagyobb favo-
rit erre Peking olimpiai bajno-
ka, a vébé- és Eb-címvédő Alina 

Dumitru, aki a 48 kg-osok között 
fog majd versenyezni. Hozzá csat-
lakozik még a két � atal reménység, 
Andrea Chiţu és Corina Căproiu 
is. A két sportoló volt már Eb- és 
vébé-dobogós, sőt előbbi Eb-baj-
nok is.

Evezés (14)
15 sportoló fogja képviselni 

Romániát. Az előzetes remények 
szerint nagy esélyekkel indulnak 
legalábbis, ami az éremszerzést 
illeti. A négypárevezősökhöz 
visszatért a két többszörös olim-
piai bajnok, Viorica Susanu és 
Georgeta Andrunache, akiktől 
újfent sokat várnak, csakúgy, mint 
a női nyolcpárevezős csapattól is. 
Továbbá a női kormányos nélküli 
kettesben is bíznak.

Kajak-kenu
Romániát 11 sportoló fogja 

képviselni. Abszolút aranyesélyes a 
fér�  kenu kettes Victor Mihalachi 
és Alexandru Dumitrescu, akik az 
1000 méteres távon indulnak. Raj-
tuk kívül, ha valaki érmet szerez, 
az nem várt eredmény lesz.

Kerékpár (18)
Andrei Nechita lesz az egyetlen 

versenyző. Nem várható el nagy 

eredmény tőle. A tavalyi román kör-
versenyt is enyhe segítséggel nyerte 
meg. Itt ez nem fog működni.

Ökölvívás (13)
Az ökölvívást pár évvel ezelőtt 

még tradicionális román sportnak 
lehetett nevezni, rendre fényes 
eredményekkel tértek haza az olim-
piákról. Mára a tendencia változott, 
és nincs esély éremre, bár a román 
szaksajtó bízik Bogdan Juratoniban. 
Két román résztvevő lesz.

Sportlövészet (15)
Két sportoló indul, közülük 

Alina Moldoveanu Pekingben 
is közel volt a éremhez, okozhat 
most meglepetést.

Súlyemelés (15)
Valamikor még el-el csípett a ro-

mán delegáció egy-egy érmet ezen 
szakágban, de mára Kína totális fö-
lénye jellemző erre a sportágra. Négy 
sportoló azért szerencsét próbál.

Tenisz (5)
Hat sportoló lesz jelen Lon-

donban. Ha Horia Tacău – aki 
egyébként az ország zászlóvivője 
lesz a megnyitón – a svéd Robert 
Lindstedt oldalán kellene játsz-
szon, akkor lenne esélye az éremre. 

De így, hogy Adrian Ungur lesz a 
párja, nagyot csökkent a sansza.

Torna (18)
Talán az elmúlt néhány olim-

piához viszonyítva a legkisebb 
tornászdelegáció fog L ondonba 
utazni. Szám szerint 10 sportoló. A 
románok az elmúlt években gyen-
gébben szerepeltek a megszokott-
nál ezen sportágban. Octavian Belu 
és Mariana Bitang újra kezükbe 
vették a tornászokat, és az eredmé-
nyek jönnek is. Női összetettben a 
románok éremesélyesek, míg a sze-
renkénti ágakban Cătălina Ponor, 
Sandra Izbaşa, az új � atal csillag 
Larisa Iordache esélyesek. A fér� ak-
nál Flavius Koczitól talajon várható 
érem. A tornaágak négy nemzet – 
az amerikaiak, a kínaiak, a japánok 
és a románok – nagy csatáját fogja 
hozni. Azonban egyre több a sze-
renkénti specialista, akik meglepe-
téseket tudnak okozni.

Úszás (34)
Úgy jártak a románok ezzel a 

sportággal, mint az ökölvívással, 
vagy még rosszabbul. Mindösz-
sze négy sportoló fog vízbe már-
tózni. A román szaksajtónak a 
legnagyobb reménye még most is 
Camelia Potecben van, aki már rég 
kiégett, még a döntőt sem biztos, 
hogy megfogja. Ott lesz viszont 
a marosvásárhelyi Tranda� r Nor-
bert, aki Eb 3. volt Debrecenben 
az idén. Igaz, ezúttal a döntő is 
nagy eredmény lenne.

Vívás (10)
Nyolc román fog pástra lép-

ni. Párbajtőrben és kardban re-
ális aranyesélyekkel állnak majd 
fel. Főleg a lányoktól Ana Maria 
Brânzától, Simona Ghermantól 
és Anca Măroiutól várható kitűnő 
„kardozás”.

Vízilabda
Egyetlen csapatsport, amely-

ben Románia ott lesz. És ezt várták 
a legkevésbé, bár reménykedtek a 
kvótában. Amióta Kovács István 
átvette a gárda irányítását, egyértel-
mű fejlődés látható, bár nem lehet 
összehasonlítani őket az exjugoszláv 
vagy akár a magyar csapattal. És ha-
lálcsoportba is kerültek a magyarok-
kal, Montenegróval, a szerbekkel, az 
amerikaiakkal és a rendező britekkel 
egyetemben. Az első négy megy to-
vább, így egy nagyágyút kénytelenek 
megverni a továbbjutás érdekében.

Kevesebb érmet jósolnak a románoknak

Pekingi ezüstjét aranyra váltaná Ana Maria Brânză. Egyéniben és csapatban is esélyes
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Románia az olimpiákon

Részvételek száma: 20 (1900, 1924, 1928, 1936, 1952, 1956, 1960, 
1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 
2008, 2012).

Történelmi éremtábla: 86 arany-, 89 ezüst- és 117 bronzérem.
Legeredményesebb sportágak: torna (24 arany-, 20 ezüst- és 25 

bronzérem), evezés (19 arany-, 10 ezüst- és 8 bronzérem), illetve atléti-
ka (11 arany-, 14 ezüst és 10 bronzérem).

Londoni éremesélyesek: Nicoleta Grasu (atlétika, diszkoszvetés), 
Alina Dumitru (cselgáncs, 48 kg), Andrea Chiţu (cselgáncs, 52 kg), Corina 
Căproiu (cselgáncs, 57 kg), evezésben (női kormányos nélküli kettes, négy-
párevezős, nyolcpárevezős), kajak-kenu (Victor Mihalachi–Alexandru Du-
mitrescu, C2-1000), Alina Moldoveanu (sporlövészet), torna (szerenként: 
Cătălina Ponor, Sandra Izbaşa, Larisa Iordache és Flavius Koczi; női csapat), 
vívás (egyéni kardban: Ana Maria Brânza, Simona Gherman, Anca Măroiu; 
női kardcsapat; férfi párbajtőrcsapat).
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programajanló

Úszótábor
Újabb babaúszó táborokra nyújt lehe-

tőséget a székelyudvarhelyi Septimia Sza-
badidőközpont augusztus 10-ig. A terve-
zett program szerint előreláthatólag 9 és 10 
órai kezdéssel 30-45 perces, csoportos fog-
lalkozásokat tart Tóth Ágota, a Stoller Ba-
baúszó Akadémia szakképzett oktatója. A 
táborokra 3-24, illetve 36 hónapos babák 
jelentkezését várják. A tapasztalat nem ki-
záró jellegű. Amennyiben megfelelő számú 
érdeklődő gyűl össze, nagyobb, akár 4 éves 
gyerekeknek is tartanak képzést.

Vakáció Kalibáskőn
Július 22–28. között Kreatív tábort tar-

tanak Kalibáskőn, amelynek programjában 
rajz, festészet és szobrászat is szerepel. Július 
29. és augusztus 4. között játék, pantomim 
és mozgásművészet, improvizáció, önálló 
jelenettervezés, testbeszéd, mimika, geszti-
kulálás, kiejtés, hangtechnika és helyes be-
széd színesíti a kalibáskői Színjátszó tábor 
programját. Augusztus 12–18. között tart-
ják a Természetbúvár kisiskolásoknak elne-
vezésű tábort, az V–VIII. osztályosoknak 
pedig ugyanezen a héten szervezik meg az 
Erdővidék rejtett kincsei címet viselő nép-
hagyomány-kutató kerékpáros vándortá-
bort. Augusztus 26. szeptember 1. között 
Udvarhelyszék rejtett kincseivel ismerked-
hetnek a táborban részt vevők egy kerék-
páros vándortábor keretében, és ugyan-
csak augusztus 26.–szeptember 1. között 
az ősmagyarok mindennapjairól, hitvilá-
gáról, kultúrájáról tanulnak a kalibáskői 
Jurtakészítő táborba jelentkezők. Ezt köve-
tően az iskolakezdés előtt, szeptember 2–8. 
között a kisiskolások számára hirdetnek 
Bábel tornya címmel román nyelvű tábort. 
A programokról érdeklődni és jelentkezni a 
0744–778519-es, illetve a 0740–840884-
es telefonszámokon lehet vagy e-mailben a 
kalibasko@gmail. com címen.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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A könyv célja a románi-
ai természetvédelem alatt 
álló területek osztályozá-
sának, jellegzetességeinek, 
valamint a legfontosabb 
élőhely-típusok természet-
védelmi kezelési módsze-
reinek bemutatása. 

Minden egyes termé-
szetvédelmi rezervátum 
esetében bemutatásra ke-
rül azok elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, ég-
hajlata, vízrajza, geológi-
ai és biológiai jellemzői, 
valamint az őket veszélyeztető ténye-
zők is, illetve a védelmük és kezelésük 
lehetőségei.

A felmerülő kérdés-
re - mit védünk ezeken a 
természetvédelmi terü-
leteken – a második fe-
jezetben kapunk választ: 
Románia biodiverzitását. 
Ezt követi a gyakorla-
ti természetvédelemről 
szóló fejezet, amely a kü-
lönböző élőhely-típusok 
(gyepek, vizes területek, 
erdők, barlangok stb.) ke-
zelését taglalja.

A 324 oldalas könyv 
megvásárolható az Árnika 

Könyvesboltban (Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 
0266–210046, 0751–103915).

az ajánlata

Románia természetvédelmi 
területei és fenntartásuk 

kezelési módszerei
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Kiállítás nyílik a múzeumban

Pulzus a Haázban

Holnapig tart a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum és a 
Hargita Megyei Hagyomány-

őrzési Forrásközpont közös szervezé-
sében megrendezésre került Pulzus I. 
székelyudvarhelyi művésztelep.  A tíz 
résztvevő művész alkotásai holnap 18 
órától egy záró kiállításon kerülnek be-
mutatásra. A kiállítás helyszíne a Haáz 
Rezső Múzeum Képtára. A megnyitó 

keretében bemutatásra kerül Ütő Gusz-
táv performansza a táborban részt vevő 
művészekkel közösen.

A tábor támogatói: Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala, Hargita Me-
gye Tanácsa, Communitas Alapítvány, 
Amigo&Intercost Kft., Prospero Technik 
Kft., Dora Medicals, Mokka Kávéház, 
Dtp Stúdió, G.Café, Euronet Kft., Pet 
Bot-Trading Kft.

ma

Szerda
Az év 207. napja, a hátralévő napok szá-

ma 159. Napnyugta ma 20.53-kor, napkelte 
holnap 5.51-kor.

Isten éltesse
Jakab és Kristóf nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik a szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A héber eredetű Jakab jelentése bizony-

talan, míg a görög eredetű Kristóf jelentése: 
Krisztust hordozó.

Július 25-én történt
1848. Magyarországon vízre bocsátot-

ták a Mészáros Lázár hadügyminiszterről 
elnevezett hadigőzöst. Ez a nap egyben a 
magyar Honvéd Folyami Flottila megalaku-
lásának napja.

Július 25-én született
1758. Nyulas Ferenc orvos, 1806-tól Er-

dély főorvosa
1893. Nagy Imre /Zsögödi/ erdélyi festő 

és grafikus
1903. Ajtay Andor /eredeti neve: Kovács 

Andor/ Kossuth-díjas színész, kiváló művész

Július 25-én halt meg
1564. I. (Habsburg) Ferdinánd német–ró-

mai császár, magyar és cseh király
1948. Sergio Failoni olasz karmester
1953. Geyer József, a magyar orgonatu-

domány megalapítója, orgonaszakértő

meghívó

1981, Szent Anna-tó, Anna-nap. Ez a 
dátum fordulópont az erdélyi magyarság 
életében, hiszen ekkor, ha csak egy pillana-
tig is, de felemeltük a fejünket, s nemzeti-
ségi és állampolgári jogaink védelmében, 
szembefordultunk a zsarnoksággal. Az ak-
kor és ott történtek harmincegy éves évfor-
dulóján ismét az emlékezés, emlékeztetés 
és hagyományteremtés szándékával hív-
ják össze az események egykori szereplőit, 
résztvevőit, illetve nézőit, közös főhajtásra 
és tanácskozásra. Időpont és helyszín: 2012. 
július 26., 15 óra, a Szent Anna-tó partján 
található kápolna, valamint 21 óra, a bese-
nyői tó maksai oldalán lévő Bogdán csár-
da. Érdeklődni a következő személyektől 
és telefonszámo kon lehet: Bedő Zoltán: 
0744–824042 és Fazakas Zoltán: 0744–
347230.

www.parapista.com

para

– Itt mindenki jól érzi magát, kivéve az, aki a zenét szeretné hallgatni...

hirdetés
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. július 25.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. augusztus 8-ig kell beküldeni.

Név:.................................................
Cím:.....................................................
.............................................................
Tel.:...........................................................
Helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................
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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

HirdeTéSeK

szabadidő

"

Rendkívüli maja lelet

Színes domborműveket, páratlan jelen-
tőségű istenábrázolásokat és hatalmas, 
másfél méteres festett maszkokat találtak 

amerikai kutatók egy 1600 éves maja piramis-
ban. Az eredetileg pirosra festett épület a ma-
ják napkultuszáról nyújt új ismereteket.

Amerikai és guatemalai kutatók 2006 óta 
dolgoznak a guatemalai Petén tartománybeli 
dzsungelben, a környéken elterjedt denevé-
rekről El Zotznak nevezett régészeti lelőhe-
lyen (a maja mitológiában Zotz a denevérek 
istene). A Brown Egyetem szakértői nem el-
sősorban az egykori maja település központ-
ját kutatják, hanem egy attól kissé távolabb 
lévő, korábban jobbára csak fosztogatók által 
látogatott piramist igyekeznek feltárni. A 
meredek falai miatt El Diablónak, vagyis Az 
Ördögnek nevezett 13 méter magas piramis-
nál 2009-ben már felfedezték az Éjjeli Nap 
Templomát (szentélyét), 2010-ben pedig egy 
királysírt azonosítottak itt.

A piramis Kr. u. 350–400 között épült 
szentélyében és a sírnál, illetve a piramis falán 
festett stukkókat, domborműveket találtak a 
kutatók, melyek gyarapítják a maja kultúrára 
vonatkozó ismereteket.

Houston szerint a maják az égi hatalom 
uralkodóikba való átáramlását ábrázolták azo-
kon a stukkókon, amelyeket most fedeztek fel 
az El Diablo piramis északi oldalán. Az itt ta-
lált képek többek között a maja napistent ábrá-
zolják (K’inich Ajaw). A 1,5 méteres stukkók 
azt is bemutatják, hogyan képzelték el a maják 
az „eget”. Sőt azt is, hogyan szállt át a Nap ural-
kodóikba és az uralkodói dinasztiákba.

Anyagyík pihenőben fotó: benke Gyula

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java solt 
kép alá írást a benedek.eniko@har   gitanepe.
ro e-mail cím re vagy szer  kesz tőségünk postai 
cí  mére (535600 Székelyudvarhely, Kossuth La-
jos utca 10. szám) várjuk.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Továbbra is sok napsütésre lehet számítani, 
kevés fátyolfelhővel. Csapadék nem valószínű. 
Melegfronti hatás jelentkezhet az arra érzéke-
nyeknél. 

Bár a nyugdíjaséveim egyelőre még 
mindig túl messzinek tűnnek, azt kell 
mondjam, hogy bizony-bizony átéltem én 
már jó néhány világvégét. Akarom mon-
dani világvége-jóslatot. Ha valaki ilyen-
nel jön hozzám, a szemébe röhögök, és az 
adott dátumig minden alkalmat megra-
gadok, hogy cikizzem az illetőt, hisz olyan 
játék ez, amelyben csak én lehetek nyertes. 
Ugyanis ha bejön a jóslata, a globális pusz-
tulás miatt nem ér rá, hogy okoskodjon ne-
kem: bezzeg én megmondtam! Ha pedig a 
világvége elmarad, akkor minden összefu-
tásunkkor füle hallatára megállapíthatom, 
hogy tényleg válság van, már egy valamire 
való világvégére sem telik.

Csakhogy egészen más a helyzet, ha 
tudósok jönnek azzal, hogy összeomolhat 
a föld mágneses mezeje. Hűha! – ez már 
nem vicc. Bevallom őszintén, nem tudom, 
nem értem, nem fogom fel, minek kell még 

ilyesmikkel is ijeszgetni az amúgy is megvi-
selt idegrendszerű embereket. Nem elég a 
többi vészjósló hír a globális felmelegedésről, 
az üvegházhatásról, extrém időjárási viszo-
nyokról, aszályról, árvízről, túlnépesedésről, 
az ózonlyukról, az állatfajok kihalásáról, a 
kisbolygók becsapódásáról stb. stb. stb.? Ké-
rem, hagyjanak már fel ezekkel a rémhírek-
kel. Inkább mondják azt, kürtöljék világgá, 
hogy drágít a vasút, drágul a villanyáram, 
a gáz, a benzin, az alapélelmiszerek. Ezek 
már nem hatnak meg. Hozzászoktunk, 
megedződtünk, nem izgatnak fel, nem 
esünk kétségbe, meg se parittyázzuk, meg 
se tablettázzuk. De könyörgöm, csak azt 
ne mondják, hogy összeomlik a Föld mág-
neses mezeje! Ettől életem végéig beparázok. 
Márpedig én nyugodtan, higgadtan, hideg-
vérrel és széles mosollyal akarom fogadni a 
következő önjelölt parafenomén legközeleb-
bi világvége-jóslatát.

Könyörgöm, kíméljenek!
            villanás n Szász Csaba

skandi  kÉszÍtette: benedek enikő

3 7 1 4
6

4 6 3
5 1

8 9 2 5
5 7
8 4 9

4

6 9 1 8

felvi-
dékifeStő-
MűVéSzV.

meLó, doLog  *

omáNi

Szülő-
városa

deHogy!   r
eLege LeSz 
beLőLe

LiTer

KoLoNCvég!

voNALzó-
fAjTA

zSiguLibAN 
vAN!

eLL!

Nem LéTeziK

regiSTered 
gAS 
iNSTALLer

NANo

SporTmárKA

ANgyALrANg

gyermeKi 
roSSzTevéS

zAmbiAi  
éS vATiKáNi

vALó

meNNyei

győzTeS 
KApjA

NAgyoN régi

LudoLf-féLe 
Szám

ereiNKbeN 
foLyiK

izomKöTő 
SzALAg

SziKLA-
dArAb

51 rómábAN

eze!

poNToS 
beTű

evoLviNg 
objeCTS

Sugár

CSomó, bog

TiTKoN 
figyeL

... AviS, riTKA 
mAdár

NAgy 
SóSvizi

jód
rómAi 1-eS

... THur-
mAN, Sz.Nő

SziNTéN

ToLLfor-
gATó

árAmerőS-
Ség jeLe

 *   c

ifjúSági 
mAgAziN

HeNry

ezer!

megA

TárgyrAg

zorro  *
foLyAdéK-
TöLTő 
eSzKöz

bór

SpieLberg 
űrmANójA   *beC. eNiKő

9

9



hirdetés

2012. július 25., szerda KÖzÉleTi NaPilaP | i. (XXiV.) ÉVf., 139. (6306.) szám | 16 oldal ára 1 lej

SzékelykereSztúr

Célegyenesben 
a derítőállomás 

és a kultúrotthon

Székelykeresztúr új derítőállo-
másának építési folyamatát 

ellenőrizték hétfőn az Európai 
Fejlesztési Bank és az Országos 
Befektetési Vállalat (CNI) mun-
katársai. Ugyanakkor az 
utolsó simításokat végzik 
a keresztúri kultúrotthon 
(volt mozi) felújításán, ezt már az 
ősszel átadják.

A néppárt 
az államelnök 
leváltása ellen 

buzdít

A választások utáni időszakban a 
városi tanácsban kifejtett tevé-

kenységét foglalta össze, illet-
ve a párt referendum melletti 
álláspontjáról számolt be teg-
nap Zakariás Zoltán, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt udvarhelyi elnöke. 

a Jövő évben térnek át 
a digitális rendszerre

Bezárhatja 
kapuit a városi 

könyvtár

Nehéz anyagi helyzete miatt 
csak jövőre tud teljesen át-

térni az új, digitális rendszerre a 
városi könyvtár. A nyári, vakációs 
időszak ellenére is sokan igénybe 
veszik a könyvtár nyújtotta szol-
gáltatásokat, naponta átlagosan 
80-100 személy kölcsönöz 
ki könyvet, ezen kívül pedig 
az olvasóterem kínálta lehe-
tőségeket is folyamatosan kihasz-
nálják. 

3

Felújítják a sapientia 
egyetem épületét 7

hargitanépe 

2A művész 
Leonardo da Vinci 4Az anyatejes 

szoptatásról
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HasználHató székelyföld 
első vasalt mászóösvénye

Falra 
másznak 

a Hargitán
Amit hoz a tél, azt elviszi a nyár

 – keseregnek a Madarasi Hargita 
panziósai. Néhányan viszont 

nem ülnek ölbe tett kézzel, különböző 
programokkal, fejlesztésekkel 

igyekeznek nyáron is felcsalogatni a 
turistákat a hegyre. 

Legutóbb – Székelyföldön elsőként – 
vasalt mászóösvényt alakítottak 

ki a Kecskevész szikláin.
 > 5. oldal

Nyári csalogató. Csúcsélmény a Kecskevészen

Érzelmi lázban
Van még bő négy nap, hogy 

mindenki maga lelkiismerete sze-
rint és alapos tájékozódás, helyzet-
ismeret nyomán döntsön, elmegy-e 
szavazni, illetve, hova is te-
szi a pecsétet a szavazólapon. 
Józanul kell döntenünk, s 
számolni kell a népszavazás ered-
ményének következményeivel is.

3

     Hecser zoltán

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,6397ì
1 amerikai dollár USD 3,8343ì
100 magyar forint HUF 1,6097ì
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Leonardo da Vinci életét és 
életművét számos rejtély, ti-
tok veszi körül, és ezekhez az 
évszázadok során számos mí-
tosz tapadt. 

Életrajza fehér foltjainak 
helyén ma is keletkeznek új le-
gendák, fiktív történések, szép-
irodalmi költések, ami újra és 
újra megmozgatja, felizgatja a 
kivételes képességű művész és 
tudós iránti kíváncsi emberek 
fantáziáját. A székelyudvarhelyi 
múzeum kiállításának szerves 
részét képező műelemzések 
utolsó része is ezt hivatott alá-
támasztani. A művész halálát 
követő több évszázados távlat-
ból is foglalkoztatja a kutatókat 
az eltűntnek vélt Anghiari csata 
című Leonardo-festmény.

A firenzei köztársasági ön-
kormányzat a város történe-
tének két legnagyobb katonai 
győzelmére kívánt emlékeztetni 
azzal, hogy a Palazzo Vecchio ta-
nácstermének két szemben lévő 
falára festendő két monumentá-
lis falképre adott megrendelést 
előbb Leonardonak, majd a fia-
talabb Michelangelonak. A két 
művészzseni viszonyát nemcsak 
termékeny versengés, de kifeje-
zett ellenségeskedés is jellemez-
te. Leonardo az Anghiari csata 
témáját, Michelangelo pedig a 
Cascinai csatát választotta. Saj-
nos mindkettőt csak másolatok-
ból, vázlatokból ismerjük. 

Ilyen monumentális és drá-
mai világi festmények a XVI. sz. 
elején még nem léteztek, elké-
szültük újdonságnak számított. 
Fennmaradt másolataik utóbb 
meghatározóvá váltak a törté-
neti festészet kialakulásában. 
A megrendelés körülményei is 

rendkívüliek voltak. A megbíz-
hatatlan hírében álló Leonardot 
a megrendelők próbálták hol 
kötelességek megszabásával, hol 
nagyobb szabadság biztosításá-
val az elvállalt feladathoz kötni. 
Ám fáradozásaik nem vezettek 
eredményre. Elkezdte ugyan a 
falképet, de egy kísérleti techni-
kát alkalmazott, aminek követ-
keztében a mű gyorsan tönkre 
ment és többszöri unszolásra 
sem volt hajlandó azt újrakez-
deni. A munka elkezdésekor 
készített kartonról fennmaradt 
másolatról, valamint több előze-
tes vázlat és korabeli másolatok 
alapján próbálták rekonstruálni 
az elpusztult képet. Leonardo 
életnagyság feletti alakokkal 
jelenítette meg a firenzeiek és a 
pápai szövetségeseik győzelmét 
a milánóiak fölött. A kép szoro-
sabb témájául az ellenség zászla-
jának megszerzését választotta. 

Leonardonak ezt a maga 
virtualitásában is nagy hatású 
művét, akárcsak egész életpályáját 
és minden remekének keletkezési 
történetét újabb és újabb elméle-

ti megközelítések és felfedezések 
övezik. A legújabb hírek szerint 
az Anghiari csata elveszett freskó-
jának nyomait a Palazzo Vecchio 
palotájának legszebb reneszánsz 
termében életrajzírójának és fes-
tőutódjának Giorgio Vasarinak 
azonos témájú falfestménye alatt 
kutatják. Vasari feljegyzései alap-
ján Maurizio Seracini művészet-
történész azt feltételezi, hogy 
Leonardo 1503-as remekműve 
a Vasari festmény alatt található. 
A feltételezés szerint azonban 
Vasari nem tüntette el teljesen 
Leonardo freskóját, hanem sa-
ját festménye mögött rejtette el 
úgy, hogy az eredeti Leonardót 
vékony fallal takarta el. Erre a 
tézisre mikrokamerákkal keres-
ték a bizonyítékot. Az eredmé-
nyek közzététele előtt Seracini és 
munkatársai annyit árultak el a 
sajtónak, hogy Vasari festménye 
mögött egy-két centiméteres űr 
húzódik. A kutatások még foly-
tatódnak.

Vécsi Nagy Zoltán, 
művészettörténész

haáz-sarok A művész LeonArdo dA vinci (iv.)

A Jövő évben térnek át A digitáLis rendszerre

Bezárhatja kapuit a városi könyvtár
nehéz anyagi helyzete miatt 
csak jövőre tud teljesen áttér-
ni az új, digitális rendszerre a 
városi könyvtár. A nyári, vaká-
ciós időszak ellenére is sokan 
igénybe veszik a könyvtár nyúj-
totta szolgáltatásokat, naponta 
átlagosan 80-100 személy köl-
csönöz ki könyvet, ezen kívül 
pedig az olvasóterem kínálta 
lehetőségeket is folyamatosan 
kihasználják. 

Radó Krisztina„Annak ellenére, hogy 
vakációs nyitvatartás 
szerint működik a 

könyvtár, vegyes korosztály köl-
csönöz ki könyveket, átlagosan 
naponta 80-100 személy látogatja 
az intézményt. Az olvasóterem-
ben folyamatosan van egy-két 
ember. Vannak rendszeres látoga-
tóink, akik a napi sajtót olvassák 

és vannak olyanok is, akik dolgo-
zathoz kutakodnak. Ezen kívül 
pedig vannak alkalmi látogatóink 
is, akik vakációban hazajönnek és 
szeretnének valaminek utána néz-
ni” – mondta el lapunknak Szabó 

Károly, a városi könyvtár igaz-
gatója. Ugyanakkor azt is meg-
jegyezte, hogy az internet adta 
lehetőségek a könyvek terén még 
nem teljesek, ugyanis nem lehet 
mindent megtalálni a világhálón 

sem. Ha egy fontos szakköny-
vet keres valaki, akkor legtöbb 
esetben csak a tartalomjegyzé-
ket vagy az előszót találja meg, a 
könyv lényeges része viszont csak 
fizetés ellenében érhető el. Mint 
elmondta a szépirodalommal már 
sokkal jobb a helyzet, de ami nép-
szerű és új, csak későre kerül fel a 
világhálóra.  

Szabó Károly arról is beszá-
molt, hogy a nagy változást hozó 
kartotékrendszerről a korszerű, 
digitális rendszerre való teljes át-
térés anyagi gondok miatt csak jö-
vőben valósítható meg. Mint már 
előzőleg beszámoltunk róla, a vá-
rosi könyvtár már márciusra ter-
vezte a Hun Téka rendszerre való 
áttérést. A rendszer tulajdonkép-
pen megkönnyíti a könyvek útját 
az olvasóhoz és fordítva, mivel a 
kölcsönzés vonalkód-leolvasóval 
történik. „A rendszer részben 

van kihasználva, egyelőre le kel-
lett állnunk vele. Jelenleg ott tar-
tunk, hogy csak a vonalkódozást 
kellene befejezni, de nincs rá sem 
pénzünk, sem energiánk. Jelen 
pillanatban a könyvtár elég nehéz 
anyagi helyzetben van, épp csak a 
számláinkat tudjuk fizetni. Arra 
várunk, hogy megkapjuk a költ-
ségvetés kiegészítést, ami ha nem 
történik meg, akkor ősztől be kell 
zárjuk a könyvtár ajtóit” – magya-
rázta az igazgató. Mint elmondta, 
a könyvek már be vannak vezetve 
a rendszerbe, a könyvtár honlap-
ján már megtalálható a rá muta-
tó link. A kölcsönzés folyamata 
viszont még nem automatizáló-
dott, mert ahhoz, hogy működni 
tudjon, fel kellene vonalkódozni 
a könyveket és az olvasók olvasó-
kártyáit is. Másképp nem tudják 
összekapcsolni a könyvet az em-
berrel. 

Nehéz anyagi helyzetben a könyvtár, költségvetés-kiegészítésre várnak 

HARGITA MEGYE TANÁCSA
Csíkszereda, Szabadság tér, 5. szám

Versenyvizsgákat hirdet köztisztviselői állások betöltésére 
meghatározott időre a:

Gazdasági igazgatóságán
Tanácsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat 
egyetemi végzettség záróvizsgával (gazdasági profil); 
a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt tör-

vény 54-es szakaszának előírásai;
minimum 1 év szakmai tapasztalat;
számítógép-kezelői ismeretek.
Fejlesztési igazgatóságán
Tanácsos, I. osztály, fő szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:
egyetemi végzettség záróvizsgával (technikai profil vagy gazdasági 

profil); 
a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt tör-

vény 54-es szakaszának előírásai;
minimum 9 év szakmai tapasztalat;
számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsgák időpontja: 2012. augusztus 8., 10 óra (írásbeli) 
és 2012. augusztus 10 (szóbeli vizsga).

Helyszín: a Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási dossziékat a Hargita Megye Tanácsának székhelyén 
kell letenni a hirdetés megjelenésétől számított– a Hivatalos Közlöny 
III. részében – 8 napon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint 
bővebb felvilágosítást a Hargita Megyei Tanács Menedzsment vezér-
igazgatóságának – Humánerőforrás részlegén kaphatnak az érdeklő-
dők (134-es iroda, 0266-207700 / belső 1408-as vagy 1406-os tele-
fonszám).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési
Egyesülete

Pályázat célja: A Hargita Megye Tanácsa 2010-2020-as időszakra kiadott 
Agrárfejlesztési stratégiájának VIII.-as fejezete, 8, 9, 10-es pontja értelmében a 
hivatalosan bejegyzett gyümölcsfeldolgozó egyesületek tevékenységének a tá-
mogatása és fejlesztése, amelyek székhelye azon településen található, melyek ön-
kormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének vagy 
megyei érdekeltségűek.

Pályázók köre: Hargita megyei gyümölcsfeldolgozó egyesületek
Pályázatok célterületei:
- gyümölcsfeldolgozó egyesületek konyháinak felszerelése: kukták, cimkék, 

befőttes üvegek, csomagoló anyagok, inox kagylók, inox asztalok, stb.
Előirányzott keretösszeg: 75 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének az 49 %-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. július 27.
További információk a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhetők: a 

közhasznú egyesület székhelyén, Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám alatt, Hargita 
Megye Tanácsának 244/B irodájában, telefonszám 0740–169850, e-mail cím: 
avramcamelia@hargitamegye.ro.

A pályázat benyújtható: egy példányban lezárt borítékban Hargita Megye 
Tanácsának 244/B irodájába  Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám. 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatok nem részesülnek elbírá-
lásban.



Székelykeresztúr új derítőál-
lomásának építési folyamatát 
ellenőrizték hétfőn az Európai 
Fejlesztési Bank és az Orszá-
gos Befektetési Vállalat (CNI) 
munkatársai - tudtuk meg Rafai 
Emil székelykeresztúri polgár-
mestertől. A településvezető 
úgy véli, mindent rendben talál-
tak, reményei szerint idén befe-
jezik a munkát. Ugyanakkor az 
utolsó simításokat végzik a ke-
resztúri kultúrotthon (volt mozi) 
felújításán, ezt már az ősszel 
átadják.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Hétfőn a székelykeresztúri 
új szennyvíztisztító állo-
más építkezését tekin-

tették meg az Európai Fejlesztési 
Bank és az Országos Befektetési 
Vállalat (CNI) munkatársai. Az 
uniós pénzből finanszírozott, 9 
millió lejes derítőállomás építé-
sének befejezése másfél évet csú-
szott, mert a kivitelező konzorci-
um egyik tagja, a magyarországi 
Betonút Építő és Szolgáltató Zrt. 
a hírek szerint csődöt mondott, 
így a munkát egy másik cégnek 
adták át, amely szintén tagja volt 
a konzorciumnak, – tudtuk meg 
Rafai Emil, székelykeresztúri pol-
gármestertől.

– A kivitelező szeptemberre 
ígéri a beruházás befejezését, de 
mivel a tapasztalat azt mutatja, 
hogy bármikor közbeszólhat vala-
mi, én kevésbé vagyok optimista, 
de azért reményeim szerint idén 

biztosan végeznek - mondta a te-
lepülésvezető.

Az ellenőrzéssel kapcsolato-
san a polgármester elárulta, hogy 
az idelátogató szakemberek arról 
akartak meggyőződni, hogy nem-
csak az aláírt papírok mennek 
Bukarestbe fázisonként az elszá-
molásokkal, hanem valóban dol-
goznak a derítőállomáson.

– Valószínűleg más helyeken 
volt már kellemetlen élményben 
részük, de úgy tűnik, hogy az it-
teni terepszemlén mindent rend-
ben találtak - vélte Rafai.

Az udvarhelyszéki kisváros-
nak a másik folyamatban (és szin-
tén csúszásban) lévő projektje a 
volt mozi kultúrotthonná való 
átalakítása, a munkálatok már 
a végső fázisban járnak. A város 
volt mozija hat évvel ezelőtt kor-

mányrendelettel került a helyi 
önkormányzat tulajdonába, az 
átalakítás azért szükséges, mert a 
jelenlegi művelődési ház épülete 
a református egyház tulajdoná-
ban van, használatáért bért kell 
fizetni. 2009-ben az önkormány-
zat iroda- és kazánhelyiséggel, 
illetve öltözőkkel és mellékhelyi-
ségekkel toldotta meg a volt Arta 
filmszínház épületét. A további 
munkálatoknak a közbeszerzési 
folyamata (az egyik vesztes cég 
fellebbezése) körüli bonyodalom 
azonban jelentősen hátráltatta 
a munkálatokat, most azonban 
már látják a végét.

– Az utolsó simításokat vég-
zik, remélem a nyár végére, ősz 
elejére megtörténik az átadás - fe-
jezte ki reményét Rafai Emil pol-
gármester.

Körkép
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Épül a derítőállomás. Őszre kész lehet fotó: szász Csaba

Moziból kultúrotthon. Keresztúri módra fotó: szász Csaba
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TEREpSzEmlE SzékElykERESzTúRON

Célegyenesben a derítőállomás és a kultúrotthon

Négy nap múlva a szavazóurnákhoz járulhatnak 
országszerte a szavazati joggal rendelkező állampolgá
rok. Július 29én, amint az már ismeretes, népszavazást 
szerveznek, s arról kell szavazni, hogy Traian Băsescu 
felfüggesztett államelnök súlyosan megsértettee az Alkot
mány előírásait, s ezért le kelle váltani, illetve leváltá
sával egyetérte a szavazópolgár, s akkor igennel szavaz. 
Nemmel pedig az fog szavazni, aki szerint nem áll fenn 
a súlyos alkotmánysértés ténye, következésképpen nem ért 
egyet Traian Băsescu államelnök menesztésével. �angsúăsescu államelnök menesztésével. �angsúállamelnök menesztésével. �angsú
lyozandó az is, hogy ennek az aktusnak az a sajátossága, 
hogy nem választani kell, hanem szavazni arról, hogy 
leváltandóe vagy sem az államelnök. És ebben az össze
függésben utalhatunk arra is, hogy a szavazás tulajdon
képpen mást jelent, nevezetesen azt, hogy valakire szava
zatát adja a választópolgár, rendszerint több jelölt közül 
választhat. Most nem erről van szó, mert nem létezik, nem 
létezhet „ellenjelölt”. Amennyiben a népszavazás eredmé
nyeként majd döntés születik Traian Băsescu menesztéséăsescu menesztésé menesztésé
re vonatkozóan, az elkövetkező időszakokban ki kell írni 
az államelnöki választást, s majd az akkori szavazáson 
mondhatjuk azt, hogy választunk egy új államelnököt. 
Ilyenképpen pedig a jelenlegi szavazásnak a tétje Traian 
Băsescu esetleges menesztése, annak összes következményeăsescu esetleges menesztése, annak összes következménye esetleges menesztése, annak összes következménye
ivel. Alaposan mérlegelni kell a kialakult helyzetet, meg
fontolni, hogy „vétette” Traian Băsescu az Alkotmány 
ellen vagy sem. Ilyenképpen pedig nem érzelmi alapon kell 
egy adott személynek dönteni arról, hogy részt vesze vagy 
sem a népszavazáson, illetve amennyiben azon részt vesz, 
az igenre vagy a nemre pecsétele. Nem az a lényeges, hogy 

szimpatikuse Traian Băsescu vagy sem, hogy elfogadhatóe 
vagy sem a stílusa, rokonszenvezünke vagy sem bizonyos 
megnyilvánulásaival vagy kijelentéseivel, hanem arról, 
hogy szembemente vagy sem az alkotmányos előírások
kal. Arról lehet és kell is vitatkozni, hogy sokszor túllépte 
hatáskörét, bizonyos értelemben alárendelte a Boc, illetve 
az Ungureanukormányt, s ez a gyakorlat joggal váltott ki 
elégedetlenséget, illetve visszatetszőnek bizonyult. De va
jon ez elége ahhoz, hogy kellőképpen megindokolt legyen 
leváltása, menesztése?

Az elmúlt hetekben felerősödött a belpolitikai csatáro
zás, s felfüggesztését követően elszabadultak az indulatok 
mindkét oldalon, azok részéről is, akik tűzönvízen át szor
galmazzál leváltását, de Traian Băsescu és az őt támogatók 
részéről is. Az alpári hangnemtől sem mentes kölcsönös vá
daskodás mármár visszataszítónak minősíthető, s meggon
dolkoztató az olyan jelzők használata, mint például „politi
kai roncs”, „pojáca”, „csaló”, „hazaáruló” stb. stb. Mint ahogy 
az sincs rendjén, hogy az egyik oldal, illetve a másik oldal is 
a népszámlálás majdani eredményének függvényében máris 

kilátásba helyezett ilyen vagy olyan ürüggyel büntetőjogi fe
lelősségre vonást. Ebben a csatában nem az érzelmi láznak, 
a féktelen indulatoknak kell érvényesülniük, megnyilvánul
niuk, hanem az észérveknek, a higgadt, tárgyilagos és meg
fontolt véleményeknek, álláspontoknak. Sajnos úgy tűnik, 
hogy mindkét fél érzelmi síkon próbálja véghezvinni pro, il
letve kontra kampányát, a kormánypártiak sötétre festik az 
eget abban az esetben, ha helyén maradna Traian Băsescu, 
de ugyanígy tesznek Băsescu párfogói is. Ilyen körülmények 
között sajnos nehéz a tisztánlátás, a valós helyzetismeret, a 
tárgyilagos értékítélet kialakítása.

Van még bő négy nap, hogy mindenki maga lelkiisme
rete függvényében és alapos tájékozódás, helyzetismeret 
nyomán döntsön arról, hogy elmegye szavazni, illetve 
arról, hogy hová is teszi a pecsétet a szavazólapon. Józa
nul, tudatosan kell döntenünk, s nem utolsósorban szá
molni kell a népszavazás ilyen vagy olyan eredményének 
esetleges következményeivel is. Mint ahogy azzal is, hogy 
egyáltalában időszerű volte ennek a népszavazásnak a 
kierőszakolása olyan körülmények között, amikor jelentős 
összegeket fog felemészteni a mostani népszavazás, akkor, 
amikor nehéz gazdasági helyzetben van az ország, arról 
nem is beszélve, hogy az előrehozott elnökválasztás ugyan
csak megterheli majd az állami költségvetést.

Lehet, hogy az idén többször is szavazni kell, hisz a 
mostani történésektől függetlenül esedékes a parlamenti 
választás is. Óhatatlanul megfogalmazódik egy kérdés, 
vane szükség egyetlen esztendőben ennyi szavazásra, s ki
nek jó az?...

Érzelmi lázban
         NézőpoNt n Hecser zoltán



Egyre több udvarhelyszéki anyu-
ka véli úgy, hogy gyermekeik 
a szoptatás révén kaphatják a 
legjobb indítást az életben. Őket 
igyekszik segíteni tanácsaival 
a romániai La Leche Liga akk-
reditált szoptatási tanácsadói 
és tanácsadójelöltjei, akik je-
len pillanatban öten dolgoznak 
az országban, közülük az egyik 
éppen Udvarhelyszéken. A 
szoptatás világnapja alkalmá-
ból augusztus első napjaiban 
figyelemfelkeltő rendezvénnyel 
készülnek Székelyudvarhelyen 
és Székelykeresztúron is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A baba születése mindig 
nagy öröm a szűkebb, illet-
ve tágabb család számára, 

különösen az első baba érkezését 
előzi meg nagy várakozás, hiszen 
a szülők számára ez egy valóban 
új és ismeretlen élethelyzet. Azon-
ban, a tapasztalatok szerint számos 
dologban érdemes, sőt kell tájéko-
zódni az újszülött érkezése előtt, 
de akár után is, hiszen a hitek és 
tévhitek akár meg is keseríthetik 
az oly rég várt állapotot. Az egyik 
ilyen tényező, ha talán nem a leg-
fontosabb, a szoptatás ténye, állítja 
Fekete Éva, a La Leche Liga szop-
tatási tanácsadójelöltje. Elmondása 
szerint rengeteg félreértésre, rossz 
élményre adhat okot a szoptatással 
kapcsolatos hitek és tévhitek ára-
data, ami a szülés után, a testileg 
és lelkileg is megváltozott anyukát 
elárasztja. Fekete Éva saját beval-
lása szerint, mint minden anyuka, 
akkor kezdett el komolyabban 
foglalkozni a szoptatás tényével, 
amikor első gyerekét 2007-ben 
megszülte.

– Szerencsés korszakban élünk, 
mivel az internet világában köny-
nyű információhoz jutni, így akad-
tam rá az Egyesült Államokból 
indult mozgalomra. Gyermekem 
születése után, 2009 májusában 
jelentkeztem a magyarországi ligá-
hoz, hozzájuk jártam hat hónapig 
megismerni a Liga csoporttevé-
kenységét, elsajátítani a szoptatás-
ról szóló korszerű ismereteket, ami 
azóta levelező szinten folytatódik 

– meséli Fekete Éva. Jelenleg öten 
tevékenykednek hivatalosan a li-
gán belül, közülük élnek Nagyvá-
radon, Bukarestben Konstancán és 
Udvarhelyen, de szerencsére egyre 
több az érdeklődő édesanya más 
helységekből is. Mint Éva elmond-
ta, óriási az igény az ilyenfajta foga-
dásra, hiszen csak ő maga az elmúlt 
három évben Székelyföld különbö-
ző településeiről, sőt Kolozsvárról 
is, körülbelül kétszáz édesanyával 
tartotta a kapcsolatot, akiket igye-
kezett tanácsaival segíteni.

Újszülöttnek új szoba?
A szoptatási tanácsadójelölt 

szerint számos tévhit kering, ami-
ket, ha lassan is, de le kell győzni, 
ahhoz, hogy egészséges társada-
lom nevelődjön. Az első ilyen 
példa, amit meg kell érteni, hogy 
komplikációmentes szülés esetén 
a baba egyetlen helyen van jó he-
lyen: az anyukája mellett. A fiatal 
szülők, a „mindent meg akarok 
adni a gyerekemnek” elv szerint 
szobát rendeznek be az újszülött 
fogadására, azonban ezt a felfogást 
a szoptatási tanácsadó jelölt sze-
rint, el kell felejteni. Ennek több 
oka is van. A kisbaba számára az 
a legjobb, ha a születésétől kezdve 
együttmaradhat az anyukájával, 

ugyanis az újszülötteknek nagyon 
fontos a gyakori fizikai kontaktus 
az anyával, nem javasolt egy másik 
szobában magára hagyni. A baba 
számára az anya közelsége, illata, 
szívdobogásának hangja nyug-
tatóan hat. Persze ilyenkor felte-
vődhet a kérdés, hogyan pihenjen 
akkor az anya? (Akár) Egy ágyban 
a kisbabával, hiszen Fekete Éva 
szerint a babának mindenképpen 
megnyugtató lesz majd a közelség, 
ő is jobban alszik, ha az anyukája 
testét, illatát érzi maga mellett, és 
így pihenhet az édesanya is nyu-
godtan. Sőt, éjszaka is sokkal ké-
nyelmesebb a család számára, ha az 
édesanya már a baba első jelzésére 
könnyen tud válaszolni és egysze-
rűbb az éjszakai szoptatás is, mely 
nagyon fontos a baba számára.

Tévhitek
A babát menetrend szerint 

szoptasd, alakíts ki hamar napi-
rendet, három órán belül nem 
szabad újra mellre tenni a babát – 
Éva szerint ez csak egy példa a sok 
tévhit közül. Elmondása szerint 
az újszülöttek esetében egyáltalán 
nem jó időre szoptatni. A másik, 
talán mindenki számára ismert ta-
nács pedig, amely szerint a tápszer 
majdnem ugyanaz, mint az anyatej, 

sem állja meg a helyét. Messzeme-
nő káros következményei vannak a 
mesterséges táplálás előtérbe kerü-
lésének, véli a tanácsadó jelölt.

Az anyatejes szoptatás 
a kapocs
Éva, csakúgy mint a La Leche 

Liga mozgalom többi követője azt 
vallja, hogy minél tovább szopik a 
gyerek, annál jobb. Állítását rög-
tön két példával meg is indokol-
ta: az anyatej a legjobb minőségű 
táplálék, hiszen az anyatej magas 
tápanyag és energiatartalma mi-
att, könnyen emészthető táplálék. 
Ugyanakkor az a különleges anya-
gyerek kapcsolat, ami már a fogan-
tatás után létrejön tovább folyta-
tódik, hiszen a szoptatás érzelmi 
táplálék is, anyának és gyereknek 
egyaránt.

Tanácsok 
az udvarhelyszéki anyáknak
Mindamellett, hogy Feke-

te Éva havi rendszerességgel tart 
előadásokat, illetve vesz részt 
kötetlen beszélgetéseken, ahol 
tanácsaival az udvarhelyi anyá-
kat igyekszik segíteni, a szopta-
tás világnapján, augusztus elsején 
Székelyudvarhelyen, illetve má-
sodikán Székelykeresztúron, az 

Udvarhelyszéki Anyák Közössége 
a Gondviselés Segélyszervezettel 
közösen figyelemfelkeltő napot 
szervez. Mint Éva elmondta, ezzel 
a rendezvénnyel is fel szeretnék 
hívni a kismamák figyelmét az 
anyatejes táplálás fontosságára és 
előnyeire.

Az udvarhelyi programban 
egy séta, valamint a helyi kórház-
ba való látogatás szerepel, ahol a 
Székelyudvarhelyi Közösségi Ala-
pítvány (SZKA) és helyi vállalko-
zók támogatásával megvalósított, 
a szoptatás alapjairól és előnyeiről 
szóló tájékoztató szórólapokat és 
plakátokat adnak át a nőgyógy-
ászati- és újszülött  osztály veze-
tőinek. Továbbá, ebből az infor-
mációs anyagból szeretnének a 
családorvosi rendelők várótermei-
be is eljuttatni. 

A figyelemfelkeltő napnak, 
ahol különböző kézműves foglal-
kozásokkal és kötetlen beszélge-
téssel várják az udvarhelyszéki kis-
mamákat, a Bethlen negyedi park 
szolgál majd helyszínéül. Az ese-
mény alkalmából fotópályázatot 
is hirdettek, amelyre mint meg-
tudtuk, több mint hatvan felvétel 
érkezett be, az eredményhirdetésre 
augusztus 1-jén a nyilvános szava-
zás után a helyszínen kerül sor.
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Figyelemfelkeltő napot szervez a La Leche Liga. Vallják, érdemes tájékoztatni a szülőket

társadalom

Az AnyATEjES SzopTATáSróL

Egy egészséges társadalomért

Körkép

> Kevesen iratkoztak be a pótérett-
ségire Hargita megyében. A vártnál ke-
vesebben iratkoztak be az augusztusban 
kezdődő pótérettségire Hargita megyé-
ben. A Hargita Megyei Tanfelügyelőség 
több mint kétezer jelentkezőre számí-
tott, azonban ennél kevesebben, össze-
sen 1608-an iratkoztak be a pótérettsé-
gire. A jelenlegi beiratkozások alapján 
Székelyudvarhelyen a Bányai János Szak-
kollégiumban létrehozandó vizsgaköz-
pontban 229-en, az Eötvös József Szak-
középiskolában beinduló központban 
pedig szintén 229-en fognak vizsgázni. 
Az eddig jelentkezettek száma ki fog egé-

szülni a pótvizsgázók számával. A végzős 
középiskolások pótvizsgái augusztus 8-9-
én lesznek, és a sikeresen vizsgázók au-
gusztus 10-én még beiratkozhatnak a pót-
érettségire. Az eddig iratkozottak közül a 
legtöbben, 120-an a csíkszeredai Kájoni 
János Szakközépiskolából iratkoztak be, 
és szintén sokan, 109-en jelentkeztek a 
székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközép-
iskolából. A legtöbben a román nyelv és 
irodalom írásbelit kívánják megismétel-
ni. Mint ismert, Hargita megyében idén 
30,84 százalékos volt az átmenési arány az 
érettségin. A pótérettségi vizsgái augusz-
tus 20. és 31. között zajlanak.

> Hargita megyében 270 hektáron 
pusztított erdőtűz júliusban. Mintegy 270 
hektárnyi erdős, bozótos területen pusztí-
tottak júliusban tüzek Hargita megyében 
– nyilatkozta a megyei katasztrófavédelem 
illetékese. Ovidiu Dudu alezredes szerint 
a megyében július eleje óta 29 tűzesethez 
riasztották a tűzoltókat. A tüzek erdőket, 
bozótosokat, fakitermeléseket károsítottak 
meg. A lángok terjedését a szárazság segí-
tette elő, a tűzoltók munkáját pedig a te-
repviszonyok tették rendkívül nehézzé. Az 
alezredes szerint az erdőtüzek fellángolását 
felelőtlen turisták vagy erdei gyümölcsö-
ket gyűjtők okozták, akik nem mérték fel, 

hogy a hetek óta tartó aszály következtében 
száraz az aljnövényzet, és gyorsan tovater-
jednek a lángok. A kászonaltízi erdőtűz a 
hivatalos hatósági felmérés szerint 70 hek-
tárra terjedt ki, de Zeteváralja közelében 
is mintegy 50 hektáron pusztítottak a lán-
gok. Ovidiu Dudu tájékoztatása szerint a 
vasárnap esti záporok eloltották a borszéki 
és a gyergyószentmiklósi erdőtüzeket, de 
Zeteváralja, Csíkszentimre, Csíkcsicsó, va-
lamint a Gyilkos-tó közelében még tegnap 
is küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. A júli-
usi erdőtüzek Hargita megyében terjedtek 
ki a legnagyobb területekre, de az ország 11 
megyéjét érintették.hí

rf
ol

ya
m



Amit hoz a tél, azt elviszi a 
nyár – keseregnek a Madarasi 
Hargita panziósai. Néhányan 
viszont nem ülnek ölbe tett 
kézzel, különböző programok-
kal, fejlesztésekkel igyekeznek 
nyáron is felcsalogatni a turis-
tákat a hegyre. Legutóbb – Szé-
kelyföldön elsőként – vasalt 
mászóösvényt alakítottak ki a 
Kecskevész szikláin.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A szó minden értelmében 
fújt a szél a Madarasi Har-
gitán hétfőn délben: né-

hány lézengő turista és a Nap ere-
jét megtörő metsző szél fogadott, 
így a sípálya üzemeltetőjével, 
Starmüller Csabával gyorsan be 
is menekültünk kávézni panziójá-
ba, a Súgóba. A Magyarországon 
élő Starmüller társával, Bartók 
Bélával jó néhány éve működte-
ti a felvonókat, tartja rendben a 
pályákat, s hat esztendeje, hogy 
Sapardos segítséggel megnyitot-
ták színvonalas panziójukat.

Se út, se áram
– Nagyon örülök annak, hogy 

a székelyek szent hegyén immár 
mindenki talál kedvére való szál-
lást, hiszen szállodától kezdve 
családias panziókon keresztül a 
bakancsos turista is megtalálja 
számításait – mondja Starmüller. 
Fanyar mosollyal teszi hozzá: csak 
végre út lenne, hogy a turista zök-
kenőmentesen ki tudjon jönni... 
Ivó felől nyáron nem érdemes kis-

kocsival megközelíteni a hegyet, 
hétfőn mi is meggyőződhettünk, 
hogy Starmüller mamutnyi te-
repjárója is nehezen vette az aka-
dályokat. Szentegyháza irányából 
pont fordítva van: járható az út 
nyáron, a hófúvások miatt viszont 
a tél beálltával le kell zárni. Ami 
azt illeti, az egymillió eurós föld-
utat igencsak megviselte az időjá-
rás és a törvénytelen fakitermelés 
vasfoga: összerázza az autóst, mint 
báros a koktélt, s helyenként csak 
üggyel-bajjal lehet továbbhalad-
ni. Arról nem is beszélve, hogy a 
völgyben található áramfejlesztő, 
törpe vízierőmű megépítése után 
az út szélén hagyott hatalmas 
szikla- és kődarabok minden bi-
zonnyal kemény fejfájást okoznak 
majd télen a hóeltakarítóknak. 
„Csináltak valamit, aztán magá-
ra hagyták” – summáz keserűen 
Starmüller. Apropó, áram: a Har-
gita panziósai minden bizonnyal 
imába foglalják az egyelőre ígére-
tek szintjén lévő aszfaltút mellett 
a vezetékes áram bekötését is, hi-
szen jelenleg horribilis összegeket 
költenek az áramfejlesztőket élte-
tő üzemanyagra.

– A panzióban egy óra alatt 
három liter üzemanyag fogy el, s 
akkor el lehet képzelni, mennyit 
fogyaszt a felvonó, a hóágyú... 
Egyszerre egyébként nem is tud 
működni a kettő, miként nem 
indokolt esetben nyáron nem is 
használjuk az áramfejlesztőt, ilyen-
kor nem működik a webkameránk 
sem. Szóval ez a mi nagy keresz-
tünk – panaszolja Starmüller.

Válság a hegyen
A panzió tulajdonosa azt 

mondja, sajnos a válság felért a 
Hargita tetejére is, hiszen számot-
tevően megcsappant a szállóven-
dégek és a sízők száma. Lesiklani 
egy átlagos hétvégén legfeljebb 
három-négyszázan siklottak le, 
hétközben pedig értelemszerűen 
ennél lényegesen kevesebben.

– Amíg a szentegyházi út 
járható, addig Csíkszeredá-
ból is sokan jönnek hozzánk, 
utána viszont jobbára csak az 
udvarhelyi törzsvendégekre 
számíthatunk. El-elmaradoz-
nak magyarországi klienseink 
is: ide lassan csak azok jönnek, 
akiknek tényleg a szívük csücs-
ke Székelyföld, hiszen autópá-
lyán, zökkenőmentes utakon 
kényelmesen, g yorsan ki tud-
nak ugrani eg yet sízni Ausztri-
ába, Szlovákiába. Előbb csök-
kent, majd az utóbbi két-há-
rom évben stagnált vendégeink 
száma. Hja, kérem, válság van 
itt is... – sóhajt a vállalkozó, s 
még eg yszer hangsúlyozza: a 
létszámnöveléshez elsősorban 
út, a költséghatékonysághoz 
pedig áram szükséges, s ebben 
az esetben többet tudnának 
visszafordítani a vállalkozásba, 
hiszen íg y – Starmüller szava-
ival élve – amit hoz a tél, azt 
elviszi a nyár.

Via ferrata
Starmüller Csaba és Bartók 

Béla hamar felismerték a szé-
kelyföldi vendégfogadás egyik 

rákfenéjét: a jó levegő, amit ugye 
„harapni lehet”, ma már önmagá-
ban nem elég, a turista kikapcso-
lódásra, programokra vágyik, s 
ha talál kedvére valót, akkor talán 
nyáron is szívesen felzötykölő-
dik a hegyre. Ilyen megfontolás-
ból hoztak létre a Súgó Panzió 
közelében íjász pályát, paintball 
pályát, s a két kerék megszállott-
jainak bringakölcsönzésre is nyí-
lik lehetőség. Sőt a tervek szerint 
hegyikerékpár túrákat is szervez-
nének: a harminc-negyven kilo-
méteres távot tapasztalt túraveze-
tő társaságában lehet megtenni, a 
„puhányabbakat” pedig terepjá-
róval viszik vissza szállására. Egy 
„mit lehetne még csinálni” jellegű 
beszélgetés közben pattant ki az 
ötlet: kialakíthatnák Székelyföld 
első via ferrata útvonalát. Csak 
érdekességképpen: Ausztriában a 
nyolcmillióból kétmillió ember 
űzi ezt a sportágat.

– Az olaszoknál via ferrata, 
az osztrákoknál klettersteig, 
magyar megfelelő nemigen van, 
ezért mi a vasalt mászóösvény 
nevet adtuk – mondja nevetve 
Starmüller. A több mint egymil-
lió forintba kerülő kezdeménye-
zést Starmüller mellett Bartók 
Béla és Pethő Attila is felkarolta, 
támogatta, így múlt kedden egy 
magyarországi profi csapat neki 
is látott kialakítani a térség első 
ilyen jellegű sziklamászó pályáját. 
Monostori András hegymászó, 
túravezető a Kecskevész nevű 
hely andezittömbjein alakította 
ki az útvonalat.

– Háromból két szakaszt tud-
tunk kiépíteni, az egyiknél nem 
volt megfelelő a szikla minősége 
– mondja Monostori. A tapasz-
talt sziklamászó hangsúlyozta: 
mindenki saját felelősségére hasz-
nálhatja a vasalt mászóösvényt, 
amely a sziklamászásban kevésbé 
jártasaknak is nagy kalandot, iga-
zi sikerélményt nyújt. Természete-
sen néhány fontos dologról, mint 
a beülő heveder, a kantár vagy a 
sisak nem szabad elfeledkezni – 
a szükséges kellékek, esetenként 
profi sziklamászóval együtt – a 
Súgóban bérelhetők lesznek.

A pálya kialakítása egyébként 
embert próbáló feladat volt, Mo-
nostori szerint rengeteget kellett 
veszélyteleníteni, s túlzás nélkül 
állítja, egy vagonnyi követ bon-
tottak le a falról a biztonságos má-
szás érdekében. A hatvan méter 
magas sziklacsúcsra két gerincen 
is fel lehet jutni, a kettőt egy füg-
gőhíd köti össze. A kapaszkodást 
vaslépcsők és egy százhúsz méter 
hosszú drótsodrony segíti.

– Többszörösen túl van bizto-
sítva, nyugi, a rendszer tíz tonnát 
is elbír – nyugtat meg Monostori. 
Hozzáteszi: azért tudni kell hasz-
nálni a karabinert, s nem árt, ha az 
erős közepes nehézségűre becsült 
vasalt mászóösvényen felkapaszko-
dónak van némi erőnléte. A pályát 
elsőként kipróbáló újságírók, fotó-
sok bizonyították: kevéske izom 
is elég, hogy felkapaszkodjunk 
Székelyföld első via ferratájára, s 
onnan gyönyörködjünk az elénk 
táruló lenyűgöző panorámában.
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A térség első sziklamászó pályája. Starmüller Csaba a csúcson fotó: ifj. haáz sándor

közélet

HasználHató székelyföld első vasalt mászóösvénye

Falra másznak a Hargitán

Körkép
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A választások utáni időszakban 
a városi tanácsban kifejtett 
tevékenységét foglalta össze, 
illetve a párt referendum mel-
letti álláspontjáról számolt be 
tegnap délben Zakariás Zol-
tán, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) udvarhelyi elnöke. Vé-
leménye szerint, a párt tagjai 
egyelőre csak ismerkednek és 
kóstolgatják a tanács működé-
sét, próbálják megfelelően hoz-
zátenni a munkájukat.

radó Krisztina

Az első tanácsosi ülésen meg-
alakult szakbizottsá-gok kö-
zül hárman háromban ve-

szünk részt, és ezen kívül a szociális, 
egészségügyi, kulturális és oktatási 
szakbizottság elnöke pártunk tagja, 
Jakab Attila lett. Az első tanácsülé-
sen a szociális lakások kiosztása volt 
napirenden, ami tulajdonképpen 
egy formális döntésű gyűlés volt, 
mivel a kritériumokat már január-
ban meghatározták. Ami lényeges 
volt a tanácsi határozat elfogadásá-
ban, hogy a már elkészült és az ősz-
re elkészülő lakások olyan alapból 
jöhetnek létre, amely kimondottan 
a kilakoltatott személyeknek volt 

szánva” – mondta el a tegnapi saj-
tótájékoztatón Zakariás Zoltán, az 
EMNP helyi szervezetének elnöke. 
Ugyanakkor azt is megjegyezte, 
hogy mivel kicsi a kilakoltatottak 
száma, a tanács arra a döntésre ju-
tott, hogy a többi lakást a szociális 
listán levő személyek között osztja 
szét.  Továbbá azt is felvették, hogy 
a jelenlegi lista ne merevedjen le, 
hanem november végén aktualizál-
ják ismét. Ebbe a polgármester is 
beleegyezett, így az őszre elkészülő 
64 lakást majd annak függvényé-
ben fogják szétosztani. 

A párt udvarhelyi elnöke arról 
is beszámolt, hogy a rendkívüli 
tanácsülés témája a Haberstumpf-
villa megvásárlása volt, amelyről 
egyöntetű döntés született, mivel 
a városnak szüksége van rá. Az 
egyetlen dolog, amit felvetettek az 
volt, hogy megengedhet-e a város 
egy ekkora beruházást, mivel a fel-
értékelő 364 ezer euróra becsülte 
az épületet. Így a villa rehabilitálá-
sa, használhatóvá tétele körülbelül 
500 ezer euróba fog kerülni. 

Mint Zakariás Zoltán elmond-
ta, az elkövetkezőkben országos 
szinten területi és helyi néppártos 
tanácsok fognak megalakulni. Ez 

gyakorlatilag az önkormányzatba 
bejutatott képviselőkből áll össze, és 
célja az, hogy tapasztalatcsere tör-
ténjen a települések önkormányzati 
tevékenységei terén, ugyanakkor 
hozzájáruljon a képviselők szakma-
iságának növeléséhez. 

A párt elnöke beszámolt arról 
is, hogy az EMNP a referendumot 
nem személyi, hanem elvi kérdés-
ként kezeli. „ A jogi keretek biz-
tonságosak és stabilak kell, hogy 
legyenek, ami egyébként az Euró-
pai Unió demokrácia és jogállam 
felfogásának is az alapja. Ebből az 
elvi megközelítésből, a mostani 
koalíciós többség akciósorozata 
kételyeket vet fel, mert igazából azt 
látjuk, hogy egy rövidtávú cél érde-
kében bármilyen jogi szabályt képe-
sek megváltoztatni. Ez véleményem 
szerint egy olyan veszélyes felfogást 
és gyakorlatot rejt magában, ami a 
nemzeti közösségünkkel kapcso-
latos, bármilyen eddigi elfogadott 
jogi keret megváltoztatását is ve-
szélyezteti” – magyarázta Zakari-
ás. Mint elmondta, az EMNP az 
államelnök leváltásának módszere 
ellen foglal állást, és arra buzdítja 
az erdélyieket, hogy a leváltás ellen 
szavazzanak. 

TANácsi TEVékENységéT össZEgEZTE AZ EMNP

A néppárt az államelnök 
leváltása ellen buzdít

Zakariás Zoltán. Arra buzdítják az erdélyieket, hogy az államelnök leváltása ellen szavazzanak
MEGHÍVÓ

Kedves sportbarát, volt székelyudvarhelyi 
birkózó!

Szeretettel üdvözlünk és tisztelettel 
meghívunk Téged és kedves családodat az 

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

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

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

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

A székelyudvarhelyi székhelyű színesfém öntéssel és fémfor-
gácsolással foglalkozó SELECT METLEMPLAST Kft. 

GÉPÉSZMÉRNÖKÖT alkalmaz.

Ajánlatunk: szakmai fejlődési lehetőség, CNC gépek programozása és szer-
vizelése, számítógépes tervezés, komoly tapasztalatszerzési lehetőség, színesfém 
öntődében, korszerű munkaeszközök/munkafeltételekk, ételjegy, a szállítás meg-
oldható Szentegyháza, Keresztúr, vagy más környező településekből.

Elvárások: felsőfokú gépészmérnöki  végzettség, általános műszaki ismeretek, 
számítógépes ismeretek (Word, Excel), nyitottság, szolgálatkészség, rugalmasság.

Előnyök:hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, gépészeti tervezői ismere-
tek, angol vagy német nyelv legalább középfokú ismerete.

  
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését kézzel írott szak-

mai  önéletrajzával együtt a cég székhelyén, a Fások utca 14. szám alatt munkanap-
okon 8-14 óra között. Érdeklődni a 0744–633521-es telefonszámon lehet.
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> A jelentkezők felének sikerült a 
véglegesítő vizsgája. A véglegesítő vizs
gára állt Hargita megyei pedagógusok
nak csak fele tette le sikeresen a vizsgát. 

A 140ből 71en kaptak hetes feletti 
jegyet az írásbelin, márpedig ennyi leg
alább szükséges ahhoz, hogy sikeresnek 
nyilvánítsák a vizsgát. A vizsgázó közül 

24en tettek le óvást az eredményhirde
tés után. A tanfelügyelőség adatai sze
rint 29 tanárnak volt ötös alatti jegye a 
vizsgán, a többiek, akiknek nem sikerült, 
ötös és hetes közötti jegyet értek el, ami 
viszont nem elégséges a sikeres vizsgá
hoz. Akiknek nem sikerült a véglegesítő 
vizsgája, jövőben meg kell ismételniük. 
Az elmúlt években hatos számított át
menő jegynek. 

> Felfüggesztették a versenyvizs-
gát. A tanügyi tárca felfüggesztette a 
főtanfelügyelői állás betöltésére kiírt 
versenyvizsgát – derül ki a Stelian Victor 

Fedorca államtitkár által jegyzett körle
vélből. A dokumentum megállapítja: a 
tanügyi tárca képviselőinek és a főtanfel
ügyelők július 19i találkozóján fogalma
zódott meg az a vélemény, miszerint a jú
liustól szeptemberig terjedő időszakban 
sokrétű teendőket kell ellássanak a me
gyei tanfelügyelőségek, a tárca vezetősé
ge felfüggesztette egy későbbi időpontig 
a 42 főtanfelügyelői állás betöltésére ki
írt versenyvizsgákat. A vizsgákat a július 
20.–szeptember 15. időszakban kellett 
volna lebonyolítani az eredeti menetrend 
szerint. Az új vizsgát időpontját később 
közlik.hí
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A nyár folyamán elindítják a 
Sapientia Egyetem csíkszere-
dai épületének felújítását, és 
hamarosan új épületszárnyat is 
építenek a mostani udvar terü-
letére. A beruházásokról Biró 
A. Zoltán dékán számolt be a 
Hargita Népének.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A Sapientia Egyetem két kará
nak közös problémáival fog
lalkozó helyszíni konzultatív 

tanács elvégeztette az épület állagá
nak aprólékos felmérését – tudtuk 
meg Biró A. Zoltántól (képünkön), 
a Műszaki és Társadalomtudományi 
Kar dékánjától. Ennek alapján készí
tették el a felújítási tervet, amelynek 
célja az épületnek az oktatásikutatá
si tevékenységhez való formálása. 

Az épület megújítása foko
zatosan, több kisebb modulban 
történik.

– Szóba jön természetesen a szi
getelés és a nyílászárók cseréje, hiszen 
jelentős az épületnek az energiavesz
tesége – mondja Biró A. Zoltán.

Ugyanakkor javításra szorul
nak a vízszintes tetők, az elektro
mos hálózatban pedig a kapcsoló
tábláktól kezdődve sok minden 
cserére szorul.

A nyílászárók cseréje természe
tesen a szobák felújításával is jár, na
gyon fontosnak tartják a vizes blok
kok, a fürdőszobák felújítását, hiszen 
falakba beépített csövek vannak, az 
akkori technológia szerint így építet
ték. Az informatikai rendszer is fo
lyamatosan felújításra szorul, hiszen 
lépést kell tartani az újabb elvárások

kal, és a konyhában is szeretnének 
bizonyos eszközöket, főzéstechnoló
giai folyamatokat feljavítani, tudtuk 
meg a dékántól.

Zavarmentes tanítás
Arra a kérdésre, hogy mennyi

ben fogja befolyásolni a következő 
tanévben a tanítást, a bennlakás mű
ködését a felújítás, Biró A. Zoltán 
azt felelte, éppen azért tervezték mo
dul szerűen a munkálatokat, hogy 
egyiket se akadályozzák. Tehát nem 
látványos, „félig lebontjukvissza
építjük” szerű felújítás zajlik majd.

Másik jó hír, hogy az egyetem 
vezetősége az elmúlt héten Csíksze
redában támogatását fejezte ki egy 
új épületszárny felépítésére. Az egye
temnek nagy szüksége van újabb 
felületre, erre pedig az udvaron egy 
kb. 1000 négyzetméteres oktatói
kutatói célra használt új épületszárny 
építésére van lehetőség. A tervezést 
még ebben az évben elindítják, és 
remélik, hogy az építés is gyorsan 
megoldható.

– Erre az új épületszárnyra csík
szeredai helyszínnek nagy szüksége 
van, hiszen az épület nagynak tűnik 
ugyan, de bennlakásnak is, egyetem
nek is eléggé szűkös. Oktatóikutatói 
munkához nem rendelkezünk ele
gendő felülettel, és az ún. oktatáson 
kívüli tevékenység, tehát szakmai 
rendezvényklub, ami szükségszerű, 
hogy legyen egy egyetemen, hiány
zik – részletezte Biró A. Zoltán, aki 
bízik abban, hogy ez a felületbővítés 
a következő 68 évre a csíkszeredai 
helyszín felületgondjait kezeli. 

Nagy lépésnek tartja a dékán, 
hogy egyáltalán elindulhat a ter

vezés, hiszen tizenegyedik éve 
működik az egyetem ebben az 
épületben és eddig bővítésre nem 
gondolhattak.

– Az akkreditáció utáni álla
potnak köszönhető, hogy most 
már hosszú távra tervez az egyetem, 
beruházásokra nyílik lehetőség – 
mondja.

Ugyanakkor tudomásul kell ven
ni, hogy a kolozsvári karnak nincs 
saját épülete, ezért az ottani építke
zésnek prioritása van. Marosvásárhe
lyen pedig létszükséglet a bennlakás 
építése az egyetem épülete mellé, 
amely a város területén kívül van. 
Így a három helyszínen párhuzamo
san kell megoldani a fejlesztési beru
házásokat.

Monitorizálják 
az egyetemet
Az akkreditáció elnyerését köve

tően nemsokára kezdődik az egye
tem monitorizálása. Erről Biró A. 
Zoltán így vélekedik: 

– Egy újonnan akkreditált egye
tem három évig a szakminisztérium 
figyelő tekintete előtt működik, 
ebben nincs semmi újdonság. Mi 
szervezünk államvizsgát, viszont az 
államvizsgabizottságba más egyete
mekről is kell hívni bizottsági tago
kat, ami különben teljesen természe
tes. Szerintem az egyetem felkészült, 
és jól teljesített az akkreditációs 
próbákon úgy, hogy ha időnként 
szakminisztériumi hivatalnokok 
eljönnek és megnézik egyikmásik 
szaknak a működését, meg tudunk 
felelni. A monitorizálásról szóló mi
niszteri rendelet előírja azt is, hogy 
az akkreditálástól számított fél éven 
belül az egyetem minden szintjén le 
kell bonyolítani a választásokat. Újra 
kell választani a döntéshozó testü
leteket, kari tanácsokat, az egyetem 
szenátusát, a vezetők pályázat, illetve 
választás alapján foglalják el majd a 
négy éves megbízatásukat. 

Biró A. Zoltán elmondta, hogy 
az egyetem elfogadta a választások 
menetrendjét, szeptember 4én in
dul a folyamat. Először a döntési 
testületeket választják meg az alsóbb 
szintektől a magasabb szintekig: a 
tanszéki választások után lesz a kari 
tanács, a szenátus megválasztása, 
majd a rektorválasztás, végül választ
ják meg a dékánt.

Az olasz konyha nagymesteré-
től Andeea Perinitől leshették 
el a talján konyha titkos fogása-
it a balánbányai Liviu Rebreanu 
Líceum szakácsképzős diákjai. 
A „Festa della cucina italana” 
nevű, az olasz gasztronómiát 
bemutató háromnapos rendez-
vénysorozat célja ugyanakkor 
a térség turisztikai vonzatának 
népszerűsítése volt.

HN-információ

Az olasz konyha fogásait 
mutatták be Balánbányán 
a Hóvirág étteremben, és 

nem is akárkik, hanem „echte” 
olaszok, a talján konyha nagymes
tereként ismert Andreea Perini, 
híres séf közreműködésével. A 
rendezvényt a Gala Casa Kft. 
helyi kirendeltsége a helyi önkor
mányzat támogatásával, a bresciai 
Giovanni Masroraqua valamint 
a galaci Vasilica Grigorescu köz
reműködésével szervezte. A há
romnapos eseménysorozatban 
partnerek voltak még az olasz 
trezanói Convivium Del Gliateli 
étterem, valamint a Foto Beghi 
és az Ars Cultura kulturális egye
sület. Bekapcsolódtak az olasz 
főzőcskébe a balánbányai Liviu 
Rebreanu Szakközépiskola sza
kácsképzős diákjai is, akiknek 
nem mindennapi lehetőséget je
lentett a rendezvény a tanulásra, 
sőt az Andreea Perinivel töltött 
közös konyhai órákról a jöven
dőbeli szakácsok bizonylatot is 
kaptak a végén. A rendezvény fő 
célja a egyrészt a hagyományos 

olasz konyha bemutatása volt a 
balánbányai közönségnek, de a 
szervezők a bányaváros és a Hagy
máshegység ismertetését is ki
emelten fontosnak ítélték, hiszen 
a reményeik szerint az olasz bará
tok elviszik majd a hírét a telepü
lés és környéke szépségeinek.

A rendezvénysorozat ideje 
alatt az étterem ajtaja mindenki 
előtt nyitva állt, és nemcsak szem
ügyre vehette, de kóstolhattak is 
az olasz étel csodákból az érdek
lődők. A talján gasztronómiai na
pok kísérőrendezvényeként Piero 
Beghi fotóművész tartott fény
képbemutatót, de természetesen 
a torkok sem maradtak szárazon, 
a közönség jóféle olasz borokat is 
kóstolhatott.

– A rendezvény egyik sokat 
ígérő hozadéka, hogy a szakácsnak 
tanuló diákok meghívást kaptak 
Olaszországba, ahol egy héten át 
mélyíthetik el tudásukat a talján 
konyha rejtelmeit illetően. A he
lyi önkormányzatnak mindössze 
az utazási költségeket kell majd 
biztosítania, a diákok szállásáról, 
teljes körű ellátásáról a vendéglá
tók gondoskodnak – tudtuk meg 
Demeter Attila alpolgármetertől.

Az elöljáró hozzáfűzte, remé
lik hagyományteremtő jellege 
lesz a rendezvénynek, szeretnék 
jövőben is megszervezni az olasz 
konyha napjait Balánbányán. 

– Szükség van az ehhez hason
ló, világ felé nyitó rendezvények
re, szívesen támogatunk minden 
hasonló jellegű kezdeményezést 
– fogalmazott Demeter.

Munkában a szakácsok. Olasz ízek

BALáNBáNyA Nyit A viLág FELé

Olasz finomságok napja 
FeLújítják A SAPientiA egyetem éPüLetét

Új szárny építését tervezik
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A pléhgarázsok helyzete

Mit nem beszél az a német?!

Micimackók Bagolyvárban

Hagyományőrző év végi 
tanulmányi kirándulá-
son vettek részt július 

5–6-án Gyimesfelsőlokon, a Ba-
golyvár Panzióban a Micimackó 
óvoda Tigris, Micimackó, Bagoly, 
Füles és Zsebibaba csoportok 
gyermekei. A kirándulás Hargita 
Megye Tanácsa ifjúsági program-
jához benyújtott támogatás által 
valósult meg. Az Add a kezed, 
megmutatom a világot című pá-
lyázati kérelem támogatásának 
köszönhetően óvodánkból ösz-
szesen 51 gyermek vett részt a ki-
ránduláson, majd az egyes prog-
ramhoz hozzánk csatlakoztak a 

gyimesközéploki Majláth Gusztáv 
Károly Óvoda óvodásai.

A gyimesbükki ezeréves határ 
megtekintésével indult kirán-
dulásunk, ahol rövid történel-
mi áttekintőre került sor, majd 
kisétáltunk a kápolnához. Az 
ebéd után kiadós tánc várt ránk, 
hiszen vendégeink a Tücsök ze-
nekar és Zsuzsa néni, illetve a 
helybéli gyerekek voltak. Sára 
Zsuzsanna gyimesi táncokat mu-
tatott be, próbáltuk vele együtt 
járni, gyimesi dalokat tanultunk, 
és megismerkedtünk a gyimesi 
népviselettel. Ezt ügyességi ve-
télkedő követte, a kis színpadon 

a gyerekek népdalokkal, nép-
mesékkel, szólásokkal, közmon-
dásokkal léptek fel, majd juta-
lomban is részesültek. Közben 
elkészült Micimackó gulyása, a 
tábortűz körül már jóllakottan 
énekeltünk és merengtünk…

Másnap a frissítő reggeli tor-
na után felpattantunk a lovas 
szekérre, és irány a vasúti ala gút. 
Zengett Görbepataka a han-
gos gyerekszótól, visszhangzott 
az ének: Tegnap a Gyimesbe 
jártam… Élmény volt a gyere-
keknek! Visszaérve a faluba, 
meglátogattuk a szomszédos fű-
résztelepet és gazdasági udvart. 
Az igazi élményt azonban a kis 
csobogó patakban való önfeledt 
pancsolás és kavicsdobálás je-
lentette, ami közben megtapasz-
talhattuk, és gondolom, örökre 
megjegyeztük, hogy mennyire 
fontos a tiszta környezet, hiszen 
itt is találtunk éppen elég hulla-
dékot. Aztán újra sorakozó, egy 
utolsó csoportkép, és irány haza.

Felejthetetlen emlékkel tértek 
haza a gyermekek, barátságok szö-
vődtek, társkapcsolatok alakultak 
ki, versenyszellem, közösségi érzés 
formálódott a vetélkedők és a kö-
zös játékok által.

Szente Ibolya, Keresztes Ágnes,
Micimackó Óvoda 

Csíkszereda 

AHargita Népe július 18-i 
Levélbontás rovatában 
megjelent Elkobozzák vagy 

megvásárolják címmel Kopacz úr fel-
háborodva ír a polgármesteri hivatal 
intézkedéséről, ami a pléhgarázsok 
lebontásának határidejét hozza tudo-
mására a tulajdonosoknak, valamint 
a kifüggesztett értesítésben bizonyos 
következményekre, költségekre hív-
ja fel a figyelmet. A cikk írója az ügy 
megoldását úgy látja helyesnek, ha a 
polgármesteri hivatal megvásárolná a 
területet, esetleg a garázsokat. 

Tisztelt Uram, 1978 óta garázs-
tulajdonos vagyok, és talán ilyen 
minőségben szeretném tudomá-
sára hozni, hogy az Ön felfogása 
téves! A garázsok alatti területet 
nem vásárolta meg a polgármesteri 
hivataltól senki, akár engedéllyel, 
akár engedély nélkül építette. Adót 
pedig pléhgarázsa belterületének 
négyzetmétere után fizet mindenki, 
csak a garázs három oldala és a fe-
dele a tulajdonosé, amit ha a tanács 
úgy ítél meg, hogy szükséges van a 
területre, valamilyen célból, igen-
is felszólíthatja a tulajdonosokat, 

hogy bontsák le a garázsokat. Nem 
az első eset, az én első garázsomat is 
le kellett bontani, de nem követel-
hettük a tanácstól, hogy vásárolja 
meg, és mi nem adhattuk el, mert 
nem volt a miénk.

Van Önnek tulajdonjogi bizony-
lata? Megvásárolta a tanácstól adás-
vételi szerződés alapján a garázsa 
alatti területet? Jelenlegi garázsom 
után is úgy, mint mindenki, az elfog-
lalt terület után fizetem az adót, de 
nem vagyok a terület tulajdonosa. 
Így volt ez az átkos időben, és így 
van most is. Kopacz úr, csak a tanács 
illetékes osztályához kellett volna 
besétáljon, hogy érdemleges felvilá-
gosítást kapjon ez irányban. 

A cikk még sérelmezi, hogy nincs 
még egy párt, ami rendet teremtene. 
Hát már Ön is felsorolt a cikkben 
vagy kettőt, de megnyugtathatom, 
még van jó pár hivatalosan is bejegy-
zett párt. Politikai, etnikai, területi 
és más vita is van a terítékükön, de a 
sérelmezett garázsügy nem tartozik 
a politikai pártok programjába. 

Molnár Erzsébet, 
Csíkszereda

Hun tábor a Besenyői-tónál

Közel 100 táborozó érkezett 
július 12-én egész Erdély 
területéről és Csángó-

földről Sepsibesenyőre, az Ikafalvi 
Református Egyház és a Magyar 
Ifjúsági Tanács által szervezett Hun 
táborba. A Kulim, Giku, Lan, Suta 
és Pösze törzsek verték fel a sátorfá-
jukat a művelődési otthon melletti 
pázsiton. 

A Hun táborban, ahogyan 
sokan el is képzelték, háború és 
ellenség is volt. Ebben az évben a 
kényelemszeretetet, a kényességet, 
a lustaságot, a rossz akaratot, és 
minden más egyebet – ami meg-
akadályoz minket, hunokat abban, 
hogy jók legyünk – próbáltuk le-
győzni. Sok hun harcost elkísérte a 
táborba a saját ellensége, de a hu-
nok becsületesen küzdöttek meg 
velük.

A törzsterületek elfoglalása után 
minden harcos befogta a saját maga 
lovát, amire a törzs az egész tábor ide-
je alatt éjjel-nappal vigyázott. A tör-
zsi terület kijelölése után a zászlók is 
elkészültek. Ezt követően a rovásírás 
rejtelmeibe is beavatást nyertünk, és 
első alkalommal megismerkedhet-
tünk a rovás betűcsalád felmenőivel, 
Szálegyenessel és a Nejével, azaz az 
„esz” és „en” betűkkel, majd azok 
gyerekeivel. A tábor fővezére arról 
is mesélt, hogy mi szükséges ahhoz, 
hogy a fiúból férfi és a leányból nő 
váljon. 

A hétvégén az Óriáspince tető-
re portyáztak a hunok, ahol a tábor 
tematikájához illeszkedő programo-
kon vehettek részt. A pusztai ötös- és 
a csikósbemutató volt a lovas progra-
mok közül a legnépszerűbb a hunok 
körében, de a Pászka Lehel lovasíjász-
bemutatója is sokakat elvarázsolt. 

A tábor ideje alatt nagyon sok 
vetélkedőn mérhették össze a hu-
nok a tudásukat, rátermettségüket. 
A vetélkedők között a Besenyői-tó 
vizében frissítették fel magukat a tá-
borban részt vevő gyerekek. A fizikai 
erőnlétet és ügyességet megkövetelő 
vetélkedőszámok mellett, mint a 
métázás, számháború, íjazás stb. a 
törzsek a rovásírásban szerzett jártas-
ságukban is összemérték erejüket, és 
meglepően jól teljesítettek. 

A végső győzelmet végül a Lan 
és a Pösze törzs aratta fej fej mellett. 
De minden hun, aki a tábor végéig 
kitartott, győzött. A legnagyobb 
győzelmet aratta, amit ember csak 
arathat, hiszen nem egy másik em-
bert, hanem saját maga gyengéit vet-
kőzte, győzte le. 

Köszönetet mondunk Kovászna 
Megye Tanácsának, amely ebben az 
évben is támogatta az Ikafalvi Re-
formátus Egyházközséget, illetve a 
Bethlen Gábor Alapnak, amely a 
Magyar Ifjúsági Tanácsot támogatta 
anyagilag a szervezésben.

Bardocz Csaba 
táborszervező

„Még mindig jobb fölöslegeseket tudni, 
mint semmit”  Seneca

Sz. L. fordításában megjelen-
tették egy német (német?) 
irományát, bizonyos Keno 

Verseckét az Új Magyar Szó 2012. 
június 8-10-i számában, amely 
állítólag a Der Spiegelben jelent 
meg eredetileg. Idézem: „A ma-
gyarországi szélsőjobboldal egyre 
magabiztosabb ceremóniákkal, 
szobrokkal és emléktáblákkal ün-
nepli az antiszemita kormányzó 
Horthy Miklós és a náci korszak 
egyik íróját. Az új kultusz mögött 
ott áll Orbán Viktor kormányfő 
több párttársa is.”

Hogy ceremóniák, szobrok, 
emléktáblák mennyire lehetnek 
magabiztosak, a szerzőt tessék kér-
dezni!

Ami az „antiszemita” Horthy 
Miklós kormányzót illeti, jó lenne 
tisztázni egyszer s mindenkorra: a 
Wiesenthal csoport annak idején a 
föld fenekéről is előkerítette mind-
azokat, akik egy kicsit is ártottak a 
zsidóságnak, kötélre juttatta vagy 
lakat alá tetette mindazokat, akik 
azt érdemelték. Horthyt a nürn-
bergi perre tanúnak idézték meg, 
ő családjával Portugáliában élt 
matuzsálemi életkort, és békésen 
halt meg. Ezt tudta az egész világ 
Brezsnyevtől Kissingerig, Kádár-
tól Wiesenthalékig, és senki egy 
ujjal sem bántotta. Inkább hiszek 
nekik, mint egy Verseck nevű fir-
kásznak, aki a továbbiakban még 
rátesz egy lapáttal: „Horthy Mik-
lós hírhedt antiszemita volt, az első 
világháború utáni fehér terror ve-

zetője, ő volt a felelős négyszázezer 
zsidó deportálásáért Auschwitz-
ba.” (Ez úgy látszik, nem is hallott 
Hitlerékről!)

Ami pedig Orbán Viktort illeti, 
úgy látszik, neki az a főbűne, hogy 
magyar kormányba magyar em-
bereket promovált, Zuschlagok, 
Hunvaldok, Hagyó Miklósok nél-
kül, szemben elődeivel. 

Utalva a szerző szemita érzé-
kenységére, azt tudnám tanácsol-
ni, ha Budapesten jár, menjen el a 
Dohány utcába (belváros), ott ta-
lál egy olyan zsinagógát, amelyhez 
fogható nincs az egész világon. Az 
udvarán talál egy fémből készült 
szomorúfűzet, amelynek inox le-
vélkéin megtalálja az elpusztított 
zsidók neveit. Ott majd imádkoz-
hat és megbánhatja rágalmazásait. 

Írásában szóba hozza Nyirő 
József temetését is, a háborús bű-
nösét, a nemzeti szocialistáét meg 
a háborús bűnökért halálra ítélt 
Wass Albertét is. Elfelejti, vagy 
nem is jut el az agykérgéig, hogy 
ezeket a román kommunizmus 
ítélte el, elsősorban azért, mert ma-
gyar létükre írni merészkedtek (az 
ördög nyelvén). Cs. Gyímesi Éva 
is hülye kis grófocskának nevezte 
Wasst, mintha csak az akkori kom-
munista propagandistákat hallot-
tam volna. Verseck itt a bukaresti 
politika „pontafikált” állításaira 
orientálódott. Az én korosztá-
lyom átélte a második világhábo-
rút. Az én korosztályom jobban 
tudja, mi történt és miért, mint 
a jelenlegi politikusok, akik vagy 
posztkommunisták, vagy akkor 

még vitaminok sem voltak valami 
salátafélékben. Ugyan, mit kellett 
volna mondania Nyirő Józsefnek 
– és nemcsak neki – a parlament-
ben akkor, amikor kétszázezer 
magyar férfi fagyoskodott a nagy 
orosz pusztán –40 Celsius-fokban, 
1500 kilométerre hazájától, bom-
ba, srapnell s az ágyúk tüzében?! 
Becsületről, tisztességről, hazafi-
ságról, kedves uraim. Románia is 
mintha a német fasiszták oldalán 
szolgált, ugyanezen zászló alatt, 
amelyet nem kellett kicserélni. A 
himnuszt, azt igen, már vagy ötször 
is, ha jól számolom. Bukarestben 
elfelejtették talán, hogy az egész 
Európa összefogására volt szükség 
ahhoz, hogy megakadályozzák egy 
Antonescu nevű fasiszta gazember 
kultuszát Romániában a XXI. szá-
zadban? Már utcákat is neveztek 
el róla, és készen álltak szobrainak 
talapzatai. Csíkszeredában utca 
viseli egy másik fasiszta, Octavian 
Goga nevét, az nem baj, az mind 
rendben van. 

Hazai magyar kritikusok is fity-
málták a két nagy író, Wass Albert 
és Nyirő József munkáit. Egyikük a 
minap azt mondta, hát akinek tet-
szik, olvassa. Jómagam műszaki em-
ber létemre nem nyilvánítok véle-
ményt, jóllehet az is van nekem. Ha 
Nyirőt és Wass Albertet olvasom, 
hallom az erdei patak csobogását, 
érzem a tűző nap melegét, látom a 
haragos felhők gyülekezését, érzem 
a frissen kaszált fű illatát. Kell-e en-
nél több? Jó lesz nem bántani őket!

Kopacz Zoltán,
Csíkszereda



Közismert, hogy Tusnádfürdő és 
környéke a július végén megren-
dezett Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktábor alkalmából 
nyüzsgő „hangyabollyá” változik. 
Szállást kapni, szerezni az utolsó 
napokban igencsak nehéz vállal-
kozás, igazi kihívást is jelenthet a 
vállalkozó szellemű, későn ébre-
dők számára. A megkérdezettek 
úgy látják: ha még nem is telt be 
minden szálláshely a rendezvény 
előtt, Tusványos alatt biztosan be 
fog.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro
Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Mint minden évben, idén 
is számos vendég, turista, 
szórakozni vágyó embe-

rek érkeznek Tusnádfürdőre a már 
hagyományos, immár huszonhar-
madik alkalommal megszervezett 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor alkalmából.

A helyek túlnyomó 
többsége elkelt
– Bátran ki merem jelenteni, 

hogy 100 százalékban beteltek a 
szálláshelyek egész Tusnádfürdőn. 
Minden egyes kiadó szálláshely el-
kelt, vagy ha mégsem, akkor az elkö-
vetkező napokban el fog. A becslé-
sek szerint több mint 2500-ra tehető 
Tusnádfürdőn a lefoglalt szálláshe-
lyek, különböző szobák száma, kö-
rülbelül ekkora a város vendégfoga-
dásra alkalmas kapacitása. Természe-
tesen nem kell elfeledkezni azokról 
sem, akik sátorral érkeznek, továbbá 
azokról sem, akik nem töltik Tus-
nádon az éjszakát. Ugyanakkor sok 
vendég vagy a környező községek-
ben, falvakon keresett szállást, vagy 
a késői szálláskeresés miatt már csak 
ott kapott magának szálláshelyet, 
tehát szép számban vannak olyanok 
is, akik a „szomszédból” látogatják a 
nyári szabadegyetem rendezvényeit 
– számolt be megkeresésünkre Al-
bert Tibor, Tusnádfürdő polgármes-
tere. A helyek egy részét az évente 
visszatérő, már törzsvendégnek szá-
mító idelátogatók foglalták le még 
a tavalyi vagy azelőtti Tusványosok, 
más rendezvények, fesztiválok alkal-
mával. Nagy részük már csak meg-
szokásból is, de azt a helyet választja, 

ahol az azelőtti évben is volt, és úgy 
gondolja, hogy az igényeinek, elvá-
rásainak teljes mértékben megfelel. 
Nem az elmúlt napokban, nem is a 
múlt hét folyamán, hanem már hó-
napokkal ezelőtt lefoglalták a helyek 
nagy részét. Aki a múlt héten, netán 
az eltelt napokban próbált szállást 
szerezni magának, igencsak nehéz 
dolga lehetett – jegyezte meg az elöl-
járó.

 Csíkszeredában 
is szállnak meg
A polgármestertől megtud-

tuk, hogy például a meghívott 
előadók nagy részét Csíkszere-
dában szállásolják el a rendez-
vény ideje alatt, hiszen sokuk 
a fellépést követően már haza 
is utazik, így sok panzió- vagy 
szállodatulajdonosnak nem érte 
volna meg, hogy miattuk az 1-2 
napos ott-tartózkodás miatt visz-
sza kelljen mondaniuk azokat a 
vendégeket, akik a rendezvény 
teljes idejére igényelték volna a 
szállást. – Jó dolog, hogy sikerült 
megnyitni a felújítás alatt levő 
Ózon Szállodát, hiszen a három-
csillagos létesítményben is lehet 
szállást és reggelit biztosítani a 
vendégeknek, annak ellenére, 
hogy még nem történt meg tel-
jes egészében a felújítás. Nagyon 
sok tusnádfürdői van, akik ebben 
az időszakban szobákat adnak ki 
az idelátogató vendégeknek, de 
ezek nagy részét is előre, általá-
ban ismeretségi alapon foglalják 
le – tudtuk meg az elöljárótól.

Konkrét számok 
csak a fesztivál után
Kalamár Andor, a tusnádfürdői 

Iris panzió tulajdonosa feltett kér-
désünkre azt válaszolta, hogy a pan-
ziók, illetve a különböző szálláshe-
lyek telítettségéről akkor lehet majd 
végkövetkeztetést levonni, konkrét 
számokban beszélni, amikor lejár 
Tusványos. Ezt azzal magyarázta, 
hogy sokan előre bár lefoglalják 
a szállásokat, de később érkeznek 
meg és foglalják el azokat. – Történt 
már olyan is, hogy az adott csoport 
megkésett egy-két nappal – hozta fel 
példaként a panziótulajdonos. Az 
Iris panzióban viszont már nem le-
het helyet kapni – mondta Kalamár, 
hozzátéve, hogy tudomása szerint 
egész Tusnádfürdőn nehezen lehet 
már szállást találni, s igaz ez még in-
kább a hétvégére.

Van, aki sátorral vág 
neki a „kalandnak”
Nem kell megfeledkezni azonban 

a sátorozókról sem. A tábor területén 
sátordíjat fizetők is minden évben 
szép számban vannak, mutatja a ta-
pasztalat. De már mondhatni bevett 
szokásnak számít az is, hogy a diákok, 
fiatal táborozók Tusnádfürdőn és 
környékén lakóházak tulajdonosaival 
„egyezik meg”, hogy a kertekben, ud-
varokon felhúzhassák sátraikat. Egyik 
megkérdezett ismerős éppen indulni 
készült Tusványosra, kérdésünkre 
pedig, hogy hol és miként száll meg, 
azt válaszolta, hogy autóval megy, 
néhány barátjával, sátorban tervez-
nek aludni, csak még nem tudják, 
hogy pontosan hol. – Majd kialakul, 
miután megérkezünk, és egy kicsit 
körbenézünk – válaszolja optimistán 
a fiatal fesztiválozó. 
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Nyüzsgő üdülőváros lesz Tusnádfürdő

Sátorozók a tavalyi fesztiválon. Bulisan foTó: mihály láSzló / Archív

A Tusványos mai programja

Délelőtt 10 órától lesz a megnyitó a Lőrincz Csaba sátorban: Tusványos 
a világ közepe – Tusványos 23. (meghívottak: Semjén Zsolt, Németh 
Zsolt, Toró T. Tibor, Jakab Attila, Albert Tibor);

11.30-tól: Jogállam és népszavazás Romániában (meghívottak: 
Smaranda Enache, Toró T. Tibor, Borbély László; moderátor: Csinta 
Samu);

15 órától: Felelős magyar állampolgár – választójog, választási tör-
vény (meghívottak: Gulyás Gergely, Zsigmond Csilla, Izsák Balázs, Szé-
kely István; moderátor: Sándor Krisztina); 

17 órától: A Kárpát-medencei magyar felsőoktatás jövője (meghí-
vottak: Orosz Ildikó, Dávid László, Soós Anna, János-Szatmári Sza-
bolcs, Pákozdi Csaba; moderátor: Aáry-Tamás Lajos).

Kós Károly sátor: 15 órától: Szórványban élni (meghívottak: Böjte 
Csaba, Gergely István Tiszti, Batizán Attila; moderátor: Brendus 
Réka); 

17 órától: Magyar (egyházi) közvagyon. Hol tartunk? (meghívot-
tak: Ősz Sándor Előd, Diószegi László, Mikó Zsuzsanna, Dácz Tibor; 
moderátor: Maksay Ádám).

Wekerle-Mikó sátor: 14 órától: Gazdasági válság? Miért? Med-
dig? (meghívottak: László János, Zsoldos István, Szentpétery Kálmán, 
Christopher P. Ball, Nátrán Roland; moderátor: Mátis Jenő); 

16 órától: Kárpát-medencei egységes turisztikai stratégia (meghí-
vottak: Horváth Gergely, László János, Baranovszky György, Fazakas 
Szabolcs, Vitézy Zsófia; moderátor: Gáll Zoltán); 

17.30-tól: Gazdasági együttműködés (meghívottak: Bagoly Miklós 
Levente, Lukács László, Kovács László, Diósi László; moderátor: Kiss 
Ervin).

Erdély Cáfé sátor: 14 órától: Székelyföldi Legendárium – újdonsá-
gok Székelyföld kincseinek népszerűsítésében: rajzfilm, könyv, térkép.

Koncertek: Ismerős Arcok (19 órától); Deák Bill Gyula (21 órától); 
Role (23 órától). fotó: darvas beáta / archív
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A kormány mintegy 107,5 millió 
lejt utal ki a területi-közigaz-
gatási egységek által jegyzett 
adósságok kifizetése, valamint 
vissza nem térítendő külföldi 
alapokból finanszírozott projek-
tek társfinanszírozása céljából. 
Elméletileg örvendeni lehetne 
ennek a kormányhatározatnak, 
de gyorsan hozzá kell fűzni, hogy 
nem újólagos pénzkiutalásról 
van szó, hanem egy megelőző 
hasonló jellegű kormányhatá-
rozat amolyan kiigazításáról, 
Hargita megye esetében lefe-
lé. A megye sokkal keveseb-
bet kap, mint az első, még az 
Ungureanu-kormány által elfo-
gadott finanszírozás esetében. 
Több megyénkbeli helységnek 
pénzt kell visszafizetnie.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Még az Ungureanu-kor-
mány idején történt: 
április 6-án jelent meg 

a 2012/255-ös kormányhatáro-
zat, amellyel jóváhagyták több 
mint 648 millió lej kiutalását 
a költségvetési tartalékalapból 
egyes területi-közigazgatási egy-
ségek által jegyzett adósságok 
törlesztésére, a helyi költségveté-
sek kiegyensúlyozására, valamint 
vissza nem térítendő külföldi 
pénzalapokból finanszírozott 
projektek társfinanszírozására. 
Ebből a pénzösszegből országos 
viszonylatban 1657 területi-
közigazgatási egység részesült. 
A kiutalt összegek egy részét an-
nak rendje-módja szerint fel is 
használták az érintett helyható-
ságok, ugyanakkor olyan esetek 
is előfordultak, amikor az ügy-
intézés igényes volta miatt arra 
nem kerülhetett sor. Legalábbis 
nem a kormányváltásig, illetve a 
Ponta-kormány ténykedésének 
megkezdéséig. 

A Ponta-kormány 
elvette a pénzt
Nos, ez utóbbi azzal érvelve, 

hogy április végén a költségveté-
si végrehajtás jelentős deficittel 
zárult, valamint azzal, hogy a 
2012/255-ös kormányhatározat 
révén egyes helyhatóságok szá-
mára részrehajlónak bizonyult a 
pénzkiutalás, május 8-án hozott 
egy sürgősségi kormányrendele-

tet. A 2012/15-ös sürgősségi kor-
mányrendeletről van szó, amely 
értelmében a fel nem használt 
összegeket vissza kell folyósítani 
a költségvetési tartalékalapba. 
Heves tiltakozást váltott ki ez a 
kormányrendelet, hisz igen ne-
héz helyzetbe sodort országszerte 
számos megyei és helyi tanácsot. 
Mindenekelőtt bizonyos projek-
tek társfinanszírozása megköve-
telte pénzalapoktól való elesés mi-
att. Ám ennek ellenére a gépezet 
beindult, s a megyei közpénzügyi 
vezérigazgatóságok a sürgőssé-
gi kormányrendelet értelmében, 
valamint a pénzügyminisztériu-
mi utasítások alapján rákénysze-
rültek a már kiutalt pénzalapok 
helyzetének a felleltározására és a 
további kifizetések letiltására. 

Az érintett megyei és helyi 
tanácsok egy része peres úton 
szándékozott érvényt szerezni a 

2012/255-ös kormányhatározat-
nak, illetve megtámadni a Ponta-
kormány sürgősségi kormányren-
deletének egyes előírásait.

Döntött is meg nem is 
az Alkotmánybíróság
A történésekre felfigyelt a Nép 

Ügyvédje, Gheorghe Iancu is (akit 
egyébként utólag feltételezhetően 
„túlbuzgósága” miatt a kormány 
kezdeményezésére menesztett a 
parlament), aki alkotmányossági 
aggályokat fogalmazott meg, s 
az Alkotmánybírósághoz fordult. 
A taláros testület 2012/558-as 
döntése május 24-én született 
meg. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a maga nemében felemás 
döntésről van szó, ugyanis a Nép 
Ügyvédje által megfogalmazott 
kifogásoknak csak részben adott 
helyet. A külföldi vissza nem 
térítendő pénzalapokból finan-
szírozott projektek társfinanszí-
rozása tekintetében például az 

Alkotmánybíróság döntésében 
egy olyan szövegrész szerepel, 
miszerint a pénzalapokra való jo-
gosultság akkor áll fent, ha folya-
matban (în curs de derulare) lévő 
projektekről van szó. 

A hatályos jogszabályok értel-
mében a kormánynak 45 nap állt 
rendelkezésére arra vonatkozóan, 
hogy érvényt szerezzen az Alkot-
mánybíróság döntésének, azaz 
a jogszabályt olyan értelemben 
módosítja, hogy az ráfeleljen a 
szóban forgó döntésre. Az Alkot-
mánybíróság döntése a Hivatalos 
Közlöny június 7-i számában je-
lent meg. Ezek szerint a megfelelő 
intézkedéseket július 22-ig kellett 
meghoznia. 

Egy újabb 
kormányhatározat
A kormány július 18-i ülésén 

került napirendre az Alkotmány-
bíróság 2012/558-as döntésének 
az ügye. Azzal kapcsolatosan egy 
kormányhatározat-ter vezetet 
terjesztettek be. Kezünkbe ke-
rült annak megindokolása. Ab-
ban többek között az olvasható, 
hogy a 2012/255-ös kormány-
határozat, illetve a 2012/15-ös 
sürgősségi kormányrendelet 
alapján a megyei közpénzügyi 
vezérigazgatóságok július 5-ig 
azt közölték, hogy a szóban for-
gó kormányhatározat alapján ki-
utalt pénzalapok ból 392,6 millió 
lejnyi összeget visszavettek. A 
pénzügyminisztérium kérésére az 
Állami Számvevőszék utólagosan 
ellenőrizte azokat a területi-köz-
igazgatási egységeket, amelyek ré-
szesültek a tartalékalapból kiutalt 
pénzekből. Az ellenőrzésekből az 
derült ki, hogy az érintett hely-
ségek 47 százaléka annak idején 
nem jegyzett adósságot, sem pe-
dig olyan külföldi finanszírozású 
projektet, amely feltételezte volna 
a társfinanszírozást. Továbbá a 
2012/15-ös sürgősségi kormány-
rendelet hatályba lépéséig 224,3 
millió lej értékű összeg elköltésére 
került sor, amelyből 145,8 mil-
lió lejt állítólag törvényellenesen 
használtak fel. Az Állami Szám-
vevőszék ellenőrzése nyomán a 
visszatérítendő összeg értéke or-
szágos szinten 167,7 millió lej. A 
megindokolásban az is szerepel, 
hogy a visszatartott összegekből 
csak 12,9 millió lejt kell újólag 
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Közel négyszázezer lejt

> 250 lej vizsgadíjat kell fizessenek a 
biztosítási ügynökök. A 2011. szeptem-
berétől kötelező biztosítási ügynöki vizs-
ga 550 lejes díja 250 lejre fog csökkenni, 
a Biztosításfelügyelet (CSA) erről szóló 
határozata megjelent Románia Hivatalos 
Közlönyében. Azok az ügynökök, akik újra 
kell vizsgázzanak, a korábban megállapí-
tott 700 lej helyett 300 lejt kell fizessenek. 
Violeta Ciurel, az Axa biztosító elnöke ko-
rábban figyelmeztetett, hogy a tavaly beve-
zetett kötelező vizsga valóságos béklyóvá 
vált a biztosítótársaságok számára.  Theodor 
Alexandrescu, az Alico biztosítótársaság el-
mondása alapján csupán a vizsgára felkészí-

tő képzés nevezési díja 1400 lejre rúg, amit 
követ a vizsgadíj. A szakképesítést igazoló 
bizonyítványt a Biztosításkezelő Intézmény 
(IMA) vizsgáján lehet megszerezni, miután 
a jelentkező kijárt egy speciális kurzust.

> Az alapélelmiszerek 9%-os áfájával 
számol a jövő évi költségvetési tervezet. A 
Mediafax hírügynökség értesülései szerint 
a 2013-ra vonatkozó költségvetési tervezet 
több, a mezőgazdasági szektor fejlesztésére 
vonatkozó intézkedést is tartalmaz. Az ál-
lam jövő évi gazdálkodási kereteit tartalma-
zó terv részeként szerepel egy agrárfejlesztési 
hitelalap, amely a kormány és a bankszektor 

közreműködésével jönne létre. Célja az EU-s 
alapok lehívásának felgyorsítása és annak el-
kerülése, hogy egymilliárd euró uniós pénzt 
befagyasszanak. Emellett a kormány 200 
millió euróval pótolná ki a vidéki infrast-
ruktúrafejlesztés büdzséjét, amihez azonban 
szükség van az Európai Bizottság jóváha-
gyására. A tervezetben szerepel az alapélel-
miszerek áfájának 24%-ról 9%-ra történő 
mérséklése, amely az indítványozók szerint 
szociálisan is indokolt lenne, illetve nagyobb 
adóbevételt jelentene az államkasszának. 
Ezt a differenciált adókulcsot az EU több 
országában is alkalmazzák, többek között 
Németországban és Belgiumban is. hí
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A Pénzügyminisztérium,
az Országos 

Adóügynökség,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály

– Székelyudvarhely, Malom utca 5. sz.,  
tel.: 0266–217558, fax: 217558 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. március 16-án 10 órakor Székelyudvarhely, Ma-
lom utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós DISCO 
TRIO Kft. (fiskális lakhelye: Zetelaka 1256. szám,  
Hargita megye, fiskális azonosítószám 12836434) tu-
lajdonát képező következő ingóságot:

AC brEAK AUDI A6 QUATro személygépkocsi, 40 
AbDHQIACAUI12DC38E4 típus, gyártási év: 2004, 
HR-06-MHM, szürke színű, 3496 cm3 motorral, gáz-
olajjal működő, 5 személyes, klimatizált, technikai-
lag ellenőrzött –  39 000 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az árverést 
megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–217558/328-as telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. július 24-én 

kifüggesztették.

Hargita Megye Taná-
csa számára a most 
meg jelent kormányha-
tározat értelmében 2 
545 000 lejt utaltak ki. 
Ez az összeg a megelőző 
kormányhatározatban 
még 6 400 000 lej volt.
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való kiutalásra vonatkozóan

vettek el Hargita megyétől
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Gazdaság

> Újabb csúcs: 4,6397 lejt ér egy euró. 
A jegybank tegnapi hivatalos árfolyama sze-
rint jelenleg egy euró 4,6397 lejt ér: a hazai 
valuta soha nem volt még ennyire gyenge a 
közös európai fizetőeszközhöz képest. Hét-
főn az euró árfolyama átlépte a lélektaninak 
számító, 4,6 lejes határt. A dollár is tovább 
erősödött a lejhez képest: az amerikai fize-
tőeszközt 3,8343 lejért lehet megvásárolni. 
A hétfői csúcsérték 3,7999 lej volt dolláron-
ként. A frankkal szemben is vesztett értéké-
ből a lej: a BNR hivatalos árfolyama szerint 
tegnap 3,8630 lejért lehet beváltani a svájci 
frankot, hétfőn még 3,8314 lejért lehetett 
frankot venni.  

> 91 milliárd dollárt menekítettek 
ki adóparadicsomokba a romániai va-
gyonosok. Romániai magánszemélyek és 
cégek 1972 és 2010 között összesen 91,1 
milliárd dollárt menekítettek ki adóparadi-
csomokba – az összeg meghaladja az ország 
2010-es GDP-jének felét. Az említett 40 
éves periódusra levetítve az összeg évente 
2,5 milliárd távozó dollárnak felel meg – 
derül ki a Tax Justice Network elemzéséből. 
A felmérés szerint Kelet-Európában csak 
Magyarország és Lengyelország előz meg 
minket az elköltöztetett pénzek mértékét 
tekintve. Magyarországon évente 8,6 milli-
árd dollárt helyeztek el adóparadicsomok-

ba, Lengyelországban pedig 4,7 milliárd 
dollárt. Bulgáriai cégek és magánszemélyek 
évi 2,2 milliárd dollárt, a lett vállalkozók 
1,5 milliárd dollárt, a litvánok egymilliár-
dot, az észtek pedig 0,8 milliárdot menekí-
tettek ki, a Moldovai Köztársaságból pedig 
évente 0,1 milliárd dollár vándorolhatott ki 
illegális úton.

> 1,5 milliárd eurós kárt is okozhat 
az agrárszektornak a szárazság. A száraz-
ság 30 százalékkal is visszavetheti az idei 
kukorica- és napraforgótermést, a gazdák 
emiatt akár 1,4–1,5 milliárd eurós veszte-
séget is elszenvedhetnek. Temes megyében 

például negyedével lesz kisebb a naprafor-
gótermés, és csak feleannyi kukorica lesz, 
mint tavaly. Ez hektáronként egy tonna 
kukorica és 800-900 kilogramm naprafor-
gó elvesztesét jelenti – véli a mezőgazdasági 
minisztérium egyik területi képviselője. A 
Ziarul Financiar szerint a gazdák úgy tud-
ják mérsékelni a veszteségüket, ha a termést 
nem adják el rögtön a betakarítás után, ha-
nem raktározzák addig, amíg a nemzetközi 
ár magasabb lesz. Victor Ponta miniszter-
elnök hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a kor-
mány átvállalja az öntözőrendszer energia-
költségeit, hogy mérsékelje a kárt, amelyet 
a szárazság okoz. hí
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kiutalni. Ezzel egyidejűleg az 
érintett területi-közigazgatási 
egységeknek még további 167,7 
millió lejt kell visszautalniuk az 
állami költségvetési tartalékalap-
ba. A következtetés: az elfogadan-
dó kormányhatározat révén azok 
a területi-közigazgatási egységek, 
amelyek esetében bebizonyoso-
dott a törvényes jogosultság, meg 
fogják kapni a nekik járó összege-
ket. Nos, erre vonatkozik a beve-
zetőben már említett 2012/705-
ös kormányhatározat.

több mint százmillió lejt
utalnak ki
Annak értelmében a költ-

ségvetési tartalékalapból 107,5 
millió lejt utaltak ki, s abból or-
szágos viszonylatban 415 terüle-
ti-közigazgatási egység részesült. 
Esetenként az „érvágás” jelentős. 
És ezek között van megyénk is, 

mindenekelőtt Hargita Megye 
Tanácsa, amely számára a most 
megjelent kormányhatározat ér-
telmében 2 545 000 lejt utaltak ki. 
Ez az összeg a megelőző kormány-
határozatban még 6 400 000 lej 
volt. Értesüléseink szerint a me-
gyei tanács nem hagyja annyiban 
a dolgokat, s szándékában áll a 
pereskedés.

Amúgy, a mostani kormány-
határozatban tíz Hargita megyei 
helység szerepel, Csíkszereda szá-
mára 240 000 lejt, Szentábrahám 
számára 40 000 lejt, Kápolnás 
számára 3000 lejt, Kozmás számá-
ra 90 000 lejt, Felsőboldogfalva 
számára 100 000 lejt, Szépvíz szá-
mára 124 000 lejt, Madaras számára 
32 000 lejt, Remete számára 15 000 
lejt, Csíkszentmárton számára 16 000 
lejt, Csíkszenttamás számára 254 000 
lejt, Vasláb számára pedig 149 000 
lejt hagytak jóvá.

Ha tekintettel vagyunk arra is, 
hogy a 2012/255-ös kormányha-
tározat alapján előzőleg elköltött 
összegek egy részét „elismerte” a 
kormány, most pedig jóváhagyta 
bizonyos pénzalapok kiutalását, 
akkor is a nagy vesztesek között 
kell számon tartsuk megyénket. 

veszteslista
Lássuk a tényeket: Szentegy-

háza a 2012/205-ös kormányha-
tározat értelmében 280 000 lejben 
részesült, abból 199 000 lejt el is 
költött, de a mostani kormányha-
tározat értelmében a teljes össze-
get vissza kell folyósítania. Hason-
ló sorsra jutott Székelykeresztúr 
is, amely 320 000 lejtől esett el, 
akárcsak Borszék, amely esetében 
300 000 lejről van szó, Etéd sincs 
rajta a mostani kormányhatározat 
névjegyzékén, de annak idején 
240 000 lejt utaltak ki számára, 
ugyanennyit Fenyédnek is, de 
most lekerült a listáról, és ugyan-
így Oroszhegy is. Folytathatnánk 
a sort Újszékellyel (200 000 lej), 
Románandrásfalvával (240 000 
lej), Szárheggyel (304 000 lej), 
Csíkszentmártonnal, amely szá-
mára eredetileg 280 000 lejt utal-
tak ki, de a mostani kormányhatá-
rozat értelmében jogosultságának 
értéke alig 16 000 lej, Kászonaltíz 
annak idején 400 000 lejjel szere-
pelt az érintettek névjegyzékén, 
most pedig lekerült a listáról, s így 
tovább. Összevetve a megelőző, a 
2012/255-ös kormányhatározat 
szerves részét képező mellékletét 
a most megjelent kormányhatáro-
zat mellékletével, az olvasható ki, 
hogy a megelőzőn szereplő 60 te-
lepülés majd mindenike ilyen vagy 
olyan formában, illetve ilyen vagy 
olyan módon vesztese a költségve-
tési tartalékalapból pénzalapokat 
kiutaló kormányhatározatnak.

Hozzávetőleges számítások 
szerint a visszatérítendő/vissza-
folyósítandó pénzösszeg megyék 
szintjén meghaladja a 12 millió 
lejt. Egyes települések máris je-
lezték, hogy ellehetetlenülhet a 
helyzetük, a 2012/705-ös kor-
mányhatározat előírásainak gya-
korlatba ültetése nyomán, mások 
pedig kénytelen-kelletlen olyan 
javaslatot fogalmaztak meg, mi-
szerint szabjanak határidőt, ne-
vezetesen 2012. december 31-ét a 
visszatérítés tekintetében.

Nyomott árak a termelőkNél

Külföldi dinnyét 
árulnak hazaiként

Hetekkel ezelőtt magyarországon az őshonos dinnyeter-
mesztők az ellen tiltakoztak, hogy állítólag romániából 
és Görögországból behozott görögdinnyét próbálnak 
„magyar terményként” értékesíteni ottani élelmes ke-
reskedők, viszonteladók. azt állították, hogy ott tulajdon-
képpen még be sem érett a nagy keresletnek örvendő és 
valóban kiváló minőségű magyar dinnye, ugyanakkor a 
külföldről behozott jóval olcsóbb, mint a honi termény, 
főleg annak okán, hogy az ottani termés megsínylette az 
időjárási viszontagságokat. majd ugyanazon időszakban 
országunkban is tiltakoztak a dinnyetermesztők, neveze-
tesen az olt megyei Dăbuleni község hírneves termesz-
tői, mert Görögországból származó dinnyét értékesíte-
nek országszerte „Dăbuleni márkanév” alatt. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A dăbuleni-i görögdinnyét (rubeniţă) bejegyeztették 
az országos márka és találmányi hivatalnál (OSIM), 
a vonatkozó bizonylat száma 2012/114 041. 

Ugyanakkor helyi érdekképviseletük a termelők számára 
olyan bizonylatot is kibocsátott, amely révén igazolhatják, 
hogy valóban onnan származik, ott termelték meg azt a hír-
neves görögdinnyét. Magyarországon tovább bonyolódott a 
dinnyeügy, ugyanis nemrégiben a termesztők arról panasz-
kodtak, hogy tőlük nyomott áron vásárolják fel a dinnyét a 
viszonteladók és a kereskedők, és azt drágán adják el, busás 
haszonra téve szert. A viszályt az érdekképviseletük és más 
hatóságok révén próbálták meg feloldani olyan értelemben, 
hogy megegyeztek: a nagy áruházláncok nem kérhetnek 
többet a görögdinnye kilogrammjáért mint 99 forint. Ez a 
megegyezés azonban szemet szúrt a Gazdasági Versenyhiva-
talnál, amely tisztességtelen megegyezés gyanúja okán vizs-
gálódást helyezett kilátásba. Erre reagáltak az érintettek is, s a 
hét eleje óta már megszűnőben Magyarországon a 99 forin-
tos „egységár”. A dinnyepiac ilyenszerű alakulásának mind-
két országban másabb vonatkozásban is reakciókat váltott 
ki. Arról van szó, hogy mind Magyarországon, mind pedig 
Romániában napirendre került az őstermelők érdekeinek 
hathatósabb védelmezése. Az illetékes hatóságok mindkét 
országban fontolóra vették az úgynevezett termelői bizony-
latok kibocsátására vonatkozó jogszabályozás módosítását. 
Értesüléseink szerint a hazai mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési minisztérium illetékeseit foglalkoztatja a vonatko-
zó, a 2001/661-es kormányhatározat egyes előírásainak a 
módosítása. A feltételrendszeren szeretnének szigorítani, 
mert a tapasztalatok szerint a bizonylatot, illetve annak 
kibocsátását a polgármesteri hivatalok igen nagyvonalúan, 
felületesen kezelik. Ilyenképpen pedig az sem kizárt, hogy 
akár déligyümölcsöt is termeszthet a délvidéki gazda. Mint 
ahogy az is köztudott, hogy az elmúlt hetekben országszer-
te szatmári eperként adták el a törökországi vagy görögor-
szági epret és ugyanígy Vrancea megyeiként a barackot. Az 
elképzelések szerint ezentúl a termelői bizonylatot ellenje-
gyezniük kell majd az érdekképviseleti szervezeteknek is, a 
terméktanácsoknak, vagy esetleg az agrárkamaráknak. Idő-
szerűnek és indokoltnak látszik a jogszabály módosítása, 
mert például a megyénkbeli piacokon is tapasztalni, hogy 
év elejétől az év végéig ugyanazon, más megyéből „idetele-
pült” személy árusít paradicsomtól kezdve és asztalt szilvá-
val végezve bárminemű zöldséget, gyümölcsöt stb.

 hirdetés
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Csíkszeredai városnapok

Székely Szupermaraton

> Hokibíró-tanfolyam. A romániai 
jégkorong-játékvezetői testület hokibírói 
tanfolyamot szervez Csíkszeredában, amely-
re 16–25 év közötti, korcsolyázni jól tudó 
fiatalok jelentkezését várják. Érdeklődni 
Galusnyák Leventénél lehet a 0735–163355 
és a 0749–852609-es telefonszámokon.

> Kemény felkészülési torna. Szep-
tember 6–8. között Brassóban igen erős 
nemzetközi jégkorongtornát rendeznek. 
A tornán a jövő évi ifjúsági olimpiára ké-
szülő romániai válogatott (1996/1997-
ben születettek) is érdekelt lesz. A házi-
gazdák mellett Brassóban lesz Oroszor-

szág 1998-ban születettek válogatottja, 
továbbá a lett 1996/1997-ben születet-
tek válogatottja. Az eseményre meghí-
vást kapott még a cseh, illetve a szlovák 
korosztályos nemzeti csapat. A két gárda 
közül fog kikerülni a negyedik résztvevő.

> Román labdarúgás. Hétfőn késő este 
a Bukaresti Steaua – Concordia Chiajna 
összecsapással lejárt a román élvonalbe-
li labdarúgó-bajnokság első fordulója. A 
zárómérkőzésen a fővárosi csapat a 49. 
percben Rusescu révén elért találattal győ-
zött. A nap másik találkozóján az újonc 
Konstancai Viitorul „hazai” környezetben 

– Galacon rendezték az összecsapást – 
döntetlent játszott a Brassói FC-vel. Az első 
forduló eredményei: Pandurii Târgu Jiu – 
Kolozsvári U 6–2, Drobeta 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, Besztercei Gloria 
– Astra Ploieşti 1–2, Bukaresti Rapid – FC 
Vaslui 2–2, Konstancai Viitorul – Brassói 
FC 2–2, Bukaresti Steaua – Concordia 
Chiajna 1–0.

>  Vége Kaká realos korszakának. Spa-
nyol lapértesülések szerint Kaká már nem 

sokáig lesz a Real Madrid labdarúgója. A 
Marca és az As úgy tudja, José Mourinho 
hétfő délután közölte a brazil játékossal, 
hogy már nem számít rá.  A hétfői találko-
zón Mourinho és Kaká mellett jelen volt a 
játékos édesapja és a menedzsere is. A Real 
Madrid ma este felkészülési mérkőzést ját-
szik az Oviedóval, és a találkozóra készülő 
keretben Kakának nem jutott hely. A spa-
nyol lapok szerint ez is azt támasztja alá, 
hogy a portugál szakember nem számol a 
brazil világbajnokkal, akinek helyére Luka 
Modric érkezhet a Tottenhamből. Kaká 
útja Madridból Brazíliába, az MLS-be vagy 
korábbi csapatához, a Milanba vezethet.hí
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Ezúttal is nagyszámú részvételre számítanak a szervezők Fotó: Mihály lászló / archív
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ACsíkszeredai Városnapok 
ke retében idén 11. alkalom-
mal kerül sor a Tusnád Ás-

ványvíz Székely Szupermaratonra. 
A viadalt vasárnap, augusztus 5-én 
9 órától tartják. A rajt Csíkszeredá-
ból a Vár térről lesz, a versenyzők 46 
kilométert kell megtegyenek. A me-
zőny Csíkszereda – Csíkszentkirály 
– Csíkszentmárton – Tusnád – Ve-
rebes – Csatószeg – Csíkszentsimon 
– Csíkszentimre, majd újból Csík-
szereda utcáin szalad át a Vár térig.

A szervezők – Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, Hargita Me-
gyei Ifjúsági és Sportigazgatóság, 
Csíki Sportegylet, Hargita Megye 
Szabadidősport Szövetsége – ezúttal 
is ellenőrzőpontokat hoznak létre, 
amelyeket 11,5 kilométerenként 
határozták meg (1-es pont 11,5 km, 
2-es pont 23 km, 3-as pont 34,5 km, 
4-es pont az érkezés színhelye). Az 
ellenőrzőpontoknál, illetve az erre 
alkalmas helyeken „frissítő” ponto-
kat is kialakítanak.

A versenyre az egyéni – női és 
férfi – kiírás mellett női és férfivál-
tók is benevezhetnek, a váltók négy 
személyből tevődnek össze. A váltó 
versenyben hat korcsoportot alakí-
tottak ki a szervezők: ifjúsági (14 
és 20 év közöttiek); 175 évesekig 
(a négy váltótag átlagéletkora alap-
ján); 176–200 év között; 201–250 
év között; 251–300 év között és 
300 év fölöttiek.

A szervezők felhívják a résztve-
vők figyelmét, hogy a beiratkozás a 
személyazonossági igazolvány alap-
ján történik. A versenyzők „saját 
felelősségre” versenyeznek, ennek 
érdekében nyilatkozatot töltenek ki 
indulás előtt, illetve a versenybíró-
ságnak egyéni orvosi bizonylatot kell 
leadni, amiből kiderül, hogy az illető 
sportoló egészséges és versenyképes. 
A benevezési lap letölthető a www.
szereda.ro és a www.djsthr.ro hon-

lapról. A részvételi lapokat augusz-
tus 4-ig kell eljuttatni a szervezőbi-
zottsághoz (Hargita Megyei Ifjúsági 
és Sportigazgatóság, Csíkszereda, 
Hősök utca 7. szám) vagy faxon a 
0266–371772, 0266–371278-as 
számokra. A versenyen csak azok a 
sportolók vehetnek részt, akik július 
31-ig betöltik 14. életévüket és elfo-
gadják a versenyszabályzatot. A szer-
vezők a versenyzők kérésére ingyen 
szállást biztosítanak 20-25 személy 
részére a jelentkezés sorrendjében.

A versenytávot egyéniben ma-
ximum 6, a váltók esetében legtöbb 
4 óra 30 perc alatt kell megtenni, az 
időtúllépés után érkező versenyzőket 
a szervezők nem várják be, de a spor-
toló köteles értesíteni a versenybi-
zottságot, és le kell adnia rajtszámát.

A Székely Szupermaraton al-
kalmával a szervezők a legjobbakat 
pénzjutalomban részesítik. Az egyé-
ni számokban (férfi és női) az első 
hat helyezett kap jutalmat. Az első 
1000 lejt, a második 700 lejt, a har-
madik 500 lejt, a negyedik 300 lejt, 
az ötödik 200 lejt, míg a hatodik 
100 lejt. A váltó számok résztvevői is 
pénzjutalomban részesülnek, ám itt 
„csak” az első három csapat. Az első 
helyezett 1000 lejt, a második 700 
lejt, míg a harmadik 500 lejt kap. A 
korcsoportok győztesei érmet és ok-
levelet kapnak. A versenybizottság 
két-két különdíjat is kioszt az egyéni 
legfiatalabb, illetve legidősebb ver-
senyzőknek (nőknek és férfiaknak 
egyaránt), ha a versenyt a keretidőn 
belül befejezik, függetlenül, hogy 
az illető személy egyéni vagy váltó 
tagjaként versenyzett. Különdíjban 
részesül a legtávolabbról érkezett 
versenyző, illetve a legnépesebb Csík 
vidéki települést képviselő váltó, il-
letve a vidék legjobb férfi és női ver-
senyzője is. Az eredményhirdetés és 
díjkiosztás a viadal napján 15 órakor 
a Vár téren lesz.

Súlyos sérülést szenvedett 
a hétfő délutáni edzésen a 
Székelyudvarhelyi KC szélső-

je, Mihalcea Andrei. A játékost teg-
nap Marosvásárhelyen megműtöt-
ték. Az SZKC csapatorvosa szerint 
előreláthatóan nagyon hosszú felépü-
lés vár a válogatott játékosra. A csa-
pat hétfői edzésén kapott a lábához 
Mihalcea Andrei, már akkor sejteni 
lehetett, hogy nagy a baj. „A játékos-
nak Achil les-ín szakadása van a bal 
lábában. Tegnap reggel felvitték a 
marosvásárhelyi kórházba, ahol még 
aznap megműtötték” – mondta az 
SZKC csapatorvosa, dr. Venczel 
László. A szakember egyelőre nem 
akart jóslatokba bocsátkozni, hogy 
mekkora időt kell kihagynia a spor-
tolónak, de előreláthatóan ebben az 
évben nem tud már pályára lépni.A soron következő idény több mint valószínű kimarad Mihalceának

Labdarúgó románia-kupa

Szászrégen a következő ellenfél

Műteni kell Mihalceát

kisorsolták a labdarúgó románia-
kupa második fordulóinak párosí-
tásait. a Csíkszeredai Fk csapata 
a szászrégeni Lendületet kapta 
ellenfélül. a találkozót augusztus 
1-jén rendezik Csíkszeredában.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Ellenfelet kapott tegnap dél-
ben a Csíkszeredai FK labda-
rúgócsapata a Románia-kupa 

második fordulójára. A csíki csapat 
a következő körben a Szászrégeni 
Lendület gárdájával kell szembe-
nézzen. A találkozóra augusztus 
1-jén kerül sor 17.30-tól.

A kupa e körében már részt 
vettek a sorsoláson a harmadik liga 
élmezőnyében végzett csapatok, il-
letve a második liga kieső együttesei. 
A csíki csapat azt a régeni csapatot 
kapta ellenfélül, amely a múlt idény-
ben a harmadik liga 6-os csoportjá-
ban szerepelt. A régeniek a C6-os 
csoport ötödik helyén végeztek a 
2011/2012-es idényben. A 30 mér-
kőzésből 15-öt megnyertek, 10-en 
vereséget szenvedtek, míg öt össze-
csapást eldöntetlenül zártak.

Érdekes összehasonlítás, hogy 
a régeniek a Marosvásárhelyi FCM 
II. – amelyet az FK simán 2–0-ra 
vert hazai környezetben, úgy, hogy 
öt is lehetett volna a közte – a múlt 

idényben oda-vissza verték. Idegen-
ben 1–0-ra, míg hazai pályán 3–0-ra 
nyertek. Ennek tükrében jövő héten 
egy jóval szorosabb és kiegyenlítet-
tebb mérkőzésre lehet számítani. 
Érdemes lesz újra kilátogatni a csík-
szeredai labdarúgópályára.

újból kizárhatják
a Fenerbahcét
A török Fenerbahce újabb egy 

évre kívülragadhat az európai kupa-
porondról, miután tegnap délben 
az Európai Labdarúgó-szövetség 
főtitkára, Gianni Infantino beje-

lentette, hogy fenntartják a török 
csapattal szemben ezt a lehetőséget. 
A Fenerbahcét a múlt idényben is 
kitiltotta az UEFA a Bajnokok Ligá-
jából – helyét a Trabzonszpor vette 
át –, ugyanis bundabotrányba keve-
redett. Az UEFA egy hónapja még 
megengedte, hogy részt vegyen a 
BL nem bajnokok ágának selejtező-
jében, ahol a román ezüstérmes FC 
Vaslui vár rá, de a Fener aktáját újra 
megnyitották. Így kérdéses a további 
sorsa. Amennyiben ebben az évben 
is eltiltják, akkor a Vaslui zöld asztal-
nál megy tovább a következő körbe.

Nehezebb ellenfél következik a Vásárhely II-nél Fotó: Balázs árpád



lakás

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

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

Sürgősen ELADÓ vagy KIADÓ 
Madéfalván, az állomás környékén, Fő 
út 822. szám alatt 3 szobás, konyhás, 
fürdőszobás ház nagy udvarral, 16 ár 
kerttel. Irányár: 23 000 euró. Telefon: 
0740–769198, +36–20–5348276. 
(22303)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá-
ban. Telefon: 0725–548016. (22312)

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

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

ELADÓ Csíkszereda központjá-
ban (Szív u.) bútorozott, beköltözhető 
garzonlakás a IV. emeleten (beüve-
gezett balkon, cserepes tetőzet). Ára 
megegyezés szerint. Telefon: 0366–
566476, 0746–531417.

jármű

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

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

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Vectra B, Euro 4-es, 1.6-os motor-
ral, metálszürke színben (ABS, szer-
vo, automata klíma, központi zár, hat 
légzsák, elektromos ablakok, elektro-
mos tükrök, állítható kormány, MP3-
lejátszó), frissen behozva, nagyon jó, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Vállalom a RAR-vizsgát. Ára: 2950 
euró. Telefon: 0724–175640, 0729–
257421. (22271)

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

ELADÓ 2006-os évjáratú Renault 
Symbol jó állapotban. Telefon: 0756–
079402.

vegyes

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

ELADÓK nagyszótárak (dupla) 
50–60 000 szóval mindössze 49 le-
jért: angol–magyar–angol, német–
magyar–német, francia, olasz, latin. 
Ingyenes házhoz szállítás a megyében. 

Telefon: 0752–301914.

KIADÓ helyiség szépségszalonban 
műkörmös részére. Telefon: 0745–
420821.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

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)

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

BETONPISKÓTA a legkedvezőbb 
áron, kiváló minőségben, közvetlenül 
a gyártótól. Járdának, térburkolásnak, 
különböző színekben. Mennyiségi ked-
vezmények! Szállítás nagy tételben. 
Megrendelhető Csíkszereda, Rét u. 83. 
szám alatt. Telefon: 0745–475872.

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

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

ELADÓK előnevelt tojó- és hús-
csirkék. Telefon: 0266–333911, 0747–
085113. (22198)

ELADÓ 3 éves pirostarka első bor-
jas tehén. Telefon: 0724–537896.

előadás

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

tanfolyam

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

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK indul-
nak lakberendező, virágkötő, rendez-
vény szervezés, marketing és rek lám-
szer kesztés szakon. Telefon: 0726 –
082352, e-mail: jakab.ildiko@yahoo.
com.

 

telek

ELADÓ 21 ár beltelek Csík va-
csárcsiban, a főút mellett tiszta iratok-
kal. Víz, villany a telek mellett. Telefon: 
0749–327001.

állás

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

elveszett

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

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki a 
gyászoló hozzátartozóknak Csíksze-
redába és Brassóba

KASSAY KATALIN
Micu

hirtelen elvesztése miatt érzett fáj-
dalmukban. A Márton Áron Főgim-
náziumban 1961-ben végzett diák-
társai. (22315)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2011. jú-
lius 21-re, drága édesanyám,

BALOG VIKTÓRIA

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. július 26-
án 19 órakor lesz a csíkcsicsói temp-
lomban. Lánya és unokái. (22303)

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, 
és örökre megmarad.

(Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk 2011. jú-

lius 26-ra,

SZABÓ JÓZSEF

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékezős szentmise 2012. július 
26-án, csütörtökön 19 órakor lesz 
a csíkdánfalvi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (22291)

elhalálozás

Hirdetések2012. július 25., szerda  | 13. oldal 

Ausztriai, németországi, svájci és egyéb uniós 
• szakmunkák, 

•  segédmunkák hölgyeknek, uraknak! 
Tel.: 0036–30–407–3821; 0036–30–449–3848.

A HARGITA ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

árverést szervez leírásra jóváhagyott alapeszközök értékesítésére. Az árverésre 
2012. augusztus 30-án 12 órakor kerül sor az igazgatóság székhelyén, Csíksze-
reda, Márton Áron utca 78. szám alatt. Az árverezésre kerülő alapeszközök lis-
tája az igazgatóság székhelyén tanulmányozható, érdeklődni a 0266–313222-
es telefonszámon lehet. Az alapeszközök megtekinthetők az erdészeti igazga-
tóság azon alegységeinél, amelyeknél használatban voltak. 

A résztvevőknek a következő dokumentumokat kell bemutatniuk:
– a részvételi díj kifizetését igazoló nyugta;
– bejegyzési bizonylat másolata jogi személyek, személyazonossági igazol-

vány magánszemélyek esetében.
Amennyiben eladatlan alapeszközök maradnak, szeptember 6-án, illetve 13-

án 12 órakor az árverést megismételjük.

Hargita megyei hálózatunk bővítéséhez

termékértékesítő kollégákat keresünk.

A munkakör leírása: új ügyfelek felku-
tatása, ügyfélállomány gondozása, az értékesítéshez kapcsolódó admi-
nisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: jó kommunikációs készség, 
ügyfélcentrikus hozzáállás, eredményorientált gondolkodásmód, mini-
mum középfokú végzettség, számítógépes ismeretek, magyar és román 
nyelvtudás. Amit kínálunk: fiatal, dinamikus csapat, díjmentes képzé-
sek, versenyképes jövedelem. Jelentkezés módja: Amennyiben hirdeté-
sünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát a 
tbicreditcsik@yahoo.ro e-mail címre. 

További információk a 0727–772274-es telefonszámon.

2012. augusztus 1-jétől  
a GOSCOM Rt. 

kéményseprő szolgáltatást indít 

(kémény ellenőrzése, tisztítása, igazolás kibo csátás) 
bármilyen anyagból készült és maximum 600 mm 
átmérőjű kémények esetében. Cégünk rendelkezik 
a szükséges engedéllyel ennek a szolgáltatásnak az 
elvégzésére, valamint korszerű kéményseprő felsze-
reléssel.

 További információkért forduljon bizalommal 
hozzánk cégünk székhelyén, az Akác utca 1. szám 
alatt vagy a 0266–324614/148-as  telefonszámon. 

Goscom, az otthonod biztonságáért! 

Keresünk, de nem vagy már sehol,
mégis itt vagy mindig valahol.
Talán egy napsugárban, talán 
a holdfényben.
Vagy csillag lettél fenn az égen.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
gyermek, férj, édesapa, testvér, 
sógor, koma, rokon, barát, szom-
széd és jó ismerős,

GERGELY SÁNDOR

életének 41.,házasságának 18. 
évében, 2012. július 22-én tra-
gikus körülmények között el-
hunyt. Drága halottunkat 2012. 
július.25-én, szerdán 17 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a 
római katolikus egyház szertartá-
sa szerint, a Szent Miklós-hegyi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléked legyen áldott, pihené-
sed csendes! Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. A gyászoló család                                                                                                                       
Székelyudvarhely 

Isten szent akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy

id. SÁNDOR JÓZSEF

életének 84. évében 2012. július 
23-án szíve megszűnt dobogni. 
Temetése július 26-án 10 órakor 
lesz a csíkszentgyörgyi temető 
ravatalozójából. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! A gyá-
szoló család.

Kereskedelmi munkatársat keresünk!
A munkakör leírása: termopán ajtók és ablakok értékesítése, áraján lat-

készítés, kapcsolattartás és szerződéskötés ügyfelekkel.
Elvárások:

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

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

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

További információk a 0744–699386-os telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



> Érmeket kaptak a japánok. Kézzel 
készített érmeket kaptak a Londonba in-
duló japán olimpikonok az ország cunami 
által sújtott északi térségéből származó 
gyerekektől. A diákok a pénteken kezdődő 
játékok mind az 518 japán sportolóját meg-
ajándékozták kézzel faragott szerencsehozó 
medállal. Az érmek öt centiméter átmérőjű-
ek, mindegyiken szerepel a Japán Olimpiai 
Bizottság emblémája, a hozzájuk mellékelt 
szalagokon pedig a gyerekektől származó 
üzenetek állnak. A 14 éves Szato Mizuho 
elmondta, a cunami után sokan segítettek 
rajta, ezért szeretett volna most ő mosolyt 
csalni a sportolók arcára. A cunami 2011. 

március 11-én sújtott le Japánra, a kataszt-
rófában több mint 19 ezer ember halt meg 
vagy tűnt el.

> Nem Federer viszi a zászlót. A 17-
szeres Grand Slam-győztes teniszező Roger 
Federer úgy döntött, párospartnerének, 
Stanislas Wawrinkának adja át a megtisztelő 
feladatot, hogy vigye a svájci zászlót a lon-
doni olimpia pénteki megnyitóján. A svájci 
csapat a 2004-es athéni, valamint a 2008-as 
pekingi ötkarikás játékokon is a világelső 
Federer vezetésével vonult fel a megnyitón. 
„Rendkívül büszke vagyok, hogy én vihe-
tem a svájci zászlót” – nyilatkozta a 27 éves 

Wawrinka, aki négy évvel ezelőtt Federerrel 
megnyerte a párosok küzdelmét.

> Jovcsev a bolgár zászlóvivő. A hato-
dik olimpiájára készülő Jordan Jovcsev viheti 
a bolgár zászlót a londoni ötkarikás játékok 
pénteki megnyitóünnepségén. A négyszeres 
világbajnok tornász eddig négy olimpiai ér-
met szerzett, 2000-ben Sydneyben talajon 
és gyűrűn is bronzérmes volt, négy évvel ké-
sőbb Athénban gyűrűn ezüst-, talajon pedig 
ismét bronzérmet szerzett. A 39 éves Jovcsev 
sportágában egyedül képviseli majd hazáját. 
Jovcsev lesz minden idők legidősebb fér� -
tornászindulója olimpián.

> Eltiltás. Élethosszig tartó eltiltásra 
számíthat Mariem Alaui Szelszuli, miután 
pozitív doppingmintát adott a párizsi Gyé-
mánt Liga-versenyen. A 28 éves marokkói 
futónő pályafutása során másodszor bukott 
meg tiltott szerrel. Szelszuli 2009 és 2011 
között kétéves eltiltását töltötte, miután 
egy ellenőrzés során EPO-t találtak a dop-
pingmintájában. A Nemzetközi Atlétikai 
Szövetség és a Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség szabályai szerint 2. doppingvét-
sége miatt a marokkói középtávfutóra élete 
végéig tartó eltiltás vár. Szelszuli szervezeté-
ben a párizsi viadal után a L’Équipe szerint 
nagy hatású vízhajtót találtak.hí
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Az utóbbi időben egyre több 
külföldi újságban jelennek meg 
bizonyos éremkalkulátorok az 
olimpiára vonatkozóan. Ezek-
ben igyekeznek megjósolni – 
gazdasági helyzet, sportsikerek 
stb. alapján – azt, hogy külön-
böző országok hány érmet fog-
nak szerezni a pénteken rajtoló 
londoni ötkarikás játékokon. 
A román és a magyar csapat 
elemzését mi is megpróbáljuk. 
Mai lapszámunkban a romá-
nokkal foglalkozunk.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Románia eredetileg 104 
versenyzőt nevezhetett 
volna a hétvégén kezdődő 

londoni nyári olimpiai játékokra, 
ám végül egyel kevesebben lesznek 
ott. Marian Drăgulescut a Román 
Olimpiai Bizottság a tornászszö-
vetség javaslatára levette a listáról. 
Az ok: sérülése után Drăgulescu 
még nincs teljes mértékben fel-
épülve. Így az egy olimpiai ezüst- 
és két bronzéremmel rendelkező 
sportoló nem teljesítheti be álmát, 
vagyis, hogy bajnok legyen.

A különböző portálok elem-
zéseiben Romániának 8-10 érmet 
jósolnak, amelyből 2-3 aranyérem. 
De volt már ennél pesszimistább 
előrejelzés is.

Az alábbiakban sportáganként 
elemezzük a román delegációt. 
Ezúttal pedig nagyon optimista 
jóslatokba fogunk bocsátkozni.

Asztalitenisz 
(4 érmet osztanak)
Romániát három sportoló 

fogja képviselni. A román szaksaj-

tó Elizabeta Samarát és Daniela 
Dodeant titkos esélyesként tartja 
számon. Igaz, hogy az öreg konti-
nensen jók egyéniben és párosban 
is, de ezúttal ott lesznek a távol-
keleti országok képviselői is, aki-
ken bravúr lenne végigmenetelni.

Atlétika (47)
Atlétikában Romániát 17 

sportoló fogja képviselni. Hosz-
szú évek után ez lesz az első 
olyan olimpia, amikor nincs egy-
értelmű esélyes román sportoló. 
Bár jelenleg hárman is megle-
petést okozhatnak. Az egyik a 
maratonfutó Constantina Diţă 
Tomescu, aki négy éve Peking-
ben óriási meglepetést okozva 
az első helyen végzett. Most is 
okozhat hasonlót. Nem szabad 
szó nélkül elmenni Nicoleta 
Grasu mellett sem. A diszkosz-
vető Eb-n és vébén állt már fel 
a dobogóra, de olimpián még 
soha. Ezúttal nagyon szeretne 
bizonyítani. Csakúgy, mint a 23 
esztendős kalapácsvető Bianca 
Perie. Ám az ő ideje valószínűleg 
csak négy év múlva jön el.

Birkózás (18)
Romániát két sportoló képvi-

seli. Itt nagyon szűkre szabhatjuk 
az esélylatolgatást, hiszen csoda-
számba menne az érem, vagy akár 
a pontszerzés lehetősége is.

Cselgáncs (14)
Hat román sportoló fog tata-

mira lépni Londonban. Közülük 
reális eséllyel három versenyző 
rendelkezik. A legnagyobb favo-
rit erre Peking olimpiai bajno-
ka, a vébé- és Eb-címvédő Alina 

Dumitru, aki a 48 kg-osok között 
fog majd versenyezni. Hozzá csat-
lakozik még a két � atal reménység, 
Andrea Chiţu és Corina Căproiu 
is. A két sportoló volt már Eb- és 
vébé-dobogós, sőt előbbi Eb-baj-
nok is.

Evezés (14)
15 sportoló fogja képviselni 

Romániát. Az előzetes remények 
szerint nagy esélyekkel indulnak 
legalábbis, ami az éremszerzést 
illeti. A négypárevezősökhöz 
visszatért a két többszörös olim-
piai bajnok, Viorica Susanu és 
Georgeta Andrunache, akiktől 
újfent sokat várnak, csakúgy, mint 
a női nyolcpárevezős csapattól is. 
Továbbá a női kormányos nélküli 
kettesben is bíznak.

Kajak-kenu
Romániát 11 sportoló fogja 

képviselni. Abszolút aranyesélyes a 
fér�  kenu kettes Victor Mihalachi 
és Alexandru Dumitrescu, akik az 
1000 méteres távon indulnak. Raj-
tuk kívül, ha valaki érmet szerez, 
az nem várt eredmény lesz.

Kerékpár (18)
Andrei Nechita lesz az egyetlen 

versenyző. Nem várható el nagy 

eredmény tőle. A tavalyi román kör-
versenyt is enyhe segítséggel nyerte 
meg. Itt ez nem fog működni.

Ökölvívás (13)
Az ökölvívást pár évvel ezelőtt 

még tradicionális román sportnak 
lehetett nevezni, rendre fényes 
eredményekkel tértek haza az olim-
piákról. Mára a tendencia változott, 
és nincs esély éremre, bár a román 
szaksajtó bízik Bogdan Juratoniban. 
Két román résztvevő lesz.

Sportlövészet (15)
Két sportoló indul, közülük 

Alina Moldoveanu Pekingben 
is közel volt a éremhez, okozhat 
most meglepetést.

Súlyemelés (15)
Valamikor még el-el csípett a ro-

mán delegáció egy-egy érmet ezen 
szakágban, de mára Kína totális fö-
lénye jellemző erre a sportágra. Négy 
sportoló azért szerencsét próbál.

Tenisz (5)
Hat sportoló lesz jelen Lon-

donban. Ha Horia Tacău – aki 
egyébként az ország zászlóvivője 
lesz a megnyitón – a svéd Robert 
Lindstedt oldalán kellene játsz-
szon, akkor lenne esélye az éremre. 

De így, hogy Adrian Ungur lesz a 
párja, nagyot csökkent a sansza.

Torna (18)
Talán az elmúlt néhány olim-

piához viszonyítva a legkisebb 
tornászdelegáció fog L ondonba 
utazni. Szám szerint 10 sportoló. A 
románok az elmúlt években gyen-
gébben szerepeltek a megszokott-
nál ezen sportágban. Octavian Belu 
és Mariana Bitang újra kezükbe 
vették a tornászokat, és az eredmé-
nyek jönnek is. Női összetettben a 
románok éremesélyesek, míg a sze-
renkénti ágakban Cătălina Ponor, 
Sandra Izbaşa, az új � atal csillag 
Larisa Iordache esélyesek. A fér� ak-
nál Flavius Koczitól talajon várható 
érem. A tornaágak négy nemzet – 
az amerikaiak, a kínaiak, a japánok 
és a románok – nagy csatáját fogja 
hozni. Azonban egyre több a sze-
renkénti specialista, akik meglepe-
téseket tudnak okozni.

Úszás (34)
Úgy jártak a románok ezzel a 

sportággal, mint az ökölvívással, 
vagy még rosszabbul. Mindösz-
sze négy sportoló fog vízbe már-
tózni. A román szaksajtónak a 
legnagyobb reménye még most is 
Camelia Potecben van, aki már rég 
kiégett, még a döntőt sem biztos, 
hogy megfogja. Ott lesz viszont 
a marosvásárhelyi Tranda� r Nor-
bert, aki Eb 3. volt Debrecenben 
az idén. Igaz, ezúttal a döntő is 
nagy eredmény lenne.

Vívás (10)
Nyolc román fog pástra lép-

ni. Párbajtőrben és kardban re-
ális aranyesélyekkel állnak majd 
fel. Főleg a lányoktól Ana Maria 
Brânzától, Simona Ghermantól 
és Anca Măroiutól várható kitűnő 
„kardozás”.

Vízilabda
Egyetlen csapatsport, amely-

ben Románia ott lesz. És ezt várták 
a legkevésbé, bár reménykedtek a 
kvótában. Amióta Kovács István 
átvette a gárda irányítását, egyértel-
mű fejlődés látható, bár nem lehet 
összehasonlítani őket az exjugoszláv 
vagy akár a magyar csapattal. És ha-
lálcsoportba is kerültek a magyarok-
kal, Montenegróval, a szerbekkel, az 
amerikaiakkal és a rendező britekkel 
egyetemben. Az első négy megy to-
vább, így egy nagyágyút kénytelenek 
megverni a továbbjutás érdekében.

Kevesebb érmet jósolnak a románoknak

Pekingi ezüstjét aranyra váltaná Ana Maria Brânză. Egyéniben és csapatban is esélyes
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Románia az olimpiákon

Részvételek száma: 20 (1900, 1924, 1928, 1936, 1952, 1956, 1960, 
1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 
2008, 2012).

Történelmi éremtábla: 86 arany-, 89 ezüst- és 117 bronzérem.
Legeredményesebb sportágak: torna (24 arany-, 20 ezüst- és 25 

bronzérem), evezés (19 arany-, 10 ezüst- és 8 bronzérem), illetve atléti-
ka (11 arany-, 14 ezüst és 10 bronzérem).

Londoni éremesélyesek: Nicoleta Grasu (atlétika, diszkoszvetés), 
Alina Dumitru (cselgáncs, 48 kg), Andrea Chiţu (cselgáncs, 52 kg), Corina 
Căproiu (cselgáncs, 57 kg), evezésben (női kormányos nélküli kettes, négy-
párevezős, nyolcpárevezős), kajak-kenu (Victor Mihalachi–Alexandru Du-
mitrescu, C2-1000), Alina Moldoveanu (sporlövészet), torna (szerenként: 
Cătălina Ponor, Sandra Izbaşa, Larisa Iordache és Flavius Koczi; női csapat), 
vívás (egyéni kardban: Ana Maria Brânza, Simona Gherman, Anca Măroiu; 
női kardcsapat; férfi párbajtőrcsapat).



Napról napra
szabadidő

programajanló

Úszótábor
Újabb babaúszó táborokra nyújt lehe-

tőséget a székelyudvarhelyi Septimia Sza-
badidőközpont augusztus 10-ig. A terve-
zett program szerint előreláthatólag 9 és 10 
órai kezdéssel 30-45 perces, csoportos fog-
lalkozásokat tart Tóth Ágota, a Stoller Ba-
baúszó Akadémia szakképzett oktatója. A 
táborokra 3-24, illetve 36 hónapos babák 
jelentkezését várják. A tapasztalat nem ki-
záró jellegű. Amennyiben megfelelő számú 
érdeklődő gyűl össze, nagyobb, akár 4 éves 
gyerekeknek is tartanak képzést.

Vakáció Kalibáskőn
Július 22–28. között Kreatív tábort tar-

tanak Kalibáskőn, amelynek programjában 
rajz, festészet és szobrászat is szerepel. Július 
29. és augusztus 4. között játék, pantomim 
és mozgásművészet, improvizáció, önálló 
jelenettervezés, testbeszéd, mimika, geszti-
kulálás, kiejtés, hangtechnika és helyes be-
széd színesíti a kalibáskői Színjátszó tábor 
programját. Augusztus 12–18. között tart-
ják a Természetbúvár kisiskolásoknak elne-
vezésű tábort, az V–VIII. osztályosoknak 
pedig ugyanezen a héten szervezik meg az 
Erdővidék rejtett kincsei címet viselő nép-
hagyomány-kutató kerékpáros vándortá-
bort. Augusztus 26. szeptember 1. között 
Udvarhelyszék rejtett kincseivel ismerked-
hetnek a táborban részt vevők egy kerék-
páros vándortábor keretében, és ugyan-
csak augusztus 26.–szeptember 1. között 
az ősmagyarok mindennapjairól, hitvilá-
gáról, kultúrájáról tanulnak a kalibáskői 
Jurtakészítő táborba jelentkezők. Ezt köve-
tően az iskolakezdés előtt, szeptember 2–8. 
között a kisiskolások számára hirdetnek 
Bábel tornya címmel román nyelvű tábort. 
A programokról érdeklődni és jelentkezni a 
0744–778519-es, illetve a 0740–840884-
es telefonszámokon lehet vagy e-mailben a 
kalibasko@gmail. com címen.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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A könyv célja a románi-
ai természetvédelem alatt 
álló területek osztályozá-
sának, jellegzetességeinek, 
valamint a legfontosabb 
élőhely-típusok természet-
védelmi kezelési módsze-
reinek bemutatása. 

Minden egyes termé-
szetvédelmi rezervátum 
esetében bemutatásra ke-
rül azok elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, ég-
hajlata, vízrajza, geológi-
ai és biológiai jellemzői, 
valamint az őket veszélyeztető ténye-
zők is, illetve a védelmük és kezelésük 
lehetőségei.

A felmerülő kérdés-
re - mit védünk ezeken a 
természetvédelmi terü-
leteken – a második fe-
jezetben kapunk választ: 
Románia biodiverzitását. 
Ezt követi a gyakorla-
ti természetvédelemről 
szóló fejezet, amely a kü-
lönböző élőhely-típusok 
(gyepek, vizes területek, 
erdők, barlangok stb.) ke-
zelését taglalja.

A 324 oldalas könyv 
megvásárolható az Árnika 

Könyvesboltban (Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 
0266–210046, 0751–103915).

az ajánlata

Románia természetvédelmi 
területei és fenntartásuk 

kezelési módszerei

hirdetés
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Kiállítás nyílik a múzeumban

Pulzus a Haázban

Holnapig tart a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum és a 
Hargita Megyei Hagyomány-

őrzési Forrásközpont közös szervezé-
sében megrendezésre került Pulzus I. 
székelyudvarhelyi művésztelep.  A tíz 
résztvevő művész alkotásai holnap 18 
órától egy záró kiállításon kerülnek be-
mutatásra. A kiállítás helyszíne a Haáz 
Rezső Múzeum Képtára. A megnyitó 

keretében bemutatásra kerül Ütő Gusz-
táv performansza a táborban részt vevő 
művészekkel közösen.

A tábor támogatói: Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala, Hargita Me-
gye Tanácsa, Communitas Alapítvány, 
Amigo&Intercost Kft., Prospero Technik 
Kft., Dora Medicals, Mokka Kávéház, 
Dtp Stúdió, G.Café, Euronet Kft., Pet 
Bot-Trading Kft.

ma

Szerda
Az év 207. napja, a hátralévő napok szá-

ma 159. Napnyugta ma 20.53-kor, napkelte 
holnap 5.51-kor.

Isten éltesse
Jakab és Kristóf nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik a szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A héber eredetű Jakab jelentése bizony-

talan, míg a görög eredetű Kristóf jelentése: 
Krisztust hordozó.

Július 25-én történt
1848. Magyarországon vízre bocsátot-

ták a Mészáros Lázár hadügyminiszterről 
elnevezett hadigőzöst. Ez a nap egyben a 
magyar Honvéd Folyami Flottila megalaku-
lásának napja.

Július 25-én született
1758. Nyulas Ferenc orvos, 1806-tól Er-

dély főorvosa
1893. Nagy Imre /Zsögödi/ erdélyi festő 

és grafikus
1903. Ajtay Andor /eredeti neve: Kovács 

Andor/ Kossuth-díjas színész, kiváló művész

Július 25-én halt meg
1564. I. (Habsburg) Ferdinánd német–ró-

mai császár, magyar és cseh király
1948. Sergio Failoni olasz karmester
1953. Geyer József, a magyar orgonatu-

domány megalapítója, orgonaszakértő

meghívó

1981, Szent Anna-tó, Anna-nap. Ez a 
dátum fordulópont az erdélyi magyarság 
életében, hiszen ekkor, ha csak egy pillana-
tig is, de felemeltük a fejünket, s nemzeti-
ségi és állampolgári jogaink védelmében, 
szembefordultunk a zsarnoksággal. Az ak-
kor és ott történtek harmincegy éves évfor-
dulóján ismét az emlékezés, emlékeztetés 
és hagyományteremtés szándékával hív-
ják össze az események egykori szereplőit, 
résztvevőit, illetve nézőit, közös főhajtásra 
és tanácskozásra. Időpont és helyszín: 2012. 
július 26., 15 óra, a Szent Anna-tó partján 
található kápolna, valamint 21 óra, a bese-
nyői tó maksai oldalán lévő Bogdán csár-
da. Érdeklődni a következő személyektől 
és telefonszámo kon lehet: Bedő Zoltán: 
0744–824042 és Fazakas Zoltán: 0744–
347230.

www.parapista.com

para

– Itt mindenki jól érzi magát, kivéve az, aki a zenét szeretné hallgatni...

hirdetés
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. július 25.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. augusztus 8-ig kell beküldeni.

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

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

HirdeTéSeK

szabadidő

"

Rendkívüli maja lelet

Színes domborműveket, páratlan jelen-
tőségű istenábrázolásokat és hatalmas, 
másfél méteres festett maszkokat találtak 

amerikai kutatók egy 1600 éves maja piramis-
ban. Az eredetileg pirosra festett épület a ma-
ják napkultuszáról nyújt új ismereteket.

Amerikai és guatemalai kutatók 2006 óta 
dolgoznak a guatemalai Petén tartománybeli 
dzsungelben, a környéken elterjedt denevé-
rekről El Zotznak nevezett régészeti lelőhe-
lyen (a maja mitológiában Zotz a denevérek 
istene). A Brown Egyetem szakértői nem el-
sősorban az egykori maja település központ-
ját kutatják, hanem egy attól kissé távolabb 
lévő, korábban jobbára csak fosztogatók által 
látogatott piramist igyekeznek feltárni. A 
meredek falai miatt El Diablónak, vagyis Az 
Ördögnek nevezett 13 méter magas piramis-
nál 2009-ben már felfedezték az Éjjeli Nap 
Templomát (szentélyét), 2010-ben pedig egy 
királysírt azonosítottak itt.

A piramis Kr. u. 350–400 között épült 
szentélyében és a sírnál, illetve a piramis falán 
festett stukkókat, domborműveket találtak a 
kutatók, melyek gyarapítják a maja kultúrára 
vonatkozó ismereteket.

Houston szerint a maják az égi hatalom 
uralkodóikba való átáramlását ábrázolták azo-
kon a stukkókon, amelyeket most fedeztek fel 
az El Diablo piramis északi oldalán. Az itt ta-
lált képek többek között a maja napistent ábrá-
zolják (K’inich Ajaw). A 1,5 méteres stukkók 
azt is bemutatják, hogyan képzelték el a maják 
az „eget”. Sőt azt is, hogyan szállt át a Nap ural-
kodóikba és az uralkodói dinasztiákba.

Anyagyík pihenőben fotó: benke Gyula

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java solt 
kép alá írást a benedek.eniko@har   gitanepe.
ro e-mail cím re vagy szer  kesz tőségünk postai 
cí  mére (535600 Székelyudvarhely, Kossuth La-
jos utca 10. szám) várjuk.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Továbbra is sok napsütésre lehet számítani, 
kevés fátyolfelhővel. Csapadék nem valószínű. 
Melegfronti hatás jelentkezhet az arra érzéke-
nyeknél. 

Bár a nyugdíjaséveim egyelőre még 
mindig túl messzinek tűnnek, azt kell 
mondjam, hogy bizony-bizony átéltem én 
már jó néhány világvégét. Akarom mon-
dani világvége-jóslatot. Ha valaki ilyen-
nel jön hozzám, a szemébe röhögök, és az 
adott dátumig minden alkalmat megra-
gadok, hogy cikizzem az illetőt, hisz olyan 
játék ez, amelyben csak én lehetek nyertes. 
Ugyanis ha bejön a jóslata, a globális pusz-
tulás miatt nem ér rá, hogy okoskodjon ne-
kem: bezzeg én megmondtam! Ha pedig a 
világvége elmarad, akkor minden összefu-
tásunkkor füle hallatára megállapíthatom, 
hogy tényleg válság van, már egy valamire 
való világvégére sem telik.

Csakhogy egészen más a helyzet, ha 
tudósok jönnek azzal, hogy összeomolhat 
a föld mágneses mezeje. Hűha! – ez már 
nem vicc. Bevallom őszintén, nem tudom, 
nem értem, nem fogom fel, minek kell még 

ilyesmikkel is ijeszgetni az amúgy is megvi-
selt idegrendszerű embereket. Nem elég a 
többi vészjósló hír a globális felmelegedésről, 
az üvegházhatásról, extrém időjárási viszo-
nyokról, aszályról, árvízről, túlnépesedésről, 
az ózonlyukról, az állatfajok kihalásáról, a 
kisbolygók becsapódásáról stb. stb. stb.? Ké-
rem, hagyjanak már fel ezekkel a rémhírek-
kel. Inkább mondják azt, kürtöljék világgá, 
hogy drágít a vasút, drágul a villanyáram, 
a gáz, a benzin, az alapélelmiszerek. Ezek 
már nem hatnak meg. Hozzászoktunk, 
megedződtünk, nem izgatnak fel, nem 
esünk kétségbe, meg se parittyázzuk, meg 
se tablettázzuk. De könyörgöm, csak azt 
ne mondják, hogy összeomlik a Föld mág-
neses mezeje! Ettől életem végéig beparázok. 
Márpedig én nyugodtan, higgadtan, hideg-
vérrel és széles mosollyal akarom fogadni a 
következő önjelölt parafenomén legközeleb-
bi világvége-jóslatát.

Könyörgöm, kíméljenek!
            villanás n Szász Csaba

skandi  kÉszÍtette: benedek enikő
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