
kevés kereskedő él a szezon végi kiárusítások lehetőségével

Csak néhány üzletben 
zuhantak az árak

Elkezdődött az őszi-téli kollekciók kiárusításának szezonja. A fővárosban és a nagyobb váro -
sokban meghirdetett óriási kedvezmények jóval felülmúlják a csíkszeredai akciókat: 

annak ellenére, hogy a szezon végi kiárusításokkal a kereskedő és a vevő is jól jár, eddig csak 
három üzlet jelentett be árzuhanást. > 3. oldal

Féláron kínált lábbelik egy csíkszeredai üzletben. Bár a szezonvági kiárusításokkal az eladó és a vásárló is jól jár, idén alig pár üzletben hirdettek akciókat fotó: csíki zsolt

Ripsz-ropsz
Azt, hogy elhamarkodottan és 

átgondolatlanul cselekedtek, utólag 
közvetett módon elismerte Emil Boc 
kormányfő is, aki az egyik kereskedel-
mi televíziónak adott kedd esti inter-
jújában többek között arra 
hivatkozott: a törvénytervezet 
egyik-másik előirányzatai, 
komponensei tekintetében az államfő 
és ő maga is tévesen volt tájékoztatva. 
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    hecser zoltán
zetelaki manufaktúra

Erdeigyümölcs-
feldolgozó indul
Hamarosan újabb gyümölcs

feldolgozó üzem nyílik – a 
Szé kelygyümölcs Egyesület szorgal
mazására – Zetelakán a farkaslaki 
manufaktúra mintájára. Az egyesü
let és a zetelaki közbirtokos
ság közös projektje főként azt 
a célt szolgálja, hogy a helyi 
gyümölcsöket, gombákat hatéko
nyabban használhassák fel a helyiek.

csíkszereda

Ivókút a főtéren
Elkészült a mikrobiológiai vizs

gálat, az eredmény szerint fo
gyasztásra alkalmas, enyhén szén
savas víz tör fel a Majláth 
Gusztáv Károly téren fúrt 
kútból. Az év folyamán to
vábbi forrásokat szeretne feltárni a 
csíkszeredai polgármesteri hivatal.

Felkarolják a fiatal 
gazdákat 862Kocs: Rosszul 

osztják a puliszkát
Alagút épül 
Csíkszentdomokoson
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3497ì
1 amerikai dollár USD 3,3892ì
100 magyar forint HUF 1,4210ì
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elnapolt hóparknyitás

A turisták nem 
riadtak vissza

Elmaradt a MadarasiHargitán 
újonnan épült hópark beha

rangozott, profi deszkás bemutató
val fűszerezett megnyitója a 
hirtelen leesett nagy meny
nyiségű hó, valamint a ködös, 
szeles időjárás miatt. Ennek ellenére 
a hétvégén rengetegen látogattak ki.
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dánfalvi hokisok

Ünnepre 
készülnek 

Alakulásának tizedik évfor
dulóját ünnepli a 

hétvégén a Csíkdánfalvi 
DFV Hockey Club, a 
felcsíki alakulat egy emléktornát 
és díjkiosztó gálát is tart. 

gyilkostói sípálya

Pénzkidobásnak 
tartják

Jelentősen átalakítaná a környe
zetet, károsítaná az élővilágot, 

megváltoztatná a környezeti okta
tásra kiválóan alkalmas területet 
egy sípálya építése a Cohárdon 
– közli nyilatkozatában három 
civilszervezet. A környezet
védők javaslatokat tesznek 
Gyergyószentmiklós önkor
mányzatának, milyen fejlesztések 
válnának inkább Gyilkostó javára. 
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Néhány napja a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetségé-
nek elnöke országos lapoknak 
azt nyilatkozta: tervezik, hogy 
január 23-tól általános sztrájkba 
lépjenek. Kocs Ilona, a szövet-
ség területi bizalmija arról tájé-
koztatott, bár évek óta növekvő 
panaszlistájuk lassan a végte-
lenhez közelít, még nem tudni, 
a Hargita megyei pedagógusok 
részt vesznek-e a tiltakozásban.

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

Megszűnt a társadalmi 
párbeszéd, három éve 
Bukarestben senki nem 

áll szóba velünk, csak most akar-
nának, amikor látják, hogy baj 
van, hogy sztrájkra készülődünk 
– így indított lapunknak Kocs 
Ilona, a Tanügyi Szabad Szakszer-
vezet területi bizalmija, akit arról 
kérdeztünk, ezúttal mi adott okot 
panaszaikra, illetve az országos 
méretűre tervezett megmozdu-
lásban részt vesznek-e a Hargita 
megyei pedagógusok? 

– Magamtól nem hirdethetek 
sztrájkot, így a legoptimistább 
forgatókönyv szerint is csak egy-
két héten belül derül ki, mit akar-
nak a megye pedagógusai. Ma 
délután (szerda – szerk. megj.) ta-

lálkozom az iskolák vezetőivel. A 
gyűlésen elmondja mindenki, mi 
a tényállás az ő iskolájában, majd 
határidőt szabunk, ameddig min-
den szakszervezeti képviselő kör-
bekérdezi iskolájában egyenként 
a pedagógusokat. Ha a lekérde-
zésből az derül ki, hogy a tanügyi-

ek többsége sztrájkot akar, akkor 
lesz sztrájk – tudatta Kocs.

A bizalmi azzal folytatta, nem 
elég a fele plusz egy többség, a pe-
dagógusok túlnyomó része kell 
ugyanazon a véleményen legyen, 
hogy megmozdulásra kerüljön 
sor térségünkben is. 

– Jövő szerda előtt biztosan 
nem fogjuk megtudni, ki mit 
akar – szögezte le a szakszervezeti 
vezető.

Ezt követően problémáik so-
rolásába kezdett: – Időtlen idők 
óta alulfinanszírozott a tanügy. 
Mindig megígérik a GDP hat szá-

zalékát, aztán jelenleg is 2,3 szá-
zaléknál tartunk. Továbbá gon-
dunk az aránytalanság. Mindig a 
puliszkás példát hozom fel ennek 
szemléltetésére: egy családban a 
puliszka egyharmadát az apa, egy-
harmadát az anya, a maradék részt 
pedig a gyerekek kapják. Nálunk 
viszont, ha csökken a puliszka, 
akkor a gazdagabbak nagyobbat 
kapnak belőle, az amúgy is sze-
gények viszont kisebbet – rosszul 
osztják tehát a puliszkát. Ugyan-
akkor az is gondunk, hogy a tan-
ügyi törvényt nem lehet életbe 
léptetni, mert azt mondják, sok 
más rendelkezéssel nem egyezik 
– közölte.

Kocs Ilona arra is kitért, pa-
naszlistájukon az is szerepel, hogy 
a pereik során megnyert összege-
ket a tanügyi alkalmazottaknak 
csak nyolc év múlva fogják kifi-
zetni.

– Addig mindenki meghal – 
tette hozzá feketehumorral Kocs.

Mint mondta, újabb központi 
„cselként”, rendelkezésre a szak-
szervezeti tagdíjakat nem lehet 
már automatikusan levonni az 
iskolákban a fizetés után, így min-
den tagjuktól külön kérniük kell 
az összeget. 

– Szándékos, direkt csinálták 
– vélekedik a szakszervezetis. 

TaNügyI elégedeTleNKedéSeK

Kocs: Rosszul osztják a puliszkát

Pedagógusok egy korábbi tiltakozáson. Körkérdés dönti el, ismét utcára vonulnak-e? fotó: balázs attila

elkészült a mikrobiológiai vizs-
gálat, az eredmény szerint fo-
gyasztásra alkalmas, enyhén 
szénsavas víz tör fel a Majláth 
gusztáv Károly téren fúrt kút-
ból. az év folyamán további 
forrásokat szeretne feltárni 
a csíkszeredai polgármesteri 
hivatal.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Fogyasztható, bár csak ke-
vésbé szénsavas vizet ta-
láltunk a Majláth Gusztáv 

Károly téren. Tegnap kaptuk 
meg a laboratóriumi vizsgálatok 
eredményét, és már az első kós-
toláson is túl vagyunk – mond-
ta el érdeklődésünkre Ráduly 
Róbert Kálmán. Csíkszereda 
polgármestere hozzátette, mivel 

a víz felszínre juttatása szivattyú 
segítségével történik, abban a 
pillanatban, amikor beindítják a 
működését, új minőségellenőr-
zést kell végeztetiük. 

Az ivókutak külalakjáról az 
önkormányzat és Tövissi Zsolt 
építész még nem hozott végle-
ges döntést. 

– Mivel egyelőre az időjárás 
miatt várnunk kell a városköz-
pont felújításának folytatásával, 
január második felében ülünk 
le újra tárgyalni a kivitelezővel, 
akkor remélhetően sor kerül a 
kutak külalakjának megvitatá-

sára is.  Elsődleges szempont a 
tervezésnél, hogy a városképhez 
illő, lehetőleg egységes kutak 
kerüljenek Csíkszereda szívébe 
– közölte a polgármester. 

A városvezetés még ebben 
az évben újabb ásványvízlelő-
helyeket szeretne felkutatni: a 
tervekben szereplő helyszínek 
közül biztosan lesz ivóvízforrás 
a központi parkban, és talán a 
Gál Sándor-szobor környékén 
is, itt ugyanis a régi feljegyzések 
szerint korábban jelentős hoza-
mú kút volt. 

Ráduly Róbert Kálmán sze-
rint még ebben a hónapban meg 
kell kapja a város az ásványvíz-
feltárásra feljogosító engedélyt 
is, amelyre egyébként már há-
rom éve beadta a kérelmet a vá-
rosháza vezetősége.

> Bárka-díj Fekete Vincének. Fekete 
Vince költő, író, műfordító, a Székelyföld 
kulturális havilap főszerkesztő-helyettese 
kapta a Bárka irodalmi folyóirat Bárka-dí-
ját. Az elismerést – a másik kitüntetettel, a 
Budapesten élő Kiss Ágnes Judit költővel 
együtt – a békéscsabai Jókai Színházban 
tartott ünnepségen vette át hétfőn az al-
kotó. Elek Tibor, a folyóirat főszerkesztője 
sikernek nevezte Fekete Vince a Bárkában 
megjelent A semmi bokra és Hátha szólsz 
című verseit vagy az Amikor meg vagy 
ijedve, avagy történetek az élet rögös útjai-
ról című prózáját. A Bárka szerkesztősége 
2000-ben alapította a pénzjutalommal 

járó díjat. Az elismerést azok az alkotók 
kapják, akik az előző évben publikált írá-
saikkal a leginkább hozzájárulnak a folyó-
irat minőségi teljesítményéhez.

> Március derekára várható a ver-
senyvizsga. Előreláthatólag március 16-án 
vagy az ezt követő napokban kerül sor a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
menedzseri állására kiírt versenyvizsgá-
ra – közölte lapunkkal Borboly Csaba, a 
megyei tanács elnöke. A vizsgát 30 nappal 
a Viaţa Medicală című szaklapban megje-
lentetett álláshirdetés után lehet megszer-
vezni, a hirdetés megjelenése pedig febru-

ár derekára várható. A versenyvizsgán való 
részvétel feltételrendszerét az 2011/1413-
as elnöki rendelet tartalmazza. Dr. Deme-
ter Ferenc jelenlegi kórházmenedzser szer-
ződése még tavaly novemberben lejárt, ám 
megbízatását meghosszabbították.

> Kamaszok raboltak ki egy öreg-
embert. Két kiskorú ügyében indult 
vizsgálat, miután a gyanú szerint betör-
tek egy 89 éves csíkrákosi férfi lakásába, 
és ellopták az idős ember havi nyugdí-
ját. Gheorghe Filip rendőrségi szóvivő 
szerint a feltételezett elkövetők – egy 
16 éves csíkmadarasi és egy azonos korú 

csíkszeredai fiú – bementek az áldozat la-
kásába, egyikük elterelte az idős ember fi-
gyelmét, a másik pedig a férfi kabátjának 
zsebéből ellopott 504 lejt, az áldozat által 
éppen kézhez vett nyugdíj teljes összegét. 
A rendőrségen az öregember egyik szom-
szédja tett feljelentést, amelynek nyomán 
a hatóság tegnap kézre kerítette a tolva-
jokat. A teljes ellopott összeget megta-
lálták náluk, így a rákosi férfi visszakapta 
a pénzt. Az elkövetők ellen minősített 
lopás gyanújával indult vizsgálat, amely 
során szabadlábon védekezhetnek. Ha 
bűnösnek találják őket, akár börtönbün-
tetést is kockáztatnak. hí
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FogyaSzTáSra alKalMaS a MajláTH guSzTáv Károly TéreN TalálT víz

Ivókút a főtéren

Iható, enyhén szénsavas a Majláth Gusztáv Károly téren fúrt kútból feltörő víz
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A gépkocsik szennyezés-kibocsátási illetékére vonatkozó tör-
vény még a múlt esztendőben megszületett. Annak idején az 
illetékes miniszter kijelentette, hogy az napokon belül megjele-
nik a Hivatalos Közlönyben. Nem így történt, s időközben csak 
találgatások fogalmazódtak meg a Hivatalos Közlönyben való 
megjelentetés időpontjára vonatkozóan. Január 5-én bejelentet-
ték, hogy az államelnök aláírta a kihirdetési dekrétumot. Eltelt 
még öt nap, és január 10-én megjelent a Hivatalos Közlönyben 
a szóban forgó 2012/9-es törvény. Azt átolvasva bárki számba 
vehette, hogy a törvény előírásainak gyakorlatba ültetése szinte 
lehetetlen lesz a módszertani normák nélkül. A törvény január 
13-án lépett hatályba, ugyanaznap jelent meg a módszertani 
normákat jóváhagyó 2012/9-es kormányhatározat, valamint 
az illeték-megállapítási eljárást jóváhagyó 2012/28-as rende-
let. Ilyen körülmények között pedig nem véletlen, hogy még az 
ügyintézésben illetékes szakhatóságokat is felkészületlenül érte 
az említett jogszabályozások gyakorlatba ültetése. Lett is zűrza-
var, hétfőn, január 16-án az ország számos megyéjében ideges-
kedő és tanácstalan ügyfelek forgolódtak az adóhatóságoknál, 
a járműbejegyzési közszolgálatoknál. Hogy miért volt szükség 
előbb a halogatásra, majd a ripsz-ropsz jellegű gyakorlatba ül-
tetésre, arra nehéz választ adni. Pedig a megoldás egyszerű lett 
volna: a törvény zárórendelkezésében fel kellett volna tüntetni 
például azt, hogy tíz vagy tizenöt nap múltán lépik hatályba. 
Nagy vonalakban hasonló történt az Adótörvénykönyvet mó-
dosító 2011/125-ös sürgősségi kormányrendelettel is. Az, mint 

ismeretes, a Hivatalos Közlöny december 30-i számában jelent 
meg az elmúlt esztendő utolsó munkanapján, bár még decem-
ber 27-én megszületett.(Máskor viszont megtörtént, hogy egy 
meghozott döntés még aznap megjelent a Hivatalos Közlöny-
ben, például a Raed Arafat helyettes államtitkár lemondásá-
nak elfogadására vonatkozó miniszterelnöki rendelet). 

Nos, ebben a kormányrendeletben vannak olyan előírások, 
amelyek még a megjelenés napján hatályba is léptek. Továbbá a 
szociális hozzájárulási, fizetési kötelezettségekre vonatkozóan pedig 
olyanok, amelyek majd csak július 1-jétől lépnek hatályba. Szinte 
érthetetlen a jogszabály ilyenszerű „kettőbe vágása”, például azért, 
mert január 1-jéig bizonyos előírások voltak érvényben, január 
1-je és június 30-a között esetleg mások, majd július 1-jétől újabb 
változások következnek be. Az átállás előreláthatólag nem lesz egy-
szerű, annál is inkább, mert egy igen bonyolult rendszert vezet fel 
egyes kategóriák esetében az egészségbiztosítási hozzájárulás-fizetési 
kötelezettségek tekintetében. A kormányrendelet ripsz-ropsz megje-
lent és hatályba is lépett immár három hete, de nem így az alkal-

mazási normákat módosító kormányhatározat. Annak tervezete 
állítólag szerepelt (volna) a múlt heti kormányülés napirendjén, de 
onnan lekerült. Szakértők véleménye szerint nagy szükség lenne a 
módszertani normákra, ugyanis a kormányrendelet előírásainak 
gyakorlatba ültetése terén akadnak/akadhatnak félreértések, félre-
értelmezések. 

Más: az egészségügyi reform törvénytervezetét államfői 
beintésre ripsz-ropsz nyilvánosságra hozták. Lett is nagy elége-
detlenség, felháborodás, államtitkár-helyettesi lemondás, ma-
gyarázkodás, majd – amint az ismeretes – rövid idő elteltével 
ugyancsak államfői beintésre azt visszavonták. Azt, hogy elha-
markodottan és átgondolatlanul cselekedtek, utólag közvetett 
módon elismerte Emil Boc kormányfő is, aki az egyik kereske-
delmi televíziónak adott kedd esti interjújában többek között 
arra hivatkozott: a törvénytervezet egyik-másik előirányzatai, 
komponensei tekintetében az államfő és ő maga is tévesen volt 
tájékoztatva. Meglepő ez a bejelentés, mert végső soron a tör-
vénytervezet nyilvános vitára bocsátásáról formálisan a kor-
mány döntött. Ha ez igaz, akkor hogyan lehet szó téves tájé-
kozódásról? Így egy kis túlzással akár azt is állíthatnánk, hogy 
nem tanulmányozták alaposan át azt a szöveget, amelyeket 
végül is ők közöltek és bocsátottak vitára. De levonhatunk más 
következtetést is: valakinek, valakiknek a nyomására elhamar-
kodottan cselekedtek. Ripsz-ropsz...

Ripsz-ropsz
        NézőpoNt n Hecser Zoltán

hargitanépe

Elkezdődött az őszi-téli kollek-
ciók kiárusításának szezonja. A 
fővárosban és a nagyobb váro -
sokban meghirdetett óriási ked-
vezmények jóval felülmúlják a 
csíkszeredai akciókat: annak el-
lenére, hogy a szezon végi kiáru-
sításokkal a kereskedő és a vevő 
is jól jár, eddig csak három üzlet 
jelentett be árzuhanást.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Minden évben két alka-
lommal – január 15-étől 
április 15-éig, valamint 

augusztus 1-jétől október 31-éig 
– hirdethetnek szezon végi kiáru-
sítást az üzletek. Annak ellenére, 
hogy ez nemcsak a vásárlóknak 
kedvez, tegnapig Csíkszeredában 
csupán három üzlet jelezte a város-
házának, hogy akciót hirdet.

Amit a kereskedők 
nem tudnak
Megkeresésünkre Kövér Kata-

lin, az önkormányzat szociális, ke-
reskedelmi és közbeszerzési osztá-
lyának vezetője elmondta, a szezon 
végi kiárusításokat a 2000/99-es 
kormányrendelet, valamint ennek 
a kiegészített és módosított vál-
tozata, valamint a 2003/333-as 
kormányhatározat szabályozza. A 
kiárusításra szánt árukészlet mini-
mum harminc nap j a raktáron kell 
legyen, és legalább harminc napja ki 
kell legyen fizetve a beszállító felé. 
A kiárusítás szándékát 15 nappal az 
akció kezdete előtt kell bejelenteni.

– Amit a kereskedők nem tud-
nak, az az, hogy mind a végkiáru-
sítás, mind a szezon végi kiárusítás 
esetében a beszerzési ár alatt eladott 
termék nyomán keletkezett kár le-

írható – hívta fel a figyelmet Kövér 
Katalin. Jelezte azt is, meglátásában 
a kiárusítás több szempontból is 
szolgálja a kereskedő érdekét: nem 
kell hónapokon keresztül raktáron 
tartania az árut, ami pluszköltség-
gel jár, de egy év alatt sokat változik 
a divat is, ezért nem biztos, hogy 
később el tudja adni. Az elmúlt év 
hasonló időszakában egyébként az 
őszi-tavaszi kollekció kiárusítását 
hat üzlet jelentette be hivatalosan a 
csíkszeredai városházán.

Várják a leárazást, 
spórolnak is rá
Egy név nélkül nyilatkozó üz-

letvezető lapunknak azt mondta, 
a leárazások felől már december 
közepétől érdeklődnek a vásár-
lók, hiszen még a tíz-húsz száza-

lékos kedvezmény is sokat számít.
– Aki megengedheti magának, 

már a következő télre gondolva 
vásárol cipőt, meleg ruházatot, és 
ezeket a szezon végi kiárusításkor 
tudja a legjobb áron beszerezni – 
részletezte.

– Már novemberben érdek-
lődtünk, hogy mikor lesznek le-
árazások a cipőboltokban, spórol-
tunk is rá. Lábbeliből fontosnak 
tartjuk jó minőségűt venni, de azt 
csak úgy tudjuk megengedni ma-
gunknak, ha van rá árkedvezmény 
– közölte egy harmincas éveiben 
járó anyuka, aki a Pietrában talált 
gyermeke számára árban és minő-
ségben megfelelő cipőt.

Az üzletlánc Kossuth Lajos 
utcai boltjának vezetőjével beszél-
getve megtudtuk, egészen hetven 

százalékig adnak kedvezményt: 
az idei modellekre még csak húsz 
százalék, a régebbiekre ötven, il-
letve hetven százalék kedvezmény 
is van. Ebben az üzletben március 
25-ig tart a kiárusítás.

– Láttam a nagy leárazások 
reklámját én is, de januárban még 
kedvező áron sem vásárolok új 
ruhát vagy cipőt, ugyanis ez szá-
momra a legnehezebb, a legtöbb 
kiadással járó hónap – nyilatkozta 
lapunknak egy fiatal lány, aki egy-
előre az albérletére és a tandíjra, 
valamint a legszükségesebb kiadá-
sokra szánja pénzét.

Látványos 
forgalomnövekedés
Féláron ajánlja a téli kollekcióját 

a Leonardo cipőüzlet is, ahol látvá-

nyosan nőtt a forgalom az akció 
megjelenése óta. A női készruhá-
kat forgalmazó Veronika boltban 
is tíztől ötven százalékig terjedő 
kedvezmények várják a vásárlókat. 
Simon Éva tulajdonos szerint az ak-
ció növelte valamelyest a forgalmat, 
de ez nem annyira látványos, mint 
például az Europanter üzletben, 
amelyben szintén érdekelt.

– A hétköznapi áru, a cipők és 
a téli ruházatok esetében inkább 
számottevő a vásárlói érdeklődés, 
hiszen ezekre nap mint nap szük-
ség van, és az ilyen kiárusításokkor 
márkás termékeket is megvásárol-
hatnak kevesebb pénzért – részle-
tezte Simon Éva.

Szabályos akció
Kolcsár Béla, a Hargita Megyei Fo-

gyasztóvédelmi Felügyelőség igaz-
gatója megkeresésünkre elmondta, 
abban az esetben büntethető az üzlet 
vezetője, ha a termékek eredetét iga-
zoló dokumentumtól a polgármesteri 
hivatali jelentésig nincsen meg minden 
szükséges engedélye, a kedvezmények 
reklámozásakor nem a valós értékeket 
adja meg és a szezon végi kiárusításra 
kijelölt – legtöbb 45 napos – periódust 
nem tartja be. Fontos kritérium ugyan-
akkor, hogy a leárazott terméken szere-
peljen a kedvezményes ár mellett az 
eredeti, kiindulási ár is.

A kedvezményeket kínáló üz-
letek mellett szép számban vannak 
olyanok is, akik még nem kívánnak 
élni ezzel a lehetőséggel. Legko-
rábban márciusra tervezi például a 
szezon végi kiárusítást egy cipőket 
és sífelszerelést forgalmazó üzlet 
vezetője, bevallása szerint, amíg tart 
a szezon, addig megpróbálja teljes 
áron értékesíteni a rendelkezésére 
álló készletet.

kEVéS kErESkEdő éL A SzEzon Végi kiáruSítáSok nyújtottA LEhEtőSéggEL

Csak néhány üzletben zuhantak az árak

Akciós termékek között válogató vásárló. Sokan előre készülnek az alkalomra, főként jobb minőségű lábbelikre spórolva fotó: csíki zsolt
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Civilszervezetek véleménye a gyilkostói sípályáról

Környezetrombolás és pénzkidobás

gyergyó

Körkép

> Kapcsolat termelő és fogyasztó kö-
zött. Gyergyószentmiklósiak ismerkedhet-
tek meg kedden a magyarországi Család-
ellátó Szolgálatok működésével az alapító 
Király Roland előadása révén. A határon túl 
hároméves régiséggel büszkélkedő, ma már 
önműködő és fejlődő szolgálat alkalmas rá, 
hogy a többi magyarlakta területekre is ki-
terjesszék. Működési módozata szerint ki-
küszöböli a kereskedők egész sorát, valamint 
a termékszállítási költségeket. A helyi terme-
lő a termékét a Családellátó Szolgálathoz jut-
tatja el, ugyanitt jelenti be igényét a vásárló 
is. A szolgálat feladata kapcsolatot teremteni 
kínálat és kereslet között, lehetőséget adni rá, 

hogy a helyben megtermelt eledelek helyiek 
asztalán kössenek ki. A Tanulók Házában 
tartott rendezvényen a gyergyói gazdák, 

kisvállalkozók figyelmébe ajánlották, hogy 
a Délvidékkel, a Felvidékkel és Magyaror-
szággal összefogva Erdély is része lehetne a 

Kárpát-medencei gazdasági szövetségnek,  
„hogy a magyar ember asztalára magyar ter-
mék kerüljön”. A Családellátó Szolgálatok 
alapítója ízelítőt is hozott az Adjon Isten! 
felirattal ellátott termékeikből, a tartósító-
szer nélküli gyümölcs- és zöldséglevekből, 
tésztafélékből és olajból, valamint kozmeti-
kai termékekből. A magyar termékek ára – 
amint elhangzott – a szolgálat terjesztésében 
egyformák vagy alig egy kicsivel drágábbak, 
mint a bevásárlóközpontok kétes összetéte-
lű, nem magyar termékeinek. A gyergyóiak 
elméletileg pártolják az elképzelést, a gyakor-
lati kivitelezés módját illetően viszont szük-
ségük van a már tapasztaltak tanácsára. hí
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Jelentősen átalakítaná a kör-
nyezetet, károsítaná az élővilá-
got, megváltoztatná a környeze-
ti oktatásra kiválóan alkalmas 
területet egy sípálya építése a 
Cohárdon – közli nyilatkozatában 
három civilszervezet. A környe-
zetvédők javaslatokat tesznek 
Gyergyószentmiklós önkormány-
zatának, milyen fejlesztések vál-
nának inkább Gyilkostó javára. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Nyilatkozatot tett közzé az 
Amőba Öko Központ, a 
Hargita Öko Alpin Klub 

és a Zöld SzékelyFöld Egyesület 
a Kis- és Nagycohárdra tervezett 
sípályával kapcsolatos véleményé-
ről. Meglátásuk szerint egy sípálya 
létrehozása a gyergyószentmiklósi 
önkormányzat által kinézett he-
lyen nemcsak óriási környezetká-
rosító hatást vonna maga után, 
hanem pénzkidobást is jelentene. 
Ellenérveik szerint ugyanis olyan 
élővilág szűnik meg vagy alakul 

át a sípálya létrejöttével, amely di-
daktikai célt is szolgál – sok gyerek 
szerzett itt növény- és állattani is-
mereteket, kedvelte meg a termé-
szetjárást. 

„A nemzetközi World Wide 
Fund for Nature szervezet fel-
hívja a Fehér Elefántok a Zöld 
Hegyekben című tanulmányában 
Románia kormányának figyelmét 
a Kárpátokban létesítendő sípá-
lyák – különös tekintettel az 1500 
méter alattiakra – gazdasági csőd-
jére és a természet károsítására. A 

Cohárdra tervezett sípálya ezen 
felül déli oldalon lenne, ahol nin-
csenek megfelelő hóviszonyok, itt 
olvad el a leghamarabb a Gyilkos-
tónál a hó” – áll a nyilatkozatban, 
amely javaslatokat is tartalmaz: 
„Gyergyószentmiklós Polgármes-
teri Hivatala tekintetbe kell vegye 
az általa megrendelt tanulmány-
ban foglaltakat, és nem bűnbakot 
keresnie vagy politikai síkra terel-
nie az ügyet, amikor a fent említett 
tények birtokában volt évek óta.”  

A sípálya építését a Cohárdon 
több okból sem támogatja a három 
civilszervezet, ám alternatívákat 
ajánl a térség turisztikai vonzere-
jének bővítésére. Javasolják egy 
keskeny nyomtávú kisvasút meg-
építését Gyergyószentmiklóstól 
Gyilkostóig, illetve a tó eliszapo-
sodását és eltűnését megakadá-
lyozandó, az üledékfogó gátak 
kitisztítását. Mindezt a sípályához 
szükséges befektetés összegéből 
vélik kivitelezhetőnek, így zárva 
levelüket: „Alulírott civilszerve-
zetek szeretnénk hinni, hogy a vá-
ros vezetői felelősen gondolkodva 
nem támogatnak mindenáron egy 
nagy természetrombolással járó 
befektetést, amely hosszú távon 
gazdasági csőd is, és amelynek ter-
heit az egész város és az eljövendő 
generációk kell viseljék.”

El kell érni azt, hogy a turisztikai 
piacon Gyergyó térsége ismert, 
egységes desztináció legyen – 
dr. Horváth Alpár egyetemi ad-
junktus elképzelésének részét 
képezi a péntekre szervezett tu-
risztikai szakmai találkozó is. 

B. K. 

Borszéktől Marosfőig minden 
településre érkezett meghí-
vó: a Csiky-kertben pénteken 

tartandó turisztikai szakmai talál-
kozóra várják a térség szállásadóit, 
turisztikai programszolgáltatóit, az 
érdekelt civilszervezetek képviselőit, 

illetve a települések polgármestereit, 
az önkormányzatok turisztikai meg-
bízottjait. 

– A Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Gyergyószentmiklósi Ki-
helyezett Tagozata házigazdaként 
próbál platformot biztosítani a tu-
rizmus szereplőinek – fogalmazott 
dr. Horváth Alpár –, a cél: egy asztal 
mellé ültetni a gyergyói érdekelteket, 
képviselőket, olyan példákat mutatva 
be számukra, amelyek már beváltak 
más régiókban vagy külföldön. 

– Ily módon lehetne kamatoz-
tatni a testvérvárosi kapcsolatokat, 
bővíteni az ismeretségi és partnersé-

gi köröket, elérni azt, hogy Gyergyó 
térsége turisztikai régióként közis-
mert desztinációként szerepeljen a 
köztudatban – fogalmazott az egye-
temi adjunktus. 

A pénteki találkozó a tájékoz-
tatók sorát bővíti, tárgya a térségi 
turisztikai információszolgáltatás-
nak és a turisztikai forgalom növe-
lésének előmozdítása. Fél háromtól 
a házigazda intézmény igazgatója,  
dr. Dombay István köszönti az érdek-
lődőket a Csiky Dénes Amfiteátrum-
ban, majd dr. Szép Róbert igazgató 
és Gászpor István projektmenedzser 
A turisztikai promóció kérdése Hargi-

ta megye Turisztikai Stratégiájában 
címmel tart előadást. Bemutatják a 
Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment-rendszereket, illetve a Tourist 
Informator országos infoterminál 
hálózatot. A rendezvény előadásai 
közül utolsóként, a hozzászólásokat 
megelőzően ismerkedhet meg min-
denki a Gyergyószéki Turisztikai 
Portállal. A Műhely Egyesület által 
létrehozott honlapot Papp Doroty-
tya mutatja be – a portál a szakembe-
rek szerint alkalmas lehet arra, hogy 
kapcsolatteremtő jellegénél fogva a 
térségi turisztikai régió kiépülésének 
egyik alappillérévé váljon.

turisztikai találkozót terveznek

Gyergyó-térségben kell gondolkozni

JótékonysáGi GálAműsor 

Megtörni 
a csendet

segítünk megtörni a csendet 
címmel a súlyosan hallássérült 
Gáll tamáska javára rendeznek 
jótékonysági gálaműsort Gyer
gyó szentmiklóson. A magyar 
nóta és Dalkör, valamint a 
kelet info media Group szerve-
zésében zajló eseményt szom-
baton 17 órától tartják a műve-
lődési ház színháztermében. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Minden segítő szándé-
kú embert szeretettel 
várnak az esemény 

szervezői szombaton a Segítünk 
megtörni a csendet című gálamű-
sorra, amelyen bárki belátása 
szerint adakozhat Gáll Tamás-
ka javára. Mint arról korábban 
már beszámoltunk, a tizenegy 
hónapos, súlyosan hallássérült 
gyergyószentmiklósi kisfiú szü-
lei korán észrevették, hogy gyer-
mekük nem reagál a hangokra. 
Ahhoz, hogy halljon és megta-
nulhasson beszélni, cochleáris 
implantációra, egy, a közép- és 
belsőfülbe beépített elektroni-
kus eszközre van szüksége. Egy 
ilyen implantátum ára – amit az 
egyik fülbe ültetnek be – húsz-
ezer euró, és két ilyen eszközre 
van szükség. 

– Azt szeretnénk, hogy gyer-
mekünknek kialakuljon a nor-
mál hallókra jellemző beszéd-
készsége, hogy hagyományos 
iskolában tanuljon és normális 
életet éljen – jelentette ki a Har-
gita Népe kérdésére Gáll Gyu-
la, Tamáska édesapja. Jelezte, 
segélykérésük versenyfutás az 
idővel, ugyanis az optimális idő 
elmulasztásával a gyerek elve-
szítheti esélyét, hogy megtanul-
jon beszélni.

A gálaműsoron fellép a Hóvi-
rág néptánccsoport, a csomafalvi 
Ci te ra együttes, a szárhegyi Ci ka 
Hagyományőrző Egyesület, az 
újfalvi Katorzsa együttes, a gyer-
gyó szent miklósi Fábián Ferenc 
Színtársulat és a Magyar Nóta- és 
Dalkör énekesei.

Adományokat egyébként a 
RO12RNCB0155124842480001 
– RON, RO82RNCB01551248 
42480002 – EUR számlákon is 
fogadnak.

Térképen a gyergyói önkormányzat által tervezett sípálya. A zöldek szerint környezetromboló, ráadásul rossz helyen, déli oldalon jelölték ki
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Az országszerte kirobbant za-
vargások miatt elmarad a pre-
fektusok, alprefektusok hét 
végi, székelyudvarhelyi találko-
zója, melyre Emil Boc kormány-
főt is meghívták. Az eseményt 
egy későbbi, egyelőre meg nem 
határozott időpontban tart-
ják. A tervezett helyszínen, a 
Septimia szabadidőközpontban 
azt mondják: hidegzuhanyként 
érte őket a hír.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Románia prefektusai, alpre-
fektusai január huszadi-
kán a székelyudvarhelyi 

Septimia szabadidőközpontban 
szándékoztak megbeszélni ügyes-
bajos dolgaikat.

– Ezeken a megbeszéléseken 
többnyire adminisztrációs kér-
dések, friss törvények kerülnek 
terítékre, a napirendi pontokat 
rendszerint a fővárosból közlik – 
számolt be a szokásos eljárásról 
Adrian Pănescu. 

A Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal kabinetfőnöke azt is el-
mondta, ezeken a találkozókon 
– legutóbb tavaly szeptember-

ben, Gyulafehérváron rendeztek 
hasonlót, tavaly tavasszal pedig 
Nagyvárad volt a házigazda – 
a megyéket vagy a prefektus, 
vagy az alprefektus képviseli. A 
2004/340-es törvény értelmében 
ugyanis a megyét egyszerre csak 
különleges engedéllyel hagyhatja 
el mindkét tisztségviselő.

Információink szerint egyéb-
ként a zárt körű megbeszélés 
mellett parajdi bányalátogatás, 
wellness-kúra, valamint ökörsütés 
is szerepelt a programban.

Pănescu tegnap reggel még 
azt nyilatkozta lapunknak, hogy 
a prefektusok, alprefektusok mel-
lett a találkozón jelen lesz Traian 
Igaş belügyminiszter, illetve több 
államtitkár is, s az csak pénteken 
derül ki, Emil Boc miniszterel-
nök megtiszteli-e jelenlétével az 
eseményt. Csakhogy időközben 
az élet átírta a forgatókönyvet, 
tegnap délben Ladányi László 
prefektus arról tájékoztatta a Har-
gita Népe Udvarhelyt, elmarad a 
találkozó.

– A kialakult helyzetre való 
tekintettel, vagyis az országszerte 
kirobbant zavargások miatt elha-
lasztjuk az eseményt egy későb-

bi, egyelőre meg nem határozott 
időpontra, a helyszín viszont a 
későbbiekben is Székelyudvarhely 
lesz – mondta a prefektus.

„Le vagyunk sújtva”
– El lehet képzelni, meny-

nyire érzékenyen érint bennün-
ket, hogy elmarad a hétvégére 
meghirdetett találkozó – pana-
szolta lesújtva Verzár Lóránt. A 
Septimia szabadidőközpont igaz-
gatója azt mondja, hétvégére visz-
szamondtak minden foglalást, il-
letve két hete hirdetik, hogy zárva 
lesz a wellness-részleg, valamint a 
sporttermeket sem lehet igénybe 
venni.

– Két napunk maradt min-
dent „visszacsinálni”, s csak remél-
ni tudom, a Septimiában pótolják 
majd a most elmaradt találkozót 
– kesergett Verzár.

Az igazgató reméli, nem ma-
rad el végérvényesen a náluk 
tervezett esemény, bár – mint 
mondja – az is benne van a pak-
liban, hogy a tüntetések nyomán 
új kormány, új prefektusok ke-
rülnek hatalomra, akik máshol 
kívánják majd megrendezni a 
prefektustalálkozót...

A hirtelen leesett nagy meny-
nyiségű hó, valamint a ködös, 
szeles időjárás miatt elmaradt 
a Madarasi-Hargitán újonnan 
épült hópark beharangozott, 
profi deszkás bemutatóval fű-
szerezett megnyitója. Ennek 
ellenére többek közt a szezon-
ra feljavított utaknak köszön-
hetően a hétvégén rengetegen 
látogattak ki, és minden létező 
pályát használatba vettek a 
székelyek hegyén.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Elmaradt a hétvégére hiva-
talos megnyitóként meg-
hirdetett snowboardos 

bemutató a Madarasi-Hargitán. 
Bár a megyében egyedülállónak 
számító hópark idejében elké-
szült és a hétvégén már a deszká-
sok, valamint sízők birtokukba 
vehették a létesítményt, a hivata-
los megnyitóként beharangozott 
profi snowboardosok bemutatója 
a viharos időjárás miatt elmaradt. 

– Akkora hó esett, hogy egy-
szerűen mindent betakart, így 
nem tudtuk megtartani a bemuta-
tót. Mindezek mellett még a köd 
is annyira nagy volt, hogy nem 
lett volna biztonságos a bemutató 
– közölte Sipos Zoltán.

A sípályákat üzemeltető cég 
ügyvezetője szerint egyelőre 
kérdéses, hogy mikorra tudják 
beütemezni a látványos műsort, 
ugyanis az elkövetkező napokra 
is kitartó havazást jósolnak a me-
teorológusok, de folyamatosan 
dolgoznak a hó eltakarításán, és 

amint az időjárás engedi, meg-
tartják a show-t. 

Amint azt már korábbi lapszá-
munkban megírtuk, az újonnan 
épült hópark sok székelyföldi – és 
nem csak – snowboardos, vala-
mint síelő álmát válthatja való-
ra, ugyanis a létesítmény számos 
speciálisan kialakított ugratóval, 
tartozékkal várja az extrémsport-
rajongókat. A Kicsi Mihály-pálya 
tetején kialakított sícentrumban 
két kis ugrató, illetve egy fanbox 
kapott helyet, amiken akár a kez-
dők is elsajátíthatják a korláton 
csúszás alapjait, de mindezek 
mellett három különböző alakú 
korlátot is felszereltek a haladó 
deszkások számára.

A viharos időjárás azonban 
nem riasztotta vissza a rengeteg 
– főleg belföldi – turistát, akik a 
sűrű ködfátyol, valamint az erős 
széllökések ellenére is élvezni sze-
rették volna a friss hó nyújtotta 
lesiklás örömeit.

– Meglepően sokan látogattak 
ki a sípályákra, elég nehezen lehe-
tett szabad parkolóhelyet találni 
– fogalmazott Sipos.

A szezon kezdetére sikerült 
járhatóvá tenni a síparadicsom 
felé vezető utakat is, és mint az 
ügyvezető elárulta, ezeket folya-
matosan megtakarítják a hótól, 
hogy könnyebben tudjanak köz-
lekedni az autósok.

– Bár takarítjuk az utakat, 
azért azt fontosnak tartom ki-
emelni, hogy az utak nagyon csú-
szósak, ezért senki ne vágjon neki 
az útnak hólánc nélkül – nyoma-
tékosította Sipos Zoltán.

ELMArAd A prEfEktusok tALáLkozójA

Udvarhelyen a Septimia látja 
a zavargások kárát

ELnApoLták A HópArk HivAtALos MEgnyitóját

A turisták 
nem riadtak vissza

udvarhely

Körkép
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> Leégett a fafeldolgozó. Lángra 
kapott kedden délben az egyik szé-
kelyvarsági fafeldolgozó üzem. A szé-
kelyudvarhelyi tűzoltóság helyszínre 
érkező emberei a nehézkes megköze-
líthetőség miatt csak a havat tudták 
felhasználni az oltásra. A könnyen 
égő anyagokról gyorsan terjedt a tűz 
az épületben, ezért a feldolgozó telje-
sen leégett, valamint a benne lévő gé-
pek, felszerelések is megrongálódtak. 
A tűzoltóknak csak estére sikerült 
megfékezniük a lángokat, az előzetes 
becslések szerint a kár értéke eléri a 
130 ezer lejt.

> Kilátó a sóbányában. Egy kétszáz 
éve használaton kívül lévő tárnát tenné-
nek látogathatóvá a parajdi sóbányában 
azáltal, hogy kilátót építenének. A trapéz 
alakú kilátót 64 méteres magasságba ter-
vezik, azonban egyelőre még nem tudni 
pontosan, hogy mikortól használhatja 
majd a közönség. 2011-ben mintegy 
416 ezer turista látogatta meg a bányát, 
ami azt jelenti, hogy a romániai lakosok 
többsége a drágább külföldi nyaralások 
helyett a belföldi célpontokat választot-
ta. Ugyanakkor a külföldi turisták szá-
mára is vonzó, Dániából például minden 
héten érkezik egy-egy csoport.

> Keresik a hozzátartozókat. A 
Székelyudvarhelyi Városi Kórházban 
ápol nak egy férfit, akit január 13-án szál-
lítottak be Korondról.

Feltételezhetően Vas Emilnek hívják, 
de mivel nehézkesen kommunikál, nem 
biztos a személyazonossága. Ha bárki in-
formációval rendelkezik a 180 centimé-
ter magas, 65 kilogramm súlyú, zöld sze-
mű, barna-őszes hajú férfival kapcsolato-
san, illetve tudja a hozzátartozói elérhe-
tőségét, jelentkezzen a székelyudvarhelyi 
kórházban a 0266–212186-os telefon-
számon vagy hívja szerkesztőségünket a 
0266–212515-ös számon.hí
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Prefektusokat vártak. Most már „csak� vendégeket fotó: Balázs attila 

A megnyitó elmaradt. Az embertömeg nem  fotó: Balázs attila
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Körkép
A megyei könyvtár kötetei A világhálón

Vitos Mózes – 
a százegyedik

Bányászok tüntetik el A BányA nyomAit

Alagút épül Csíkszentdomokoson

csík

A napokban került fel a száz
egyedik könyv a világhálóra a 
kájoni János megyei könyvtár 
gyűjteményéből. Nem véletlenül 
esett ezúttal a választás vitos 
Mózes Csíkmegyei füzetek című 
munkájára – tájékoztatott Kele
men Katalin osztályvezető.

daczó katalin
daczo.katalin@hargitanepe.ro

Vitos Mózes munkája ma is 
értékes, hasznos ismerete-
ket nyújt a Csík történetét, 

földrajzát, gazdaságát, kultúráját, 
néprajzát kutató szakemberek szá-
mára – hangsúlyozta Kelemen Ka-
talin, hozzátéve, hogy a könyvtár 
tulajdonában lévő eredeti kiadás ma 
már igazi könyvritkaságnak számít, 
s bár a művet 2002–2003-ban, két 
kötetben újra kiadta a csíkszeredai 
Hargita Kiadóhivatal, a forráskiad-
ványt ma is számosan keresik.

A Csíkmegyei füzetek 1894–
1902 között Csíkszeredában, 
Györgyjakab Márton nyomdájá-
ban jelent meg. Az 1022 oldalas 
kiadvány az interneten a követke-
ző URL címen érhető el:   http://
mek.oszk.hu/10200/10282.

– A kiadvány digitalizálásával 
könyvtárunk a csíkszentkirályi 
születésű Vitos Mózes plébános, 
helytörténész és szerkesztő emlé-
ke előtt is tiszteleg az idei kettős 
évforduló kapcsán – emelte ki  
Kelemen Katalin. – Január 5-én  
Vitos Mózes születésének 165. 
évfordulóját ünnepeltük, július-
ban  pedig halálának 110. évfor-
dulójára emlékezünk. 

A Kájoni János Megyei 
Könyvtár 2009-ben indította el a 
digitalizálási tevékenységet a Szü-
lőföld Alap támogatásával. 

– Elsősorban a dokumentá-
ciós részlegen található értékes 
helytörténeti dokumentumain-
kat digitalizáljuk – emelte ki a 
könyvtáros –, főként 18–19. szá-
zadi erdélyi és székelyföldi vonat-
kozású kiadványokat, helyi mo-
nográfiákat, történeti munkákat, 
illetve olyan XX. századi erdélyi, 
székelyföldi vonatkozású mun-
kákat, amelyek esetében a szerzői 
jogvédelem már lejárt, amelyek a 
Székelyföld, illetve Csík telepü-
léseinek múltja, története, műve-
lődéstörténete területén segíthe-
tik a kutatók munkáját.

A megyei könyvtár helyisme-
reti gyűjteményéből eddig száz-
egy kötet, mintegy tizenhatezer 
oldalnyi dokumentum olvasható, 
lapozható a Magyar Elektronikus 
Könyvtárban (MEK) PDF for-
mátumban, így nem csak hogy 
a távoli felhasználók számára is 
könnyen hozzáférhető egy-egy 
ritka kiadvány, hanem a kötet – 
a keresési lehetőségek révén – az 
eredeti könyvnél is hatékonyab-
ban használható.

A Kájoni János Megyei Könyv-
tár honlapján a Virtuális könyvtár 
menüpontban érhető el a digitali-
zált kiadványok jegyzéke. 

A megyei könyvtár hely-
ismereti gyűjteményé-
ből eddig százegy kötet, 
mintegy tizenhatezer 
ol dalnyi dokumentum 
olvasható, lapozható a 
Magyar Elektronikus 
Könyvtárban (MEK) 
PDF formátumban.

Fúrják a hegyet Csíkszent do
mokoson, a világbanki alapok
ból finanszírozott alagútfúrás 
része a balánbányai bánya 
szakszerű bezárási tervének. 
A munkálat nyomán biztonsá
gossá válnak a fejtés nyomán 
maradt, ma súlyos környezet
szennyezési veszélyt jelentő 
létesítmények.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargiatenepe.ro

Környezetvédelmi szem-
pontból a megye egyik 
legtöbb gondot felvető 

helyszíne Csíkszentdomokos ha-
tárában van, okozója az egykori 
balánbányai rézfejtés után maradt 
állapot. Balánbányán, mint isme-
retes, szó nem volt szakszerű fel-
számolásról, a bányatevékenység 
egyszerűen abbamaradt, a tech-
nológiai folyamatot szolgáló lé-
tesítmények pedig egy lehetséges 
környezeti katasztrófa forrásává 
váltak. Régóta folyik a huzavona, 
a csíkszentdomokosi helyi tanács, 
a különböző környezetvédelmi 

civilszervezetek sokat kardoskod-
tak, sürgetve a veszélyt jelentő lé-
tesítmények szakszerű bezárását, 
a bánya okozta tájsebek eltünte-
tését. 

– Borbély László környezetvé-
delmi tárcavezető elmúlt nyáron 
tett látogatása nyomán úgy tűnik, 
beindult a gépezet, világbanki, 
célirányos finanszírozásból meg-
kezdődött a munka az egykori 
bánya legnagyobb veszélyt jelentő 
helyszínein – nyilatkozta Ferencz 
Alajos, Csíkszentdomokos pol-
gármestere. Az elöljáró elmondta, 
hogy sikerrel megtörtént az egyko-
ri, négyes derítőként ismert zagy-
tározó betakarása földréteggel, így 
a nyáron már nem kell nyelniük 
az innen származó port a környék 
lakóinak, illetve amint az időjárás 
megengedi, az illető helyszín körül 
kialakítják a talajvíz elvezetésére 
szolgáló árokrendszert is.

– Száraz, szeles idő esetén 
nagy fehér porfelhők szálltak fel a 
derítőtől, és elárasztották a falut. 
Volt rá eset, hogy a tűzoltók is 
kiszálltak, arra gondolva, valami 

meggyúlt és az füstöl – mesélték 
a helyiek. 

Az egykori bánya maradványai 
okozta környezeti vészhelyzet tel-
jes felszámolására továbbá egy új 
alagutat fúrnak a régivel párhu-
zamosan az Oltrez-tető alatt a 
Lok-patak átvezetésére, a 2/4-es 
galéria néven ismert helyszínen. 
A bányatevékenység nyomán egy-
kor a négyes derítővel, illetve a ki-
hordott meddő kőzettel átalakult 
a völgy, elzárták a patak természe-
tes medrét, a folyóvizet egy alag-
úton vezették az Oltba. Mára az 
alagút beszűkült, mint a helyiek 
mesélték, egykor akár kerékpárral 
is végighajthattak a föld alatt, je-
lenleg azonban már gyalogszerrel 
sem járható. Fennáll annak a ve-
szélye, hogy szélsőséges, bő csapa-
dék által jellemzett időjárás esetén 
a beszűkült alagút nem lesz képes 
elnyelni a hegyekről lezúduló vi-
zet. Az ár ismételten az egykori 
négyes derítőt venné fel, innen 
pedig erősen környezetszennyező 
anyagok jutnának az Oltba, ez pe-
dig hosszú szakaszon megsemmi-
sítené a folyó élővilágát. 

Az új alagút fúrása elkezdő-
dött, egyelőre csak egyik irányból 
haladnak előre a vájárok, ám a 
tervek szerint, amint az időjárási 
körülmények lehetővé teszik a 
domb túloldalának megközelí-
tését a munkagépekkel, a másik 
irányból is nekiállnak az alagút-
ásásnak – tudtuk meg a helyszí-
nen Mircea Doru igazgatótól, a 
munkálatokat végző cég vezetőjé-
től. A fúráshoz a cég helyi munka-
erőt toborzott, így húsz egykori 
bányásznak ad kenyeret egy időre 
az alagút – ezek száma feltehe-
tően megkétszereződik, amint a 
túloldalról is hozzáfognak a hegy-
oldalnak a vájárok.

A várbükki zagytározó. Potenciális veszély a környezetre
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Újraszerveződött a tanügy, 
és a minisztériumtól ki-
neveztek Csík, Udvarhely 

és Nagyküküllő megyék magyar 
iskoláihoz tanfelügyelőnek. Ezt a 
posztot 1948 őszéig, az iskolák egy-
ségesítéséig töltöttem be...

Hosszabb lélegzetű munkára 
ilyen óriási  megterhelés mellett 
nem vállalkozhattam, de verset íro-
gattam, és mert szükség volt színda-
rabokra, 1946-ban saját költsége-
men kinyomtattam a Gyermekszín-
darabok című füzetet, amelyben 
néhány korábbi, kisebb gyermek-
színdarabot adtam közre. 1947-ben 
a Székely lakodalom és a Székely 
fonót dolgoztam fel és vittem szín-
re... Ebben az időben barátkoztam 
össze Gagyi László marosvásárhe-
lyi íróval – aki tanfelügyelőtársam 
volt –, Incze János festővel Désről, 
valamint Tompa László költővel 
Székelyudvarhelyről.

Közben néprajzi érdekességeket 
gyűjtögettem, beutazva csaknem az 
egész székelylakta területet...

1948 őszén leváltottak a tanügy 
éléről. Kezdődött a megpróbáltatás. 
Kihelyeztek Gyimesre. Feleségem 
nyugdíjba kényszerült. Egyedül, csa-
lád nélkül végeztem az iskolai mun-
kát a gyimesközéplok-hidegségi 
iskolánál mint igazgató-tanító. 
Közelebbről megismerkedtem a 
csángó néppel. Felgyűjtöttem a la-
kodalmi népszokásokat, a gyimesi 
kontyolót színpadra alkalmaztam. 
Gyimesi leányszöktetés címen re-

gényt írtam, majd színdarabot a 
regényből. Pislogó, gyenge világítás 
mellett éjszakákon át írogattam, így 
kötöttem le gondolataimat.

1949 őszén továbbhelyeztek 
Szamos megyébe. A Bethlen mel-
letti Várkuduba1 kerültem igazga-
tó-tanítónak. Itt tovább folytattam 
a gyűjtést, írogattam novellákat, 
megírtam a Gyimesi leányszöktetés 
második részét. Attiláról, a híres 
hun királyról egy hőskölteményt ír-
tam. Így foglaltam le magam, hogy 
az egyedüllét kínzó gondolatait 
távoltartsam. Közben itt éltanítóvá 
léptettek elő, és nem akartak visz-
szaengedni Csíkba. Bányai László, 
aki akkor tanügyi alminiszter volt, 
külön rendelettel visszahelyeztetett 
Csíkszeredába. 

1951. november 5-én kerül-
tem a csíkszeredai gimnáziumhoz 
helyettes tanárnak, ahol román 
nyelvet, földrajzot és történelmet 
tanítottam az V–VII. osztályokban 
és éneket a VIII–XI. osztályban. Az 
énekkart is én vezettem.

1956-ban lehelyeztek az alsó ta-
gozathoz.

A gimnázium könyvtárában 
történelmi adatokhoz is hozzá-
jutottam, és néhány történelmi 
regényt, illetve regényvázlatot is 
készítettem Domokos Tamásról2, a 
csíkszeredai vár utolsó kapitányáról 
három részben. Tovább javítottam 
az Attila hőskölteményt.

1958-ban, a Csíki Múzeum 
értesítőjében, amelyet Kovács Dé-

nes múzeumigazgató szerkesztett, 
három tanulmányom is napvilágot 
látott: Csúfolódó székelyek; Gyimesi 
ki-bekiáltók; Gyimesi babonás szo-
kások.

1959-ben egész csapat tanárt 
vetettek börtönbe: Bereck Lajos 
ig., Puskás Levente3, Lőrinczi János, 
Kovács András, Palczer Károly, 
Kovács Dénes tanárokat a gim-
náziumból, valamint Sánta Imre, 
Vorzsák János és János László XI-es 
diákokat. Többeket – így engem is 
– áthelyeztek a 3. számú 8 osztályos 

iskolához Taplocára, mely szintén a 
városhoz tartozott.

Itt állítottam össze mintegy 
200 oldalon a Csúfolódó székelyek 
néprajzi gyűjtésemet, amelyet el-
juttattam a Magyar Néprajzi Mú-
zeum gyűjtőpályázatára, ahol azt II. 
díjjal jutalmazták (1962). Előzőleg 
a Gyimesi kontyoló című gyűjtésem 
(1960) megjelent a Magyar Nép-
rajzi Múzeum évkönyvében. A 
madéfalvi veszedelemről is írtam 
egy regényt...

1963. március 13-án házkuta-
tást tartottak lakásunkon, ahonnan 
minden kéziratot, valamint mint-
egy 150 kötet könyvet elkoboztak. 
Tanév végén, június 11-én pedig 
elvittek az iskolából, kihallgattak, 
és másnap a városi kultúrház dísz-
termében pellengérre állítottak a 
meghívott vezetők és tanerők előtt, 
ahol felmentettek a tanügy kötelé-
kéből. A határozat elhamarkodott 
volt, mivel nem hivatalosan, nem 
a miniszter hozta. Az alatt, amíg a 
hivatalos formaságoknak is eleget 
tettek, a beteg szívemmel nyugdí-
jaztattam magamat 56 éves korom-
ban, 38 éves szolgálattal. Midőn a 
hivatalos határozat megjelent (20 

D), ami fizikai munkára ítélt, én 
már betegnyugdíjas voltam, így a 
további meghurcoltatásnak elejét 
vettem.

1963 decemberében még egy-
szer próbálkoztak a nyugdíjam 
megvonásával, de az alaptalan vá-
dat Marosvásárhelyen a tartományi 
gyűlés, Iosif Banc elnöklete alatt 
elutasította, engem pedig visszahe-
lyezett szerzett jogaimba.

Nyugdíjaztatásom után min-
den erőmet az elkobzott írások 
pótlására fordítottam. Van, amit 

sikerült pótolnom, van, ami örökre 
megsemmisült, ami nemcsak az én 
károm, hanem a székely közösségé 
is, ahonnan a gondolatok és vissza-
pillantások származtak.

Egészségi állapotom javulása 
lehetővé tette számomra a további 
szellemi munkát, főképpen a népi 
gyűjtések terén végeztem eredmé-
nyes munkát.

1970-ben már készen állott 
a Székely népi anekdoták gyűjte-
ménye, mintegy félezer humoros 
történet, amelynek kiadásával meg-
próbálkoztam a Dacia Kiadónál. 
1973-ban beadtam a Kriterion 
Könyvkiadóhoz Bukarestbe. Jövő 
sorsa még ismeretlen.

Három esztendeje, Könczei 
Ádám4 segítségével, dolgozunk egy 
mesegyűjteményen, amelyben csí-
ki, bihari és szamosmenti mese- és 
mondagyűjtésemet szeretném ki-
adatni...

Néhány, Petőfivel kapcsolatos 
mondagyűjtésem megjelent a Har-
gita napilapban. Azonkívül népraj-
zi gyűjteményemből Csíkszentlé-
lek, Csíkmindszent népművészete 
ugyanott. Több mese a Napsugár-
ban stb.

Írogatok novellát, elbeszélést, 
igyekezem átdolgozni régebben 
írott munkáimat és életregénye-
met. Az utókor majd mérlegre 
teszi életemet és munkáimat; 
megadván a feleletet arra is, hogy 
érdemes volt-e egy életen keresz-
tül munkálkodni!?

Csíkszereda, 1973. november
Duka János

Duka János egy újabb íven,
1975-ben kiegészítette 
összefoglalóját 
El kell mondanom azt is, hogy 

1963 óta Medve címen írtam egy 
regényt, melynek kiadásával a 
Móra Könyvkiadónál is próbál-
koztam. Dr. Kicsi Sándor5 bará-
tom legépeltette, és – állítólag – ő 
is próbálkozott a havasi regényem 
kiadatásával – nem ment.

Most, 1975-ben Fodor Sándor 
író vette kezébe a regény ügyét.

Egy másik regényem az 1661-
es tatárrabság utáni viszonyokat 
mutatja be, a 250 évig tartó Sán-
dor–Apor per kapcsán.

1974-ben egy kisregény ké-
szült el A szülőföld vonzásában 
címen.

1975-ben egy másik életrajzi 
regényt is írtam ugyanezen a cí-

men, de ezeken kívül egész sereg 
néprajzi gyűjtés és feldolgozás ke-
rült ki tollam alól.

A szerencseköpenyeg címmel 
három felvonásos drámát is írtam, 
de előadatásához nincs megfelelő 
összeköttetésem.

A kisebb versekről és alkalmi 
dolgozatokról nem is vezetek lis-
tát, azok kisebb terjedelmű mun-
kák és különösebb megerőltetést 
nem kívánnak – mégis azok köny-
nyebben kerülnek kiadásra, mint 
a nagyobb erőt igénylő komoly 
írások.

1Várkudu: románul Coldău, falu 
Beszterce-Naszód megyében

2Domokos Tamás, Csík-, Gyergyó- 
és Kászonszék főkirálybírája

3Duka János tévesen írja a nevet: 
valószínűleg Puskás Attila tanárról 
van szó, akit szintén letartóztattak 
1959-ben

4Könczei Ádám (1928–1983) 
néprajzkutató

5Kicsi Sándor (1919–2004) 
történész, gimnáziumi tanár, szer-
kesztő

„Az utókor majd mérlegre teszi életemet és munkáimat” – fogalma-
zott 1973-ban, rövid önéletrajzi összefoglalójában Duka János. Az 
íráskészséggel megáldott, betegnyugdíjas csíkszeredai tanító ekkor 
már hatvanhat éves, s bár egész életében írt, gyűjtött, alkotott, önálló 
kötete mindaddig csak saját költségen jelent meg. Betegség, többszö-
ri házkutatás nehezítette munkáját, kéziratait mikor a háború, mikor a 
szekuritate vitte el. De nem adta fel: hetvenhat éves, amikor az első 
székely anekdotagyűjteménye, a Kilenc kéve hány kalangya? megje-
lenik, de mára neve már elválaszthatatlan a székely humortól. Duka 
János százöt évvel ezelőtt, 1907. január 2-án született Margittán, de 
az 1930-as évektől Csíkban élt. Háza, a mai Nicolae Bălcescu utcá-
ban ma is leszármazottainak tulajdonában van, s néhány kiadatlan 
kézirata felfedezésre vár... Duka János most közölt önéletrajzi ösz-
szefoglalójának második részében a második világháborút követő 
évekről ír, attól a pillanattól kezdve, amikor 1944 őszén hazakerült a 
kiürült Csíkszeredába, ahol tanfelügyelőként újra kellett szerveznie a 
megye tanügyét... Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Duka János életrajza
Az alkotás évei

II. rész

A csíkszeredai Vegyes Líceum hetedikes diákjaival az 1954–55-ös tanévben

Duka János a Kilenc kéve hány kalangya? című kötetet dedikálja 1983-ban

Duka János és családja



Nagyobb támogatásokat bizto-
sítva, kiemelten kezeli az Eu-
rópai Unió 2014-től életbe lépő 
közös agrárpolitikája a fiatal 
gazdálkodókat. A negyven év 
alatti mezőgazdászok például 
– bürokrácia és külön pályázati 
procedúra nélkül – évről évre a 
mindenkori területalapú támo-
gatásból is 25 százalékkal na-
gyobb összeget kapnának.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Két év múlva az országos 
szinten megállapított 
hektáronkénti összegek-

hez képest akár 25 százalékkal is 
nagyobb területalapú támogatás-
ban részesülhetnek a fiatal gaz-
dálkodók, miközben évről évre 
a területalapú támogatás összege 
is nőni fog. A jelenlegi 100 eurós 
szintről például hat éven belül 
hektáronként 180 euróra fog nőni 
– állítja lapunknak nyilatkozta 
Tánczos Barna, a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkára. A fiatal gazdálkodók 
megerősítését szolgáló megkülön-

böztetett figyelem a SAPS mellett 
viszont más pályázati és támoga-
tási lehetőségekre is vonatkozna. 
A politikus szerint a 40 év alatti, 
fiatal mezőgazdászok kiemeltebb 
támogatását – amennyiben a többi 
tagállam is elfogadja – az Európai 
Unió 2013 után életbe lépő Közös 
Agrárpolitikája teszi lehetővé.

„Az új KAP-ban a fiatal gaz-
dák például a területalapú támo-
gatásból is bizonyos plafonok 
bevezetése mellett 25 százalékkal 
nagyobb összegeket kaphatnának. 
Ráadásul a jelenleginél sokkal ha-
tékonyabb, a fiatal gazdák számára 

pedig sokkal előnyösebb rendszer 
keretében” – magyarázta Tánczos. 
Elmondta, a fiatal gazdákat ille-
tő plusztámogatásra nem kellene 
külön pályázatot benyújtani, ha-
nem a futó, létező területalapú és 
más támogatások kiegészítéseként 
kapnák. Ezzel a megoldással az 
államtitkár szerint nemcsak egy-
szerűsödne, de kevesebb feladat 
is hárulna a támogatásokat kezelő 
intézményekre, mivel így a plusz-
támogatási formákat is könnyebb 
lenne alkalmazni. Tánczos úgy 
véli, 2013-tól 2020-ig a székelyföl-
di gazdák így sok esetben akár a 40 
ezer eurót is megkaphatnák. „Jelen-
leg sem ritkák azok a székelyföldi 
fiatal gazdák, akik éves szinten több 
ezer eurónyi területalapú támoga-
tást kapnak. Az új KAP-ban erre 
még évről évre újabb 25 százalékot 
pluszolhatnának, ami az agrár-kör-
nyezetgazdálkodási csomagokkal, 
és a kifejezetten hegyvidéki öve-
zetben gazdálkodó tehéntartóknak 
járó támogatásokkal együtt már 
komoly bevételt és farmfejlesztési 
segítséget jelenthet” – fejtette ki a 
mezőgazdasági államtitkár.

Agrárgazdaság
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25 százAlékkAl nőhetnek számUkrA A támogAtások

Felkarolják a fiatal gazdákat

> Négymillió eurót hozott a 141-es. 
Az elmúlt három év alatt megközelítő-
leg négymillió eurónyi fejlesztési forrás-
hoz jutottak a Nemzeti Vidékfejlesztési 
Program 141-es, azaz a félig önellátó 
gazdaságok piacra termelését serkentő 
intézkedésén keresztül a Hargita megyei 
gazdák – derül ki a pályázatokat fogadó 
és kifizető ügynökség Hargita megyei ve-
zetőjének nyilatkozatából. Vasile Juravla 
az Agerpres hírügynökségnek elmondta, 
hogy a 141-es intézkedés eddig lezárult 
négy pályázási időszaka alatt megyénk-
ből összesen 2050 pályázatot nyújtottak 
be a gazdák, amiből 1756-ot fogadott 

el és javasolt finanszírozásra az intéz-
mény. A farmméret alapján 2-6 UDE 
nagyságrendű gazdaságok az önellátás 
mellett piacra termelését öt éven keresz-
tül évi 1500 euróval támogató pályázat 
a Hargita megyei gazdák körében ez 
alapján igen népszerűnek nevezte, fő-
ként, hogy a farmereknek csupán az első 
hároméves időszak alatt kell számot ad-
niuk farmméretnövelő fejlesztéseikről. 
Amennyiben a vállalt farmméretnövelést 
nem sikerült teljesíteniük, csupán az 
ezután esedékes negyedik és ötödik 
esztendőre járó évi 1500 eurótól kell 
búcsút mondaniuk, ám az első három 

év alatt kapott 4500 eurót nem kell visz-
szafizetniük. Juravle elmondta, eddigi 
ellenőrzéseik alapján a gazdák tartják a 
fejlesztési és üzleti tervben foglaltakat, 
így a pénzkifizetés leállítására csupán a 
pályázók 3 százaléka esetében kénysze-
rültek. Hozzátette, a Hargita megyéből 
benyújtott pályázók döntő része vegyes 
gazdálkodás, azaz növénytermesztést és 
állattenyésztést egyaránt folytat, de szép 
számmal akadtak a pályázók között mé-
hészek, burgonya- és zöldségtermesztők 
is. A 141-es idei évi következő pályázás 
időszakát a tervek szerint júniustól nyitja 
meg a szaktárca.hí
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A negyven év alatti, fia-
tal mezőgazdászok ki-
emeltebb támogatását 
– amennyiben a többi 
tagállam is elfogad-
ja – az Európai Unió 
2013 után életbe lépő 
Közös Agrárpolitikája 
te szi lehetővé.

 hirdetések

A területalapú támogatásból is bizonyos plafonok bevezetése mellett 25 százalékkal nagyobb összegeket kaphatnának a fiatal gazdák



A Székelygyümölcs Egyesület 
szorgalmazására hamarosan 
újabb gyümölcsfeldolgozó üzem 
nyílik Zetelakán a farkaslaki ma-
nufaktúra mintájára. A Székely-
gyümölcs Egyesület, valamint a 
zetelaki közbirtokosság közös 
projektje főként azt a célt szol-
gálja, hogy a helyi gyümölcsö-
ket, gombákat hatékonyabban 
használhassák fel a helyiek.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A székely gyümölcs iránt 
megnövekedett igények 
hatására, már a tavalyi 

év során bővítésbe kezdett a Szé-
kelygyümölcs Egyesület, amikor 
elindította a farcádi manufaktúrát, 
azonban az idén sem állnak tétlenül 
e téren, ugyanis egy zetelaki gyü-
mölcsfeldolgozó beindítását is ter-
vezik. Az egyesület vezetője, Már 
István szerint külön kellett választa-
ni a gyümölcslé és a lekvárok készí-
tési helyét, ezért kezdtek terjeszke-
désbe, és mivel az erdei gyümölcsök 
is igencsak fontos részét képezik a 
termésnek, egy újabb feldolgozót is 
indítanak, melyre versenyt hirdet-
tek a környékbeli közbirtokosságok 
között. A választás végül a zetelaki 
közbirtokosságra esett, amely te-
rületeinek nagysága miatt az erdei 
gyümölcsök kitűnő begyűjtőhelyé-
ül szolgálhat.

– Mivel az utóbbi évben meg-
duplázódott az igény a termelésre, 
tovább kell terjeszkednünk, hogy 
tudjuk kielégíteni az igényeket – 
mondta el lapunk tegnapi megkere-
sésére Már István.

Az új manufaktúrában továbbra 
is készítenének gyümölcsleveket, de 
mindezek mellett erdei gyümölcsök 
és gombák feldolgozására is szako-
sodnának. A gyümölcsök feldolgo-
zására a korábban norvég támoga-
tásból beszerzett kisebb teljesítmé-
nyű gépeket vinnék át Farkaslakáról, 
a további gépparkot pedig amerikai 
támogatásból oldják meg, amely 
magában foglalja a hűtő-, valamint 
fagyasztóberendezéseket és a cso-
magológépeket.

– Ezek a támogatások teszik ki 
a projekt nagyobb részét, azonban 
ezek mellett a zetelaki közbirto-
kosság és a helyi közösség munkája 
is sokat számít – véli az egyesület 
elnöke. Már szerint amennyiben a 
beruházás jó ütemben halad, akkor 
június vagy július hónapban el is in-
díthatják a feldolgozást.

A zetelaki beruházás fontossá-
gát hangsúlyozta ki Jakab Ferenc, 
a zetelaki közbirtokosság elnöke 
is, aki szerint az egész helyi közös-
ség szempontjából nagy előrelépés 
lesz majd, ha a termények begyűj-
tése, feldolgozása, valamint azok 
értékesítése helyben is megoldha-
tó lesz.

– Bár a közbirtokosság sokat 
tett a projekt megvalósításáért, ezt 
nem magunkért csináltuk, hanem 
a lakosságért – nyilatkozta lapunk-
nak Jakab Ferenc. Az elnök szerint 
ugyanakkor a helyiek mellett a tér-
ség településeinek életében is hasz-
nos lesz a feldolgozó, és reményei 
szerint az embereket egy kicsit újra 
ráébreszti a gyümölcstermesztés 
fontosságára, és ez irányába tereli 
majd őket.

Az elnök számításai szerint 
a farkaslaki gyümölcsfeldolgozó 
gépsorainak befogadása és az eh-
hez szükséges épület biztosítása a 
közbirtokosságnak közel 200 ezer 
eurós beruházásába fog kerülni. 
Hozzátette, az üzem beindításá-
hoz egy nagyobb épületet kellett 
megvásárolni és felújítani, azonban 
reményeik szerint a jövőben meg-
találják az üres részek felhasználási 
módját is.

– Ez a beruházás megéri az ál-
dozatot, mert eddig mások vitték el 
és értékesítették az erdőből szárma-
zó erdei gyümölcsöket, gombákat 
és gyógynövényeket, ezek után meg 
helyben fogjuk ezt megoldani, ami 
hosszú távon a helyi közösségnek 
lesz hasznos – véli Jakab.

Az erdei gyümölcsök begyűjté-
sét a közbirtokosság fogja koordi-
nálni, míg a feldolgozást és a termé-
kek értékesítését a Székelygyümölcs 
Egyesület vállalta magára.
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Júniusban indulhat 
az erdeigyümölcs-feldolgozó

> Márciustól indul a SAPS-kam-
pány. Márciustól újra indul a terület-
alapútámogatás-igénylési kampány – 
hívja fel a Hargita megyei gazdálkodók 
figyelmét Haschi András Péter, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség ügyvezető igazga-
tója. A szakember hozzátette, a 2012-es 
esztendőre szóló területalapú támogatási 
kéréseket immár csakis az interneten ke-
resztül kitöltött, elektronikus formában 
fogadják. Haschi ugyanakkor megjegyez-
te, a támogatási kérések kitöltésében, illet-
ve a gazda művelés alá vont földterületei-
nek a műholdfelvételeken való beazono-

sításában – az elmúlt esztendők nagyon 
jó együttműködését tovább folytatva – a 
kifizetési ügynökség munkatársai mellett 
a helyi polgármesteri hivatalok agrár-
referensei is segítséget nyújtanak. Ami 
viszont a tavaly igényelt SAPS-pénz kifi-
zetését illeti, Haschi szerint megyénkből 
eddig a gazdák 85 százaléka kapta meg a 
hektáronként 92 euróra rúgó támogatást. 
Ez – a szakember pontosítása szerint – a 
tavaly területalapú támogatást igénylő 29 
ezer gazdából 24 ezer kifizetését jelenti. 
Mint hozzátette, a 2011-es esztendőre a 
Hargita megyei kifizetési ügynökséghez 
tartozó támogatási formákon keresztül 

közel 60 millió euró került a megye nö-
vénytermesztő és állattartó gazdálkodói-
nak számlájára.

> Vágóhídi hulladékból készülhet a 
jövő műanyaga. Európai kutatók olyan 
új eljárások kifejlesztésén dolgoznak, 
amelyek során vágóhídi hulladékból, 
fosszilis tüzelőanyagok felhasználása nél-
kül állítanak elő biológiai úton lebomló 
műanyagot – közölte az Európai Bizott-
ság Kutatási és Innovációs Főigazgatósá-
ga. A sikeres megvalósulása nem csupán 
a környezeti szennyezést és az olajfüg-
gőséget csökkentené, de új távlatokat is 

nyitna a kibontakozó bio-műanyagipar 
előtt. Jelenleg a vágóhidakról és az állati-
hulladék-feldolgozó üzemekből szárma-
zó hulladék nagy részét elégetik. Ezzel 
együtt azonban számos nagyon hasznos 
vegyi anyag is megsemmisítésre kerül. 
A projekten dolgozó tudósok ezért arra 
törekednek, hogy ezek a lipidek – hosz-
szú, szénben gazdag, polimermolekulák 
– hasznosabb felhasználásra kerüljenek. 
Európában félmillió tonna ilyen jellegű 
lipid keletkezik állati hulladékból. A pro-
jekt ugyanakkor az állati származású hul-
ladék bioüzemanyagként történő hasz-
nosításának lehetőségeit is kutatja.hí
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A turiZmuSSAl kEllEnE EgybEépítEni

A térség számára 
jó lehetőség a lótartás
lovaglásra alkalmas útvonalakat kellene kijelölni egész 
Székelyföldön, és ezekről elérhetővé tenni a szükséges 
információkat a turisták számára is, hangzott el a tegna-
pi, a lótartásról és lovassportokról tartott konferencián. A 
megyeházán tartott rendezvény résztvevői egyetértettek:  
a turizmusba beépítve lehetne a lovassportokból plusz 
jövedelemet teremteni. Ehhez a térségben a lovassport, 
a turizmus és a mezőgazdaság területén tevékenykedő 
egyesületek, szakemberek együttműködése szükséges, 
hogy egymást kiegészítő, összehangolt eseményeket 
szervezzenek, szolgáltatásokat kínáljanak.

Hírösszefoglaló

A Hargita megyei lovassport területén történt megvaló-
sításokat értékelték ki és az idei tervekről egyeztettek 
a Hargita Megye Tanácsa által összehívott lovassport-

egyesületek képviselői tegnap a csíkszeredai megyeházán. A lo-
vassportok összes fontos Hargita megyei képviselőjének jelenlét-
ében zajlott megbeszélésen Márton István, Hargita Megye Ta-
nácsa vidékfejlesztési egyesületének igazgatója a megyei tanács 
által múlt évben támogatott és társszervezett lovassport-esemé-
nyeket mutatta be. Mint elhangzott, a megyei tanács  pályáza-
ti úton hat nagyobb lovasrendezvényt támogatott 2011-ben. 
Márton István ugyanakkor ismertette a 2012. évi támogatási és 
társszervezési lehetőségeket is. Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke közös, hosszú távú célok és stratégia kidol-
gozására ösztönözte a jelen levő szakembereket. A megyei tanács 
vidékfejlesztési szakemberei várják a lovassport-egyesületektől 
az elképzeléseket, amelyek alapul szolgálhatnak a megyei lovas-
sport hosszú távú stratégiájának kidolgozásához. Amint a meg-
beszélésen elhangzott, e stratégia kiegészítheti a már meglévő 
sport-, turisztikai és mezőgazdasági stratégiát. A beszélgetésen 
az is elhangzott, hogy a lovassportok kultúrájának terjesztésére 
és oktatására, illetve nívós képzésekre is szükség van ahhoz, hogy 
értékének megfelelően elterjedhessen e nemzeti hagyomány 
térségünkben. Lovaglásra alkalmas útvonalakat kellene kijelöl-
ni egész Székelyföldön és ezekről elérhetővé tenni a szükséges 
információkat a turisták számára is. Elhangzott, a turizmusba 
beépítve lehetne a lovassportokból olyan jövedelmet teremteni, 
amelyet a nemzetközi versenyeken való részvételhez is felhasz-
nálhatnának. Ehhez a térségben a lovassport, a turizmus és a me-
zőgazdaság területén tevékenykedő egyesületek, szakemberek 
együttműködése szükséges, hogy egymást kiegészítő, összehan-
golt eseményeket szervezzenek, szolgáltatásokat kínáljanak.

Agrárgazdaság

 hirdetés

A gyümölcsök feldolgozására a korábban norvég támogatásból beszerzett kisebb teljesítményű gépeket vinnék át Farkaslakáról



Aranyalma

A télről és egy megfázott, éhes kismadárról szól a mai mesénk. De 
nem csak ennyiről. Jószívű, okos gyerekekről, akik tudják, hogyan kell 
segíteni a bajba jutott madarakon. A megmentett kis cinke hálája, szép 
éneke sok örömet szerez a gyerekeknek, akik azt is tudják, hogy a szoba 
melege csak addig jó a szabad életet kedvelő madárnak, amíg nem jelent 
börtönt is számára. 

Ahhoz, hogy a téli hidegben madarakat mentsünk, nem kell min-
deniket befogni és a meleg szobába vinni. Elég nekik az is, ha tápláljuk 
őket. A madáretetőkre kihelyezett magvak, a fa ágára felakasztott sza-
lonna, zsiradék bizony nagy segítség a madaraknak, hogy átvészeljék 
ezeket a hónapokat, amikor a természet nem tud gondoskodni róluk: a 
száraz, hófedte mezőkön nem jutnak hozzá a magokhoz, a gyümölcsfák-
ban is mélyen elrejtőztek télire a hernyók, kukacok. 

 Többféle madáretetőt készíthettek. A tetővel ellátott „asztalról” ké-
nyelmesen felcsipegethetik a finomságokat, de egy mindkét oldalán kivá-
gott pillepalack, amelyen a kivágás fölött kis rudacskát szúrtok át, hogy 
azon kapaszkodjanak a kosztosok, szintén megfelelő és egyszerűen elké-
szíthető madáretető. Ahhoz sem kell túl sok minden, hogy asztalt terít-
sünk a madaraknak: napraforgómag, tökmag, más olajos magvak vagy 
zsiradék tökéletesen megfelel nekik. És ha már mindezzel megvagytok, 
csak gyönyörködjetek benne, hogy milyen gyorsan terjed a hír a madarak 
között: új ingyenvendéglő nyílt számukra. Egy-két nap sem kell  hozzá, 
hogy benépesüljön a kert, az udvar vagy az ablak környéke madarakkal. 
Sürgésük-forgásuk pedig igazán örömet jelent mindenkinek.

Amint múlt héten már olvashattátok, új sorozatot indítunk az 
Aranyalmában: különböző vidékekhez, helyekhez kapcsolódó földraj-
zi, történelmi mondákat várunk tőletek, annak a helynek a leírásával 
együtt, amelyről a monda, legenda szól. A leg jobb, ha rajzzal is illuszt-
ráljátok meséteket. Leveleiteket küldhetitek postán van e-mailben a szer-
kesztőség címére. 

Takács Éva 
takacs.eva@hargitanepe.ro

Kedves Gyerekek!

Silivas Arnold, III. osztályos

Márk Előd, IV. osztályos, Gyergyóalfalu

Kiss Teréz, IV. osztályos, Gyergyóalfalu

Markó Béla

Dimben-dombon
Dimben-dombon
csupa
hepehupa,
szél fúj, hó hull,
minden
pihepuha.
 
Szánon szállok,
gyorsan
lesuhanok,
nem sírok én
hogyha
felborulok.

Kányádi Sándor

Feketerigó
Ablakomban nagy a hó, halihó! –
ott sétálgat egy feketerigó.
Jár a szeme: oda néz, ide néz:
sétálgat, mint egy igazi zenész.

De most nekünk nagy a hó, halihó! –
nem fuvoláz a feketerigó.
Egyet-kettőt csitteget, csetteget,
kifizeti ennyivel a telet.

Egyszer nagy hideg volt. Az 
ablakot jégvirágok nőtték be. 
Az emberek bundában men-

tek ki a szobából: a fülükre ráhúzták 
a sapkát, és kék orral és könnyező 
szemmel tértek vissza. Azt mondták, 
hogy soha, mióta élnek, ilyen hideg 
nem volt. 

Juliska rálehelt az ablakra. A 
jégvirágok megolvadtak egy he-
lyen a leheletétől, és kerek tiszta-
ság támadt ottan. Juliska kinézett 
azon a kertbe. Mit látott? Hóval 
prémezett fákat, és fehérséget 
mindenütt.

Az ablaktól néhány lépésnyire 
volt egy almafa. Annak az egyik 
ágán egy madárka ült. Piciny lába 
belesüllyedt az ágon fehérlő hóba. 
Szomorúan csipegett. Egyszer csak 
lehunyta a szemét. A feje aláha-
nyatlott. A következő pillanatban 
lehullott az ágról, és beleesett a 
hóba. A hátára esett. A lába az ég 
felé. Ott is maradt mozdulatlanul. 

– Istenem! – kiáltott fel Julis-
ka –,  meghalt!

– Ki halt meg? – kérdezte Ma-
riska.

– A kis madár. Megfagyott 
szegény.

Azzal kendőt kapott a vállára 
és kifutott. Fölvette a kis madarat 
és bevitte a szobába.

Ott addig-addig melengették, 
mígnem egyszer csak fölemelte a 
fejét. Egy darabig bágyadtan né-
zett Juliskára, aztán felröppent. 
Rászállott a sifonér tetejére, és 
onnan pislogott szét a szobában. 

A leányok nevettek és tapsol-
tak, hogy így visszanyerte az éle-
tét a madárka. Előhoztak egy üres 
kalitkát a kamarából és hívogat-
ták bele: 

– Gyere bele, kis madár, ez lesz 
a te házad, adunk neked kender-
magot, friss vizet. Olyan jó dol-
god lesz, mintha nyár volna.

A madárka azonban nem ér-
tette a hívogató szót. Rémülten 
kerengett ide-oda a szobában. 
Olykor nekirepült az ablaknak 
és nagyot dobbantott rajta. Min-

denképpen ki akart menni, vissza 
a tél rideg-hideg, havas világába.

Végre megfogták és betették 
a kalitkába. Hogy vergődött a kis 
bolondos cinege! Mindenképpen 
ki akart szabadulni. 

Aztán, mikor látta, hogy a leá-
nyok elvonultak a szoba túlsó sar-
kába, megállott. A melle pihegett. 
Nagy ijedelemben volt szegény. 

Hanem azután, mikor észre-
vette, hogy nem bántja senki, le-
ugrott a kendermagos vályúhoz, 
és evett-evett szegényke és ivott rá 
nagyokat. 

Néhány nap múlva megszelí-
dült. Nem verte többé a szárnyai-
val a kalitka drótjait. Jólesett neki 
a meleg szoba, meg a jó étel-ital. 
Egyszer mi nem jutott eszébe: 
felült a legfelső ülőkére, és nótára 
gyújtott. 

A lányok örvendezve állották 
körül. 

– Dalolj, dalolj, aranyos cinege!
És a madár dalolt, dalolt félig 

lehunyt szemmel, boldogan. Va-

jon miről dalolt? Talán a tavasz-
ról? Talán a napsugárról? Talán 
az ibolyáról? Talán egy másik kis 
cinegéről, aki azóta megfagyott? 

Az egész telet ott töltöt-
te a kis madár. Jó kedve volt. 
Meg is hízott. A tolla élénkebb 
színben ragyogott, mint mikor 
odakerült. 

Aztán jött a tavasz. A mezőn 
kizöldült a fű. Meleg napsugár 
szállott az égből. Az almafa vi-
rágzott, s künn csicseregtek a 
fecskék.

A cinege kidugta a fejét a dró-
tokon, és szomorúan nézett ki az 
ablak üvegén át a szabadba. Nem 
dalolt többé. Csak ült elgondol-
kozva, szótlanul. 

– Most már eresszük el – szó-
lott Juliska –, látom, hogy kikí-
vánkozik.

– Jaj, ne eresszük el – felelt 
Mariska –, ki énekel akkor ne-
kem? 

– Ejnye, te szívtelen – szólt Ju-
liska –, hát te csak arra gondolsz, 

hogy énekeljen neked, nem látod, 
hogy ő, szegény milyen szomo-
rú. Ez nem sárga-fekete kanári, 
nem rabnak született madár, ez a 
szabadság madara, börtön neki a 
kalitka. Meghalna bánatában, ha 
zárva hagynánk. 

– Hát jó – szólt Mariska –, 
eresszük szabadon. 

De mikor a kis cinege kiröp-
pent és eltűnt a fák lombjai kö-
zött, Mariska mégis sírva fakadt. 
És hát Juliska is törülgette a sze-
mét. 

– Isten áldjon, kis madár – mon-
dogatták, a kendővel integetve.  
– Isten áldjon – mondotta Ma-
riska –, sohase hallom többé a te 
szép éneklésedet. 

Másnap, ahogy ott ültek a 
szobában, az ablakon át beszál-
ló napfényben, egyszer csak egy 
ismerős madárdal hangzik az ab-
lakon át. 

Ott volt a kis cinege. Ült a ba-
rackfán. Énekelt Mariskának meg 
Juliskának.

Gárdonyi Géza

A cinege
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Drégely László

Jégtündér alszik
Hólepte tájon,
süvítő szélben
ülnek a varjak
fák tetejében.
 
Alattuk némán
ahol az út van,
Jégtündér alszik
befagyott kútban.
 
Őrzi az álmát
három szép csillag,
ezüstös hold is
feléjük ballag.

Káldi János

Tél
Jégszekéren jön a tél,
fű, fa, virág elalél –
nem rázza a hegy alatt
csengettyűjét a patak.
Nevet a szél: „He-he-he!”
Deres a szél levele.
Éjjel-nappal sír az ág:
„Nincs már levél, 
nincs kabát!”
A sírásra csönd felel –
táncol a sok hópehely.



Sértő és trágár felirat jelent meg 
a kolozsvári Mátyás-szobron a 
Kincses Város főterén kedden 
este tartott tüntetés után: a 
talapzatra a „Muie UDMR” fel-
iratot fújták festékszóró spray-
jel. A rendőrök azonosították a 
rongálókat, és megbírságolták 
őket. Az RMDSZ és az EMNP 
egybehangzóan elítélte a tör-
ténteket, a szövetség szerint 
egyértelműen magyarellenes 
megnyilvánulásként értelmez-
hető a vandál cselekedet. A til-
takozók tegnap délután villám-
csődületet szerveztek a szobor 
mellett. 

HN-információ

Négy fiatal – három fiú és egy 
lány – gyalázkodó feliratot 
festett kedden este kilenc 

óra körül, a Kolozsvár főterén meg-
tartott kormányellenes demonstrá-
ció ideje alatt a város jelképének szá-
mító Mátyás-szobor talapzatára. A 
rendőrök azonosították és őrizetbe 
vették az elkövetőket: az alkoholos 
befolyásoltság alatt álló fiatalokat a 
rendőrkapitányságra kísérték, majd 
engedély nélküli falfirkákért szemé-
lyenként 200 lejre – más források 
szerint 100 és 500 lej közötti összeg-
re – büntették őket. Sajtóforrások 
szerint a négy fiatal a kolozsvári U 
futballcsapat szurkolója.

Kelemen: 
magyarellenes tett 
a rongálás
Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke közleményben ítélte el a 
történteket, „felelőtlen és aljas 
tettnek” nevezve a megnyilvánu-
lást. „A tiltakozásnak, a tüntetés-
nek helye van egy demokratikus 
országban, akárcsak a politikusok 
és a politikai pártok ellen irányuló 
kritikának is. Nincs helye viszont 
annak, hogy felelőtlen emberek 
köztéri szobron, féltve őrzött mű-
emléken töltsék ki bosszújukat. 
Nincs helye annak, hogy egyesek 
békés tiltakozást használjanak 
fel arra, hogy megalázzanak egy 
egész nemzeti közösséget” – áll a 
közleményben. Kelemen hangsú-
lyozza, hogy a szövetség magyar-
ellenes tettként értelmezi a tör-
ténteket, és kitér arra: a belügy-
miniszterhez fordult, arra kérve 
őt, határozottan lépjenek fel a 
huligánok ellen és büntessék meg 
őket. „Nem engedhetjük meg, 
hogy ezek a tiltakozások magyar-
ellenes uszításokba torkolljanak” 
– írja a szövetség elnöke. 

EMNP: diverziókeltő 
provokáció 
A történtekről elítélően nyi-

latkozott az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) is, diverzió-

keltő provokációnak nevezve a 
szoborgyalázást, amelynek célja 
a figyelem elterelése az utóbbi 
napokban kirobbant országos 
feszültségekről. A párt szerint 
„megalapozott a gyanú, hogy a 
szoborgyalázás csakis a rendőr-
ség és csendőrség hallgatólagos 
hozzájárulásával történhetett 
meg, mivel a rendfenntartó erők 
rég nem látott jelenléttel bizto-
sították a tüntetést”. Ay EMNP 
hangsúlyozta: „Elfogadhatatlan, 
hogy a kormányzattal szemben 
felgyülemlett elégedetlenségnek, 
valamint a kormány és ellenzék 
között zajló állóháborúnak az 
erdélyi magyar közösség legyen 
a bűnbakja, egyetemes értékű 
műemlékeink pedig csatamezővé 
váljanak!”

Flashmobbal tiltakoztak
Tegnap délután mintegy 

kétszáz személy vett részt Ko-
lozsvár főterén azon a villám-
csődületen, amelyet a műemlék 
meggyalázásának elítéléseként 
szerveztek meg. A Facebook 
közösségi oldalon Igazságot 
Mátyásnak! – Élőláncot a mű-
emlékeinknek! címmel meghir-
detett akció résztvevői kezük-
ben égő gyertyával demonst-
ráltak és élőláncot alkottak a 
szobor előtt.

Három év felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélte 
a bíróság Butyka Róber-

tet. A kolozsvári férfi az Ameri-
kai Űrkutatási Hivatal (NASA) 
informatikai rendszerének feltö-
résével szerzett magának „hírne-
vet”. Butyka büntetését hét évre 
felfüggesztették. Noha az ítélet 
nem jogerős, a bíró döntése szerint 

már kedden beszüntetik a 26 éves 
fiatalember vizsgálati fogságát, 
vagyis szabadlábra kerül. A világ-
hálón Iceman fedőnevet használó 
hackerre a NASA feljelentése alap-
ján csaptak le a hatóságok tavaly 
novemberben. A vád szerint a fi-
atalember 300 ezer dollár értékű 
kárt okozott a NASA-nak azzal, 
hogy behatolt az informatikai 

rendszerébe, és ott megváltoztatta 
a jelszavakat. Beavatkozása nyoma-
inak eltüntetése további 200 ezer 
dollárba került és három hónapi 
munkát vett igénybe. A fiatalem-
bernek – aki egyébként mindössze 
kilenc osztályt végzett – március-
ban polgári perben is felelnie kell 
tetteiért. A NASA félmillió dol-
lárt próbál behajtani rajta.
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Hirdetések

Gyalázkodó felirat a Mátyás-szobor talapzatán. Az rMdsZ magyarellenesnek, az eMNP provokációnak tartja

ElítéltéK A MűEMléKgyAláZáSt A MAgyAR PáRtoK

Trágár felirat Mátyás szobrán

Elítélték a hackert

politika
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Ünnepre készülnek 
a dánfalvi hokisok

Döntés született a MOL 
Liga hétfői ülésén – össz-
hangban a Slohokej múlt 

csütörtöki határozatával – arról, 
hogy a két liga mindent elkövet an-
nak érdekében, hogy egyesítse erőit, 
és egy közös sorozatot alakítson. A 
két liga egyesülésével egy öt országra 
(Horvátország, Magyarország, Ro-
mánia, Szerbia, Szlovénia) kiterjedő 
regionális versenysorozat jönne lét-
re – áll abban a sajtóközleményben, 
amelyet a MOL Liga és a Slohokej 
Liga együttműködéséről Matej 
Sitar Slohokej-igazgató és Kerey 
Péter MOL Liga-elnök juttatott el 
lapunkhoz.

A 2011/2012-es szezonban a 
magyar és szlovén liga két tornát 
szervezett. A Kranjban és Zalaeger-
szegen megrendezett események 
tapasztalatai alapján a felek elhatá-
rozták, hogy folytatják az együtt-
működést. Most a csapatok ezt az 
elképzelést támogatták, így meg-
kezdődhetnek az előkészületek. A 
felek hangsúlyozzák, hogy a sikeres 
együttműködés elengedhetetlen 
előfeltétele a stabil háttér megterem-
tése és a szükséges anyagi erőforrások 
megtalálása.

A Slohokej Liga egy szlovén bá-
zisú nemzetközi bajnokság, amelyben 

hat szlovén (HDK Maribor, HK 
Triglav Kranj, HD Jesenice, HD 
Olimpija Ljubljana, Slavija Ljublja-
na, HDD Bled) csapat mellett egy 
horvát (KHL Mladost Zágráb) és 
egy szerb (Partizan Belgrád) klub 
vesz részt. A MOL Liga magyaror-
szági és romániai csapatok részvé-
telével negyedik éve sikeresen zajló 
nemzetközi sorozat, amelyben a 
mostani szezonban három romániai 
(HSC Csíkszereda, Brassói Corona 
Fenestela 68, Steaua) és öt magyar-
országi (Dab.Docler, Sapa Fehérvár 
AV19, Újpest, Ferencváros, Miskol-
ci Jegesmedvék) csapat versenyez.

A MOL Liga ülésén a csapatok 
áttekintették a vasárnap kezdődő 
rájátszással kapcsolatos legfonto-
sabb kérdéseket. Ha az egyenes ki-
eséses szakaszban a 3 x 20 perc játék-
idő után döntetlenre áll a mérkőzés, 
akkor 15 perc szünet után 20 perces 
hosszabbítások következnek, egé-
szen az első gólig, tehát nem lesz 
szétlövés. Az elődöntőben és a dön-
tőben ez évben is megkülönbözte-
tett fejvédőben játszanak majd az 
alapszakasz legértékesebb játékosai.

Kedd este két mérkőzést ren-
deztek a MOL Ligában. Eredmé-
nyek: Ferencváros – Steaua 3–8, 
Dab.Docler – Brassó 5–3.

Miután a CSU Suceava csa-
pata sérülésekre hivatkoz-
va visszamondta a fellé-

pést Székelyudvarhelyen, a kedd esti 
barátságos mérkőzés nem maradt el, 
az SZKC keretét két részre osztot-
ta Vlad Caba vezetőedző, továbbá 
bemutatkozott az új hálóőr, Ionuţ 
Ciobanu is.

A csapat egyik felét Jobb Lő-
rincz, Ionuţ Ciobanu, Orbán Le-
vente, Florea Gabriel, Szász András, 
Károly Levente, Tálas Huba, Irakli 
Chikovani, Cristian Adomnicăi és 
Mihalcea Andrei alkotta, míg az 
SZKC 2-ben Varó Lajos, Orbán 
Szilárd, Bajkó István, Venczel Barna, 
Martin Johannson, Câmpan Alin, 
Komporály Attila, Ferenczi Botond, 

Goran Kuzmanoszki és Vladimer 
Rusia lépett pályára.

A kétszer 25 perces találkozón 
az SZKC 1 fokozatosan elhúzott 
ellenfelétől. Ez annak is köszönhető 
volt, hogy az új kapus, Ciobanu több 
nagyszerű védést is bemutatott, a 
több mint 150 fős nézősereg pedig 
mindezeket nagy tapssal köszönte 
meg. A Spanyolországból leigazolt 
kapus két büntetőt is megfogott. 
A szünetben öttel vezettek az első 
csapat tagjai, a találkozó végére elő-
nyüket megduplázták. A mérkőzés 
egy kemény fizikai tréningnek is 
megfelelt, hiszen a csapatoknak csu-
pán két-két mezőnyjátékos-cseréjük 
volt. Eredmény: SZKC 1 – SZKC 2 
39–29 (20–15).

Vezércsel
1.d4 d5 2.Hf3 e6 3.e3 c5 4.c4 

Hc6 5.Hc3 Hf6 6.dc5 Fc5 7.a3 a6 
8.b4 Fd6 9.Fb2 0-0 10.Vd2?! Ve7! 
11.Fd3 dc4 12.Fc4 b5 13.Fd3 Bd8 
14.Ve2 Fb7 15.0-0 He5! 16.He5 Fe5 
17.f4 Fc7 18.e4 Bac8 (Tapasztalatra, 
türelemre és bölcsességre vall, hogy 
amíg világos gyengíti magát, addig 
Rubinstein egyszerű lépésekkel erő-
síti a saját állását.) 19.e5?? (19.Kh1 

Hh5! 20.Vh5 Bd3 21.Ve2 Bd7 22.e5 
Fb6 23.He4 Fe4! 24.Ve4 Bd2 25.Fc1 
Bd5 és a nyílt vonalakat sötét uralja.) 
Fb6+ 20.Kh1 Hg4! (Az „Immortal 
game” kombinációja elkezdődik.) 
21.Fe4 (21.He4 után Bd3! 22.Vd3 
Fe4 23.Ve4 Vh4 24.h3 Vg3!! 25.hg4 
Vh4 matt jöhet, 21.Vg4 Bd3 után 
lóg a c3 huszár és  fenyeget 22...Bd2 
is, míg 21.Fh7+ Kh7 22.Vg4 Bd2! 
kettős támadással tarol.) Vh4! (Nyer 

21...Hh2!! is: 22.Fb7 Hf1 23.Vg4 
He3 24.Vf3 Vh4+ 25.Vh3 Vf2! 
26.Fc8 Hd1!! 27.He2 Ve2 28.Kh2 
Ve1 29.Vf3 Vh4+ 30.Vh3 Vf4+ 
31.Vg3 Fg1+!! 32.Kh3 Bd3!! 33.Vd3 
Hf2 matt, vagy 22.Kh2 Vh4 matt és 
22.Bfe1 Hf1!! 23.Vg4 Fe4 24.He4 
He3 25.Vh3 Bc2 26.Fc3 Hg2 sötét 
anyagi előnyével.) 22.g3 (22.h3 Bc3!! 
23.Fc3 Fe4 24.Vg4 Vg4 25.hg4 Bd3! 
25.Kh2 Bc3 26.Bfc1 Bc4 sötét nagy 
előnyével, vagy 24.Ve4 Vg3!! 25.hg4 
Vh4 mattal.) Bc3!! 23.gh4 (23.Fc3 
Fe4+ 24.Ve4 Vh2 matt, vagy 23.Fb7 
Bg3! 24.Bf3 - 24.Ff3 Hh2!! 25.Vh2 
Bh3 – Bf3 25.Ff3 Hf2+ 26.Kg2 
Vh3+ 27.Kg1 He4+ 28.Kh1 Hg3 
matt.) Bd2!! (Váratlan csattanó-
val billenti ki Rotlewi védelmének 
alapkövét, azaz a világos vezért.) 
24.Vd2 (Világos tehetetlen: 24.Fc3 
Fe4+ 25.Bf3 Ff3+ 26.Vf3 Bh2 matt; 
24.Vg4 Fe4+ 25.Bf3 Bf3 26.Vg2 
Bf1+ 27.Bf1 Fg2 matt; 24.Fb7 Be2 
25.Fg2 Bh3!! 26.Bf2 Bf2 27.Fd4 
Fd4 28.Bd1 Bf1+ 29.Bf1 Bh2 matt.) 
Fe4+ 25.Vg2 Bh3!! és világos feladta 
(0–1), mert a 3 lépéses matt véd-
hetetlen: 26.Fd4 Fd4! 27.Bf3 Ff3 
29.Vf3 Bh2 matt. 

Elméleti döntetlen
Az olasz Greco Gioacchino 

(1600–1634) már 21 évesen felis-
merte, hogy a szélső gyalog az átvál-
tozási mezőjével (a1) ellentétes színű 
futója birtokában sem nyerhet, ha a 
védekező fél királya a sarokmezőt 
elfoglalja. A döntetlen elérése en-
nek ismeretében már gyerekjáték: 
1.Bh8+! Bc8 2.Bc8+ Kc8 3.Fa6!! 
ba6 (3...Kc7 4.Fb7!! Kb7 5.Ka3 =) 
4.Ka3! és döntetlen, mert a király 
visszasétál a1-re.

Biró Sándor,  
caissa@topnet.ro

Alakulásának tizedik évfor-
dulóját ünnepli a hétvé-
gén a Csíkdánfalvi DFV 

Hockey Club, a felcsíki alakulat 
egy emléktornát és díjkiosztó gá-
lát is tart. A rendezvény során a 
csíkdánfalvi 45 éves jégkorong 
múltjáról képes összeállítást mu-
tatnak be, a díjkiosztón pedig az 
első dánfalvi hokicsapat tagjait, 
valamint mindazokat, akik a 45 év 
alatt eredményeket értek el, vagy 
tevékenységük által segítették a 
helyi jégkorongéletet egy emlék-
lappal tüntetik ki. Természetesen 
ott lesznek a falu legfiatalabb 
hokistái is, akik a jövőt fogják biz-
tosítana ebben a sportágban.

A csíkdánfalvi hokiünnep pén-
teken egy amatőr jégkorongtorná-
val rajtol, melyen hat csapat vesz 
részt. A tervek szerint pénteken 
délután a dánfalvi szabadtéri jég-
pályán, szombaton pedig a karc-
falvi fedett műjégpályán zajlanak 
a mérkőzések.

A torna műsora: holnap: 
Dánfalvi Old Boys – Solt (15), 
Dánfalvi Junior – Karcfalva (16); 
szombaton: Dánfalvi Old Boys – 
Csíkszeredai Barátok Közt (10), 
Madaras – Dánfalvi Junior (11), 

Barátok Közt – Solt (12), Mada-
ras – Karcfalva (13). A helyosztó-
kat szombaton 14 és 17 óra között 
rendezik, a díjkiosztó gálára 17 
órától kerül sor. A találkozókra a 
belépés ingyenes.

A karcfalvi műlyégpálya mellett a dánfalvi is helyet ad a hokiünnepnek  fotó: tamásattila

Házon belül tartott felkészülési mérkőzést az SZKC fotó: sZkc.ro

Egyesülhet a MOL Liga 
és a Slohokej Liga

SakkSuli (2.)

Halhatatlan játszma
Házon bElül mEgoldott SzkC-fElkéSzüléS

Barátságos mérkőzés 
egymás között

Földi életünkben arra törekszünk, hogy valami maradandót alkos-
sunk és nevünk fennmaradjon az utókor számára. A sakkozók egy csodá-
latos  játszma vagy gyönyörű kombináció alkotásával tudják ezt elérni. 
A lengyel Rubinstein Akiba (1882–1961) már 25 éves korában beírta 
nevét a sakktörténelembe: 1907. december 26-án Lodzban (Lengyel-
ország) vezér- és bástyaáldozattal kápráztatta el honfitársát, a 18 éves 
Rotlewi Georg A-t, akinek korai halálát (31 évesen) remélhetőleg nem ez 
a kombináció okozta...

Rotlewi – Rubinstein



lakás
ELADÓ 3 szobás, földszinti tömb

házlakás a Nárcisz sétányon. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0748–
624788. (21176)

KIADÓ 14 m2, 14,5 m2, 24 m2 és 
29 m2es iroda a Gál Sándor u. 16. 
szám alatt Csíkszeredában, valamint 
műhelynek, raktárnak megfelelő fe
lület irodákkal a Rét utca 83. szám 
alatt. Telefon: 0266–371082, 0744–
696514.

KIADÓK irodahelyiségek Csíksze
reda központjában 12–30 m2 alapte
rülettel. Érdeklődni munkanapokon 
7–15.30 óra között a 0266–312409es 
és a 0744–472591es telefonokon.

ELADÓ 4 szobás, központi fekvé
sű (a prefektúra mellett), I. osztályú, 
K típusú, IV. emeleti tömbházlakás, 
két fürdőszobával, két terasszal. Ára 
alkudható. Telefon: 0740–892211. 
(21130)

KIADÓ háromszintes épület, egy
ben vagy szintenként a Márton Áron 
utca 39. szám alatt. Telefon: 0745–
507290. (21123)

ELADÓ Csíksomlyón 130 m2es 
családi ház, 5 ár udvarral, igénye
sen elkészítve, azonnal beköltözhető. 
Részletfizetési lehetőség. Telefon: 
0743–364929.

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele
fon: 0744–558686.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson 4 
szobás családi ház, kellemes környe
zetben. KIADÓ üzlethelyiség fölött lé
vő emeleti rész irodának, üzletnek. Te
lefon: 0266–361199, 0745–618728.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson 
háromszintes, 300 m2es lakás pan
ziónak elkészítve és berendezve, 
hátsó épülettel, 15 ár udvarral. Ára: 
60 000 euró. Telefon: 0266–362235.

ELADÓ családi ház Csíkszent ta
más központjában. Telefon: 0751–
267363, 0751–562075.

telek
50 árnál nagyobb szántóföldet 

VÁSÁROLNÉK vagy BÉRELNÉK Csík
kozmáson és környékén. Telefon: 
0745–506268.

ELADÓK Csíkszeredában és kör
nyékén (+20 km) telkek részletre is, 
akár 50% előleggel, egyéves futam
idővel, tiszta telekkönyvvel. Beszá
mítok tömbházlakást. Telefon: 0746–
012220. (21172)

ELADÓ Csíkszentléleken 12 
ár, bekerített beltelek (víz, villany, 
filegória). Ára: 60 000 lej. Telefon: 
0745–838884.

jármű
ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 

Astra, kombi, 1.4-es motorral, első tu
lajdonostól (egy éve beírva), 160 000 
km-ben. Irányár: 3150 euró. Be
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0734–415273, 0266–334364.

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel 
Cor sa, beírva. Irányár: 1500 euró. 
Telefon: 0747–813370.

ELADÓ Opel Astra 1.7-es, kom
bi, fullextrás, tulajdonostól, 2013ig 
érvényes műszakival, minden ille
ték kifizetve, nagyon jó állapotban. 
Irányár: 3200 euró. Telefon: 0726–
604932, 0266–334468.

ELADÓ 2000-es évjáratú Dae
woo Tico jó állapotban, 2012ig 
érvényes műszakival. Irányár: 1000 
euró, alkudható. Telefon: 0745–
854095.

ELADÓ 79es Massey Ferguson 
45 LE traktor – ára: 13 000 lej; Steyr 
70 LE, 4 x 4es, Fiat 30 LE. CSERE 
is érdekel más traktorokra. Telefon: 
0752–135883.

ELADÓ 2003-as évjáratú Lada Niva 
1.6i. Érdeklődni a Csíkcsobotfalvi Köz
birtokosságnál vagy a 0752–117441, 
0752–117442, 0752–117443, 0752–
117444es telefonszámokon.

ELADÓ Kovászna megyében 1996
os évjáratú Ford Escort alufelnikkel, 
nagyon jó állapotban, csere is érdekel. 
Irányár: 1700 euró. Telefon: 0747–
638233.

ELADÓ Kovászna megyében 
2001-es évjáratú VW Caddy 1.9 SDI 
és 2001-es évjáratú Seat Arosa 1.4 
benzines. Telefon: 0745–023831.

ELADÓ Kovászna megyében 
piros Opel Corsa, Eco 1.2/ASB/
ESP/2004, forgalomba beírva, 100 
ezer kmben. Telefon: 0745–616077.

ELADÓ Kovászna megyében 
2006-os évjáratú  (2008-ban beíra
tott) fekete, ötajtós Opel Corsa (1.3-
as CDTI motorral). Irányár: 4500 eu
ró. Telefon: 0724–304960.

ELADÓ Kovászna megyében 
2001-es évjáratú, 1.6-os benzin+gáz 
üzemű, frissen beírt Opel Vectra B 
minden extrával. Ára: 3900 euró. Te
lefon: 0747–030329.

ELADÓ Kovászna megyében 
2001-es évjáratú Ford Transit, 
forgalomba beírva. Telefon: 0740–
877533.

vegyes
ELADÓ Csíkszentsimonban, terme

lőtől sárgarépa nagy tételben, étkezési 
burgonya, Santé, Laura vetőmagbur
gonya, valamint 50 LEs homlokrakodó 
traktor. Házhoz szállítás megoldható. 
Telefon: 0727–874009, 0266–346834, 
0722–342429. (21160)

ELADÓ alig használt Atomic síléc 
(piskóta) újszerű állapotban, kedvez
ményes áron, 170 cmes méretben. 
Telefon: 0726–573808.

ELADÓK: 651es traktor oldalgrup, 
Carpaţi hátsó híd, egyben kapcsoló
szekrény, reduktor, felező, különböző 
gardányok. Csere is érdekel állatra. 
Telefon: 0266–331818.

ELADÓ új, cserefából faragott 
hat szék és asztal (ajándékba kettős 
fa ragott polc). Ára: 2000 lej. Telefon: 
0266–320003. (21146)

ELADÓ 220 V-os, 2000 W-os né
met gyártmányú áramfejlesztő (gene
rátor). Telefon: 0266–312550, 0743–
915574.

ELADÓ közepes nagyságú vas
eszterga. Telefon: 0744–261505.

ELADÓ minden munkára alkal
mas, szép testű, 3 éves, piros-pej 
ménló. Irányár: 4000 lej. Telefon: 
0745–335585.

ELADÓ 120 x 70 cmes fa babaágy, 
dupla matraccal, újszerű állapotban. 
Ára: 270 lej. Telefon: 0745–838884.

ELADÓ négy 9 hónapos juhász
kutya vagy ELCSERÉLHETŐ juhokra. 
Irányár: 1000 lej. Telefon: 0743–
516295.

állás

Csíkszeredai székhellyel  ren
delkező kft. gyenge áramban 
(füstérzékelő, riasztóberendezés 
stb.) gyakorlattal rendelkező vil
lanyszerelőt ALKALMAZ. Előnyt 
jelent a vízszerelésben, belső 
építkezési munkában való jár
tasság. Önéletrajzokat a 0266–
312112es faxszámra várunk 
2012. január 25ig.

Gyereknevelést és felügyele
tet VÁLLALOK pedagógus végzett
séggel. Telefon: 0742–437909. 
(21164)

megemlékezés

Hirdetések

Öt éve, hogy elmentél már,
De szívünkben örökre 
itt maradtál.
Nehéz feledni, 
vagy tán nem is lehet,
Hisz a fájdalom 
mindennél erősebb.
Hiába a könny, 
hiába már minden,
Te nem vagy itt 
és már soha nem is leszel.

Öröklétük és drága 
emléküket hűen őrizve, 
szemünkben könnyel, 
szívünkben örök fáj
dalommal emlékezünk 
2007. január 21re,

BIRÓ LAURA
vegyészmérnök

halálának 5. évfordulóján, vala
mint

FAZAKAS ISTVÁN

volt ditrói lakos halálának 10. 
évfordulóján. Lelkükért az en
gesztelő szentmise 2012. janu
ár 20án, pénteken 18 órakor 
lesz a Millenniumitemplom
ban. Áldott legyen emlékük, 
nyugodjanak békében! Szeret
teik. (21163)

Az idő elmúlhat, 
szállhatnak az évek,
Míg élünk, velünk lesz 
szép emléked.

Fájó szívvel emlé
kezünk 2011. január 
19re,

GÁL SÁNDOR

halálának első évfordulóján. 
Csendes álma fölött őrködjön az 
örök szeretet és az emlékezés. 
Szerettei – Csíkszentgyörgy. 
(21158)

2012. január 19., csütörtök  | 13. oldal 

Az AGROFRUCT Rt.
értesíti az érintetteket, hogy a Kobátfalva 8. szám alatt található pá-
linkafőzde működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította.

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

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A Gos-Mad Kft. 
– melynek székhelye Csíkmadaras 134. szám, Hargita megye – 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Me
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkmadaras község kül
telkén megvalósítandó Andezit kitermelése Madaras periméterből 
című tervét a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk be
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapo
kon 8.30–16.30 óra között, valamint a Korinthos Kft. székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel
jes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökséghez. 

Tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041.

A TERFIN Kft. (tel.: 0741–111892) székelyudvarhelyi beruházó
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környezetvédel
mi Ügynökség a Fagázmotoros kogenerációs berendezés telepítése elektro-
mos áram és hőenergia előállításához a cég munkapontján, Fenyéd község 
294. szám alatti tervére vonatkozóan, 2012.01.17én döntést hozott az 
eseti elbírálás nyomán (nem szükséges a környezetvédelmi hatástanulmány 
elkészítése).

A döntés tervezete, valamint a döntést megalapozó érvek megtekint
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík
szereda, Márton Á. utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.30 óra 
között, valamint az apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek javaslataikat/észrevételeiket a döntés tervezetét illetően 
írásban a hirdetés megjelenésétől számított 5 napon nyújthatják be a Har
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. Fax: 0266–310041.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka
lász és Tudor negyed), Szé
kely udvarhelyen: Győrfi And

rás: 0744–391537, Jakab Zoltán: 
0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde – 
0745–565894, Csíkkozmás: 
Les  tyán Jenő – 0726–604137, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 
0740–535990, Csíkszentgyörgy: 

Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi
roska – 0744–912658, Csík
szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–
350229, Csík szépvíz: Lász
ló Ferenc – 0266–325000, 
Nagytusnád: Pál Csaba – 0728–
835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT 
KERES 

SZÉKELY KERESZTÚRRA 
ÉS RIKKANCSOKAT 

SZÉKELY UDVARHELYRE.
Telefon: 0733–553014.

A csíktaplocai  
magánerdő- 

tulajdonos gazdák 
közgyűlést tartanak 
2012. január 29én,  

vasárnap  
du. 14 órakor  

a helyi kultúrotthonban. 

hargitanépe



Izgalmas mérkőzéseket rendeztek 
a Szerbiában zajló férfikézilabda-
Európa-bajnokság harmadik já-
téknapján, kedden. A németek 
egy góllal gyűrték le a macedó-
nokat, a házigazdák pedig kettő-
vel a vb-ezüstérmes dánokat, a 
szerbek a sikernek köszönhetően 
továbbjutottak csoportjukból.

Fantasztikus mérkőzést és 
han gulatot hozott a kedd 
esti szerb–dán összecsapás, 

amelyet az első félidőben kézben 
tartottak a világbajnok ezüstérmes 
dánok, ám a folytatásban – első-
sorban a bámulatosan védő Darko 
Sztanics kapusnak hála – a házigaz-
da felülkerekedett. Jobban kezdtek 
a skandinávok, sőt vezettek is két-
három góllal, miután az első félidő-
ben nagyszerűen vették ki a játék-
ból Marko Vujint. A kapus Niklas 
Landin is sokat tett a vezetésért, sőt 
a hálóőr – remek helyzetfelismerés 
után – a 26. percben a saját hato-
sától az ellenfél kapuját is bevette, 
a dánok vezettek is szünetben. A 
szünet után a szerbek egyenlítettek, 
majd a vezetést is megszerezték, ám 
az utolsó öt percre egyenlővel men-
tek a felek, amelyben a szerbek vol-
tak pontosabbak és szerencséseb-
bek, így végül 24–22-re nyertek.

A lengyelek a vártnál talán köny-
nyebben intézték el a szlovákokat, 
miután az első félidő közepétől fo-
lyamatosan húztak el ellenfelüktől. 
A hajrára már úgy mehettek a len-
gyelek, hogy a húszgólos győzelemre 
hajtottak, ami végül nem jött össze, 
de az eredmény így is imponáló 
fölényt mutat. A csoportból Szer-
bia már biztosan továbbjutott (és 

négy pontot visz a középdöntőbe), 
míg Szlovákia kiesett. A dánok és 
a lengyelek az utolsó fordulóban a 
kvartett második helyéért és közép-
döntős pontokért küzdenek meg 
egymás ellen.

A macedón–német mérkőzés 
hatalmas küzdelmet hozott, és bár a 
németek jól kezdtek, a folytatásban 
az egész mérkőzésen egyik csapat 
sem tudott két gólnál többel elhúz-
ni. A második félidőben azonban 
sokáig úgy tűnt, a fanatikusok által 
biztatott macedónok legyűrhetik 
a németeket, végül ez az elhibázott 
utolsó támadások miatt nem történt 
meg. A svédek elsősorban a remek 
napot kifogó Niclas Ekbergnek kö-
szönhették a csehek elleni sikert, il-
letve annak, hogy a túloldalon Filip 
Jícha ezúttal viszonylag alacsony ha-
tékonysággal vette célba a kaput. A 
két svéd kapus is hozzátette a magáét 
a sikerhez, hiszen mindketten leg-
alább 30%-kal védtek. A svédeknek 
az utolsó körben le kell győzniük a 
csoportelsőséghez a németeket.

Eredmények, állás, műsor
A csoport: Szerbia – Dánia 

24–22 (10–12), Szlovákia – Len-
gyelország 24–41 (13–17). Az 
állás: 1. Szerbia 4 pont, 2. Len-
gyelország 2 p., 3. Dánia 2 p., 4. 
Szlovákia 0 p. Szerbia továbbju-
tott a csoportból, míg Szlovákia 
kiesett.

B csoport: Csehország – 
Svédország 29–33 (17–19), Ma-
cedónia – Németország 23–24 
(12–12). Az állás: 1. Svédország 
3 p., 2. Csehország 2 p., 3. Német-
ország 2 p., 4. Macedónia 1 p.

Az Oroszország – Franciaor-
szág és Magyarország – Spanyolor-
szág (C csoport), illetve a Szlovénia 
– Horvátország és Izland – Norvé-
gia (D csoport) találkozók tegnap 
este lapzárta után értek véget.

A mai műsor: A csoport: Len-
gyelország – Dánia (19.15), Szer-
bia – Szlovákia (21.15); B cso
port: Németország – Svédország 
(19.15), Csehország – Macedó-
nia (21.15).

Továbbjutásukat ünnepelték a házigazdák a dánok fölött aratott győzelem után

FérFIkézIlAbdA-Eb

Szerb bravúr és továbbjutás

VízIlAbdA-Eb

Magyar győzelem a házigazdák ellen
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hirdetések

Sport

> Székelyudvarhelyi Sportgála. Szé-
kely ud var hely Polgármesteri Hivatala és 
a Székelyudvarhelyi Sportért Alapítvány 
közösen szervezi a második Székely-
udvarhelyi Sportgálát, ahol többek közt 
a város legjobb, országos, valamint nem-
zetközi versenyeken dobogós helyezést 
elért ifjúsági és felnőttcsapatait, egyéni 
sportolóit, valamint szabadidős sport-
rendezvények szervezőit fogják díjazni. 
Elismerésben részesülnek azok az edzők, 
sportvezetők, a média sporttal foglalko-
zó munkatársai, akik 2011-ben munká-
jukkal és szakértelmükkel támogatták 
Székelyudvarhely sportéletének fejlődését, 

valamint a város azon sportemberei, akik 
életük során, határokon is átívelve a székely 
anyaváros hírnevét növelték. Javaslatokat 
holnapig várnak a prosport@varoshaza.ro 
e-mail címre, bővebb információért pedig 
hívják a 0733–313022-es telefonszámot. 
A javaslatban kérik feltüntetni az illető 
sportoló, csapat nevét, sportágat, valamint 
az egyesület és a klub nevét, címét és a 
2011-ben elért eredményt.

> Teremfoci. Január utolsó hétvégé-
jén rendezik a már hagyományos, a tizen-
ötödik kiírásához érkezett teremtornát az 
Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokság-

ban szereplő együtteseknek. A szervezők 
tájékoztatása szerint ezúttal is 32-es me-
zőnnyel számolnak. A csapatvezetők még 
ma jelentkezhetnek 16 és 17 óra között a 
székelyudvarhelyi sportcsarnoknál. A sorso-
lást január 23-án, 18 órától tartják, a torna 
időpontja pedig január 27–29. A benevezé-
si díj csapatonként 240 lej. Csak a körzeti 
bajnokságban részt vevő együttesek, ezek 
leigazolt játékosai szerepelhetnek a tornán.

> NBAsztárok Londonban. Kihir-
dette keretét a londoni olimpiára Mike 
Krzyzewski, a címvédő és világbajnok 
amerikai férfikosárlabda-válogatott szö-

vetségi kapitánya. A 20 tagú névsorból 
18-an tagjai voltak a 2008-ban Pekingben 
vagy a 2010-ben Törökországban arany-
érmes együttesnek, a két új név Griffin és 
Aldridge. A szakvezető június 18-án szű-
kíti le keretét az ötkarikás játékokon részt 
vevő 12 főre. Az amerikai keret: Kobe 
Bryant, LeBron James, Dwyane Wade, 
Chris Bosh, Carmelo Anthony, Dwight 
Howard, Chris Paul, Deron Williams, 
Kevin Durant, Derrick Rose, Tyson 
Chandler, Eric Gordon, Rudy Gay, Kevin 
Love, Lamar Odom, Chauncey Billups, 
Russell Westbrook, Andre Iguodala, Blake 
Griffin, LaMarcus Aldridge.hí
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A magyar férfivízilabda-válo-
ga tott második mérkőzése csak 
egy negyedig volt szoros az 
eind hoveni Európa-bajnoksá-
gon, kemény dénes csapata 
végül tizenhárom góllal verte a 
házigazda hollandokat.

Kissé bágyadtan indította 
a meccset a magyar csa-
pat,  s bár kétszer is meg-

volt a vezetés, döntetlennel zá-
rult az első negyed. A második 
nyolc perc elején bemelegedett 
a magyar a csapat, és a nagyszü-
net előtti ötméteres-párbaj után 

háromgólos vezetéshez jutottak 
Kemény Dénes legényei.

A fordulás után támadásban 
már sokkal összeszedettebben ját-
szott a magyar válogatott, a cente-
rek is remekeltek, hátul pedig hol a 
blokk, hol Baksa állta útját a hol-
land lövéseknek. Az utolsó nyolc 
perc hatgólos előnyről indult, de 
ekkor kezdődött az igazi gála, a 

hollandok teljesen összezuhantak, 
a magyarok pedig kedvük szerint 
lövöldözték a gólokat.

Eredmények, műsor
A csoport: Magyarország – Hol-

landia 19–6 (2–2, 4–1, 5–2, 8–1) /a 
magyar góldobók: Kiss G. 5, Hárai 
3, Kásás 2, Hosnyánszky 2, Biros 2, 
Katonás 2, Szivós 2, Varga Dénes 1/; 

Görögország – Macedónia 10–6, 
Olaszország – Törökország 24–7. 
A csoport állása: 1. Magyarország 6 
pont, 2. Görögország 6 p., 3. Olasz-
ország 3 p., 4. Macedónia 3 p., 5. 
Hollandia 0 p., 6. Törökország 0 p.

B csoport: Szerbia – Német-
ország 13–12, Spanyolország – 
Románia 12–10, Horvátország 
– Montenegró 10–8. A csoport 

állása: 1. Horvátország 6 p., 2. 
Szerbia 6 p., 3. Montenegró 3 p., 
4. Spanyolország 3 p., 5. Románia 
0 p., 6. Németország 0 p.

A csoportgyőztesek az elődön-
tőbe jutnak, a második és a harma-
dik helyezettek a negyeddöntőben 
folytatják a küzdelmeket.

A mai műsor: A csoport: Ma-
gyarország – Macedónia (14), Gö-
rögország – Törökország (15.30), 
Olaszország – Hollandia (20).

B csoport: Németország – Spa-
nyolország (17), Horvátország – 
Szerbia (18.30), Románia – Mon-
tenegró (21.30).



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 19. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 347. Napnyugta ma 17.00-
kor, napkelte holnap 7.54-kor. 

Isten éltesse 
Sára és Márió nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat
A héber eredetű Sára jelentése: herceg-

nő, uralkodónő, a Máriusz olasz változatá-
ból önállósult Márió pedig  férfit jelent. 

Január 19-én történt 
1945. A II. világháborúban a szovjet 

hadsereg elfoglalta Krakkót. 

Január 19-én született 
1736. James Watt angol mérnök, az első 

üzemképes gőzgép feltalálója 
1809. Edgar Allan Poe amerikai költő, 

novellista és kritikus 
1839. Paul Cézanne francia festő,
1921. Mészöly Miklós Kossuth-díjas író 

Január 19-én halt meg 
1576. Hans Sachs német mesterdalnok 
1878. Szigligeti Ede/Szathmáry József 

író, színész, rendező, a Liliomfi szerzője 

szünetel a szolgáltatás

A Goscom Rt. értesíti fogyasztóit, hogy 
ma 8–20 óra között javítási munkálatok miatt 
szünetelni fog a fűtés- és melegvíz-szolgáltatás 
a csíkszeredai Tudor negyedi III-as kazán által 
ellátott tömbházakban. 

a nép ügyvédje

Hargita megye lakosságának tudomására 
hozzák, hogy a nép ügyvédje havonta kihallga-
tást tart Csíkszeredában. A következő kihall-
gatás időpontja január 26., csütörtök 10 és 14 
óra között a prefektúra székhelyén (Szabadság 
tér 5. szám), a földszint 5. számú irodájában.

jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerve-
zete értesíti a lakosságot, hogy minden csü-
törtökön 10 és 10.30 között ingyenes jogi 
tanácsadást tartanak a Petőfi Sándor utca 
8. szám alatti székházban (Kelemen Hunor 
parlamenti képviselő irodája). Előzetesen 
bejelentkezni a 0266–31183, illetve a 0743–
663590-es telefonszámokon vagy személye-
sen lehet.

közkorcsolyázás

A csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán 
szombaton és vasárnap este hét és kilenc óra 
között lehet korcsolyázni, amennyiben nincs 
mérkőzés az adott időpontokban. A belépők 
ára alkalmanként 6 lej.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika 
Marketing: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 
0733–110166. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, 
e-mail: office@hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az elofizetes@hargitanepe.ro címen, 
a postásoknál, a postahivatalokban, 
valamint banki átutalással. 

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

para

programajánló

Filmvetítés
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulá-

tusa szervezésében a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából mutatják be Varsányi Ferenc Rej-
tő és az animáció rejtelmei… című, Rejtő Jenő 
életéről szóló dokumentumfilmjét, illetve 
szemelvényeket Varsányi Ferenc alkotásai-
ból. Helyszín: a csíksomlyói Hotel Salvator, 
vasárnap 18 órától. Meghívott vendég: Var-
sányi Ferenc filmrendező (Budapest).

Kantarzsíni bolhapiac
Béres László rendezésében a gyergyó-

szentmiklósi Figura Stúdió Színház nagy-
színpadán a Kantarzsíni bolhapiac című 
darabot kísérheti figyelemmel a közönség 
hétfőn 16 órától. Az előadás megtekintésére 
érvényes a Salamon Ernő-diákbérlet. 

Bemutató est
Bemutató estet tart a szegedi Lazi Könyv-

kiadó Székelyudvarhelyen holnap 19 órától 
a Művelődési Ház koncerttermében. Meghí-
vott vendégek: Lázár István, Dobos Tamás. 
Fellép: Fekete Vince költő. A kiadó legújabb 
kiadványai a helyszínen kedvezményes áron 
megvásárolhatók. Szervezők: Magyaror-
szág Kulturális Koordinációs Központja, 
Székelyudvarhelyi Művelődési Ház.

Kabaréelőadás
Nyakig pácban című zenés szilveszteri ka-

baréműsorával lép színpadra a marosvásárhe-
lyi Ha hota Színtársulat Székelyudvarhelyen, 
a Művelődési Házban ma 19 órától, holnap 
17 órától, illetve 20 órától; Csíkszeredában 
pedig a Csíki Játékszín nagytermében láthat-
juk előadásukat szombaton és vasárnap 17 és 
20 órától. Gyergyószentmiklóson a Figura 
Stúdió Színház nagyszínpadán január 30-án 
és 31-én 19 órától kísérhetik figyelemmel ka-
baréműsorukat az érdeklődők.

Hétvégi túrák
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosz-

tálya szombaton és vasárnap téli túrára hívja a 
természet kedvelőit. Útvonal: Hargitafürdő 
– Marosfő. Indulás: szombaton reggel hét 
órakor a Penny áruház parkolójából személy-
autókkal Hargitafürdőig. A szállás menedék-
kunyhóban lesz megoldva. A felszerelésből ne 
hiányozzon a termosz, homloklámpa, gázégő 
a főzéshez, téli hálózsák és derékalj, túrabot, 
hószemüveg. A túrára a 0752–568855-ös te-
lefonszámon lehet a mai nap folyamán. Túra-
vezető: Tőke Dénes.

*
A Gentiana Természetjáró Egyesület 

vasárnap a Csíki-havasokba szervez túrát. 
Útvonal: Csíkszereda – Véreskép-emlékmű 
– Bükkfeje-tető – Libidári-domb – Csík-
szereda. Indulás: vasárnap reggel 9 órakor a 
Hargita Vendégváró épülete előtti térről. A 
túrára szombaton 21 óráig lehet beiratkozni 
a 0745–107618-as telefonszámon.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

– Nagyapámnak biztos módszere volt az álmatlanság ellen, fiam.
– És mi volt az, Ödi bátyám?

– Éterbe áztatott matrac.
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PONT. 

Alternatív ifjúsági kávéház

Az Erdélyi Magyar Ifjak csíkszeredai 
szervezete a Csíki Diáktanácsok 
Egyesületével (CsíkiDT) és a Nagy 

István Művészeti Líceummal közösen szer-
vezi meg a PONT. Alternatív ifjúsági kávé-
ház névre keresztelt rendezvény harmadik 
kiadását. A ma 15 órától kezdődő rendez-
vény helyszíne a csíkszeredai Nagy István 
Művészeti Szakközépiskola nagyaulája. A 
PONT. célja, hogy megfelelő közeget biz-
tosítson a csíki ifjúság kulturális, illetve köz-
életi megnyilvánulásaira, mottó: Fiataloktól 
– fiataloknak. A rendezvény programja: 
15 órától bemelegítővel kezdenek, 16 órá-
tól pedig színpadra lép a Vonós quartett (a 
Nagy István Művészeti Líceum diákjai). 17 
órától Liszt Ferenc élete és munkássága cím-

mel zenés előadást tartanak, ezt követően 18 
órától kerekasztal-beszélgetés lesz az ifjúsági 
szervezetek képviselőivel. 19.30-tól ifjú köl-
tőpalánták műveiből tartanak felolvasást. 
A rendezvényt a 20 órától kezdődő Motifa 
zenekar koncertje zárja. Párhuzamos prog-
ramok: beszélgetések tea és kávé mellett, ka-
rikatúra-készítés, fotókiállítás (Péter Előd, 
Az év természetfotósa-díjazottjának műve-
iből), társas játékok, tombolahúzás értékes 
nyereményekkel.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó 550. könyve

Sas Péter: A heraldikus

Magyarország középcí-
merét, a királyi Romá-
nia címerét – amelyet 

a királyságra utaló jelképek nél-
kül ma is használnak –, Márton 
Áron püspöki címerét tervezte 
többek között Köpeczi Sebes-
tyén József, a XX. század egyik 
legjelentősebb heraldikusa. Sas 
Péter művelődéstörténész terje-
delmes monográfiában mutatja be a címer-
festő életét és munkásságát, rávilágítva arra, 
hogy Köpeczi művészként, művészettörté-
nészként egyaránt jelentőset alkotott, e mű 

ismerete nélkül rendkívül hiá-
nyos lenne a 20. századi erdélyi 
szellemtörténetről alkotott kép. 
A Pallas-Akadémia Könyvkiadó 
550. köteteként megjelent mo-
nográfia 1300 oldalon, mintegy 
1700 illusztrációval mutatja be 
ezt az életművet.

Forma: 193 x 274. Terjede-
lem: 624 + 648 oldal, amelyből 

72 oldal színes. Kivitelezés: kötött. Ára: 
265 lej. A könyv megvásárolható a Guten-
berg Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi 
utca 4. sz., telefon: 0266–316798. 
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Betongolyóval a vonattetőn 
utazók ellen

Lengőtekeszerű újítást pró
bál ki az indonéz állam
vasút a vonattetőn utazni 

vágyók elijesztésére: sárgadiny
nyényi betongolyókat lógat be 
a pályára.

A súlyos gömbök nem sokkal 
vannak magasabban a vonatok 
tetejénél, és az azokon „szörfö
zőket” ki, le vagy agyonüthe
tik. A fájdalmasnak és halálosan 
balesetveszélyesnek tűnő újításra 
azután fanyalodott az indonéz vasút, hogy jó 
pár más megoldással kudarcot vallott, ugyan
akkor szeretne véget vetni annak, hogy évente 
több tucatnyi „tetőző” haljon meg vonatbal
esetben. Korábban volt, hogy befújták vörös 
festékkel a tetőn utazókat, kutyákkal kergették 
le őket, szögesdróttal vonták be a kocsik tetejét 

– hiába. A hatóság még muszlim 
papok segítségét is kérte, beszélje
nek a vakmerő vonatozók lelkére, 
hogy azok felhagyjanak utazási 
szokásukkal, de ez se vezetett 
eredményre, ami amúgy nem 
nagy csoda, mivel a szerelvények 
belseje heringeket lepipálón zsú
folt, bennük utazni még a tető
nél is kényelmetlenebb, ráadásul 
rendkívül izzasztó, míg a vonat 
„emeletén” biztos a léghűtés.

A „lengőtekék” felfüggesztése kedden 
kez dődött Jakarta vasútállomásainál. Több 
száz betongolyót lógatnak be a pályákra. 
Ha a vonatozás „felső tízezrének” elveszik a 
kedvét a tetőzéstől, akkor begolyóznak min
den fontos vonalat – adta hírül a The Daily 
Telegraph című lap.

fotóalbum

-8
2 C̊

-10
-2 C̊

-11
2 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

-7/2 -9/-1 -7/2 -8/-2

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, 
eleinte a térség középső részén, majd inkább 
keleten, északkeleten várható kisebb havazás, 
hószállingózás. A nyugati, délnyugati szél né
hol megélénkül.

A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Csík szeredai Tanulók Háza közös szervezésében lezajlott III. Hargita Megyei 
Diák-fotópályázatra beküldött képet Fazakas Imola (Csíkszereda) készítette. 

Döbbenten hallom a történteket, hogy 
a kolozsvári tüntetések „melléktermékeként” 
néhány nemzeti érzelmű egyén nem fért el 
a magyarság egyik leghíresebb jelképétől, a 
Mátyás-szobortól. Pár éve csak legyintettem, 
amint a szakértők – főként gazdaságiak és 
szociológusok – azt vetítették előre, hogy a sze-
génység növekedésével egyenes arányban fog 
növekedni a nemzeti öntudat, azzal egyetem-
ben pedig a szélsőséges primitív nacionalizmus 
is. Most pedig csak szomorkodni tudok... sajnos  
igazuk lett. A történelem folyamán Erdélyor-
szág mindig arról volt híres, hogy a legtöbb 
nemzet és etnikum problémamentesen megfér 
egymás mellett. Jelenleg az ország tüntet és for-
rong a kormány lépései ellen, de leghamarabb 
mégis csak a köztéri kincsek látják kárukat. A 
„MUIE UDMR” alcím természetesen heves 
ellenérzéseket váltott ki minden magyar párt-

ból, sokan provokációnak vélik. Ilyen esetben 
mindig előkerítenek néhány tettest (persze, 
ha ők is úgy akarják), majd egy szimbolikus 
összeg fejében futni hagyják őket – csupán 
hallgasson a magyar. Egyetemi éveim alatt 
felemelő volt hallgatni, ha egy-egy helybéli 
idős ember elmesélte gyermekéveit, amikor a 
románok is „Jó napot, úrfi”-val köszöntek a 
Mátyás téren, mégsem forrongott senki. Tör-
ténelem ide, vagy oda, de felteszem a kérdést: 
mivel is tudják kárpótolni azokat a magyaro-
kat, akiknek nem maga a felirat fáj, hanem az 
elnyomottság érzése, miközben rajtunk kuncog 
a kolozsvári románság? Arra is kíváncsi len-
nék, hogy milyen reakciót váltana ki a romá-
nokból (és főként mennyi büntetést rónának 
ki), ha a néhány száz méterrel arrább levő 
Avram Iancu-szobron megjelenne egy „Köcsög 
Băsescu” felirat...

Most bujtogatok?
      villanás n Antalfi József
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 kÉszÍtEttE: bEnEdEk Enikő
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sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.január19.

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. február 1-jéig kell beküldeni.
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