
Idősödő családorvosok

Nehéz utánpótlást találni
2020-ig a Hargita megyében jelenleg dolgozó családorvosok közel 25 százaléka eléri a 65 éves 
nyugdíjkorhatárt – derül ki a hivatalos adatokból. A családorvosok átlagéletkora a nők esetében 

53, a férfiak esetében pedig 55 év fölött van. Egyelőre a megyében nem beszélhetünk 
családorvoshiányról, de pár év múlva már gondok mutatkozhatnak – az érintettek szerint 

ugyanis nem könnyű utánpótlást találni és biztosítani. > 6. oldal

Aggasztó jeleket keresve. Nyolc év múlva a családorvosok negyede nyugdíjba megy – az utánpótlás biztosításában az önkormányzatoké a kulcsszerep fotó: balázs árpád

Egy a statisztika, 
és más a pénztárca

Az ország mintegy 7100 üz-
letében követik nyomon 1820 
áruféleség kiskereskedelmi ára-
it, és az adatokból szá-
mítják ki az átlagárat. A 
folyamatba hiba csúszha-
tott, mert a jelzett árcsökkentést 
nem tapasztalhattuk meg. 
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     Hecser Zoltán
források 

Számlán alvó 
fejlesztési pénzek
Éves szinten tízmillió euró terü

letalapú támogatásban része
sülnek a Hargita megyei közbir
tokosságok, ezek a források egész 
településcsoportok fejlődését ha
tározzák meg. Ugyanakkor 
olyan közbirtokosságok is 
vannak, amelyek számláján 
akár 1 millió euró is „pihen”, mert 
nem merik használni.

vesZély fentről

Letakaríttatták 
a havat a tetőről

Többen is veszélyforrásként 
te kintenek a házak, közintéz

mények tetején felgyűlt hóra, 
amely az olvadás következtében 
bármikor a járókelőkre vagy 
a parkoló autókra zúdulhat. 
Bár nem általános jelenség, 
Csíkszeredában több intézmény
vezető is letakaríttatja a tetőket.

Bejegyzik 
a régi fogyasztók adatait 543Múzeumlátogatás 

tolószékkel
Jégcsap fagy 
az ajtó alá
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3602ì
1 amerikai dollár USD 3,2954ì
100 magyar forint HUF 1,5138î
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 hargitanépe 

19 pontos előnyből

Remekül kezdett, 
de kikapott a KK
Adott pillanatban 19 ponttal 

is vezetett a Csíkszeredai 
Hargia Gyöngye KK férfikosár
labdacsapata a Bukaresti 
Dinamo ellen a román 
bajnokság tegnap esti 
hétközi fordulójában, ám a vége 
egy újabb vereség lett.
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aHol működIk

Autonómia, sajt, 
sonka 

Dél-Tirolból
Déltiroli sajtot, sonkát és első 

kézből származó autonómia
beszámolót „kóstolhatnak” 
Madéfalván az érdeklő
dők.  A helyi önkormány
zat Autonómianapokat szervez a 
madéfalvi kultúrotthonban. 

képZőművésZek tárlata

Nem a meg-
mérettetés a cél

Hargita megyében alkotó vagy 
innen elszármazott 

hivatásos képzőművészek 
számára szervez éves tárla
tot a kulturális központ. 
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Körkép
társadalom
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Többen is veszélyforrásként 
tekintenek a házak, közintéz-
mények tetején felgyűlt hóra, 
amely az olvadás következ-
tében bármikor a járókelőkre 
vagy a parkoló autókra zúdul-
hat. Amint arról tegnapi lap-
számunkban beszámoltunk, a 
polgármesteri hivatal részéről 
senki sem szólítható fel az 
épületek tetején felgyűlt hó 
eltakarítására, azonban van-
nak a városban olyan intéz-
ményvezetők, akik a baleset-
veszély tudatában elvégezte-
tik ezt a munkát.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A balesetek elkerülése ér-
dekében az elmúlt na-
pokban a város néhány 

középüle tét megszabadították 
a tetőszerkezetekre rakódott 
hósapkától. Míg a József Attila 
Általános Iskola tetejéről ipari 

alpinisták, a börtön épületének 
tetejéről a tűzoltók verték le a 
havat.

– Nyugodtabbak vagyunk 
az akció óta. Az itt tanulók testi 
épsége miatt döntöttünk amel-
lett, hogy megtisztíttatjuk az 
iskola tetőszerkezetét a hótól 
és jégcsapoktól. Megérte ezt az 
áldozatot meghozni, többek kö-
zött azért is, mert néhány falon 
a beázás jelei is kezdtek meg-
mutatkozni, emellett pedig az 
ereszcsatornába is belefagyott 
a hólé – mondta el megkeresé-
sünkre Lőrincz Juli, a József At-
tila iskola igazgatónője.

A munkát elvégző Alpin 
Construct ipari alpinista cég 
vezetője, Czirják Szilveszter 
kérdésünkre elmondta: a téli 
időszakban egyáltalán nem jel-
lemző, hogy sokan felkeresnék 
őket azzal a kéréssel, hogy a há-
zak, középületek tisztítsák le a 
havat. 

– Megvan ennek is a rizikó-
faktora, de elmondhatjuk, hogy 
télen nagyrészt erre korlátozódik 
az ipari alpinista tevékenységi 
köre. Meglátszik, hogy hol for-
dítanak erre a jelenségre több 
figyelmet. Mi elvégezzük, amit 
kézi erővel lehet, vagyis leverjük 
a havat és jégcsapokat, sót szó-
runk a befagyott ereszcsatornák-
ba, hogy olvadáskor a jégtömbök 
ne tegyék tönkre a csőrendszert. 
Az elmúlt években, amikor na-
gyobb mennyiségű hó esett, vol-
tak ilyen jellegű megbízásaink. A 
József Attila iskola is visszatérő 
ügyfelünk. Azt kell mondanom, 
hogy a felújított tetőrendszer 
miatt szükséges ez a beavatkozás, 
hiszen erről könnyebben lezúdul 
olvadáskor a hó, emellett pedig a 
beázásra is figyelni kell – számolt 
be Czirják.

Megjegyezte, városszerte egy-
re több hófogót szerelnek fel a te-
tőkre, ez azonban szerinte hosszú 
távon nem a legjobb befektetés, 
mert részben károsítja a tető-
szerkezetet, elferdítheti az ereszt. 
Ezeket inkább oda érdemes fel-
szerelni, ahol kevesebb téli csa-
padék esik évente – véli az ipari 
alpinista.

A Zöld Péter utcában a bör-
tön épületének tetejéről is leta-
karíttatták a havat az arra járók 
biztonsága érdekében. Ezt a 
munkát a csíkszeredai tűzoltók-
kal végeztette el tegnap az intéz-
mény vezetője.

 – Viszonylag forgalmas a 
Zöld Péter utca, napközben sok 
ember elhalad a börtön épülete 
előtt. Fontos, hogy ne tegyük ki 
veszélynek őket, ezért is kértük 
fel a tűzoltókat a tető takarítására 
– mondta el a helyszínen Gáll Ár-
pád főparancsnok. A csíkszeredai 
börtön igazgatója megjegyezte, 
szerinte ezt más intézményveze-
tők is elvégeztethetnék. 

IpArI AlpInIsták és tűzoltók végzIk el A munkát

Havat takaríttattak a tetőről

erdélyI konzultácIó

Elégedettség és elégedetlenség a Gyimesekben

elméletI és gyAkorlAtI bemutAtó mAdéfAlván

Autonómia, sajt, sonka 
Dél-Tirolból

dél-tiroli sajtot, sonkát és első 
kézből származó autonómia-be-
számolót „kóstolhatnak” ma-
défalván az érdeklődők.  A he-
lyi önkormányzat, közösen a 
település gazdaszövetségével 
és Hargita megye tanácsának 
támogatásával Autonómia-na-
pokat szervez a madéfalvi kul-
túrotthonban. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Hogy lehet megélni és 
oktatni a területi auto-
nómiát testközelből? 

Miként készül a hagyományos 
hegyi sajt és a híres sonka Dél-
Tirolban? Hogyan tudja eltarta-
ni magát ott egy család mezőgaz-
daságból és turisztikából? Töb-
bek között ezekre a kérdésekre 
kaphatnak választ – első kézből 
– a madéfalvi kultúrotthonban 
február 27–28-án az érdeklődők 
a helyi önkormányzat által meg-
hívott, az említett autonóm régi-
óból érkező előadóktól. Az érde-
kesnek ígérkező rendezvény nem 
merül ki a Dél-Tirolban működő 
autonómiamodell elméleti be-
mutatásában, több gyakorlati te-
vékenységet is terveznek a szerve-
zők. A hallgatóság információkat 
kaphat arról, milyen gazdasági, 
társadalmi, tanügyi viszonyokat, 
jogi keretet teremt a területi au-
tonómia, milyen benne élni és 
megélni azt. A vendégek beszá-
molnak arról, miként teremthet 
magának Dél-Tirolban egzisz-
tenciát egy faluturizmussal egy-
bekötötten gazdálkodó család, 
de azt is bemutatják, hogyan ké-
szül a tájjellegű sajt vagy a híres 
tiroli sonka.

Az eseménysorozat hét-
főn délután öt órától kezdő-
dik, elsőként Waldner Franz, 

a schlandersi szakközépiskola 
igazgatója tart előadást Auto-
nómia, kultúra és oktatás Dél-
Tirolban címmel. Izgalmasnak 
ígérkezik a bemutató, ugyanis 
köztudott, hogy az ottani tan-
ügyi rendszer nagy hangsúlyt 
fektet a szakképzésre. 

A kedd a gyakorlattal egybekö-
tött bemutatóké, délelőtt 10 órá-
tól Mezőgazdaság és agroturizmus 
Dél-Tirolban címmel Kaserer 
Ernst és neje, Annemarie tiroli 
gazdák számolnak be arról, mi-
ként lehet megélni a régióban gaz-
dálkodással egybekötött falutu-
rizmusból, majd Abertegger Josef 
sajtkészítő és Gamper Gerhard 
mészáros-vadász tart gyakorlati 
bemutatót a tájjellegű termékeik 
elkészítéséről, amelyet a tervek 
szerint termékkóstoló is követ. 16 
órától a dél-tiroli önkéntes tűzol-
tó egyesületeket mutatja be Telser 
Meinrad tűzoltóparancsnok-he-
lyettes.

Az ismeretség a dél-tiroli-
akkal személyes barátságból 
fejlődött önkormányzati kap-
csolattá. 

– Szentes Antal megyei taná-
csos baráti kapcsolatából fejlő-
dött ki az együttműködés, előbb 
magánemberként látogattunk 
ki az ő ismerőséhez az autonóm 
régióba, majd önkormányzati 
szinten is felvettük a kapcsolatot, 
és azóta élénken ápoljuk – nyilat-
kozta Szentes Csaba, Madéfalva 
polgármestere. 

A Dél-Tirolból érkező vendé-
gek egy látogatást viszonoznak: 
tavaly 40 madéfalvi gazda láto-
gatta meg a régiót, betekintve az 
ott gyakorlatba ültetett, jól mű-
ködő területi autonómia-modell 
alapján teremtett viszonyokba, 
életstílusba, egzisztenciális lehe-
tőségekbe.

Havat takarítanak a tűzoltók a börtön épületéről. Megelőznék a baleseteket fotó: tamás attila

erdélyi konzultáció néven vég-
zett kérdőíves felmérést az 
rmdsz. A közvélemény-kuta-
tás céljaként az erdélyi, romá-
niai magyarság problémáinak 
feltérképezését, céljainak és 
a szövetséggel szembeni elvá-
rásainak megismerését jelölte 
meg. sorozatunkban az erdélyi 
konzultáció csíkszéki tapaszta-
latait összegezzük.

HN–információ

Gyimesfelsőlok és Gyi mes-
középlok, a Gyimes-völ-
gye három köz sége közül 

ez a kettő tar tozik Hargita megyé-
hez. Mindkét község nagyjából 
azonos lélekszámmal bír, hasonló 

a lakosság összetétele nemek, kor, 
iskolázottság és foglalkoztatottság 
szerint, így a gondok, az elvárások 
is hasonlóak, noha saját helyzetük 
megítélésében jelentős eltérések 
mutatkoznak.

A kérdezőbiztosok által fel-
keresett lakások 82 százalékát 
lakták Felsőlokon, 76 százalékát 
Középlokon. A kérdezőbiztoso-
kat a felkeresettek 73 százaléka 
fogadta Felsőlokon, 67 százaléka 
Középlokon.

Mindkét községben a lakók 
többsége: Felsőlokon a megkér-
dezettek 51,8 százaléka elégedet-
len életkörülményeivel, emellett 
12,4 százalék a teljes mértékben 
elégedetlenek aránya. A szomszé-

dos Középlokon ezzel szemben a 
megkérdezettek 55,2 százaléka 
inkább elégedett életkörülménye-
ivel, az elégedetlenek és a teljes 
mértékben elégedetlenek aránya 
30,6, illetve 8,4 százalék.

A kérdezőbiztosok feltették 
a kérdést a megkeresetteknek, 
hogy szerintük melyik az első 
legfontosabb gond, amelyet a 
polgármester kellene megold-
jon. Nagyon magas volt a nem 
válaszolók aránya, a megkérde-
zett felsőlokiak 63 százaléka, a 
középlokiak 49,01 százaléka nem 
nyilvánított véleményt a kérdés-
ben. A választ adók jelentős há-
nyada viszont az infrastruktúra, a 
település fejlesztését jelölte meg: 

29,07 százalék Felsőlokon, 39,42 
százalék Középlokon. A második 
legfontosabb gond megjelölésére 
vonatkozó kérdésre még keve-
sebben válaszoltak, a válaszadók 
zöme pedig ugyancsak az infrast-
ruktúra-fejlesztést jelölte meg.

A szociális gondok meglétére 
utalnak azok a válaszok is, ame-
lyeket a megkérdezettek arra a 
kérdésre adtak, hogy mivel kelle-
ne foglalkozzon az RMDSZ. A 
nyelvi jogokra vonatkozó kérdése-
ket megelőzte a munkanélküliség 
kezelése és a munkahelyteremtés 
igénye (87,3 százalék Felsőlokon, 
86,7 százalék Középlokon). Az 
elvárások sorában második he-
lyen van a magyar nyelv hivatalos 

használatának bővítése (75,9, il-
letve 77,4 százalék), harmadik he-
lyen pedig az egészségügyi ellátás 
javítása szerepel (70,2, illetve 65,5 
százalék).

Az RMDSZ munkájával a 
megkérdezetteknek több mint 60 
százaléka elégedett mindkét köz-
ségben, s ha közelebbről válasz-
tásokat tartanának, a felsőlokiak 
76,5 százaléka, míg a középlokiak 
63,9 százaléka az RMDSZ-re 
szavazna. Az MPP-re, illetve az 
EMNP-re szavazók aránya a meg-
kérdezettek körében 1 százalék 
alatti, viszont nagyon magas a 
bizonytalanok aránya: 15,3 szá-
zalék Felsőlokon és 29,4 százalék 
Középlokon.



A Mikó-várban működő Csíki 
Székely Múzeum akadálymen-
tesítését szorgalmazza a Har-
gita Megyei Mozgássérültek 
Egyesülete. A lehetőségekről 
kedden, a jelenleg zajló restau-
rálási munkálatban részt vevők 
bizottságának egyeztető gyűlé-
sén beszéltek. Annak ellenére, 
hogy a megoldásra nyitottak az 
érintettek – Csíkszereda önkor-
mányzata és a múzeum veze-
tősége –, a megvalósítás nem 
lesz egyszerű.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

ACsíki Székely Múzeum 
épületének akadály men 
tesítését szorgal mazza 

a Hargita Megyei Mozgássé
rültek Egyesülete. A felújítás 
alatt álló épületbe a mozgásuk
ban korlátozottakat kiszolgáló 
korlátlift, valamint lépcsőjáró 
szerkezet beszerelését javasol
ták, és a múzeumi terekben 
való könnyített mozgás feltét
eleinek megteremtése is az igé
nyeik között szerepel. Kérésük 
napirendre is került a Mikó
vár felújításában illetékesek és 
részt vevők bizottsági ülésén, 
kedden.

Kormányberuházás 
– kötött tervre
Az üggyel kapcsolatban meg

keresésünkre Antal Attila, Csík
szereda alpolgármeste azt mond
ta, a kulturális minisztérium 
műemlékhelyreállítási program
jának keretében folyó munkála
tok elsősorban a Mikóvár resta
urálásáról szólnak, nem pedig a 
múzeum korszerűsítéséről. Ezért 
– mint minden kormányberuhá
zás esetén – nehéz módosítani a 
terven, vagy abba újabb elemeket 
belefoglalni.

– Abban maradtunk a legutób
bi egyeztető ülésen, hogy amennyi

ben a bizottságban részt vevő épí
tészmérnökök megtalálják a moz
gássérülteket szolgáló akadálymen
te sí tés műszaki kivitelezésének 
módját, mindent megteszünk an
nak megvalósításáért – tudtuk meg 
az alpolgármestertől.

Felvonó, korlátlift 
vagy lépcsőjáró?
Minden korszerű, európai múze

um rendelkezik a mozgáskorlátozot
tak közlekedését megkönnyítő inf
rastruktúrával – hívta fel figyelmün
ket Gyarmati Zsolt. A Csíki Szé  kely 
Múzeum igazgatója ugyanakkor 
azt is hozzáfűzte, hogy a Mikóvár 
elsősorban műemlék épület, és azt 
is figyelembe kell venni, hogy nem 
múzeumnak épült. 

– Össze kell békíteni a műem
lékvédelmi szempontokat a tűzvé
delmi előírásokkal és az épület aka
dálymentesítésének lehetőségeivel 
– hangsúlyozta Gyarmati. 

A múzeumigazgató szerint arra, 
hogy a mozgásukban korlátozottak 
is látogathassák a múzeumot, eddig 
három megoldás lehetősége merült 
fel. Az első a lift: ennek megépítését 
indokoltnak is látná a múzeum veze
tője, de ez anyagi szempontból igen 
megterhelő költségtétel, ráadásul 
a helyszűke miatt valójában el sem 
képzelhető. Második lehetőségként 
a korlátlift beszerelése került szóba. 
Ezt Gyarmati szerint a lépcső szer
kezete és mérete, valamint a korlát 
kiképzése nem teszi lehetővé. A 
harmadik és egyben a legvalószí
nűbb megoldás a lépcsőjáró – egy 
hernyótalpas, emelőlapos, akkumu
látorral működő mobil szerkezet, 
amelyhez hozzákapcsolható a kere
kes szék – lehet.

A múzeumigazgató közölte: 
ad dig is, amíg megoldást találnak 

az épület akadálymentesítésére, az 
eddig használt módszerrel juttat
ják fel a kerekes székben ülőket az 
emeleti kiállítótermekbe: négy al
kalmazott viszi fel és hozza le őket 
a lépcsőn.

Maguk állnák 
a fejlesztés költségeit
Fikó Csaba, a Hargita Megyei 

Mozgássérültek Egyesületének el
nöke lapunk megkeresésére azt 
mondta: liftre, korlátliftre lenne a 
leginkább szükség. Ez utóbbi ára 
tudomása szerint 78 ezer euró, míg 
a lépcsőjáróé 34 ezer. A szüksé
ges összeg előteremtését vállalja az 
egyesület, ebben az évben erre szán
ják a tevékenységüket támogatók 
adójából számukra felajánlott két 
százalékot, valamint ügyüket nép
szerűsítő kampányt is szerveznek.
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Körkép
csík

A tojás árviszontagságairól tegnapi lapszámunkban 
már beszámoltunk. Köztudott, hogy télen mindig is 
drágább a tojás, mint nyáron vagy ősszel, és e tekintet-
ben árgerjesztő hatása volt – uniós viszonylatban is – 
az állatjóléti szabályzók gyakorlatba ültetésének. Tet-
szik, nem tetszik, szembesülnünk kell a helyzettel. Az 
viszont mindenképp meglepő, hogy a hivatalos statiszti-
ka másról tanúskodik: az Országos Statisztikai Intézet 
árindexekre vonatkozó közleménye szerint januárban 
országos viszonylatban a tojás kiskereskedelmi átlagára 
közel 1 százalékkal volt kisebb, mint 2010 decemberé-
ben. Ugyanakkor a szaktárca piaci árakra vonatkozó 
statisztikája szerint a február 6–12-i időszakban a to-
jás ára 0,3–0,85 lej között mozgott. A legolcsóbb állí-
tólag Ialomiţa megyében volt, ahol akár 30 baniért is 
lehetett tojást vásárolni, a legdrágább pedig Máramaros 
megyében, ahol 85 baniért kínálták. Ez utóbbit való-
színűnek is találjuk, de azt már nehezen hisszük, hogy 
az ország bármelyik megyéjében is 40 vagy 45 baniért 
tojást lehessen jelenleg vásárolni. 

De térjünk vissza a statisztikai intézet közlemé-
nyére. Az inflációra vonatkozó számadatok egy igen 
bonyolult, s ezért kívülálló számára nehezen érthető 
módszertan alapján kerekednek ki. A kiindulópontot 
az adatgyűjtés jelenti, amely a következők szerint törté-

nik: az ország mintegy 7100 üzletében követik nyomon 
1820 áruféleség kiskereskedelmi árait, és az így nyert 
adatokból számítják ki az átlagárat. A jelek szerint a 
folyamatba valami hiba csúszhatott, mert a jegyzett ár-
csökkentést nem tapasztalhattuk meg. 

És sajnos nem az első eset, amikor a statisztika 
nem talál az árcímkékkel, illetve az árakkal. Máskép-
pen fogalmazva: egy a statisztika, és más az az ösz-
szeg, amit az egyik vagy a másik áruért elő kell ven-
nünk a pénztárcánkból. Itt van például a hőenergia 
díjszabásának alakulása: a már említett közlemény 
szerint az januárban 1,2 százalékkal volt kisebb, 
mint 2010 decemberében. A statisztika szerint tehát 
országos viszonylatban olcsóbb lett a hőenergia. Hogy 

ezt hogyan számolták ki, azt nem tudjuk, de annyi 
biztos, egyetlen hazai hőszolgáltató esetében sem csök-
kent a helyhatóságok által megállapított referenciaár. 
Ennek okán pedig joggal fogalmazhatunk meg fenn-
tartásokat az árindexek tekintetében. A dolgok ilyen 
alakulásának más összefüggésben is megvan a maga 
jelentősége. Azt a bizonyos közleményt külföldön is 
olvassák, tanulmányozzák, és esetleg arra a helytelen 
következtetésre juthatnak, hogy íme, milyen jó a ro-
mániai tömbházlakónak, hiszen ott csökken a hőener-
gia ára vagy a tojásé, olyan körülmények között, ami-
kor Európa-szerte mindkettő esetében más tendencia 
mutatkozik. Az is nehezen értelmezhető, hogy olyan 
körülmények között, amikor csökken a liszt ára, miért 
emelkedik a kenyéré? Márpedig az árindexekre vonat-
kozó közlemény ezt is kimutatja. 

Többször is írtunk már arról, hogy vásárlókként 
másképp szembesülünk a kiskereskedelmi árak alaku-
lásával, mint ahogy azt elképzelhetnénk a statisztikai 
adatok alapján. Most sem mondhatunk egyebet, csak 
azt, hogy valami nincs rendjén, és ha a tojás nem is, de 
az ára bűzlik...

Egy a statisztika, 
és más a pénztárca

              NézőpoNt n Hecser Zoltán
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Mozgássérültek a Csíki székely Múzeum kiállítótermében. Megoldották a felszállítást fotó: csíki székely múzeum
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Gondok az ifjúsáGi lakásokban

Jégcsap fagy az ajtó alá

gyergyó

Körkép

> Nincs árvízveszély Gyergyóban. 
Noha országos szinten árvízveszély fe-
nyeget több települést is, a Gyergyói-
medencében a szakemberek nem tart-
ják valószínűnek ennek lehetőségét. 
A tavalyi szárazságnak köszönhetően 
most nem kell árvizektől tartani – állít-
ják a vízügyi szakemberek. Angi Gábor, 
a vízügyi hatóság helyi illetékese kifej-
tette: a Maros és a beleömlő kisebb pa-
takok vízhozama a hosszas nyári és őszi 
csapadékhiány miatt annyira apadt, 
hogy a napokban várható hóolvadástól 
sem lépnek ki a medrükből a folyóvi-
zek. Mint részletezte, napi kapcsolat-

ban állnak a polgármesteri hivatalok-
kal, de mostanáig még egyik település-
ről sem jeleztek gondokat. Hasonlóan 
vélekedett Baricz Ferenc, a vízügyi ha-
tóság Ditrótól a megye északi határáig 
terjedő szakaszáért felelős megbízottja. 
Mint mondta, az árvíz kialakulását az 
is gátolja, hogy éjszakánként fagypont 
alá esik a hőmérséklet, ez pedig az ol-
vadás ütemének lassulását eredménye-
zi. A szakember arra is kitért, korábbi 
években volt példa arra, hogy a Maro-
son kialakult jégtorlaszokat robban-
tással kellett eltávolítani, idén viszont 
nem áll fenn ennek veszélye.

> Változatos programok az Ifité
kánál. Karaoke-esttel indította idei 
tevékenységei sorát az Ifitéka ifjúsági 
iroda, valamint a diákpolgármester. A 
rendezvénynek akkora sikere volt, hogy 
április 7-re újabb karaoke-partit szer-
veznek – jelentette be Málnási Andrea, 
az Ifitéka vezetője. Az eddigi tevékeny-
ségek sorából kiemelte a Valentin-napi 
bulit, valamint a havi rendszeresség-
gel a Kárpátikumban megszervezett 
társasjáték-esteket. Szót ejtett a jövő 
hét végén esedékes Iskolánk tehetségei 
nevű diákszínjátszó seregszemléről is, 
amelyet a Szín-Kron ifjúsági színjátszó 

csoporttal közösen szerveznek. Április 
2–6. között tervezik a diákolimpiát, az 
iskolák közötti sportvetélkedőt, amely 
során 60 különféle hagyományos és 
extrém sportágban rendeznek megmé-
rettetéseket a város négy gimnáziumá-
ban tanulóknak. Tettre fel! jelszóval 
május 4–6. között nagyszabású környe-
zetvédelmi akciót rendeznének, mely-
nek során a Gyilkos-tót és a környékén 
lévő turistaösvényeket szándékoznak 
kitakarítani. Augusztus végére terve-
zik a túlélőtábort, szeptemberben pe-
dig megszervezik a már hagyományos 
Ifinapokat.hí
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Rosszul csukódó nyílászárókra, 
penészedő falakra, életveszélyes 
hálózati csatlakozókra, tönkre-
ment lefolyókra panaszkodnak 
a gyer gyószentmiklósi ifjúsági 
tömbházak lakói. Bár írásos pa-
naszaikkal többször is megke-
resték a tulajdonost, vagyis az 
önkormányzatot, mindeddig nem 
született megoldás ez ügyben.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Ha ezt az ajtót most kinyit-
nám, többé nem lehetne 
becsukni – panaszolta a 

Virág negyed 48-as tömbházának 
egyik lakója, megmutatva a helyszín-
re hívott újságíróknak, hogy a te-
raszra nyíló ajtó egyik sarka teljesen 
kifordult a helyéből, emiatt ha akar-
na, sem tudna szellőztetni. A szellőz-
tetés hiánya miatt az ablakokra lecsa-
pódó pára viszont víztócsává alakul, 
károsítva a szalagparkettát, és a szoba 
falain is penész ütött ki emiatt. 

Minden lakásban 
vannak gondok 
Nem jobb a helyzet azokban 

a lakásokban sem, ahol viszonylag 
rendeltetésüknek megfelelően mű-
ködnek az ajtók, ablakok, és lehet 

szellőztetni. A legtöbb helyen az 
ablakok alá helyezett tálcákkal, szi-
vaccsal, ronggyal próbálják felitatni 
a folyamatosan lecsapódó párát, de 
ezen a télen arra is volt már példa, 
hogy reggelre jégcsap fagyott a te-

raszajtó aljára. A penészedés egyes 
lakásokban olyan méreteket öltött, 
hogy a szekrényben tartott ruhák is 
tönkrementek, sőt kisgyerekek bete-
gedtek meg emiatt. Nemcsak az abla-
kokkal van gond, hanem az ajtókkal 

is: nem egy család záródott be vagy 
ki a rossz zárszerkezetek miatt. Arra 
is volt példa, hogy a hibás konnektor 
miatt áram rázta meg az egyik lakót, 
illetve többször meghibásodtak már 
a lefolyók és vízcsapok is. 

Tucatnyi panaszlevelet
fogalmaztak
– Pontosan nem tudom, de 

legalább 15 panaszlevelet fogal-
maztam és iktattattam a polgár-
mesteri hivatalnál a probléma or-
voslásának reményében – jelentet-
te ki Patka Ildikó lépcsőházfelelős. 
Közölte, csupán egy alkalommal 
intézkedett a városháza, azt kö-
vetően, hogy sikerült kihallgatást 
kérnie Mezei János polgármester-
től: a beszélgetés után, tavaly no-
vemberben megjelent két szakértő, 
akik a helyszínen vizsgálódtak, de 
a lakókat azóta sem értesítették az 
eredményről, és a szükséges javítá-
sokat sem végezte el senki. A lép-
csőházfelelős és a lakók legfőképp 

azért aggódnak, mert értesüléseik 
szerint májusban lejár a nyílászá-
rókra vállalt kétéves garancia, és 
utána már nem kötelezhető az épí-
tő, az Aurora Impex Kft. a javítá-
sok elvégzésére.

Szakértők véleményére 
várnak
Az ifjúsági tömbházak lakói-

nak panaszával felkerestük Burján 
Róbertet, az ingatlanok gondnok-
ságával megbízott hivatali alkal-
mazottat. 

– A szakértők véleményezé-
sét várjuk mi is, addig nem sokat 
tudunk tenni – közölte Burján, 
kifejtve, a lakóknak nem kell tar-
taniuk attól, hogy május után nem 
végzik el a szükséges javításokat, 
hiszen az építkezés végleges átvéte-
le még nem történt meg. 

Mint arról korábban beszá-
moltunk, tavaly májusban negyven 
fiatal család jutott új otthonhoz az 
állami lakásügynökség (ANL) ál-
tal épített két tömbházban. Az 1,2 
millió eurós beruházásra az anyagi 
fedezetet a regionális és fejlesztési 
minisztérium kiírásán nyerte még 
az előző önkormányzat, a jelenlegire 
a munkálatok befejezése, az elosztás 
és az elszámolás feladata hárult. 

Portik-Hegyi Kelemen főes peres, 
plébános kimutatásai szerint az 
egyházközséghez tartozó csa-
ládok egyharmada nem fizette 
még ki a tavalyi évre az egyházi 
hozzájárulást. A sokszor több 
évre visszamenő hátralékok 
miatt a folyamatos, kötelező ki-
fizetések nehézséget jelentenek 
a plébániának.

Magyari Szilvia

Arómai katolikus hívek 
évszázadok óta hozzájá-
rulnak saját egyházközsé-

gük fenntartásához: ez az egyházi 
hozzájárulás, közkeletű nevén az 
„egyházadó”. A helyi közösség ja-
vára adományozott egyházadó az 
éves jövedelem 1 százaléka, ebből 
fedezik azokat a kiadásokat, ame-
lyek alapvető fontosságúak az egy-
házközség működéséhez. Mivel a 
hozzájárulás önkéntes, nincs meg-
kötés ezzel kapcsolatban, minden-

kinek a lelkiismeretére van bízva, 
hogy valóban a teljes jövedelme 
után fizet-e, illetve, hogy kifizeti-e 
az egyházadót.

A Szent Miklós-plébániához 
4100 római katolikus család tarto-
zik, a kimutatások szerint csupán 
ezek 66 százaléka tanúsít támogató 
hozzáállást, miközben több mint 
1400 család nem fizetett az elmúlt 
évre hozzájárulást. Nehezíti az egy-
házközség anyagi helyzetét, hogy az 
„adósok” 24 százaléka már a 2010 
óta vagy még régebben tartozik az 
egyházadó összegével.

– Az ember azt érzi magáénak, 
amiért dolgozik, amiért áldozatot 
hoz, azt tudja megbecsülni, ami-
ért ő maga is megküzdött. Ez az 
oka, hogy az egyház fenntartásába 
minden hívőt bevontak – fogal-
maz Ft. Portik-Hegyi Kelemen. Az 
egyházközség plébánosa szerint „ha 
valakinek nincs lehetősége, hogy 
anyagilag pártolja azt a közösséget, 

amelyhez tartozik, akkor fizikai 
erővel, munkával is támogathatja”.

Az egyházi hozzájárulások el-
maradásával a plébánia jelentős 
pénzösszegtől esett el az évek fo-
lyamán, miközben saját kötelezett-

ségeit továbbra is fedeznie kell. Az 
adósságok felhalmozódtak, a tava-
lyi évről is maradt tartozása a Szent 
Miklós-plébániának, amit rendez-
nie kell – emiatt Portik-Hegyi Ke-
lemen főesperes névre szóló levél-

ben kéri fel az egyházközség azon 
tagjait, akik „elfelejtették” befizetni 
a hozzájárulásukat, hogy vegyék 
ki részüket az közösség terheiből, 
pénzzel vagy akár önkéntes munká-
val. Az egyházközség vezetőjének 
szavaival: „Hogy meglegyen a köl-
csönösség, adok és kapok, jogom is 
van, és kötelességem is van.”

A hamarosan kiküldésre kerü-
lő levél tehát az főesperes szerint 
nem felszólítás, inkább értesítés, 
emlékeztető lesz a hívek számára, 
amelynek célja a kapcsolatfelvétel 
és -megújítás, melyen keresztül a 
közösség életébe, az egyházközség 
terveibe is bepillantást nyerhetnek 
a címzettek. A borítékra azonban 
csak a Szent Miklós-plébániához 
tartozó, „feledékeny” családok szá-
míthatnak, mivel a 2009-ben ala-
kult Szent István-plébánia egyelőre 
csak szóban, nem írásban emlékez-
teti a közösség tagjait az egyházi 
hozzájárulás befizetésére.Elcímzett, az egyházi adóval tartozóknak szánt levelek. Emlékeztető

A másfél éve átadott új tömbházakban sok a panasz. Eredményre várnak fotó: jánossy alíz

NeHéz ANyAgi HelyzeTBeN A SzeNT MiKlóS-PléBáNiA

Sokan elmaradtak az egyházadó befizetésével
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> Áramkiesés volt a központban. 
Kedden este több órán át sötétségbe bur-
kolózott Székelyudvarhely központi ré-
sze. A központi transzformátor állomásá-
ban bekövetkezett zárlat miatt nem volt 
közvilágítás Székelyudvarhely főterén 
kedden este – tájékoztatott a villamossá-
gi vállalat. Az állomás dobozában felte-
hetően összeértek a vezetékek, ez okozta 
a közvilágítás kiesését.

> Zárva a korcsolyapálya. Mű-
szaki hiba miatt két napja zárva tart a 
székelyudvarhelyi korcsolyapálya. Bálint 
Attila, a polgármesteri hivatal sajtószó-

vivője megkeresésünkre elárulta, kisebb 
meghibásodás miatt szünetel a városi 
korcsolyapálya, amit még tegnap estig 
nem sikerült kijavítani, ezért meghatáro-
zatlan ideig zárva tartják a létesítményt. 
Bálint ugyanakkor azt is kilátásba he-
lyezte, hogy amennyiben még pár napig 
elhúzódik a javítás, akkor a napokban 
tapasztalható meleg időjárás miatt talán 
nem is nyitják meg újra ebben a szezon-
ban a pályát. A sajtószóvivő azt ígérte, 
amint változás történik az ügyben, tájé-
koztatni fogják a város lakóit. A tavalyi 
évben egyébként február végéig üzemelt 
a városi jégpálya.hí
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Egy olvasónk azzal a panasszal 
fordult szerkesztőségünkhöz, 
hogy a vízszolgáltató vállalat 
pénzt kért tőlük, mivel „réginek 
találták a szennyvízaknájukat”. 
A cég vezetősége elmondta, a 
bejegyzési terveket készítik, 
mivel még mindig sok udvarhe-
lyi háztartás van, ahol az ivó-
víz-, illetve szennyvízhálózatról 
hiányos információkkal rendel-
keznek.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Ülkei Erika, az Aqua Nova 
Kft. marketingigazgató ja 
ismertette, hogy a köz-

szolgálati rácsatlakozást csakis a 
szolgáltató által kiállított engedély-
lyel lehet megtenni. Ez minden 
egyes közszolgáltató vállalatnál így 
történik: ez az engedély részletezi 
pontosan, hogy az illető fogyasztó 
hol, mikor és milyen vezetékekkel 
csatlakozott rá az ivóvíz-, illetve 
szennyvízhálózatra.

– Amennyiben bármelyik fo-
gyasztónál probléma lép fel, ez-
zel a tanulmánnyal ellenőrizzük a 
csövek anyagát, hosszúságát meg, 
hogy hová ágazik el. Sajnos a kom-
munizmus idején ezek a szükséges 
előkészületek elmaradtak. A víz- és 
csatornahálózatra annak idején egy 

erőgéppel bárki azonnal rácsatlakoz-
hatott – ismertette Ülkei Erika.

Nem kell egy teljesen új tervet 
készíteniük (mint egy teljesen új 
ház esetében), ez csupán egy ún. be-
jegyzési terv. A marketingigazgató 
hangsúlyozta, hogy e nélkül szol-
gáltatni nem lehet. Ez a bejegyzés a 
régi fogyasztóik számára 100 lejbe 
kerül, plusz áfa. A cég munkatársai 

kiszállnak a helyszínre, elkészítenek 
egy utólagos dokumentációt (hely-
színrajzról, az ingatlan tulajdonjo-
gáról, a vízvezetékek belépéséről, a 
vízakna helyéről, anyagáról).

Ülkei Erika a Hargita Népének 
elmondta, hogy már jelentősen 
előreléptek a szóban forgó tervek 
elkészítésével. Amikor átvette a cég 
a helyi vízszolgáltatást, a város 30 

százalékának volt megfelelően elké-
szítve a csatlakozása.

– A lakókat levélben is értesít-
jük, de sokan úgy gondolják, hogy 
ez egyáltalán nem fontos – közölte.

A vízszolgáltató felkéri fogyasz-
tóit, hogy aki még nem rendelkezik 
ezzel az engedéllyel, jelentkezzen 
cég székhelyén, a Haáz Rezső utca 
4. szám alatt. 

Akadozik a szolgáltatás, szám-
lázzák a kiesést is, értesítés 
nélkül, tetszés szerint cserélge-
tik a tévécsatornákat. A kábel-
tévés-internetes szolgáltatáso-
kat érintő fogyasztói panaszok 
bőven akadnak, az orvoslások 
ritkábbak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Asikertelen ügyintézés leg-
gyakoribb okai, hogy a 
lakosság nincs tisztában 

fogyasztói jogaival, a román nyel-

ven való kommunikáció esetében 
a panaszos nyelvi hiányosságai, és 
gyakran azok a jogi buktatók, kis-
kapuk, amelyekbe az ebben jártas 
szolgáltató ilyenkor kapaszkodik. 
Olvasóink panaszaival kerestük 
meg Kolcsár Bélát, a Hargita Me-
gyei Fogyasztóvédelmi Felügyelő-
ség igazgatóját, aki azt tanácsolta, 
ha gond van, első lépésként min-
dig a szolgáltatóhoz forduljunk, 
lehetőleg írásban. Gyakori pa-
nasz, hogy a szolgáltatók akkor is 
számláznak, ha fennakadás van a 
szolgáltatásban. A pár órás, oly-

kor a többnapos kiesések miatti 
reklamálások ritkák, kártérítést 
pedig szinte senki nem igényel. 
Pedig a 1992/21-es fogyasztó-
védelmi rendelet értelmében a 
kiesés(ek) időszakának megfele-
lő előfizetői díjat „ki kell ütni” a 
havi számlából. A gond, hogy a 
szerződésekben a szolgáltató két 
nap türelmi időt szab meg a hiba 
kiküszöbölésére.

Az érintett kilátásba helyez-
heti a szerződésbontás és szol-
gáltatóváltás lehetőségét. A tavaly-
előtt életbe lépett 2010/161-es 

törvény értelmében a fogyasz-
tónak jogában áll felbontani 
bármelyik távközlési (televízió-, 
telefon-, internet-) szolgáltatóval 
kötött szerződést ennek lejárta 
előtt, anélkül, hogy leválási díj 
vagy a hátralevő időszak bérlet-
díjának kifizetésére köteleznék. A 
megyei fogyasztóvédelmi hivatal 
vezetője szerint azonban ezt nem 
árt megfontolni, ilyen esetben a 
szolgáltató a szerződéskötéskor 
nyújtott kedvezmények, ingyenes 
hónapok, technikai felszerelés el-
lenértékét jogosan követelheti.

A Székelyföldi Filharmónia 
újabb színvonalas hangver-
senyre várja a komolyzene 
szerelmeseit: a nagy sikerű 
telt házas januári koncertje 
után, február 26-án, vasárnap 
18 órától egy Rossini-nyitányt, 
egy Liszt Ferenc-zongoraver-
senyt, illetve egy Csajkovszkij-
szimfóniát adnak elő a műve-
lődési házban. 

A. J.

Ismét a brassói Ilarion Ionescu-
Galaţi vezényel a vasárnapi 
hangversenyen, akinek már 

többször is sikerült kivívnia a helyi 
közönség elismerését. A szimfo-
nikus hangversenyen G. Rossini 
Semiramis-nyitányát, Liszt Ferenc 1. 
Esz-dúr zongoraversenyét, valamint 
P. I. Csajkovszkij V. szimfóniáját 
adják elő. A Liszt Ferenc-mű szóló-
ját Románia egyik legtehetségesebb 
fiatal zongoristája, Răzvan-Victor 
Dragnea játssza. Bodurian Aram, a 
filharmónia vezetője elmondta, hogy 
Dragnea többször is koncertezett 
már szólóban Székelyudvarhelyen, 
viszont csak most tudtak időpontot 
biztosítani neki egy teljes zenekaros 
fellépéshez.

Ilarion Ionescu-Galaţi kar-
mester 1937-ben született Jász-
vásáron. Zenei tanulmányait kis-
gyerekként kezdte, 5 évesen már 
hegedülni tanult Bella Sasover, 
később Jean Bobescu irányításá-
val. 1968-tól a Brassói Filharmó-
nia karmestere. 1970-ben Ame-
rikában képezte tovább magát, 
Leopold Stokowski és Eugen 
Ormandy irányításával. Élete so-
rán koncertezett a világ legneve-
sebb filharmóniáival. 

Száz Lej pLuSz áFát kéR A VízSzoLgáLtAtó

Bejegyzik a régi fogyasztók adatait

FogyASztóVédeLmi ügyintézéS

Nehézkes számunkra a problémakezelés

Színvonalas 
hangversennyel 

csábítanak

Erőgéppel korábban bárki rácsatlakozhatott a hálózatra illusztráció: balázs attila

koncertjegyet 
nyerhetnek olvasóink

A Székelyföldi Filharmónia a 
Hargita Népe Udvarhely elő-
fizetői közt minden hónapban 
kisorsol egy kétszemélyes belé-
pőt a szimfonikus hangverse-
nyeire.
A vasárnapi koncertre Szíjgyár-
tó Endre nyert jegyet.



2020-ig a Hargita megyében je-
lenleg dolgozó családorvosok 
közel 25 százaléka eléri a 65 
éves nyugdíjkorhatárt – derül 
ki a hivatalos adatokból. A csa-
ládorvosok átlagéletkora a nők 
esetében 53, a férfiak esetében 
pedig 55 év fölött van. Egyelőre 
a megyében nem beszélhetünk 
családorvoshiányról, de pár év 
múlva már gondok mutatkoz-
hatnak – az érintettek szerint 
ugyanis nem könnyű utánpót-
lást találni és biztosítani. 

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

Százötvenkét családorvossal 
áll jelen pillanatban szerző-
déses viszonyban a Hargita 

Megyei Egészségügyi Pénztár, 
közülük, amint a hivatalos sta-
tisztikákból kiderül, 37-en érik 
el a 65 éves nyugdíjazási korha-
tárt 2020-ig. Dr. Tar Gyöngyi, 
a Hargita Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság vezetője szerint 
a megyében dolgozó családorvo-
sok átlagéletkora a nők esetében 
53, a férfiak esetében pedig 55 év 
fölött van. 

– Jelenleg nincs a megyében 
hiány családorvosból, de pár év 
múlva lehetnek gondok – vélte 
az igazgató, aki szerint van elég 
családorvos rezidens, akiknek, ha 
bár háromnegyedük hazajönne 
a hároméves szakképesítés után, 
folyamatosan tudnák pótolni a 
nyugdíjba vonulókat. 

Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a jó praxisokba 
nem is túl nehéz fiatal orvost 
találni, előfordul, hogy 2-3 vá-
rakozó is van egy helyre, de a 
hátrányosabb helyzetű körzetek 
esetében ez már gondot jelent. 
Sőt jelen pillanatban is egy jó-
nak mondott praxisba keresnek 
immár pár hónapja családorvost, 
olyan helyre, ahol az önkormány-
zat is támogatná az oda telepedő 
szakembert, szolgálati lakást is 
biztosítana számára – mégsem 
érdeklődik senki az állás iránt. 

Az önkormányzaton 
sok múlik
Tar Gyöngyi szerint az ön-

kormányzatoknak nagy szerepük 
van abban, hogy időben utódot 
keressenek a nyugdíjazás küszö-
bén álló orvos helyére, akár úgy 
is, hogy felkérik az igazgatóságot, 
hozza kapcsolatba őket a potenci-
ális jelöltekkel. Pozitív példaként 
Gyergyóremetét említette, ahol 
az önkormányzat már gondos-
kodott a nyugdíjba vonuló csa-
ládorvos utódjáról, sőt abban is 
megállapodtak, hogy a nyugdíjas 
orvos is dolgozik még addig, amíg 
a fiatal szakember beilleszkedik a 
közösségbe.  

– Még mindig vannak viszont 
olyan önkormányzatok, amelyek 
azt hiszik, hogy ezt a problémát a 
mi dolgunk megoldani. Mi a hi-
vatalos lépéseket meg is tesszük, 
de attól még nem lesz az adott 
településen orvos – mondta az 
igazgató. 

Nem jellemző 
az elvándorlás
A fiatal szakorvosok körében 

tapasztalható elvándorlási tenden-
cia egyelőre nem jellemző a frissen 
végzett családorvosokra, de ha 
Magyarországon a kezdő orvosok 
számára kedvező irányba mozdul-
nak el a dolgok, ez megváltozhat 
– mondta Tar Gyöngyi, aki szerint 
a fiatal családorvosok számára Ma-
gyarország jelenti inkább a vonz-
erőt, nem a távolabbi országok, 

mint a szakorvosok esetében. Állít-
ja, a fiatal családorvosok többsége 
inkább Romániában marad, ami 
többek között azzal magyarázható 
szerinte, hogy a hazai egészségügy-
ben az egyik legjobban megfizetett 
kategóriába tartoznak. 

– Tény, hogy általánosítani nem 
lehet, mert vannak olyan kicsi, a vá-
rostól távol eső körzetek, sok szoci-
álisan hátrányos helyzetű, biztosí-
tással nem rendelkező személlyel –, 
ahol az orvosnak valóban gyengébb 
a jövedelme, viszont egy kórházban 
dolgozó szakorvos nem föltétlenül 
keres többet, mint egy jó praxissal 
rendelkező családorvos – jelezte az 
igazgató. 

Több próbálkozás – 
kevés eredménnyel
– Nagyon nehéz – mondta  

dr. Bachner Katalin csíkszeredai 
családorvos, amikor az utánpót-
lás-keresésről faggattuk. Az elmúlt 
években 4-5 rezidens gyakorlato-
zott a rendelőjében, ő tudatosan 
próbált saját maga számára után-
pótlásról gondoskodni, ám folya-
matosan különböző akadályokba 
ütközött. 

– A fiatal családorvosok többsé-
ge nő, így természetes, hogy a sza-
kosodás után családot alapítanak, 
gyermeket, gyermekeket vállalnak, 
és emiatt hosszabb ideig nem dol-
goznak. A férfiak esetében más 
akadály van: a jobb kereset miatt 
ők gyakran beállnak gyógyszerügy-
nöknek – közölte a doktornő, aki 
egy sikeres pályázat miatt kellett 
volna egy orvost alkalmazzon a ren-
delőjébe, és nem volt, akit. – Sok a 
rezidens, de nem föltétlenül választ-
ják Csíkszeredát – jelentette ki.

Duda Tihamér, a Hargita Me-
gyei Egészségbiztosítási Pénztár 
igazgatója szerint a törvény lehe-
tővé teszi, hogy a nyugdíjkorhatárt 
elért családorvossal is szerződést 
kössenek, de csak akkor, ha nem je-
lentkezik a helyére fiatal szakember, 
és az idős orvos évente meghosszab-
bítja a szabad szakmagyakorlási jo-
gát igazoló dokumentumot. 
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Idősödő családorvosok

Nehéz utánpótlást találni
A fiatal szakorvosok kö-
zött általános elvándor-
lási tendencia egyelőre 
nem jellemző a frissen 
végzett családorvosok-
ra, de ha Magyarorszá-
gon a kezdő orvosok 
számára kedvező irány-
ba mozdulnak el a dol-
gok, ez megváltozhat.

hirdetések

Jelenleg nincs a megyében hiány családorvosból, de pár év múlva lehetnek gondok  fotó: balázs árpád

Három látogatóját is meglepe-
tés-ajándékban részesítette a Pál 
Aukciósház és Galéria. A szeren-
csések abból a szavazótáborból 
kerültek ki, akik részt vettek a 
január 16. és február 18. között 
látható TAG csoport kiállítás mun-
káinak “értékelésében”.

HN-információ

A passzív szemlélődő szerep-
körén túllépve szavazatokkal 
értékelhették a Transilvanian 

Art Group – TAG kiállításának 
munkáit a Pál Aukciósház és Galé-

ria látogatói. A szavazócédulákat a 
január 16. és február 18. között lát-
ható tárlat ideje alatt kihelyezett ur-
nákba dobhatták a képzőművészet 
iránt érdeklődők. 

Az aukciósház, amelynek fő cél-
kitűzése, hogy aktív tárlatlátogatásra 
sarkallja a térség művészetkedvelőit, 
ezúttal nyereményeket sorsolt ki a 
szavazók között is. A szerencsések 
fejenként 100 lej értékű vásárlási 
utalványban részesültek. A nyerte-
seket már értesítették a megadott 
elérhetőségen, és szeretettel várják 
naponta a galériában ezek átvételére.

MEglEpEtés-NyErEMéNyEk a pag részéről 

Díj a galérialátogatóknak
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Egészségügyi előírások
Kászonjakabfalvi borvízforrás
A Termelési Osztály Vezetősé-

gének
Csíkszereda
IREMC

Tárgy: Válasz a 690. sz. átiratra, 
amelyben felhívja figyelmünket, 
hogy az egészségügyi laboratóri-
um eredményei colit mutatnak 
nagy százalékban, ami nem meg-
engedhető. Az utasítás alapján az 
alábbi intézkedéseket tettük meg 
az utóbbi időben:

a dugaszolót megcsináltattuk és 
az alapját új betonalapra öntöttük, 
mert a régi alap fel volt szakadva 
és dugaszolás közben spriccolt. A 
dugaszolót minden 100 üvegnél 
fertőtlenítjük.

Dugófőzés: 20-30 percig főz-
zük és 4-5 tisztálást végzünk, amíg 
tiszta lesz a leve.

Kézmosóedényt a bejárathoz 
tettünk és szappant, hogy amikor 
kimennek a dolgozók, visszajövet, 
vagy valamit megfogott, ládát vagy 
másegyebet, mossa meg a kezit és 
fertőtlenítse.

A fertőtlenítőedénybe 20 
százalék klórt tettünk eddig, és 
most felemeltük 40 százalékra a 
szanepid utasítására.

Az utasításokat feldolgoztuk 
minden egyes alkalmazottnak és a 
töltődében ki vannak függesztve a 
tudnivalók.

Az egységfelelős minden vál-
tásnál ellenőrzést tart több rend-
ben, hogy az utasítások hogy van-
nak betartva a rend és a tisztaság 
szempontjából.

Helyben, amit meg lehetett ol-
dani, azt megcsináltuk. 

Az alábbiakra van szükségünk, 
amit az egészségügy jegyzőkönyv 
alapján követel és amit mi is szük-
ségesnek látunk:

I. Egy kontroll-lámpa, ami fel-
tétlenül szükség.

II. Dugófőzőfazék egy van, és 
az is kicsi, mert egy váltás nem tud 
egyszerre annyit előkészíteni, ami 
elég nyolc óra alatt, s ha elfogy, ak-
kor járkálnak újra a töltődéből ki és 
újra tüzet kell tegyenek. Szükséges 
nagyobb edény és olyan anyagból, 
hogy ne feketedjen meg a dugótól. 

Szükség van még két olyan edény-
re, amibe kiszedik a dugót és a du-
gaszolónál használják.

III. Az egészségügy utasítása, 
hogy a bejáratnál csapon folyjon a 
kézmosóvíz, ne lavórban legyen, és 
ott mossák a kezüket, ha vízvezeté-
ket nem tudunk vezetni. Én javaso-
lom egy tartályt szerelni csappal, és 
minden váltáskor vizet tölteni bele.

IV. Az üvegmosókefék nagyon 
gyengék, puhák, hamar elromla-
nak és hullatnak is.

V. Az éjszakai váltásnál nagy ne-
hézségben vagyunk, mert a rendel-
kezés szerint 10-től reggel 6-ig férfiak 
dolgozhatnak a mosodában és a töl-
tődében. Már ez évben háromszor 
cserélődtek meg, mert állandóan 
nem bírják az éjjeli műszakot. Min-
dig az új embereket be kell tanítani, 
és amikor betanulna, egyszerűen 
elmegy. A cserélgetés is hozzájárul a 
nem tisztasági formákhoz. Az egy-
ség részéről kérném, hogyha lehet in-
tézkedni, hogy váltva dolgoznának, 
vagy mind nők dolgoznának, mert a 
nők tisztább munkát végeznek, ez a 
meglátásunk. 

Kérem, a fentiek szerint, ha le-
hetséges, intézkedni.

1967. VI. 27. K. Jakabfalva
Egységfelelős: András Antal

Termelési kiesések
Jegyzőkönyv
Készült 1967. VIII. 1-én a 

kászonjakabfalvi Borvízforrás he-
lyiségénél. Jelen vannak Gáll József 

az IREMC Vállalat részéről, And-
rás Antal és Kovács István a Bor-
vízforrás Egység alkalmazottjai.

Tárgy: 1967. július havában 5 
esetben a csoportok nem tudtak 
dolgozni különböző okok miatt.

1967. VII. 8., 10., 11-én az éjje-
li váltás nem dolgozott a villanyhi-
ány végett. A villanyfejlesztő-gép-
nek a motorina-pompája el volt 
romolva, és amíg nem hoztak mást 
és nem cserélték ki, addig az éjjeli 
váltás nem tudott dolgozni.

II. esetben 14 és 15-én nem 
dolgozott két csoport, mert az 
egészségügy letiltotta a kapszulá-
zást, mert nem volt megfelelő mi-
nőségű formalin és nem engedte, 
hogy azzal fertőtlenítsük a kapszu-
lákat. A következő nap hoztunk 
megfelelő formalint és úgy indult 
be a töltés.

A fenti kiesések miatt a 126 000 
tervünköt csak 116 010 tudtuk 
teljesíteni. 10 000 a lemaradás, és 
ha az 5-szöri kimaradás nem lett 
volna, a tervünköt 100 százalék-
ban tudtuk volna teljesíteni. 

Ügyekezni fogunk, hogy au-
gusztus hónapban behozzuk a le-
maradást.

Kmf
András Antal

Kultúrtevékenység – 
kifejtve
Unitate IJEMC Expoatarea de 

apa minerala Plaesi Jacoben
Catra IJEMC M Ciuc
Serviciul administrativ
Válasz az 5567 sz. 1968. már-

cius 11-én kapott átiratra, amely a 
következőképpen van megszervez-
ve és beosztva.

Eg ységünk 1968. március 
11-én kezdte meg a borvíztöltést. 
A borvízhez tartozó személyzet 
21 főből áll a következő beosztás-
sal: 14 személy a töltődében, 2 sz. 
kocsiterhelő, 1 gépész, 1 fogatos, 
1 raktárnok, 1 produkciófelelős és 
1 kordinátor-felelős.

Kultúrtevékenységet a nyári 
szezonban nem tudunk kifejteni, 
tekintettel, hogy 9 km-re vagyunk 
a falutól és nehéz a közlekedés, de 
azért a kulturális fejlődéstől nem 
maradunk le, mert minden sze-
mélynek jár a folyóirat. Megren-
deltünk 11 db Hargita újságot, 
8 db Dolgozó Nő lapját, a falusi 
könyvtárból olvasókönyveket ve-
szünk ki és szabadidőben kiolvas-
suk. Szombaton, illetve vasárnap 
bemegyünk a faluba és filmvetítést 
nézünk. Egység keretén belül he-
tente megbeszélést tartunk a terv 
teljesítése érdekében és egyben új-
ságolvasást is, az UTH vagy Köz-
ponti Bizottság határozatát kül- és 
belpolitikáról.

Az újságok előfizetéséért és a 
legújabb események felolvasásáért 
hetente egyszer felel László Dénes 
alkalmazott.

Hargita Újság és a Dolgozó Nő 
lapja előfizetéséről a nyugtaszá-
mok: 402007–402025.

1968. március 27.
Termelési felelős: András Antal

Munkavállalások – vállalva
IJEMC M-Ciuc
Unitate Apa Minerala
Plaesii de Jos
Jegyzőkönyv
Készült 1969. július 12-én a 

Kászonjakabfalvi Borvíz Egység-
nél. Jelen vannak András Antal, 
Gáll József felelősök, Kovács rak-
tárnok és még 26 dolgozó személy. 
Az 12674 sz./1969 átirat végrehaj-
tás céljából.

Tárgy: a Pártkongresszus és 
a 25. évforduló a fasiszta iga alóli 
felszabadulásunk tiszteletére. Az 
alábbi munkavállalásokat vállaljuk 
az Egységünk körében.

Szociális versenyt állítunk be a 
3 termelő csoport között. Melyik 
termel több borvizet és minőségre 
is megfeleljen az előírt szabályok-

nak. Hónap végére kiértékeljük és 
az a csoport, aki kitűnik, élmun-
kásoknak lesznek feltüntetve, a 
csoportról fényképet csináltatunk 
és látható helyre kifüggesszük.

Vállaljuk, hogy a havi tervünköt 
102 százalékban teljesítsük meny-
nyiségben és jó minőségben.

Minden nap nyilvántartást ve-
zetünk a személyzet munkahelyen 
való megjelenéséről és hónap vé-
gén kiértékeljük.

A borvíz területén tisztaságot 
tartunk, kimeszeljük az összes szo-
bát. Önkéntes munkával megcsi-
nálunk egy hidegfürdőgát építését, 
aminek az értéke kitesz 4000 lejt.

Újracsinálunk 2 db hidat 40 
négyzetméter részen 2000 lej érték-
ben. Megjavítunk 300 db borvizes 
ládát 270 lej értékben. Összes ön-
kéntes munkák értéke kitesz 6270 
lejt, amit el fogunk végezni 1969 
július 12-től 1969 augusztus 1-ig.

A töltöde munkaközössége
Kmf

András Antal 
Kovács

IJEMC M-Ciuc
Sectia Perla Casin

IJEMC Vállalat Tervosztály 
Ve zetőségének

Tájékoztató jelentés
A kászonjakabfalvi Borvíz 

Egysége a következő tájékoztató 
jelentést adja.

1969 szeptemberi tervünköt 
se nagyon tudtuk teljesíteni a kö-
vetkező okok miatt: dugó hiánya 
miatt, autó- és vagonhiány miatt, 
mert a sztokkunk felhalmozódott 
és azután nem volt dugó. 1969. 
októberre megkaptuk a tervet, de 
1-10-ig nem töltöttünk semmit, 
mert nem volt dugó. A töltőmun-
kásokat haza kellett küldeni fize-
tés nélküli szabadságra. A múlt 
hónapi sztokk nagyobb részét el-
szállítottuk, legtöbbet Filcop Tg 
Secuiesc-nek.

Kérnök a vállalat vezetőségét, 
hogy ezen kis egységre nagyobb 
gondot fordítani a szükséges 
anyagok beszerzésére és a borvíz 
eladására, hogy tudjunk rendes 
körülmények között dolgozni és 
a kiadott tervet becsületesen tel-
jesíteni.

1969. X. 10. Kászonjakabfalva
Felelős: András Antal

A kászonjakabfalvi Salutaris (Főforrás vagy Kászon Gyöngye) 
borvízforrás vizét az 1870-es években már palackozták. A töltöde 
1892-es évi forgalma 200 000, az 1894-es pedig 450 000 palack 
volt. 1934-ben naponta 4000 liter ásványvizet palackoztak a kis 
üzemben. A tulajdonos több ízben változott, a termelés is néha 
akadozott, de csak 1996-ban szűnt meg teljesen. A rovatunkban – 
a jelenlegi tulajdonos, Kurkó Gyárfás jóvoltából – olvasható jegy-
zőkönyvek és különböző beadványok a töltöde 1967–1969 közötti 
működéséből nyújtanak ízelítőt. Ekkor az üzem, amely 1948 és 
1956 között a kézdivásárhelyi Gábor Áron helyipari vállalat kere-
tében működött, már a hasonló csíkszeredai vállalat (az IREMC, 
később IJEMC) keretében folytatta tevékenységét. A kézzel írt 
dokumentumokat a begépelésnél – az érthetőség kedvéért – rész-
ben a mai helyesírási szabályokhoz igazítottuk. (Az adatok Jánosi 
Csaba, illetve Mihály Réka munkáiból származnak.) Rovatszer-
kesztő: Daczó Katalin

Jakabfalvi jegyzőkönyvek:
Lapok a Salutaris 

múltjából

Kászonjakabfalvi címke az 1950-es évekből

A töltöde mellett egykor borvízfürdő várta a vendégeket (képeslap Kurkó Gyárfás tulajdonából)



Éves szinten tízmillió euró terü-
letalapú támogatásban része-
sülnek a Hargita megyei köz-
birtokosságok. Ezen források 
az idén induló LEADER-program 
kezdeményezéseivel összhang-
ban egész településcsoportok 
fejlődését határozzák meg – 
hangzott el visszatérően a na-
pokban tartott udvarhelyszéki 
gazdafórumokon.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A Kis-Homoródmen tén – 
Homoród szent már ton-
ban és Oklándon – szer-

vezett két gazdafórum után teg-
nap Etéd és Szentábrahám adott 
otthont a gazdák tájékoztatását 
szolgáló Hargita megyei agrár-ka-
ravánnak.

A mintegy 30-40 mezőgaz-
dászt, közbirtokossági vezetőt von-
zó rendezvényen Haschi András 
APIA-igazgató a márciustól igé-
nyelhető területalapú támogatás 
újdonságai mellett a térség gazdál-
kodóinak szóló egyéb támogatási 
formákat is bemutatta. Elmondta, 
a kedvezőtlen adottságú területek, 
illetve az agrárkörnyezet-gazdál-
kodási csomagokat is kínáló lehe-
tőséggel élve – hat község kivéte-
lével – a Hargita megyei gazdák 

által lehívható támogatás mértéke 
a szántóterületek esetében a hek-
táronkénti 230, míg a legelő- és 
kaszálóterületek esetében akár a 
hektáronkénti 390 eurót is elér-
heti. Ennek köszönhetően Haschi 
szerint a Hargita megyei gazdák 
és közbirtokosságok számlájára a 
tavalyi esztendőben is több mint 
60 millió euró folyt be. Példaként 
Homoródszentmártont hozta föl: 
a község gazdálkodói ugyanis a 
2010-es esztendőre igényelt terü-
letalapú támogatás után 1,8 mil-
lió eurót, míg a tavalyi esztendőre 
több mint 2 millió eurót kaptak.

Többet kellene vállalniuk
a közbirtokosságoknak
A szakember azonban figyel-

meztetett is, mindenkinek foko-
zottabban kellene figyelnie arra, 
hogy mit kezd a támogatásokkal. 
„Különösképpen a közbirtokos-
ságoknak. A kapott forrásokból 
fejleszteniük kellene, a helyi vi-
dékfejlesztés aktív szereplőivé 
kell előlépjenek. A ravatalozó-
építéseken kívül egyéb helyi fej-
lesztésekbe is be kell szállniuk. 
A közbirtokosságok 2000 óta, 
azaz immár tizenkét éve működ-
nek. Ott, ahol a jelenlétük nem 
látszik, újra kellene gondolni a 
viszonyt” – fogalmazott Haschi. 

Elmondta, a Hargita Megyei 
Kifizetési Ügynökség a terü-
letalapú támogatások kapcsán 
121 közbirtokossággal áll kap-
csolatban, akik csak az APIA-n 
keresztül éves szinten 10 millió 
eurónyi támogatást kaptak. „Ez 
meg kell, illetve meg kellene 
látszódjon a falvakon. Sajnos ez 
nem mindenhol van így. Olyan 
közbirtokosságról is tudok, aki-
nek a bankszámláján közel 50 
milliárd régi lej, azaz 5 millió új 
lej – ha úgy tetszik, több mint 1 
millió euró – pihen, azért mert 
nem mernek hozzányúlni, nem 
merik használni. De gyakran 
még – tisztelet a kivételnek – 
elképzelésük sincs arról, hogy 
mire fordítsák” – hangsúlyoz-
ta Haschi. Hozzátette, a 2013 
után életbe lépő uniós Közös 
Agrárpolitika jelenleg a székely 
embereknek kedvező irányba 
halad, továbbra is hangsúlyosan 
kezelve a területalapú mellett az 
agrárkörnyezet-gazdálkodásra 
fordítható támogatási formákat. 
„A gazdáknak és a közbirtokos-
ságoknak azonban az elkövetke-
ző hétéves uniós ciklus alatt arra 
is gondolniuk kell, mivel fedjék 
le legelőiket, területeiket” – 
fűzte hozzá a megyei APIA első 
embere, aki szerint a jelenlegi 
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A TámogATási foRRások HATÉkonyAbb HAsznáLATáRA

„Ne a bankszámlán fialtassák

> Jól halad a vidékfejlesztési alapok le-
kötése. Románia, ha tartani tudja az elmúlt 
évben tapasztalt kifizetési ütemet, a vidék-
fejlesztésre szánt európai alapok idénre sem 
maradnak lekötetlenül – mondta el Dacian 
Cioloş, az Európai Bizottság mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési biztosa. „Jelen pillanatban, 
ahogy a dolgok állnak, ebben az esztendő-
ben sem áll fenn annak a veszélye, hogy lekö-
tetlenül maradnak a vidékfejlesztésre szánt 
európai alapok. Tárgyaltam Fuia miniszter 
úrral, és van néhány dolog, amelyekre figyel-
ni kell a következő hetekben, hónapokban” 
– fejtette ki Cioloş. A brüsszeli szakember 
szerint azonban a mennyiség mellett a leszer-

ződött pénzalapok minőségi szempontjaira 
is ügyelni kell. „Nagyon fontos, hogy a lehí-
vásokat mennyiségi szempontból kövessük, 
hogy ne maradjanak felhasználatlan alapok, 
de minőségi szempontból is követni kell. 
Azaz követni kell, milyen hatásuk van a vi-
dékfejlesztési programokból finanszírozott 
befektetéseknek az adott régiók reálgazda-
ságára” – tette hozzá az agrárbiztos. Cioloş 
beszélt a széles sávú internetkapcsolat vidéki 
kiterjesztéséről is. Mint rámutatott, az euró-
pai strukturális és vidékfejlesztési alapokból 
e célra közel 100 millió euró áll rendelke-
zésre. „Ez a program jelen pillanatban késés-
ben van. Mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

európai biztosként azt akarom, hogy ez a 
program teljes mértékben valósuljon meg 
Romániában, a falvak is férjenek hozzá az 
internethez, mert ez nagyon fontos elem a 
térség gazdasági fejlődése szempontjából” 
– fejtette ki. Dacian Cioloş emellett kitért 
az EU közös agrárpolitikájának reformjára 
is. Mint elárulta, Románia álláspontja elké-
szült, de a következő hetekben, hónapokban 
az országnak az EB által megfogalmazott ja-
vaslatok alakítása kapcsán aktívan részt kel-
lene vennie a tagországok vitájában is. „Úgy 
gondolom, fontos, hogy Románia aktívan 
jelen legyen és ne veszítsen teret ezen viták 
során” – tette hozzá az európai biztos.hí
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Farmfejlesztési lehetőségek iránt érdeklődő gazdák az oklándi gazdafórumon. Pályázással lépnének tovább  fotó: domján levente
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miLLiós HAzAi sAPs-TámogATás

Taroltak a nagyágyúk
Összesen közel 25 millió eurónyi területalapú támoga-
tásban részesült tavaly az ország tíz legnagyobb mező-
gazdasági termelője. Ebből a Culiţă Tărâţă által birto-
kolt TCE 3 Brazi Kft. 9,2 millió eurót vitt el.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Országos szinten a folyósított területalapú közvet-
len támogatás értéke éves viszonylatban 700 mil-
lió euró körül volt. Ebből az összegből 1,12 millió 

olyan mezőgazdasági termelő – magán- és jogi személy – 
részesült, aki legalább egyhektárnyi mezőgazdasági terüle-
tet birtokolt: ez alapján egy-egy gazda átlagosan 600 euró 
SAPS-támogatásban részesült.

A statisztikából viszont az is kiderül, hogy a fentebb 
említett összegnek közel 4 százalékát, azaz több mint 24,9 
millió eurót tíz nagy cég kapta meg. Az első helyet a neves 
gabonatermesztő, Culiţă Tărâţă tulajdonában lévő TCE 3 
Brazi Kft. foglalja el, amely 58 958 hektárnyi területet mű-
velve tavaly közel 9,2 millió eurónyi területalapú támogatás-
ban részesült. A második helyet az első osztályban szereplő 
FC Vaslui labdarúgócsapatot birtokoló Adrian Porumboiu 
többségi tulajdonában lévő Comcereal Rt. foglalta el, amely 
27 886 hektárnyi területet birtokolva több mint 3,5 millió 
euró értékű támogatásban részesült. 1,3 millió eurót kapott 
viszont tavaly az ugyancsak Porumboiu érdekeltségi körébe 
tartozó Agrocomplex Bârlad Rt. is, amely 10 548 hektárnyi 
területet művel meg. Amúgy a tíz „nagyágyú” mindegyike 9 
ezer hektárt meghaladó mezőgazdasági területet birtokol.

A részükre folyósított közel 25 millió euró értékű tá-
mogatás ugyanakkor számos nemtetszést is kiváltott. Így 
például Dacian Cioloş agrárbiztos nemrégiben kijelentette, 
hogy az agrárpolitikai reform keretében megfogalmazott 
tíz javaslat között az egyénenként kifizethető szubvenciók 
korlátozása is szerepel. A javaslat értelmében az 1000 hek-
tárt meghaladó nagyfarmok esetében a farmonkénti támo-
gatás értéke nem haladná meg a 300 ezer eurót. A támoga-
táskorlátozást azonban számos tagállam ellenzi.

A romániai támogatási összegek kapcsán ugyanakkor 
Culiţă Tărâţă nem lát semmilyen eltúlzottságot. Mint fo-
galmazott, a németországi, franciaországi vagy akár a ma-
gyarországi és lengyelországi farmerek támogatásához vi-
szonyítva a hazai támogatás nem is nevezhető nagynak.
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buzdította a közbirtokosságokat HascHi

a fejlesztési pénzeket”

> Márciustól láttamozhatók az életjá-
radék-könyvecskék. A Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) 
Hargita megyei központja 2012. március 
1-je után láttamozza az életjáradékos köny-
vecskéket – derült ki az intézmény tegna-
pi, lapunkhoz eljuttatott közleményéből. 
Felhívják a figyelmet, hogy láttamoztatás-
kor kötelező felmutatni az érvényben lévő 
bérleti szerződéseket is. A kommüniké sze-
rint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési mi-
niszter 33/2011-es rendelete értelmében a 
mostanig kibocsátott mezőgazdasági élet-
járadékos könyvecskéket idén március 1. és 
augusztus 31. között lehet láttamoztatni. 

Ez alapfeltétele a 2011-es évre járó mező-
gazdasági életjáradék folyósításának. Az 
életjáradékos könyvecskék láttamoztatása 
személyesen vagy közjegyzői felhatalmazás 
felmutatásával lehetséges a Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség Har-
gita megyei központjának Haladás utcai 
székhelyén. A láttamoztatáskor az életjá-
radékban részesülő személyeknek a követ-
kező dokumentumokat kell felmutatniuk: 
személyi igazolvány (eredetiben), életjára-
dékos könyvecske (eredetiben), az érvény-
ben lévő bérleti szerződéseket (eredetiben), 
szükség esetén a felhatalmazást, illetve a 
felhatalmazott személy személyazonossági 

igazolványát (ugyancsak eredetiben). Az 
intézmény közleménye szerint a 2005. évi 
247-es törvény értelmében Hargita megyé-
ben mintegy 380 személy részesül mező-
gazdasági életjáradékban.

> Zöld utat adna a génmódosított 
növényeknek Fuia. Amennyiben az eu-
rópai jogszabályok engedélyezik a génmó-
dosított növényi kultúrák termesztését, 
Románia is hasonló döntést fog hozni – 
jelentette ki Stelian Fuia mezőgazdasági 
miniszter. A tárcavezető a GMO-kultúrák 
engedélyezése kapcsán osztja elődje, 
Valeriu Tabără véleményét. Az Európai 

Unióban jelenleg két génmódosított nö-
vényfajta termesztését engedélyezték: a 
kukoricafajták közül így eddig csupán a 
Monsanto által kifejlesztett MON810-es, 
míg a burgonya vetőmagok közül a BASF 
által előállított Amflora kapott zöld utat 
Brüsszeltől. A szakemberek szerint Romá-
niában Amflorát egyelőre még nem vetet-
tek a gazdák, míg a 2007-ben, az ország 
uniós csatlakozásával egy időben engedé-
lyezett Monsanto kukorica vetőmagból 
2008-ban már 7146 hektáron került a 
földbe, azonban 2010-re a MON810-zel 
bevetett területek nagyságrendje országos 
szinten ezer hektár alá csökkent.hí

rf
ol

ya
m

Agrárgazdaság

 hirdetés

támogatási formákkal karöltve 
ez mindenképp az állattenyész-
tés fejlődéséhez vezet.

Érdemes időben készülni
A fórum keretében Bélafalvi 

István, a Mezőgazdasági Miniszté-
rium programirányító menedzs-
ment-hatóságának Hargita me-
gyei munkatársa a Nemzeti Vi-
dékfejlesztési Program (PNDR) 
keretében idén kiírásra kerülő 
pályázatokat ismertette, külön ki-
térve a fiatal gazdák farmalapítá-
sát segítő 112-es és a félig önellátó 
gazdaságok fejlesztését öt éven ke-
resztül évi 1500 euróval támogató 
141-es intézkedések részleteire. 
Elmondta, idén mind a 112-es, 
mind a 141-es intézkedés pályá-
zási időszaka egy időben, június 
1–30. között kerül meghirdetés-
re. A szakember ugyanakkor fel-
hívta a pályázás iránt érdeklődő 
gazdák figyelmét az újraszámított 
és az állatok esetében jelentősen 
emelt UDE-pontokra is, ami 
Bélafalvi előrejelzése szerint több 
letett pályázatot is fog eredmé-

nyezni. Tanácsa szerint a várható 
nagyobb verseny miatt a gazdák 
ne várjanak júniusig, és a minél 
erősebb, több pontot érő pályá-
zat összeállítása érdekében már 
az elkövetkező hetekben vegyék 
fel valamely pályázatíró céggel a 
kapcsolatot.

LEADER, avagy mini PNDR
Sándor Kálmán, a Homoród–

Rika–Küküllő LEADER-térség 
ügyvezető igazgatója ugyanakkor 
már a program keretében rejlő, 
helyi kezdeményezésre épülő fej-
lesztési lehetőségeket mutatta be. 
Mint fogalmazott, a LEADER 
egyfajta lekicsinyített Nemzeti 
Fejlesztési Tervnek is felfogha-
tó, ám az országossal ellentétben 
ez alulról épülő, helyi együtt-
működésen alapszik, ennek kö-
szönhetően válhatott az EU 
egyik legsikeresebb programjává 
is. A Homoród–Rika–Küküllő 
LEADER-térség egyébként a 
Hargita megyében létrejött négy 
LEADER-térség közül a legki-
terjedtebbnek számít: a 2013-ig 

rendelkezésre álló 2,8 millió eurós 
fejlesztési forrásán így összesen 17 
önkormányzat, 94 falu 45 ezer la-
kója osztozkodik. Sándor Kálmán 
azonban leszögezte, ez nem auto-
matikus támogatást jelent, hanem 
olyan térségi programok, fejlesztési 
elképzelések finanszírozását, amit a 
LEADER partnertelepülések a leg-
hasznosabbnak, legéletképeseb-
beknek tartanak. „A LEADER 
keretében is lehet pályázni fiatal 
gazdák támogatására, turiszti-
kai fejlesztésre, panzióépítésre, 
kisvállalkozások támogatására, 
gépvásárlásra, farmmodernizáció-
ra. Egyfajta mini PNDR-ként 
bármire, amit közösen fontos-
nak tartunk, és a térség fejlesztési 
stratégiájával is összhangban áll” 
– magyarázta a fórumokon Sán-
dor Kálmán. A szakember ugyan-
akkor konkrét példát is említett: 
Homoródszentmártonban így a 
kistérségi vágóhíd felszerelésére is 
a LEADER-finanszírozásból kerül 
majd sor. Hozzátette, a vágópont-
nak otthont adó épületet már fel is 
ajánlotta a szentmártoni tanács.

átszabják a vidékfejlesztési tervet

Erősítik a tejhigiéniát
Külön pénzügyi keret lesz biztosítva idén a 121-es in-
tézkedés keretében a fejési és tejtárolási eszközök 
korszerűsítésére, illetve a 123-as keretében a régi tej-
feldolgozók modernizálására.

HN-információ

A Nemzeti Vidékfejlesztési Program eddigi legna-
gyobb, összesen közel 600 millió eurós kiigazítási 
csomagját nyújtotta be a napokban a szaktárca az 

Európai Bizottságnak – mondta el Tánczos Barna vidékfej-
lesztési államtitkár. Hozzátette, az eddig folytatott tárgya-
lások komoly előrelépést jelentenek a 2011 októberében 
elküldött módosítások végső formájának jóváhagyása kap-
csán is. „Bár a javaslatok komplexitása és hordereje miatt a 
bizottság részéről végleges döntés várhatóan csak áprilisban 
születik majd, az már biztos, hogy a 121-es intézkedés kere-
tén belül a tejhigiéniai standardok bevezetésére, a fejési és 
tejtárolási eszközök korszerűsítésére, illetve a nitrit–nitrát- 
szennyeződések elkerülésére irányuló beruházásokra külön 
kiírási keretek lesznek biztosítva” – fogalmazott az állam-
titkár. Hozzáfűzte, a tejhigiéniai standardok bevezetése ér-
dekében, a 123-as intézkedés keretén belül, külön alfejezet 
lesz majd biztosítva a tejfeldolgozó egységek támogatására, 
amely óriási lehetőséget nyújt új feldolgozók létrehozásá-
ra és a régiek modernizálására. A kis kapacitású vágóhidak 
előnyben részesítése érdekében a pontozási rendszeren is 
módosítanak majd, a részleteket a szaktárca még a júliusi 
kiírás előtt konkretizálja.

A Tánczos által vezetett delegáció ugyanakkor jelentős 
változtatásokat javasolt a 312-es intézkedés keretén belül a 
kis- és közepes vállalkozások létrehozására, fejlesztési támo-
gatására, valamint a turisztikai tevékenységek ösztönzését 
célzó 313-as intézkedésre is. „Amennyiben a bizottság po-
zitívan bírálja el javaslatunkat a 312-es intézkedés keretén 
belül, a termelési tevékenységekre 85 százalékos támoga-
tási arány lesz biztosítva, a 313-as keretén belül pedig az 
agroturizmust érintő alfejezetre szintén 85 százalékos és 
100 ezer eurós érték kerül elfogadásra. A falusi idegenfor-
galomhoz kötődő, aktív pihenést, kikapcsolódást biztosító 
idegenforgalmi létesítmények beruházására várhatóan szin-
tén 85 százalékos támogatásról beszélhetünk. Ez esetben 
projektenként legtöbb 200 ezer euró igényelhető” – ma-
gyarázta az államtitkár.

Elmondta, a szaktárca a jövőben az állatjóléti támo-
gatásokra is nagyobb hangsúlyt fektet majd, hisz azon 
gazdák, akik a kötelező állattartási előírásokon túlmuta-
tó feltételek megteremtését vállalják – biztosítva a nem-
kívánatos anyagtartalomtól és az állati fehérjétől mentes 
takarmány-felhasználást, a sérülések megelőzéséhez szük-
séges feltételeket, a kíméletes állatmozgatást és szállítást, 
illetve az ivóvíz minőségű vízzel való itatást – megérdem-
lik, hogy pótlólagos támogatásban részesüljenek. „Elsőd-
legesen nyilván a sertés- és baromfitartó gazdák motivá-
lása a cél, de persze az sem titkolt szempont, hogy ezáltal 
a romániai farmok színvonalán szeretnénk javítani. A 
javasolt módosítások értelmében a támogatás a vállalt fel-
tételek elfogadásától számítva, ötéves időtartamra szólna” 
– újságolta Tánczos.

A módosítások értelmében a 112-es intézkedésen belül 
a fiatal gazdák már tízosztályos alapképzéssel is pályázhat-
nak, nem kell kötelező módon középiskolai szintű mező-
gazdasági végzettséggel rendelkezniük. Hozzátette, ezt a 
könnyítést a mezőgazdasági minisztérium saját felelősségé-
re már a decemberi kiírásban is alkalmazta.
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hirdetés

A megyében Alkotó és innen elszármAzott képzőművészek éves tárlAtA

Nem feltétlenül a megmérettetés a cél
szAkiskolábAn tAnulhAtnAk jövőtől 

a mostani kilencedikesek

Népszerűsítik 
a lehetőséget

Hargita megyében alkotó vagy 
innen elszármazott hivatásos 
képzőművészek számára szer-
vez éves tárlatot a Hargita me-
gyei kulturális központ. a kiállí-
táson azok az alkotók vehetnek 
részt, akiknek munkáiról – az 
előválogatás után – a szakmai 
zsűri elismerően nyilatkozik. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Általános elismerésnek ör-
vend nemcsak Hargita 
megyében, hanem a szé-

kelyföldi képzőművészek körében 
is az a szép számban itt tevékeny-
kedő alkotó, akiknek jelenléte 
művészeti központtá avanzsálta 
Csíkszeredát. A Botár László kép-
zőművésztől kapott információk 
szerint csupán Csíkszeredában 
közel kilencven képzett alkotót 
tart számon a szakma, a megye 
területén pedig 120 fölött van a 
képzőművészek száma. 

– Márton Árpádék még a 
múlt rendszerben elindították azt 
a nevelő tevékenységet, amelynek 
ma ezt köszönhetjük. Az ő nevét, 
Gaál András és Sövér Elek kitar-
tását dicséri a helyi művészeti ok-
tatás elindítása is. Ezt kell a továb-
biakban is folytatnunk, ezért van 
szükség a Hargita Megyei Képző-
művészek Éves Tárlatára, hiszen 
ez az egyetlen olyan rendezvény, 

amely összefogja a megyében 
alkotó és a külföldre vándorolt 
művészeket – tájékoztatott Botár 
László, az éves tárlat szakmai zsű-
rijének tagja. 

műértő közönség előtt
Botár László szerint a művé-

szeti oktatás, a képzőművészek 
alternatív csoportokba való szer-
veződése és a Csíkszeredában 
tartott tematikus egyéni tárlatok 
műértő közönséget nevelt ki az 
évek során. A megyei éves tárlat 
eddigi résztvevői között éppen 
ezért több olyan művész van, aki 
Magyarországról, Ausztriából 
vagy Kanadából tér haza, hogy 
munkáit a hazai közönség előtt is 
bemutassa. 

–  Jó itt a megyében és a város-
ban képzőművésznek lenni, és ezt 
azok is tudják, akik évről évre ha-
zaküldik alkotásaikat, hogy egyé-
ni tematikus vagy az éves szabad 
stílusú tárlaton részt vegyenek. 
Akik Csíkszeredában állítanak ki, 
tudják, hogy műértő közönség elé 
viszik munkáikat, akármi nem ke-
rülhet a falra – mondta Botár. 

A képzőművész szerint a kö-
zös találkozás mind szakmailag, 
mind emberileg a fejlődés lehető-
ségét nyújtja a résztvevőknek. A 
Hargita Megyei Képzőművészek 
Éves Tárlatának egyébként azért 
nem adnak a szervezők kötött te-
matikát, mert így sok új irányzat, 

stílus keveredik az összeállított 
anyagban, ami kielégíti a külön-
bözői nézői igényeket. 

a szakma elismert 
művészei vesznek részt
A Hargita Megyei Kulturális 

Központ által meghirdetett éves 
tárlatra olyan képző- vagy ipar-
művészek jelentkezhetnek, akik 
tagjai a Romániai Képzőművé-
szek Országos Szövetségének, 
vagy művészeti jellegű felsőokta-
tásban szereztek diplomát, esetleg 
jelenleg végeznek ilyen tanulmá-
nyokat. 

– Nem az a célunk, hogy dip-
lomás művészeket toborozzunk, 
hiszen a szakmai elismerést olya-
nok is kivívták már maguknak, 
akik nem végeztek főiskolát. Azok 
kapnak lehetőséget a bemutatko-
zásra, akik minőséget teremtenek. 
Éppen ezért azoknak a munkáit 
is elfogadjuk, akik külföldi vagy 
helyi, neves szakmai egyesületek 
tagjai – részletezte a jelentkezési 
feltételeket Botár. Hozzátette: bár 
egy öttagú zsűri választja ki a kiál-
lítandó munkákat, nem föltétlenül 
a megmérettetésen van a hangsúly.  

Az alkotásokat március 23-án 
15 óráig lehet benyújtani a Har-
gita Megyei Kulturális Központ 
székhelyén. A jelentkezésről bő-
vebb információt a kulturális köz-
pont honlapján, a www.ccenter.ro 
oldalon találnak az érdeklődők. 

ingyenes szakképesítési tanfolyamok 
vidéki munkanélkülieknek

Az Európai Szociális Alap támogatásával a Laguna Group Kft. és az ASFP az alábbi 
ingyenes szakképesítési tanfolyamokat indítja Hargita megyében:

• hegesztő (sudor) • Gyergyószentmiklós;
• darukezelő, ISCIR-jogosítvánnyal (macaragiu) • Székely udvarhely;
• számítógép-kezelő (competenţe informatice) • Csíkszereda, Szé kely udvarhely;
• angol nyelvtanfolyam (comunicare în limba engleză) • Csíkszereda, 
  Székelyudvarhely, Maroshévíz;
• kereskedelmi dolgozó – eladó (lucrător în comerţ) • Csíkszereda.

Részletes tájékoztatás: 0266–312014 • 0724–235258 • 0744–646550.
Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural, Regiunea Centru • POSDRU/110/5.2/G/87159

Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

InvEStEştE în OamEnI!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

A Hargita Megyei Képzőművészek Éves Tárlatának tavalyi megnyitója. Műértő közönség előtt fotó: ádám gyula / archív

megjelent a kétéves szakmai 
oktatás módszertana és a ta-
nulók beiratkozásának naptári 
programja. az iskoláknak ez-
után kell közzétenniük, hogy 
milyen szakokon indítanak két-
éves, elsősorban gyakorlati jel-
legű oktatást.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Szakiskolába iratkozhatnak ősz-
től azok a diákok, akik ebben a 
tanévben elvégzik a kilencedik 

osztályt, illetve azok is, akik az előző 
tanévekben befejezték a kilencedik 
osztályt vagy a szakiskolát, de nem 
töltik még be a 18. évüket. 

Az oktatási minisztérium köz-
zétette a szeptembertől újraindu-
ló kétéves szakoktatás módszerta-
nát, valamint a következő tanévre 
a tanulók kiválasztásának és irat-
kozásának naptári programját.

információk továbbítása
A március elejéig tartó idő-

szakban az információk gyűjtése 
és továbbítása az elsődleges fel-
adat. Azoknak az iskoláknak, ahol 
megvannak a feltételek a szakokta-
tásra, fel kell venniük a kapcsolatot 
azokkal a cégekkel, vállalatokkal, 
intézményekkel, amelyek bizto-
sítani tudják a diákok szakmai 
gyakorlatát, illetve amelyek távla-
tokban munkát tudnak biztosítani 
a végzetteknek. Ugyanakkor tájé-
koztatni kell a helyi közösségeket 
is a szakoktatás terén nyíló lehe-
tőségekről. A tanfelügyelőségen 
ezekben a napokban összesítik az 
iskolák kínálatát, március első nap-
jaiban pedig megyei és regionális 
szinten elemzik a szakképzés irán-
ti igény és a kínálat összefüggését, 
hogy végül meghatározzák a beis-
kolázási tervet. 

mesterségek hete 
az iskolákban
Az oktatási minisztériumnak 

április 30-ig kell jóváhagynia a 
szakoktatásra vonatkozó beis-
kolázási tervet. Ezt megelőzően, 
március 5–9. között a szakok-
tatást felvállaló iskolákban meg 

fogják szervezni a Mesterségek 
hete elnevezésű rendezvénysoro-
zatot, amely révén népszerűsítik 
a szakoktatást és ismertetik annak 
módját, a jelentkezési feltételeket. 
A mostani kilencedik osztályok-
ban kötelező módon ismertetni 
kell a lehetőséget, hogy a diákok 
a következő tanévtől a szakokta-
tásban folytathatják tanulmánya-
ikat. Május 7–18. között a tanfel-
ügyelőség szakoktatási börzét fog 
szervezni.

három iratkozási időszak
A felvételt minden iskola maga 

szervezi meg, esetenként azokkal 
a cégekkel, vállalatokkal közösen, 
amelyek partnerséget vállalnak a 
szakoktatásban. A szakiskolákba 

való beiratkozás első szakasza má-
jus 7–30. között lesz. Az iratkozás-
hoz szükséges a kilencedik osztály, 
illetve a szakiskola elvégzését iga-
zoló irat. Június 8-ig kell elvégezni 
az összesítéseket, és közzétenni az 
esetleg szabadon maradt helyeket. 
Ezekre június 11–25. között tart-
ják a második beiratkozási idősza-
kot. Túljelentkezés esetén június 
26.–július 2. között felvételit tarta-
nak, amelynek az eredményét júli-
us 11-ig kell közzétenni. A be nem 
telt helyekre augusztus 27–31. kö-
zött tartják a harmadik iratkozási 
időszakot. 

Jégre visszük a várost! 
mottóval rendezte meg kedden 
éjjel a Vákár Lajos Műjégpályán 
a már hagyományosnak számító 
egyetemi jégkarnevált a csíkszere-
dai Sapientia – EMTE hallgatói 
önkormányzata. A jókedvű rendez-
vényen nemcsak a főiskola diákjai, 
hanem bárki részt vehetett, akinek 
volt kedve egy kis bolondozáshoz 
a jégen. A tizenegy évvel ezelőtti 
kezdetekkor még Ice Party néven 
ismert rendezvényen idén közel 
négyszázan vettek részt. A szabad 
korcsolyázási programot több já-
tékkal is fűszerezték a szervezők, 
emellett forralt bor, meleg tea és 
zsíros kenyér gondoskodott az el-
korcsolyázott energia pótlásáról.
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Szovátától délre, Korond mellett, Firtosváralja határában emelkedik 
a Firtos-fennsík. Ennek az északi tetőrészén, 1042 méter magasan már a 
II. században vár épült. Érthető hát, hogy sok legenda fűződik egy ilyen 
ősi helyhez. A vár nyomait ma már csak a régészeti ásatások mutatják ki, 
de a vár alatti mészkőfal, amelyet Firtos lovának neveznek, ma is jelzi az 
időjárás változásait. A Firtos várához kapcsolódó legendát olvashatjátok 
mai Aranyalmánkban. Megtaláljátok benne a Korondhoz közeli Likas-
kő keletkezésének magyarázatát is. A Firtos lova legendáját Benedek 
Elek  könyvéből kölcsönöztem.

A Firtos-hegyre épített római várnak fontos szerepe volt a határvéde-
lemben, és innen biztosították a Sóvidéken kibányászott só útvonalát is. 

A történészek a környéken avar kori leleteket találtak, de a minorita 
rend Háztörténetében az áll, hogy a várat a gótok építették. Később a 
várat a Firtos család újjáépítette, róluk is nevezték el. 

A XIII. században a Firtos-hegyen lévő várba kastély épült, benne 
pedig szerzetes rendház. 

1701-ben a várnak már csak a romjai voltak meg, de 1725-ben fel-
épült ugyanitt a Szent János-kápolna, 1737-ben pedig az atyhai plébá-
nos megvásárolta azt a helyet, és a romos falakon belül egy kis templomot 
és zárdát építtetett. A várfalon kívül két kápolna is épült. 

Sokáig nem éltek itt a szerzetesek, mivel 1783-ban előbb Etédre, 
majd a Korond melletti Árcsóra, végül a marosvásárhelyi rendházba 
költöztek. A szájhagyomány azt tartja, hogy a rossz időjárás miatt 
hagyták el Firtos-hegyét, azonban tudni kell, hogy 1782-ben II. József, a 
kalapos király több szerzetesrendet feloszlatott. Valószínű, hogy ennek az 
intézkedésnek esett áldozatul a firtosi kolostor is. 

A várat ezután senki nem használta, ma már a régészek kutatják az 
egykori élet nyomait itt. 

Rejtvényfejtőink közül a székelyudvarhelyi Csíki Ágnesnek kedvezett a 
szerencse, Páll Lajos Hódara című verseskötetét küldjük neki ajándékba. 
 Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Simon Noémi, II. osztályos, Gyergyóalfalu 

Firtos és Tartod
Benedek Elek

Firtos lova

hargitanépe

Lakott Firtos várában egy 
szépséges tündérkisasszony. 
Ez a tündérkisasszony meg

szeretett egy szegény, dali legényt, 
de a tündértörvény olyan volt, 
hogy nem találkozhattak egymással 
szívük szerint, mindig éjnek idején 
kerültek össze a tündérkert filagó
riájában. A legény minden áldott 
este fellovagolt a meredek sziklán, 
a tündérkisasszony pedig kiállott a 
vár fokára, megfogta a legény kezét, 
s úgy segítette föl magához.

Egy este megint várja a szegény 
legényt a tündérkisasszony. Jő a le
gény, vágtat felfelé nagy bátran, s 
mikor a vár fokához ér, nyújtja a ke
zét a tündérkisasszony felé. De eb

ben a szempillantásban megsiklik 
a ló, a legény magával rántja a tün
dérkisasszonyt, s a rengeteg mély
ségbe zuhannak. A ló pedig fenna
kadt a szikla oldalán, odatapadt, s 
azon módúlag kővé változott. Még 
most is rajta van a nyereg s a kantár. 
Hanem, hogy a szavamat össze ne 
keverjem, ezt a lovat a tündérkis
asszony ajándékozta volt a legény
nek, s azért hívják Firtos lovának. 
De aztán ez a ló nem is hiába, hogy 
tündér lova volt, mert most is az ő 
színe változása után jár az idő. Mi
kor ennek a kőlónak fehér a színe, 
meleg napok járnak, mikor pedig 
színében megsötétedik, hosszú eső 
lesz utána...

Ferencz Imre

Téli álom
Gőték, gyíkok,
kígyók, békák,
a nagy telet
átalusszák.

A lábukon 
alig állnak
azok, akik
hibernálnak.

Megdermedve
heverésznek,
alig marad
bennük élet.

Hátat fordítnak
a tálnak –
szép csendesen
szundikálnak.

Takarékra
lecsavarva
kitelel a
szalamandra.

Olcsón megússzák
a telet, –
közköltséget
egy sem fizet.

Volt egyszer egy tündérki
rálynő. A természet elté
vesztette nála alkotói 

okos ságát, nőnek teremtette, pe
dig férfiúnak inkább illett volna. 
Gyűlölt mindenkit, még a saját 
rokonát is, ha jó volt, s tündéri 
várában csak annak lehetett meg
állania, kit a gonosz érzelmek és 
átkos tulajdonok a föld ördögévé 
tettek. Férfiruhában járt s férfi
aknak való mulatságokban lelte 
kedvét. Ifjúkora véres csatákban 
folyt le. Mindig azt a helyet ke
reste, hol a legvadabbul üvöltött a 
vész, s karjáról a vérnek nem volt 
ideje leszáradni. Ez a tündér mesz
sze lakott innen, abban a várban 
ott, közel a gyergyói szélhez, s úgy 
hívták, hogy Tartod. Gonoszság
ban nem lehetett párját kapni.

Vele egy időben, itt ebben a 
várban lakott a jó tündér: Firtos. 
Tökéletes ellentéte Tartodnak. 
Firtos szépsége messze eljutott 
még azokon a havasokon is túl, 
s a szegény vándor, kit a fergeteg 
arrafelé kergetett, tudhatta, hogy 
Firtos várában pihenőhelyet, 
ételtitalt, szíves vendéglátást 
talál. Nem is volt akkor ezen a 
környéken szerencsétlen ember. 
Firtos, mint a jó angyalok szok
tak éjjelenként, amikor senki sem 
gyanította, leszállott várából, 
fölkereste a betegek házait, ész
revétlenül berepült az ablakon s 
gyógyító füveket tett a beteg ágya 
mellé; a szegényeknek üres kam
ráit megtöltötte szép aranysárga 
búzával, piros gyöngyöző bor
ral, az aggokat megerősítette, a 
könnyűvérű, félrelépő fiatalságot 
okossá tette.

Áldotta is mindenki egyaránt. 
Egyszer, egy zivataros napon az a 
hír szivárgott ki Tartod várából, 
hogy Firtosnak várát szét akarja 

rombolni az irigy, rossz lelkű Tar
tod. Egy edzett katona egy gyönge 
hajadonnak. Nagy lótásfutás volt 
a várban, jöttekmentek, minden
ki látta a folytonos sürgésforgást, 
de senki sem tudott biztosat mon
dani. De hát amit többen tudnak, 
megtudják azt még többen. Tar
tod hetedik éjjelre tűzte ki Firtos 
várának széthányását. Irigy lelke 
bosszúra gerjedt, mert várában 
gyakran dühöngött a pestis, min
denféle járvány, földjeit sokszor 
elverte a jég, termését elmosta a 
vízár. Firtost pedig nem érte efféle 
soha. Ezért volt bosszús, ezért tet
te föl magában, hogy Firtos várá
ban kő kövön ne maradjon.

Firtos nem tudott a dologról 
semmit. Gyakorolta jótékonysá
gát, mint addig, szerette, csodálta 
mindenki, mint azelőtt, akik fél
tették, Istenben bíztak, ő maga 
meg csinos kápolnájában imád
kozott híveivel az ég urához. 

Eljött a kitűzött nap estéje. 
Firtos tündérei remegtek asszo
nyukért, de nem volt mit tenniök, 
hiszen hírét is alig hallották fegy
vernek, nemhogy értettek volna a 
hadakozáshoz. Koromsötét volt 
az éjszaka, a csillagok mindmind 
szégyenkezve bújtak el a komor 
felhők mögé, hogy ne is lássák 
Tartod gonosz merényletét. 

Tartod jó eleve kikémlelte 
Firtos várát, s megtudta, hogy 
abba a várba bejutni csak úgy le
het, ha azt a nagy követ onnan a 
kapu jobbik félfája alól kimozdít
ják. Egyebütt a vár úgy meg volt 
erősítve, hogy azon ember be nem 
hatolhatott, de még tündér sem. 
Tartod nem bízott a saját tündé
reiben. Leszállt a pokol fenekére, 
s nagy jutalom ígérete mellett 
cimborákul megnyerte a hetven
hét ördögöt. 

Ezekkel jött most a pusztítás
ra. Elkezdik a rohamot, próbálják 
itt is, ott is, de sikertelenül, a vár 
úgy állott, mint a vas. 

Végre az említett négyszögű 
követ feszegetik. A kő engedni 
kezd. A káröröm iszonyú sikolya 
tölti be a levegőt. Az ördögök 
újult erővel látnak a munkához, 
vasrudat szúrnak át az óriási szeg
letkövön, s vállaikra emelve már
már győzelemittasan rohannak 
tova. 

De alig viszik egy lépést, egy
szerre nagyot dördül az ég, villám 
cikázik át a borzalmas sötétségű 
éjben, a háromszoros kiáltásba há
rom halálordítás vegyül. Tartodot 
s a két ördögöt, kik a köveket vit
ték, porrá hamvasztja az égi tűz, 
még nyomuk is elveszett örökre. 

A kő leesett, a vasrudat szét
olvasztotta a villám. Ez az úgy
nevezett likaskő, mely még ma is 
látható Korond falujához közel. 
A többi ördög éppen akkor ért 
a vár fokára, mikor onnan belül 
fölszállott a kápolnából a töm
jénfüst, melytől valamennyien 
hanyatthomlok hullottak alá 
a szédítő mélységbe, hogy soha 
többé gonosz terven ne munkál
hassanak. 

Egy pillanat műve volt az 
egész. A következő percben már 
mint valami varázsütésre, kitisz
tult az ég, a telehold ezüst fénye 
láthatóvá tette a várromokat, a 
csillagok mint örök szövétnekek 
világítottak az Ave Máriához, 
mely odabenn még mindig hang
zott áhítatosan... 

A várnak kilopott köve he
lyett másnap valami láthatatlan 
kéz követ helyezett, mely egyszer
re összeforrott a vár falával, s a jó 
Firtos még sokáig folytatta jóté
konyságát háborítatlanul.

Péter anyukája banánturmixot készít, melynek receptjét egy barátjától kapta. Sajnos a 
recept tele van helyesírási hibákkal. A te feladatod, hogy megtaláld és kijavítsd a hibákat. 
Ha elkészültél vele, küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, 
Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorso-
láson.

készítette: benedek enikő

Bannánturmiksz

Hozávalók két személjre:
1 éret bannán
2 evókanáll mézz
4 decilliterr tej 

A bannánt mézel és a te-
jel turmikszgéppbe teszük és 
alapossan turmikszollyuk és 
máriss késsz a táplálló, nagyon 
fínom bannán turmix.
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> NOB. Lemondott tisztségéről Mario 
Pescante, a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság (NOB) olasz alelnöke azt követően, 
hogy az olasz kormány nem támogatta 
Róma pályázatát a 2020-as nyári játékok 
megrendezésére. Pescante – aki továbbra is 
NOB-tag marad – a római pályázatot elő-
készítő bizottság vezetője volt, és úgy nyi-
latkozott: nagy csalódottságot érez, mert 
olyan országot képvisel, amely idő előtt 
„bedobta a törölközőt”. Mario Monti mi-
niszterelnök a múlt kedden jelentette be, 
hogy a gazdasági válság miatt felelőtlenség 
lenne az adófizetők pénzét az ötkarikás 
projektre költeni. Az előzetes kalkuláci-

ók szerint a római rendezés 12,5 milliárd 
dollárba került volna. A múlt szerdai ha-
táridőig Tokió, Madrid, Isztambul, Doha 
és Baki jelentkezett a 2020-as eseményre. 
A NOB 2013. szeptember 7-én, Buenos 
Airesben határoz a helyszínről.

> EURO – 2012. A másodszor is 
lefolytatott biztonsági ellenőrzésen már 
megfelelt az új varsói Nemzeti Stadion, 
így a 2012-es labdarúgó-Eb egyik fő 
helyszínén február 29-én sor kerülhet 
a nyitómeccsre. A Nemzeti Stadiont a 
Lengyelország – Portugália felkészülési 
találkozóval avatják fel. Az eredeti elkép-

zelések szerint egy lengyel Szuperkupa-
meccs lett volna az avató, de a biztonsági 
bejáráson problémák merültek fel. Az 
UEFA május 9-én veszi át a hat hónapos 
késéssel, január 29-én átadott stadiont.

> MSÚSZ. A Magyar Sportsajtó 
Halhatatlanja díjat vehette át Szepesi 
György a Magyar Sportújságírók Szövet-
ségétől (MSÚSZ). Az idén alapított elis-
merést – amelynek első kitüntetettje a 90. 
születésnapját február 5-én ünnepelt legen-
dás sportriporter – Pajor-Gyulai László, az 
MSÚSZ elnöke adta át. Szepesi György 
1945-ben lett a Magyar Rádió munka-

társa, egy nyilatkozata szerint azért, mert 
belátta, hogy a futballpályán messze nem 
olyan tehetséges, mint Puskásék. Összesen 
14 futball-világbajnokságról tudósított, de 
otthon volt más sportágakban is, ezt töb-
bek között 15 olimpián bizonyíthatta ri-
porterként. Egy híján éppen félszáz magyar 
olimpiai aranyérem megszületéséről szá-
molhatott be a helyszínről. Ő honosította 
meg azt a sportközvetítési stílust, amelyben 
a riporter végig együtt él a játékkal, a csa-
pattal, a versenyzővel, lelkesen, magas hőfo-
kon azonosul a történésekkel, együtt örül a 
sikernek, a győzelemnek, s kesereg balsiker, 
vereség esetén.hí
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Bukarestben a helyi CSM el
len lép pályára ma a Szé kely
udvarhelyi KC férfikézilabda
csapata a román bajnokság
ban. Orbán Levente továbbra is 
sérült, így ő nem utazott el az 
összecsapásra, amelyet a Digi 
Sport 2 élőben közvetít.

Bukarestben lép pályára ma 
a Székelyudvarhelyi KC 
férfi-kézilabdacsapata a ro-

mán bajnokság 15. játéknapjáról 
elmaradt meccsén. Az európai 
kupaszereplés miatt halasztott ta-
lálkozón a házigazda a Bukaresti 
CSM lesz. Eddig két hivatalos 

mérkőzést játszott a két gárda. 
A fővárosiak a tavalyi idényben 
jutottak fel az élvonalba. Így ér-
telemszerűen a 2010/2011-es 
szezonban kétszer játszott ellene 
a Székelyudvarhelyi KC. Mindkét 
párharcot az udvarhelyiek nyer-
ték, előbb a bukarestiek otthoná-
ban 30–26-ra, majd a visszavágón 
34–28-ra diadalmaskodtak.

A két klub célja eltérő, amíg a 
CSM a kiesés ellen küzd, addig az 
SZKC a dobogón való zárást cé-
lozza meg. A fővárosiak a 12. he-
lyen tartózkodnak, de ez az adat 
kissé csalóka, ugyanis két meccsel 
játszottak kevesebbet, mint az 

előttük álló Kolozsvár és Szatmár-
németi.

A Bukaresti CSM ellen az 
egész keret elutazott – a sérült 
Orbán Leventén kívül. Vlad Caba 
vezetőedző a helyszínen dönti el, 
hogy melyik idegenlégióst nem 
nevezi. Az összecsapás ma 18 órá-
tól kezdődik, és élőben közvetíti a 
Digi Sport 2.

Az SZKC a mérkőzést kö ve-
tően nem utazik haza Szé kely-
udvarhelyre, ugyanis vasárnap 
új ból a fővárosban lép pályára a 
Dinamo Călăraşi ellen 13 órától. 
Ezt a mérkőzést is élőben közvetí-
ti majd a Digi Sport.

19 pontoS előnyt engedett el a KK

Remek kezdés után vereség
Egy adott pillanatban 19 ponttal 
is vezetett a Csíkszeredai Hargia 
gyöngye KK férfi-kosárlabdacsa
pata a Bukaresti Dinamo ellen a 
román bajnokság tegnap esti hét
közi fordulójában, ám a vége egy 
újabb vereség lett.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Két meghatározó játékosa, 
Er ceg, illetve Champion 
nélkül – mindketten bo-

kasérüléssel küszködnek – állt ki 
tegnap este a Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye férfi-kosárlabdacsapat a 
Bukaresti Dinamo ellen a román 
bajnokság 22. fordulójában. A két 
ember hiánya, továbbá az, hogy Ja-
kab hosszabb kihagyás után játszott 
újra, illetve Pora náthás megbetege-
dése a gárda végjátékban nyújtott tel-
jesítményén alaposan meglátszott.

A Lászlófy Botond vezette 
csíki alakulat a hiányzók ellenére 
káprázatosan nyitotta a métkőzést, 
és sorozatban 16 pontot szórt, úgy, 
hogy egy kosarat sem kapott. A 
remek játék öt percig tartott, ami-
kor még 19 pont is volt a két gárda 
között. A folytatásban a Dinamo 
védekezést váltott, és fokozato-
san kezdett tapadni ellenfelére. A 
nagyszünetre pedig nyolcra olvadt 
a csíkiak előnye.

A második félidőben az egyre 
jobban fáradó KK nehezebben bírta 
a tempót, és szemmel láthatóan so-
kasodtak a hibák mind támadásban, 

mind védekezésben. Igaz, ekkor még 
a vendégegyüttes játékosai is renge-
teg labdát szórtak el. Az utolsó 10 
perc nagy izgalmakat ígért, ugyanis 
a csíki alakulat ekkorra már csak két-
pontos előnyt tudott megtartani. A 
vendégek előbb nyolc perccel a vége 
előtt egyenlítettek, majd a vezetést 
csak négy perccel a vége előtt tudták 
átvenni. Ekkor még úgy tűnt, hogy 
a vendéglátókban lesz annyi energia, 
hogy visszajöjjenek a mérkőzésbe, 
de az első elhibázott triplakísérlet 
teljesen megtörte a csapatot és innen 
a Dinamo gálázva döntötte el a két 
pont sorsát.

A Csíkszeredai KK a következő 
fordulóban Nagyszebenbe látogat. 
A találkozót a tervek szerint szom-
baton, február 25-én rendezik.

Eredmény
Csíkszeredai KK – Bukares-

ti Dinamo 77:82 (29:16, 17:23, 
17:23, 14:20). Pontszerzők: Tucker 
24 (5x3), Roșu 17 (3x3), Long 16 
(1x3), Dies 15, Jakab 4, Pora 1, illetve 
Blocker 19 (3x3), Nelson 17, Aktas 
12 (2x3), Haymon 12, Johnson 12, 
Shemik 8, Bădilă 2.

A forduló további eredményei: 
Poli Iași – CSU Asesoft Ploiești 
50:88, Vásárhelyi KK – SCM U 
Craiova 97:71, CSȘ Giurgiu – Ko-
lozsvári U-Mobitelco 77:88, BCM 
U Pitești – Bukaresti CSM 77:84. 
A Medgyesi Gaz Metan – Nagy-
szebeni CSU Atlassib mérkőzés lap-
zárta után ért véget, míg az Energia 
Rovinari – Temesvári BC mérkőzést 
március 21-ére halasztották.

Az erős kezdésnek vereség lett a vége fotó: balázs árpád

A statisztika az SZKC mellett szól

Sakksuli (7.)

Országos
sakkbajnokság
A felnőttek nyílt országos 

sakkbajnokságának megrende-
zé si pályázatát idén is Sărata 
Mon teoru üdülőhelység nyerte 
el. A Buzău megyét sújtó nagy 
havazások és hóviharok miatt 
két nappal később lehetett csak 
elkezdeni a versenyt. Február 
12–21. között a férfiak 11 fordu-
lós svájci rendszerű mezőnyében 
123-an ültek asztalhoz (köztük 8 
nagymester, 9 nemzetközi mes-
ter, 13 FIDE-mester). Hármas 
holtverseny alakult ki az élen 
8,5 ponttal, a svájci rendszerre 
jellemző Buchholz-értékelés sze-
rint Nevednichy Vladislav (Te-
mesvári AEM-Luxten, 2546) lett 
a bajnok Vajda Levente (2594) és 
Manolache Marius (2552) előtt. 
Szabó Gergely (2554) 7,5 ponttal 
a 8. helyen végzett. Nevednichy 
(Olăraşu Gabriela nagymesternő 
férje) bajnoki címét erős rajtjá-
nak (7-ből 6,5 pont) köszönheti, 
ráadásul volt tanítványaimat, Le-
ventét és Gergelyt is legyőzte a 6. 
és 7. fordulóban.

A 28 fős női mezőnyben 
csak 9 fordulót játszottak. A 
nőknél is hármas holtverseny 
alakult ki az élen 6,5 ponttal: 
1. Foişor Cristina (Temesvári 
AEM-Luxten), 2. Cosma Elena, 
3. Peptan Corina. A székely-
udvarhelyi születésű Ádám 
Andrea 5,5 ponttal a 9. helyen 
végzett. A marosvásárhelyi or-
vosi egyetem hallgatóját a 6. 
fordulóban egyéves közös mun-
kánk ihlette.

CaroKann védelem
1.e4 c6 2.Hf3 d5 3.ed5 cd5 

4.He5! (Bobby Fischer exvilágbaj-
nok ötletét az SOS-kutatók ásták 
elő, megnyitási meglepetésként ki-
tűnő! SOS = Secrets of Opening 
Surprises) Hc6 5.d4 Vb6 6.c3 
(6.Hc3) He5!? 7.de5 e6 8.Fd3 He7 
9.Hd2 g6 10.0–0 Fg7 11.Hf3 Hc6 
12.Ve2 Fd7 13.Fe3 Vc7 14.Ff4 0–0 
15.Bfe1 Ha5 16.h4! (Andrea úgy 
játszik, mint a Rybka 4 sakkprog-
ram...) h5 17.Vc2 Hc6 18.Be2 He7 
19.Fg5 Hf5 20.Ff5 gf5? (20...ef5 
kellett) 21.Vd2! Fe8?? (21...Kh7 
22.Ff6 Bg8 23.Vg5! a kisebbik 
rossz sötétnek.) 22.Ff6 Fb5 (22...f4 
23.Vf4 Ff6 24.Vf6 Vd8 25.Vh6 f5 
26.Hg5 Ve7 27.He6 Bf7 28.Vg6+ 
Kh8 29.Bd1 világos nagy előnyé-
vel.) 23.Vg5, és a védhetetlen matt 
láttán sötét feladta (1–0).

Kombináció
A székelyudvarhelyi születé-

sű Vajda Levente (Bukaresti Apa 
Nova) 4 győzelemmel kezdett, 
majd kikapott Nevednichytől. 
Országos bajnoki ezüstérmét jó 
hajrájának köszönheti. A 10. for-
dulóban Levi 2 bástyát áldozott a 
vezér és gyalogért Cioară Andrei 
(2456) nemzetközi mester el-
len: 29.Bc6+! Vc6 30.Bc1 Vc4 
31.Bc4+ bc4 32.Vd2! Bdh8 (szí-
vósabbnak tűnik 32...Bd7) 33.f3 
Bh6 34.Va5 B8h7 35.Vc5+ Kd7 
36.Ve7+ Kc6 37.Kf2 (37.a4) Bh1 
38.Ve8+ Kd6 39.Vf8+ Kc6 40.Vg8 
(40.a4!!) Kb5 41.Ke3 (41.Ve8+!! 
Kb6 42.a4 gyorsabban nyer) B1h2 
42.Kf4 Ka4 43.Vb8 Ka5 44.Ke5, 
és sötét feladta (1–0).
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szobás tömbházlakás csendes kör
nyezetben. Beszámítok autót. Tele
fon: 0749–092042.

ELADÓ Csíkszeredában, a Tudor 
negyedben 2 szobás, részben felújí
tott tömbházlakás akár részletre is. 
Ugyanitt eladó vagy elcserélhető 
3 szobás, felújított lakás. Telefon: 
0744–902945.

ELADÓ Szelterszben téliesített 
hétvégi ház 12 ár rendezett terület
tel. Telefon: 0744–537628.

ELADÓ Szelterszen téliesített 
hétvégi ház (nappali, konyha, fürdő 
és három szoba az emeleten) 12 ár 
rendezett területtel. Telefon: 0744–
537628  

ELADÓ Sepsiszentgyörgyön a Sze
merja negyedben négyszobás tömb
házlakás. Telefon: 0743–330447.

Eladó I. emeleti, déli fekvésű, 
jó állapotban lévő lakás (pincével) 
Csíkszeredában, a Testvériség 
sugárút 28. szám alatt (a Hargita 
Vendégváróval szemben), új abla
kokkal, új konyhabútorral. Irányár: 
28 500 euró. Érdeklődni: 0728–
012611, 0728–012612.

ELADÓ Csíkszereda központjában 
(Szabadság tér) 4 szobás, IV. emeleti 
tömbházlakás. Irányár: 47 000 euró. 
Telefon: 0744–902945. 

ELADÓ Csíksomlyón, kulcsra
kész, összkomfortos családi ház 450 
m2 udvarral, dupla garázzsal. Ugyan
itt eladó 3300 m2, illetve 2200 m2 

beltelek. Telefon: 0740–304099.

telek
Eladó 6,5 áras, építkezésre al

kalmas, déli fekvésű telek Fitódban. 
Víz, villany a telek előtt. Érdeklődni: 
0728–012611, 0728–012612. 

ELADÓ beépíthető telek Csíksze
redában, a csíksomlyói Bánya utcá
ban. Irányár: 20 euró/m2. Telefon: 
0728–068986.

ELADÓ Szentábrahámon 80 ár 
gyü mölcsöskert, egy 80 négyzetmé
teres új épülettel és 2 ha erdő. Tele
fon: 0266–244225. 

ELADÓ Ho mo ród ka rácsonyfalván 
30 ár bel telek telekkönyvezve, a 
gesztenyés mellett. Irányár 50 000 
lej. Telefon: 0749–111332.

ELADÓ 10 ár déli fekvésű beltelek 
a Fortuna lakópark szomszédságában 
szép környezetben. Telefon: 0722–
967539.

ELADÓ 12 ár panorámás telek 
Csibában szép környezetben. Tele
fon: 0722–967539.

ELADÓ 12 ár beltelek Taplocán, 
valamint 14 ár Csíkszentkirályon. Te
lefon: 0741–534730.

ELADÓ Borzsova központjában, a 
Máté-kertben egy hektár beépíthető ka
száló, valamint Fatában 5 hektár erdős 
kaszáló. Irányár mindkettőnél 10 000 
euró. Telefon: +36–62–266703 (este).

jármű
ELADÓ 1995ös évjáratú WV 

Golf 3 1,9 TDi sok extrával, jó ál
lapotban. Irányár: 2100 euró, be
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2001es évjáratú, metál
szürke Opel Zafira 1.6, Euro 4es, karc 
és rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, klíma, központi zár, elekt
romos ablakok, 8 légzsák, bord com
puter) eredeti kmben. Ára: 3850 euró. 
Telefon: 0724–175640, 0729–257421.

ELADÓ 2000es évjáratú Opel 
Astra Kombi 1.4, nagyon jó állapot
ban (nem dohányzott), egy évre van 
beírva (ABS, szervo, klíma, elektro
mos ablakok stb.) kevés fogyasztás
sal, minden illeték kifizetve, 2013ig 
érvényes műszakival. Beszámítok 
olcsóbb autót is. Ára: 3200 euró. Te
lefon: 0734–415273, 0266–334364.

ELADÓK: U 650 traktor kitűnő álla
potban – 15 500 lej, Renault 35 LE  – 
12 500 lej, Lexland 70 LE – 15 500 lej, 
Massey Ferguson 40 LE fronthidraulika 
– 13 000 lej. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2004es évjáratú Euro 
4es Opel Corsa 1,3 CDTi (dízel) sok 
extrával, szép állapotban. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ 2002es évjáratú WV 
Golf, Euro 4es, 1.6 benzines mo
torral, sok extrával, frissen behozva. 
Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 2000es évjáratú Dae
woo Tico jó állapotban, 2012ig ér
vényes műszakival. Irányár: 1000 
euró, alkudható. Telefon: 0751–
617334,0745–854095.

vegyes
ELADÓ Yamaha PSR 9000 szin

tetizátor. Telefon: 0753–500305.
ELADÓ négy munkahengeres, 

há rom hengeres MF homlokrakodós 
traktor, váltóeke, trágyalészippantó, 
szalmaszéna prés, kultivátor, perme
tező, műtrágyaszóró. Beszámítok bükk 
tűzifát. Telefon: 0758–898989.

FELVÁSÁROLOK: bronzszobrot, 
ezüstórát, varrógépet, minden típusú 
régi bélyeget előnyös áron. Telefon: 
0755–633578. (21356)

VÁSÁROLOK roncsautó prog ram
ba való öreg autót, teljes ügyintézést 
vállalok, helyben fizetek. Telefon: 
0753–092433. (21335)

ELADÓ jó minőségű, nyers, ha so-
gatott tűzifa házhoz szállítva 125–130 
lej/m, vagy 500–520 lej/öl. A száraz 
megegyezés szerinti ár ban van. Ér
deklődni lehet a 0757–249143-as 
telefonszámon. (21369)

ELADÓ egy zártszelvényből ké
szült cirkulaasztal (cirkulalap, stel, 7,5 
kW, 3 fázisos motor) Irányár: 1000 lej 
alkudható. Telefon: 0745–544590.

ELADÓ fémből készült cirkula (al
kalmas deszkavágásra, vagy keresztbe 
7,5 kW-os motor, stel, lapvédő. Irányár: 
1000 lej, alkudható. Érdeklődni lehet a 
0745–544590es telefonszámon.

ELADÓK könyvek Székelyudvar
helyen S. MEYER – Eclipse 45 lej, 
DÁVID D. LÁSZLÓ – Udvarhelyszék 
Műemlékei 55 lej, BÁNFFY MIKLÓS 
– Erdélyi Trilógia 95 lej, Erdély Törté
nete I–III 145 lej, 22 Csapdája I–II 25 
lej, Sorstalanság – Kertész Imre 29 lej. 
Telefon: 0752–301914.

állás

Csíkszeredai székhelyű, kuta
tásokat végző cég kérdezőbizto
sokat KERES Hargita megye több 
településére. Érdeklődni a 0749–
166402es telefonszámon vagy az 
info@pcharghita.ro email címen 
lehet 2012. február 24ig.

szolgáltatás
János Jenő autós-oktató (instruk

tor) jelentkezőket vár Csíkszeredában, 
a 0721–710866os telefonszámon. 
Iskolakezdés: 2012. február 27én.

2 éves periodikus ellenőrzés! 
Biztonsága érdekében forduljon az 
INSTHAR-hoz! 2 éves periodikus ka
zánellenőrzés, valamint működtetési 
engedélyeztetés – 60 lej; gázvezeték 
2 éves ellenőrzése – 50 lej. Elérhető
ségeink: INSTHAR Rt., Márton Áron u. 
21. szám, Csík szereda. Telefon: 0266–
371785, 0745–380499. (21217)

Családi házak felújítását, vala
mint faházak építését, gombásodás 
elleni kezelését VÁLLALOM. Telefon: 
0742–404912. (21361)

Fuvart vállalok 1,5 tonnáig Né
metországba február 25én. Telefon: 
0745–619311. (21362)

Gitároktatást vállalok, 10 éves kor
tól. Aki szeretne megtanulni gitározni, 
akár hobbiszinten is, az bátran jelent
kezzen, ha nincs gitárja, az sem gond. 
Telefon: 0740–812752, 0756–845237, 
email eri_baba@yahoo.com 

ISCIR-jogosítványú darukezelői 
és hegesztői TANFOLYAM indul Szé-
kelyudvarhelyen és Gyergyó szent mik
ló son. Bővebb információ a 0744–
646550es telefonszámon.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

KERESZTES ISTVÁN

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek és 
mély fájdalmunkban osztoztak. A 
gyászoló család – Tusnádfürdő. 
(21350)

megemlékezés

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad
De vérrubintól fényes útja,
örökre fáj a fény alatt. 

(Wass Albert)

Fájdalommal emlékezünk

AMBRUS KÁROLY

halálának 10. évfordulóján. Az en
gesztelő szentmise február 23-án, 
ma 18 órakor lesz a Szent Ágos
tontemplomban. Emléke szívünk
ben örökre élni fog. (21358)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, testvér, nagyapa, apatárs, 
rokon, koma és jó szomszéd,

FEHÉR ÁRPÁD

szerető szíve életének 59. 
évében 2012. február 20-án 
megszűnt dobogni. Temetése 
2012. február 23-án, ma 13 
órakor lesz a Kalász negyedi 
temető ravatalozójából. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des! A gyászoló család.

Megállt egy lázadó szív, 
mely értünk dobogott,
Megpihent két dolgos kéz, 
mely értünk dolgozott.
Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él 
és örökre itt marad.

Szívünk mély fájdalmával, 
de a Jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a drá-
ga jó feleség, édesanya, anya-
társ, nagymama, dédnagyma-
ma, rokon és jó szomszéd,

RAFAIN AMÁLIA
szül. Barta 

szerető szíve életének 91. évé-
ben 2012. február 22-én meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi ma rad ványait február 24-én 
11 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a nagy tusnádi temetőbe 
a családi háztól. Áldott legyen 
emléke, pihenése csendes! A 
gyászoló család.

Elment tőlünk,
Mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él
És örökre ott marad.

(Reményik Sándor)

Szívünk mély fáj
dalmával emlékezünk 
2012. január 6ra,

id. GÁL ÁDÁM

halálának 6. hetén. A megemléke
ző szentmise 2012. február 24-én, 
17 órakor lesz a csíkszentgyörgyi 
Szent Keresztkápolnában. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (21362)
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Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata
Csíkszereda, Vár tér 1. szám alatti székhellyel értesíti az érdekelteket, hogy 
Csíkszereda Általános Rendezési Tervét (PUG) a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást gyakorló stratégiai 
tervek közé sorolta, melyek esetében szükséges környezeti véleményezés 
(aviz de mediu) kibocsátása, de nem szükséges természetvédelmi hatás-
vizsgálat a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 
7351/17.06.2010 számú és 2012.02.14-én felülbírált döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8–16 
óra között.

 Az érdekeltek a döntéssel kapcsolatos észrevételeiket a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton áron utca 
43. szám. Tel.: 0266–312454, 0266–371313, fax: 0266–310041

A Ditró Közbirtokosság Igazgatótanácsa
meghívja a tagságot, folyó év március 3-án tartandó 

éves közgyűlésére a ditrói művelődési ház színháztermébe 
az alábbi program szerint:

A) 9 órától beléptetés az érvényes tagsági könyvek szerint, ugyan-
akkor iratkozás a 2011-es évi osztalék felvételének az időpontjára.

Azok a tagok, akik bankszámlaszámmal rendelkeznek, nem kell 
előjegyeztessék magukat, ezt jelezvén a beléptetéskor.

B) 11 órától a közgyűlés kezdete az alábbi napirend szerint:
– beszámoló a vezetőség részéről,
– beszámoló a cenzorbizottság részéről,
– a 2012-es év költségvetésének előterjesztése és elfogadása
– határozattervezetek előterjesztése és elfogadása,
– különfélék.

hargitanépe
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hirdetések

Sport

Megküzdött a sikerért a nápolyi együttes

Az Arsenal után a Chelsea is ka-
pitulálni kényszerült olasz ellen-
felével szemben a labdarúgó Baj-
nokok Ligája nyolcaddöntőjének 
odavágóján. A Chelsea a Napoli 
otthonában szenvedett kétgó-
los vereséget. A Real az utolsó 
percben engedte ki a győztes 
meccset a kezéből.

Mínusz négy fokos hideg-
ben, műfüves pályán bo-
nyolították le a CSZKA 

Moszkva – Real Madrid labdarú-
gó Bajnokok Ligája nyolcaddöntő 
mérkőzés odavágóját Moszkvában 
kedd este. A Luzsnyiki Stadion-
ban a Real Madrid a 28. percben 
megszerezte a vezetést, ám utána 
hiába adódtak még lehetőségeik, 
azokkal nem tudtak élni. Nem 
úgy az oroszok, akik a 93. percben 
egyenlítettek. A Real Madrid tét-
mérkőzésen eddig egy alkalommal 
tudott győzni az orosz fővárosban: 
2003-ban a brazil Ronaldo góljával 
1–0-ra nyert a Lokomotív Moszk-
va ellen.

A másik kedd esti összecsapá-
son a Chelsea Nápolyban vendég-
szerepelt. Villas Boas tanítványai 
a 26. percben egy óriási védelmi 
hibát követően Mata révén meg-
szerezték a vezetést, de a folyta-
tásban a házigazdák akarata érvé-
nyesült. A Napoli megfordította 
az állást, még egy lapáttal rá is 
tett, és kétgólos előnyt harcolt ki 
a visszavágóra.

Eredmények, Bajnokok Ligá-
ja, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés: 
CSZKA Moszkva – Real Madrid 
1–1 /Wernbloom (93.), illetve C. 
Ronaldo (28.)/; Napoli – Chelsea 
3–1 /Lavezzi (38., 65.), Cavani 
(45+2.), illetve Mata (26.)/.

Európa Liga
Ma további 15 mérkőzést ren-

deznek a labdarúgó Európa Liga 
következő fordulójában, amely-
nek során eldől, hogy mely csapa-
tok jutnak be a nyolcaddöntőbe 
a második számú európai kupa-
sorozatban. A Bukaresti Steaua 
hazai pályán egygólos hátrányba 
került, és borzasztóan nehéz dol-
ga lesz kiharcolni a továbbjutást a 
holland Twente otthonában.

A legjobb 16 közé jutásért, 
visszavágók: Valencia – Stoke 

City (20 órától, az első mérkő-
zésen: 1–0), Athletic Bilbao – 
Lokomotiv Moszkva (20, 1–2), 
Twente – Bukaresti Steaua (20, 
1–0, Pro TV), PAOK – Udinese 
(20, 0–0), PSV Eindhoven – 
Trabzonspor (20, 2–1), FC 
Bruges – Hannover 96 (20, 1–2), 
Standard Liége – Krakkói Wisla 
(20, 1–1), Besiktas – Braga (22, 
2–0), Manchester United – Ajax 
(22, 2–0), Sporting Lisszabon 
– Varsói Legia (22, 2–2), FC 
Schalke 04 – Viktoria Plzen (22, 
1–1), Metaliszt Harkiv – Salzburg 
(22, 4–0), Olimpiakosz – Rubin 
Kazany (22, 1–0), Anderlecht – 
AZ Alkmaar (22, 0–1), Atlético 
Madrid – SS Lazio (22, 3–1). A 
Manchester City – FC Porto ta-
lálkozó tegnap este lapzárta után 
ért véget.

Nem megy az angoloknak
Olaszországban

Sítájfutó ViLághét ukRAjNáBAN

Csíki sportolók is 
rajthoz állnak

Az ukrajnai Sumy ad otthont idén 
a Sítájfutó Világhétnek, mely so-
rán a felnőttek számára Európa-
bajnokságot, világkupa-futamot, 
veterán- és utánpótlás-világbaj-
nokságot, valamint ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságot szerveznek. A 
résztvevők között több csíksze-
redai sportoló is található.

Idén Ukrajna ad otthont a 
Sítájfutó Világhétnek, a ran-
gos eseményen több csíksze-

redai sportoló is rajthoz áll. A ro-
mán válogatott 14 sportolóval, egy 
sportvezetővel utazott Sumy vá-
rosába, a küldöttségnek még tagja 
meghívottként két csíkszeredai ve-
terán sportoló is. Kedden a vegyes 
váltószámot rendezték, tegnap pe-
dig az egyéni sprintekre került sor, 
ma pedig a középtávon rendezik 
a viadalokat. A holnapi szünna-
pot követően szombaton a váltók 
versenyén, vasárnap a hosszútávon 
állnak rajthoz a sportolók.

A felnőtt Eb- és világkupa-via-
dalon a 21 évesek korcsoportjában 
a férfiaknál Csúcs Klaus és Cupcea 
Stelian, a nőknél Hepcal Andrea 

áll rajthoz, az utánpótlás-világbaj-
nokságon a 20 éves korosztályban 
Hrenciuc Vasile és Idrecan Ionuţ 
versenyzik, az ifjúsági Eb-n (U17) 
Erősdi Zakariás, Farte Cătălin és 
Tampa Paul, valamint Culcean 
Roxana, Săndulescu Sandra és 
Tetişan Anca szerepel majd román 
színekben, míg a veterán-vébén 
Relu Tamaş (M35), Bors Cornelia 
(W55) és Iosub Gabriela (W65) 
képviseli Romániát. A viadal hon-
lapja szerint vendégként tartóz-
kodnak az ukrajnai viadalokon 
Csúcs András és Csúcs Mónika 
csíkszeredai veterán sítájfutók.

A keddi vegyes sprintváltót 
csak a felnőtt vk- és Eb-résztvevők 
számára rendezték. A számban 
55 páros indult, a Csúcs Klaus és 
Hepcal Andrea alkotta romániai 
csapat a 39. helyen zárt.

Tegnap a sprintversenyeket 
rendezték. A csíkszeredai sporto-
lók közül az M17-es kategóriában 
Erősdi Zakariás (Kárpátok SK) a 
35. helyen végzett a negyven spor-
tolóból, míg az M21-es csoportban 
Csúcs Klaus (VSK) a 42. helyen 
végzett a hetvenegy indulóból.

Jégkoronghírek

Vereséggel zárta magyarorszá-
gi portyáját az ISK–HSC 
Csíkszereda U18-as csa-

pata, a magyar ifjúsági bajnokság 
rájátszásának utolsó mérkőzésén 
kikapott Gál Sándor csapata. A 
múlt héten az ISK–HSC legyőzte 
8–4-re a Vasast és 2–1-re a MAC 
Budapestet, és kétszer, 5–2-re, il-
letve 8–2-re kapott ki a Sapa Fe-
hérvár AV19-től. A csapat hétfőn 
10–2-re nyert a MAC Budapest 
ellen (a csíki gólszerzők: Okos 3, 
Hildebrand 2, Trancă 2, Nagy T., 
Molnár Z., Rokaly), kedden este 
pedig 5–2-re kikapott a Vasastól 
(Molnár Z., Trancă). Az ISK–
HSC a rájátszást 9 ponttal a má-
sodik helyen zárta a Sapa Fehérvár 
AV19 mögött. A csapat tegnap 
ért haza, ma és holnap a Galaci 
Dunărea, vasárnap a Steaua, ked-
den pedig a Gyergyószentmiklósi 
ISK ellen játszik az U18-as baj-
nokságban a Vákár Lajos Műjég-
pályán.

Tegnap egy találkozót ren-
deztek a hazai felnőtt jégkorong-
bajnokság selejtezőcsoportjában: 
Bras sóban a Corona Fenestela 68 
újabb kiütéses győzelmet aratott a 
Galaci Dunărea ellen.

Eredmény: Brassó – Galac 
14–0 /gólszerzők: Barinka 2, Filip 2, 
Varga 2, Antal 2, Pál, Bálint, Imecs, 
Lőrincz, Basilidesz, Nagy/.

hosszabbítás után kikapott az osztrák jégkorongbajnokság 
negyeddöntőjének második mérkőzésén a Sapa Fehérvár AV19. A ma-
gyar csapat a 26. percben Ryan révén szerzett vezetést az Olimpija Ljub-
ljana otthonában, a hazaiak azonban hét perccel később Taylor révén 
egyenlítettek. Noha mindkét fél számos helyzetet kihagyott, és a rendes 
játékidő végén a fehérváriak ziccert hibáztak, nem született több gól a 
60. percig, így ráadásra kényszerültek a felek. A hosszabbítást ember-
előnyben kezdte az Olimpija, a 4–3-as felállást pedig Hughes használ-
ta ki a 62. percben, így a szlovén csapat 2–1-re nyerte a találkozót. Az 
egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása 1–1, a következő meccset 
ma 20.15-től Székesfehérváron rendezik.



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 54. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 312. Napnyugta ma 17.54-kor, 
napkelte holnap 7.05-kor. 

Isten éltesse 
Alfréd nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán eredetű Alfréd jelentése: tün-

dér, tanács. 

Február 23-án történt 
1996. II. János Pál pápa az Universi 

Dominici Gregis (Az úr egyetemes nyájáról) 
című apostoli konstitúcióval módosította 
az új pápát megválasztó bíborosi gyűlés 
szabályait. 

Február 23-án született 
1685. Georg Friedrich Händel német 

zeneszerző 
1899. Erich Kästner német író, költő, 

ifjúsági író 

Február 23-án halt meg 
1992. Valentino Bompiani olasz író, 

könyvkiadó 
2000. Sir Stanley Matthews aranylabdás 

brit labdarúgó, edző 

Helytörténeti 
évfordulók

Hetven éve, 1942. február 23-án szüle-
tett Recsenyéden Recsenyédi Fekete Mik-
lós író, újságíró, a Hargita Megyei Katasz-
teri Hivatal térképésze, a Hargita napilap 
mezőgazdasági rovatának munkatársa.

*
Százöt éve, 1907. február 23-án szü-

letett Kászonújfaluban Debreczy Sándor 
egyetemi tanár, pedagógiai író. 

*Százötven éve, 1862. február 23-án 
született Szamosújváron Görög Joachim 
örmény katolikus püspöki biztos, a Magyar 
Párt aktív tagja, parlamenti képviselő, majd 
szenátor. Gyergyószentmiklóson hunyt el 
1928. február 6-án.

projektmenedzsment-képzés

Projektmenedzsment-képzést szervez 
az Edutech Consulting (Manager proiect – 
cod COR: 242101). A képzés március 2–11. 
között zajlik Csíkszeredában. Jelentkezési 
határidő: február 28. Jelentkezés és továb-
bi információk: www.edutechconsulting.
ro, telefon: 0740–367023, e-mail: office@ 
edutechconsulting.ro. A helyek száma kor-
látozott!

a nap vicce

– Hogyan lehet vízzel fényt csinálni?
–  Csak meg kell pucolni az ablakot...
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, 
kizárólag a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Színház
Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Szín-

ház társulatának előadásába február 29-én, 
szerdán 19 órától  Anton Pavlovics Csehov 
– Kiss Csaba De mi lett a nővel? című férfi-
meséjét láthatják. A darabot március 1-jén 
19 órától szabadelőadásként játssza a társulat. 
Rendező: Tóth Árpád. 

Szécsény-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Hargita-hegységbe szer-
vez túrát, melyre minden érdeklődőt szívesen 
vár. Túraútvonal: Csíkszereda – Szécsény-
patak völgye – Hirtelen-puszta – Bilibók-
puszta – Csíkszereda. Indulás: vasárnap 9 
órakor a Mikó-vár előtti térről. Megjegyzés: a 
túrán csak előzetes beiratkozással lehet részt 
venni. Beiratkozni szombaton este 9 óráig le-
het a 0745–107618-as telefonszámon.

Megemlékezés
Ma délután fél négytől a Székely Hon-

ismeretért Baráti Kör megemlékezést tart 
Csanády György, a Székely himnusz költőjé-
nek sírjánál a székelyudvarhelyi városi refor-
mátus temetőben.

Virágot Algernonnak 
Daniel Keyes Virágot Algernonnak című 

regényének színpadi adaptációját ma 19 
órától Kulcsár-Székely Attila előadásában, 
nagyteremben, stúdiótérben tekintheti meg 
a székelyudvarhelyi közönség a művelődési 
házban. Rendező: Nagy István. Az előadás az 
Aradi Kamaraszínház és a Marosvásárhelyi 
Yorick Stúdió közös produkciója.

felhívás

A csíkszeredai Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola vezetősége felhívja az érdek-
lődő szülők figyelmét, hogy a 2012/2013-as 
tanév V. osztályaiba való tahetségpróbákat 
zene szakra február 28-án 16 órától, illetve 
rajz szakra 28-án és 29-én 16 órától tartják. 
Beiratkozni február 27-én 15 óráig az iskola 
titkárságán lehet (telefon: 0266–310080). 
Egyúttal értesítik az általános iskolák VIII. 
osztályt végző diákjait, hogy megkezdték a 
képzőművészeti felkészítő szakórákat a júni-
us elején történő tehetségpróbákra minden 
szombaton 9 és 12 óra között a művészeti 
iskola szaktermeiben. A zene szakokra a hús-
véti vakáció után kezdik a felkészítőket.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 9–16 óra között 
Madéfalván, a Köves utca 363–423. szám 
alatt, illetve Csíkszeredában, a Szentlélek 
utca 23–57. és a 36–62. szám, valamint a 
Hunyadi János utca 1–27. és 2–14. szám 
alatt, 9–11 óra között.

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro
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– Tata, ha nem ég a lámpa a biciklin, akkor tolni kell!
– Már kipróbáltam, akkor sem ég!

 www.parapista.com 

Színpadon az ismert színész-zenész házaspár

Erdélyi duett-túrné

Jégkarnevál

Erdélyi duett-turnéjuk során a színész-zenész házas-
pár, Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán Székelyudvarhely 
mellett Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is szín-

padra lép. Március 6-án 19 órától az Udvarhelyi Fiatal Fórum 
nagytermében, március 17-én Csíkszeredában, a Csíki Játékszín 
színháztermében, Gyergyószentmiklóson pedig március 18-án 
a művelődési házban kísérhetik figyelemmel koncertjüket, ame-
lyen operett-, illetve musicalrészletek mellett könnyűzenei dalo-
kat is hallhatnak majd a zene iránt rajongók.

Jégkarnevált tartanak Csíkkarcfalván, a Felcsíki Műjégpá-
lyán február 26-án, vasárnap 14 órától. A látványos, jelme-
zes közönségkorcsolyázás alatt díjazásban részesülnek a 

résztvevők: díjazni fogják a legjobb maskarát, a legnépiesebb 
jelmezt, illetve a legnépesebb, beöltözve megjelenő családot is. 
A belépőjegy ára – korosztálytól függetlenül – 5 lej.

Kiállítás

Major Barna képzőművésznek nyílik festészeti 
kiállítása március 1-jén, csütörtökön 17 órá-
tól Székelyudvarhelyen, a Hargita Megyei 

Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén (1918. 
december 1. utca 9. sz., II. emelet). A tárlatot P. Buzo-
gány Árpád nyitja meg. Közreműködik: Fancsali Emőke 
(XI. o.) és Pethő Kriszta (VII. o.); zongorán kísér: Ma-
jor László tanár.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A reggeli ködfoltok megszűnése után derült időre 
számíthatunk, a hegyvidéken kisebb havazás, hófúvás 
is előfordulhat.

A címbeli kijelentés legfeljebb a temp-
lomba járási szokásaimról mondható el, én 
is, mint mindenki más, meg vagyok annak 
rendje-módja szerint keresztelve. Gondolom, 
nem én vagyok az egyedüli, aki – sajnos – a 
hétköznapi városi élet forgatagában figyelmen 
kívül hagyja a keresztény hagyományokat, 
népi szokásokat.

Nem szeretnék ódákat prédikálni az egész-
séges életmódról, hiszen minden előkészületet 
megtettem, ami egy magas vérnyomásos felnőtt-
korhoz szükséges. Pár éve egy jó ismerősöm ta-
nácsára kipróbáltam, milyen egy nagyon húzós 
tisztítókúrát, azaz böjtöt végigcsinálni. Három 
hétig kizárólag nyers zöldségen, gyümölcsön 
élni, majd a kúra kellős közepén három napig 
csak vizet inni. Első hallásra lehetetlennek tűnt 
a program. Ahogy teltek a napok, egyre jobban 
megtapasztaltam, hogy tényleg „nem csak ke-

nyérrel él az ember”. Nem mondom, általában 
csirkecombokkal álmodtam, viszont annál 
nagyobb volt a böjt végi sikerélményem. Ba-
rátaim természetesen bolondnak néztek: miért 
sanyargatom magam, ha mindennap beza-
bálhatnék, sörözhetnék nyugodtan? Mind-
eközben értettem meg, hogy az egyházak nem 
„sanyargatás” céljából írják elő a böjtöt, hanem 
a megtisztulásért. Az egészség megőrzéséért. A 
böjt végén olyan tisztaságérzetem volt, amit 
csak azok fognak megtapasztalni, akik valóban 
kipróbálják. Nem tagadom, általában pár nap 
után visszatérek a „jól bevált” egészségtelen élet-
módhoz, hiszen a jó öreg zsíros ételek is a hagyo-
mányainkhoz tartoznak.

Böjt után pedig jöhetnek a „luxusmérgek”... 
Csak tudnám, miért vagyunk olyan bolondok, 
hogy egy elefántcsordára is elegendő méregkúra 
után még repetát kérünk.

Pogány vagyok
   villanás n Antalfi József

skandi  kÉszÍtette: beNedek eNikő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.február23.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. március 7-ig kell beküldeni.

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

A hangyáknak közösségi 
szagmemóriájuk van

Közösségi szagmemóriájuk van a han-
gyáknak – fedezték fel ausztrál kuta-
tók. Amikor egy hangya harcba száll 

egy másik kolóniából érkező betolakodóval, 
akkor megőrzi ellensége szagát, majd pedig 
visszatérve övéihez, továbbadja nekik. A mód-
szer lehetővé teszi, hogy az egész boly vagy 
kolónia felismerje az ellenség „emberét”, pon-
tosabban hangyáját, ha később összeakad vele.

A Melbourne-i Egyetem kutatócsapata 
mindezt az Oecophylla smaragdina hangyán 
tanulmányozta. Ez a fajta fákon „fészkel”, 
azokon épít bolyt, és egy-egy kolóniájának 
félmillió dolgozója is lehet. A tudósok egy 
másik kolónia néhány példányát összeeresz-
tették a vizsgált boly képviselőivel. Utána a 
bolyból több más közösség hangyáival en-
gedtek össze példányokat, és azt tapasztal-
ták, hogy a már szagról ismert hangyákkal 
sokkal ellenségesebben viselkedtek a boly 
tagjai, mint azokkal, amelyekkel nem ke-
rült kapcsolatba előzőleg „kollégájuk”. Mark 

Elgar, a kutatás vezetője a BBC brit sajtó-
orgánumnak emberi példával magyarázta 
a jelenséget. „Olyan ez, mintha valakinek 
kellemetlen tapasztalata lenne egy bizonyos 
embercsoporttal, például ugyanolyan szí-
nű sálat viselő focihuligánokkal. Elmondja 
az illető egy barátjának, az továbbmondja 
másnak, és kialakul a kollektív emlékezet. 
Helyettesítsük be az embereket hangyákkal, 
a színes sálat szaggal, és máris világos a boly-
történet” – mondta Elgar professzor.

fotóalbum

A fotót Fülöp Lóránt készítette (2011-es Kapuk című pályázat, I. helyezett). 
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Az iskolában:
– Ki tudná megmon-

dani, hogy melyik a ló  
legfontosabb része?
Pistike jelentkezik:

– A bőre.
– Miért pont a bőre?
– ... (poén a rejtvény-

ben) – felel Pistike.


