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Szennyezettebb a levegő
A Csíkcsicsóban égő tőzeg maró füstje Csíkszeredában is érződik, a városban és környékén is
kimutatható a levegő fokozottabb szennyezettsége. A levegőben található szennyező anyagok
koncentrációja azonban nem éri el a kritikus határt – tudtuk meg a Környezetvédelmi
Ügynökség igazgatójától. > 2. oldal
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CSÍKSOMLYÓN IS
FELCSAPTAK A LÁNGOK

Kordában tartott
erdőtüzek

Ú

jabb helyszínen csaptak fel a
lángok pénteken: ezúttal Somlyó oldalában, négy helyszínen gyúlt
meg a növényzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően
sikerült megfékezni a tüzet.
A többi tűzeset helyszínén jelenleg is
tart a területek fokozott felügyelete.
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VÉGET ÉRT A GYIMESI
TÁNCTÁBOR

Élő népi kultúra

N

agyszabású gálaelőadással zárult a Gyimesek-völgyének
legpatinásabb hagyományőrző rendezvénye, a XVI. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor. Idén
több mint kétszáz résztvevő
tanulhatott néptáncot, népdaléneklést, hangszerkezelést.
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AZ ADÓTÖRVÉNYKÖNYV
MÓDOSÍTÁSAI

Nehéz eligazodni

T

Az égő tőzeggel viaskodó önkéntesek. Évente visszatérő gond

HÍRVIVŐKTŐL
AZ ŰRTÁVKÖZLÉSIG

Darvas Attila

Hoz még levelet
a posta?

Ez már nem
az a Tusványos
Úgy néz ki, hogy a létező román–magyar párbeszédet sem
akarják folytatni, hiszen alig
akadt 2-3 román előadó. Míg
máskor a hangzatosabbnál
hangzatosabb nevű román
politológusokkal és politikusokkal Oltot lehetett rekeszteni,
most még egy kagylólefolyót sem.

3

É

letednek része - ezzel a szlogennel népszerűsíti önmagát a Román Posta. Kérdéses, hogy a harmadik évezred információtechnológiai
forgószelében életünknek mekkora
részét mondhatja magáénak
ez a szerepét megőrző, de helyét kereső óriás intézményhálózat? A válaszért látogattunk az
udvarhelyi postahivatalba.

4

alán az lenne a legjobb, ha a
számviteli szakemberek, illetve
az Adótörvénykönyv módosított
és kiegészített előírásai által érintett
személyek most felállnának az íróasztal mellől és beülnének „az iskola
padjaiba”, hogy elsajátíthassák azt a
sok újdonságot, amelyekkel szembesülniük kell július 1. óta – jegyezte meg
minap az egyik legtekintélyesebb
hazai adószakértő.

10

VÁKÁR LAJOS MŰJÉGPÁLYA

Az első jégedzés

H

olnap délelőtt birtokba veszik
a jégkorongozók, a
műkorcsolyázók és gyorskorcsolyázók a csíkszeredai műjégpályát, a létesítmény hűtőberendezései már működnek.
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>
Még tart a szavazatszámlá
lás. Csupán holnapra várható a vasárnapi referendum végeredménye
– közölte tegnap a központi választási
iroda elnöke, Gabriela Bogasiu. Mint
mondta, bejelentése időpontjáig
18 544 választókörzet adatait összesítették a 18 548-ból, azaz a körzetek
99,97 százaléka adatait dolgozták fel.
Szavazati jogával 8 455 336 választópolgár élt, azaz a választói névjegyzékeken szereplők 46,23 százaléka. A
véleményt nyilvánítók 87 52 százaléka
szavazott Traian Băsescu felfüggesztett
államfő leváltására.

> Elutasították a magyarok az elnök
leváltására tett kísérletet. A vasárnapi
referendum kapcsán közleményt adott ki
a Magyar Polgári Párt (MPP) is. A dokumentum leszögezi: „Székelyföldön és
a magyarlakta vidékeken távolmaradással
tüntettek a kormánypárt politikája ellen.
A referendum ismételten bebizonyította,
hogy az erdélyi magyar közösség képes
eldönteni országos kérdéseket is. A távolmaradás nem passzivitás, nem a véleménynyilvánítás megtagadása, hanem
ellenkezőleg, egyértelmű állásfoglalás. A
Magyar Polgári Párt megítélése szerint az
erdélyi magyarok nemcsak a nacionalista

kirohanásokra adtak frappáns választ, hanem egyértelműen kijelölték az irányt is
azáltal, hogy nem hallgattak a részvételre
biztató szirénhangokra, és elutasították a
baloldali-liberális szövetség, illetve azok
cinkosainak kísérletét.”
> Tőkés elutasítja Ponta vádjait.
A Traian Băsescu államelnök puccsszerű leváltására irányuló pszeudoalkotmányos kísérlet kudarca miatti
felindultságában és személyes elfogultságában Victor Ponta miniszterelnök
„a román belpolitikába való beavatkozással” vádolta meg Orbán Viktor mi-

niszterelnököt, továbbá – mintegy – a
„kollektív bűnösség” jegyében az erdélyi magyar közösséget tette felelőssé a
népszavazásnak a Szociálliberális Unió
(USL) számára kedvezőtlen kimeneteléért. Határozottan visszautasítva a
nemtelen vádakat, mindenekelőtt köszönetet mondunk Orbán Viktor kormányfőnek, aki az Európai Néppárt
alelnökeként az Európai Unió szintjén
érez és vállal felelősséget a romániai demokráciáért, és – Traian Băsescu elnökkel egyetértően – elutasítja a romániai
posztkommunista-álliberális politikai
erők „államcsíny”-kísérletét.

Körkép
társadalom
Csapatmunkát képzel el a főtanfelügyelő

A tőzegtűz miatt

Bartolf Hedwig terveiről beszélt Szennyezettebb a levegő
A Csíkcsicsóban égő tőzeg maró
füstje Csíkszeredában is érződik,
a városban és környékén is kimutatható a levegő fokozottabb
szennyezettsége. A levegőben
található szennyező anyagok koncentrációja azonban nem éri el a
kritikus határt, tudtuk meg a környezetvédelmi ügynökség igazgatójától.

Az előző kormány idején kinevezett főtanfelügyelőket kettő kivételével leváltották. A menesztettek között van Ferencz Salamon
Alpár, Hargita megye főtanfelügyelője is, aki tegnap sajtótájékoztatón értékelte a tisztségben
eltöltött két és fél évét. Szintén
tegnap mutatkozott be – egyelőre
ideiglenesen – kinevezett főtanfelügyelőként Bartolf Hedwig.

Tamás Attila

F

takacs.eva@hargitanepe.ro

erencz Salamon Alpár fő
tanfelügyelősége 31 hónapja
szakmai szempontból tele volt
kihívásokkal – nyilatkozta tegnap
a leköszönő főtanfelügyelő. A megyei közoktatás életében és szakmai
szempontból egyaránt talán a legnehezebb időszak volt ez, mivel „beletömörült” az oktatási reform sok
velejárója, és egy sor olyan intézkedést hozott a minisztérium, amelyek
ellentmondottak a folyamat elején
hozott döntéseknek. Így számos feladatot kellett teljesíteni úgy, hogy a
megyei oktatás, a gyerekek érdekei a
lehető legkevesebbet sérüljenek.
Ferencz Salamon Alpár fő
tanfelügyelősége pozitívumaként
értékeli, hogy sikerült közvetlen, jó
munkaviszonyt kialakítania az oktatási intézményekkel, azok vezetőivel.
Ugyanakkor csalódásként élte meg,
hogy saját kezdeményezésből szinte semmit nem lehet tenni ebben a
pozícióban, a tanfelügyelőségnek
a minisztérium utasításait kell teljesítenie. Az elmúlt 31 hónapban
politikai döntést amúgy sem hozott,
kizárólag oktatás- és neveléspolitikát
folytatott.
Bartolf Hedwig megköszönte
kollégájának a két és fél éves tevékeny és hasznos együttműködést,
és elmondta, sokat tanult Ferencz
Salamon Alpártól abban, hogyan

A

tamas.attila@hargitanepe.ro

Takács Éva
Ferencz Salamon Alpár és Bartolf Hedwig. Stafétaváltás

támogassa kollégáit. Szakmai életrajzával kapcsolatban elmondta, a
Babeş–Bolyai Egyetemen végzett
német–francia szakon. A csíkszeredai 12-es Általános Iskolába, a
későbbi Nagy Imre Általános Iskolába kapta kinevezését, majd a 4-es
számú (mai Székely Károly) Szakközépiskolában dolgozott, jelenleg
pedig a Márton Áron Gimnáziumban van a katedrája. Időközben
a szebeni Lucian Blaga egyetemen
mesteri fokozatot szerzett tanügyi
menedzsment szakon. 1998 óta
dolgozik a tanfelügyelőségen, eleinte idegennyelv szakos tanfelügyelőként, majd nevelési kérdésekkel
foglalkozott. 2005–2009 között
főtanfelügyelő-helyettesi tisztséget töltött be, 2009 óta pedig a
menedzsment és decentralizáció
feladatkörét látta el a tanfelügyelőségen. Nem tagja egy politikai pártnak sem.
Bartolf Hedwig prioritásai között szerepel a Hargita megyei oktatás normalitásának fenntartása, a
törvények betartása. Főtanfelügyelőként a diákok és a tanügy érdekeit
képviseli, és szeretné, ha a felmerülő
gondokat a törvényes keretek között
helyben meg tudná oldani, ennek érdekében pedig szeretné fenntartani

fotó: tamás attila

a jó kapcsolatot mind a kollégákkal,
mind a szülőkkel. Szeretné folytatni
a 2010–11-ben elkezdett projekteket, kormányprogramokat. Mivel tevékenységét csapatmunkában tudja
elképzelni, szoros kapcsolatot kíván
fenntartani az iskolaigazgatókkal,
tanfelügyelőkkel.
Bartolf Hedwig főtanfelügyelői
kinevezése augusztus 31-ig szól. Ez
alatt az időszak alatt elsődleges feladatai közé tartozik a pedagógusok
versenyvizsgájának lebonyolítása, a
pótérettségi megszervezése és lebonyolítása, valamint az új tanév előkészítése.
Arra a kérdésre, hogy amen�nyiben kiírják a versenyvizsgát a
főtanfelügyelői tisztségre, indul-e
a következő mandátumért, Bartolf
Hedwig igennel válaszolt: megfelel minden feltételnek, és amen�nyiben elnyeri kollégái, valamint
családja támogatását, akkor indul a
főtanfelügyelői tisztségért.
A tanfelügyelőség vezetőtanácsa határozatban támogatja Bartolf
Hedwiget a főtanfelügyelői tisztségre, ugyanakkor az RMDSZ nevében
Ferencz Salamon Alpár úgy fogalmazott, hogy kolléganője személyében a szakmaiságot, a stabilitást
támogatják.

kék hírek
Nem adott elsőbbséget. Egy 54 éves kézdi
vásárhelyi sofőr autójával Székelyudvarhelyen áthaladva nem adott elsőbbséget egy szabályosan
közlekedő mopedesnek, és elgázolta. A kismotor
vezetője megsérült, a két járműben keletkezett kár
eléri a 10 000 lejt.

Előzetesben a kislány feltételezett rabló
ja. 29 napos előzetes letartóztatást rendelt
el a székelyudvarhelyi bíróság egy 21 éves
gyergyócsomafalvi fiatalember ellen, akit azzal
gyanúsítanak, hogy elrabolt egy 13 éves kislányt a
bucsini üdülőövezetben.

z elmúlt napokban nőtt a
levegő benzol-, valamint
szén-monoxid-tartalma
a Csíkszeredai Környezetvédelmi
Ügynökség Zsögödben található
mérőállomásának adatai szerint
azonban a levegőben található szerves anyagok, gázok szintje nem éri el
a kritikus szintet, a szakértők szerint
nincs ok az aggodalomra.
– Az országos mérőhálózat
részét képező zsögödfürdői mérőállomásunk kimutatásai szerint az
elmúlt néhány nap leforgása alatt,
emelkedett a szennyező anyagok
szintje a levegőben Csíkszeredában
és környékén – számolt be megkeresésünkre Bernád Zelma, a környezetvédelmi ügynökség igazgatója.
A benzol és a szén-monoxid szintje jelentős mértékben július 27-től, a
tőzegtűz keletkezésének időpontjától emelkedett meg látható módon,
de a megengedett határértéken belül. Míg július 27-ig 2 mikrogramm/
négyzetméter alatt volt az óránként
mért benzolszennyeződés mértéke, addig 27-től megemelkedett
5 mikrogramm/négyzetméterre,
28-án ez az érték 11 mikrogramm/
négyzetméter volt, 29-én pedig
visszaesett 6 mikrogramm/négyzetméterre – ismertette a számadatokat az igazgató, hozzátéve, hogy
az éves megengedett érték nem szabad meghaladja az 5 mikrogramm/
négyzetméter mennyiséget.
– Ha ennél nagyobb mértékben
van az ember kitéve a levegőben található benzolnak, akkor károsíthatja a szervezetet, adott esetben rákkeltő is lehet – fűzte hozzá az igazgató.
– Ugyanakkor a levegő szén-monoxid-tartalma is megnövekedett az
elmúlt napokban: míg e hónap 27-ig
0,1 milligramm/négyzetméter alatt
volt az érték, addig 27-én már 0,2
milligrammnyira nőtt, 28-án ez az

érték 0,6, 29-én pedig 0,3 volt négyzetméterenként. A szabványban a
szén-monoxid-mérték nem haladhatja meg 8 órás átlagban a 10 milligrammot, így eddig a mennyiségig
nem káros az emberi szervezet számára – világított rá Bernád Zelma
igazgatónő.
Mint mondta, ilyen esetekben,
mint a jelenlegi tőzegtűz is, tökéletlen égés megy végbe, amelynek
során megugrik a levegő szervesanyag-koncentrációja és az ezzel járó
szennyeződés mértéke.
– A környezetvédelmi ügynökség székhelyén ammóniamérést is
szoktunk végezni, ez a mérőállomás
azonban nem mutatott kiemelkedő
értéket az elmúlt időszakban, tekintettel arra is, hogy csak a város kis részének levegőkoncentrációját méri.
Más szennyező anyagok is találhatók
a levegőben, amit egyelőre az adott
felszerelések hiányában nem tudunk
még kimutatni – világított rá az igazgató.
Végül felhívással fordult a lakossághoz:
– A környezetvédelmi ügynökség részéről arra hívnánk fel az emberek figyelmét és úgy foglalnánk
állást a jelenlegi tőzegtűzzel kapcsolatosan, hogy a felelőtlenség több
ezer emberre lehet káros hatással.
Egy felelőtlen tarlóégetés következtében egy egész város és a környező
falvak lakossága kénytelen beszívni
a füsttel szennyezett levegőt, ami
egyelőre még nem káros. A hatásnak
azonban a gyerekek és az idősek fokozottan vannak kitéve. Ezért ebben
a nagy szárazságban ne dobjunk el
csikket felelőtlenül, ne gyújtsunk fel
újabb területeket! – hívta fel a figyelmet a környezetvédelmi ügynökség
igazgatója.

2012. JÚLIUS 31., KEDD

hargitanépe | 3. OLDAL

Míg régebb a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborba ellátogatókat jobban érdekelték az igényesen, mindenkit
kielégíteni igyekvő előadások, addig most sokak számára fontosabb volt a sör ára, illetve hogy esténként milyen jó buli van.
Nem is csoda, hogy fordult a kocka, hiszen az idei tusványosi
programból hiányoztak azok az előadók és azok a témák, amelyek közönségcsalogatók lettek volna.
Tusványos még korábban évről évre arról szólt, hogy olyan
témák kerekedtek ki a különböző panelbeszélgetéseken, amelyek
végül egy adott időszakra meghatározták a térség politikai helyzetét, illetve megszabták annak irányát.
Ezzel szemben az elmúlt pár Tusványos egyre inkább nem
felel meg eredeti céljának, vagyis annak, hogy előmozdítsa a
magyar–magyar, illetve a magyar–román párbeszédet. Míg
2007-ben a főszervezők legnagyobb problémája az volt, hogy
Markó Béla, az RMDSZ akkori elnöke nem jön el a táborba
Tőkés Lászlóval közösen megbeszélni egy előadás keretében az
erdélyi magyar belpolitikai helyzetet, most ez fel sem merülhet.
Sőt ez kezd utópisztikus lehetőségként megjelenni. Semmi új
gondolat, eszme nem születik már a Tusványos alatt?
Miért? – tehetjük fel a kérdést. Nehezen lehet problémákat
keresni és azokra megoldásokat találni, ha úgy alakítjuk ki a
meghívottak listáját, hogy gyakorlatilag ellenvélemény nem is
hangzik el. Nem azért, mintha nem volna, hanem azért, mert
nem akarjuk meghallgatni. A magyar–magyar problémák

NÉZŐPONT  Darvas Attila

Ez már nem
az a Tusványos
létező dolgok, de erre már a Tusványos nem tud választ adni,
mert nem akar. És úgy néz ki, hogy a létező román–magyar
párbeszédet sem akarják folytatni, hiszen alig akadt 2-3 román
előadó. Míg máskor a hangzatosabbnál hangzatosabb nevű román politológusokkal és politikusokkal Oltot lehetett rekeszteni,
most még egy kagylólefolyót sem.
Továbbmenve: az idei Tusványos témája adott lett volna,
mindenki arra lett volna kíváncsi, hogy akkor a nyár eleji önkormányzati választások tükrében az erdélyi magyar pártok
megvitatják a hogyan tovább?-ot a következtetések levonása
után. Ehelyett kaptuk az RMDSZ, a magyarországi baloldal,
a jelenlegi bukaresti kormány szidását stb. Önkritikát persze
senki nem gyakorolt. Voltak viszont olyan előadások, amelyeken az előadók Koszovót szerettek volna Erdélyben, mert csak
az ilyen út vezet az autonómia felé, voltak olyan előadók, akik

nem tudták milyen Székelyföldet szeretnének, bár „vezető politikusok”, voltak olyanok, akik mindenről beszéltek, csak az
épp adott panel témájáról nem. És volt rengeteg olyan előadás,
amely nem rólunk erdélyiekről, határontúliakról szólt, hanem
inkább valamelyik számunkra semmit sem jelentő magyarországi kistérségről.
Nem állítom, hogy nem voltak olyan előadások, amelyek ne
keltették volna fel az érdeklődésemet és nem hallgattam szívesen végig. Csak míg régebb szinte minden előadásra szerettem
volna elmenni, de ehhez négybe kellett volna szakadjak, addig
idén az egy árva testem is boldogan elég volt ehhez.
És azt sem állítom, hogy arra érdemes következtetéseket
nem lehet levonni az idei diáktábor előadásaiból. Elsősorban
az EMNP mind a mai napig nem tudta önmagát meghatározni, nem tudják, mi a teendőjük és mit akarnak. Csak annyit
tudnak, hogy ki ellen kell küzdjenek. Másodsorban a Fidesz
párbeszédében diskurzusváltás volt érzékelhető. Semjén Zsolt és
Németh Zsolt teljesen más hangot ütött meg az erdélyi politikával kapcsolatban, mint bő két hónappal ezelőtt. Gyakorlatilag
áldásukat adták arra, hogy az RMDSZ úgy lavírozzon ősszel
a parlamenti választások után, ahogy az erdélyi magyarságnak megfelel. Minden eszközt felhasználhatnak arra, hogy kormányra kerüljenek. Mindeközben Orbán Viktor ezúttal már a
jó rendőr–rossz rendőr szerepében tűnt fel, aki ennek is, annak
is és a harmadiknak is odapirított. Megteheti.

Körkép
CSÍK
CSÍKSOMLYÓN IS FELCSAPTAK A LÁNGOK A HÉTVÉGÉN

Megfékezett, kordában tartott erdőtüzek

Időnként felcsapnak a lángok. Forró helyzet

Újabb helyszínen csaptak fel a
lángok pénteken: ezúttal Somlyó
oldalában, négy helyszínen gyúlt
meg a növényzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült
hatékonyan és hamar megfékezni
a tüzet. A többi tűzeset helyszínén
jelenleg is tart a területek fokozott felügyelete annak érdekében, hogy ne csapjanak fel újból
a lángok.
Tamás Attila

M

tamas.attila@hargitanepe.ro

íg a csíkszentimrei Büdösfürdőn, a csíkcsicsói
tőzeges talajon, a Hargita-hegységben és Csatószegen is
folyamatosan küzdöttek a helyenként felcsapó lángokkal, parázsló
csutakokkal a hivatásos és önkéntes
tűzoltók, addig pénteken a Somlyó
oldalában négy helyen is felcsaptak
a lángok. Itt azonban a közbirtokos-

ságok, erdészek, önkéntes tűzoltók
gyors reagálásának köszönhetően
hamar és teljes egészében sikerült
megfékezni a lángokat, amelyek a
feltételezések szerint szándékosság
miatt keletkeztek.
– Szándékos gyújtogatás gyanúja
áll fenn a somlyói tűzesetnél, ugyanis
egymás után négy helyen is egy-egy
bozótosból csaptak elő a lángok, onnan, ahol épeszű ember nem szokott
piknikezni vagy bemászni, azonban
senkit sem sikerült tetten érni. Néhány helyi lakos vette észre a lángoló
foltokat az oldalban, akik azonnal
szóltak az erdésznek, ő mozgósította
a csobotfalvi közbirtokosságot, mellettük pedig nagyon gyorsan megérkeztek a csobotfalvi és a pálfalvi
önkéntes tűzoltó-alakulatok, akiknek köszönhetően sikerült időben
megfékezni a lángokat. Emellett
számos helyi lakos is fontosnak tartotta a tűzoltásban való részvételt:

láncfűrészekkel, lapátokkal érkeztek
a helyszínre, de még két helyi cég is
beszállt az oltásba erőgépekkel. Mire
a csíkszeredai polgármesteri hivatal
részéről megérkezett az Elefant típusú, erdőtüzek oltására alkalmas
jármű, már meg volt fékezve a tűz,
nem kellett bevetni, de jó, hogy ott
volt – számolt be megkeresésünkre
Mátéffy Győző, a csíksomlyói közbirtokosság elnöke. – Minimális
veszteségünk volt a gyors reakciónak köszönhetően, körülbelül tíz fát
kellett kivágni a lángok terjedésének
megfékezése érdekében. Emellett
nem nagy kiterjedésűek a leégett
területek sem. Több mint 70 ember
gyűlt össze, mondhatni rekordidő
alatt, így sikerült megfékezni a nagy
kárral fenyegető lángokat – ecsetelte
a közbirtokossági elnök, hozzátéve,
hogy dicséret illet mindenkit, aki
részt vett az oltásban. Csíkcsicsóban
még mindig nem teljes a tűzoltás,

érdeklődésünkkor éppen a gátakat
építették újjá, emelték még magasabbra, hogy a magasabban fekvő
területeket is öntse el a felgyűlt víz.
– Helyenként lángra kap még
a száraz növényzet, ezt azonban az
eső tudja csak kioltani – számolt
be megkeresésünkre Becze Attila,
Csíkcsicsó polgármestere. Legalább
50 centiméterre emelkedett az égő
tőzeges területen a vízszint, a területet körülvevő árkok telnek, míg a gátakat további egy méterrel emeljük,
így reméljük, hogy hatékony lesz az
oltás – bizakodott az elöljáró.
Szentegyházán folyamatosan
őrzik a múlt hét folyamán ismét
lángra kapott részeket, egyelőre
nincs veszélyben a terület – tudtuk
meg Balázs Páltól, a szentegyházi
önkéntes tűzoltó-alakulat vezetőjétől, aki elmondta, hogy helyenként
a feltámadó szél miatt felélednek a
lángok a parázsló csutakok környékén, azonban a hatékony őrzésnek
köszönhetően hamar eloltják. Várjuk az esőt, reméljük, ide is elér, hogy

segítségünkre legyen az oltásban –
fűzte hozzá reménykedve a tűzoltóparancsnok.
A csatószegi tűz kapcsán Veress
Árpád helyi tűzoltóparancsnoktól
érdeklődtünk, aki elmondta, hogy
ott is sikerült eloltani a lángokat,
azonban a terület megfigyelésre
szorul. 4-5 ponton időnként feléled
a tűz, mert fúj a szél, de már nincs
nagy baj. Az viszont elég nagy probléma, hogy az esőfelhők messzire
elkerülik a területet – tette hozzá a
tűzoltóparancsnok.
A csíkszentimrei Büdösfürdőn
két helyen is égett a terület az elmúlt
időszakban – sikerült ugyan megfékezni a tűz terjedését, azonban értesüléseink szerint tegnap újragyúlt
az egyik részen. A délután folyamán
esni is kezdett, reméljük, az is segítségére volt a tűzoltóknak – ismertette az aktuális helyzetképet Kencse
Előd, Csíkszentkirály polgármestere. Folyamatosan járőröznek a helyi
önkéntes tűzoltók, akik kordában
tartják a parázsló területeket.

Tűzmegelőzési intézkedések
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának polgárvédelmi irodája
az alábbi tűzvédelmi intézkedésekre hívja fel a figyelmet:
A meleg elől menekülve, kényelmet és kikapcsolódást keresve sokan
az erdőszéleken találnak menedéket, amely gyakran tűzgyújtással jár.
Nyílt láng használata azonban csak kialakított tűzhelyeken és az erdő
szélétől legalább 100 méterre engedélyezett. A tűz továbbterjedésének
megakadályozása érdekében távolítsuk el a tűzhely körül a száraz növényzetet, és soha ne hagyjuk a tüzet őrizetlenül. A gyermekeket tartsuk
állandó felügyelet alatt, hogy a szenet, parazsat ne vigyék a tűzhelyen kívül. Távozáskor a tüzet oltsuk el, a parazsat vízzel locsoljuk mindaddig,
amíg kialszik, így megakadályozhatjuk a tűz újragyulladását.
Különös figyelmet igényel a dohányzók részéről a cigaretta és a
gyufa eldobása. Azt is tudnunk kell, hogy a villámhárítókat szükséges időszakosan ellenőrizni, így megakadályozhatjuk a nyári záporokat követő villámlás okozta károkat.
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>
Holnap nyit a Kaláka-tábor
Máréfalván. Tizenkettedik alkalommal rendezi meg a kézműves alkotótábort augusztus 1–7. között a máréfalvi
Kőlik Hagyományőrző Művelődési
Egyesület – tudtuk meg Szallós-Kis Judit táborvezetőtől, az egyesület elnökétől. Az egyhetes rendezvénysorozaton a résztvevők megismerkedhetnek
a bútorfestés, kapufestés alapjaival
Tifán Irén, Csathó Kunigunda irányításával, barátkozhatnak a néptánccal
Sándor Attila, Nagy Zoltán, Kovács
Norbert és Kovács Bernadett vezetésével, a programban szerepel még bo-

gozás-ostorfonás, és lesznek előadások
is néprajzi kutatások témakörben. A
táborozók részt vesznek a hétvégi háromnapos Vidéki Fiatalok Találkozója
programjain is, vasárnap pedig szekeres kirándulást, bográcsgulyásfőzést és
gyógynövénygyűjtést szerveznek számukra. A munkákat jövő hétfőn fejezik be, kedden, a tábor utolsó napján
a Tájházban kiállítják a táborban készült alkotásokat, déli 12 órakor pedig
a rendezvénysorozat bezárja kapuit. A
máréfalvi Kaláka-tábort a máréfalvi
önkormányzat és Hargita Megye Tanácsa támogatja. (Szász Csaba)

> Baleset történt a parajdi bányában. Tegnap délután nem sokkal
három óra után a parajdi sóbányába
vezető alagútban egy autóbusz sofőrje
– egyelőre ismeretlen, illetve tisztázatlan okok miatt – elveszítette uralmát
a gépjármű felett, és az alagút falának
ütközött. Az incidens a bánya bejáratától nagyjából egy kilométerre történt, a
járműben huszonöten tartózkodtak. A
baleset során kilenc személy sérült meg,
köztük a buszsofőr is.
A sérülteket a felszínről több udvarhelyi és marosvásárhelyi mentőautó
szállította tovább. Az enyhébben sérül-

tek helyben, az orvosi rendelőben kaptak ellátást, a súlyosabban sérülteket
pedig a SMURD helikoptere szállította
Marosvásárhelyre. Legtöbbjük törések
és zúzódások jeleit mutatták, a mentőszolgálatosok jelentése szerint komolyabb sérült is volt.
Tegnap még nem lehetett tudni a
baleset okát, melyre vonatkozóan két
feltételezés született: technikai meghibásodás, avagy a sofőr rosszulléte okozhatta a bajt. A tegnap már elkezdett kivizsgálások és a sofőr állapotára vonatkozó orvosi jelentések vélhetően választ
adnak majd minderre.

Körkép
Udvarhely
Hírvivőktől az űrtávközlésig

aszfaltozás

Kőrispatakhoz
közelednek

Hoz még levelet a posta?
A jövő hírnöke?

Életednek egy része – ezzel a
szlogennel népszerűsíti önmagát, mondhatni találóan a Román
Posta. Kérdéses persze, hogy a
harmadik évezred információtechnológiai forgószelében életünknek mekkora részét mondhatja magáénak ez a szerepét
mindmáig megőrző, de ugyanakkor helyét kereső óriás intézményhálózat? A tökéletes válaszadás igénye nélkül látogattunk el
az udvarhelyi postahivatalba.
Szász Csaba

A

szasz.csaba@hargitanepe.ro

kutya megugatja, a nyugdíjas tárt karokkal várja,
hozza a levelet, képeslapot, újságot, küldeményt, a jó
vagy rossz hírt tartalmazó táviratot, házról házra jár nap mint nap,
hóban és szélben éppúgy, mint a
legnag yobb forróságban. Van,
hogy kétszer csenget, van, hogy
egyszer sem, és bizony nem ritka
a poén, miszerint a homokozóban
játszó gyerekek nagy része őrá hasonlít. Igen, ő a postás.
És persze ott a semmi máshoz
nem hasonlítható postahivatali
hangulat, a fojtott csendben visszhangzó morajlás, melyet olykor
egy-egy hangosabb szó, leejtett
pénzérme zöreje vagy a telexgépek kattogó hangja szakít félbe,
esetleg a magyar nyelvet kissé törő
fülhallgatós hölgy kiáltása: „Vásárhelyi hívás, hármas kabina!”
Ez az a hely, ahol sürögnek-forognak
az emberek, csomagokat hoznakvisznek, bélyeget ragasztanak,
nyomtatványokat töltenek ki,
postafiókokat nyitnak-csuknak.
A hely, ahol gyerekként sosem
láttam, csak fülelve gyanítottam,
hogy mi történhet a pult mögött.
Régmúlt idők helyzetképe ez,
melyet így, ebben a formában ma
már hiába keresünk. Van, ami eltűnt, van, ami átalakult, és persze
jöttek-jönnek be újdonságok is.
A postaüzem mint minden információs közmű őse és alapja, és
mint szerepét a mai napig megőrző óriás intézményhálózat, ma is
keresi helyét a napról napra újabb
megoldásokat és lehetőségeket
termelő információtechnológiai
forgószélben. Szakemberek sze-

Postástáska. Rejt-e még levelet?

rint az írásos információtovábbítás iránti igény, ha csökkenő
mértékben is, de még hosszú ideig
megmarad. Ha a posták el akarják
kerülni a fenyegető piacvesztést,
illetve ha a hírközlési infrastruktúrában korábban betöltött részesedésüket meg akarják tartani,
akkor meg kell találni a helyüket
a harmadik évezred információs
társadalomban.

Régiből új

A székelyudvarhelyi postahivatal tavaly áprilisban költözött a
Bethlen Gábor utcai székhelyéről
a Kossuth Lajos utca 19. szám alá.
Másodszor lépem át küszöbét, eddig csak egyszer jártam itt, azt hiszem, okmánybélyegért. Akkor sietős volt, most azonban van időm
körülnézni. Hát az elmúlt pár évtized hozott változást a postahivatalok kinézetébe és persze életébe
is, ugyanakkor megmaradt az a kimondhatatlan, meghatározhatatlan érzés, ami most is azt sugallja:
jó helyen járok. Érdeklődöm,
kihez fordulhatok a szükséges információkért, természetesen a vezető személyt ajánlják. Péter Ella
fogad szívélyesen, majd behív az
irodájába. Röviden tanakodunk
arról, hogy az általa betöltött tevékenységi kört régebb postamesterként címkézték, de talán most
találóbb lenne az osztályvezető
titulus. A változásokról érdeklődöm, illetve azokról a szolgáltatásokról, amelyeket még felvállal a
Román Posta. Jön is a meglepetés,

hogy tulajdonképpen a hagyományos postai szolgáltatások ma is
működnek, csak hát a hírközlés
és a számítástechnika egybefonódásával igencsak átalakultak.
Persze a levélre ma is több bélyeget nyalunk, ha meghaladja a 20
grammot, ugyanúgy küldhetjük
ajánlva, utánvéttel, saját kézbe,
kézbesítési visszaigazolással stb.,
s bizony a hozott csomagunk is a
mérlegen kezdi meg postai útját.
Viszont ha táviratot, sürgönyt
küldünk, az már beszkennelve,
elektronikus formában kerül a
címzett városának postahivatalába, ahol kinyomtatják, borítékba
helyezik, és azonnal házhoz viszik.
A pénzküldés is „e-betűsödött”, a
„mandatból” így lett „e-mandat”,
bár ezzel a módszerrel, köszönhetően bankosodott életünknek,
többnyire tisztában vagyunk. S
ha már szóba került, a posta is
próbál egyféle banki szerepet betölteni életünkben, hiszen adott
esetben hitelrészletünket is kifizethetjük, biztosítást köthetünk.
A villany- vagy gázszámlával ide
is jöhetünk, mi több, ezeket a
postásnál is kiegyenlíthetjük. Péter Ella szerint erről sokan nem
is tudnak. Különlegességnek számít viszont, hogy a postahivatal
lehetőséget ad nagyobb sport- és
kulturális rendezvények belépői
nek elővételére, igaz, ezek helyszíne többnyire Bukarest és a nagyobb városok, de hát mondjuk
az AC/DC sem fog egyhamar
Udvarhelyen fellépni.

Eszembe jutnak a karácsonyi
és húsvéti képeslapok, amelyeket
annak idején édesanyám mindig
szépen kirakott a kredencünk
két üveglapja közé. Gyorsan
rákérdezek: küldözgetnek ma
még képeslapokat az emberek?
Többnyire az idősebb generáció
– érkezik a válasz, bár a nagyobb
ünnepeken azért a fiatalok is élnek ezzel a lehetőséggel. Ugyanúgy a születés- és névnapra szóló
képeslapok azok, amelyek innen
indulnak köszöntőútjukra. Való
igaz, egy ilyen üdvözlőlap szebben mutat bárhol a lakásban,
mint mondjuk elektronikus
postaládámban vagy a facebookoldalom üzenőfalán. Lehet
ugyan nosztalgiázni, akár vis�szasírni a fejedelmi hírvivők, a
rendszerint vörös színű csuklyába és palástba burkolt követek
idejét is, tény, hogy a posta az
évszázadok alatt a hagyományos
postai szolgáltatások mellett az
utak építésétől, a személyszállítástól a távírásig, a telefonszolgáltatásokig – napjainkban az
elektronikus távközléstől egészen
az űrtávközlésig – sok mindennel foglalkozott-foglalkozik. Az
idők azonban változnak, manapság nem sok jót hallunk róluk
(leépítések, összevonások stb.),
hisz a hálózat ésszerű átszervezése a hatékonyság növelése érdekében nem kis áldozatokkal jár.
Míg a Magyar Posta kilenc éve
folyamatosan nyereségesen működik, addig a privatizáció alatt
álló Román Posta több év után
idén januárban jelentett először
pozitív mérleget. Így vagy úgy, a
szlogenjük (Életednek egy része)
mindenképpen helytálló, bár
kérdéses, hogy a harmadik évezred információtechnológiai forgószelében életünknek mekkora
részét mondhatja magáénak ez a
szerepét mindmáig megőrző, de
ugyanakkor helyét kereső óriás
intézményhálózat? A cél nem
titkolt: az uniós csatlakozást
követően versenyképes, egyetemes szolgáltatói és logisztikai
rendszere legyen a legszélesebb
közönség magas szintű kiszolgálására.

Tavalyhoz képest, amikor különféle okokból csak októberben lehetett elkezdeni a 136A
jelzésű megyei út Etéd és Kőrispatak közötti korszerűsítését, Hargita Megye Tanácsa
2012-ben jóval korábban, már
július végén hozzá tudott látni
a felújítás folytatásához.
HN-információ

T

egnap a munkálatindítón
jelen volt Szőcs László polgármester, Tiboldi Elek alpolgármester, Birtalan József, a megyei tanács alelnöke, továbbá helyi
tanácsosok, illetve etédi és kőrispataki lakosok. Szőcs László polgármester kijelentette: öröm számukra
minden kilométer aszfalt.
– Ha lassan is, de haladunk a
megyehatár felé, és ha sikerül annyit
aszfaltozni a következő négy évben
is, mint az elmúlt négy esztendőben, azt nagy sikernek nevezhetjük
majd – mondta a községvezető.
Birtlan József alelnök arról biztosította a jelenlévőket, hogy Hargita
Megye Tanácsa ezután is nagy gondot fordít a megye legeldugottabb,
leghátrányosabb településeinek meg
segítésére, arra, hogy beruházzanak,
hogy színvonalas, élhetőbb életkörülményeket teremtsenek.
– Nagy szükség van minőségi,
járható utakra, mert az hozzájárul
a térség fejlődéséhez, és ezzel együtt
a megmaradásunkhoz – hangsúlyozta Birtalan József. Az elkezdett
munkálatra Szász Lóránt református lelkész adta áldását.
Idén a 136A megyei úton a megyei tanács – a múlt év októberében
felújított 1,4 kilométeres szakasz
folytatásaként – 2,9 kilométernyi út
felújítását tervezi Etédtől Kőrispatak irányába. A cél tulajdonképpen
a település aszfaltúttal való összekötése a község- és megyeközponttal; amint azt 2011 októberében
Borboly Csaba megyeitanács-elnök
nyilatkozta, a helyi lakosok mindennapjait könnyíti meg, ha a személyés betegszállításnak megvannak a
modern feltételei. Az sem mellékes
szempont, hogy Kőrispatak és környéke a szalmakalapgyártásról híres,
ami mára már jelentős turisztikai
vonzerőt jelent a településnek. Az
útfelújítástól az idegenforgalom növekedését is várja a megyei tanács.
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> Véget ért a Képzőművészeti Egyetemek Kollokviuma Gyergyószárhegyen.
A hagyományos közös tárlattal zárult
vasárnap este a Hargita Megye Tanácsa
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti
Központja és a Budapest Galéria szervezésében zajló Képzőművészeti Egyetemek
Kollokviuma Gyergyószárhegyen. – Büszkeséggel tölt el, hogy Európában nincs még
egy olyan tábor, ahol a diákok tanáraikkal
együtt alkotnának – hangsúlyozta Kassay
Péter, a kulturális és művészeti központ vezetője. A táborozás lényege ugyanis az, hogy
a világ különböző részeiről egyetemeket
hívnak meg közös táborozásra, a diákokat

pedig tanáraik jelölik ki az eseményre. A közös alkotás során nemcsak saját tanáraiktól,
hanem a világ másik részén élő társaiktól,
illetve az őket tanító művészektől is tanulhatnak a diákok. – A soknyelvűség ellenére
mi egyetlen nyelvet beszéltünk, a művészet
nyelvét – szögezte le Siklódi Zsolt, a központ művészeti vezetője, elmondva, a tábor
célja a képzőművészeti egyetemek közelítése
egymáshoz, kapcsolatok építése és a közös
munka örömének megtapasztalása. A hatodik alkalommal szervezett kéthetes táborozáson született alkotások megtekinthetők a
Lázár-kastély kapubástyájában, illetve Gyer
gyószárhegy központi parkjában.

> Pályázat a Gyerg yói Lovas
Napok logójának elkészítésére. A
Gyerg yói Lovas Napok logójának elké
szítésére hirdetett pályázatot a gyer
gyószentmiklósi Krigel Sportklub. A
pályázat célja egy olyan logó kivitelezése, amely az ezentúl megrendezésre
kerülő Gyergyói Lovas Napokat fogja
jelképezni. A logókat .jpeg és .psd formátumban (kötelezően mindkét változatban) várják a gyergyoilovasnapok@
fogathajtas.ro címre. A pályázatok beküldésének határideje 2012. augusztus
14., a határidő lejárta után beérkezett
terveket nem zsűrizik. A pályamunkák

kiértékelését öttagú zsűri végzi, a nyertes pályázó munkája megtekinthető lesz
a www.fogathajtas.ro weblapon, valamint a rendezvény különböző reklámanyagain. Emellett a nyertes logó tervezőjét 300 lej díjban részesítik. A beküldött pályamunkákhoz kérik csatolni
az alábbi adatokat: a pályázó neve, kora,
telefonszáma. A pályázattal kapcsolatos
további részleteket a 0744–592800-as
telefonszámon lehet kérni naponta 9
és 16 óra között. A rendezvénnyel kapcsolatos képek, részletes információk és
videók megtalálhatók a Krigel SK honlapján: www.fogathajtas.ro.

Körkép
gyergyó
Gyergyói világvándorok őszinte vallomásai

Házat bárhol találhatsz, hazát csak itthon
Felpezsdült az élet Gyergyó
szentmiklóson az elmúlt hétvégén,
rengeteg színvonalas rendezvény
várta az érdeklődőket, az esti
koncertek hatalmas tömegeket
vonzottak, ami nem volt jellemző
a városban szervezett egyetlen
nyári fesztiválra sem. Rengeteg
idegen, mégis helybéli család vett
részt a Gyergyószentmiklósiak Vi
lágtalálkozóján, mindegyik a saját
történetét hozva magával.

számára, mint az, hogy az unokái
is beszéljék a magyar nyelvet és
megismerjék Székelyföldet, otthonuknak tekintsék azt : – Talán
egy szép nap megváltozik a gazdasági helyzet, és Berlin helyett épp
Gyergyószentmiklós lesz a vállalkozók paradicsoma, no akkor hasznosíthatják igazán ezeket a nyarakat
– fűzte hozzá P. Anna.

A

Nem látják itthon a jövőt

Bár mindenki egyhangúan azt

Megértés helyett irigység vallotta, hogy nincs még egy hely,

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

z első alkalommal megszervezett Gyergyószent
miklósiak Világtalálkozójára hivatalosan hatvanan regisztráltak, ám valójában ennél lényegesen
többen vettek részt az eseményen,
hiszen az elmúlt hétvégén a város utcáin folyamatosan egymást
üdvözlő régi barátokkal lehetett
találkozni. Sőt olyanokkal is, akiknek felmenői régen elhagyták az
országot, és mégis otthonuknak
tekintik a kis Hargita megyei városkát. A többnapos rendezvény
során lapunk azokra a kérdésekre
kereste a választ, hogyan látják
Gyergyószentmiklóst azok, akik
évek óta más országban, más környezetben élik hétköznapjaikat,

külföldön, tíz év elég volt. Alig vártam, hogy itthon legyek. Nem volt
könnyű újra beilleszkednem, de ha
még egyszer döntenem kellene, el
se mennék, az otthon, az otthon
marad, a saját nehézségeivel együtt
– vallotta be egy magát tékozló fiúnak nevező férfi.

Gyergyói zarándokok. Hazulról haza

milyen volt hazatérni egy olyan
eseményre, amely éppen őket szólítja meg?

Mindenhol jó,
de a legjobb itthon

– Gyergyószentmiklós számomra kicsit olyan, mint a gyermekeknek a Disneyland. Vágyakozom
utána, örülök, ha itt lehetek, feltölt
lelkileg, viszont nem tudom elképzelni már itt az életem – foglalta
össze hosszas gondolkodás után
Gáspár Zoltán, aki, mint említette,
a rendszerváltás után rögtön Ausztriában telepedett le.

Hozzáfűzte, hogy ha hazaköltözne, talán épp ez a varázsa szűnne
meg a helynek, hiszen így mindig
van egy menedék, ahová elbújhat a
hétköznapok terhe alól.
– Minden évben eljövünk, volt
olyan év is, amikor megtehettük,
minden ünnepet itthon töltöttünk, a
tömbházlakásunkat immár harminc
éve üresen fenntartjuk, hogy legyen
hová hazatérjünk – mesélte P. Anna,
aki két tizenéves unokája kíséretében
érkezett Németországból.
Hozzáfűzte, saját gyermekeit
is zsenge koruktól német földön
nevelte, semmi sem fontosabb

– Szép itthon, jó itthon egy darabig. Engem személy szerint zavar,
hogy a hazatéréseink kezdeti örömeit elhomályosítja, hogy az anyagiak és a politika kerül előtérbe. Az
itthoniak azt hiszik, hogy külföldön
kolbászból van a kerítés, és csak dicsekedni utazunk napokig haza. Szomorú, hogy lassan mindenki szürke
szemüvegen át tekint a világra, és
a pesszimizmus ennyire rányomta
bélyegét erre a térségre – fejtette ki
véleményét egy, a nevét elhallgató,
az Amerikai Egyesült Államokban
letelepedett férfi. Hangsúlyozta,
nemcsak a rosszat látja itthon, hiszen az államokban annyira elszemélytelenedett világ van, hogy adott
esetben, ha mosolyogva köszönnél a
szomszédra, az hajlamos lenne feljelenteni zaklatásért.
– Nem terveztem letelepedni

amit össze tudnának hasonlítani
Gyergyószentmiklóssal, és otthonnak nevezni, mégis sokan elzárkóznak attól, hogy hazatérjenek.
Legtöbben azzal indokolták, hogy
mikor már berendezkedett a család az új környezetbe, lett lakásuk
és megélhetésük, nem tudnák ezt
feladni a bizonytalanért.
– Sajnos három gyereket felnevelni nem elég csodálni a hegyeket és
osztálytalálkozón emlékezni a múltra – mondta Szentesi Áron, aki mérnök Ausztriában, hozzáfűzve: Hargita megyében, értesüléseim szerint,
csak a munkanélküliség növekszik
nagy mértékben, és ilyen mutatók
mellett meggondolja az ember, hogy
mit, miért ad fel. Én a gyermekeim
jóléte mellett döntöttem, ha a honvágy kitépi a szívem, akkor is ők az
elsődleges szempont.

Vizsgára készülődnek az építész tanulók

A hagyományos építkezés alapjait sajátították el
A képzés végéhez közeledik
az a 14 fiatal, akik a Gyulafe
hérvári Caritas Vidékfejlesz
tés, a gyergyószentmiklósi
Gaia Consulting Group Kft. és
a csíkszeredai Praktik Con
sulting&Comp Kft. által szer
vezett Az alkalmazáshoz ve
zető út elnevezésű projekt
keretében építész képesítést
szereznek. A tanulók képzésé
nél nagy hangsúlyt fektettek a
hagyományos építkezési mód
szerek elsajátítására.
Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

T

izennégy tartósan munkanélküli, illetve inaktív
személy vett részt a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés, a gyergyószentmiklósi Gaia
Consulting Group Kft. és a csíkszeredai Praktik Consulting&Comp
Kft. által szervezett Az alkalmazáshoz vezető út projekt keretében szervezett építészeti tanfolyamon. Az
érdeklődők összesen 360 tanórán
vettek részt, amely kétharmad részben gyakorlati és egyharmad részben
elméleti oktatásból állt.
– A képzés lényege, hogy szemléletváltás következzen be az építészetben, ugyanis Székelyföld kultúrtáj,

és ez meglátszik az építkezésében
is – hangsúlyozta Köllő Miklós
műépítész, a képzésre jelentkezett
fiatalemberek egyik oktatója. Mint
mondta, nagy igény van arra, hogy a
régi épületek felújítását szakszerűen
végezzék el, ehhez pedig olyan mesteremberekre van szükség, akik alaposan ismerik mind a régi építkezési
technikákat, mind az újakat. Ugyanis csak felelősségteljes munkavégzéssel lehet végezni a régi, műemlék
értékű házak felújítását, úgymond a
mába hozni a régi építészeti értékeket úgy, hogy közben funkcionalitásában minden igényt kielégítsen. Az
építész tanoncok egyébként épp egy

régi gazdasági épületet bontottak
el a Caritas Családsegítő Szolgálat
gyergyószentmiklósi székházának
udvarán, az épületanyagot gondosan
számozva rakták sorba, hogy majd
az újrahasznosításkor tudják, milyen
sorrendbe kell ismét beépítsék az új
épületbe. Az elbontott gazdasági
épület még használható építkezési anyagából modern épület lesz,
amelyben a mezőgazdasági termékfeldolgozó képzés kap helyet.
– Régi építészeti technikákkal,
ácskötésekkel ismerkedtek elméletben és gyakorlatban a képzésre
jelentkezett fiatalok – közölte a
Hargita Népe kérdésére Török Mi-

hály ácsmester. Elmondta, a képzés
során megtanulták azokat az alapokat, amiket hasznosítani tudnak
majd a konkrét munkájuk során. Az
ácsmester szerint a tanulók többségének nem volt idegen az építő szakma, a képzés során pedig további
olyan ismereteket szereztek, amivel a
világ bármely részén jelentkezhetnek
építőtelepi munkára, és egy tapasztalt mester irányítása alatt képesek
lesznek a minőségi munkavégzésre.
– Az alapozás jó, ehhez már csak
egy kis szorgalom és gyakorlat kell,
és rövid időn belül elsajátíthatják a
mesterség minden csínját-bínját –
összegzett a mester.
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dulás környezettudatosságot tükröző viselkedési szabályait. A nap végén zajló verseny
során a gyerekek a „legreprezentatívabb
ökoturisztikai információs tábla” megtervezésével adtak számot a Madarasi-Hargitáról
szerzett ismereteikről. A győztes csapat díjban részesült, de minden gyermeket megjutalmaztak a szervezők. A kiránduláson,
valamint a versenyen részt vevő gyerekek
felügyeletét és ismeretanyagban való részesítését Kenyeres Emőke Emese és Sipos Zoltán Csaba egyesületi tagok, Sebestyén Irma
és Izsák Zsuzsa önkéntes óvónők, valamint a
verseny információs anyagáért felelős dr. Péter Lilla egyetemi docens látták el.

> Földrajzverseny a Madarasi-Har
gitán. Nemrégiben földrajzversenyt tartottak a Madarasi-Hargitán. A Hargita Megye
Tanácsa által finanszírozott pályázatot a
Madarasi-Hargitáért Egyesület készítette azzal a céllal, hogy a részt vevő gyerekek rendhagyó módon szerezzenek információkat a
Hargita-hegységről, ismerkedjenek a szomszédos vidékekkel, hegyekkel. A projektben
28, Székelyudvarhelyről és környékéről érkező, nagyrészt kisiskolás gyermek vett részt,
akik gyalogtúra keretében megismerhették
a Madarasi-Hargita táji, növényi jellegzetességeit és elsajátíthatták az ökoturizmussal
kapcsolatos elvárásokat, valamint a kirán-

Körkép
Véget ért a XVI. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor

hirdetések

Élő népi kultúra
Nagyszabású gálaelőadással
zárult a Gyimesek-völgyének
legpatinásabb hagyományőrző
rendezvénye, a XVI. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor. Idén
több mint kétszáz résztvevő
tanulhatott mind kezdői, mind
haladói szinten csíkszéki, illetve gyimesi néptáncot, népdaléneklést, hangszerkezelést az
oktatóktól. Emellett kézműves
mesterségekbe is belekóstolhattak a táborlakók, de jutott
idő szekér- és gyalogtúrára is.
HN-információ

H

árom különböző helyszínen zajlott a nép
táncoktatás Gyim es
középlokon az elmúlt héten,
szólt a muzsika, de nemcsak a
táncosoknak húzták a zenészek
a talpalávalót, hanem az érdeklődők mind kezdő, mind haladó
szinten ismerkedhettek, illetve
elmélyíthették a népi hangszerek
ismeretét. A térség legrégebbi,
ugyanakkor legnépszerűbbnek
számító hagyományőrző rendezvényén, a XVI. Nemzetközi
Gyimesi Tánctáborban a gyimesi
és felcsíki táncok mellett népi
hegedűn, ütőgardonon, kobozon
és furulyán gyakorolhattak az érdeklődők a szakma markáns képviselőinek irányításával. Idén több
mint kétszáz résztvevő töltötte be
élettel a tábort, az Erdély különböző tájegységeiről érkező népi
tánc és muzsika kedvelői mellett
sokan jöttek az anyaországból, de
volt, akit Németországból vagy
éppenséggel Finnországból csalt
a Gyimesek-völgyébe a patinás
rendezvény varázsa. A táborlakók
naponta intenzív táncoktatásban
részesülhettek, ki-ki a saját szintjének megfelelően választhatott,
hiszen mind a tánc, mind pedig a hangszeres oktatás kezdőközéphaladó-haladói szinten külön csoportokban zajlott. A tábor
oktatóinak névsora hosszú, több
mint húsz, a néptánc és népi muzsika berkeiből jól ismert alkotó
vállalt részt a zenés hagyományőrzésben.
– Nehéz lenne mindenkit név
szerint felsorolni, hiszen több
mint húsz neves oktató dolgozott
a táborban, de kiemelten meg
kell köszönnünk a furulyát tanító Földi Lehelnek vagy Ségercz

Hejszát tanulnak a gyerekek. Határozott lépések

Ferencnek a lelkes közreműködést, de nem kisebbek az érdemei
a tábor sikerében András Mihály
táncoktatónak vagy Simon Katalinnak, mindenkinek, aki velünk
táncolt, muzsikált az elmúlt héten. Emellett a táboréletet színesebbé tevő mellékrendezvények
lebonyolítói is köszönetet érdemelnek, gondolok itt például a
szekeres- és gyalogtúrák vezetőire, kiemelten Pálfalvi Pál botanikusra, aki a gyógynövényekkel
ismertette meg a résztvevőket –
nyilatkozta Rácz Árpád megyei
tanácsos, aki iskolaigazgatóként,
illetve a helyi ifjúsági szervezet,
a Csángó Ifjak Középloki Kezdeményezése, a CSIKK oszlopos tagjaként „nyakig” benne
volt a szervezésben. A táborlakók
a tánc, ének és muzsika mellett a
térségre jellemző hagyományos
kézművesmesterségekkel is megismerkedhettek, bundahímzést, os
torfonást, pásztorbotfaragást, bútorfestést, nemezelést, csuhé- és szalmafonást, karmantyúfánszövést,
körmönfonást, valamint csipkekészítést is tanulhattak a Gyimesekben
töltött hét során.
A rendezvény létrejöttében,
sikerében nagy szerepük volt a
támogatóknak is, az idei tánctábor anyagi hátterét a magyarországi Bethlen Gábor Alap, a
Communitas Alapítvány, a román Kulturális és Örökségvédel-

mi Minisztérium, és nem utolsósorban Hargita Megye Tanácsa,
alintézményén, a Hargita Megyei
Kulturális Központon keresztül
biztosította.
– Kivették részüket a rendezvény támogatásából a helyi tanintézmények, illetve a község vállalkozói is, a Csillag Kft., a Mondo
Forest Kft, a Henix Kft., de nem
maradhat ki a sorból a helyi önkormányzat sem, a gyimesközéploki
polgármesteri hivatal mind társszervezőként, mind támogatóként
sokat vállalt a tábor sikeréért – fogalmazott Rácz.
A megszokott eseménysorozat idén egy hangulatos tábortűzzel is bővült, a szervezők
eleinte némiképpen ódzkodtak,
tekintettel a szárazság miatti
fokozott tűzveszélyre, ám az
időjárás szerencsére mellettük
volt: egy szép szélcsendes este
a tábortűz melletti közös muzsika és éneklés is létrejöhetett.
A rendezvénysorozatot a résztvevők gálaelőadása zárta, ahol
ki-ki bemutathatta, mit is sikerült elsajátítania a táborban. Az
énekvetélkedőn az is kiderült,
hogy senki nem énekli a gyimesi
nótákat szebben, mint maguk a
csángók. A verseny első helyezettje Nagy Blanka lett, a második helyet Jánó Csenge helyi,
pontosabban hidegségi csángó
leány szerezte meg.
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> Látogatórekordot döntött az idei
Tusványos. A 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban több mint
40 ezren fordultak meg az elmúlt hét
folyamán. A legtöbben az Omega-koncertre voltak kíváncsiak, július 27-én
11 ezer fölött volt a látogatók száma,
ami egyben azt is jelentette, hogy több
érdeklődő befogadására már nem volt
képes a tábor. A résztvevők biztonsága
érdekében péntek este kikerült a MEGTELT tábla a tábor bejáratához. Szombat a határon túli zenekarok napja volt.
Elsőként a felvidéki Jóvilágvan, az erdélyi Transylmania, végül pedig a vajdasági

Rúzsa Magdi lépett színpadra. Koncertjükre több mint 9 ezren voltak kíváncsiak. A zenei programok mellett napközben is nagy érdeklődés övezte a 20
helyszínen zajló előadásokat, panelbeszélgetéseket. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnökének, az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) védnökének előadását a tábor utolsó napján közel négyezer
érdeklődő követte figyelemmel. A július
24–28. között zajló tusnádfürdői táborban nem történt erőszakos cselekmény –
adta hírül Tusványos sajtószolgálata.

Körkép
A magyar összefogás szükségességét hangsúlyozták

Nemzetpolitikai kerekasztal
Nyílt fórumon vitatták meg
Tusványoson a pénteki nap
folyamán azokat a nemzetpolitikai kérdéseket, amelyek a
szórványban élő magyarságot
érintik. A meghívott előadókon
kívül a beszélgetésen jelen levő
Tőkés László is felszólalt.
Hírösszefoglaló

A

moderátor szerepét ellátó
Répás Zsuzsa nemzetpolitikáért felelős államtitkár-helyettes bevezetőjében rámutatott: ritkán fordul elő, hogy
a környező országokban egy éven
belül választásokat rendezzenek.
Ezért a külhoni magyar vezetők
Tusványoson immár hagyomán�nyá vált tanácskozása idén az
adott országban lezajlott vagy
küszöbön álló választásokra összpontosított.
A beszélgetésen részt vettek:
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke;
Berényi József, a Magyar Koalíció
Pártjának (MKP) elnöke; Pásztor
István, a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) elnöke; Borbély László, az
RMDSZ politikai alelnöke és Tóró
T. Tibor, az EMNP elnöke, akik
pártjaik szempontjából vizsgálták a

Toró T. Tibor és Borbély László. Modus vivendi

választások kimenetelét, ugyanakkor a szükséges magyar összefogásról
beszéltek.
Borbély László, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) politikai alelnöke szerint a romániai önkormányzati választások bebizonyították, hogy az
erdélyi magyarság nem akar megosztást, ezért szavazott csaknem 90
százalékban a szövetség jelöltjeire.
Hangsúlyozta: az erdélyi magyarok
több mint húsz éve tudják, hogy

fotó: tamás attila

van egy olyan szervezet, amely képes
megvédeni őket. Ahhoz, hogy ez az
erő megmaradjon, összefogásra van
szükség – tette hozzá.
Az RMDSZ mindig meg kell
találja a „modus vivendit” a mindenkori román kormánnyal, még akkor
is, ha ellenzékben van – magyarázta
Borbély. Hozzátette: ősszel valószínűleg a 2008-as törvény szerint
rendeznek parlamenti választást Romániában, ami a jelölteknek „orosz
rulett”. (Nem lehetnek ugyanis biz-

tosak abban, hogy melyik választókerületben eredményeznek mandátumot a töredékszavazatok.) De
– tette hozzá – ez legalább arányos
képviseletet biztosít, összegyűjti a
magyar szavazatokat, hiszen a választók tudják, hogy egyetlen szavazat
sem vész el.
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke
elismerte, hogy az önkormányzati
választásokat az RMDSZ nyerte,
de szerinte egy kisebbségi szerve-

zettől elvárható, hogy a kisebbségi
véleményt se söpörje le az asztalról.
Rámutatott, az új párt megjelenése
százezer embert hozott vissza a magyar közéletbe, még ha ezek kétharmada a RMDSZ-re is adta voksát.
Kifejtette: választások idején sem
jó, ha a pártszempontok felülírják
a nemzetpolitikai szempontokat,
de utána négy év építkezésnek kell
következnie, és ebben olyan kulcsszavak a meghatározók, mint az
összefogás, konszenzus, szolidaritás,
egyeztetés. Az EMNP elnöke felhívással fordult az RMDSZ-hez, hogy
az őszi parlamenti választások előtt
leheljenek életet az Erdélyi Magyar
Egyeztető Fórumba (EMEF), amely
a nemzetpolitikai célok érdekében
történő magyar összefogáshoz biztosíthat keretet.
A közönség soraiban ülő Tőkés
László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke hozzászólásábana„hatalomvakságtól”óvta
az RMDSZ-t, és aggodalmát fejezte
ki annak kapcsán, hogy a magyarság
nemzeti érdekeit veszélyezteti a „balkáni típusú” politizálás. Tőkés is úgy
vélekedett, csak az EMEF keretében
való együttműködés lehet a járható
út Erdélyben a magyar nemzetpolitikai célok megvalósulása felé.

Ki mennyi szavazatot kapott?

Erős brand az RMDSZ
Talán a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik
legérdekesebb és tanulságos
előadását erdélyi magyar politológusok tartották, amelyben
megpróbálták kivesézni a júniusi
választási eredményeket.
Darvas Attila
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álasztások 2012 – elért eredmények, elvárások címmel
tartott előadást Bognár
Zoltán (RMDSZ – Szabadelvű
kör elnöke, politológus), Székely
István (Jakabffy Elemér Alapítvány
elnöke), ifj. Toró Tibor (egyetemi
tanársegéd) és Székely István Gergő

(kutató, Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet). A panel alatt az előadók
kitértek a román, illetve a magyar
pártok által elért eredményekre. Az
előadók egyértelműen egyetértettek
abban, hogy a PD-L veresége nem
akkora, mint ahogy elsőre tűnik. Az
országos statisztikába nem a PD-L
szavazataihoz számolták a csatlós
pártjai által kapott százalékokat,
amelyekkel együtt közel eléri a négy
évvel ezelőtti eredményeket. Az
USL fölénye onnan adódik, hogy a
PSD és PNL közösen indult, de ha
külön-külön veszik az eredményeket, akkor a négy évvel ezelőttieket
látjuk viszont. Véleményük szerint
az USL nem tudta kihasználni ma-

ximálisan a volt kormánypárt, a
PD-L elleni társadalmi ellenszenvet.
Azt szinte egyértelműen kizártnak
tartják, hogy az őszi parlamenti választások után, amely valószínű az
USL győzelmét hozza a PSD és a
PNL között „összemegy a tej”. Véleményüket arra alapozták, hogy
a PNL-ből már kiváltak a jobbra
húzó liberálisok, és úgymond csak
a balos liberálisok maradtak. A Dan
Diaconescu proteszt-pártja által elért
eredményeket szerintük csak az őszi
választások után lehet megítélni.

Inkompetens EMNP

Az elemzők több szempontból is kritikát fogalmaztak meg az

Erdélyi Magyar Néppárttal szemben. Elsősorban nem ismerték fel,
hogy az RMDSZ egy erős brand,
másodsorban olyan személyeket
állítottak a listáikra, akik nem
voltak megfelelő ellenfeleik az
RMDSZ-es társaiknak, harmadsorban az elmúlt négy év alatt az
RMDSZ politikusai maximálisan
kihasználták az országos, illetve
az uniós források lehetőségeit,
amelyekkel bizonyítottak a szavazók előtt.
A legérdekesebb megjegyzést
Székely István fogalmazta meg,
aki egy korábbi években készített
közvélemény-kutatást ismertetett,
és összevetette azzal, hogy az erdé-

lyi magyar társadalom, a románnal szemben, miért nem büntette
meg a PD-L-vel kormányban levő
RMDSZ-t. A kutatás szerint az
erdélyi magyar társadalmat jobban
érdekli a magyar intézmények (oktatás, autonómia, egyház stb.) helyzete, mint az életminőségük. Ezt az
RMDSZ felismerte, míg az EMNP
a kampány során épp az utóbbival
próbált érvelni.
Összefoglalójukban, Székely Ist
ván kivételével, egyetértettek abban, hogy az EMNP mint harmadik magyar párt megjelenése mobilizálta az erdélyi magyarokat olyan
régiókban, ahol addig egypárti verseny volt.
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Beszélgetés a 75 éves Nagy Benedek volt politikai elítélttel,

Egy életítélet
– Kudarcból kovácsolj életet,
otthont, hazát. Nem túl pesszimista
mottó ez egy visszatekintő, összegző
írásnak? Tényleg ennyire végigkísérte
a kudarc életét?
– Én azt hiszem, hogy a legtöbb erdélyi magyar család története az utóbbi évszázad folyamán
sűrűn tarkított személyes és családi
kudarcokkal, tragédiákkal. A közösséget ért nagy horderejű sorsfordulók csak felerősítették ezeket.
Soroljam? A két világháború és a
két menekülés, az impériumváltások és a politikairendszer-változások, a kisebbségi sors buktatói,
majd pedig a társadalom szabályos
szétverése az osztályharccal, az
erőszakos kolhozosítással és végül
a nacionálkommunista őrjöngés
1989 decemberéig. Volt, aki bírta és – sajnos – sokan voltak, akik
feladták, és elmentek, tehát végleg
kiváltak a közösségből. A statisztikusok szerint az erdélyi magyarság
vérvesztesége az 1980–2000 közötti húsz év alatt nagyobb volt, mint a
két világháborúban és az azokat követő időszakokban. A családok tíz
ezrei szakadtak szét örökre, és sorsok pecsételődtek meg véglegesen.
Voltak, akik megalkudtak az adott
helyzettel, és kisebb-nagyobb mértékben integrálódtak a rendszerbe.
Ezek jelentős részét aztán, miután
kihasználta a diktatúra, félredobta,
mint egy rongyot. Nekem mind a
két, 1920-ban állás nélkül maradt
jogász nagyapám mindenek dacára
kimondta a családban a szót: maradunk, és vállaljuk a reánk mért sorsot! Mert nem adjuk át helyünket
másoknak. A szüleim is ugyanúgy
döntöttek a második világháború
végén, miután a kiürítési, majd pedig az egészségügyi minisztérium
kitelepítési parancsainak engedelmeskedve egészen Bajorországig
dobta őket a háború. Az anyám itt
szülte meg egy falucskában a harmadik testvéremet, még azon az éjszakán, amikor egy ismeretlen állomáson szinte lopva elhagytuk a már
csak tehervagonokból álló kórházvonatot, amelyhez az apám mint
orvos be volt osztva. A helységet az
amerikai hadsereg szabadította fel.
Az apám rögtön kezdhetett dolgozni mint hét település pillanatnyilag
egyedüli orvosa. A viszonyokhoz
képest jól ment a sorunk, annak
dacára a szüleimet egyre súlyosabb
honvágy gyötörte, úgy hogy minden kecsegtető állásajánlatot félreseperve, a legelső vöröskeresztes vonattal hazaindultunk. Kolozsvárott
még a házunkba se engedtek be az
„új honfoglalók”, úgy hogy néhány
hétig a ház mögötti kicsiny kert
nyitott filagóriájában kellett szállásolnunk. 1947-ben Kolozsváron
megszületett az ötödik gyermek, a
negyedik leánytestvérem. Az akkor
még ott működő magyar orvosi fakultás tanári állását kaphatta volna
meg az apám, ha akkor rögtön belép a kommunista pártba. Az addigi
munkahelye is megszűnt, így fogta
a második húgomat, elhagyta Kolozsvárt, és lejött Csíkszentkirályra.
Nem állt ellen, hanem félreállt

Az épitő dédnagyapa T. Nagy Imre (1849–1931) és népes családja 1906-ban

a rendszer beőrlési kísérlete elől.
Alcsíki körorvos lett, és kénytelenkelletlen bele kellett vágjon a gazdálkodás mesterségébe, már csak
azért is, hogy teljesíteni tudja az állammal szembeni kötelezettségeit.
A kolozsvári otthon államosítását
követően, amint az édesanyámat a
három apró gyermekével szabályosan kikergették a házból, szintén leköltöztek Szentkirályra. De mindez
csak a kudarcsorozat kezdete volt.
Az apám két, letartóztatás elől
menekülő katolikus papnak is menedéket biztosított a szentkirályi
házban. Az egyik Hadnagy János
zetelaki plébános, a másik Szennai
Sándor kecskeméti piarista, aki
hittantanárom volt Kolozsváron.
Amiért aztán házkutatások következtek és a szekuritátén vallatták a
szüleimet. Az apám földeket adott
el. A pénzből igásállatokat és mezőgazdasági eszközöket vásárolt. De
a „minek aki nem mestere, hóhérja” mondás nálunk is bejött. 1948
novemberében, miközben az erdőn
voltunk tűzifáért, egy, az istállóban égve hagyott petróleumlámpa
miatt leégett a nagy istálló, az állatokkal együtt. Az égett hús szagától
ma is megborzadok! 1954 januárjában, amikor az az emlékezetes nagy
tél volt, nagy hideggel és másfél
méteres hóval, a házunk tornácán
működő füstölőből kipattant szikra okozta tűzvészben leégett a ház,
annyira, hogy lakhatatlanná vált.
Ugyanebben az évben én ugyan bejutottam 17 évesen a kolozsvári Bolyai Egyetem történelem szakára, de
két év múlva, mint annyi mindenki
mást, megérintett 1956 őszének
forgószele és kamikaze-hangulata,
és november 24-én a kolozsvári
szekuritátén kötöttem ki. Ahol
száznapnyi vallatás után öt év börtönre ítéltek, mondhatni semmiért.
Legalábbis normális, demokratikus
jogviszonyok között. De hát hol
voltak azok már akkor...? Ebbe az
öt évbe a szüleim belerokkantak. A
négy húgomat nem vették fel egyetemre. Én a börtönből 1961 végén szabadultam. Az élet és a világ
dolgaiban való teljes járatlanságomat tetéztem azzal, hogy a legelső
hölgyismerősömet elvettem feleségül, amelyből aztán, a minden fajta
össze nem illeszthetőség okán egy
fájdalmas válás lett. 1964-ben az addig erős és makkegészséges apám 58
évesen halálos beteg lett, többször

megműtötték, és még élt ugyan jó
néhány évet, de soha sem épült fel
többé teljesen. 1967-ben váratlanul
visszavettek az egyetemre, levelezési
szakra, amit el is végeztem 1971ben. De a választott életpályámat
1958 helyett csak tizenhat éves késéssel, 1974-ben kezdhettem el. 37
évesen, két gyermekkel és helyettesítő tanárként. A diktatúra utolsó másfél évtizedét úgy éltük túl,
mint sokan mások: állandó megfigyelés alatt, zaklatásoknak kitéve.
És házkutatásokkal a csíkszeredai
tömbházlakásban és az immár lakhatatlanná vált szentkirályi szülői
házban. A Magyarországról kapott
szakkönyvek kötelező elkobzásával,
provokációkkal és néha fenyegetésekkel is. Ilyen körülmények között
nem kétségbeesni, hanem mind a
saját gyermekeket, mind pedig a tanítványaim százait és ezreit helytállásra, hitre, reménykedésre nevelni,
nem volt egyszerű és könnyű. De
annál szebb, hiszen – úgy érzem –,
hogy ez hellyel-közzel, de sikerült...
– Írásait olvasgatva, megnyilatkozásait ismerve, hallva arra következtetek, hogy nagyon fontosak az
Ön számára a család, a családi kötődések. Valóban így van?
– Én úgy éltem meg a létemet,
mint egy végtelen folyamat töredékét, részét, mint összekötő kapcsot a Múlt és a Jövő között. Úgy
éreztem – és érzem ma is –, hogy
csak egy láncszem vagyok a generációk egymást követő sorában. A
jó és a rossz vonásokat, a hajlamokat, képességeket és a különböző
indíttatásokat úgy értelmeztem,
mint a családban kapott nevelés,
a példák és a genetikai perefernum
kombinációját. Én mindegyik vérvonalat egyformán értékelem. Az
egyik hozhatja a génekbe kódolt
többletinformációt, az elméletibb
gondolkodást, vagy egy plusz tapasztalatmennyiséget. A másik a
művészi hajlamot, az íráskészséget
vagy a gyakorlatiasságot. A harmadik a fizikai ellenállóképességet és
a hosszabb életet biztosító egészséget stb.
A felmenőknek csak egy töredékéről tudom, hogy kik voltak és mit
csináltak az életük folyamán. Voltak
közöttük bihari zsoldos hajdúk, Szamos menti és erdélyi mezőségi protestáns lelkipásztorok, gazdatisztek

és főúri nevelők, kollégiumi tanárok,
lapszerkesztők, jogászok. Egy másik
ágon udvarhelyi várhajdúk, csíki
széki tisztségviselők, tisztek és katonarendűek, vagy éppen gyönyörű
lovakat nevelő mindszenti gyalogkatonák, akik a földek megművelését
jórészben az asszonyaikra hagyták,
ők maguk pedig hét határon át,
Moldvától a Tiszáig szívesebben
bellérkedtek a lovaikkal. Magyarán:
csempésztek és kupeckedtek... Egy
harmadik ágat a „jövevények” alkotnak. Azok az osztrák, bajor és morva
felmenők, akik nem féltek nekivágni
az ismeretlen és vad kelet-európai
világnak, hogy aztán abban izzó
magyarokká, „hungarusokká” legyenek. De látom a gyermekeimben a
baksafalvi (Kézdialmás) Kelemeneket, ahol az egyik felmenőnek, a ferences Didák atyának már évszázada
Rómában porosodnak a boldoggá
avatási iratai. (Így jár, akinek nincs
protekciója...!) És a Kászon vize
mentén Kézdire lehúzódott Balázsokat, vagy a legendákat ködébe
vesző Mike-felmenőket. És méltán foglalkoztak a csíkszentkirályi
Bors alkirálybíró család története
is, hiszen 1820-ig a szentkirályi
ház is az egyik Bors-udvarház volt,
szemben a másikkal, és nem lehet
tudni, melyik a régebbi a kettő
közül... Visszatérve Csíkhoz, elmondható, hogy a szabad székely
katonatársadalom fennmaradása szempontjából nagy nyereség
volt Bekes és vele együtt Andrássi
Péter veresége, mert megszabadultak egy feudális nagybirtokot
létrehozó helyi oligarchától. A felmenők tettei szempontjából talán
a legizgalmasabb a bihari hajdúvezér, majd generális Ürögdi Nagy
András, Báthory Gábor fejedelem
(1607–1613) trónra segítőjének
története. A hajdúvezér a fejedelem
barátja, majd az ország második
embere volt mindaddig, ameddig
nem jelentkeztek a kiugróan tehetségesnek induló Báthoryn az üldözési mánia, majd a megőrülés jelei,
és nem kezdte Erdély nemességét
tucatszámra vérpadra küldeni. A
vége felé már maga Bethlen Gábor
is török földre kellett meneküljön,
hogy a puszta életét megmentse...
Ekkor lépett a hajdú generális: leveleket küldött a budai, a temesi és a
szolnoki basáknak, támogatásukat
kérve a szultáni fermánnak a számára való megszerzése érdekében.
Szerencsétlenségére, az egyik levélvivőjét elfogták a fejedelem emberei. Báthory nagyon ravaszul egy
ünnepélyes hit- és menlevelet küld
Nagy Andrásnak, a régi barátságuk
felújítása ígéretével. Ő pedig besétál
a felállított csapdába. A mintegy
hatezer fős fegyveres seregét házaikhoz hazabocsátva, néhány emberével a fejedelemhez megy Fehérvárra, ahol Báthory azonnal lefogatja,
és élve a vár középső kútjába vetteti
1612. augusztus 8-án. Ennek most
éppen négyszáz esztendeje...! Néhány hónap múlva az országba török segítséggel bejövő Bethlen Gábor elől menekülő Báthoryt Nagy
András volt hajdúi fogják el és
vágják le Várad mellett 1613-ban.

Nyolc év múlva Bethlen Ausztriában, Cseh- és Morvaországban harcoló seregében tűnnek fel a szinte a
fejedelemi székig elért, de tragikus
véget ért hajdúvezér fiai: a „nemes
és gyorsaságos Ürögdi Nagy Mihály és Gergely testvéreket”, akiknek
Bethlen egy új nemesi levelet állíttat
ki, megerősítve benne a korábbi nemességüket és hivatkozva „Erdélyországunk közhasznára és megmaradására viselt hadi vállalatokban”
szerzett érdemeikre, amelyeknek a
keretében „az ellenség némely kiváló
emberének a fogságba ejtésével katonai erényeiknek nem közönséges
példáit adták”, kelt „Honnograd városában, 1621 november 8 napján,
Gábor mp.”
A Várad melletti Kis- és
Nagyürögd, ahová a nemesi adománylevél szólt, a város elestével
(1660) török uralom alá kerül, a lakói pedig elmenekülnek. Így jutnak
el az Ürögdi Nagyok Belső-Erdélybe, az egykori Szolnok-Doboka
vármegyei Sajóandráshelyre és
Szentandrásra, a Szamos menti
Bethlen környékére.
Itt veszi el I. Ürögdi Nagy János az Erdélyben egykor nevezetes
Somkeréki Erdélyi család egyik
utolsó sarját, Erdélyi Annát. Külön
érdekesség, hogy Somkeréki Erdélyi Antal Szent Német-Római Birodalmi nemesi levelet kap Luxemburgi Zsigmond magyar királytól
és német-római császártól 1415ben, a svájci–német határvárosban,
Konstanzban.
Ennek pedig maholnap lesz
hatszáz esztendeje. A genealógiai
szakmunkák szerint a Becse-Gergely Árpád-kori nemzetség Erdélybe szakadt ágából három jeles
család vette eredetét: a Bethlen-,
az Apafy- és a Somkeréki Erdélyicsaládok. Az elszegényedő kisbirtokos nemesek utódai tanulnak,
értelmiségi pályát választanak és
városra költöznek. A református
kollégiumi professzor Ü. Nagy Ferenc üknagyapám még a Bethlen
melletti Árokalján született, de
Enyeden és Kolozsváron tanított
és Tordán lakott. A fia, Nagy Miklós (1840–1906) anyai dédanyám
már Pestre megy, ott szerkeszti és
futtatja fel negyvennégy esztendő
munkájával Magyarország legnagyobb hetilapjává a Vasárnapi Újságot, annak melléklapjait és olyan
jelentős kiadói vállalkozásokat,
mint a tizennégy kötetes Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és
képben sorozat. A nagyapám úgy
kerül vissza, mindössze kétesztendős korában Pestről Kolozsvárra,
az édes nagynénje házához, hogy
Nagy Miklós felesége fiatalon elhal,
és a négy félárva gyermeket a szerkesztő apa nem képes egyedül nevelni. A bajor-osztrák nagyanyám,
Hangay Fröhlich Margit már szép
és élvezhető költeményeket ír és
jelentet meg, természteesen ékes
magyar nyelven... E mellé az anyai
hagyomány mellé „tör be” a csíki
Tivai Nagy Imre páratlan derűtől
áthatott íráskészsége, szerkesztői és
szervezőképessége, valamint előrelátó gazdasági gondolkodása.

Interjú
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nyugalmazott tanárral, politikussal

komponáján (1.)
Az egyetlen fia 14 éves korában
meghal (1906), és három házasságából négy lánya marad. Az utolsó,
a negyedik a nagyanyám. Akinek a
mindszenti születésű jogász férje,
dr. Nagy Béni, a hivatása mellett
több csíki újságot is alapított, patronált és szerkesztett a XX. század
első évtizedében. Az ő egyetlen
fiuk volt az orvos apám, dr. Nagy
András (1905–1982). Akinek az
íráskészségét most már soha nem
fogom tudni utolérni.
Kérdezem: vajon a felmenők
cselekedetei és teljesítményei a nekik kijáró tisztelet mellett nem kötelezi-e még többre az utódokat?
Hogy mire? A közösség valamilyen
formában való szolgálatára. Már
nem karddal, hanem bátorsággal,
a jóra és a többre való törekvés példájával, neveléssel és oktatással, és
ha kell – miért ne?! – a közösség
ügyeinek és sorsa irányításának a
felvállalásával.
– Nagyapja emblematikus figurája volt a múlt század eleje csíki
közéletének. Hogyan él Tivai Nagy
Imre a család emlékezetében?
– Elsősorban a két visszaemlékezése, a Cirkálások szeredai emlékeimből és a Csíki Pantheon sorai
alapján él bennünk. A két kötet
Emlékezés régi csíkiakról címen
eddig négy kiadást ért meg 1989
után, és most sem lehet belőle
egyetlen példányra akadni. Még
az antikváriumokban sem. Ami
egyértelműen azt jelenti, hogy e
munka utóélete még nem ért véget. Ugyanakkor mint példakép
él bennünk, méltatlan utódaiban, akinek a közjóért, Csíkszereda és Székelyföld fejlődéséért
és felemeléséért végzett önzetlen
és szüntelen munkálkodását kellene követnünk... Megdöbbentő
volt, amikor a diktatúra derekán, a
70-es években, a felnövő nemzedékek elé állítható példák után kutatva hogyan fedezték fel újra T.N.I.
gazdasági írásainak az időszerűségét, Egyed Ákos, dr. Imreh István
és Magyari András történészek,
illetve Beke György, Bodor Pál,
Bálint András, Kozán Imre és mások a visszaemlékezéseit. De még
a szerző életében, 1926-ban megjelent a Pásztortűz című folyóiratban egy recenzió a Cirkálásokról,
amely szerint a munka „stílus,
hang és tartalom szempontjából” mindenek előtt Apor Péter
Metamorphosis Transylvaniaejával vethető össze. A családban
személyes emlékek is maradtak
meg róla, az özvegyén (+1947),
a kisebbik lányán (1960) és a két
csíki unokáján (dr. Nagy András
(1905–1982) és Nagy Borbála
írónő (1904–1994, Kolozsvár))
keresztül. A kedélye, a derűs életszemlélete, a szüntelen és rendíthetetlen munkálkodása voltak a
legjellemzőbb vonásai. És, hogy
– akárcsak később az unokája, az
apám – tudatosan távol tartotta
magát a politizálástól. Sőt egy
kissé le is nézte a politikát mesterségszerűen űzőket. Ezért aztán

hiába kapacitálták, soha sem vállalta, hogy Csíkban képviselőnek
jelöljék. 1913-ban dr. Fejér Antal
szerkesztő (és képviselő) barátjával együtt megkapták a királytól
az igen megtisztelő „v.b.t.t.” (valóságos, belső, titkos tanácsos)
címet. A hírre dr. Fejér Antal ezt
táviratozta a barátjának: „Kedves Imre! Gratulálok! Kívánom,
addig élj, amíg a király tanácsot
kér tőled.” Dr. F. A. Ennek ellenére azért volt politikai opciója:
a ’67-esek balszárnyához tartozó
munkapártinak vallotta magát.
Úgy vélte, hogy ha még egy pár
évtizedig nem lesz háború, a magyarság minden szempontból
olyan lendületben van, hogy átveheti a Monarchián belül a vezető nemzet szerepét. A veje, dr.
Nagy Béni nagyapám eléggé vad
’48-as, azaz függetlenségi párti
volt, de ennek dacára kitűnően
kijöttek egymással... Az apám
mesélte: kisfiú volt, amikor egyszer az apja és nagyapja maguk
mellé ültették a kis homokfutóra, amely a szentkirályi temető
felső sarkánál állt meg, ahonnan
jól be lehetett látni az egész jól
megművelt, tagosított szántóbirtokot. Leültek a magas sánc
szélére a fűbe azon a júniusi reggelen, és a dédapám, miközben az
ostor nyelével csapkodta a csizmája szárát, odaszólt a vejének:
– Te, merre megy ez a világ?
Mi lesz az utódok sorsa? Túlél-e
minket ez, amiért annyit küszködtünk? Mit lehetne ma ezekre
a kérdésekre felelni? Talán azt,
hogy az utódokban és a szellemiekben igen, de az anyagiakban
kevésbé.
És ez már így is nagyon sok.
– Édesapja ugyancsak legendás
személyisége volt Csíkszeredának,
a Csíki-medencének a múlt század
derekán. Mit kapott tőle?
– Sokat. Mindenekelőtt a helytálláshoz szükséges elszántságot, eltökéltséget. A közösség, a közjóért
való munka értékét, sőt felsőbbrendűségét. Egy Erdély-centrikus,
de európai, korszerű magyarságot.
És nem utolsósorban a klasszikus
zene szeretetét. A fiatalkori vasárnapi lemezhallgatások olyan mélyre beivódtak, hogy vannak zeneművek, amelyeket ma sem tudok
végighallgatni elérzékenyültség,
megrendülés nélkül. Megtanított
meglátni a táj szépségeit. A színeket, a fényeket és az árnyékokat,
amelyek Csíkban különösen szépek. Az apám tehetségesen rajzolt,
de amikor szóba hozta a családban
a képzőművészeti pályát, egyhangúan leszavazták. Ez utóbbi mindszenti örökség. Nem hiába voltak
rokonságban, ha nem is a legközelebbiben, Nagy Istvánnal és
zsögödi Nagy Imrével. Ha későre
is, de megértettem és elfogadtam
a nőpártiságát. Azt mondta: az élet
nehezebbik fele mindég a gyengébb
nőknek jut. És végül valamennyit az
ő mély istenhitéből. Mindez még
sok is egy rövid emberéletre.

Dr. Nagy András az öt gyermekével 1962 januárjában

– Továbbmenve a családi kötődések vonalán: népes család sarja,
ugyanakkor három gyermek apja,
és unokáinak száma is immár négy.
Honnan a nagycsalád igénye?
– Nagycsaládról ma már mes�sze nem beszélhetünk. Mert egyik
oldalon van ugyan az igény, a vágy,
de a másikon az áldozathozatalra való képesség „lipinkája”. Az
anyámmal, aki emancipált kolozsvári polgárlányként nőtt fel, kihalt
egy régi és nagy múltú erdélyi család férfiágon, pedig az édesapjáék
négyen voltak testvérek. De ő, az
apámat követve, sokak számára
érthetetlenül öt gyermeket vállalt.
Közülük három közvetlenül a menekülés előtt (1943), egy közben
(1945) és az ötödik a menekülés
után (1947) születtek. Az én generációmnál a kérdés, hogy vállaljuk-e a közösség fennmaradásához
szükséges harmadikat, és ugyanerre tudjuk-e nevelni a gyermekeinket, netán az unokáinkat...
– Előbb említettük, hogy Tivai
Nagy Imre és dr. Nagy András egyaránt – munkája végzésén túl – jelentős közéleti szerepet vállalt. Mi
adta ehhez az indíttatást?
– Talán alkati kérdés, talán az
erdélyi magyarsággal, illetve azon
belül a székelységgel szembeni
elkötelezettség és a felvállalt sorsközösség tudata. Ez olyan mély és
erős volt, hogy átélt és kibírt két
világégést, impériumváltozásokat
és majdnem az egész diktatúrát.
Mindez már kevésbé érvényesült
a más életet–világot–országot választó utódok egy részére...
– A II. világháború idején kezdett iskolába járni. Milyen élményei, emlékei vannak ebből az időszakból?
– Az elemi iskola első osztályát Csíkszeredában jártam valóban, az 1943–44-es tanévben.
Az első félévet a Gimnáziumban.
Utána áttettek a Leányiskolába
(a mai Petőfi Sándor Általános
Iskola), mivel a Gimnázium
északi szárnyát lefoglalták német katonai kórháznak. Dávid
Rózsika néni volt a tanítónőm.
A padtársaim jobbról és balról
Vécsey Gyula és Beczássy Gyu-

ri. A tanévet, a front közeledése
miatt már április végén berekesztették. Mi a törvényszékkel
szembeni szülészet (ma fül-orrgége osztály) déli szárnyán laktunk szolgálati lakásban. Jóllehet
a tőszomszédban élt az özvegy
nagyanyám (a ház a jelenlegi
körforgalom helyén volt; 1951ben elvették, 1974-ben lebontották), de a ház, az anyám szerint
sötét volt és hideg... 1943-ban a
város kisajátította a nagyanyám
kertjének a Honvéd (ma Tudor
Vladimirescu u.) utcára nyúló
sarkát, hogy utcát nyissanak a
Gyakorló tér, vagy ahogy akkor
viccesen nevezték Balla Béla
barátomék és a Grünesz-fiúk, a
Bunker-tízes felé. Az utca kialakításánál zsidó munkaszolgálatosok is dolgoztak. Mi mint gyermekek ott bámészkodtunk. Csak
sokkal később, jó másfél évtized
múltán értettem meg, amikor
politikai elítéltként nehéz kényszermunkára fogtak, hogy a túlélés és az önvédelem parancsának
az értelmében kiáltottak egy-egy
nagy hórukkot a munkaszolgálatosok, hogy a levágott fenyőszálakat a szekerekre emeljék, de
közben semmit sem, vagy alig
emeltek a rönkökön... Egy másik
emlékem 1944. március 15-éhez
fűződik. Minket, elemistákat is
kiállítottak a volt (és lebontott)
Városháza előtti térségre, hogy
hallgassuk a mennydörgő beszédeket. Közben zuhogni kezdett
a hideg eső, de minket senki sem
vezényelt fedél alá, egyszerűen
otthagytak, miközben mind a
szónokok, mind a felnőttek valamilyen fedezékbe húzódtak... A
rossz előérzet, ami akkor ott elfogott, a nyomaiban máig él bennem... Még van egy eléggé éles
emlékem 1944 augusztusából. A
szülészettel szemben, a törvényszék földszintjén rendezkedett be
a német katonai parancsnokság.
24-én a román kiugrás hírére, az
apám amúgy fehér köpenyesen
átlépett az utca túlsó oldalára,
és azt kérdezte a földszinti ablakon kikönyökölő német tiszttől,
hogy mi várható, mi lesz ezután?
Arrogáns és fölényes volt a tiszt
válasza: „Es macht gar nichts!
Dies’ist nur ei Lammesvolk!”
(Nem tesz semmit. Hiszen ez
csak egy báránynép/juhsereg!)

– mondta a románokra célozva. Aztán vagy két nap után láttuk, hogy lázasan csomagolnak,
minden gőg és magabiztosság
tovatűnt a viselkedésükből. Még
aznap eltűntek az épületből és
a városból. (Itt kell megjegyeznem, hogy milyen óriási hiba, sőt
megbocsáthatatlan bűn volt a magyar hadvezetőség részéről, hogy
a németek parancsára elrendelték
– akárcsak az 1916-os román betöréskor – a civil lakosság számára
a kötelező kiüresítést. Így vesztette
el az otthonát és összes javait mindenki, aki nem mert szembeszállni
a kiürítési paranccsal. Akkor is a
falvak egyszerű népének volt igaza,
akik a paranccsal dacolva befogtak
a szekereikbe és kihúzódtak a havasba az erdei csűrökbe. Mindös�sze néhány erdőlő utat torlaszoltak
el vagy ástak keresztbe, s így aztán
szinte „páholyból” nézhették az
Olt völgyében folyó csatározásokat. A havasokba, s az erdők legnagyobb részébe nem tette be a lábát
sem német, sem szovjet, sem pedig
román katona. Aztán a szovjet bevonulás másnapján már ereszkedtek is vissza (az állataikat a havason
hagyták!) az otthonaikba. Nekik
volt igazuk!
– A háború végén következett a
menekülés...
– A jó és bölcs döntés az lett
volna, hogy mindenki a helyén
marad, s őrzi az otthonát és a javait. De a belénk sulykolt törvénytisztelet és a propaganda hatására,
családjaikat és apró gyermekeiket
féltve sokan útra keltek. A szüleim
csak az anyám kolozsvári otthonáig akartak eljutni, mivel a Szociális
Testvérek szerzetesrend által patronált szülészet is odaköltözött. Ezt
a „második menekülést” is részletesen és adatolva leírta az apám a
Lót visszanéz (Pallas-Akadémia
Kiadó, 2001) című visszaemlékező kötetében. Amelyet már a nagy
történelmi tévedésekből levonható
tanulságok miatt is érdemes volna
újra kiadni. Az emlékeimből soha
sem tudom kitörölni Debrecen
szőnyegbombázásának borzalmas
éjszakáját, amelyet egy bombatalálatot kapott épület pincéjében
éltünk át és éltünk túl. Vagy 1945
nagypéntek éjszakáját, amikor a
magyar–osztrák határon, a Szombathely melletti Rábafüzesnél két
front közé kerültünk vagy ötvenezer rémült menekülővel egyetemben. Robbanások, pánik, a tankok
hernyótalpai alá kerülő lovak, szekerek és emberek látványát nem
lehet elfelejteni. És azt sem, hogy
mindezek tetejében a fejünk felett folyt a kölcsönös ágyútűz, és
hulltak a „sztálingyertyák”. Aztán
a bajorországi falusi Volksschule,
a német népiskola, az amerikai
megszállás, amikor a hórihorgas
és vidám amerikai néger katonák
jóvoltából mi gyermekek befalhattuk életünk első narancsát, csokoládéját és rágógumiját...
Sarány István
Folytatás lapunk holnapi számában
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> Romlott a hangulat az euróöve
zetben. A vártnál rosszabban alakult
júliusban az üzleti és fogyasztói hangulatindex az euróövezetben az Európai Bizottság tegnap közzétett adatai alapján.
Az átfogó gazdasági hangulatindex 87,9
pont volt júliusban a júniusi 89,9 pontot
követően, miközben elemzők 88,7 pontot vártak. A fogyasztói bizalom alakulását jelző index megfelelt a várakozásoknak, a mutató mínusz 21,5 pontra romlott a júniusi mínusz 19,8 pontról. Az
üzleti hangulatmutató is esett, mínusz
1,27 pontra mínusz 0,95 pontról. A bizalom visszaesésének elsődleges indoka,
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hogy Spanyolország és Ciprus is külföldi
segítségre szorult a gazdasági válság miatt, és hogy Olaszország is inogni látszik.
Az euró is veszített értékéből az elmúlt

három hónapban, a dollárhoz képest 7,4
százalékkal gyengült. Az IMF is kevésbé optimista mostanság, július közepén
csökkentette az euróövezettel kapcsola-

tos növekedési várakozásait. A Nemzetközi Valutaalap szerint jövőre átlagosan
csak 0,7 százalékos GDP-növekedésre
lehet számítani a korábban remélt 0,9
százalék helyett, míg idén 0,3 százalékos recesszió lesz. Az üzleti és fogyasztói
hangulatindex öt alapmutatóból tevődik
össze, amelyet havonta készítenek el az
európai bizottság szakértői: az ipar, a
szolgáltatások, a fogyasztás, a kiskereskedelem és az építőipar területéről gyűjtenek be adatokat. Az adatokból arra lehet
következtetni, hogy a vállalatok és a fogyasztók mennyire fognak költekezni a
következő időszakban.

Gazdaság
Nincs, amit az asztalra tenni

Mára várják
az IMF küldöttségét
Az előzetes bejelentések értelmében a mai nap folyamán
országunkba érkezik a Nemzetközi Valutaalap, az Európai
Bizottság és a Világbank küldöttsége, amely előreláthatólag augusztus 13-án hagyja el Bukarestet. A referendum miatt július 23-ról elnapolták a küldöttség érkezését,
s most már azt is tudni, hogy az eredetileg tervezettnél
hosszabb ideig fog itt tartózkodni.
H. Z.

I

gaz, hogy a referendum okán érkeznek később, de joggal feltételezhető, hogy őket kevésbé érdekli a referendum, az azt
megelőző és azzal kapcsolatos történések, a belpolitikai csetepaté. Annak ugyan megvan a maga jelentősége vagy akár következménye is, idesorolhatnánk az euró/lej árfolyam igen kedvezőtlen alakulását, amely valószínűleg foglalkoztatja a nemzetközi pénzintézetek szakértőit is, s ilyen összefüggésben bizonyára
górcső alá fognak kerülni annak kiváltó okai és következményei.
Mert például nem kizárt, hogy az gerjeszteni fogja az inflációs
rátát, márpedig annak szintje mindig is a megbeszélések tárgyát
képezte. De szóba kerülhet az is, hogy a külföldi befektetések
elmaradása, valamint a pénzügyminisztérium tartalékainak elapadása és egyes kereskedelmi bankok nehéz helyzete „pénzügyi
aszályt” is kiválthat, ez pedig igazán nem hiányzik, elég nekünk
a mezőgazdaságot súlyosan érintő aszály. Jelenleg nemigen van
lehetőség arra, hogy a pénzügyminisztérium kedvező feltételek
között jusson hitelhez a kereskedelmi bankoktól, mi több, ilyen
vonatkozásban az elkövetkező időszakok sem mutatkoznak ígéretesnek. Talán ennek okán is kíván tárgyalni a kormány a Valutaalap küldöttségével egy újabb készenléti hitelegyezményről.
A minap igen bizakodóan nyilatkozott a pénzügyminiszter,
azt állítva, hogy biztosra vehető az idei 1,5 százalékos gazdasági
növekedés, akárcsak a nemzetközi pénzintézetekkel megkötött
egyezményben rögzített 2,2 százalékos GDP-arányos deficit. Az
utóbbit arra alapozta, hogy júniusban sikerült 400 millió lej értékű költségvetési többletet elkönyvelni. Ez így igaz, de azzal is
számolni kell, hogy a megelőző esztendő azonos időszakához viszonyítva a költségvetési összkiadások 3,7 százalékkal növekedtek, de ezen belül az állami beruházási kiadások 0,8 százalékkal
csökkentek.
Sokan úgy vélekednek, hogy az idei helyhatósági választások, a kormányváltások, a referendum és a soron következő parlamenti választások jelentette belpolitikai csatározások
okán makrogazdasági szempontból „elúszott” a 2012-es esztendő.
A Ponta-kormánynak nem nagyon van, amit a nemzetközi pénzintézetek küldöttségének az asztalára tenni. Az is igaz,
hogy a kormány a megelőző látogatástól eltelt időszakból gyakorlatilag csak két hónapot tudhat a magáénak. Sajnos azonban
a rövid idő alatt jobbára másabb jellegű kérdések kötötték le a
figyelmét, olyan jogszabályok meghozatala, amelyek az ország
gazdasági helyzete szempontjából nemigen minősíthetők érdembelieknek. Ami a gazdasági szférát illeti, bizonyos szándékok körvonalazódtak, de amint arra már többször is utaltunk,
azokat kész tényként beállítani több mint túlzás. Azok egyelőre még csak jogszabálytervezetekben sem testesültek meg, csak
az elképzeléseket vetették papírra. Azokat viszont egyeztetni
kell a nemzetközi pénzintézetek küldöttségeivel, s a tárgyalások keretében tisztázni kell olyan részletkérdéseket is, amelyek
a kívülálló szakemberek számára még igen homályosnak tűnnek. Továbbá a szándékok között olyanok is vannak, amelyek
nehezen illeszthetők be az uniós irányelvekbe.

Az Adótörvénykönyvi

Nehéz eligazodni
Talán az lenne a legjobb, ha a
számviteli szakemberek, illetve
az Adótörvénykönyv módosított
és kiegészített előírásai által érintett személyek most felállnának
az íróasztal mellől és beülnének
„az iskola padjaiba”, hogy elsajátíthassák azt a sok újdonságot,
amelyekkel szembesülniük kell
július 1. óta – jegyezte meg félig
tréfásan, félig komolyan a minap
az egyik legtekintélyesebb hazai
adószakértő. Szerinte az év elején, valamint a július 1-jén hatályba lépett új előírásokat nem lehet
csak úgy kutyafuttában számba
venni, annál is inkább nem, mert
sokszor olyannyira bonyolultak
és ellentmondásosak, hogy azok
„megemésztése” óhatatlanul időigényes. Erre pedig a jogalkotók
nemigen adtak lehetőséget, hisz
rendszerint a módosító és kiegészítő jogszabályok napokon belül
hatályba is léptek, arról nem is
beszélve, hogy a módszertani normákat jóváhagyó kormányhatározatok csak utólag jelentek meg.
Hecser Zoltán

S

hecser.zoltan@hargitanepe.ro

ok igazság rejlik a fenti állításban. Az év elején lépett hatályba az Adótörvénykönyvet
módosító 2011/125-ös sürgősségi
kormányrendelet, amely az elmúlt
esztendő végén jelent meg. Annak
egyes előírásai még jóformán hatályba sem léptek (június 1-jén válva
érvényessé), s június 7-én máris egy
újabb sürgősségi kormányrendelet
jelent meg, a 2012/24-es. Az ugyancsak július 1-jétől vált hatályossá.
Mindét esetben az alkalmazási
normákat jóváhagyó kormányhatározatok megkésve jelentek meg, a
2012/24-es esetében például július
13-án (a 2012/670-es kormányhatározatról van szó). Érdemes utalni
arra is, hogy igen terjedelmes, több
száz oldalt kitevő jogszabályokról
van szó. Azokat még csak átolvasni
sem olyan egyszerű dolog, hogy a
gyakorlatba ültetés viszontagságairól ne is beszéljünk.
Lapunk is ismertetett, ha vázlatosan is, néhány újdonságszámba
menő előírást. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások jelentős részét két dolog foglalkoztatja különösképpen. Az egyik
a személygépkocsik és a 3500 kg-ot
meg nem haladó járművek költségei

vel, illetve a megvásárlásuk esetén alkalmazandó áfafizetési/visszaigénylési eljárással kapcsolatos, a másik
pedig az áfabejegyzési értékhatár
megemelésének következményeivel.

Mit jelent
a kizárólagosság?

A költségek, valamint vásárlás
esetén az áfa leírhatósága tekintetében a jogszabály egyértelműen
rendelkezik. Azok csak akkor számolhatók, illetve írhatók le, ha az
adott járművet kizárólag a gazdasági
tevékenység céljaira használják, összhangban az adott cég tevékenységi
tárgyával. Egy ellenőrzés esetén az
adófizetőnek kell bebizonyítania,
hogy rendeltetésszerűen használta a
gépkocsit, azaz nem áll fenn az ártatlanság vélelme. Az alkalmazási normákat jóváhagyó kormányhatározat
az adófizetőnek az erre vonatkozó
kötelezettségeivel kapcsolatban még
az Európai Fellebbviteli Bíróság
egyik határozatára is hivatkoznak.
Tehát annak a jámbor adófizetőnek,
ha nem biztos a dolgában, akkor
valahonnan elő kell kotornia azt a
fránya bírósági határozatot, s esetleg azt is tanulmányoznia kell. De
ez még önmagában nem elégséges,
mert esetleg megtörténhet, hogy az
ellenőrző szerv hatásköre gyakorlása keretében azt másképp értékeli,
következésképpen a fiskális eljárási
törvénykönyv előírásai alapján esetleg nem ismeri el a leírhatóságot.
Tegyük fel, hogy ez bekövetkezik,
és a 100 százalékos leírhatósággal
szemben megállapítást nyer, hogy
csak 50 százalékra volt jogosult az az
adófizető. Ez megtörténhet annál is
inkább, mert a törvény értelmében
amennyiben 100 százalékos leírhatóságról van szó, a járművet még csak
alkalomszerűen sem lehet személyi
vagy személyi jellegű célokra használni. Például az alkalmazottaknak
vagy akár a tulajdonosoknak a lakhelyről a munkahelyre való szállítása
céljából, továbbá kiszállás esetén azt
is be kell bizonyítani, hogy a különböző közszállítási eszközök igénybevétele „nyilvánvaló nehézségekbe”
ütközött.
Térjünk vissza arra az esetre, amikor nem kizárólag a gazdasági tevékenység céljaira használják azt a járművet, következésképpen csak az 50
százalékos leírhatóság megengedett.
Ebben az esetben az is feltételezhető,
hogy az „a másik 50 százalék” ter-

mészetbeni jövedelemnek/juttatásnak bizonyulhat, s ebből kifolyólag
a járművet másabb célra használó
személy ugyancsak az Adótörvénykönyv előírása értelmében kötelezhető lesz a 16 százalékos jövedelmi
adó és a szociális járulékok megfizetésére is. Egy másik probléma, amely
felmerülhet, az a gépkocsi utólagos
eladásával kapcsolatos. Amennyiben
a 100 százalékos leírhatóságot alkalmazták, a dolgok világosak, nem
alkalmazandó áfa. Abban az esetben
viszont, ha egy olyan járműről van
szó, amely megvásárlásakor az 50
százalékos leírhatóságot alkalmazták, a dolgok nem világosak. Egyesek úgy értelmezik a jogszabályozási
előírásokat, hogy újraeladás esetén
nem 50 százalékos áfakulcs alkalmazandó, hanem 100 százalékos.
A járműhasználattal kapcsolatos
előírások alkalmazandók a független
tevékenységek esetében is, nevezetesen azok esetében, amelyek az éves
nettó jövedelmet az egyszerűsített
számvitel alapján állapítják meg.
Az alkalmazási normák értelmében az azok tulajdonában vagy
használatában lévő járművek esetében is alkalmazandó a 100 vagy
50 százalékos leírhatóságra vonatkozó eljárás. Meglátásunk szerint a
100 százalékos leírhatóságra nemigen lesz lehetőség, hisz a járművek
rendszerint ilyen tevékenységek
esetében az adott adófizető magánszemély tulajdonában vannak,
és nehezen képzelhető el, hogy az
kizárólag a gazdasági tevékenysége
céljára használja. És az is feltételezhető, hogy az ő esetükben körülményesebb lesz a „kizárólagosság”
bizonyítása.

Áfabonyodalmak

Az új jogszabályok értelmében
július 1-jétől másként került sor az
áfafizetőként történő bejegyzésre
vagy a bejegyzésből való hivatalból
történő törlésre. Az közismert, hogy
az áfafizetési bejegyzési értékhatárt
35 000 euróról megemelték 65 000
euróra, azaz 220 000 lejre. A kormány, a pénzügyminisztérium illetékesei szerint ez kedvező helyzetbe
hozhatja a kis- és közepes vállalkozásokat, lévén, hogy ezentúl a leszámlázott árba nem kell belefoglalni
az áfát. Ennek pedig végkifejlete az
lenne, hogy a fogyasztók által fizetendő ár kisebb lesz. A pénzügyminisztérium azt is érvként hozta fel,
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> Erősödött a lej a népszavazás hatására. A piacok egyelőre megkönnyebbültek: tegnap a jegybank eurónként 4,5558
lejes árfolyamot jegyzett, amely a pénteki
4,6118 lejes átváltási arányhoz képest 1,2
százalékos erősödést jelent. A hazai fizetőeszköz a dollárhoz képest is erősödött: a
pénteki, dolláronkénti 3,7575 lejes szinthez képest tegnapra 3,7086 lejre csökkent
a BNR hivatalos dollárárfolyama. A devizahitelesek is fellélegezhetnek: egy svájci
frankért tegnap 3,7930 lejt kellett fizessenek, pénteken egy frank még 3,8401 lejt
ért. A lej két hete nem volt ilyen erős a
fontosabb devizanemekhez képest.

> Túl drága az atomenergia. A nuk
leáris energia annyira költségessé vált
a többi energiaforráshoz képest, hogy
„nagyon nehéz” megindokolni miért
van rá egyáltalán szükség a General
Electric vezérigazgatója szerint. Jeff
Immelt az angol Financial Times-nak
adott interjút, amelyben az atomenergia alternatíváit dicsérte. „Igazából
a gázról és a szélről szól a mai világ.
Hogyha azokkal az emberekkel beszélek, akik olajcégeket vezetnek, azt
mondják, nézzem meg, hogyan találnak folyton egyre több gázt. Nagyon
nehéz igazolni a nukleáris energia lét-

a negyedére esett az elmúlt három évben
ami sokkal versenyképesebbé tette őket.
Immelt a meglévő EU-s szabályozást is
hasznosnak találta a szén-dioxid-kvótákkal kapcsolatban. Szerinte az elvárások tényleg erősítik az innovációt, főleg
ha előre lehet tudni, hogy milyen kihívásokat kell megoldani. A GE 2011-ben
142 milliárd dolláros árbevételt ért el és
13 milliárd dollár profitja volt. Immelt
szerint nekik nem kell tartaniuk a változástól, mert mindenfajta energiaforrással foglalkoznak a szélenergiától
kezdve a nukleáris energiáig, de még
olaj után is kutatnak.

jogosultságát. A gáz olyan olcsó, hogy
egy ponton túl győz a közgazdaságtan.
Szerintem a gáz a szél- és a napenergia
kombinációja lesz az, amerre el fog
mozdulni a világ legtöbb országa” –
mondta Immelt a lapnak. A GE vezérigazgatójának álláspontja szerint alapvetően átrajzolta az energiapiacokat az
USA-ban fellelt új gázlelőhelyek, amik
már kiaknázhatóvá váltak, a fukusimai
atomkatasztrófa, ami elriasztotta az embereket, illetve egyes megújuló energiaforrások költséghatékonyabbá válása.
Amerikában a gáz ára évtizedes mélyponton van, a napkollektorok ára pedig

Gazdaság
módosítások következményei

a jogszabályok sűrűjében
hogy mintegy 380 000 adófizető kerülhet ki az áfafizetői körből, azaz az
érintett adófizetőknek mintegy 60
százaléka. A hivatalbeli törlésre akkor kerül sor, ha az áfafizetőként bejegyzett adófizető személy egy naptári félév folyamán nem nyújtott be
egyetlen áfaelszámolást sem, de erre
sor kerülhet akkor is, ha egymást követő hat hónapon át nem került sor
javak, szolgáltatások megvásárlására,
sem pedig javak és szolgáltatások
leszállítására. Eddig a dolgok rendben is lennének, s az új áfarendszer
valóban segítheti azokat a cégeket,
amelyek felvásárlásai nem jelentősek és jobbára nem termékeket értékesítenek, hanem szolgáltatásokat
nyújtanak. Ezek esetében valóban
feltételezhető áraik csökkentése. De
mi történik akkor például, ha megvásárol egy árut, és azt tovább akarja
adni, mert ebben az esetben rákényszerül arra, hogy az új árba, az általa
alkalmazott árba belefoglalja az áfát.



Igen, mert ellenkező esetben veszteséget könyvel el. A vásárló azonban
elméletileg nem fogja fizetni az áfát
(lévén, hogy az áfa nem jelentkezik
külön tételként, az belefoglaltatott
az árba). A jövőben, pontosabban
júliustól nagyobb figyelmet kell(ett)
fordítani az üzleti partnerekre is.
Így például, ha olyan adófizetőtől
kerül sor termék vagy szolgáltatás
megvásárlására, akinek megsemmisítették áfafizetőkénti bejegyzését,
következésképpen bekerült az arra
vonatkozó nyilvántartásba, akkor
a vásárló nem lesz jogosult az áfa
jóváírására (ez alól kivételt csak a
kényszervégrehajtás keretében történő vásárlás jelenti). Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az áfa nem
lesz elszámolható amennyiben egy
vállalkozás olyan cégekkel üzletel,
amelyek ideiglenes inaktivitás állapotában „leledzenek”. Következésképpen ajánlatos, hogy a jövőben
gyakrabban vessenek egy-egy pilhirdetés

lantást a cégek arra a törzskönyvre,
amelyben azok a megadózandó
személyek szerepelnek, amelyek
áfafizetőkénti bejegyzését megsemmisítették.

Foghíjas jogszabályozás

Terjedelmes szövegű alkalmazási
norma ide vagy oda, az alkalmazandó
jogszabályozás továbbra is foghíjas.
Az áfával kapcsolatos új előírások gyakorlatba ültetésére vonatkozóan például az alkalmazási normában ráleltünk egy mondatra, amely arról szól,
hogy az illetékkiigazításból származó
összeg kifizetésével és bevallásával
kapcsolatos eljárást az Országos Adóügynökség elnökének rendeletével
állapítják meg. Ezt a rendeletet még
nem látta senki, holott a módszertani normák vonatkozó előírásai július
1-jétől hatályosak. A 2011/125-ös
sürgősségi kormányrendelet értelmében 2012. július 1-jétől hatályon
kívül helyeződik a szociális hozzájárulásokra, a jövedelmi adóra és a biztosított személyek nyilvántartására
vonatkozó 112-es űrlapot jóváhagyó
2010/1397-es kormányhatározat.
Ez azt jelenti, hogy egy másabb ilyen
jellegű űrlapot kell majd benyújtani
augusztus 25-én. Készülőfélben van
az azt jóváhagyó jogszabály, de csak
megkésve fog megjelenni. Időközben az is kiderült, hogy egyes adófizetői kategóriák (engedélyezett
magánszemélyek, családi vállalkozások, szabadfoglalkozásúak stb.)
esetében megszűnhet a társadalombiztosítási hozzájárulás-fizetési kötelezettség. Erről viszont nyilatkoznia kellene az érintett személynek.
De miként? Egyelőre csak annyit
tudni, hogy készült egy rendelettervezet a vonatkozó nyilatkozattal
kapcsolatosan. A majdani 601-es
űrlapról van szó, de a rendelet a Hivatalos Közlönyben nem jelent meg.
A 2012/24-e sürgősségi kormányrendelet VII-es és VIII-as szakasza révén módosították és kiegészítették a költségvetéssel szembeni
hátralékok átütemezésére vonatkozó
2011/29-es sürgősségi kormányrendelet egyes előírásait. Június 8-án
kelteztek egy körlevelet a megyei
közpénzügyi vezérigazgatóságoknak
címezve, s abban az áll, hogy megfelelő időben kidolgozzák az új előírásokra vonatkozó eljárást. Július 31-ét
írunk, immár egy hónapja hatályos a
kormányrendelet, de a szóban forgó
eljárás nem öltött rendelet formájában testet.



hirdetések

A KIS-SKI FUN Kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszereda, Kissomlyó utca sz. n. telkén megvalósítandó
SÍPÁLYA FELÚJÍTÁSA című tervére a Hargita
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. július 24-én döntést hozott (nem
szükséges a környezeti hatástanulmány és a természetvédelmi hatásfelmérés elkészítése.)
A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.00 óra között, szerdán 8.30–18.30 óra között,
valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.
Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét
illetően a hirdetés megjelenésétől számított 5 nap
alatt nyújthatják be, augusztus 4-ig a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–
310040).

Olcsó, gyors hitelre van szüksége?!
A csíkszeredai MIKO Hitelszövetkezeti
banknál szeptember 30-ig
NEM KELL hitelelbírálati díjat fizetnie!!!
Helység

Cím

Telefon

Csíkszereda

Kossuth Lajos u. 12.

0266–314722

Székelyudvarhely

Gyözelem u.14.

0266–211934

Maroshévíz

Victor Babeş B/2/4.

0266–342984

Gyergyószentmiklós

Kossuth Lajos u. 53.

0266–361762

Gyergyóditró

Szép domb u. 2.

0266–353440

Gyergyócsomafalva

Fő u. 208.

0266–351437

Gyergyóremete

Cseres Tibor u. 14.

0266–352057

Gyimesközéplok

656.

0266–339505

Merkur, Székelyudvarhely

1918. December 1. u. 7.

0266–210330

Szentegyháza

Mihai Eminescu u. 3/5.

0266–246010

Székelykeresztúr

Kossuth Lajos u. E4/2.

0266–242139

Bögöz

Fő u. 311A

0266–245439

Tölgyes

Központ 419.

0266–338143

Várhegy

Ilie Câmpeanu u. 7.

0266–345055

Bélbor

Központ u. 137.

0266–355101

Csíkkarcfalva

Állomás u. 191.

0266–378029

Balánbánya

Bl.52, 2/6.

0266–331124

Vasláb

424.

0266–351773

Várjuk egységeinkben!
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> Bajnokok Ligája. Ma két mérkőzéssel megkezdődnek a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének mérkőzései. Ma a Dinamo Kijev – Feyenoord és a
Motherwell – Panathinaikosz (mindkettő Nem bajnokok ágán) mérkőzéseket
rendezik. Holnap viszont pályára lép a
két romániai, illetve a magyar bajnok is.
A Kolozsvári CFR és a Debrecen a Bajnokok ága 3. körében érdekelt, ahol előbbi a
cseh Slovan Libereccel hazai pályán, míg
utóbbi a fehérorosz BATE Boriszovval
találkozik idegenben. A Nem bajnokok
ágán a FC Vaslui a török Fenerbahce ellen kezd idegenben.

> Labdarúgás. Lapunk információi
szerint mára várható ítélethirdetés Bukarestben arra vonatkozóan, hogy a 2012/2013as idényben mely csapatok vehetnek részt a
harmadik liga pontvadászatában. A Csíkszeredai FK csapata bár elveszítette a selejtező
mérkőzést a harmadik ligába való jutásért,
leadta a nevezését a liga 6. csoportjába. Érdekesség, hogy a C6-os ligából eddig hat csapat
lépett vissza: Kolozsvári CFR II, Kolozsvári
U II, Besztercei Gloria II, Marosvásárhelyi
FCM II, Nyárádtő és Jád. A csíki csapat szerdán 17.30-tól hazai pályán fogadja a harmadik ligás Szászrégeni Lendületet a Romániakupa második fordulójában.

> AC Milan. Spanyol lapértesülések szerint Sami Khedira, a Real
Madrid német labdarúgója az AC
Milan együtteséhez igazol. Az As
című spanyol sportnapilap úgy tudja,
Massimiliano Allegri, a piros-feketék vezetőedzője feltétlenül szeretné
leszerződtetni a válogatott középpályást. A 25 esztendős Khedira, aki
2010-ben 12 millió eurórért igazolt
a spanyol elitklubhoz, alapembernek
számít José Mourinho vezetőedző csapatában. A milánói klub Khedira mellett az aranylabdás Kakát is szeretné
megszerezni a madridiaktól.

> Román labdarúgás. Vasárnap este a
Bukaresti Dinamo kiütéses győzelmet aratott az újonc SCMS Iaşi ellen a bajnokság
2. fordulójában. A 2. forduló eredményei:
Brassói FC – Drobeta Turnu Severin 2–1,
Ceahlăul Piatra Neamţ – Kolozsvári CFR
2–2, Medgyesi Gaz Metan – Pandurii
Târgu Jiu 0–2, Astra Ploieşti – Bukaresti
Steaua 3–4, FC Vaslui – Petrolul Ploieşti
3–0, Kolozsvári U – Besztercei Gloria
1–0, Bukaresti Dinamo – SCMS Iaşi
5–1, Concordia Chiajna – Konstancai
Viitorul 1–1. A Galaci Oţelul – Bukaresti
Rapid találkozó tegnap este lapzárta után
ért véget.

Sport
Működnek a hűtőberendezések a Vákár Lajos Műjégpályán

Az első jeges edzésre készülnek

Újabb kosarast igazolt
a Csíkszeredai KK
Amerikai centert igazolt a Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK férfikosárlabdacsapata vasárnap éjjel.
Az NCAA alatt levő D-League-ből
érkező Mike Davis centerposztra
érkezik.
Darvas Attila

M

darvas.attila@hargitanepe.ro

egszerezte egy újabb idegenlégiós aláírását a Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK férfi-kosárlabdacsapata. A
horvát Franjo Bubalo (irányító) és
az amerikai Zack Henifin (alacsony
csatár/dobó hátvéd) után Mike Davis írt alá a csíki klubhoz.

A játéktér megfestését elvégezték. Holnaptól már edzéseket tartanak a műjégpályán

Holnap délelőtt birtokba veszik
a jégkorongozók, a műkorcsolyázók és gyorskorcsolyázók a
csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályát, ugyanis a létesítmény hűtőberendezései már működnek.
Tegnap már festették a jégfelületet, az első jeges edzésre holnap
a HSC Csíkszereda jégkorongozóit várják.
Kopacz Gyula

A

kopacz.gyula@hargitanepe.ro

tervezetthez képest pár nap
késéssel vehetik újra birtokukba a csíkszeredai Vákár
Lajos Műjégpályát a jégkorongozók,
a műkorcsolyázók és gyorskorcsolyázók. Ugyan a létesítmény hűtőberendezései már egy hete működnek,
a kánikula miatt csak holnapra lesz

megfelelő a jégfelület arra, hogy korcsolyázni lehessen rajta. – Egy hete,
július 23-án üzemeltettük be a jégkészítő gépeket, ám a kánikula miatt
annyira átmelegedett az épület, hogy
egyszerűen nem fagyott meg a játéktérre szórt víz – nyilatkozta lapunknak Cseke Szilárd. A Csíkszeredai
Sportklub helyettes vezetője szerint
holnap már edzenek a HSC Csíkszereda hokisai.
Cseke elmondta, a tervek szerint
már egy hete a normális körülmények között kellett volna működjön
a pálya, ám nem számítottak arra,
hogy a kinti hőség miatt késnek a
jégkészítéssel. – Két nap után sem
tudtak normálisan fagyasztani a gépek, pedig maximálisan működtek
a hűtőberendezések. A hétvégén viszont már három-négy centis volt a

Közzétették a bérletárakat
Indul a bérletek árusítása a soron következő bajnoki évadra.
A Székelyudvarhelyi KC klubvezetőség tájékoztatása alapján
a belépők árai nem változtak.
Érvényesek a hazai mérkőzésekre, de az első Európa-kupatalálkozóra is.

A

Székelyudvarhelyi KC értesíti szurkolóit, hogy a
2012/2013-as szezonra a
bérletek árusítása 2012. augusztus

1-jén kezdődik a Merkúr üzletház
lottózójában (nyitva tartás keddtől
szombatig 9–15 óra között). Ami
az árakat illeti, akárcsak a tavaly: felnőtteknek 90, diákoknak és nyugdíjasoknak 70 lejbe kerülnek.
A régi bérlettulajdonosok részére elővásárlási lehetőséget biztosítanak augusztus 28-ig, de fel kell
mutassák régi belépőjüket. A nyugdíjasoknak és a diákoknak igazolniuk kell a helyszínen, szelvénnyel
vagy ellenőrzővel, hogy valóban jo-

Olimpia

fotó: balázs árpád

jégréteg, a szakemberek tegnap már
a jég felfestésén dolgoztak, az éjszaka
és a mai nap folyamán újabb jégréteg
kerül a játékfelületre. A tervek szerint
holnap reggelre már korcsolyázásra
is alkalmas lesz a felület – mondta a
klub helyettes vezetője.
Mint minden évben, idén is a
jégkorongozók közül elsőként a
felnőttcsapat, a HSC Csíkszereda játékosai számára biztosítanak
edzéslehetőséget. – A HSC Csíkszereda hokisainak holnap megkezdődik a felkészülési időszak utolsó
állomása, a játékosok a 2012/2013as idényre délelőtt tíz órakor már
jégen is készülhetnek – mondta
Cseke. Hozzátette, a héten a klub
mű- és gyorskorcsolyázói is elkezdhetik a jégen való készülést az előttük álló idényre.

gosultak a kedvezményes bérletre.
A belépők kiváltásakor ülőhelyet
választhat a tulajdonos, így minden
egyes meccset az adott helyről nézhet végig.
A Nemzeti Liga hazai találkozóin kívül a bérlet a szeptemberi
– European University Cyprus
elleni – Európa-kupa-meccsre is
belépési jogosultságot ad. Továbbjutás esetén viszont a soron következő nemzetközi összecsapásokra
már nem.

A 26 éves Mike Davis a legutóbbi idényben az NCAA alatt
levő D-League-ban játszott a Texas
Legends együttesében. A centerposztra igazolt játékos 211 cm magas és 116 kilogrammos.
Lászlófy Botond, a csíki csapat
edzője elmondta, hogy a keret teljes
listáját remélhetőleg még a héten,
legfeljebb jövő hét elején fogják tudatni a nyilvánossággal.
A Csíkszeredai KK eddigi kerete: Franjo Bubalo (horvát), Zack
Henifin (amerikai), Mike Davis
(amerikai), Vita András, Lokodi
Mátyás, Ábrahám Gellért, Héjas
Botond és Kedves Pál.

Az első román aranyérem
A román Alin George Moldoveanu
(képünkön) nyerte a férfi légpuskások versenyét a londoni olimpián. Moldoveanu a világbajnoki
címvédő olasz Niccolo Campriani
és az indiai Gagan Narang előtt
szerezte meg a román küldöttség
első aranyérmét.

C

sak 0,6 ponttal előzte meg
nagy riválisát, a világbajnoki címvédő Niccolo
Camprianit a londoni olimpia férfi
légpuskások döntőjében Alin George Moldoveanu, megszerezve ezáltal
a román küldöttség első aranyérmét.
A két sportoló a selejtezőben egyaránt 599 pontot szerzett, az indiai
Gagan Narang és a kínai Wang Tao
pedig egy ponttal volt lemaradva az
élen álló román és olasz mögött.
A döntőben Moldovan az első
két lövés után vezetett, Campriani
harmadik, hatodik és hetedik lövése

sikerült remekül (10,7, illetve kétszer
10,8 pont), a román pedig az ötödik
lövésben érte el a legjobb eredményt
(10,6 pont), az utolsó körben azonban hiába volt jobb egy tizeddel a
vébé-címvédő, a román sportoló
megszerzett előnyét már nem tudta
behozni.
Győzelmével Moldovan az első
román sportoló a londoni olimpián, aki a dobogó legfelső fokára
állhatott. A légpuskás az aranyérem mellett százezer eurót és egy
személygépkocsit is kap a Román
Olimpiai Bizottságtól, illetve ennek
főszponzorától, a sportoló klubja, a
Bukaresti Dinamo pedig ötezer euró
jutalomban részesül.
Az alapversenyt 594 körrel záró
magyar Sidi Péter a 13. lett.
Eredmények: férfi légpuska: 1.
Alin George Moldoveanu 702,1 kör,
2. Niccolo Campriani 701,5 kör, 3.
Gagan Narang 701,1 kör.

Hirdetések

2012. július 31., kedd

A Hargita Népe Lapkiadó
PÁLYAKEZDŐ ÚJSÁGÍRÓT KERES.
Elvárások: felsőfokú végzettség, rugalmasság, terepmunkára való
hajlandóság, jó helyismeret.
Bérezés: megegyezés alapján.
Önéletrajzot és motivációs levelet a marketing@hargitanepe.ro
e-mail címre várunk vagy a szerkesztőség titkárságán augusztus 3-ig.

CSÍKPÁLFALVA POLGÁRMESTERI HIVATALA
értesíti az érdekelteket, hogy a Csíkpálfalva község rendezési
terv bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.
Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 8–16 óra között, a Hargita Megyei Környezetvédelmi
Ügynökségnél tehetik meg (Csíkszereda, Márton Áron utca 43.
szám) 2012. augusztus 15-ig.

A NEXT-GEN
telekommunikációban jártas
technikust alkalmaz.
Követelmény: B kategóriás hajtási jogosítvány, felsőbb osztályú
iskolai végzettség előnyt jelent.
Önéletrajzokat Csíkszereda,
Temesvári sugárút 8. szám alá
várunk augusztus 3-ig.

A SZENT ERZSÉBET ALAPÍTVÁNY
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Az iskola bővítése tornateremmel Ugra-patakban, Gyimesfelsőlokon című tervét benyújtotta a
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.00 óra között az engedélyezési eljárás alatt.

A PHOENIX ENVIROMENTAL Kft., Brassó
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Öntödei homoklerakó
ökologizálása Gyergyószentmiklós, Téglagyár utca sz. n. telephelyen
című terve környezeti hatástanulmányának nyilvános megvitatására 2012. augusztus 21-én 16 órától kerül sor az Astoria Szállóban,
Gyergyószentmiklós, Kéthíd utca 2. szám alatt.
A környezeti hatástanulmány a nyilvánosság számára hozzáférhető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt) munkanapokon 8–16 óra
között, valamint a cég székhelyén, Brassó, Tampei utca 8/A2/C/4.
Az érintettek észrevételeiket 2012. augusztus 21-ig nyújthatják be
írásban a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (tel.: 0266–
371313, fax: 0266–310041)

lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54.
szám) 450 m2-es területen fekvő ház
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon:
0746–065190.
ELADÓ Csíkszentdomokoson családi ház gazdasági épületekkel, 1620
m2-es telken, rendezett iratokkal, bármilyen tevékenység kialakítására alkalmas. Telefon: 0743–853033.

ELADÓ egy kis, fából készült
hétvégi ház, amely holland exportra
készült (egy kis szoba két ággyal, leengedhető asztallal, konyha polccal,
kis terasszal, villanyórával ellátva),
szállítható. Telefon: 0746–151082.
(22349)
ELADÓ újonnan épült kertes családi ház, igényesen berendezve, csendes, szép környezetben Csíksomlyón,
a Tas vezér utca 11. szám alatt. Telefon: 0757–620008. (22351)
ELADÓ kertes családi ház, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba,
garázs, gazdasági épület. Telefon:
0741–585062. (22354)
ELADÓ I. osztályú, 2 szobás,
konyhás tömbházlakás Csíkszeredában, a Hunyadi János u. 35/B/8.
szám alatt. Ára: 25 000 euró. Telefon: 0747–396479. (22329)
ELADÓ egy 10 x 5-ös, gyorsszerkezetű faház felépítve, lebontható
és újra felépíthető. Telefon: 0742–
404912. (22253)
ELADÓ Csíkszentléleken fa építésű ház 14 ár telekkel. Telefon: 0742–
076598, 0742–668958.
ELADÓ melléképület Csíkszeredában, a Tavasz utcában. Telefon: 0740–
636342, 0745–694515. (22302)
KIADÓ augusztus 1-jétől I. emeleti garzon Csíkszeredában, a Szív
utcában. Telefon: 0744–681688.
KIADÓ Csíkszeredában hosszú
távra 2 szobás lakás konyhabútorral.
Telefon: 0740–173143.
ELADÓ garzonlakás Csíkszeredában. Telefon: 0725–548016. (22312)
KIADÓ helyiség szépségszalonban műkörmös részére, külön bejárattal. Telefon: 0745–420721.
KIADÓ Csíkszeredában iroda
(12 m2, 14 m2, 24 m2, 29 m2) a Gál
Sándor u. 16. szám alatt, valamint
raktárnak, műhelynek megfelelő helyiség a Rét utca 83. szám alatt. Telefon: 0266–371082, 0744–696514.
(22341)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás
Csíkszeredában, a Mihail Sadoveanu
utca 31/BIS, 2E, 9A szám alatt. Telefon: 0749–142719. (22261)
A Prestarea kisipari szövetkezet ELADJA a csíkszeredai, Borvíz u. 3. szám
alatti ingatlanját (volt vulkanizáló). Telefon: 0266–312409, 0744–472591.

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

vegyes
ELADÓ sürgősen költözés miatt
Whirlpool AKM gáztűzhely, Arctic
mosógép, valamint felfújhatós matrac. Telefon: 0745–848024.
ELADÓK cocker spaniel kiskutyák. Telefon: 0266–332320. (22355)
ELADÓ több olajfestmény; vitrinszekrény hozzá való íróasztallal
150+250 lej; négy fotel – 50 lej/db;
két kanapé 100 lej/db; két rézcsillár,
három- és ötágas. Telefon: 0747–
396479. (22329)
ELADÓK malacok Csíkszentmi
hályon. Telefon: 0746–195425.
ELADÓ 450 kg-os, ötödik borjas,
pirostarka fejőstehén Csíkszent
királyon. Telefon: 0751–553551.
(22333)
ELADÓ 40 literes akvárium. Telefon: 0745–694515. (22302)
ELADÓK előnevelt, leválasztott,
intenzív tojócsirkék Csicsó 221.
szám alatt. Telefon: 0740–147115,
0266–379204. (22308)
ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 0745–510386, 0266–244461.
(21473)
ELADÓK Renault Megane és
kombi Skoda tetőcsomagtartók. Telefon: 0722–533027.
ELADÓ 220 V-os, 2000 W-os,
benzin meghajtású, német gyártmányú áramfejlesztő. Telefon: 0743–
915574.

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul
Székelyudvarhelyen munkanélküliek számára a Kreativ Kontir Kft.
szervezésében. Telefon: 0721–
605266.

állás

Építkezési cég saját kocsival
rendelkező munkatársat ALKALMAZ előkönyvelői (titkárnői) állás betöltésére. Érdeklődni a
0744–594409-es telefonszámon.
(22348)

szolgáltatás
Síremlék és kripta készítését
VÁLLALOM márványból és mozaikból. Telefon: 0758–483312.

köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik
AMBRUS ERZSÉBETET
utolsó útjára elkísérték és mindenben segítettek. Ezúton fejezi
ki köszönetét a gyászoló család.
(22352)

részvétnyilvánítás
A Barkácsáruház dolgozói őszinte részvéttel osztoznak kolléganőnk, Pál Klára családja gyászában. (22356)

megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 2011.
augusztus 1-jére,
NAGY FERENC
halálának első évfordulóján. A
megemlékező szentmise 2012.
augusztus 1-jén reggel 7 órakor
lesz a csíkszeredai Szent Kereszttemplomban. Emléked örökre
szívünkben őrizzük. Nyugodjál
csendesen! Szeretteid – Csíkszereda. (22347)

gyászjelentő
Nem fogjuk már
elgyengült kezed,
nem simogatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk
értünk aggódó szemed,
Marad a csend,
mindent köszönünk neked!
Lelkünk mély fájdalmával,
de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága
jó feleség, édesanya, anyós,
nagymama, testvér, rokon és
jó szomszéd,
TIMÁR PÁLNÉ
szül. Antal Katalin

ELADÓ sürgősen 2003-as évjáratú VW Lupo személygépkocsi. Telefon: 0745–848024.

Építkezési cég szakmunkást és
segédmunkást ALKALMAZ: kőműves, gipszkartonszerelő, festőmázoló, csemperakó. Érdeklődni a
0747–011253-as telefonszámon.

életének 77., házasságának
57. évében rövid szenvedés
után 2012. július 30-án délelőtt
11 órakor csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2012. augusztus 1-jén
10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmiklósi
temető ravatalozójából a helyi
temetőbe.Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család –
Csíkszentmiklós.

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:
Magánszemélyeknek(postán):
19, 54, 105 és 204 lej.
Magánszemélyeknek (lapki
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110
és 220 lej.
Apróhirdetés, megemlékezés:
magánszemélyeknek 20 szó alatt

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

telek
ELADÓ 15 ár beltelek Csíkszent
léleken főút mellett. Irányár: 15 000
euró. Telefon: 0726–959295. (22319)

jármű

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

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel
Vectra 1.6-os motorral, metalizált
szürke színben, Euro 4-es, sok extrával (ABS, szervo, automata klíma,
központi zár, 8 légzsák, elektromos
ablak és tükrök, állítható kormány,
MP3-as lejátszó), karc- és rozsdamentes állapotban. Vállalom a RARvizsgát. Ára: 2950 euró. Telefon:
0724–175640, 0729–257421.
ELADÓ 2002-es évjáratú, full
extrás Opel Vectra, fekete színben,
nagyon jó állapotban, frissen behozva. Telefon: 0724–175640, 0729–
257421.
ELADÓ U650- es traktor –
13 000 lej; Steyr 45 LE – 12 700 lej;
International 40 LE – 13 000 lej; Fiat
55 LE – 16 200 lej. Telefon: 0752–
135883.
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Kereskedelmi cég GRAFIKUST
ALKALMAZ teljes vagy részmunkaidővel. Követelmény: Corel
Draw program kitűnő ismerete.
Telefon: 0741–103041. (22335)
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> Torna. Döntőbe jutott a női román
tornászcsapat, derült ki a vasárnap késő esti
selejtezőket követően. A Diana Bulimar, Diana Chelaru, Larisa Iordache, Sandra Izbasa,
Cătălina Ponor alkotta csapat a negyedik
helyen kvalifikálta magát a holnapi fináléba.
A románok előtt toronymagasan az amerikaiak és az oroszok végeztek. A harmadik
kínaiak mögött alig maradtak le a románok.
Az ötödik britek pedig, úgy néz ki, nem
tudnak labdába rúgni. Az egyéni összetett
szerdai döntőjébe Larisa Iordache a 9., míg
Sandra Izbasa a 11. helyen kvalifikálta magát. A szerenkénti döntőkbe Sandra Izbasa
(ugrás és talaj), Cătălina Ponor (gerenda és

talaj), Diana Bulimar (gerenda) kvalifikálta
magát. Érdekesség, hogy felemás korláton
egy román lány sem fog szóhoz jutni a fináléban. A magyar Böczögő Dorina sem
egyéni összetettben, sem a valamelyik szerenkénti számban nem tudta kivívni a döntőbe jutást.
> Akadályozza a twitterezés a közvetítéseket. Arra kérték a londoni olimpia
szervezői a versenyhelyszínekre kilátogató
szurkolókat, hogy csak „sürgős” esetben
küldjenek bejegyzéseket a Twitter közösségi portálra, mert a túl sok üzenet megterheli a hálózatokat, ami hatással van a televí-

ziós közvetítésre. A férfi országúti kerékpárosok szombati mezőnyversenyén például a
kommentátorok nem tudták tájékoztatni a
nézőket arról, hogy az élen álló sportolók
mennyivel voltak az üldözők előtt, mert
nem érkeztek meg az adatok a bringásokat
kísérő GPS-rendszerből. Ez mindenekelőtt
a brit tévénézők orra alá tört borsot, mert
izgatottan várták, hogyan szerepel versenyzőjük, Mark Cavendish.
> Kézilabda. A magyar válogatott kiélezett mérkőzésen 27–25-re kikapott az Európa-bajnok dán csapattól a londoni olimpia férfi-kézilabdatornájának első csoport-

ROMÁN–MAGYAR PÁRHARC CSELGÁNCSBAN

Căprioriu ezüstérmet szerzett

Karakas és Căprioriu párharcát a román lány nyerte

E

züstérmet szerzett Corina
Căprioriu a cselgáncsozók 57
kilogrammos súlycsoportjában, miután a döntőben a japán
Kaori Matsumoto ellen kizárták
egy téves mozdulatért. A magyar
Karakas Hedvig az ötödik lett.
Karakas az első fordulóban a
spanyol Concepcion Bellorinnal
kezdett, négy percig nem született
pont, de akkor a passzívabb Bellorin
csinált egy jukót, már csak 12 másodperc volt hátra, amikor Karakas
iponnal megnyerte a mérkőzést.
Căprioriu a kínai Wang Hui ellen
jutott tovább könnyedén, ellenfele
pontig sem jutott el. A következő körben Karakas a brazil Rafael
Silvával dzsúdózott, a világbajnoki

második eldobta a magyart, először
vazarira értékelték a bírók az akciót,
de a videózás után kiderült, Silva
szabálytalan, első szándékból lábra támadott, így leléptették a brazilt, Karakas pedig a legjobb nyolc
közé jutott. Căprioriu ebben a
körben Sally Raguib ellen győzött,
a Dzsibutiból érkező hölgy sem tudott a román sportoló ellen pontot
szerezni.
A nyolcaddöntőben magyar–
román párharc volt, az első öt percben nem bírt egymással Căprioriu
és Karakas, mindketten mentek
előre, de jól is védekeztek, értékelhető akciót egyikük sem tudott
végigvinni. A hosszabbításban sem
csináltak pontot, így a bírók dön-

töttek, Karakast csak egyikük látta
jobbnak, ő nem is vitatta a döntést,
így a románt juttatták tovább.
A vigaszágon az orosz Irina
Zablugyina következett Karakas
számára, aki a meccs első felében nagyon ráment a magyar dzsúdósra, de
pontot nem ért egyik támadása sem.
Karakas kapott egy intést, de pont
nélkül ment le az öt perc. Aranypontért mentek a hosszabbításban,
Karakas néhány másodperc alatt
eldöntötte a meccset, egy gyors villanás, és már földön volt Zablugyina.
Căprioriu az elődöntőben az
amerikai Marti Malloy ellen küzdött és győzött, a döntőben a japán
Matsumoto ellen pont nélkül zárult a meccs, ám a hosszabbítás 17.
másodpercében a bírók leléptették
a román lányt, aki szerintük akarattal lépett le a tatamiról.
Karakas a bronzéremért Automne Paviával küzdött, a mérkőzés
első felében a francia volt aktívabb,
bár a megindított dobásait egyszer
sem tudta befejezni. A bírók azonban a kísérletekre és Karakas passzívabb fellépésére jukót adtak. A magyar dzsúdós ezután már ment előre,
de Pavia jól tartotta az eredményt,
amikor veszélyt érzett, lemenekült
a tatamiról. Az eredmény nem változott, Karakas kikapott, de ötödik
helyével is olimpiai pontszerző.
Eredmények: női cselgáncs, 57
kg: 1. Matsumoto Kaori, 2. Corina
Căprioriu, 3. Marti Malloy és
Automne Pavia.

Érmesek, műsor
Eredmények

Cselgáncs: nők, 57 kg: 1.
Macumoto Kaori (japán), 2. Corina
Căprioriu (román), 3. Automne
Pavia (francia) és Marti Malloy
(amerikai); férfiak, 73 kg: 1.
Manszur Iszajev (orosz), 2.
Nakaja Riki (japán), 3. NyamOcsir Szaindzsargal (azeri) és
Ugo Legrand (francia).
Műugrás: férfi szinkron toronyugrás: 1. Cao Jüan, Csang
Jen-csüan (kínai), 2. Ivan García
Navarro, German Sánchez
Sánchez (mexikói), 3. David
Boudia, Nicholas McCrory (amerikai).

Sportlövészet: férfi légpuska: 1. Alin George Moldoveanu
(román), 2. Niccolo Campriani
(olasz), 3. Gagan Narang (indiai).
Torna: férficsapat: 1. Kína, 2.
Japán, 3. Nagy-Britannia.
Súlyemelés: nők, 58 kg: 1. Li
Hszüe-Jing (kínai), 2. Pimsiri
Sirikaew (thaiföldi), 3. Julija
Kalina (ukrán).
Úszás: férfiak, 200 m gyors:
1. Yannick Agnel (francia), 2. Park
Taehwan (koreai) és Sun Yang (kínai); férfiak, 100 m hát: 1. Matthew
Grevers (amerikai), 2. Nick Thoman
(amerikai), 3. Irie Ryosuke (japán);
nők, 100 m hát: 1. Missy Franklin

(amerikai), 2. Emily Seebohm (brit),
3. Aya Terakawa (japán).

Mai döntők

Cselgáncs: férfi 81 kg és női
63 kg (8.30 – 19.30); kajak-kenu
szlalom: férfi C-1 (18); egyéni
lovastusa: díjugratás (16.30); műugrás: női szinkron toronyugrás
(17); sportlövészet: férfi skeet (16);
súlyemelés: férfi 69 kg és női 63 kg
(17.30 – 21); torna: női csapat
(18.30); úszás: férfi 200 m pillangó
(21.50), férfi 4x200 m gyorsváltó
(22.50), női 200 m gyors (21.40),
női 200 m vegyes (22.40); vívás:
férfi tőr egyéni (12.30 – 21.40).

fordulójában vasárnap éjszaka. Jó magyar
kezdés után a dánok átvették az irányítást,
és kiváló védekezésüknek köszönhetően az
első félidő utolsó 13 percét 8–2-re megnyerték. A folytatásban összerázódott a
Mocsai-csapat, fordított, de a hajrában a
francia bírókettős furcsa ítéleteivel megint
a riválisnál volt az előny. A végjátékban
több rossz átadás, illetve lövés megpecsételte a magyarok sorsát. Ma 13.15-kor a
nyitókörben tízgólos vereséggel indító délkoreaiak következnek, a negyeddöntős álmok megvalósulásáért ellenük győznie kell
a magyaroknak. B csoport, 1. forduló: Dánia
– Magyarország 27–25 (13–10).

Csapatsportok
Kosárlabda
Nők, 1. forduló: A csoport: Kína – Csehország 66:57, Törökország
– Angola 72:50, USA – Horvátország 81:56; 2. forduló: Horvátország – Kína 58:83, Csehország – Törökország 57:61, Angola – USA
(lapzárta után ért véget). B csoport: Kanada – Oroszország 53:58, Brazília – Franciaország 58:73, Ausztrália – Nagy-Britannia 74:58; 2. forduló: Franciaország – Ausztrália 74:70, Oroszország – Brazília 69:59,
Nagy-Britannia – Kanada (lapzárta után ért véget).
Férfiak, 1. forduló: A csoport: Nigéria – Tunézia 60:56, USA
– Franciaország 98:71, Argentína – Litvánia 102:79; B csoport:
Brazília – Ausztrália 75:71, Spanyolország – Kína 97:81, Oroszország – Nagy-Britannia 95:75. A 2. forduló műsora: ma: A csoport:
Litvánia – Nigéria (16:30), Franciaország – Argentína (22), Tunézia – USA (0.15); B csoport: Kína – Oroszország (11), Ausztrália
– Spanyolország (13.15), Nagy-Britannia – Brazília (18.45).
Vízilabda
Férfiak, 1. forduló: A csoport: Görögország – Horvátország 6–8,
Kazahsztán – Spanyolország 6–14; Olaszország – Ausztrália 8–5; B
csoport: Magyarország – Szerbia 10–14; Románia – Nagy-Britannia
13–4, Montenegró – USA 7–8. A 2. forduló műsora: ma: A csoport: Horvátország – Spanyolország (13.20), Ausztrália – Kazahsztán
(16.10), Görögország – Olaszország (17.30); B csoport: Magyarország
– Montenegró (12), Szerbia – Nagy-Britannia (20.20), USA – Románia (21.40).
Nők, 1. forduló: A csoport: Spanyolország – Kína 11–6, Magyarország – USA (lapzárta után ért véget); B csoport: Olaszország
– Ausztrália 8–10, Nagy-Britannia – Oroszország 6–7.
Labdarúgás
Férfiak, 1. forduló: A csoport: Egyesült Arab Emírségek – Uruguay 1–2, Nagy-Britannia – Szenegál 1–1; 2. forduló: Szenegál
– Uruguay 2–0, Nagy-Britannia – Egyesült Arab Emírségek 3–1;
B csoport: 1. forduló: Mexikó – Dél-Korea 0–0, Gabon – Svájc
1–1; 2. forduló: Mexikó – Gabon 2–0, Dél-Korea – Svájc 2–1; C
csoport, 1. forduló: Fehéroroszország – Új-Zéland 1–0, Brazília –
Egyiptom 3–2; 2. forduló: Egyiptom – Új-Zéland 1–1, Brazília –
Fehéroroszország 3–1; D csoport, 1. forduló: Honduras – Marokkó 2–2, Spanyolország – Japán 0–1; 2. forduló: Japán – Marokkó
1–0, Spanyolország – Honduras 0–1.
Nők, 1. forduló, E csoport: Nagy-Britannia – Új-Zéland 1–0, Kamerun – Brazília 0–5, 2. forduló: Új-Zéland – Brazília 0–1, NagyBritannia – Kamerun 3–0; F csoport, 1. forduló: Japán – Kanada 2–1,
Svédország – Dél-Afrika 4–1, 2. forduló: Japán – Svédország 0–0,
Kanada – Dél-Afrika 3–0; G csoport, 1. forduló: USA – Franciaország 4–2, Kolumbia – Észak-Korea 0–2, 2. forduló: USA – Kolumbia 3–0, Franciaország – Észak-Korea 5–0. A 3. forduló műsora: ma:
E csoport: Új-Zéland – Kamerun (21.45), Nagy-Britannia – Brazília
(21.45); F csoport: Japán – Dél-Afrika (16.30), Kanada – Svédország
(16.30); G csoport: USA – Észak-Korea (19.15), Franciaország – Kolumbia (19.15).
Kézilabda
Nők, 1. forduló: A csoport: Oroszország – Angola 3–27, Horvátország – Brazília 23–24, Montenegró – Nagy-Britannia 31–19; B csoport:
Spanyolország – Dél-Korea 27–31, Dánia – Svédország 21–18, Norvégia – Franciaország 23–24; 2. forduló: A csoport: Angola – Horvátország 23–28, Nagy-Britannia – Oroszország 16–37, Brazília – Montenegró (lapzárta után ért véget); B csoport: Dél-Korea – Dánia 25–24,
Franciaország – Spanyolország 18–18, Svédország – Norvégia (lapzárta
után ért véget).
Férfiak, 1. forduló: A csoport: Izland – Argentína 31–25, Svédország – Tunézia 28–21, Franciaország – Nagy-Britannia 44–15; B
csoport: Horvátország – Dél-Korea 31–21, Spanyolország – Szerbia
26–21, Magyarország – Dánia 25–17. A 2. forduló műsora: ma:
A csoport: Tunézia – Izland (11.30), Nagy-Britannia – Svédország
(16.30), Argentína – Franciaország (23.15); B csoport: Korea – Magyarország (13.15), Szerbia – Horvátország (18.15), Dánia – Spanyolország (21.30).
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A Csíki Játékszín
bérletkínálata

Kedd

Az év 213. napja, a hátralévő napok száma 153. Napnyugta ma 20.43-kor, napkelte holnap 6.02-kor.

Isten éltesse

Heléna és Oszkár nevű olvasóinkat,
valamint mindazokat, akik ma ünneplik
születésnapjukat.

Névmagyarázat

A görög eredetű Heléna jelentése vitás,
talán: nap, hold, míg az északi germán eredetű Oszkár jelentése: jó dárda

Július 31-én történt

1849. A segesvári ütközetben Bem serege vereséget szenvedett a túlerőben lévő cári
seregtől, a csatában eltűnt Petőfi Sándor.
1991. Mihail Gorbacsov szovjet és George
Bush amerikai elnök Moszkvában aláírta a
hadászati támadó fegyverek csökkentéséről
szóló START-szerződést.
1992. Az ENSZ közgyűlése felvette
Grúziát, ezzel 179-re nőtt a világszervezet
tagjainak száma.

Július 31-én született

1798. Szentpétery Zsigmond író, műfordító, színész, rendező
1803. John Ericsson svéd származású
amerikai feltaláló
1909. Halasy Olivér kétszeres olimpiai
bajnok vízilabdázó
1913. Kosáry Domokos Széchenyi-díjas történész, az MTA volt elnöke
1914. Louis de Funès, francia színész,
komikus

A

ugusztus elsején nyit
a Csíki Játékszín jegypénztára, és ezzel kezdetét veszi az új évadra szóló
színházbérletek árusítása. A
tavalyi bérletesek helyeit a színház szeptember 10-ig fenntartja és várhatóan október elsejéig válthatók bérletek.
A négy nagyszínpadi előadásra érvényes
bérletek ára az elmúlt két évhez képest
változatlanul 50 lejbe kerül felnőtteknek,
diákoknak és nyugdíjasoknak pedig 30
lejbe. Kiemelt ára van a premierekre szóló
Bánk bán-bemutatóbérletnek, mely 65 lejbe kerül, továbbá mindazok, akik a színház
támogatói körébe szeretnének belépni vagy
folytatni kívánják támogatói gesztusukat,
mecénásbérletet vásárolhatnak 350 lejes
áron. A négy előadás, mely az évadban látható, különböző műfajokból összeállított,
színes kínálatot nyújt.
Az évad első bemutatója Tasnádi István átdolgozásából készül. A Gádor Béla
Othello Gyulaházán című szövege nyomán
született vígjáték rendezője Lendvai Zol-

tán. Müller Péter – Tolcsvay
László – Müller Péter Sziámi
alkotását, a Charles Dickens
Karácsonyi ének című műve
alapján írt Isten pénze című
musicalt Somogyi Szilárd
állítja színpadra. A bérletszünetes ünnepi
előadást december 30-án láthatja először a
közönség, bérlettel pedig 2013 első három
hónapjában lesz látható a produkció. Ion
Luca Caragiale ismert komédiáját, a Farsangot Parti Nagy Lajos szövegváltozatában
Karnebál címmel rendezi Sorin Militaru
2013 tavaszán és késő tavasszal kerül bemutatásra Mihail Afanaszjevics Bulgakov
színműve, a Képmutatók Cselszövése Porogi
Dorka rendezésében.
A kisiskolások szeptemberben három
gyerekelőadásra válthatnak mesebérletet.
Bérleten kívül kamaratermi produkció,
bábszínházi előadás és vendégtársulatok
fellépései várják a közönséget a csíkszeredai
színház 2012/2013-as évadjában.
A jegypénztár munkanapokon 10–13
és 17–19 óra között tart nyitva.

Július 31-én halt meg

1784. Denis Diderot francia filozófus,
író és esztéta
1886. Liszt Ferenc zeneszerző, zongoraművész
1944. Antoine Saint-Exupéry francia
író, esszéista, pilóta
1993. I. Baudouin belga király

tallózó
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Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor

Felelős szerkesztő:
Sarány István

Tárlat

Az ismeretlen margójára. OMOTRA
címmel nyílik kiállítása Jánosi Antal képzőművésznek Csíkszeredában, az Új Kriterion
Galériában csütörtökön 18 órától. A tárlatot
Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész méltatja. A kiállítás megtekinthető keddtől péntekig
14–18 óra között, valamint szombaton 10–14
óra között. Támogató: Bookart Kiadó.

Napközis tábor

A csíkszeredai Boszorka Egyesület napközis tábort szervez óvodás és kisiskolás
gyermekek számára ezen a héten a zsögödi
plébánia hittantermében. A tábor fő témája
a kézművesség, de lesz bábozás, meseolvasás,
rajzolás és énektanulás is. Jelentkezni Györfi
Erzsébetnél a 0742–776480-as, Drăghici
Máriánál a 0745–473663-as, illetve Máté
Tündénél a 0742–025527-es telefonszámokon lehet.

Gyógyító lelkigyakorlat

Augusztus közepén újból ellátogat Josip
Loncar Erdélybe. Az idei gyógyító lelkigyakorlat Csíkszeredában, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium dísztermében
lesz augusztus 17–19. között. Tekintettel a
misszió évére, az idei lelkigyakorlat témája
Hit és gyógyulás – „Állj fel és menj, a hited
meggyógyított.”(Lk 17,19) A lelkigyakorlatra
előzetes bejelentkezés szükséges. Részvételi
díj: 75 lej ( ha egy családból két vagy több
személy vesz részt a lelkigyakorlaton, akkor
személyenként 60 lej a részvételi díj). Előleg:
50 lej. Korhatár: 16 év fölött. További információ vagy jelentkezés: Péter Zsolt, e-mail:
p.zsoltymail.com, telefon: 0742–952237.

Nyitóhangverseny

para
www.parapista.com

Augusztus 1-jén jelenik
meg az Erdélyi Gyopár
idei 4. lapszáma. A tartalomból: Az EKE-osztályok
hírei; A Mária Úton Csíksomlyóra; Irány a legendás
Várkőre!; Az EKE-napi
pályázat eredményhirdetése; Annapurna-expedíció Erőss Zsolt szemével; Honismeret: A
kakaslövő Apáca; 130 éve született dr. Balogh Ernő, 90 éves Bagaméri Béla; A csodás
Csodavár; A homoródfürdői Klotild-forrás;
Stefanov Titus, a múltbéli értékek kiváló
őrzője. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület turistaságról, honismeretről, környezetvédelemről
szóló kéthavi kiadványát keresse az EKEosztályoknál!

programajánló

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
és Városi Tanácsa, illetve a Csíki Kamarazenekar Egyesület szervezésében csütörtökön 20 órától tartják a Csíkszeredai
Városnapok Nyitóhangversenyét. Közreműködik a Csíki Kamarazenekar és a Nagy
István Művészeti Szakközépiskola Vegyes
Kara (karvezető: Gergely Simon Ibolya).
Karmester: Kaposi Gergely – Budapest.
Szólisták: Hajdú Veronika, szoprán – Budapest; Domoszlai Sándor, tenor – Budapest; Sándor Csaba, basszus – Csíkszereda.
Műsoron: Aleksandr Glazunov: Szvit vonósokra Op. 35; Borbély Loránd: Chanson (ősbemutató); Franz Schubert: G-dúr
mise. Helyszín: Szent Ágoston-templom. A
belépés díjtalan.

felhívás

– Miért reggel ötkor jössz haza, Jenő?!
– Hát hova mehetnék? Már minden kocsma bezárt.

Az RMDSZ Csíkszeredai Városi Szervezeténél (Petőfi Sándor utca 8. szám, telefon:
0266–311836) vásárolható székely zászló
(kültéri és beltéri), magyar zászló, Sic-matrica, Székelyföld-térkép.
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szabadidő

Kiölték a HIV vírust két férfiból

C

sontvelő-átültetés után nem találtak
HIV vírust (AIDS) két fertőzött férfiban. Az a tény, hogy a vérsejtekben
nem találták a HIV nyomait, arra utal, hogy az
alvó HIV vírust hordozó sejtek is eltűntek. Ha
megerősítik is az eljárást, az átültetés veszélyes,
aligha alkalmaznák amúgy jó egészségi állapotban lévő pácienseken.
Két HIV-fertőzött férfi csontvelő-átültetésen esett át, amely után az immunrendszer
szempontjából kulcsfontosságú nyiroksejtjeiből eltűnt a vírus. A beavatkozást elvégző
amerikai kutatók szerint a csontvelő-átültetés a vírus szaporodását megakadályozó
antiretrovirális kezeléssel együtt megdöbbentő
eredményt hozott a műtét után nyolc hónapra. A szakemberek elsődleges eredményeiket
a washingtoni AIDS-világkonferencián is ismertetik. Az antiretrovirális kezelésben részesülő HIV-fertőzött páciensek vérében gyakran
nem mutatható ki a vírus. A nyiroksejtekben
azonban a vírus latens formában elrejtőzhet, és
ha az antiretrovirális kezelés megszakad, reaktiválódik. Az a tény, hogy a vérsejtekben nem
találták a HIV nyomait, arra utal, hogy az alvó

időjárás-előrejelzés
Várható időjárás holnap Székelyföldön

HIV vírust hordozó sejtek is eltűntek. Ezen
a ponton még messze nem lehet a betegeket
gyógyultnak nyilvánítani, de az eredmények
mindesetre figyelemreméltók – mondta Savita
Pahwa, a Miami Egyetem orvosi kara AIDSkutató központjának igazgatója. Mindez arra
enged következtetni, hogy a hordozósejtek eltávolítását kell kutatni – mondta a kutató.
A két férfi kemoterápiás kezelést kapott
vérrákra az őssejtbeültetés előtt. Egyikük két
éve, másikuk négy éve esett át a beültetésen.
Mindkettőnél úgynevezett graft-versus-host
betegség jelentkezett. Az antiretrovirális kezelést a transzplantáció után is folytatták. „Úgy
véljük, hogy az átültetett sejtek kiölték és
helyettesítették a páciens saját nyiroksejtjeit,
közöttük a fertőzött sejteket is, és a donorsejteket az antiretrovirális kezelés megvédte a
fertőzéstől az átültetés alatt” – mondta Daniel
Kuritzkes, a tanulmány fő szerzője.
Annak ellenőrzésére, hogy a transzplantáció és az antiretrovirális kezelés megsemmisítheti-e a HIV vírust, le kell állítani a beteg
gyógyszeres kezelését, és Kuritzkes szerint ez
lesz a következő lépés.
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Továbbra is meleg lesz az idő, de a hegyvidéken a gomolyfelhőzetből több helyen is eső alakulhat ki. Melegfronti tünetek jelentkezhetnek
az arra érzékenyeknél.

villanás n Sarány István

A könyv utóélete
Beder Tibornak levelet hozott a posta. Ezúttal Isztambulból, a török főváros főpolgármestere, dr. Kadir Topbas
aláírásával. A főpolgármester levelében
a csíkszeredai tanár, utazó Ágyú és tulipán című könyvét köszönte meg, azt a
kötetet, amely a Bizánc falain rést ütő
ágyúkat öntő székely Orbán mesterről
szól. Az ágyúkkal elesett egy város és
egy ezeréves birodalom. A főpolgármester meg jegyezte, hogy „Isztambul központjának a törökök általi meghódítása
történelmi fordulópont, ezért minden
részlet figyelemre méltó”. Az elöljáró azt is írja, hogy „a lezajlott hosszú
ostromidőszak egyik leg fontosabb személyisége kétségkívül a magyar Orbán
mester volt, akit Mehmet szultán tett
»Ágyúkirállyá«. E napon nemcsak
a falak, de a Bizánci Császárság sem
tudott ellenállni az ágyúgolyóknak, a
megszülető Isztambul pedig jelentős tényezővé vált”.

A főpolgármester elismerően nyilatkozik Beder Tibor érdemeiről: „az Isztambul
meghódításában szerepet játszó híres Ágyúkirályról szóló Ágyú és tulipán című könyve
jelentős szerepet játszik a török–magyar barátság minőségi szinten tartásában”.
A török főváros első embere azt emelte
ki, hogy a kötet újabb adalékokkal szolgált a török történelem feltárásához, megismeréséhez. Beder Tibor pedig annak örvendett a levél kapcsán, hogy olyan dolgot
tudott meg Orbán mesterről, amiről nem
volt tudomása a kötet megírásakor, azt,
hogy Mehmet szultán Ágyúkirállyá tette
a magyar ágyúöntőt.
A közös múlt kölcsönös ismeretének
fontosságát felismerték a törökök – szűrte
le a következtetést Beder Tibor, aki maga
is azon fáradozik, hogy a magyar félben
is felébredjen ez az igény. S mintegy mellékesen megjegyezte, tervben van a két
magyar–török tárgyú kötetének török
nyelven való kiadása.
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. augusztus 15-ig kell beküldeni.
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Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
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