
Baktériumokkal fertőzött források

Nem megbízható a somlyói borvíz?
Időről időre felröppen a hír arról, hogy fertőzött a csíksomlyói borvízforrás vize, és mint kiderült, 
nem mindig megalapozatlanul. A szakemberek egy másik, a csíkszeredaiak által igen kedvelt 

forrás vizének minőségét sem tartják megfelelőnek. > 3. oldal

Pillepalackokat töltő férfi a csíksomlyói borvízforrásnál. Pánikra nincs ok, aggodalomra annál inkább, és a figyelmeztető tábla is indokolt lenne fotó: domján levente

Valentájndej
Azt kellett megérniük, hogy 

amerikai vagy dél-amerikai 
filmekben hallott nevet viselő 
dédunokáik hasonló hang-
zású nevű, vélhetően ellenté-
tes nemű szeretőjükkel 
wellnesszeznek és szerel-
mi ajzószerként kínált 
ételt esznek Valentin-napon 
vajegy szállodában.
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     sarány istván

hőszigetelési program

Felülbírálták 
az óvást

Felülbírálták azt az óvást, ame
lyet a versenytárgyaláson részt 

vevő, egy más megyéből jelentkező 
cég nyújtott be a hőszigetelési prog
ram kiírásával kapcsolatban, 
így a csíkszeredai tömbházak 
hőszigetelési munkálataira 
kiírt versenytárgyalás folytatódik – 
jelezte a városháza.

Nem állította le 
a forgalmat a hó 62 4Nyomozó szakértők 

helyett boríték
„Nem érdemek, 
érdekek szerint szavaztak”

hirdetés

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3477î
1 amerikai dollár USD 3,2778î
100 magyar forint HUF 1,4946ì

ódzkodó udvarhelyiek

Lasszóval fogják 
a jelölteket

Nincs könnyű dolguk azoknak 
az újonnan létrejött szer  

ve zeteknek, amelyek Szé kely ud
var helyen a közelgő helyhatósági 
vá lasztásokon tanácsosjelölteket 
sze  retnének állítani. A székely 
anya vá rosban sokan úgy tartják, 
aki önkormányzati képviselőnek 
jelölteti magát, az városszolgálat 
helyett politizálni, meggazdagod
ni szeretne. Az RMDSZ, az MPP 
és az EMNP biztosan indít 
saját polgármesterjelöltet, 
a Zöld Párt feltehetően a 
Néppárthoz fog besorolni, és az 
UKKSZnek is döntenie kell. 

hargita megye 

A bérrangsor 
végén

Az Országos Statisztikai Intézet  
nyilvánosságra hozta a 2011

es esztendei, valamint december 
havi bérstatisztika számadatait. 
Ezek szerint 2011 decemberében 
az országos átlagos bruttó bér 2209 
lej volt, az átlagos nettó bér pedig 
1604 lej. Az ágazati, valamint a 
területi megoszlás tekintetében 
a különbségek igen eltérők. Így 
például a privát pénzinté
zeti szektorban a decemberi 
átlagos nettó bér országos 
viszonylatban 4348 lej volt, míg a 
vendéglátóiparban alig 928 lej. 
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A biztosítótársaság szakértőit 
várták tegnap Csíkszentlélekre, 
ám a havazás miatt nekik nem 
sikerült eljutni a településre. 
Megérkezett viszont a szentlé-
leki községházára Székely Ernő, 
Csíkszentkirály polgármestere, 
és nem üres kézzel: a szom-
szédos község helyi tanácso-
sainak, önkéntes tűzoltóinak, 
fúvószenekari tagjainak a múlt 
héten leégett csíkmindszenti 
sportcsarnok újjáépítését tá-
mogató adományát hozta.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Acsíkmindszenti sportcsar-
nok tűz után maradt rom-
jai között hamarosan vizs-

gálódni kezdenek a biztosítótársa-
ság szakértői. A helyszínt addig is 
lezárták, biztonsági szalaggal vették 
körül. 

– Az épületre nagy értékű biz-
tosítást kötöttünk tűz ellen, mára 
vártuk a biztosítótársaság hely-
színelő embereit. Éppen az imént 
beszéltem velük, valahol Medgyes 
környékén járnak, és csak csigatem-
póban haladnak a nagy havazás mi-
att – világosított fel tegnap délután 
Pál Péter, Csíkszentlélek polgár-
mestere. 

Az elöljáró elmondta, hogy a 
tűz utáni továbblépésről a szakértői 
vizsgálatot követően dönthetnek. 
Pál szerint sok múlik a biztosító-
társaság hozzáállásán, a tűzvész 
keletkezési körülményeit nyomozó 
vizsgálat eredményén: a legjobb 

esetben a biztosító fizet, akkor nem 
lesz baj, hiszen az összeg fedné az 
újjáépítési költségeket. 

A biztosítótársaság vizsgálatá-
val párhuzamosan a csíkszentléleki 
helyi önkormányzat egy független 
szakértőt is megbízna a vizsgálattal. 
Arra is próbálnak felkészülni, hogy 
járható utat keressenek a sportcsar-
nok újjáépítésére, ha a biztosítótár-
saság valamiért csak részben lenne 
hajlandó fedezni a keletkezett kárt, 
vagy legrosszabb esetben különbö-
ző okokra hivatkozva egyáltalán 
nem fizetne.

– A szélesebb körű közösségi 
támogatásban bízunk, hiszen ez a 
kis település önerőből nem tudná 
egyhamar újjáépíteni a csarnokot, 
legalábbis olyanná nem, amilyen 
volt. Márpedig az épület arculatát, 
jurtát idéző, magyar jellegét meg 
szeretnénk őrizni, és úgy vissza-
építeni a csarnokot, ahogyan volt. 
Feltett szándékunk, hogy az eddigi 
tapasztalatokra épített, a gördülé-
kenyebb működtetést szolgáló egy-
két kisebb változtatástól eltekintve 
az eredeti tervek szerint építjük újjá 
a sportcsarnokot. Többen jelezték 

már támogatási szándékukat, szom-
szédos önkormányzatok, különbö-
ző szervezetek, közbirtokosságok 
magánemberek, ezért első lépésben 
megkerestük a jogi formáját annak, 
hogy fogadni tudjuk az újjáépítésre 
szánt adományokat – nyilatkozta 
Pál Péter.

Székely Ernő, Csíkszentkirály 
polgármestere elsőként érkezett a 
szomszédos község helyi tanácsosai, 
önkéntes tűzoltói, fúvószenekari 
tagjai által összegyűjtött adományt 
tartalmazó borítékkal. Elmondta, 
a község tanácsának tagjai pártál-

lástól függetlenül, egy emberként 
mondtak le tanácsosi illetményük-
ről erre a célra. 

– Nem sok a most átadott 3 
ezer lej, de inkább a gesztust tar-
tottuk fontosnak, a jelzést, hogy 
igyekszünk a lehetőségeinkhez 
mérten segíteni, hiszen amikor a 
tervek készültek, akkor Csíkszent-
lélek még Csíkszentkirályhoz tar-
tozott, mondhatni együtt kezdtük 
a csarnokot. Persze ezzel a jelképes 
összeggel nem ért véget a támogatá-
si szándék, a kollégák keresik a jogi 
lehetőséget arra, hogy miként tudja 
támogatni az önkormányzat az új-
jáépítést, de elindult a gyűjtés meg-
szervezése a vállalkozóink között is 
– nyilatkozta Székely.

 A vizsgálat lezárultával tehát 
megkezdődhet majd az újraépítés: 
az épület megmaradt tartópillérei-
nek, betonelemeinek statikai vizs-
gálata, az esetleges konszolidációs 
munkálatok megtervezése lenne az 
első lépés. 

– Kell továbbá 130 köbméter 
fűrészáru, 53 ezer hódfarkú cserép, 
és kitartás, rengeteg befektetett 
energia, áldozatos munka. Utóbbi-
val nem lesz gond – ígérte Pál Pé-
ter polgármester az épület romjai 
között. 

A szükséges faanyag nagy ré-
szét egyébként a helyi közbirto-
kosság felajánlotta, de elkel min-
denki segítsége, hogy a Makovecz-
tanítvány Esztány Győző által 
tervezett sportcsarnok, az alcsíki 
régió egyik legmarkánsabb épülete 
újjászülessen.

A tűzvész martalékává lett sportcsarnok romjai. Újjáépítésében meghatározó a biztosítótársaság döntése fotó: márton emilia

CSíkSzEntkirály SEgítEtt ElSőként A mindSzEntiEknEk 

Nyomozó szakértők helyett boríték

Felülbírálták azt az óvást, amelyet 
a versenytárgyaláson részt vevő, 
egy más megyéből jelentkező 
cég nyújtott be a hőszigetelési 
program kiírásával kapcsolat-
ban, így a csíkszeredai tömbhá-
zak hőszigetelési munkálataira 
kiírt versenytárgyalás folytatódik 
– jelezte a városháza.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Folytatódik a csíkszeredai 
tömbházak hőszigetelési 
munkálataira kiírt verseny-

tárgyalás, amit a múlt hét folyamán 
óvott meg egy más megyéből je-
lentkező cég. 

– A múlt héten fel kellett 
függesztenünk a tervezésére kiírt 
közbeszerzési eljárást, ugyanis az 
óvást benyújtó cégnek nem tet-
szett, hogy a város azt kérte, a ter-
vezés előtt mérjék fel a tömbházak 
jelenlegi állapotát, emellett pedig 
a kiírásban két csoportra osztott 
munkához hasonló referenciát 
kértünk a pályázóktól, ami miatt 
szintén fellebbeztek – mondta el 
lapunknak Szőke Domokos. Csík-
szereda alpolgármestere ugyanak-
kor közölte, az Óvásokat Elbíráló 
Országos Bizottság felülbírálta a 
cég óvását. 

– Egyelőre nem tudjuk, hogy 
idén mekkora pénzkeretet biztosít 
a kormány a hőszigetelési prog-
ram költségeinek fedezésére, így 
még nem igazán beszélhetünk a 
program elindításáról. A tavalyról 
mindössze egy tömbház maradt 
hátra, amelyre megvan a kivitele-
zői szerződés, ennek  munkának az 
idő felmelegedésével, március-áp-
rilis folyamán neki is lehetne fog-
ni. Tavaly 5 milló lejt kaptunk az 
államtól, ami a hőszigetelés költ-
ségeinek felét fedezte, a város 3, a 
lakók 2 millió lejjel járultak hozzá. 
Reméljük, hogy az idén is legalább 
ennyit, de jobban örülnénk, ha 
többet kapnánk az államtól – kö-
zölte az alpolgármester.  A 2012-es 
hőszigetelési programban 27 tömb-
házra megvan a kiírás, emellett pedig 
további 11-nek vannak már kész ter-
vei. Vannak, akik a tavaly nem fértek 
bele az adott pénzkeretbe, így idén 
ők is felkerültek a listára, amelyet 
az ingatlan építésének dátuma, köz-
ponti fűtésrendszerről való leválások 
száma és az építőanyag függvényé-
ben állítottak össze. 

– Csak akkor kérjük a lakó-
szövetségektől az önrészt, amikor 
kiderül, hogy mekkora összeget ka-
punk a kormánytól – jelezte Szőke 
Domokos.Hőszigetelés tavaly. Azt még nem tudni, idén mennyivel támogatja az állam a programot fotó: domján levente / archív
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Felülbírálták az óvást



Időről időre felröppen a hír ar-
ról, hogy fertőzött a csíksomlyói 
borvízforrás vize, és mint kide-
rült, nem mindig megalapozat-
lanul. A szakemberek egy má-
sik, a csíkszeredaiak által igen 
kedvelt forrás vizének minősé-
gét sem tartják megfelelőnek.

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

Nem minden méréskor, de 
időnként fertőzöttnek 
bizonyul a csíksomlyói 

borvízforrás vize – nyilatkozta a 
Hargita Népének dr. Vass Előd, 
a Hargita Megyei Közegészség
ügyi Igazgatóság aligazgatója. 
A szakember azt pontosan nem 
tudta megmondani, hogy a köz
egészségügynél mikor végeztek 
utoljára vízelemzést a somlyói 
borvízből vett mintán, de azt 
közölte, hogy az időnkénti elem
zések egy része nem hozott meg
nyugtató eredményt: még olyan 

baktériumokat is találtak a víz
mintában, amelyek tulajdonkép
pen ivóvízben nem fordulhatná
nak elő. Hogy pontosan milyen 
baktériumokról van szó, azt Vass 
doktor nem tudta megmondani, 
ehelyett a Harvíz laboratóriumá
hoz irányított, mivel, amint állí
totta, ott is időszakosan elemzik 
a somlyói borvizet. 

Ezt Zólya László, a Harvíz Rt. 
vezérigazgatója is megerősítette 
lapunknak. Elmondása szerint ön
szorgalomból végzik el negyedéven
ként a víz elemzését, de ezt mindig a 
csíkszeredai polgármesteri hivatal 
tudtával teszik, és az eredményeket 
is minden esetben továbbítják a hi
vatalnak. Azt, hogy az eredmények 
pontosan mit mutattak ki a forrás 
vizében, Zólya nem kívánta közöl
ni, úgy vélte, hogy az információ 
nyilvánosságra hozatala a polgár
mesteri hivatal hatásköre.

Kérésünkre Antal Attila alpol
gármester nézett a mérési eredmé

nyek után. Azt közölte, a tavalyi 
elemzések során egyszer találtak 
coli bacilust a somlyói borvízfor
rás vizében, és – amint a mérési 
eredmények mutatják – hóolva
dáskor meg szokott nőni a borvíz 
nitráttartalma.

– A januári méréskor az ammó
niatartalom volt a megengedettnél 
nagyobb – nyilatkozta az elöljáró, 
aki azt is hozzátette, hogy a szak
emberek szerint nincs ok semmifé
le különleges intézkedésre.

Egészségügyi szempontok
szerint nem iható
Dr. Vass Előd szerint a víz

ben lévő baktériumok hasmenést 
okozhatnak, ám ezt a legtöbben 
nem veszik komolyan, hiszen egy 
hasmenés ártalmatlannak tűnhet. 
Gond akkor lehet, ha járványos 
méreteket ölt. 

– Gondoljunk bele, ha egy 
búcsú alkalmából mondjuk tíz
ezer ember iszik a forrás vizéből, 

és az hasmenést vált ki náluk, ak
kor mit lehet tenni? – tette fel a 
kérdést a szakember. 

Elmondása szerint közölték 
a polgármesteri hivatallal, hogy a 
somlyói borvízforrás vize egészség
ügyi szempontból nem tekinthető 
fogyasztásra alkalmasnak, és ezt a 
tényt a forrás mellett elhelyezett 
táblán tudatni is kellene azokkal, 
akik onnan viszik az ivóvizet.

– Tény, hogy nem minden 
méréskor bizonyul fertőzöttnek a 
somlyói forrás vize, de azt sosem 
lehet előre tudni, hogy mikor 
fertőzött. Ez mindig csak utólag 
derül ki, amikor megvannak a 
bakteriológiai eredmények. Ezek 
a vizsgálatok viszont 23 napot is 
eltartanak, akkor meg már hiába 
tudjuk, hogy rossz az eredmény, 
hiszen addig sokan megbeteged
hetnek – magyarázta a szakember.

Véleménye szerint a borvízfor
rás vize a felszínről szennyeződik, 
a vele szemközt lévő, kitakarítat
lan árokból, illetve a közelben 
megállított lovak ürülékéből mos
sa be a szennyeződést az esővíz.

A Lina-kanyari forrásvíz
sem iható
Igen kedvelt a csíkszeredai

ak körében a Székelyudvarhely 
felé vezető országút mentén lévő 
Linakanyari csorgó vize is. Vass 
doktor szerint a mérések azt bizo
nyítják, ez a víz is fertőzött.

– Itt állt egy figyelmezető táb
la, amely tudatta a lakossággal, 
hogy a víz nem iható, de a tábla 
pár nap alatt eltűnt – mondta. 

Ennek a víznek a forrása egy 
magánszemély területén van, ő 
semmilyen módon nem köte
lezhető arra, hogy a forrást kita
karítsa és tisztán tartsa, így abba 
belefolyhat gyakorlatilag min
denféle szennyeződés, emiatt a 
víz minősége nem megbízható. 
Vass doktor azt is elmondta, hogy 
ennek a forrásnak a vizében igen 
kevés az ásványi anyag, hosszú 
távú használata már emiatt sem 
volna ajánlott – csak akkor, ha a 
fogyasztó más módon, például 
táplálékkiegészítőkkel juttatja a 
szervezetébe a szükséges ásványi 
anyagokat.
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Újabb székely népszokás honosodik meg, a Valentájndej 
(vagy Velöntájnszdéj? – a fene tudja…). A lényeg az, hogy 
a szerelmeseket akarják megfejni ez alkalomból a kereske-
dők, a vendéglősök és a szállodatulajdonosok. A kereskedők 
kínálata gazdag: pirosba csomagolt szív alakú csoki, pár-
na, meg minden, ami egyszer szív alakúra formázható és 
pirosra mázolható.

Ezzel a Valentinnek emlegetett Bálinttal is úgy vagyok, 
mint sok más nyakatekert, divatos névvel: nem értem, hogy 
a jól bevált, őseink által is viselt magyar neveink helyett mi-
ért adjuk gyermekeinknek e nevek angolszász változatát. 
Nagyapáink még azon háborogtak, hogy az új hatalom új 
nyelven anyakönyvezte nevüket, Adalbertté téve a Bélát, 
Iosiffá a Józsefet és Floareává a Virágot. Keservük csak nö-
vekedett, mikor apáinkat, anyáinkat is idegenül hangzó 
nevekkel illették, némi örömet az unokák születése mel-
lett a magyar keresztnevek anyakönyvezésének lehetősége 
jelentett. Hogy mennyire fontos volt számukra szüleiktől 
kapott – de hivatalos okmányokban soha nem használt – 
nevük magyarul való lejegyzése, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a tény, hogy a magyar állampolgársággal együtt 
sokan kérték nevük magyarítását. S erre fel azt kellett 
megérniük, hogy amerikai vagy dél-amerikai filmekben 

hallott nevet viselő dédunokáik hasonló hangzású nevű, 
vélhetően ellentétes nemű szeretőjükkel wellnesseznek és 
szerelmi ajzószerként kínált ételt esznek Valentin-napon 
vajegy szállodában.

Ez a nap a hagyományos kultúra végét is jelentheti e 
korosztály számára: a divatnak, a globalizációnak enged-
ve, önként feladott név, ugyancsak a divatnak hódolva fel-
rúgott hagyományos erkölcsi rend, a tartalmuktól fosztott 
nyugati hagyományok kritikátlan átvétele, a saját hagyo-
mányok feladása, feledése.

Erről csak annyit, hogy nem minden Winnetou válik 
indiánná névadáskor, a Kalányos Winnetou nevű személy 
etnikai és kulturális eredetére mindenki első hallásra es-
küdni merne.

A Bálint-napból csak a szívecskés giccsáradat jött be 
a magyar – s ezáltal az erdélyi magyar – fogyasztá-
si kultúrába. Bálint püspökről kevesen halottak, tisz-
teletének meghonosodására esély sincs. Bálint püspök 
a jegyesek és a fiatal házasok védőszentjévé vált a 14. 
századra Angliában és Franciaországban, az ajándéko-
zás szokása pedig arra utal, hogy a püspök saját kertje 
virágaival ajándékozta meg a friss házasokat. Nevéhez 
fűződik egy csodás történet is: hite erejével visszaadta 
látását börtönőre vak leányának, február 14-i búcsúle-
velét – amelyet a meggyógyított leányhoz intézett – így 
írta alá: „A te Bálintod!”

Amúgy ugyanezen a napon ünneplik Konstantin-
Cirill és Szent Metód napját. Ajánlom, e nap tiszteletére 
cirill betűkkel írjunk Valentin-napi üzenetet párunknak 
és szeretőnknek, ezáltal is jelezve nyitásunkat nemcsak a 
nyugati, hanem a keleti keresztény kultúra iránt is. 

Heppi Velöntájnszdej!

Valentájndej
           NézőpoNt n Sarány István

hirdetés

hargitanépe

BAktérIumokkAL fErtőzött forráSok

Nem megbízható a somlyói borvíz?

Kedvelt a Lina-kanyari forrásvíz. Táblán tudatták, hogy nem iható, de a figyelmeztetés pár nap alatt eltűnt fotó: domján levente
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Gáll Mihály szerint sokat vesztett az rMDsz alfaluban

„Nem érdemek, érdekek szerint szavaztak”

betelt a pohár

Magyari elhagyta a tanácstermet

Tegnap letette RMDSZ-es kitűző-
jét Gáll Mihály, ám kijelentette: 
nem mond le rMDsz-tagságáról. 
A szombati tisztújításon alulma-
radt volt RMDSZ-elnök állítja, 
Alfaluban a demokrácia megcsú-
folása történt. A jövőt a függet-
lenségben látja. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Többen visszaadták RMDSZ-
tagkönyvüket a hétvégi 
tisztújítás után – tájékoz-

tatott Gáll Mihály. Gáll, aki tizen-
nyolc évig volt a gyergyóalfalvi 
RMDSZ elnöke, 9 szavazattal 
kapott kevesebbet, mint az ellen-
jelölt Szakács László Levente, és 
úgy véli, a szombati tisztújításon 
„a demokrácia megcsúfolása tör-
tént, értékek helyett az érdekek 
győztek”. Számos rendellenessé-
get is sorolt, ám hozzátette: nem 
fog óvást benyújtani, mert az őt 
támogatókat nem tudná még 
egyszer meggyőzni, hogy részt 
vegyenek egy új tisztújításon, az 

alfalivak „még egyszer nem viszik 
vásárra a bőrüket”. 

– Pár napos aknamunka le-
söpört mindent, amit eddig fel-
építettünk. Ez nem vet jó fényt 

Alfalura, s ha az országos vezetés 
tudtával történt, akkor nagy a 
baj, mert ez az egész Székelyföld-
re kihat – fogalmazott Gáll, aki 
fájlalja, hogy a stabil RMDSZ-

tagság mellé napok alatt még 
ugyanannyi embert verbuvált el-
lenjelöltjének tábora, s így „akik 
február tizedikén beiratkoztak, 
tizenegyedikén már RMDSZ-
vezetők voltak”. 

Százharmincnégy tagsági köny-
vet kellett kiállítson Gáll Mihály, 
mint mondta, késő éjszakáig dol-
gozott a közgyűlést megelőző 
napokban, hogy ne vádolhassák 
a tagfelvétel megtagadásával. Vi-
szont több olyan belépési szán-
déknyilatkozat is kezébe került, 
amelyek aláírói már rég tagjai a 
szervezetnek. Szabálytalannak 
tartja azt is, hogy az alapsza-
bály-módosítást csak fejezeten-
ként szavaztatták meg a közgyű-
lésen, ráadásul az új tagság nem 
is ismerhette annak tartalmát. 
A leköszönő elnök legnagyobb 
fájdalma mégis az, hogy szerinte 
nem vették figyelembe a falu aka-
ratát. Ő ugyanis egy több hóna-
pon át végzett lakossági felmérés 
során összeírta azokat a neveket, 
akiket az alfalviak javasolnának 

a választmányba, és egyúttal kör-
zetfelelősként képviselőjüknek. A 
választmány számát 21-re csök-
kentette a közgyűlés, közöttük 
csupán három van azok közül, 
akiket a lakosság leginkább támo-
gatott bizalmával.  

Szombat óta több alfalvi is 
visszaadta tagkönyvét, bár Gáll 
állítja, ennek ellenkezőjére buz-
dítja őket: „A tagságról lemon-
dani nem szabad, ezt a helyzetet 
öt-hat ember kreálta, túl kell lép-
jünk rajta” – fogalmazott, hoz-
zátéve, hogy az ő terveit, jövőjét 
az alfalvi emberek fogják megha-
tározni. Legvalószínűbbnek azt 
látja, hogy függetlenként indulva 
a polgármesteri megmérettetésen 
összefogja a pártok tagjait.

 – Itt egy megoldás van, a füg-
getlenség. Ha sikerül összefogni a 
falut, a tanácsban lesz 5 RMDSZ-
es, négy MPP-s és öt néppártos, 
már lehet tervezni, egy kikötéssel: 
az eskületételkor minden község-
vezető elfelejti, hogy milyen párt-
ból érkezett. 

Spontán reakció volt a tanácste-
rem elhagyása, úgy éreztem, nem 
kell tovább tűrnöm az ellenem irá-
nyuló hangulatot. A továbbiakban 
más módon is tiltakozni kívánok 
a kialakult helyzet ellen – fogal-
mazott tegnap Magyari Levente 
gyergyószentmiklósi RMDSZ-es 
tanácsos. 

B. K. 

A2012-es évi költségvetés 
és a beruházások megsza-
vazása képezte a tegnapi, 

gyergyószentmiklósi tanácsülés fő 
ívét, ám még mielőtt a tanácsosok a 
napirendi pontok megvitatására és 
elfogadására tértek volna, Magyari 
Levente (képünkön) törvényszéki 
keresete került terítékre. 

Mint arról korábban hírt adtunk, 
a gyergyószentmiklósi RMDSZ-
tanácsos pert indított egy közüzemi 

közgyűlés által hozott határozat mi-
att, annak visszavonását kérve. Tette 
ezt annak ellenére, hogy korábban 
tanácsostársait ő is felhatalmazta a 
tisztségjegyzék-módosítást eredmé-
nyező döntés meghozatalára. Indok-

lásaként azt hozta fel, hogy új, erre 
késztető információk birtokába 
jutott, ezért indított pert. A kereset 
ügyében elutasító válasz érkezett a 
megyei törvényszéktől, ez szolgált 
alapul, hogy többen, köztük Me-
zei János polgármester is kijelentse: 
Magyarit olyan csoportosulás irá-
nyítja, amelynek nem a város érdeke 
a legfontosabb, ezért a tanácsos job-
ban tenné, ha a pozitív kimenetelű 
döntések meghozatalának pártján 
állna, és nem azok ellen cselekedne. 

Magyari a replika jogán hárítot-
ta a személyét sértő, igazságtalan-
nak vélt kijelentéseket. A tanácsülés 
végén újra erre a témára terelődött 
a szó, ám ezúttal az ülésvezető nem 
adott lehetőséget Magyarinak a rep-
likára. A tanácsos, jelezve, elege volt 
abból, hogy hozzászólásának idejét 
korlátozzák, vagy nem adnak szót 
neki, elhagyta a tanácstermet.

> Államtitkári tájékoztatás a gyer gyó
iaknak. „A borszéki RMDSZ tag jaként 
lettem távközlési államtitkár, fontosnak 
tartom e térség lakosságának tájékoztatá-
sát” – közölte Moldován József (képün-
kön balra) tegnapi gyergyószentmiklósi 
sajtótájékoztatóján, amelyen a kormány-
alakítást és az RMDSZ prioritásait, va-
lamint a nagy vihart kiváltó ACTA-ról 
alkotott véleményét kívánta részletezni. 
Az RMDSZ az új kormányban betöltött 
szerepéről azt mondta, nincs idő kísérle-
tezgetni újabb partnerségekkel, most a 
választások előkészítésére kell fordítani 
a figyelmet, a koalícióban pedig követni 

az RMDSZ prioritásait: az életszínvonal 
javulását, az infrastruktúra bővítését, a 
magyar oktatás megerősítését, valamint 
az információbiztosítást. Hangsúlyozta, 
mindent megtesznek azért, hogy a ko-
rábbi kormány által elindított térségi be-
ruházások folytatódjanak – itt egyébként 
kiemelte a Borszéket érintő turisztikai re-
ferencia-projektet, amelynek megvalósu-
lását „országos szinten is igencsak fontos-
nak” nevezte.  Az Európai Bizottságban 
éppen most vitatott ACTA-üggyel kap-
csolatban elmondta: „Semmiképp sem 
támogathatunk olyan tervet, mely meg-
gátolja a számítógép-felhasználók infor-

mációhoz férését, de nem támogathatjuk 
a kalózkodást sem. A személyi adatok ki-
szolgáltatása csak bűncselekmény esetén 

válhat lehetségessé.” Moldován azt ígérte, 
nemsokára részletes felvilágosítást nyújt 
erről a térség lakóinak.hí

rf
ol

ya
m

Az alfalvi ügynek súlyos következményei lesznek – véli Gáll Mihály fotó: balázs katalin

Téli találkozó. Szárhegy, Ditró és Remete felelevenítette a 
hagyományt: a három község diáksága szombaton találkozót szer-
vezett, amelyen téli sportokban és kreatív versenyszámokban mér-
kőzött meg egymással. A szárhegyi Bethlen Gábor Általános Iskola 
szervezésében a három település nyolcvan diákja hószoborban örö-
kített meg népmeséket, volt korcsolya- és szánkóverseny, a művelő-
dési házban pedig rajz- és történelmi vetélkedő zajlott. A diákság 
Téli találkozóját jövőtől bővíteni szeretnék a szervezők, a Gyergyói-
medence minden települését bekapcsolnák a vándortalálkozóba. 
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> Mesemaraton: minden rekord 
megdőlt. Az Arany János Mesemaraton 
előtt, az eddigi bejelentkezések alapján 
már megdőlt az eddigi összes rekord: 
hat ország 73 településéből, Erdély 
hét megyéjéből jelezték, hogy részt 
vesznek a nagy közös felolvasásban. A 
maratonra az egytanerős kis vidéki is-
koláktól a főgimnáziumokig nagyon 
sokan jelentkeztek, de szép számmal 
lesznek könyvtárak, óvodák, egyház-
községek nőszövetségei, bibliaórás cso-
portok, egyéni jelentkezők, továbbá 
olvasó kedvű baba-mama és nyugdíjas-
klubok, amatőr színjátszó csoport, sőt 

hivatásos színtársulatok is az olvasást 
fontosnak tartók között lesznek. Ha 
valaki szeretne bekapcsolódni, még 
megteheti: bárki jelentkezhet csoport-
jával, osztályával vagy akár egyedül az 
olvasók népes táborába, február 15-én, 
reggel kilenc és este hét óra között – áll 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont által szerkesztőségünk-
be eljuttatott közleményben.

> Tíz évet ünnepelnek gálaműsor-
ral. Zetelakán tíz éve működik a Ko-
vács Imre táncmester vezette ifjúsági 
tánccsoport, ez alkalomból gálaműsor-

ral jelentkeznek február 19-én, a jeles 
eseményre a régi tagokat is visszavárják. 
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli 
a zetelaki P. Boros Fortunát Középisko-
la tánccsoportja – tudtuk meg Kovács 
Imre táncmestertől. Ez alkalomból a 
tánccsoport jubileumi gálaműsorral 
várja az érdeklődőket, melyet vasárnap, 
február 19-én este 7 órától tartanak a 
zetelaki művelődési házban. Az ünnepi 
előadáson fellépnek a kisiskolások, a kö-
zépiskolások, valamint a fiatal házasok 
és házasulandó fiatalok. Kovács Imre 
elárulta, hogy a tánccsoport minden 
évben jelentkezik műsorral, de mivel ez 

egy jubileumi alkalom, szeretettel vár-
ják vissza azokat a fiatalokat is, akik az 
elmúlt tíz év alatt megfordultak a tánc-
csoportban. – Tíz évvel ezelőtt indul-
tunk, az elején még csak „tapodtunk”, 
falunapokon, iskolaünnepélyeken bon-
togattuk szárnyainkat, aztán a táncpalet-
tánk kiteljesedésével már a külföldi po-
rondon is megpróbálkoztunk – árulta el 
Kovács Imre, aki nemcsak zetelakiakat, 
de fenyédi, máréfalvi és zeteváraljai fia-
talokat is tanít a néptánc fortélyaira. A 
táncmester úgy véli, hogy bár lehet írni 
a táncosokról, mert megérdemlik, igazá-
ból látni kell a műsort.hí
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Gabonapiac a leveGőben

Vásárteret kell keresni

nincs könnyű dolguk azoknak az 
újonnan létrejött szer vezeteknek, 
amelyek Szé kely udvarhelyen a 
közelgő helyhatósági választáso-
kon tanácsos-jelölteket szeretné-
nek állítani. a tapasztalat szerint 
sokan há tat fordítottak a közélet-
nek, meg csömörlöttek a politiká-
tól. a székely anyavárosban so-
kan úgy tartják, aki önkormányza-
ti képviselőnek jelölteti magát, az 
városszolgálat helyett politizálni, 
meggazdagodni szeretne.

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

Az utóbbi napok helyi poli-
tikai történéseit összegez-
ve lassan körvonalazódni 

látszanak a 2012-es helyhatósági 
választások székelyudvarhelyi főbb 
erőviszonyai: három párt (Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség 
– RMDSZ, Magyar Polgári Párt – 
MPP, Erdélyi Magyar Néppárt – 
EMNP) biztosan állít tanácsos- és 
polgármesterjelölteket, de kérdés, 
kikkel duzzasztják soraikat, illetve 
kik méretkeznek meg majd függet-
lenként.

A „felszabadult” zöldek az 
EMNP-hez állnak legközelebb – 
Jakab Attila közismerten EMNT-
tag is –, és bár egyik fél sem erő-
sítette meg, a legvalószínűbb az, 
hogy az új párthoz fognak sorolni. 

Ugyanakkor a frissen porondra lé-
pett Udvarhelyszéki Kis- és Közép-
vállalkozók Szövetsége (UKKSZ) 
tagjainak  is gyorsan dönteniük kell 
arról, hogy függetlenként vagy vala-
melyik párthoz csatlakozva futnak 
neki jelöltjeikkel a választásoknak. 

Egy biztos, az újonnan szerve-
ződő alakulatoknak nincs egysze-
rű dolguk, nem könnyű ugyanis 
Székelyudvarhelyen olyan sze-
mélyt találni, aki alkalmas is a sze-
repre, és vállalja is jelölését.

– Nagyon nehéz embereket 
találni, mert megcsömörlöttek, 
kiábrándultak, elítélik, lenézik a 
tanácsosi tisztséget – fejtette ki 
lapunknak Nagy Pál, az EMNT 
udvarhelyszéki elnöke. 

Szerinte az elmúlt tíz év nega-
tív értelemben rányomta bélyegét 
erre a szerepre, ezért sokan elfor-
dulnak a közélettől. 

– A tanácsosi tisztségről rossz 
kép alakult ki: a többség azt 
mondja, aki tanácsos akar lenni, 
az politizálni, meggazdagodni 
akar. Ez szomorú, mert egy taná-
csosi, önkormányzati képviselői 
szék nem a politikáról szól, sőt 
a pénzről sem, hisz nincs pénz 
benne. Úgy gondolom, egy ta-
nácsos a várost kellene szolgálja 
– közölte Nagy Pál, aki úgy véli, 
ezen a rossz imidzsen kell javítani, 
„meg kell győzni az embereket, 

hogy nemcsak így lehet a várost 
szolgálni, ahogyan ők gondolják, 
és ahogyan az elmúlt években ta-
pasztalták”.

Azt is megtudtuk, hogy az 
EMNT–EMNP a fentebb so-
roltak miatt sok visszautasítást 
kapott, az általuk megkeresettek 
többsége azt közölte: vállalná, ha 
„más világ” lenne Udvarhelyen. 
Ezért is örvendenek a „felszaba-
dult”, illetve újonnan színre lépett 
személyeknek, akikkel több ízben 
tárgyalásokat is folytattak. 

– Jakab Attila EMNT-tag, ez 
nem titok, az UKKSZ-esekkel be-
szélgetve pedig úgy láttam, egyfelé 
evezünk. Meglátjuk – ennél többet 
egyelőre nem árult el Nagy Pál. 

Zakariás Zoltán, az EMNP 
székelyudvarhelyi elnöke lapunk 
megkeresésére a téma kapcsán el-
mondta, saját tanácsosi listában és 
polgármesterjelöltben gondolkod-
nak. Megerősítette: ódzkodnak az 
emberek a közélettől. 

– Ez olyan jelenség, amely, 
úgy látom, specifikus Udvarhely-
re, nehéz ezért jelölteket találni. 
Folyamatosan tárgyalásokat foly-
tatunk. Szívesen látunk minden-
kit, aki közel áll mindahhoz, amit 
vállaltunk – közölte Zakariás, aki 
még nevekkel nem akart szolgál-
ni, hisz mint mondta, egyelőre 
semmi sem biztos.

Úgy tűnik, búcsút inthet Szé kely-
udvarhely a régi barompiacnak: 
a polgármesteri hivatal illetéke-
seinek egyelőre nem sikerült ki-
egyezniük a terület tulajdonosai-
val, így az autópiac után a mai ga-
bonapiac helyszíne is kérdéses. 

M. L. F.

Vasárnap délelőtt – jobb 
megoldás híján – a tulaj-
donosok által lezárt II. 

Rákóczi Ferenc utcai vásártér kö-
zelében, a Jézus-kápolna előtti té-
ren kínálgatták gépjárműveiket az 
autótulajdonosok, tegnap pedig 
Inczefi Csaba, a régi barompiac 
területének egyik tulajdonosa ar-
ról tájékoztatott: kedden, vagyis 
ma az emberek ne keressék meg-
szokott helyén a gabonapiacot, 
hiszen az érintett feleknek: a pol-
gármesteri hivatalnak és a terü-
lettulajdonosoknak nem sikerült 
hétfőn egyezségre jutniuk.

Mint ismeretes, a város felső-
boldogfalvi kijáratánál található 

vásárhely területét visszaigényel-
ték, és vissza is kapták a tulajdo-
nosok. Egyikük a parcellája hasz-
nálatáért bért avagy vételi ajánla-
tot vár a várostól, a polgármesteri 
hivatalnál viszont elfogadhatat-
lannak tartják az általa kért összeg 
nagyságát.

Mint megtudtuk, a két tulajdo-
nos nem piacot akar működtetni a 
telken: egyikük eladná területét, a 
másik pedig saját vállalkozása szá-
mára alakítana ki ott egy munka-
pontot. Hosszú távon tehát a vá-
rosnak lépnie kell: más helyen kell 
vásárteret (autó- és gabona-, illetve 
ócskapiaci tevékenységre alkalmas 
területet) kialakítania. Jelenleg 
viszont patthelyzet van, az árusok 
pedig – hogy ne menjenek haza 
üres pénztárcával – a Jézus-kápol-
na előtti parkolóban igyekeznek 
boldogulni, így vélhetően a ba-
rompiac ma reggeli árusai, vásár-
lói is a vásártér előtti parkolóban, 
illetve a kápolna szomszédságában 
fognak piacolni.

Székelykeresztúri rászoruló csa-
ládoknak juttattak el tegnap az 
Udvarhelyszéki ifjúsági egyez-
tető Tanács (UieT) tagjai abból 
a nyolcvan zsák ruhából, ami az 
egy ruha, egy mosoly! akciójuk 
során gyűlt össze.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

November végén Hozd a 
cuccot, hisz egy ruha, egy 
mosoly! címmel hasz-

náltruha-gyűjtési akciót kezde-
ményezett az Udvarhelyszéki 
Ifjúsági Egyeztető Tanács és a 
Székelyudvarhelyi Diáktanács. 
Főként téli – de nem csak – ru-
hadarabokat gyűjtöttek a vá-
ros iskoláiban és az ifjúsági 
szer vezet székhelyén felállított 
gyűj tőpontoknál. Antal Ló-
ránt UIET-elnök elmondta, a 
négyhetes akció első fele a terep 
előkészítésével, a gyűjtőpontok 

kijelölésével, majd felállításával 
telt el, múlt héten összesítették, 
rendszerezték a ruhákat. A kez-
deményezés célja a figyelemfel-
keltés volt, a szervezők szavaival 
élve: „hogy ne felejtsük el ember-
ségünket”. 

– A ruhák szétosztásában az 
egyházak segítségét kértük, hogy 
állítsák össze a rászorulók listáját 
– tette hozzá Antal Lóránt.

A fölös, kinőtt ruhadara bok-
ból összesen nyolcvanzsák nyi 
gyűlt össze, az első adományt, hét 
zsák ruhát az Orbán Alapítvány 
kapta, tegnap székelykeresztúri 
rászoruló családokat örvendeztet-
tek meg, a napokban pedig a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány két 
szentegyházi otthonába, valamint 
a Lókodi Ifjúsági Alapítványhoz 
visznek ruhákat. A szervezők a 
sajtón keresztül mondtak köszö-
netet az adományozóknak és az 
önkénteseknek.

lezárUlT az UieT akciója

Nyolcvan zsák ruha

Ki fog szavazni, és kire? Nemcsak a választók, a potenciális jelöltek is megcsömörlöttek a politikától fotó: balázs attila / archív

az Udvarhelyiek ódzkodnak a közéleTi SzerepvállaláSTól

Lasszóval fogják a jelölteket



Hargita megye főtanfelügyelő-
jének tehetnek fel kérdéseket 
az érintett szülők egy, a Csíki 
Anyák Egyesülete által szer-
vezett, csütörtökre időzített 
találkozón. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

„Egy ország jólétét, mi-
nőségi és életszínvo-
nalát az egészségügy 

és a tanügy milyensége hordoz-
za. Az éppen leköszönt kormány 
egyik utolsó rúgása az új tanügyi 
törvény elfogadása volt, amelyről 
még nem tudni, hogy melyik ré-
szei mikor és kiket fognak ponto-
san érinteni” – olvasható a Csíki 
Anyák Egyesületének honlapján. 

Mivel az új tanügyi törvény 
előírta változások kételyeket és 
kérdéseket ébresztettek a szülők-

ben, az egyesület felkérte Ferencz 
Salamon Alpár megyei főtanfel-
ügyelőt, hogy nyílt találkozón, 
közös párbeszéd során adjon vá-
laszt a felmerülő kérdésekre. A 
főtanfelügyelő lapunknak jelez-
te, örömmel fogadta a felhívást, 
és készségesen vesz részt a talál-
kozón. 

– Feladataim közé tartozik az 
is, hogy részletesen tájékoztas-
sam a szülőket, akár személyesen 
is, ha erre igényt tartanak. Úgy 
gondolom, minden ilyen párbe-
széd segít abban, hogy a közös ér-
dekeinket egyeztessük – mondta 
a főtanfelügyelő. 

A főtanfelügyelőhöz bárki 
intézhet kérdést a témában, ha 
elküldi azt a Csíki Anyák Egye-
sületének honlapján feltüntetett 
e-mail címre. A találkozót február 
16-án délután fél hattól tartják a 

Pedagógusok Házának (Taploca 
u. 20 sz.) Bolyai-termében.

Az eddig megfogalmazott 
kérdések főként az iskola-elő-
készítő csoportok indítására 
összpontosítanak, amelynek kö-
rülményei az érintettek szerint 
eddig teljesen átláthatatlanok, de 
a felsorolt problémák között sze-
repel az ötödikesek és a kilence-
dikesek oktatásának további ala-
kulása és a harmadik életévüket 
még be nem töltött gyermekek 
felügyelete, új tipegő csoportok 
indításának lehetősége is. 

Tiboldi Bea, a CsAkEgy el-
nöke szerint az egyesület igazi 
elvárása ugyanakkor az lenne, 
hogy az új kormány „gondolja át 
ezt a gyerekcipőben járó terveze-
tet, iktasson be gyerekpszicholó-
gusokat, igazi szakembereket a 
pontosításra, és kínáljon alterna-
tívákat több elvárásnak megfele-
lően”. 

Tiboldi jelezte azt is, föltétle-
nül egyeztetnének a főtanfelügye-
lővel az ötödikesek és a kilencedi-
kesek várható helyzetéről is. 

– Meg fogjuk kérdezni, ho-
gyan gondolják, hogy ugyan-
azon „színtéren” megférnek a 
legkisebbek a legnagyobbakkal, 
illetve kötelezhetők-e a felső 
tagozatosok az etikus viselke-
désre a kicsik társaságában. Ter-
mészetesen tudjuk, motiváló is 
lehet a nagyoknak, hogy a ki-
csikre figyeljenek, vigyázzanak, 
a gyakorlat mégis mást mutat: a 
kamaszok nincsenek túl sok te-
kintettel környezetükre. Milyen 
példát mutatnának a legkiseb-
beknek? – vetette fel elöljáró-
ban Tiboldi Bea. 
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hirdetés

Körkép

Csak türelemmel és fokozott óvatossággal haladhattak az autósok fotó: domján levente

csík

NEHEzEN, dE folyAmAtosAN zAjlott A közlEkEdés

Nem állította le a forgalmat a hó
A hosszan tartó havazás meg-
nehezítette a közlekedést a 
megye útjain. A lehullott, közel 
húsz centiméteres hó nemcsak 
az autósoknak, hanem a gya-
logosoknak is megkeserítette 
az életét annak ellenére, hogy 
az utászok hóekékkel, sószóró 
autókkal folyamatosan rótták 
a számukra kijelölt szakaszo-
kat. Nyűgösen, de folyamato-
san zajlott tegnap a forgalom, 
útlezárások a megyében nem 
voltak.

hompoth loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az autósoknak igencsak 
nehéz, a gyalogosoknak 
pedig fárasztó volt köz-

lekedni tegnap Csíkszeredában, 
noha az utcákon, köztereken téli 
karbantartást végző AVE Har-
gita összes célgépe rótta a város 
útjait.

– Mind a hat céljárművünk 
folyamatosan köröz az utcá-
kon, a járdákon, köztereken, 
kiemelten a gyalogátjáróknál 
több csoportunk kézi erővel 
igyekszik eltakarítani a havat. 
A hosszan tartó havazás okozta 
gondok mielőbbi megoldásáért 
több alvállalkozót is felkértünk, 
hogy lépjenek közbe, így a mi 
gépeink mellé ők is kiküldték 
az utakra a járműveket – nyi-
latkozta Tóth László, az AVE 
Hargita igazgatója.

A helyi lakosok sem vártak fel-
mentő seregre – hólapáttal érkező 
csendőrökre vagy katonákra –, 
hanem igyekeztek járhatóvá ten-
ni a kapujuk vagy a tömbházaik 
előtti járdaszakaszokat. Annál is 
inkább, mert a hó eltakarítását a 
városi tanács több éve elfogadott 
határozatának értelmében köte-
lesek elvégezni, ellenkező esetben 
bírságot fizethetnek.

A megkérdezett autósok leg-
többje tudomásul vette a helyze-
tet, a tényt, hogy szakadó hóesés-
ben nem lehet néhány óra alatt 
feketévé varázsolni az úttestet, és 
próbált a körülményeknek meg-
felelően, fokozott óvatossággal 
közlekedni. Többen azonban elé-
gedetlenségüknek adtak hangot, 
szidták az utászokat, akik – sze-
rintük – nem végzik megfelelő 
módon az utak takarítását. A 
településeket összekötő utakon 
többek állítása szerint még rosz-
szabb volt a helyzet, ennek elle-
nére a tegnap esti órákban az or-
szágos útgondnokság, valamint 
a prefektusi hivatal illetékeseitől 
kapott információk értelmében 
a megye összes útjain egész nap 
fennakadás nélkül, a hideg év-
szaknak megfelelő körülmények 
között, 4-5 centiméteres hóré-
teggel borított úttesten, torlódás 
nélkül zajlott a közlekedés.

tAlálkozót szErvEz A CsAkEgy A főtANfElügyElővEl

Mindenki felteheti kérdéseit



csík
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Az Országos Réz, Arany és Vas, Minvest Rt.
Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyv-
be J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) 
jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei Törvényszéknél 
lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. február 16-án meghozott 
272-es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt 
árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös 
törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. november 11-i ülésének 
határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke 
megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, vala-
mint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare Lichidare 
Iaşi S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, nevezetesen Csík-
szereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. február 17-én 11 
órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös tör-
vény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlé-
sének a határozataival összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy meglá-
togatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági 
kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212231-
es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen a iasi@insolventa.ro 
címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, a 
0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy 
a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–
212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132471-es telefonszámokon.

Kedves negyedik osztályosok, 
kedves szülők!

Többéves hagyományt követve 
a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium 

nyílt napra hívja az iskolánk iránt érdeklődő 
gyerekeket és szüleiket. 

A nyílt nap az iskola bemutatkozója, amelyet ebben az időszak-
ban különös tekintettel a jelenlegi negyedikes, szeptembertől ötö-
dik osztályban tanuló gyerekek számára szervezünk.

A rendezvény lehetőséget kínál minden, iskolánk iránt érdeklő-
dő gyereknek, és szüleiknek, hogy megismerkedhessenek:

 iskolánk szellemiségével;
 a majdani 5. osztály osztályfőnökével;
 tanárokkal és nevelőkkel;
 megszemléljék családias bentlakásunkat;
 az oktatás korszerű helyszíneit;
 hogy érdeklődjenek és részleteket tudhassanak meg 
a beiskolázás, a beiratkozás körülményeiről.

Szeretettel várjuk folyó év február 15-én, szerdán 17 órától 
az iskola kollégiumának dísztermében (Eminescu utca 3. szám).

Körkép

Hat kórus, mintegy háromszáz 
személy állt ki szombaton a 
csíkszentimrei templom fő ol-
tárához az Urat dicsőítő művek 
előadására. A tizenhetedik ki-
adásához érkezett rendezvény 
zászlóját a csíkszentkirályi ének-
kar adta át a szentimrei kórus-
nak, jövőre Csíkszentsimonban 
szervezik meg a találkozót.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Dona nobis pacem (Adj 
nekünk békét) – énekel-
te közösen, kánonban 

az a hat kórus, amely részt vett a 
hétvégén tartott XVII. Alcsíki 
Egyházi Kórusok Találkozóján 
Csíkszentimrén.

A találkozó idei házigazdája, a 
csíkszentimrei Szent Imre Egyhá-
zi kórus már a tavaly decemberben 
elkezdte szervezni a rendezvényt, 
támogatókat állítottak maguk 
mellé, hogy a közel háromszáz 

résztvevős eseményhez minden 
körülmény adott legyen. A helyi 
kántor, Darvas Róbert, aki egyéb-
ként Alcsíkon a legfiatalabb ebben 
a tevékenységi körben, 2010 júni-
usában került a településre. Még 
abban az évben megszervezte az 
egyházi énekkart, és a tavaly már 
részt is vettek a Csíkszentkirályon 
tartott találkozón. 

– Két év alatt két újabb kó-
russal bővült a seregszemle. Az 
Alcsíki Egyházi Kórusok sorába 
tavaly felzárkóztunk mi, idén a 
tusnádfürdői énekkar csatlako-
zott – közölte Darvas Róbert. 

A Szent Imre Egyházi kórus ve-
zetőjétől érdeklődve azt is megtud-
tuk, az idei találkozó témafüggetlen 
volt, hogy minél színesebb lehessen 
a műsor, ne korlátozzák a műveket 
egy ünnepkörre. 

A szombati program délelőtt 
fél tizenegykor szentmisével 
kezdődött, amelyet Ft. Csató 
Béla csíkszentkirályi plébános 

celebrált. Ezt követően Gál Ig-
nác mondott köszöntőbeszédet. 
Csíkszentimre nyugalmazott kán-
tora több évtizeden keresztül ve-
zette a helyi egyházi kórust, fiatal 
utódja büszkén jegyzi meg, az ő 
idejében az énekkar nyolcvan ta-
got számlált. 

A találkozón népviseletben lép-
tek fel Csíkszentkirály, Csík szent si-
mon, Csíkszentimre, Csík szent már-
ton, Csík szent györgy egy házi kóru-
sai, a tusnádfürdőiek fe hér- feketében 
énekeltek. 

A találkozó csúcspontja Dar-
vas Róbert szerint az volt, amikor 
a hat kórus közösen, kánonban 
énekelte el az ő karvezetésével a 
Dona nobis pacem kezdetű egyhá-
zi zeneművet. 

A találkozó fő támogatói a 
helyi közbirtokosság és önkor-
mányzat, valamint a megyei ta-
nács, a Hargita Megyei Művészeti 
Népiskola és az Alcsík Kistérségi 
Társulás voltak. 

Több TonnA élElMiSzErT küldTEk

Segítség Vrancea megyének
Az öSzTöndíjAk, TáMoGATáSok odAíTéléSE füGG Az iSkolAláToGATáSTól 

Kevesebb a hiányzó az iskolákban

AlCSíki EGyHázi kórUSok TAlálkozójA

Énekkel dicsőítették az Urat

hargitanépe

krumpliból, konzervekből, ás-
ványvízből és tüzelőből álló 
segélyszállítmány indult útnak 
tegnap Hargita megyéből az 
erős havazás miatt szenvedő 
Vrancea megyei lakosság meg-
segítésére.

hN-információ

Több kamion vitte teg-
nap Vrancea megyébe 
azt a főként élelmisze-

rekből álló segélyszállítmányt, 
amelyet a prefektusi hivatal, a 
csendőrség, illetve több ma-
gánszemély gyűjtött össze. 

Az Agerpres hírügynökség-
nek nyilatkozó Ladányi László 
Hargita megyei prefektus szerint 
csíkkozmási és tusnádi termelők, 
valamint a csíkszeredai kísérleti 
állomás összesen több mint 15 
tonna burgonyát ajánlott fel a 

Vrancea megyei lakosság támo-
gatására, Csíkszentkirályról pe-
dig 12 ezer liter ásványvízből álló 
szállítmány indult útnak. 

A lakossági felajánlásokból 
továbbá mintegy 5 tonna tartós 
élelmiszer – főként konzervek és 
alapélelmiszerek – gyűlt össze, 
ehhez hozzáadódik még a megye 
csendőrei által 3000 lej értékben 
vásárolt több mint egy tonna éle-
lem is. 

Ladányi László prefektus 
jelezte: folyamatosan tartja a 
kapcsolatot a Vrancea megyei 
prefektussal és a sürgősségi fel-
ügyelet embereivel. Megjegyez-
te továbbá, a hargitai segély-
szállítmány egy része a nagy 
nehézségekkel küzdő Paltin 
község lakosaihoz jut el. Ladá-
nyi közölte, a gyűjtést a napok-
ban is folytatják.

összesítette a januári iskolai hi-
ányzásokat a tanfelügyelőség. 
bár még mindig van javítani-
való, az odafigyelés eredményt 
hozott.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megyében csök-
kent az iskolai hiányzá-
sok száma decemberhez 

képest. A tanfelügyelőség összesí-
tett adatai szerint január folyamán 
összesen 113 509 órát hiányoztak 
a diákok. Az egy főre eső hiányzá-
sok száma 2,27 óra, amiből 76 210 
órát tudtak igazolni, azaz az össz-
hiányzások 67,14 százalékát. Az 
egy tanulóra eső igazolt hiányzá-
sok számra 1,84 óra. 

Decemberben 146 896 órányi 
hiányzás gyűlt össze a megyében, 

ami tanulónként 3,4 órát jelen-
tett. Az igazolt órák száma 108 
373 volt, így 2,5 órányi igazolt 
hiányzás jutott egy diákra. Az 
igazolatlan órák számát tekintve 
mindkét hónapban 0,9 óra jutott 
egy tanulóra. 

A javulás annak köszönhető, 
hogy mind a tanfelügyelőség, 
mind az iskolák jelentős erőfe-
szítést tettek a hiányzások leküz-
désére – mondotta lapunknak 
Ferencz Salamon Alpár főtanfel-
ügyelő. Folyamatos volt a hiány-
zások ellenőrzése, és a diákokban 
igyekeztek tudatosítani a jelenlét, 
az óralátogatás fontosságát. A fő-
tanfelügyelő véleménye szerint a 
vizsgák közeledte is befolyásolja 
az iskolalátogatást, és nem mellé-
kes az sem, hogy a hiányzók elve-
szíthetik az ösztöndíjakat, támo-

gatásokat – véli Ferencz Salamon 
Alpár, aki reméli, hogy továbbra 
is csökkenő tendenciát mutat a 
hiányzások száma. 

Az elmúlt félév folyamán or-
szágos szinten riasztó számada-
tokat tettek közzé, ami az iskolai 
hiányzásokat illeti. Bár a Hargita 
megyei tanfelügyelőség addig is 
odafigyelt az iskolalátogatásra, 
nálunk is volt javítanivaló ezen a 
téren. A bevezetett szigorítások, 
a fokozott odafigyelés mind az 
osztályfőnökök, mind az iskolák 
vezetősége részéről kétségkívül 
eredményt hozott. Az igazolat-
lan hiányzások hasonló mértéke 
azonban azt mutatja, hogy van 
még helye mind a meggyőző 
munkának, mind az ellenőrzés-
nek és a szülőkkel való kapcsolat-
tartásnak. 



Bizalmatlan a piac

Nem oldódik meg 
az euróválság

Az európai kötvénypiaci szereplőknek csaknem a fele 
attól tart, hogy idén sem oldódik meg az euróövezeti 
adósságválság, sőt egy jelentős kisebbség szerint a 
helyzet tovább súlyosbodik – ez derül ki a Fitch Ratings 
idei első negyedéves felméréséből.

Hírösszefoglaló

Anemzetközi hitelminősítő, amely negyedévente 
méri az európai adósságpiac intézményi befekte-
tőinek hangulatát, hétfőn Londonban ismertetett 

legújabb vizsgálatában azt mutatta ki, hogy a körkérdésbe 
bevont – összesen több mint hétezermilliárd dollár befek-
tetői tőkét kezelő – kötvényalapok vezetőinek 48 százaléka 
szerint a valutauniós válság 2012 egészében is folytatódik, 
„nagyjából ugyanúgy, ahogy eddig”. A Fitch körkérdésé-
re válaszoló alapkezelők 25 százaléka arra számít, hogy az 
euróválság az idén még súlyosabbá válik, 24 százalék szerint 
viszont enyhülni fog a helyzet. Azt azonban a válaszadók 
alig 3 százaléka jósolta, hogy az euróövezet válságára az 
idén megoldás születik.

A Fitch tegnap ismertetett új felmérése szerint az euró-
pai intézményi kötvénybefektetők körében jelentősen eny-
hültek az euróövezeti bankszektorral kapcsolatos félelmek. 
A válaszadók 22 százaléka mondta azt, hogy a bankok re-
finanszírozási kockázata jelenti számára a legnagyobb ag-
godalomforrást, jóllehet az előző, tavalyi negyedik negyed-
éves felmérésben még 49 százaléknyian nevezték meg első 
helyen ezt a kockázatot.

A Fitch felméréséből az is kiderül, hogy az európai 
kötvénypiaci szereplőknek pontosan a kétharmada szerint 
jelenleg a fejlett ipari térség államadósai kénytelenek szem-
benézni a legnagyobb refinanszírozási kihívásokkal. Az in-
tézményi kötvénybefektetők sokkal aggasztóbbnak tartják 
a fejlett térség szuverén adósságának refinanszírozhatósági 
kilátásait, mint a felzárkózó piaci országokéit, ez utóbbi 
országcsoportot ugyanis – a fejlett régiót megjelölő 66 
százalékkal szemben – egyetlen válaszadó sem nevezte meg 
legfőbb refinanszírozási aggodalomforrásaként.

Az elmúlt héten hozta nyilvános-
ságra az Országos Statisztikai 
intézet a 2011-es esztendei, va-
lamint december havi bérstatisz-
tika számadatait. Ezek szerint 
2011 decemberében az orszá-
gos átlagos bruttó bér 2209 lej 
volt, az átlagos nettó bér pedig 
1604 lej. Az ágazati, valamint a 
területi megoszlás tekintetében 
a különbségek igen eltérőek. 
Így például a privát pénzintézeti 
szektorban a decemberi átlagos 
nettóbér országos viszonylatban 
4348 lej volt, míg a vendéglátó 
iparban alig 928 lej. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Kiderül a számadatokból, 
hogy az országos átlagos 
bruttó bér januártól kezdő-

dően, amikor is annak értéke 1963 lej 
volt, hónapról hónapra növekedett, 
decemberre elérve a 2209 lejt. Ez 
utóbbi kapcsán a statisztikai intézet 
szakemberei arra figyelmeztetnek, 
hogy nem tekinthető mérvadónak, 
mert ez az a hónap, amikor számos 
ágazatban, illetve cégnél év végi vagy 
ünnepi prémiumokat nyújtanak, s 
az úgymond kedvező irányba tolja el 
az a hónapi bérszintet. 

Kétszáz lejes különbség
És ez így igaz, mert a decemberi 

országos átlagbér közel 200 lejjel volt 
nagyobb, mint a megelőző hónapi. 
A megelőző 11 hónap során viszont 
a havonkénti növekedés igen kis-
mérvű volt. Ha havi megoszlásban és 
országos viszonylatban igen „szűk” 
a szórásmező, nem így az ágazati 
megoszlás tekintetében. Arra már 
utaltunk, hogy decemberben mek-
kora volt a különbség a maximum és 
a minimum között, de azon belül is 
nagyok az eltérések. Így például míg 
a mezőgazdaságban az nem haladta 
meg havi átlagban az 1600 lejt, nem 
így a kitermelőiparban, amely eseté-
ben a bruttó átlagbér szintje súrolta 
a 4000 lejt. A feldolgozóiparban 
annak fele volt. Nevezetesen a 2000 
lejt sem érte el. De azon belül is ki-
mutatható jelentős eltérés: a ruha-
iparban nem haladta meg az 1300 
lejt, de a dohányiparban megköze-
lítette a 4800 lejt. A papíriparban 
1400 lej körül volt, de a kőolaj-fel-
dolgozásban meghaladta a 4000 lejt. 
Egyébként az ipari ágazatok közül a 
legmagasabb átlagos bérszintet a gáz, 

elektromos- és hőenergia-iparban 
jegyezték, közel 4000 lejest, a szállí-
tási szektorban, a légi közlekedésben 
mintegy 4800 lejest, az információ 
és távközlési szektorban pedig az in-
formatikai szolgáltatások terén közel 
5000 lejest. Ebből a vázlatos felsoro-
lásból is kitűnik, hogy a különböző 
szektorokban már-már érthetetlen 
módon igen nagy az eltérés. Azt is 
meg kell jegyezni, hogy a csúcsszin-
teket realizáló szektorokban jóval 
kevesebben dolgoznak, mint a töb-
biekben, így az országos átlagbér 
eltorzul, s azok száma, akik annál 
kisebb bruttó bért vihetnek haza az 
összalkalmazottaknak mintegy 70 
százalékát teszik ki. 

Átlagbér a közszférában
Nézzük meg az úgynevezett 

közszférát. A közigazgatásban és az 
állami társadalombiztosításban or-
szágos viszonylatban a decemberi 
átlagos bruttó bér 2596 lej volt, ke-
vesebb, mint januárban, amikor is 
2719 lej volt. Amúgy ebben a szek-
torban nem érződött az a növekedési 
tendencia, ami a többi ágazatokban 
megmutatkozott hónapról hónapra. 
A közigazgatásban érdekes módon 
voltak olyan hónapok, amikor az 
csökkenő tendenciát mutatott, és 
voltak olyanok, amikor némileg nö-
vekvőt. Utalnunk kell arra is, hogy 
a közigazgatási szektor átlagbérébe 
nem számítják bele a fegyveres és 
különleges szolgálatok bérszintjeit, 
mert azok bizalmas jellegűek. 

14,2 százalékos növekedés
a tanügyben
A tanügyben decemberben or-

szágos viszonylatban az átlagos brut-
tó bér 1797 lej volt, az egészségügy-
ben és a szociális gondozásban pedig 
1731 lej. A statisztikai intézet közle-
ményéből az is kiderül, hogy 2010 
júliusához viszonyítva (amikor is a 
2010/118-as törvény értelmében a 
bruttóbérek kvantumát 25 százalék-
kal csökkentették), 2011 decembe-
rében az egészségügyben és a szociá-
lis gondozásban az átlagos nettó bér 
21,1 százalékkal növekedett, a tan-
ügyben 14,2 százalékkal, a közigaz-
gatásban pedig 12,3 százalékkal. To-
vábbá 2010 októberéhez viszonyítva 
(amikor is hatályba lépett a bérek 
megemelésére vonatkozó 2010/285-
ös törvény), a 2011 decemberi átla-
gos nettó bér az egészségügyben és a 
szociális gondozásban 19,1 százalék-

kal, a tanügyben 11,3 százalékkal és 
a közigazgatásban 18,7 százalékkal 
növekedett. Egyes elemzők szerint a 
közszférai bérszintek, illetve az emlí-
tett növekedési arányok nem tükrö-
zik a valós helyzetet, egyrészt annak 
okán, hogy azokba belefoglaltattak a 
privát szférai bérszintek is, másrészt 
pedig azért, mert 2011 folyamán 
esetenként kifizetésre kerültek bi-
zonyos, a megelőző időszakokból 
elmaradt járandóságok is. Azaz: a 
tulajdonképpeni közszférában nem 
növekedtek olyan arányban az átlag-
bérek, mint ahogy az kitűnik a hiva-
talos statisztikai adatokból.

Bérszintek megyei 
megoszlásban
Amint már arra utaltunk, decem-

berben országos viszonylatban az 
átlagos bruttó bér 2209 lej volt. Tíz 
olyan megye (beleértve a fővárost is) 
volt, ahol az átlagos bruttó bér meg-
haladta a 2000 lejt, s ugyancsak tíz 
olyan, amelyek esetében a december 
havi átlagos bruttó bér 1400–1600 
lej között mozgott. A „csúcstartó” 
továbbra is Bukarest, amely eseté-
ben a december havi átlagos bruttó 
bér 3214 lej volt, azt követte Ilfov 
megye 3065 lejes átlagos bruttó 
bérrel, majd Temes megye 2280 le-
jessel és Kolozs megye 2255 lejessel. 
A főváros esetében sajátos a helyzet, 
hisz közismert, hogy itt székelnek 
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JElEntős KülönBségEK A KülönBöző

Hargita megye a

> Protokollumot ír alá a kormány az 
EU-s stabilitási egyezmény jóváhagyásá-
ról. A kormánykoalíció egy protokollumot 
ír alá az új európai uniós stabilitási egyez-
mény ratifikálásáról. Ez nyilvános lesz az 
ellenzék számára is, akivel – a kormány re-
ményei szerint – egy párbeszéd indulhat el 
ebben, és más aktuális témákban is, derült ki 
a tegnapi, Traian Basescu államfőnél tartott 
egyeztetés után. A konzultáción az ellenzék 
nem vett részt. Az új pénzügyi szerződés 
lényegében automatikus szankciókat ír elő 
a részes országokkal szemben, ha költség-
vetési hiányuk meghaladja a GDP 3%-át. 
A cél azonban ennél is nagyratörőbb: az 

úgynevezett kiegyensúlyozott költségve-
tés elérése, amit 0,5 százalékosnál alacso-
nyabb strukturális (az adósságtörlesztést és 
az esetleges kivételes körülmények miatti 
tényezőket nem számító) deficitszintként 
határoznak meg. Kivételt képeznek azok 
az országok, amelyek a GDP-hez képest 60 
százaléknál jóval kisebb belső államadóssá-
gi rátával rendelkeznek, mert ők 1 százalé-
kos hiányig is elmehetnek. A szerződés ér-
telmében minden ország egy automatikus 
kiigazítási mechanizmus életbe léptetését 
helyezi kilátásba olyan esetekre, ha a hiány 
túlzott mértékben meghaladja a küszöböt. 
A mechanizmusnak határidőt is kell tartal-

maznia a deficit korrigálására. Az aláíró or-
szágoknak a megállapodás szerint alkotmá-
nyukba vagy más törvényükbe kell foglal-
niuk a költségvetési fegyelemre vonatkozó 
utalást. Ez utóbbit az Európai Bíróság lesz 
hivatott ellenőrizni akár már egy tagállam 
kérésére, és ha valamelyik ország tartósan 
nem teljesíti vállalt kötelezettségét, akár 
pénzbírsággal is sújtható. A szerződés akkor 
lép életbe, ha aláírói közül 12 tagország rati-
fikálta is. Az euróövezeti állandó pénzügyi 
stabilitási mechanizmusból csak azok a tag-
államok juthatnak támogatáshoz, amelyek 
ratifikálták a költségvetési fegyelemről szó-
ló dokumentumot.hí
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Az alapkezelők negyede szerint az euróválság az idén még súlyosabbá válik



Az új polgári törvénykönyv 

Mentőöv 
a hitelezettnek?

Az elmúlt időszakok során hazai viszonylatban is az euró/
lej és a svájci frank/lej árfolyam kedvezőtlen alakulása 
igen nehéz helyzetbe hozott számos hitelezett személyt, a 
megemelkedett törlesztő részletek fizetése komoly gondot 
jelentve számukra. A fizetésképtelenség miatt özönével 
indultak be a kényszervégrehajtások, de a jövőben megtör-
ténhet, hogy az adósságot felhalmozó személy a bírósági 
szervekhez fordulva kievickélhet nehéz helyzetéből.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Anemrégiben hatályba lépett új Polgárjogi Törvény-
könyv bizonyos értelemben pótlólagos jogokat biz-
tosít a hitelezett személyek számára. Lényegében ar-

ról van szó, hogy a hitelszerződés teljesítése terén megmutat-
kozó gondok esetenként „elháríthatók” lesznek az előre nem 
láthatóság elvének gyakorlatba ültetése révén. Erre vonatko-
zik tételesen az új törvénykönyv 1271-es szakasza. Ez egy 
új szakasz, s az általa kínált lehetőséggel azonban csak azok 
élhetnek, akik 2011 október elseje után kötöttek hitelszerző-
déseket. Az előre nem láthatóság elmélete eddig is ismeretes 
volt, s azzal esetleg élni is lehetett, de tételes szabályozás arra 
vonatkozóan nem volt, s ilyenképpen nem léteztek világos 
feltételek és kritériumok sem. Ebben a keretben utalhatunk 
arra is, hogy 2013-ban a Legfelső Semmítőszék hozott egy 
olyan döntést, amely értelmében az előre nem láthatóság el-
mélete akkor kerülhet szóba, amikor gyökeresen megváltoz-
tak azok a körülmények, amelyekkel számoltak a szerződő fe-
lek a szerződés megkötésének időpontjában. Ám hogy mit is 
jelent a „gyökeres változás”, azt ugyancsak különbözőképpen 
lehetett értelmezni. A szövegben az is szerepel, hogy ameny-
nyiben a szerződés teljesítése túlzottan visszterhessé válik, a 
körülmények kivételes megváltozása miatt úgy, hogy az az 
adóst igazságtalan módon kötelezze, akkor a bíróság elren-
delheti a szerződés kiigazítását, vagy éppenséggel megszünte-
tését. Ami pedig a szerződésmódosítást illeti, a bíróság arról 
dönthet, hogy a körülmények megváltozása eredményezte 
veszteségeket a felek között méltányos módon kell megosz-
tani. Egy ilyen jellegű döntésmeghozatal azonban csak akkor 
lehetséges, ha a körülmények megváltozása a szerződés meg-
kötése után következett be, illetve a körülmények megválto-
zását a hitelezett normális körülmények között a szerződés 
megkötésének pillanatában nem láthatta előre, illetve nem 
is vállalta a körülmények megváltozásának kockázatát. To-
vábbá az is feltétel, hogy az adós egy elfogadható határidőn 
belül megpróbálkozzon jóhiszeműen a szerződés tisztességes 
és méltányos kiigazításával.

Felvetődik a kérdés, hogy például a gazdasági válság elégsé-
ges indok-e arra, hogy érvényesíteni lehessen a Polgári Törvény-
könyv szóban forgó szakaszának előírásait. Erre nehéz lenne vá-
laszt adni, de több mint bizonyos, hogy nem. A gazdasági krízis 
nem új keletű, azaz nem 2011. október 1-je után következett be. 
Továbbá abban a tekintetben is akadhatnak problémák, hogy mi 
látható előre és mi nem. Elképzelhető az például, hogy arra nem 
nagyon hivatkozhat a nehéz helyzetbe került adós, amennyiben 
a hazai vagy a nemzetközi pénzintézetek előre jeleztek bizonyos 
várható kedvezőtlen fordulatokat, s azokról ő nem tudott. Azt 
viszont hangsúlyozni kell, hogy ilyen jellegű ügyekben csak ak-
kor fordulhat majd az igazságügyi szervekhez egy nehéz helyzet-
be került hitelezett személy, ha azt megelőzően megpróbálkozik 
a hitelező bankkal újratárgyalni a szerződést.
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ágAzAtokbAn számolt átlAgbér között

bérrangsor végére került

> Újabb történelmi minimumára 
süllyedt az infláció. Januárban a fogyasz-
tói árak 0,36 százalékkal növekedtek, az 
éves infláció 2,72 százalékos volt, amely 
történelmi mélypontnak számít – derült 
ki az Országos Statisztikai Hivatal (INS) 
adataiból. Az év első hónapjában a hő-
energia díja 1,2 százalékkal vált olcsóbbá, 
a tojás, burgonya, bab és liszt ára 0,15-0,7 
százalékkal mérséklődött. Legnagyobb 
mértékben az üzemanyag ára emelkedett, 
a drágulás mértéke 1,16 százalékos volt. 
A dohány ára 1 százalékkal nőtt, emellett 
a friss gyümölcsök 1 százalékos drágulása 
szintén negatívan hatott az inflációra.

> Sepsiszentgyörgyre telepszik 
a svéd Autoliv. Az autóalkatrészeket 
gyártó vállalat hatszáz munkahelyet 
teremt a városban, közleménye sze-
rint gépkocsikormányt készítenek és 
huzatokat varrnak majd a BMW és 
Volkswagen márkájú gépkocsikba. Az 
új gyárba varrodai és öntödei tapasz-
talatokkal rendelkező munkásokat 
keresnek, logisztikai szakembereket, 
karbantartókat, minőségi ellenőröket, 
mérnököket is foglalkoztatnak. A cég 
Sepsiszentgyörgyön az LRO nadrág-
gyár csarnokát vásárolta meg, és a kész-
ruhagyár jelenlegi 600 alkalmazottja 

közül is átvenne négyszázat. Az LRO 
szeptemberig egymillió euróból meg-
építi kisebb, saját csarnokát, a jelenlegi 
alkalmazottakból kétszázat tart meg. A 
többi négyszáz munkavállaló átmehet 
az Autoliv gyárába. A svéd cég képvise-
lői 16 helyszínt néztek meg az ország-
ban, Sepsiszentgyörgy mellett többek 
között az szólt, hogy az ingatlanadó fele 
akkora, mint a nagyobb városokban, 
ugyanakkor a nadrággyárak megtaní-
tották a helyieknek a németes munka-
módszert. Az Autoliv a világ egyik leg-
nagyobb gépjármű biztonsági rendszer 
gyártója, összesen 47 ezer alkalmazot-

tat foglalkoztat 30 országban, 3500-at 
a már működő romániai üzemeiben, 
Brassóban, Lugoson és Temesváron. 
Romániában többek között biztonsági 
öveket, hevedereket, légzsákokat gyárt. 
Brassóban és Temesváron a cég fejlesz-
tési központokat is működtet, ahol biz-
tonsági öveket és biztonsági rendsze-
reket fejlesztenek és tesztelnek. A cég 
tavaly világszinten 8,23 milliárd dollár 
értékben értékesítette termékeit, ami 
15 százalékos fejlődés a 2010-es évhez 
képest. Sepsiszentgyörgyön három szá-
zalékos a munkanélküliség, miközben 
az országos mutató öt százalék.hí
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külföldi érdekeltségű jelentős cégek, 
pénzintézetek, nemzetközi áruház-
láncok központjai, azaz olyan enti-
tások, amelyek az „igen jól fizetők” 
kategóriájába sorolandók. Nagyvo-
nalakban hasonló a helyzet Ilfov me-
gye esetében is. Továbbá utalhatunk 
arra is, hogy az átlagot meghaladó 
bérszinteket realizáló megyékben 
olyan gazdasági struktúra alakult 
ki, amelyekben jelentős részarányt 
képvisel a magas szakképesítésű és 
rendszerint magasabb bérbesorolású 
személyzeti kategóriák részaránya. 
Elmondható ez például Temes vagy 
Kolozs megyéről, ahol több olyan 
külföldi tulajdonban lévő nagy cég 
is tevékenykedik, amelyek a bérezés 
tekintetében úgymond kivételnek 
számítanak. 

Székelyföldi adatok
A gazdaság struktúrájára vezet-

hető vissza az alacsony bérszint egyes 

megyékben. Már utaltunk arra, 
hogy tíz olyan megye volt, amelyek 
esetében a havi átlagos bruttó bér 
nem haladta meg az 1600 lejt. A 
sor végén található megyénk, amely 
esetében a decemberi átlagos bruttó 
bér alig 1404 lej volt. Valamicskével 
előttünk járt Suceava megye, ahol a 
decemberi átlagos bruttó bér 1432 
lej volt, majd következik Máramaros 
megye 1477 lejjel. A szomszédos 
Kovászna megyének sikerült eltá-
volodnia tőlünk, ahol a decemberi 
átlagos bruttó bér megközelítette az 
1700 lejt, nevezetesen 1696 lej volt. 
Összehasonlítva a két megyét, érde-
kes megállapítást tehetünk: Hargita 
megyében a mezőgazdasági és er-
dőgazdálkodási szektorban együtte-
sen az átlagos decemberi bruttó bér 
1507 lej volt, míg Kovászna megyé-
ben 1171 lej, ezzel szemben az ipari 
és az építkezési szektorban együtte-
sen a szóban forgó havi átlagos brut-

tó bér Kovászna megyében 1579 lej 
volt, Hargita megyében pedig csak 
alig 1401 lej. A szolgáltatások terén 
Kovászna megyében 1836 lejes át-
lagos bruttó bért jegyeztek, Hargita 
megyében pedig csak 1402 lejest. Az 
ipar esetében a bérek vonatkozásá-
ban megyénk úgymond hátrányos 
helyzetben van, lévén, hogy jelentős 
arányt képvisel a textil és a ruhaipar 
szektor, amely esetében országos 
viszonylatban is a legalacsonyabb a 
bérszint. És van még egy olyan jelen-
tős arányt képviselő szektor, amely 
esetében országos viszonylatban 
is alacsonyak a bérszintek. A fafel-
dolgozásról és a bútoriparról van 
szó. Ugyanakkor azok az ágazatok 
és alágazatok (például a bányaipar, 
energetikai ipar, járműipar stb.), 
amelyek esetében országos viszony-
latban magasabbak a bérszintek, 
nemigen vannak jelen Hargita me-
gye gazdasági térképén. 
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Nemzetiségi síkra vitt átszervezés

Körkép

sovinizmussal és a románok 
elleni diszkriminációval vádolja 
a tanfelügyelőséget és a vá-
ros vezetőségét a csíkszeredai 
tulipán óvoda román csoport-
jának szülői közössége és két 
óvónője. Teszik ezt azért, mert 
az iskolaelőkészítő osztályok 
létrehozása miatti átszervezé-
sek következtében a csoportot 
óvónőstől, gyerekestől egy má-
sik napközi otthonba helyezik át 
a következő tanévtől.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az Informaţia Harghitei 
napilap pénteki számában 
nyílt levél jelent meg 11 

szülő és a két óvónő aláírásával, 
amelyben az érintettek tiltakoznak 
a Tulipán napköziben működő 
román csoportnak a Kis Herceg 
napközi otthonba való áthelye-
zése ellen, továbbá sovinizmussal 
vádolják a tanfelügyelőség „egyes 
tagjait”. 

A levél írói azt állítják, hogy 
15 éve két román csoport működik 
ebben az óvodában, továbbá, hogy 
2011-ben minden törvényes és er-
kölcsi alap nélkül megszüntették 
egyiket, mert az igazgatónő nem 
volt hajlandó beírni több román 
gyereket, létrehozott viszont még 
egy magyar csoportot. A szülők 
kéréssel fordultak a tanfelügyelő-
séghez, hogy a 2012–2013-as tan-
évben megmaradhasson a román 
csoport a napköziben, amire pozitív 
választ kaptak. A tanügyi törvény 
alkalmazása következtében azon-
ban még mielőtt a beiratkozások 
megtörténtek volna, megszületett 
a döntés, hogy a csoportot áthelye-
zik. A levélírók felteszik a kérdést: 
miért mindig a román csoportot 
áldozzák fel, és miért a gyerekeknek 
kell szenvedniük „egyes emberek” 
soviniszta gondolkozása miatt? 
Arra is választ várnak, hogy miért 
teszik tönkre eddigi munkájukat, 
és költöztetik el a román csoportot, 
hogy vegyes (román–magyar) cso-
porttá alakítsák? 

Ferencz Salamon Alpár főtanfel-
ügyelő megdöbbenve és felháboro-
dottan fogadta az újságban megje-
lent levelet. Lapunk megkeresésére 
az előzményekről elmondta, hogy 
az elmúlt tanévben mindkét román 
tannyelvű csoport kis, 20-as alatti 
létszámmal működött a Tulipán 
óvodában. Mivel a magyar szülők 
részéről nagy volt az érdeklődés az 
óvoda iránt, a román szülők részé-
ről pedig kicsi, a két román csopor-
tot összevonták, így lettek 25-en, és 
indítottak egy magyar csoportot. 

Ugyanazokkal az óvónőkkel 
tanulnak tovább
– Akkor azt mondtuk a szü-

lőknek, amennyiben mi ezt befo-
lyásolni tudjuk, a 2012–2013-as 
tanévben is megmarad a román 
csoport. Az iskolaelőkészítő osztá-
lyok létrehozása viszont nemcsak 
a román, de a magyar tanintézmé-

nyeket, főleg a napköziket is nega-
tívan befolyásolta. A napközisek 
egynegyede a következő tanévtől 
átkerül általános iskolákba. A tan-
felügyelőség és a lakosság-nyilván-
tartó adatbázisa alapján körvonala-
zódott, hogy a kérdéses csoportban 
13 gyereknél nem lesz több. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy a Kis Her-
ceg napközi – ahol marad egy 26-
os létszámú román csoport – vegye 
át ezt a csoportot. Így a (legtöbb) 
40-42 gyerek két csoportban fog 
tanulni. Tehát nem megszüntetjük 
a csoportot, hanem áthelyezzük, a 
főállású óvónők is átkerülnek főál-
lásban, termet kapnak, ugyanazt 
a 13 gyermeket fogják tanítani. 
Csak éppen 2012 szeptemberétől 
nem a Tulipán épületében, hanem 
a Kis Herceg épületében kezdenek 
– pontosította a főtanfelügyelő.

Egyébként a Tulipán napkö-
zi teljes átszervezés alatt van. A 
tavaly összevonták a Napraforgó 
napközivel, idén pedig, mivel sok 
előkészítő osztályos kimegy, elve-
szíti jogi személyiségét. Így a volt 
Napraforgó napközit a Micimackó 
napközihez csatolták, a Tulipánt 
pedig a Csipikéhez. A változások 
következtében mindenhol van 
veszteség és áldozat.

a vádak nem igazak
– Úgy érzem, egyáltalán nem 

vádolhatja senki Hargita Megye 
Tanfelügyelőségét vagy önkor-
mányzatát sovinizmussal – szögez-
te le a főtanfelügyelő. – Az embe-
reknek munkahelyet biztosítunk, 
a csoportlétszámot csak ott csök-
kentettük, ahol muszáj volt. A pa-
naszosok érdekében sem tudtunk 
tovább várni, mert ha megvárjuk 
az iratkozásokat, március végét, 
április elejét, akkor a tanerők moz-
gásának naptárából kicsúszunk, és 
nem tudjuk az állásukat biztosíta-
ni. Úgy látszik, egyeseket más cé-
lok hajtanak ebben a témában. 

Ferencz Salamon Alpár, akinek 
gyereke román iskolaelőkészítő 
csoportba jár, közölte, hogy a tan-
felügyelőségen belül és az iskolák 
viszonylatában is egyensúlyt igye-
keznek tartani. 

– Ez nem arról szól, hogy fel-
áldozunk valakit, vagy hogy a 
gyerekeknek nem adunk lehető-
séget a beiratkozásra, a pedagó-
gusoknak pedig nem tartjuk tisz-
teletben a munkához való jogát, 
ahogyan vádoltak minket, esetleg 
csak a román tagozatokkal len-
ne bármilyen bajunk. Évek óta 
pozitív diszkriminációban része-
sülnek mind a székelyudvarhelyi, 
gyergyószentmiklósi, mind a csík-
szeredai román tannyelvű tanintéz-
mények. Úgy érzem, ez normális, 
és a szórványvidéken is azt várjuk 
el, hogy pozitív diszkrimináció-
ban részesüljenek a magyar tan-
intézmények. Hargita megyében 
normalitás uralkodik, ezek a vádak 
nem igazak, ráadásul felelőtlenek 
is, mert olyan hangulatot próbál-
nak generálni, ami nem létezik a 
megyében. 

Eddig mindenben 
lélekkel segítettek
Máthé Tünde, a Tulipán nap-

közi otthon igazgatója értetlenül 
áll a támadás előtt. 

– Amikor a munkaközösség 
tudomására hoztam, hogy mi tör-
ténik szeptembertől az óvodánk-
kal, nem mutattak felháborodást. 
Két hét elteltével a kolléganő egy 
lapot nyújtott be, amelyen az állt, 
hogy a munkaközösséggel együtt 
sztrájkolnak a döntés ellen. Más-
nap az óvoda ablakára kiragasz-
tották a plakátot, hogy sztrájk lesz 
az épületben, mert nem akarják 
a Tulipán óvoda felszámolását, 
holott erről szó sincs, csak csa-
tolásról van szó. Ebből rengeteg 
félreértés történt a szülők között. 
Meghívtam Ferencz Salamon 

Alpár főtanfelügyelőt, Waczel Fe-
renc személyzeti ügyekért felelős 
tanfelügyelőt és Antal Attila al-
polgármestert, hogy tartsunk egy 
értekezletet a munkaközösségnek 
és a csoportok szülői bizottsági 
elnökeinek. A gyűlésen látszólag 
megértették, hogy mi is törté-
nik valójában. Másnap Colceriu 
Laura óvónő három nap pihenő-
szabadságot kért. Péntek délelőtt 
tudtam meg, hogy az újságba 
bekerült egy felháborító cikk az 
óvodáról – közölte az intézmény 
vezetője.

Az érintett óvónők reakciója 
Máthé szerint annál inkább elszo-
morító, mert eddig nagyon sok 
programban részt vettek, és min-
denben lélekkel segítettek. 

– Bármilyen magyar ünnepünk 
volt, kivették részüket a munká-
ból – magyarázta Máthé Tünde. 
– Szeptemberben javasoltam a ro-
mán csoporttal közös programot: 
tanuljunk egymástól közös játék, 
beszélgetés révén, a magyar gye-
rekek románul, a románok pedig 
magyarul. Ezt az ötletet a román 
szülők is örömmel fogadták, és 
elmondták, szeretnék, hogy gye-
rekeik megtanuljanak magyarul. 
Ezért nem értem, hogyan jelenik 
meg egy ilyen cikk az aláírásukkal.

Máthé Tünde cáfolja azt az ál-
lítást is, mely szerint ebben az óvo-
dában 15 éve két román csoport 
működött: 

– Nagyon sokáig négy magyar 
és egy román csoport volt. Az előző 
igazgatónő hozta létre a második 
román csoportot, amikor nőtt a 
román gyerekek száma és csökkent 
a magyar gyerekeké. Most viszont 
fordítva van. 

Megtiltják, hogy románul 
tanuljanak?
Az Antena3 hírtelevízió hon-

lapján február 8-án Laly Colcy 
névvel megjelent egy bejegyzés, 

amely arról tudósít, hogy figyel-
meztető sztrájkot szerveztek a Tu-
lipán óvodában a román tannyel-
vű csoport megszüntetése elleni 
tiltakozásul. A bejegyzés szerzője 
az igazgatót vádolja, amiért nem 
harcolt az intézmény megszünte-
tése ellen. Említi a főtanfelügye-
lővel tartott gyűlést, amelyen „jó 
lett volna, ha a sajtó, a Hargita 
megyei románok is mellettük áll-
tak volna”. 

Ugyanaznap Colceriu Laura 
Facebook-profilján még felhá-
borodottabb bejegyzés olvasha-
tó: „Sajnálattal közlöm, hogy 
mindaz, amit mi, a Tulipán óvo-
da román tagozatának óvónői 
megvalósítottunk a gyerekekkel, 
és mindazokkal, akik elmentek 
iskolába, a tanfelügyelőség szá-
mára egyenlő a nullával. Miért? 
Mert el akarják űzni (vor să 
elimine) a románokat Hargita 
megyéből, amit diszkrimináció-
nak nevezünk! Az Európai Uni-
óban, 2012-ben, Romániában a 
román gyerekeknek, vagy azok-
nak, akik román nyelven akarnak 
tanulni, ezt megtiltják!”

Colceriu Laura óvónő tagadja, 
hogy nemzetiségi síkra vitte volna 
az ügyet.

– Nem csinálok nemzetisé-
gi kérdést ebből az esetből, félig 
magyar, félig román vagyok. Saj-
nos, így döntöttek, nem értem, 
miért. Vegyes csoportról van szó, 
magyar gyerekek is járnak ide, a 
szülői bizottság elnöke is magyar, 
nem tudom, hogyan jutottunk 
ide – mondta. 

Szégyennek nevezte, ami tör-
tént, és közölte: szégyelli, mert 
ilyen jellegű problémák nem vol-
tak az óvodában. Állítása szerint 
nem is gyanítja, hogy ki állhat a 
levél mögött, bár a csoport köl-
töztetését nem tartja jónak, hi-
szen a gyerekek ragaszkodnak az 
óvodához.

A csíkszeredai Tulipán napközi otthon. Átszervezés alatt  fotó: csíki zsolt
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hirdetések

Várhatóan június 10-én rende-
zik meg az önkormányzati vá-
lasztásokat, legalábbis ebben 
állapodtak meg a kormányko-
alíciót alkotó pártok a tegnapi 
tanácskozásukon.

Sever Voinescu, a kormánykoalí-
ció fő erejét képező Demokrata 
Liberális Párt (PD-L) szóvivője 

tegnap bejelentette, hogy a koalíciót 
alkotó politikai erők a június 10-i dá-
tumot javasolták a helyhatósági vá-

lasztások megszervezésére, de erről 
még tárgyalásokat kell folytatniuk 
az ellenzéki pártokkal. 

Fekete Szabó András, RMDSZ-
es szenátor a sajtónak megerő-
sítette, hogy koalíciós egyezség 
született. A szenátor szerint nem 
valószínű, hogy ez a dátum vál-
tozni fog, hiszen június első vasár-
napján ünneplik az ortodox pün-
kösdöt, június 17-én pedig már 
lejár a négy évvel ezelőtt megvá-
lasztott polgármesterek és önkor-

mányzati képviselők mandátuma. 
Mint ismeretes, korábban az al-
kotmánybíróság kimondta, hogy 
a helyhatósági választottak man-
dátuma nem hosszabbítható meg. 
A kormány ugyanis egy időben 
akarta megszervezni az év végén 
a parlamenti és az önkormányzati 
választásokat, de az ellenzék meg-
támadta a taláros testületnél az 
erről rendelkező jogszabályt, és azt 
alaptörvénybe ütközőnek nyilvá-
nították az alkotmánybírák.

Közleményben ítélte el az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) 
megbízott elnöke Victor Ponta, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
elnöke, a Szociál-Liberális Unió 
(USL) társelnöke által a hétvégi, 
sepsiszentgyörgyi látogatáson 
tett megjegyzéseit, amelyben a 
Néppártot és Tőkés Lászlót bí-
rálta. Toró T. Tibor szerint Ponta, 
ahelyett, hogy hiteles politikai 
programmal és cselekvési terv-
vel állna elő, inkább ismét a 
„magyar kártyát” játssza ki.

hN-információ

„Victor Pontának és koalí-
ciós társainak kormány-
ra készülődvén inkább 

hiteles, az ország polgárainak baja-
ira valós megoldásokat kínáló poli-
tikai programot és cselekvéstervet 

kellene kínálniuk. Ám mivel erre 
látható módon képtelenek, marad 
ismét a „magyar kártya” kijátszá-
sa: úgy bizonygatják, hogy semmi 
bajuk a magyarokkal, hogy köz-
ben szélről előzik Corneliu-Vadim 
Tudort. De ettől még egyetlen ro-
mániai állampolgárnak sem javul 
az életminősége” – állapítja meg 
Toró T. Tibor megbízott elnök az 
EMNP Ponta nyilatkozatait bíráló 
közleményében. 

A Néppárt kifogásolja ugyan-
akkor, hogy Ponta „Tőkés László 
pártját, az EMNP-t” „szélsőséges, 
majdnem fasiszta módon politizá-
ló” szervezetként könyveli el. 

„Bár 22 évvel a kommunista 
diktatúra megdöntése után szomo-
rú, de egyáltalán nem szokatlan Ro-
mániában, hogy a homogén nem-
zetállamban gondolkodó bukaresti 

politikusoknak egy Erdély-közpon-
tú politizálást folytató, és ezen belül 
a magyarság autonómiatörekvéseit 
nemcsak nyilatkozataiban, hanem 
politikai döntéseiben is felvállaló 
magyar párt „szélsőségesnek” tű-
nik. Az is beszédes, hogy ezen po-
litikusok számára csak az RMDSZ 
számít megbízható partnernek” 
– áll a Néppárt sajtóosztálya által 
kiadott nyilatkozatban.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, Victor Ponta hétvégi, 
sepsiszentgyörgyi látogatásán azt 
mondta: szükségesnek tartja a 
romániai magyarság parlamenti 
jelenlétét, de csakis az RMDSZ 
képviselőit látná szívesen a tör-
vényhozásban. „Számunkra Tőkés 
úr nem is volt, és soha nem is lesz 
tárgyalópartner” – fogalmazott a 
szociáldemokrata pártelnök.

A kormánykoalíciót képező pártok javaslatot tettek a helyhatósági választások időpontjára. Készülődés fotó: balázs attila / archív

KoaLícióS EgyEzTETéS UTáN

Helyhatósági választások: 
a június 10-ei dátumot javasolták

a NéPPárT TiLTaKoziK a PSD-ELNöK SEPSiSzENTgyörgyi KijELENTéSEi ELLEN

EMNP: Ponta újra 
a „magyar kártyát” játssza ki

hargitanépe



Két-két találkozóval ma elraj-
tolnak a labdarúgó Bajnokok Li-
gája és az Európa Liga egyenes 
kiesési szakaszának párharcai. 
Pályára lép többek között a 
címvédő FC Barcelona is.

Újra hódít mától az eu-
rópai fociláz, ugyanis 
december óta először 

fognak pályára lépni a Bajnokok 
Ligájában, illetve az Európa Li-
gában érdekelt csapatok nemzet-
közi porondon. A héten négy, 
ma viszont „csak” két mérkőzést 
rendeznek a BL-ben. Többek kö-
zött az idény meglepetéscsapata, 

a ciprusi APOEL igyekszik majd 
borsot törni a francia Lyon orra 
alá a sorozat nyolcaddöntőjének 
odavágóján. A másik párosítás-
ban a spanyol bajnokságban bot-
ladozó, ám a sorozat címvédője, 
az FC Barcelona a németorszá-
gi Leverkusenben szerettetné 
feledni a bajnokikon mutatott 
eredménytelenségét. A BL-ben 
holnap Szenpétervári Zenit – 
Benfica és AC Milan – Arsenal 
mérkőzéseket rendeznek még. A 
további négy összecsapást majd 
csak február 21–22-én rendezik.

Az Európa Ligában a Megye-
ri Balázzsal felálló Olimpiakosz 

Oroszországba látogat, ahol a Ka-
zany vendége lesz, míg a portugál 
Braga a török Besiktast fogadja. Az 
EL további mérkőzéseire csütör-
tökön kerül sor. Ekkor lép pályára 
az egyetlen életben maradt román 
csapat is, a Bukaresti Steaua, aki a 
holland Twente együttesét fogad-
ja majd a Naţional Arenába.

Kassai nehéz mérkőzést
kapott
Kassai Viktor újabb komoly 

feladatot kapott az Európai Lab-
darúgó Szövetségtől (UEFA), 
ugyanis a labdarúgó Bajnokok 
Ligája nyolcaddöntős párharcai-
nak első mérkőzései közül ő veze-
ti holnap az AC Milan – Arsenal 
találkozót. Az UEFA honlapja 
szerint Kassai asszisztensei Erős 
Gábor és Ring György lesznek, 
az alapvonalnál Vad István és Fá-
bián Mihály segíti majd a mun-
káját, míg a negyedik játékvezető 
Bognár Tamás lesz. A tavalyi év 
legjobb játékvezetőjének válasz-
tott Kassai az elmúlt szezonban a 
BL döntőjében bíráskodott, míg 
ebben az idényben eddig három 
találkozón fújta a sípot a BL fő-
tábláján.

A mai műsor
Bajnokok Ligája, nyolcad dön

tő, odavágó: Olympique Lyon – 
APOEL (21.45), Bayer Leverkusen 
– FC Barcelona (21.45, TVR1).

Európa Liga, legjobb 32, oda
vágó: Rubin Kazany – Olimpiakosz 
(19), Braga – Besiktas (19.30).

Mind a női, mind a férfiak 
B csoportjának megyei 
kézilabda-bajnoksága 

meglepetések nélkül ért véget. 
Csíkszeredában a női bajnokság 
9–10. fordulóira került sor va-
sárnap. Itt a Székelyudvarhelyi 
KF továbbra is veretlenül vezeti 
a bajnokságot, míg a Csíksze-
redai VSK feljött a harmadik 
helyre. A férfiak B csoportjában 
viszont rangadót rendeztek. Az 
első helyezett Szárhegy egy góllal 
bizonyult jobbnak a ditróiakkal 
szemben.

Eredmények
Női bajnokság, Csíkszere

da (rendező: NKSZ): 9. fordu-
ló: Csíkszeredai NKSZ – Csík-
sze re  dai VSK 12–25, Ze te laka 
– Fel csík-Dánfalva 23–20, Szé-
kely keresztúri KKE – Szé kely-
ud var helyi Amazonok 25–29, 
Csíkszeredai Akarat – Sa lamás 
23–22; 10. forduló: Fel csík 
– Amazonok 26–34, Szé kely-
udvarhelyi KF – Zetelaka 45–
23, KKE – Akarat 29–19, Sa la-
más – VSK 16–30.

1. SZKF 9 9 0 0 341–167 18
2. Amazonok 7 6 0 1 203–163 12
3. VSK 9 6 0 3 197–175 12
4. Zetelaka 9 6 0 3 194–190 12
5. KKE 9 3 1 5 208–213 7
6. NKSZ 7 3 1 3 131–163 7
7. Felcsík 9 3 0 6 185–216 6
8. Akarat 9 1 0 8 141–235 2
9. Salamás 8 0 0 8 133–211 -1

Férfibajnokság, B csoport, 
Gyer gyóditró: 9. forduló: Gyer-
gyó ditrói Auto-Tig – Gyer gyó-
szár hegyi Bástya 30–31, Gyer-
gyó szentmiklósi Szaki I – Gyer-
gyó remetei Kereszthegy 13–34, 
Csík szent királyi KSE– Holló 
15–19; 10. forduló: Bástya – KSE 
27–12, Holló – Kereszthegy 17–
22, Szaki I – Auto-Tig 22–33.

1. Bástya 10 10 0 0 326–194 20
2. Ditró 10 8 0 2 294–180 16
3. Remete 10 6 0 4 271–219 12
4. KSE 10 2 0 8 211–287 4
5. Holló 10 3 0 7 156–222 3
6. Szaki I 10 1 0 9 163–319 2

VSK-siker ifi III-asban
Az országos lány ifjúsági III-as 

bajnokságban a Csíkszeredai VSK 
kézilabdacsapata Segesváron ven-

dégszerepelt a korcsoport negye-
dik teremtornáján. A lányok ebben 
a csoportban is megszerezték első 
győzelmüket, éspedig a Medgyesi 
ISK-t verték. A VSK öt mérkőzése 
alatt Páll Erika bizonyult a csapat 
legeredményesebb játékosának, 
aki egymaga 28 találatig jutott. Az 
ifi III-asok még két teremtornán 
vesznek részt Sepsiszentgyörgyön 
majd hazai környezetben Csík-
szeredában. A segesvári torna 
eredményei: Fogarasi ISK – Csík-
szeredai VSK 21–12, Segesvári 
ISK – VSK 28–20, Szebeni ISK 
– VSK 24–13, Sespsiszentgyörgyi 
ISK – VSK 27–15, Medgyesi ISK 
– VSK 14–15.

Tízzel nyertek az ifi I-esek
Szombat délután hazai kör-

nye  zetben lépett pályára a Szé-
kely  udvarhelyi ISK-KC az ifjúsá-
gi 1-es bajnokságban. A Sipos 
Ló ránt által irányított együttes 
megnyerte a meccset a Brassói Di-
namóval szemben, őrzi harmadik, 
továbbjutó helyét. Eredmény: 
Székelyudvarhelyi ISK-KC – Bras-
sói Dinamo 47–37.

Sport
Rajtol a kiesési szakasz 
a BL-ben és az EL-ben

Meglepetések nélkül 
a kézilabda-bajnokságokban

HIRDEtéSEK
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A bajnokságban nem megy a Barcának, kérdés, hogy a BL-ben meg lehet-e állítani őket

Zambia a győztes. Zambia, a FIFA-világranglista 71. helyen 
álló labdarúgó-válogatott nyerte meg a 2012-es Afrikai Nemzetek 
Kupáját, miután a 0–0-ra végződő fináléban büntetőkkel jobbnak 
bizonyult a nagy esélyes Elefántcsontpartnál. Érdekesség, hogy a 
Chelsea csillaga, Didier Drogba, a rendes játékidőben büntetőt 
rontott. A kontinens bajnoki címe hetedszer dőlt el tizenegyes-pár-
bajban, az idei tornán egyetlen gólt sem kapó Elefántcsontpartnak 
nem megy ez a műfaj: legutóbb 2006-ban szintén büntetőkkel ve-
szített a fináléban, akkor Egyiptom bizonyult jobbnak. Eredmény, 
döntő: Zambia – Elefántcsontpart 0–0 – büntetőkkel 8–7. 



lakás
KIADÓ március 1-jétől bútorozott, 

I. osztályú garzonlakás Csíkszeredá-
ban, a Hadsereg Háza mellett. Telefon: 
0745–318234. (21314)

ELADÓ 2008-ban épített legkeve-
sebb 170 m2-es családi ház, öt szobá-
val, fürdőszobával, terasszal, garázs-
zsal, két fedett terasszal, saját fatüze-
lésű hőközponttal, rendezett udvarral 
Csíkszeredában. Ára: 49 000 euró. 
Telefon: 0744–783218. (21309)

ELADÓ Szelterszen hétvégi ház 
(nappali, fürdő, konyha, kamra és há-
rom szoba az emeleten), 12 ár rende-
zett területtel. Telefon: 0744–537628.

KIADÓ garzonlakás Csíkszeredá-
ban, a Szív utca 7. szám alatt. Telefon: 
0723–591290, 0721–560988. (21298)

ELADÓ Székelyudvarhelyen, a Tom-
csa Sándor negyedben I. osztályú, I. eme-
leti garzonlakás. Telefon: 0743–831430.

ELADÓ jó állapotban lévő, közpon-
ti fekvésű tömbházlakás 2 szobával, 
manzárdszobával és pincével. Telefon: 
0742–294650, 0745–167127. (21206)

KIADÓ hosszú távra Csíkszeredá-
ban, a Lendület sétányon egy bútoro-
zott szoba független személynek. Ala-
csony házbér. Telefon: 0266–372176, 
0742–510914.

ELADÓ Tusnádfürdőn kertes ház: 
5 szoba + konyha, 1116 m2 beltelek. 
Irányár: 60 000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0743–479577.

telek
ELADÓ beépíthető telek Csíkszere-

dában, a csíksomlyói Bánya utcában. 
Irányár: 20 euró/m2. Telefon: 0728–
068986.

jármű
ELADÓ Opel Zafira 1.6-os motor-

ral, Euro 4-es, frissen behozva, kevés 
illetékkel, nagyon szép, karc- és rozs-
damentes állapotban, szép festéssel. 
Extrák: ABS, szervo, elektromos abla-
kok, központi zár, klíma, bordkomputer, 
eredeti kilométerben, nyolc légzsákkal 
stb. Irányár: 3650 euró. Vállalom a be-
íratást is vagy bármilyen vizsgáztatást. 
Telefon: 0266–334468, 0721–773479. 
(21311)

ELADÓ Volkswagen Golf IV, 1.4-es 
motorral, Euro 4-es, frissen behozva, 
kevés illetékkel, eredeti kilométerben, 
nagyon szép, karc- és rozsdamentes 
állapotban. Extrák: négy légzsák, ABS, 
szervo, tetőablak, elektromos ablakok, 
klíma, központi zár távirányítóval. Vál-
lalom a beíratást is vagy bármilyen 
vizsgáztatást. Telefon: 0266–334468, 
0721–773479. (21311)

ELADÓ 2000-es évjáratú Dacia 
1310-es, 2013-ig érvényes műszaki-
val, minden illeték kifizetve, belül is 
nagyon szép állapotban, rozsdamente-
sen. Irányár: 850 euró. Telefon: 0266–
334468, 0721–773479. (21311)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os motorral, Euro 4-es, sok 
extrával (dohányfüstmentes utastér), 
frissen behozva nagyon jó állapot-
ban. Ára: 3850 euró. Telefon: 0729–
257421, 0724–175640.

ELADÓ 2000-es évjáratú, kétsze-
mélyes Ford Focus 1.8 TDi, 90 LE-s 
motorral, frissen behozva, kitűnő ál-
lapotban, valamint Suzuki Vagon R+, 
négyhengeres motorral, 60 LE, 115 000 
km-ben. Irányár: 1650 euró. Beszámí-
tok öreg autót. Telefon: 0758–898989, 
0722–342429. (21218)

vegyes

Hálásan köszönöm jóságát an-
nak a becsületes megtalálónak, aki 
elveszett szemüvegemet megta-
lálta és visszajuttatta hozzám. G. 
Erzsébet

ENDOKRINOLÓGIAI SZAKRENDE-
LÉS indul: Csíkszereda, Temesvári su-
gárút 61/1. szám alatt dr. Ruff Rudolf 
endokrinológus szakorvos. Előjegyzés 
a 0740–187621-es telefonszámon. 
(21304)

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

ELADÓ 350 kg-os, legelős bikabor-
jú, valamint Carpaţi-hátsóhíd, szekrény, 
reduktor, különböző gardányok, 651-es 
oldalgrup. Telefon: 0266–331818.

ELADÓK téli és nyári sportfelszere-
lések, szobabiciklik, táskavarrógépek, 
gázbojler, móriska, étkezési és magpi-
tyóka, csűrben tárolt 12 tonna széna 
és sarjú. Telefon: 0746–195430.

ELADÓ új, kandalló típusú, barna 
zománcos melegítőkályha öntvény 
tetővel, valamint ELADÓ száraz, 15 
éves diófa, 1,50 m3 deszka (fele foszni 
és fele 24 mm-es). Telefon: 0266–
353325, 0747–124018.

ELADÓ Yamaha PSR 9000 szinteti-
zátor. Telefon: 0753–500305.

tanfolyam
Vegyen részt a most induló köny-

velőképzésen Csíkszeredában a Krea-
tív Kontir Kft. szervezésében. Telefon: 
0721–605266.

állás

Torontóba magyar családhoz, 
2 gyermek mellé 55 év fölötti 
GONDOZÓNŐT – HÁZVEZETŐNŐT 
KERESÜNK minimum egy évre. 
Telefon: 0011–4166599534, vagy 
timeakinga@hotmail.com.

Idősgondozást vagy gyermekfel-
ügyelést VÁLLALOK. Telefon: 0755–
808121.

Négytagú család 40–65 év 
közötti HÁZVEZETŐNŐT KERES évi 
2x3 hónapra Svájcba, Genf mellé 
vidéki környezetbe. Főbb feladatok: 
főzés, sütés, takarítás, gyermekek 
szállítása különórákra. Autóvezetői 
engedély és gyakorlat feltétel, bár-
milyen nyelvtudás előny. Jelentke-
zés: zs.varvasovszky@gmail.com.

szolgáltatás
Kéményseprést VÁLLALUNK mo-

dern eszközökkel. Telefon: 0746–656519. 
Web: www.kemenysepres.ro.

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau-
tók), kis-haszongépjárművek megvá-
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

Magyar állampolgársághoz szük  -
séges iratok hiteles FOR DÍTÁ SA 
ked vező áron, rövid határidővel, a 
kon zulátussal szembeni for dító iro-
dában. Telefon: 0266–372433, 0744–
664364.

megemlékezés

Szívünk megpihenni tért 
odalent a mélyben,
lelkünkre angyalok vigyáznak 
fent az égben.
Legyen békesség velük a hosszú úton
és áldd meg őt Istenünk.

Fájdalommal emlékezünk 1985. 
február 12-re, idősebb

DEMÉNY GERGELY

halálának 27. és 1994. február 13-ra,

DEMÉNY ANNA

halálának 18. évfordulóján. Emlékük 
legyen áldott, pihenésük csendes! A 
gyászoló család – Székelyudvarhely.

„Egy nap – egy élet.”

Fájó szívvel emlékezünk 1982. 
február 14-re, drága kislányunk,

CZINTOS EDITKE

halálának 31. évfordulóján. Bánatos 
szülei és testvérei: Zsolt és Zsombor.

Kegyelettel emlékezem 1927. 
február 14-re, a Szebenben elhunyt

KERESZTES GYULA

halálának 85. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott! Irma-Mária – Csíkszereda.

Fájó szívvel emlékezünk

GYŰJTŐ JÓZSEF

halálának 26., valamint neje,

GYŰJTŐ JÓZSEFNÉ

halálának 30. évfordulóján. Emlékük 
legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Gyermekeik – Csíkszereda. (21310)

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja,
örökre fáj a fény alatt.

(Wass Albert)

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2011. febru-
ár 14-re,

TAMÁS JÓZSEF

halálának első évfordulóján. Akik ismer-
ték és szerették gondoljanak rá kegye-
lettel. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkvacsárcsi.

Hirdetések

Hiányzol közülünk, 
a helyed üres lett,
Egy váratlan pillanat 
a sírba temetett.
Úgy mentél el, 
hogy nem is búcsúztál,
Csak a sok emlék maradt, 
amit itt hagytál.
Nap mint nap elfogadtad 
a sors ezernyi baját,
Kérjük, a jó Isten 
adja meg jutalmát.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2006. február 
14-re, a szeretett édes-
anya és feleség, test-
vér, rokon, jó barát,

DÁVID SÁNDORNÉ
Boga Irén
(Szöszi)

halálának 6. évfordulóján. Nyugal-
ma legyen csendes! Szerettei – 
Csíkszereda. (21295)
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja
kab 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.

 Közbeszerzés-képzés 
(Curs Expert achiziţii publice – cod COR:  214946)

Időpont: 2012. február 20–24., Csíkszereda;
Előadók: a ROMÁNIAI EURÓPA INTÉZET (IER) 
bukaresti szakemberei;
Jelentkezési határidő: 2012. február 13.

 Panzióvezető-képzés 
(Administrator pensiune turistică, cod COR: 515203)

Időpont: 2012. február 24.–március 25. között Csíkszeredában;
Jelentkezési határidő: 2012. február 17.

Jelentkezés és további információ: 
www.edutechconsulting.ro
Telefon: 0740–367023, email: office@edutechconsulting.ro

Az EDBAL CONSULT Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Vasláb, Heveder sz. n. található pisztrángos 
működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

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

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

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

HARGITA MEGYE TANÁCSA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a DJ123-as út modernizálása a 
15+200-21+500 km szakaszon, I. fázis – kövezés (tervezés és kivitelezés) 
című tervére, Csíkszentgyörgy külterületén a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. február 7én döntésterve
zetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra kö
zött, szerdán 8.30–18.30 óra között valamint a http://apmhr.anpm.ro 
címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

Csíkmindszent 
Közbirtokosságának elnöke

éves közgyűlésre hívja össze tagjait 
2012. február 26án 12 órára 

a csíkmindszenti 
helyi kultúrotthonba.

Napirenden szerepel:
– elnöki beszámoló;
– a felügyelőbizottság jelentése;
– a 2012es évi költségvetés
   elfogadása;
– különfélék.

Meghívó
Hargita Megye Tanácsa meghirdette pályázati programjait a 2012es évre. 

Ezek segítségével intézményünk a 2005/350es törvény alapján vissza nem té
rítendő támogatást nyújt a megyében tevékenykedő, jogi személyiséggel ren
delkező, nem kormányzati és nem profitorientált, bejegyzett civilszervezetek
nek a következő szakterületeken: ifjúság, szociális, kulturális, turisztika, sport.

A 2012es évre kiírt pályáztatási programok bemutatása, valamint megvi
tatása céljából Hargita Megye Tanácsa fórumokat szervez. 

A fórumok helyszínei és időpontjai:
Székelyudvarhely: Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont, De

cember 1. utca 9. szám (a Merkúr áruház alsó parkolójánál van a bejárat), 2012. 
február 16., csütörtök 11 óra.

Csíkszereda: Hargita Megye Tanácsának földszinti márványterme, Sza
badság tér 5. szám, 2012. február 17., péntek 10 óra.

 

Gyergyószentmiklós: RMDSZszékház, Szabadság tér 22. szám, 2012. 
február 20., hétfő 10 óra.
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Síugróverseny Tekerőpatakon Északiak a dobogón
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Öregfiúk számára szerveztek 
síugróversenyt vasárnap 
a tekerőpataki Nagyszeg 

síugrósáncnál, melyet az elmúlt na-
pokban önkéntesek takarították 

meg a bozóttól. A viadalra összesen 
14-en neveztek, közülük tízen vete-
rán sportolók, négyen pedig gyere-
kek voltak. A versenyt a mindössze 
nyolcéves  Molnár Barbara ugrásával 

nyitották meg. Az öregfiúk három 
kategóriában versenyeztek. Érdekes-
ség, hogy először próbálta ki a sport-
ágat Antal Zsolt, aki sífutásban több 
olimpián is részt vett.

Az I. kategóriában Bányász 
László nyert Sajgó Árpád, Mol-
nár Csaba és Antal Zsolt előtt, a 
II. kategóriában Fórika Róbert 
győzött Tódor Tivadar és Molnár 
Zoltán előtt, a III. kategóriában 
pedig Angi Róbert szerezte meg 
az elsőséget Bányász Róbert és 
Hobaj Ernőt megelőzve. A gyere-
keknél Rostás István nyert Bokor 
Rajmond és Molnár Attila előtt.

A verseny főtámogatója a 
gyergyóújfalvi önkormányzat volt, 
továbbá a Fortathouse Kft., a Gál–
Forest Kft., a Karpaten-Milk Kft., a 
Katalin Kft., Tódor Tihamér és Both 
Csaba is a szponzorok között volt.

hirdetések

Tizenegy veterán sportoló versenyzett újra a tekerőpataki síúgrósáncon

Gyergyói sífutók sikerei

Folytatódik a hazai bajnokság

Az elmúlt hétvégén Fundatán 
rendezték a sífutó országos if-
júsági és felnőtt bajnokságot, 
illetve a Balkán-kupa futamot. A 
viadalon a Gyergyószentmiklósi 
ISK sportolói is jelen voltak, 
őket Jánosi István, Jánosi Béla 
és Gyulai Adalbert edzők készí-
tették fel a versenyekre

Eredmények
Ferencz Katalin (felnőtt): ob: 

10 km: 2. hely; 7,5 km: 2. hely; 1,2 
km sprint: 2. hely. Balkán-kupa: 7,5 

km: 3. hely; 1,2 km sprint: 3. hely; 
10 km: 3. hely.

Sára Tímea (ifjúsági I.): ob: 10 
km: 1. hely; 7,5 km: 1. hely; 1,2 
km sprint: 1. hely. Balkán-kupa 
(felnőttek): 7,5 km: 2. hely; 1,2 
km sprint: 2. hely; 10 km: 2. hely.

Sára Erzsébet Emília (ifjúsá-
gi II.): ob: 7,5 km: 1. hely; 5 km: 
1. hely; 1,2 km sprint: 1. hely. 
Balkán-kupa (felnőttek): 10 km: 
4. hely.

Bajkó Réka (ifjúsági II.): ob: 
7,5 km: 2. hely; 5 km: 3. hely; 1,2 

km sprint: 2. hely. Balkán-kupa 
(felnőttek): 10 km: 5. hely.

Sára Péter (ifjúsági I.): ob: 1,2 
km sprint: 1. hely. Balkán-kupa (fel-
nőttek): 1,2 km sprint: 4. hely; 15 
km: 3. hely.

Február 2. és 4. között a macedó-
niai Havrovóban tartott Balkán-ku-
pa futamon három gyergyói állt rajt-
hoz a felnőttek között. Sára Tímea 3 
km-en a 2., 5 km-en a 3., Sára Péter 
5 km-en a 3., 10 km-en az 5. helyen, 
míg Ferencz Réka 5 km-en az 5., 3 
km-en a 4. helyen végzett.

Két mérkőzést rendeznek ma 
a hazai jégkorongbajnokság 
selejtezőkörében, holnap szin-
tén két meccsre kerül sor. A 
selejtezőkörben a Steaua, a 
Brassói Corona Fenestela 68, 
a Gyergyószentmiklósi Progym 
és a Galaci Dunărea érdekelt, a 
címvédő HSC Csíkszereda csak 
az elődöntőben kapcsolódik be 
a sorozatba.

Két-két mérkőzéssel folyta-
tódik a hazai jégkorongbaj-
nokság selejtezőköre ma és 

holnap, a héten még négy mérkőzést 

rendeznek. A selejtezőkörben ed-
dig három meccset játszottak le, a 
Dunărea 4–3-ra nyert a Progym és 
5–3-ra a Steaua ellen, a fővárosiak 
pedig 5–0-ra győzték le a gyergyói 
csapatot.

Ma és holnap Galacon, illetve 
Bukarestben lesznek találkozók, 
a Dunărea ma 18, holnap 13 órá-
tól a Brassói Corona Fenestela 
68 csapatát látja vendégül, míg a 
Mihai Flamaropol Műjégpályán 
a Steaua ma és holnap is 19 órá-
tól a Progymot fogadja. Pénteken 
a Brassó a Progymot, a Steaua a 
Dunăreát fogadja, míg vasárnap 

a gyergyóiak a Duna-partiakat, a 
barcaságiak a bukarestieket látják 
vendégül.

A HSC Csíkszereda csak az elő-
döntőkben kapcsolódik be a román 
bajnokságba, a címvédő a selejtező-
kör harmadik helyezettje ellen csatá-
zik egyik fél harmadik győzelméig a 
döntős helyért. A másik ágon a selej-
tezőkör első két helyezettje játszik a 
fináléba jutásért. A selejtezőkör utol-
só mérkőzését március 4-én játsszák, 
az elődöntőket március 6-án, 9-én 
és 11-én, és amennyiben szükséges, 
március 13-án és 16-án rendezik, 
a döntőt – mely egyik fél negyedik 
sikeréig tart – március 20. és április 
3. között rendezik. Az elődöntő 
vesztesei március 20. és 30. között az 
egyik fél harmadik sikeréig tartó pár-
harcban döntik el a bajnoki bronzér-
mes sorsát.

Új edző Brassóban
A távozó Peter Mikula helyére 

Andrej Rajcakot nevezték ki edző-
nek a Brassói Corona Fenestela 68 
csapatánál. A klubvezetés előzőleg 
tárgyalt a Zólyomtól menesztett 
Jozef Škrakkal is, ám végül házon be-
lül oldták meg az edzői kérdést. A 40 
éves Rajcak tavaly érkezett Brassóba 
játékosként, most pedig edző-játé-
kosként szerepel tovább a gárdánál. 
Segítője Antal Előd lesz.

Három északi pilóta zárt a dobo-
gón az idei rali-világbajnokság 
második futamán, Svédország-
ban. A Karlstad környékén rende-
zett viadalon egy magyar páros is 
rajthoz állt, a pontszerzők között 
heten Fordot, ketten Citroënt és 
egy pilóta Minit terelgetett a hó-
buckák között.

Folytatódott az északi pilóták 
uralma a Svéd Ralin, a verseny 
1950-től íródó történelmé-

ben csupán Sébastien Loeb 2004-es 
sikere az egyetlen, melyet nem skan-
dináv versenyző aratott. A versenyre 
85 páros nevezett, közöttük a ma-
gyar Szabó Zoltán és Földesi Csaba 
(Mitsubishi Lancer EVO 9) alkotta 
duó, akik a 32. helyen zártak össze-
tettben (a 42-ből).

Az első szelektív után Dani 
Sordo vezetett, tőle Mads Ostberg 
vette át az első helyet, a 3. és a 4. 
szakaszt Latvala (képünkön), az 5., 
a 6. és a 7. gyorsasági után Mikko 
Hirvonen zárt az élen, a 8. szakasztól 
az utolsó, 24. gyorsig Latvala állt az 
összetett élén. A sorozatban nyolc-
szoros világbajnok francia Sébastien 
Loeb pénteken több mint kétperces 
hátrányt szedett össze, ugyanis a 7. 
gyorsasági szakaszon kicsúszott.

A Svéd Rali pontszerzői: 1. 
Ja ri-Matti Latvala (Ford Fiesta RS 
WRC), Mikko Hirvonen (Citroën 
DS3 WRC), 3. Mads Ostberg, 4. 
Petter Solberg, 5. Jevgenij Novikov 
(mind Ford Fiesta RS WRC), 
6. Sébastien Loeb (Citroën DS3 
WRC), 7. Henning Solberg (Ford 
Fiesta RS WRC), 8. Patrick Sandell 
(Mini Cooper WRC), 9. Martin 
Prokop, 10. Eyvind Brynildsen 
(mindketten Ford Fiesta RS 
WRC).

Az SWRC kategóriát Per-
Gunnar Andersson (Proton Satria 
Nero S2000), a 2-es géposztályt 
Sébastien Ogier (Škoda Fabia 
S2000), a 3-as géposztályt Anders 
Grondal (Subaru Impreza STI) 
nyerte. A következő futamra Me-
xikóban kerül sor március elején.

Kezdődik az IRC
Jövő héten az Azori-szigetek 

versenyével rajtol az Intercontinen-
tal Rally Challenge (IRC) idénye 
is, a 13 versenyből álló szezonban 
szerepel a Mecsek-rali (június 2–3.) 
és a Szeben-rali (július 20–22.) is. 
Az idénynyitón rajthoz áll a Marco 
Tempestini és Dorin Pulpea alkotta 
páros is egy Subaru Impreza Sti R4-
gyel, a duó a tervek szerint a teljes 
IRC-szezont végigversenyzi.

A székesfehérvári szurkolók Mihály Árpád vasárnapi, 
magyar állampolgársági eskületételén Csíkszeredának is köszöne-
tet mondtak.



Napról napra
szabadidő

ma

Kedd
Az év 45. napja, még 321 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 17.05-kor, napkel-
te holnap 6.52-kor. 

Isten éltesse 
Bálint és Valentin nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Bálint és Valentin jelen-

tése erős, egészséges. 

Február 14-én történt 
1458. Hunyadi Mátyás bevonult Budá-

ra, ahol a Nagyboldogasszony (a mai Má-
tyás) templomban trónra ültették. 

1582. XIII. Gergely pápa közzétette 
naptárreform-rendeletét. 

1989. Salman Rushdie brit–indiai írót 
a Sátáni versek című művéért az iráni iszlám 
fundamentalisták halálra ítélték, és a világban 
élő mohamedánokat az író megölésére szólí-
tották fel. 

Február 14-én született 
1925. Rákos Péter csehországi magyar 

irodalomtörténész, kritikus 
1949. Vágó István újságíró, televíziós 

személyiség 

Február 14-én halt meg 
1779. James Cook angol tengerész, fel-

fedező 
1992. Bencze László Kossuth-díjas fes-

tő és grafikus

Helytörténeti 
évforduló

Százharmincöt éve, 1877. február 14-én 
született Sándor Imre (csíkszentmihályi) ge-
nealógus, heraldikus, újságíró, a kolozsvári 
Magyar Jelzálog Hitelbank tisztviselője.

felhívás

A Hargita Megye Tanácsa által kezdemé-
nyezett Gyermekmosoly program célja ottho-
nosabbá, barátságosabbá tenni azokat a helyi-
ségeket, ahol a gyermekek huzamosabb ideig 
tartózkodnak. Reményeik szerint az óvodák, 
napközi otthonok és kórházi gyermekosztá-
lyok falainak egy-egy reklámgrafikus által 
tervezett és kivitelezett illusztráció, a mesefigu-
rák, mesehősök, mesejelenetek derűssé, meg-
hitté varázsolják a kicsik környezetét, mosolyt 
csalnak arcukra. A 2010-ben indított sikeres 
programot 2012-ben is folytatni szándékoz-
nak, ezért felkérést intéznek azokhoz a grafi-
kusokhoz, akik úgy gondolják, hogy tehetsé-
gük van játékos, vidám mesejelenetek festésére, 
jelentkezzenek egy rövid bemutatkozó levéllel 
az orbanerika@hargitamegye.ro e-mail címen 
február 29-ig.

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro
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Ördöngösök Füzesen
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 

Ördöngösök Füzesen című új műsorát Boka 
Gábor rendezésében holnap és pénteken este 
7 órától láthatják a csíkszeredai művelődési 
ház nagyszínpadán. Koreográfus: Busai Nor-
bert és Busai Zsuzsanna. Jegyek elővételben 
vásárolhatók a Városi Művelődési Ház jegy-
pénztárában naponta 10-től 13, illetve 17-től 
19 óráig.

Közös olvasás 
A Kájoni János Megyei Könyvtár is be-

kapcsolódik a 2009-ben indult Mesemaraton-
programba, melyet a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont, Hargita Megye 
Tanácsa, valamint a székelyudvarhelyi Cim-
bora Ház szervez. Idén Arany János halálának 
130. évfordulója alkalmából műveinek felol-
vasásával folytatódik a maraton. A Kájoni 
János Megyei Könyvtár gyermekrészlegén 
(a városháza épületében) holnap délelőtt 
10–12 óra között a város általános iskoláinak 
V–VIII. osztályos diákjait és magyar szakos 
tanárait várják. Rövid köszöntés és ráhan-
golás után a résztvevők felolvassák kedvenc 
Arany-versüket. 

Könyvbemutató
Mihály János Gyalogosan a két Homoród 

mentén című kötetét ma 18 órától Csíksze-
redában, a Lázár-házban (Gál Sándor utca 
9. szám) mutatja be Oláh Sándor. Szervezők: 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, 
Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont. 

Előadás
Hargita Megye Tanácsának támogatásá-

val ma 17 órától a Hargita Megyei Művésze-
ti Népiskola  gitár és dob szakosztálya tart 
előadást 17 órától Csíkszeredában, az iskola 
székhelyén (Gál Sándor utca 9. szám).

Fazekastanfolyam 
Fazekastanfolyam kezdődik február 21-én 

Dánfalván diákok és felnőttek számára egy-
aránt. Szervező: Femina Faber Kft. Oktató: 
Szász Judit. Érdeklődni és iratkozni a 0744–
580491-es vagy a 0729–169228-as telefon-
számokon lehet.

a nép ügyvédje 

A nép ügyvédjének következő kihallgatási 
időpontja: február 20., 10 és 14 óra között a 
prefektúra székhelyén (Csíkszereda, Szabad-
ság tér 5. szám, földszint, 5-ös számú iroda).

jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze te 
értesíti a lakosságot, hogy minden csütörtökön 
10 és 10.30 között ingyenes jogi tanácsadást 
tartanak a Petőfi Sándor utca 8. szám alatti 
székházban. Előzetes bejelentkezés szükséges 
akár személyesen, akár az alábbi telefonszá-
mok egyikén: 0266–31183, 0743–663590.

– Nem kispályás ez a Lala. Már kólából is pálinkát főz.
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A Kele Könyv Vár heti ajánlata

A Háromszék Táncegyüttes vendégelőadása

Száz évig 

Gyergyószentmiklóson vendégsze-
repel a Háromszék Táncegyüttes 
február 26-án 19 órától a Művelő-

dési Központ színháztermében. A Száz évig 
című táncösszeállítást a legendás kalotaszegi 
cigányprímás, Fodor Sándor „Netti” emlé-
kére készítette Könczei Árpád koreográfus.

Fodor Sándor „Netti” (1922–2004) 
egyike volt azon prímásoknak, aki nem 
bánta, ha „lopják tőle” a mesterséget, épp 
ellenkezőleg, tanítványait gyermekeiként 
szerette, és nem saját életművében, hanem 
bennük látta zenészkarrierje kiteljesedését, 
önnön halhatatlanságát. Nem csoda hát, 
ha százak tartják számon és vallják mes-
terüknek őt. A Háromszék Táncegyüttes 
előadásában ezért elsősorban a zenének jut 
a főszerep, a Heveder banda és Erőss Judit 
énekesnő kitűnő tolmácsolásában. Emellett 

feltárul az „örök Kalotaszeg” egyszerre vi-
dám és szomorú, sajátságosan mély, élmény-
szerű arca, virtuóz néptáncvilága, megele-
venednek többek közt Bodonkút, Kisbács, 
Méra, Gyalu, Gyerőmonostor és Szucság 
táncai, énekei.

A jegyek ára felnőtteknek 12, gyerme-
keknek 8 lej. Elővételben kaphatók a Műve-
lődési Központ irodájában.

Természetes spiritualitás

Pál Ferenc szerző a meghitt 
istenkapcsolathoz veze-
tő úton segíti és kíséri el 

az olvasót a Lélekbevágó című 
sorozat második könyvében. Te-
szi mindezt a tőle megszokott 
színes, olvasmányos stílusban, 
számos történettel fűszerezve 
mon dandóját, az elméleti meg-
alapozottság mellett gyakorlatias 
megközelítéssel. Megtudhatjuk például, 
mi a jelentősége annak, hogy gyermekein-
ket hogyan támogatjuk egy-egy élethely-
zet értelmezésében, vagy hogy felnőttként 
hogyan segíthet bennünket, ha tudatosan 

emlékezünk tapasztalatainkra, él-
ményeinkre. Kiderül az is, miért 
kell félnünk, ha igazán mély vál-
ságba kerülünk, és miként válhat 
egy ilyen helyzet életünk tápláló 
forrásává. Amennyiben végigjár-
juk a személyes istenkapcsolathoz 
vezető lélektani és spirituális fejlő-
dés útját, végül nemcsak Istennel, 
de önmagunkkal, másokkal és a 

világgal is meghittségben élhetünk.
A könyv 306 oldal, puha kötés, ára: 

62 lej. Megvásárolható a Kele Könyv Vár 
üzletében (Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 20. szám).
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Atomerőmű, óceánjáró és múzeum 
verseng a „zselébe öntésért”

Egy skóciai atomerőmű, egy brit törté-
nelmi óceánjáró és egy kelet-közép-
angliai múzeum lett a befutója egy 

különleges művészeti kezdeményezésnek, 
amelynek győztesét zseléből formálja meg 
egy brit „ételépítész” páros.

A szokatlan művészeti kezdeményezést 
a skót felvidéki Thurso városában működő 
Caithness Horizons múzeum indította. A 
verseny három döntőse a skóciai Dounreay 
atomlétesítmény különleges gömbépülete, 
a ma már múzeumhajóként szolgáló SS 
Great Britain óceánjáró, amely korának – 
1845-től 1886-ig volt szolgálatban – legna-
gyobb és leggyorsabb hajója volt, valamint 
a kelet-közép-angliai Leicester városában 
található Belgrave Hall Museum.

A közönség által kiválasztott győztesnek 
a Sam Bompas és Harry Parr alkotta „étel-

építész” páros fogja elkészíteni a zselémását. 
Az alkotás a májusban megrendezésre kerü-
lő Museum at Night (Múzeumok éjszakája) 
elnevezésű hétvégi programsorozat keretén 
belül fog formát ölteni. A londoni székhelyű 
ételépítészek korábbi munkái közé tartozik 
többek között a Szent Pál-székesegyház zse-
lémása is – olvasható a BBC brit közszolgá-
lati médium internetes oldalán.

Tengerimalac-sétáltatás a téli hidegben...  készítette: keresztes bíborka
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többfelé számíthatunk hószállingózásra, 
időnként közepes intenzitású havazásra. Az 
északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik.

Drágám, bár rendhagyó módja ez a ki-
nyilatkozásnak, biztosíthatlak róla, hogy még 
mindig nagyon szeretlek! Azt hiszem, én ezzel 
le is tudtam a Bálint-napi kötelezettségem, 
minek túllihegni?! De mit is gondolnak sokan 
a jegyesek és fiatal házasok védőszentje nap-
jának megünnepléséről? Megkérdeztem pár 
fiatalembert: szerintük ez is ugyanolyan „mű-
anyagünnep”, mint a Halloween, a többi 364 
napban miért ne szeretném a nőmet – tették 
fel a kérdést. Hogyan is állnak a kérdéshez a 
férfiak? Körülbelül 13-án egy reklámból el-
kezdik kapisgálni a dolgot, hogy izé… holnap 
Valentin-nap… Teljesen közömbösek ebben a 
témában. A sok mindent látott kapcsolatban 
élők valahogy még kimagyarázzák a dolgot, 
viszont a hódítási szakaszban kötelező villan-
tani. Valami olyant kell vásárolni, amiből ész-
revehető, hogy érdekel és nagyon kell az a nő. 

Szóval bármennyire is egykedvűen konstatál-
ják a fiúk a tényt, mindenki elkezd vakarózni 
és a pénztárcája vastagságán agyalni. Kényszer 
így, kényszer úgy, nem lényeg, mert valószínű-
leg a hölgyemény örülne egy kis figyelmesség-
nek, és ez az, ami fontos.

Mert bármennyire is állítják a nők, hogy 
nem érdekli a Valentin-nap, azonban igazából 
legbelül várnak egy kis meglepetést az uraktól. 
Hogy miért is? Egyfelől azért, mert az Ancika 
is kapott a barátjától egy plüss orrszarvút (bár 
ők sem tartják a Valentin-napot), másfelől 
„szerintem is haszontalan évforduló, azért ez 
állítólag mégis a szerelmesek napja!? Ezért 
nem esne rosszul, ha kapnék egy szál gazt, tő-
led, kedvesem”.

Mindenesetre, hogy őszinte legyek, én na-
gyon is vártam már a tizennegyedikét. Tizen-
ötödikén fizut kapok.

Valentin-napi vallomás
       villanás n Berkeczi Zsolt
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