
Zajlik a megyei kórháZ felújítása

Néhol építőtelep,
máshol gyógyító intézmény

Látványos kettősséget tapasztalhat, aki szemügyre veszi a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban zajló munkálatokat: a felújítás alatt álló osztályok folyosóinak egy része építőtelep 

a javából, másik felén pedig néhol már megújult kórtermekben fekszenek a betegek. Az intézmény 
vezetősége szerint a munkálatok „szinte a tervezett ütemben” zajlanak. > 3. oldal

Új, öltözők számára kialakított épületrész a megyei kórház mentőfelhajtója fölött. Megfelelő ütemben haladnak a felújítás szakaszai fotó: forró-Erős GyönGyi

Kényszerhelyzet
Egyik román kommentátor 

azt hányta Ponta szemére, hogy 
piszkálja az RMDSZ-t. Nem 
kellene riogassa a magyarokat, 
hiszen ezzel visszafordíthatja a 
beindult aprózódási folya-
matot. Vagyis a kommen-
tátor attól tartott, hogy 
Ponta miatt nem fogja megérni a 
magyar egység felszámolását. 
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isán istván Csongor

 hegyi istván kitüntetése

„Sok jót lehet 
tenni”

A csíkszeredai református temp
lomban vasárnap délelőtt adta 

át dr. Zsigmond Barna Pál 
főkonzul a Magyar Köztár
saság Ezüst Érdemkeresztje 
kitüntetést Hegyi István nyugalma
zott református lelkipásztornak. 

x-faktor

Baricz Gergő 
a jövőjét tervezi

Gyergyóalfalu aprajanagyja 
összegyűlt szombaton este a 

Petőfi Sándor Művelődési 
Házban, hogy az RTL
Klub XFaktor tehetségku
tató műsorában döntőbe jutott 
Baricz Gergőnek szurkoljon. 

3,7 millió lejt kaptak 
a települések 752Ünnepvárás forralt  

borral, betlehemezéssel
Olcsón megúszhatják 
az udvarhelyi támadók
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aZ év sportolói

Tófalvi és Novák 
újra a legjobb

Sorozatban ötödször választot
ták Novák Károly Eduárdot és 

Tófalvi Évát Hargita megye legjobb 
sportolójának. A Hargita Megyei 
Sport és Ifjúsági Igazgatóság és 
Hargita Megye Tanácsa 
által szervezett tegnapi 
sportgálán díjazták a me
gye legjobb ifjúsági és felnőtt spor
tolóit egyéniben és csapatban is.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3409î
1 amerikai dollár USD 3,3308î
100 magyar forint HUF 1,4411ì

hatos lottó

ötös lottó

SzEREnCSESzáM: 6358823
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HiRDEtéS

life+ projekt

A medve-ember 
konfliktusról

Kamerák a telelőbarlangokban, 
a populáció folyamatos figye

lése és felmérése, illetve azoknak 
a helyszíneknek az azonosí
tása, ahol rendszeresen fel
bukkannak a térség csúcs
ragadozói, a medvék: ezek a Life+ 
projekt főbb pontjai.
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TúljelenTkezTek a karácsonyi Termékvásárra a kiállíTók

Ünnepvárás forralt borral,
betlehemezéssel

Két nap alatt kiegészítő progra-
mokként három hagyományos 
disznóvágást és csíkszentkirályi 
betlehemezést, a karácsonyi ké-
szülődés jegyében pedig a várt 
96 helyett 107 helyi kiállító és 
termelő több száz kézműves- 
és élelmiszertermékét vehették 
szemügyre a hétvégén a csík-
szeredai Vár térre kilátogatók.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A szemerkélő havas eső sem 
szegte kedvét a hétvégi 
csíkszeredai hagyományos 

termékek karácsonyi vásárára érke-
ző vásárlóknak, a kiállítók és a ter-
melők pedig még a pénteki vásár-
nyitó utolsó pillanataiban is kirako-
dóhely és szabad asztal után érdek-
lődtek. A korábban bejelentkezett 
96-tal szemben ugyanis a kétnapos 
seregszemlén – a szervezők vára-
kozását felülmúlva – 107 termelő 
vett részt. A Hargita Megyei Agrár-
kamara és a megyei önkormányzat 
vidékfejlesztési közhasznú társasága 
által felállított hatvan standon így 
gyakran két kiállítónak is osztoz-
nia kellett, ám mint köszöntőjében 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíksze-
reda polgármestere fogalmazott, a 
szervezőcsapat sikeresen megoldot-
ta a feladatot.

Székely Termékek európai
bolthálózata épülhet ki
Köszönettel fordult a megye-

székhelyre összesereglett termelők 
felé Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke is. Az elöljáró 
szerint az elmúlt két év alatt négy-
szeresére nőtt azon helyi termelők 
száma, akik a gazdálkodás, a ter-
mékfeldolgozás és a vásárok kere-
tében történő értékesítés terén ta-
lálják meg számításaikat. „Továbbra 

is segítséget nyújtunk a gazdák ter-
melő kapacitásainak növeléséhez, a 
különböző engedélyezési eljárások 
gyorsításához, a bürokratikus kö-
vetelmények leegyszerűsítéséhez” 
– hangsúlyozta Borboly, hozzátéve, 
egyre több olyan vásár lesz, ame-
lyen a gazdák termékeiket értékesí-
teni tudják. Bejelentette: a megyei 
önkormányzat csapata egy olyan, 
150 millió eurós keretösszegű uni-
ós pályázat elnyerésén dolgozik, 
amely mentén az elkövetkezendő 
két évben Románia számos vá-
rosa mellett Nyugat-Európa több 
nagyvárosában is Székely Termék 
bolthálózat építhető ki. Érdeklő-
désünkre az elöljáró részletekkel is 
szolgált, elmondva, hogy a 150 mil-
lió eurós összegű – Hargita megye 
szintjén rekordméretű – projekt 
több tényező mentén fog összeáll-
ni. „A gazdák fejlesztési lehetősége-
inek egyik legnagyobb problémája 
a bankhitelek megszerzéséhez kö-
tődik. A megyei tanács viszont az 
uniós projekt keretében egy olyan 
50 millió eurós keret elnyerésére 
törekszik, ami révén garanciaválla-
lóként állhat a helyi termelők által 
felvett hitelek mögé. Emellett – 
ugyancsak pályázati úton – az okta-
tástól a képzésen és a marketingen 
át, számos más téren szeretnénk 
segíteni a termelőink kibontakozási 
törekvéseit. Ha ez létrejön, meg lesz 
a felület, amin keresztül termékein-
ket el lehet adni, de sokat kell még 
dolgozni azon is, hogy legyen, mit 
eladni” – tette hozzá a megyei ta-
nács elnöke.

Márton István, a megyei ön-
kormányzat vidékfejlesztési egye-
sületének igazgatója szerint viszont 
a vásárok helyett immár a székely 
termékekhez való napi szintű hoz-
zájutást szolgálná a csíkszeredai Pe-
tőfi utcában jövő év márciusában 

nyíló Székely Termék bolt is. „Ez 
lenne a tervezet bolthálózat első 
üzlete, amit viszont nagyon rövid 
idő alatt – ha lehet, már indulásból 
– legalább a megye nagyobb vá-
rosait lefedő termékbolthálózattá 
szélesítenénk. Ezután következhet 
a székelyföldi, majd az országos 
hálózat kiépítése is” – fűzte hozzá 
Márton. 

Újra taroltak a sajtosok
A hétvégén tartott kétnapos 

karácsonyi vásáron bemutatott 
termékek ugyanakkor már egyfaj-
ta ízelítőt is jelentettek a Székely 
Termék boltok leendő kínálatából 
is. A kézművestermékek mellett 
a mustrán a hús-, sajt-, méz- és a 
legváltozatosabb gyümölcsszörp- 
és lekvárkészítmények közül le-
hetett válogatni. A csíkjenőfalvi 
Kedves Tamás például kemény és 
félkemény érlelt sajtjait hozta el 
a karácsonyi vásárra, ám a koráb-
bi vásárokról ismert natúr, illetve 
fokhagymás és köményes ízesítésű 
sajttermékei mellett ezúttal be-
mutatta a megyei önkormányzat 
által levédetett receptúra alapján 
készült Hargita sajtot is. „A Har-
gita sajtból egyelőre nem készítet-
tem sokat, mivel a többi fajtához 
képest némileg költségesebb az 
előállítása. Amit hoztam is, csak 
inkább mutatóba, kedvcsinálónak, 
kóstoltatónak szántam. De a jövő-
ben jobban ráállunk a készítésére” 
– magyarázta a csíkjenőfalvi saj-
tos. Asztalszomszédságában már 
a székelydályai Fülöp család bi-
valytejből készült sajtkülönleges-
ségeit kóstolhatták az érdeklődők, 
de ugyancsak a sajtos felhozatalt 
színesítették a homoródalmási, 
kézzel fonott parenyicák mellett 
a csíkszentkirályi juh- vagy akár a 
gyimesi olvasztott sajtok is.

A csíkszeredai református temp-
lomban vasárnap délelőtt adta át 
dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul 
a Magyar Köztársaság Ezüst Ér-
demkeresztje kitüntetést Hegyi 
István nyugalmazott református 
lelkipásztornak. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

„Magyarország köz-
társasági elnöke 
Hegyi István nyu-

galmazott református lelkésznek 
a Magyar Köztársaság Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetést adomá-
nyozta” – olvasta fel Szarka Gá-
bor konzul a kitüntetés átadóján 
tegnap a református templom-
ban. Laudációjában dr. Zsigmond 
Barna Pál főkonzul röviden átte-
kintette a kitüntetett életútját, 
hivatása megválasztását, majd az 
alcsíki szórványgyülekezetben vég-
zett munkáját értékelte. 

A laudátor hangsúlyozta, 
hogy Hegyi István vezetésével a 
csíkszeredai reformátusok életé-
ben komoly változások következ-
tek be: beindultak a rendszeres 
vallásórák és a háztól házig való, 
a híveket személyesen megkereső 
találkozások révén húsz év alatt 
közel háromszorosára nőtt azok 
száma, akik ma már aktív tagjai 
a gyülekezetnek. A gyülekezet 
kérésére tízévnyi munka után, 
2000-ben a városnak új reformá-
tus templomot létesített. Közben 
vigyázott arra, hogy a külső, világi 

dolgok ne hatalmasodjanak el az 
egyházon. Mindeközben tevéke-
nyen részt vett a sportéletben is, 
tagja és edzője volt a B divízióba 
feljutott kézilabdacsapatnak – so-
rolta Zsigmond Barna Pál. 

Hegyi István köszönetében 
hangsúlyozta: semmi különös 
hőstettet nem vitt véghez, csak 
az alapján cselekedett, amit szü-
leitől kapott, és amit diákévei 
alatt tanárai megerősítettek ben-
ne. Csíkszentmártoni 21, majd 
csíkszeredai 22 éve alatt példa-
mutató paptársak álltak mellette 
– mondta, Kovács Pált és Váncsa 
Zoltánt említve. Más felekeze-
tű kollégáival, Borbély Gábor 
főesperessel, Simén Domokos 
unitárius lelkésszel, Boros Károly 
főesperessel és Gergely Istvánnal 
való beszélgetései során a Meg-
tartó Isten munkája mellett a szé-
kelység és a magyarság sorsa volt 
a téma. Támogatta munkájában 
felesége, három gyermeke, öt test-
vére, „akik engedték, hogy lobog-
jak” – fogalmazott Hegyi István, 
majd élete legszebb kitüntetéséért 
köszönetet mondott a főkonzul-
nak, a konzulnak és azoknak, akik 
őt erre a kitüntetésre jelölték. Kö-
szönetet mondott Istennek, hogy 
így irányította életét, gyülekeze-
tet adott, amely serkentette. „Itt 
az idő, sok jót lehet tenni” – ösz-
szegezett Hegyi István. 

A református gyülekezet állva 
tapsolta meg nyugalmazott lelki-
pásztorát.

Zsigmond Barna gratulál Hegyi István nyugalmazott lelkipásztornak fotó: csíki zsolt

MAgyAr állAMI KITünTETÉS HEgyI ISTVánnAK

„Sok jót lehet tenni”

Hústermékek közül válogató vásárló a karácsonyi termékvásáron. Erősítenék a házi jelleget fotó: domján levente

HIrDeTÉs

A General Mir Consult S.P.R.L.
a COM ADY IMPEX Kft. (Maroshévíz, Győzelem utca 8. szám) 

jogi felszámolói minőségében közli, hogy a 2012. január 6-án 12 órától 
nyílt kikiáltásos árverés útján eladja az adós ingó javát 
a csíkszeredai székhelyén, Testvériség sugárút 8/B/2. 

Az ingó jószág: VOLVO S 60-as típusú, fekete színű 2002-es évjáratú 
haszongépjármű, gázolaj üzemelésű, 2400 cm3-es motorral – az indulási ár 
a legjobb ajánlott ár. 

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés meg-
kezdése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 
százalékát képező garanciát és az 150 lejes részvételi illetéket az adós csőd-
számlájára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál
vagy a 0266–310940-es és az 0744–362148-as telefonszámokon. 



Látványos kettősséget tapasz-
talhat, aki szemügyre veszi a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban zajló munkálatokat: 
a felújítás alatt álló osztályok fo-
lyosóinak egy része építőtelep a 
javából, másik felén pedig néhol 
már megújult kórtermekben fek-
szenek a betegek. Az intézmény 
vezetősége szerint a munkála-
tok „szinte a tervezett ütemben” 
zajlanak.

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

Sem betegnek, sem orvosnak, 
asszisztensnek, ápolónak nem 
könnyű most a helyzete a csík-

szeredai megyei kórházban, mert 
bár a felújítás alatt álló folyosórészek 
néhol ideiglenes fallal, máshol vas-
tag fóliával el vannak zárva attól a 
résztől, ahol a gyógyítás zajlik, a por, 
de legfőképpen a zaj gyakorlatilag 
kiszűrhetetlen. Már a kórházkapun 
belépve építőtelep-hangulat fogad-
ja az arra járót: a sürgősség bejárata 
előtt, a mentőfelállónál dolgoznak 
a munkások, áll már a fala a kocsi-
felhajtó fölé emelt új épületrésznek, 
amelyben majd a személyzeti öltö-
zők kapnak helyet. A kórházépület 
másik oldalán, a járóbeteg-rendelők-
nek helyet adó szárnyon is dolgoz-
nak már az új emeleten, itt, ha elké-
szül, az újszülöttosztály helye lesz. 

Kalapácszaj és újszülöttsírás
Pénteki látogatásunkkor meg-

győződhettünk: a munka a felújítás 
alatt álló osztályokon intenzíven 
zajlik, és itt nemcsak az építkezési 
munkálatokra gondolunk, hanem 
a gyógyítómunkára is. Sikerült 
ugyanis olyan megoldást találni, 
hogy, ha nem is teljesen zavartala-
nul, de mindkettő körülményeit 
biztosítsák. A szülészeti osztályon 

például, a folyosó azon részén, ahol 
eddig is a szülészeti kórtermek vol-
tak, már nagyrészt véget értek a 
felújítási munkálatok, a kórtermek-
ben kialakították a fürdőszobákat, 
újak a nyílászárók is. Az, amit a 
felújított kórtermekben láttunk, 
teljesen más világ a csíkszeredai szü-
lészeten eddig uralkodó állapotok-
hoz képest. Igaz, egyelőre még zsú-
foltnak mondhatók a kórtermek,  
mindegyikben öt-öt ágy kapott 
helyet, ám a teljes felújítás végén, 
amikor már nem kell így „össze-
húzódni” – a folyosó ezen részére 
költözött be ugyanis ideiglenesen 
az újszülöttosztály is –, háromágyas 
kórtermekben feküdhetnek a kis-
mamák az újszülöttjeikkel. 

Ezen az emeleten már a folyosó 
túlsó oldalán, az újszülöttosztály régi 
helyén zajlik a teljes felújítás, bontják 

a falakat, verik le a vakolatot, itt ala-
kítják ki a szülőszobákat – közöttük 
az alternatív szülésre alkalmas helyi-
séget is –, a műtőt, és – mint emlí-
tettük – már állnak a falai annak 
az új, a járóbeteg-rendelők tetejére 
húzott épületrésznek is, amelyben az 
újszülöttosztály kap majd helyet. 

Kék-fehér sürgősség
Nem a sürgősségi eseteket rang-

soroló színkódokról van szó, hanem 
az osztály falaira festett színekről: 
a kék és fehér kombinációja igazán 
hangulatos, barátságos külsőt köl-
csönöz a sürgősségnek. Itt már be-
fejeződött a munkálatok nagy része. 
Amíg a felújítás tartott, egy hónapon 
át a kórház épületének túloldalán, 
a járóbeteg-rendelőknél fogadták a 
sürgősségi eseteket, de most már a 
régi-megújult helyen működik az 

osztály. Itt külön helyiséget képeztek 
ki egy sürgősségi fogászatnak, de he-
lyet kapott a sürgősségi gyermekren-
delő, ugyancsak külön helyiség lesz 
a betegek hozzátartozói számára, 
hogy megszűnjön a folyosón való 
várakozás. 

Három másik osztályon, a nő-
gyógyászaton, az urológián és a 
gasztroenterológián is építőtelep 
van, e három osztály betegeit a kar-
diológia, a sebészet, illetve a belgyó-
gyászat fogadta be oly módon, hogy 
„összehúzódtak”, és pár kórtermet a 
rendelkezésükre bocsátottak. 

Bár a jelenlegi állapotokat lát-
va szinte hihetetlennek tűnik, de 
az érintettek állítják: a határidőket 
nagyrészt tartják, és az év végéig, 
legkésőbb jövő év elején megújult 
osztályokon fogadják majd a bete-
geket a csíkszeredai kórházban. 
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Kevesebb mint egy év van hátra a választásokig, és felké-
szülhetünk arra, hogy a kampány meghatározza az elkövet-
kező hónapokat. Az RMDSZ teljesítményeket akar majd 
felmutatni – ebből a teljesítmény-kényszerből profitálhat a 
magyar közösség, hiszen ha minden jól megy, akkor még az 
elmúlt évekhez képest is több közberuházást fognak idevon-
zani politikusaink. Ebből a szempontból egyébként minden-
kinek jól kell menedzselni a jövő évet: nem lehet tudni, hogy 
mit hoz az év végi szavazás, és ha kikerül az RMDSZ a 
kormányzásból, netalán a parlamentből is, akkor biztosan 
búcsúzhatunk a közberuházási projektekből való nagyará-
nyú részesüléstől. Ezt a fenyegető perspektívát leginkább az 
önkormányzatokban érzik. Ahová nem jut el a csatorna-, 
ivóvízhálózat, ahol nem épülnek meg a különböző közös-
ségi központok, ahol nem fejeződnek be az elkezdett mun-
kálatok, ott egy rossz választási eredmény esetén nagyon 
bizonytalanná válik a kiépülés perspektívája. Ennek 
pedig többszörösen negatív hatása lehet a kisebb közössé-
gekre. Hiszen a mi vállalkozóink is szerencsére rendesen 
hozzászoktak a jelentősen megnövekedett közberuházá-
sokból származó haszonhoz. A munkahelyek számának 
alakulására is jó hatással voltak a befolyt eurómilliók. 
Ha ezt a fonalat hirtelen elvág ják, akkor sok bajba jutott 
vállalkozással, megszűnő munkahelyekkel számolhatunk. 

Ugyanakkor van aki megelőlegezte a munkálatokat, és 
várja pénzét az államtól. Az elmaradásokat biztosan 
nem sikerül kifizetni a jövő év végéig, ebből a szempont-
ból is problémát jelenthet a rossz eredmény. 

A jövő évi választások a gazdasági tények szorításában 
fognak lejátszódni, és a magyar közösség nagyot bukhat 
abban az esetben, ha nem tudatosítjuk a téteket. 

Frusztráló, hogy nem folytattuk még teljesen le a nem-
zetstratégiai vitáinkat. Vannak olyan nemzettársaink itt 
Erdélyben, akik úgy érzik, hogy másként kellett volna a 
nemzeti ügyünket képviselni. Nincs mindenki egy vélemé-
nyen, egy ekkora közösség esetében ez teljesen természetes. 
Ami nem természetes, hogy nem találjuk meg azt a közéleti 
teret, ahol ezeket a vitákat úgy lehetne lefolytatni, hogy köz-
ben közösségi erőnk ne csökkenjen. 

A minap egyik román kommentátor azt hányta Victor 
Ponta szemére, hogy piszkálja az RMDSZ-t. Az érv pedig 
az volt, hogy nem kellene riogassa a magyarokat, hiszen ezzel 
visszafordíthatja az aprózódási folyamatot, ami olyan szeren-
csésen beindult. Vagyis a bukaresti kommentátor ( a Gândul 
internetes portálján) attól tartott, hogy Ponta miatt nem fog-
ja még a végén megérni a magyar egység felszámolását. 

Ez a helyzet: egység nélkül nem megyünk semmire. A 
saját közösségünkön belül vannak olyanok, akik kihasznál-
ják? Biztosan. A politikai egységünk nyomán sem tudtuk 
megállítani a népességfogyási tendenciákat? Sajnos nem. 
De ez nem azt jelenti, ha még inkáb kiszolgáltatjuk ma-
gunkat, a tendencia megfordul. Beindultak folyamatok az 
utóbbi években, amelyek nyomán úgy érezhetjük, hogy a 
román hatalom már nem érdekelt annyira az elrománosí-
tásunkban, hogy esélyegyenlőség van, és nem azért kapunk 
pénzt fejlesztésekre, mert magyar emberek is dolgoznak a 
bukaresti minisztériumban. De ez nem azt jelenti, hogy 
lebonthatjuk védelmi rendszereinket, és elkótyavetyélhet-
jük elért eredményeinket. Kényszerhelyzetben vagyunk, ha 
erdélyi magyarokként tekintünk magunkra. Aki itt akar 
maradni, nem vesztesként, hanem győztesként, attól vi-
szont elvárható a józan döntés (és ez az elvárás elsősorban 
a politikusokra vonatkozik).

Kényszerhelyzet
 NÉZŐpoNt n Isán István Csongor
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ZAjLIK A MegyeI KórháZ feLújítáSA

Néhol építőtelep, máshol gyógyító intézmény

A kórház már felújított sürgősségi osztálya. Sürgősségi fogászatnak, gyermekrendelőnek is helyet biztosít fotó: forró-erős GyönGyi

CSodáLAtoS
AZ árvA SZeretete

Elhelyező 
központok diákjai

ünnepeltek
első alkalommal szerveztek kö-
zös karácsonyi ünnepséget a 
har gita Megyei Szociális és 
gyer mekvédelmi Igazgatóság ha-
tás körébe tartozó elhelyező köz-
pontok gyermekeinek Csodála-
tos az árva szeretete címmel. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A családi gyermekotthonok, 
az elhelyező központok 
minden évben megtartot-

ták a maguk karácsonyi ünnepségét. 
Idén azonban a Szent Anna Elhelye-
ző Központ vezetősége közös ün-
neplésre hívta az elhelyező közpon-
tok gyermekeit. Csodálatos az árva 
szeretete címmel pénteken a csíksze-
redai József Attila Általános Iskola 
színpadán egymást követték a fellé-
pő csoportok: a Szent Anna Elhelye-
ző Központ diákjai, az oklándi elhe-
lyező központ gyermekei és felnőtt 
kórusa, a csíkszeredai 3-as számú 
elhelyező központ, valamit az alcsíki 
elhelyező központ a szentsimoni és 
szentkirályi gyermekekkel. 

Antal Dászkel Ildikó, a Szent 
Anna Elhelyező Központ vezetője 
elmondta, november elején szüle-
tett az ötlet, hogy karácsonyi elő-
adásukat ne csak maguk között, 
hanem szélesebb körben is bemu-
tassák a gyerekek. A meghívókra 
kollégáik pozitívan válaszoltak. A 
közös ünnepséget az elhelyező köz-
pontok közötti kapcsolatépítésre, 
a gyermekek közötti ismerkedésre 
is jó alkalomnak találták. Azt ter-
vezik, hogy a jövőben ünnepek 
alkalmával, farsangkor, húsvétkor 
is szervezzenek hasonló fellépést a 
gyermekeknek, ahol bemutatják, 
mit tanultak, találkozásra, barátko-
zásra is lesz lehetőség.



> Negyven diák vett részt a Parla-
menti Gyermekkarácsonyon. Ma tér-
nek haza azok a diákok, akik meghívást 
kaptak Magyarországra, a Parlamenti 
Gyermekkarácsonyra. A meghívás lehetővé 
tette, hogy a maroshévízi Dr. Ur mánczy 
Nándor Egyesület negyven diákot vi-
gyen látogatóba december 17-én a Ma-
gyar Országházba. Az egyesület elnö-
ke, Czirják Károly elmondta, még öt 
borszéki és öt remetei diák vett részt a 
csapatban, ugyanis még két helyszínen 
került sor a Dr. Urmánczy Nándor 
történelmi vetélkedőre. A maroshévízí 
kiválasztottak olyan diákok, akik jelen 

voltak a IV. Urmánczy Nándor Em-
léknapon, szavaltak, székely ruhába 
öltözve várták a vendégeket, valamint 
a helyi Urmánczy János cserkészcsapat 
tagjai. A kiránduló csoport először 
Balatonkenesére érkezett, majd részt 
vett az Országházban szervezett Gyer-
mekkarácsony műsorain, illetve poli-
tikusokkal, közéleti személyiségekkel 
– többek közt Kövér László házel-
nökkel és László Tamás országgyűlési 
képviselővel – találkoztak a gyerekek. 
A kirándulás költségeit, az utazást, a 
szállást és az étkezést a Magyar Parla-
ment állta.

> Szent Miklós-legenda Újfalu-
ban és Szárhegyen. Tegnap két újabb 
helyszínen mutatta be Szent Miklós 
legendáját a gyergyószentmiklósi Szent 
Miklós Kamarakórus: 12 órakor, nagy-
mise után a gyergyóújfalvi templom-
ban, 18.30-kor Szárhegyen, a műve-
lődési házban szereztek feledhetetlen 
élményt a műfaj rajongóinak. A szcení-
rozott koncert rendezője Béres László, 
zenéjét Cári Tibor szerezte, szövegírója 
Sebestyén Rita. Mindkét fellépést Har-
gita Megye Tanácsa támogatta a Ko-
molyzene Hargita Megyének program 
keretében.

> Napforduló-köszöntés a Szent 
Anna-kápolnáknál. Ünnepeljük együtt 
a téli napfordulót – szól a Gyer gyói 
Ba ran ta Közösség felhívása. A sötét-
ségűzésre szeretettel látnak mindenkit 
Gyer gyó szentmiklósról és a környező 
településekről. A terv szerint a találkozó 
21-én délután 3 órakor a Tarisznyás Már-
ton Múzeum hátsó kijáratánál lesz, innen 
indulnak a résztvevők a Szent Anna-ká-
polnához. A szervezők kérik, mindenki 
vigyen magával fát, hisz pontban 18 óra-
kor sor kerül a tűz meggyújtására. Ezzel 
csatlakoznak a gyer gyóiak is a Fénylánc 
Magyarországért Mozgalomhoz. 

gyergyó
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Babaruhabörzét szervezett a gyer
gyószentmiklósi fiatal anyukák 
csoportja hétvégén a művelődé
si ház előterében. Negyedszerre 
megrendezett akciójuk, mint az 
előző alkalmakkor is, karitatív cé
lokat szolgált – ez alkalommal a 
súlyosan hallássérült Gáll Tamás
ka műtétjére gyűjtöttek.

J. A.

Minden szezon végén a 
kisgyermekes anyukák 
összegyűjthetnek egy 

zsáknyi ruhát picinyük ruhatárából, 
mert gyorsan nőnek a gyerekek – 
magyarázta Acasandri Enikő, a bör-
ze főszervezője, kifejtve, lényegében 

egymásnak szeretnének segíteni 
azzal, hogy a még használható, jó 
minőségű holmikat eladásra vagy 
cserére ajánlják. 

A börzét nagy érdeklődés övez-
te, annak ellenére, hogy a szombati 
időjárás nem igazán volt kegyes a 
szervezőkhöz, számos érdeklődő 
vásárolt vagy csereberélt a szebbnél 
szebb babaholmik között. Mint töb-
ben is mondták, vannak már vissza-
térő vásárlók, akik innen egészítik 

ki kisbabájuk ruhatárát. A babaru-
habörzéket a szervező anyukák há-
romhavonta rendszeresíteni akarják, 
ugyanakkor egy egyesület létrehozá-
sát is fontolgatják. A főszervező azt 
is elmondta, hogy minden börzéjük 
karitatív célokat is szolgált, három 
alkalommal a Vöröskeresztnek, 
most pedig Gáll Tamáska műtétjére 
gyűjtenek. 

– Édesanyaként mindannyian 
felmérjük, mit jelenthet egy család-

nak egy beteg gyermek, és a magunk 
módján segíteni próbálunk – mond-
ta Acasandri Enikő. 

Gáll Tamáska egyébként tíz 
hónapos, súlyosan hallássérült 
gyergyószentmiklósi kisfiú, szü-
lei korán észrevették, hogy nem 
reagál a hangokra. Ahhoz, hogy 
halljon és megtanulhasson beszél-
ni, cochleáris implantációra van 
szüksége, ami tulajdonképpen egy 
eszköz beépítését jelenti a közép- 

és belsőfülbe. Egy ilyen eszköz ára 
– amit az egyik fülbe ültetnek be – 
húszezer euró. 

– Azt szeretnénk, hogy gyer-
mekünknek kialakuljon a normál 
hallókra jellemző beszédkészsége, 
hogy hagyományos iskolában ta-
nuljon, és normális életet éljen – je-
lentette ki a Hargita Népe kérdésére 
Gáll Gyula. Tamáska édesapja sze-
rint segélykérésük versenyfutás az 
idővel, ugyanis az optimális idő el-
mulasztásával a gyerek elveszítheti 
esélyét, hogy megtanuljon beszélni. 
Az adományokat a RO12RNCB 
0155124842480001 – RON, 
RO82RNCB 0155124842480002 
– EUR számlákra fogadják.

Gyergyóalfalu aprajanagyja ösz
szegyűlt szombaton este a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban, hogy 
az RTLKlub XFaktor tehetség
kutató műsorában döntőbe jutott 
Baricz Gergőnek szurkoljon. A 
szombati élő műsorban a nézők 
szavazatai alapján a borzonti éne
kes alulmaradt a küzdelemben 
Muri Enikővel és Kocsis Tiborral 
szemben, és a harmadik helyet 
foglalhatta el. Rajongóinak és 
családjának azonban ő a nyertes.

J. A. 

Tinédzserek és felnőttek, 
egyszerű emberek és fele-
lős beosztásban lévő tiszt-

ségviselők, rokonok és barátok, 
gyergyóalfalviak és a környező 
településekről érkezettek gyűltek 
össze szombaton a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban, hogy az RTL-
Klub X-Faktor című tehetségku-
tató műsorában döntőbe jutott 
Baricz Gergőnek szurkoljanak. A 
borzonti énekes számára a verseny 
kedvezőtlenül alakult, és csupán 
a dobogó harmadik fokára állhat 
az X-Faktorban. „Most már egy 
újabb verseny jön, beállok közétek, 
és benevezek az életbe” – írta rajon-
góinak Baricz Gergő az internetes 
közösségi oldalán, megköszönve 
az eddigi támogatást és hangsú-
lyozva, bízott abban, hogy minden 
úgy lesz, ahogy lennie kell. Jelezte, 
nincs elkeseredve, hogy a verseny 
így alakult. „Egy dallal kezdtem, és 
ugyanazzal fejeztem be... De csak 

a versenyt!” – szögezte le Baricz 
üzenetében arra utalva, hogy rajon-
gói Chris Isaak dalával, a Wicked 
Game-mel ismerhették meg, és ez 
volt az utolsó dala is a versenyben. 
A gyergyóalfalviak elégedettek az 
eddigi eredményeivel, és abban re-
ménykednek, hogy Gergő énekesi 
pályája a verseny eredményétől füg-
getlenül felfelé ível. 

– Várható volt ez az eredmény, 
hiszen egy olyan versenyben, ahol 
a szavazatok száma a döntő, eleve 
hátránnyal indult – jelentette ki 
lapunk kérdésére Hunyadi János, 
Gergő barátja. Hozzáfűzte: „Büsz-
ke lehet, hogy eddig eljutott, de az 

igazi karrier csak ezután kezdő-
dik.” Hasonlóan vélekedik Hor-
váth Magdolna, Gergő nővére is, 
aki szerint öccse tehetsége és érde-
mei mellett jelentős szerep jutott 
rajongóinak is, akik szavazataikkal 
támogatták. 

– Az életben legyen sikeres 
– hangsúlyozta Gergő nővére, el-
mondva, hogy öccse szeretne saját 
videoklipet készíteni és saját CD-t 
kiadni. Ugyanakkor bízik abban, 
hogy akik eddig támogatták, 
ezután is szívügyüknek tekintik 
Gergő sorsának alakulását, és idő-
vel talán mecénás is kerül tervei 
megvalósításához.

Több mint 130 RMDSZ-tag vett 
részt az RMDSZ gyergyó szent-
mik lósi szervezetének éves 
közgyűlésén pénteken a Római 
Katolikus Egyház tulajdonában 
lévő Korona tükörtermében – de
rült ki Barti Tihamér helyi elnök 
sajtóközleményéből. Az ülésen 
létrehozták az Idősek Tanácsát, 
döntöttek a TKT-küldöttek sze
mélyéről, és szavazataikkal meg
erősítették Szabó Rudolf jelölé
sét az Ezüstfenyő-díjra.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Az RMDSZ gyergyószent-
miklósi szervezete nagy 
hangsúlyt fektetett ebben 

az évben is a lakosság tájékoztatá-
sára – ez tűnt ki Barti Tihamér el-
nök beszámolójából, ugyanakkor 
kiemelte azokat a rendezvényeket, 
eseményeket, amelyek a szervezet ez 
évi tevékenységével voltak kapcsola-
tosak. Többek közt képzéseket, pá-
lyázati bemutatókat szerveztek vál-
lalkozóknak, illetve állattartóknak, 
kiemelt szerepet kaptak az oktatási 
törvénnyel, a kettős állampolgár-
sággal és a népszámlálással kapcso-
latos tájékoztatók. A beszámolóban 
elhangzott, hogy Korodi Attila és 
Borbély László minisztereknek kö-

szönhetően Gyergyószentmiklós 
több olyan projektet nyert meg, 
amelynek következtében több mil-
lió euró kell érkezzen a városba. 

A beszámoló után a közgyű-
lés megszavazta az Idősek Taná-
csának létrehozását, ami konzul-
tatív szerepkört fog betölteni a 
szervezetben. 

A helyi választmány tagjai és a 
TKT-küldöttek személyével kap-
csolatban is változásokról szavaz-
tak: ezután a városi szervezetet a 
TKT-ban Dézsi Zoltán volt pre-
fektus, Bányász Lehel, az Omniasig 
gyergyószentmiklósi igazgatója, 
Ambrus István, a megyei vámhiva-
tal igazgatója, Kolcsár Béla, a me-
gyei fogyasztóvédelem igazgatója, 
Lakatos Mihály, a Salamon Ernő 
Gimnázium igazgatója és Barti 
Tihamér helyi RMDSZ-elnök 
képviseli.

A 2012-es választásokkal kap-
csolatban a közgyűlés felhatalmazta 
a választmányt, hogy állítsa össze és 
döntsön a választás módozatával és 
a városi szervezet jelöltjeivel kap-
csolatosan. Az alapszabályzati ki-
igazítások után Barti Tihamér kér-
te a közgyűlést, hogy erősítsék meg 
szavazatukkal az Ezüstfenyő-díjra 
előterjesztett Szabó Rudolf területi 
ügyvezető elnök jelölését.

AZ RMDSZ GyERGyóSZENTMIKlóSI SZERvEZETéNEK 
KöZGyűléSE

Létrehozták 
az Idősek Tanácsát

BABARuHABöRZE GyERGyóSZENTMIKlóSoN

Tamáskának gyűjtenek az anyukák

BARIcZ GERGő SZáMáRA véGET éRT AZ X-FAKToR

Új „verseny” kezdődik, új kihívásokkal

Gergőnek szurkolt Alfalu apraja-nagyja fotó: jánossy alíz



Rengeteg ínycsiklandozó finom-
ság, illetve karácsonyfa alá való 
várja Székelyudvarhely központ-
jában a látogatókat, ahol már 
három napja tart a karácsonyi 
vásár. A megnyitón leégett egy 
kültéri lámpafüzér, a standok fele 
sötétbe borult.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Jóllehet az időjárás egyáltalán 
nem emlékeztetett a téli ünne-
pekre, a helyszínen mégis sikerült 

megidézni a karácsony hangulatát. 
A Barátok-temploma és a Városháza 
tér közötti szakaszon közel 30 fahá-
zikót szereltek fel, ahol több mint tíz 
cég kínálja termékeit. A rendezvény 
péntek délutáni megnyitóján Bunta 
Levente, Székelyudvarhely polgár-
mestere arra buzdította a lakosokat, 
hogy ki-ki látogasson el a helyszínre 
és vigyen otthonába a betlehemi 
lángból. A megnyitó alatt a Kossuth 
Lajos utca sarkán (a Romarta üzlet 
feletti villanyoszlopon) rövidzárlat 

keletkezett, és leégett egy kültéri 
lámpafüzér. Ez eléggé megnehezí-
tette a kiállítók munkáját, ugyan-
is több alkalommal áram nélkül 
maradt a standok fele. Miután a 
tűzoltóság a helyszínre érkezett, 
minden visszazökkent a tervezett 
kerékvágásba: színültig megtelt kis-
gyerekekkel a mesevonat, amely a 
központ utcáin keresztül a Sétatér 
játszóterére, a Mesevárosba szállítot-
ta őket: itt a Mikulás versszavalásért, 
éneklésért édességet osztogatott a 
lurkóknak. Szombaton ismét meg-
tartották a disznóvágóversenyt, 
amelyre öt faluközösség csapata je-
lentkezett. A verseny legjobbjának 
Homoródszentmárton bizonyult. 
Rengetegen megfordulnak a vá-
rosközpontban, viszont a kiállí-
tók arról számoltak be a Hargita 
Népének, inkább kíváncsiskodnak 
az emberek, mintsem vásárolnak. 
„Az érlelt, fűszeres és olvasztott 
sajtok fogynak a leginkább. Több-
nyire ismerkednek az emberek 
a termékekkel. Csíkszeredában 
például sokkal tudatosabban vásá-

rolnak” – osztotta meg hétvégi ta-
pasztalatait Sándor Kálmán Huba 
homoródalmási sajttermelő. Gábor 
Balázs homoródszentpáli fafaragó 
szintén arról számolt be, hogy az 
érdeklődés megvan ugyan, de 100 

lejnél többet már senki sem mer el-
költeni ajándékokra. A karácsonyi 
vásár továbbra is várja a látogatókat, 
vásárlókat. Huszonnegyedikén kö-
zös énekléssel, lampioneregetéssel 
zárul majd az ünnep.

udvarhely

Körkép
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> Névváltoztatás: MÜTF-ből Edutus 
Főiskola. A székelyudvarhelyi tagozattal is 
rendelkező, tatabányai székhelyű Modern 
Üzleti Tudományok Főiskolája befogadott 
egy másik főiskolát, és egyben nevet is vál-
toztatott. A budapesti székhelyű Harsányi 
János Főiskola beolvadt a Modern Üzleti 
Tudományok Főiskolájába, az így létrejött 
intézmény Edutus Főiskola néven műkö-
dik tovább. A névváltoztatás következmé-
nyei a székelyudvarhelyi tagozatra is érvé-
nyesek, így a MÜTF székelyudvarhelyi ta-
gozatán tanulók az Edutus Főiskola hall-
gatóivá váltak. A névváltoztatás semmiben 
nem befolyásolja a főiskola akkreditációját 

és a főiskola által kiadott oklevelek minő-
ségét. A Modern Üzleti Tudományok Fő-
iskolája által megszerzett akkreditációk, 
amelyek a székelyudvarhelyi tagozatra 
vonatkoznak, érvényesek az Edutus Főis-
kolára is. Ugyanakkor az Edutus Főiskola 
által kibocsátott oklevelek ugyanúgy ér-
vényesek, mint a korábbi MÜTF-ös ok-
levelek voltak, tehát a bolognai folyamat 
következtében nemzetközileg, így Romá-
niában is elfogadottak. A beolvadás azon-
ban nemcsak új nevet, új szakokat is ho-
zott a főiskola számára, ezáltal az Edutus 
Főiskola folyamatosan fejlődő, növekvő 
intézményként a magyar nyelvű felsőok-

tatás egyik meghatározó intézményévé 
nőtte ki magát. Székelyudvarhelyen az 
oktatási központ, amelyben az Edutus Fő-
iskola is működik, továbbra is megtartotta 
a MÜTF nevet. A MÜTF Oktatási Köz-
pont olyan ernyőszervezet, amelynek ke-
retein belül több felsőoktatási intézmény 
is működik: az Edutus Főiskola mellett a 
Széchenyi István Egyetem és a Budapesti 
Gazdasági Főiskola. 

> Nap-ünnep. A Székely Pajzs a Szik 
Barantával idén is Nap-ünnepet szervez 
december 22-én, a téli napforduló al-
kalmával. Az ünnepet a Budvár melletti 

Csicser-dombon tartják. Az érdeklődők 
14 óra 30 perckor a Budvár utcában, a 
tejgyár épülete előtt találkoznak, onnan 
indulnak a Csicserre. A szervezők azt ta-
nácsolják, minden érdeklődő készítsen 
otthon magának egy kívánságfát (tisz-
ta, hasított fa, amely ujjnyi vastagságú, 
tenyérnyi hosszúságú fahasáb legyen) 
és egy kívánságlistát (csak olyant, ami a 
saját lelki fejlődésünket és Isten szerete-
tében való gyarapodásunkat segíti elő). 
A kívánságfát és a kívánságlistát a szer-
tűzbe helyezik, azzal a bizalommal, hogy 
teljesülni fog. A programról érdeklődni a 
0740–918023-as telefonszámon lehet.hí
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Nem sok jóra számíthatnak 
ügyükben a Székelyudvarhely 
köz pontjában megvert fiatalok: 
bár a történetet már az ügyész-
ség vizsgálja, mint megtudtuk, a 
törvény kiskapuit kihasználva és 
büntetlen előéletükre hivatkozva 
a bántalmazók könnyen megúsz-
hatják: felfüggesztett börtönbün-
tetéssel vagy pénzbüntetéssel. 

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

A székelyudvarhelyi bíróság 
mellett működő ügyészség 
megkapta a városi rendőr-

ségtől azt az – előzetes kivizsgálást 
követően összeállított – iratcsomót, 
amelyben a Vasszékely mellett meg-
vert fiatalok bántalmazóinak előállí-
tását, a vádemelési eljárás kezdemé-
nyezését kérik – tudatta lapunkkal 
Ivănescu Georgică ügyész.

A vádhatóság képviselője azt is 
megerősítette: a rendőrség testi sér-
tés, ütlegelés és fenyegetés gyanújá-
val kéri ifjú és idős Pui Béla, valamint 
Varga Balázs november 25-i tettének 
ügyészségi kivizsgálását. Az ügyész a 

nyomozással kapcsolatos részletes 
információkkal nem szolgálhatott, 
meg is jegyezte, többen megfordul-
tak már nála, és másolatokat kértek 
az ügy irataiból – a városi tanácstól 
is volt érdeklődő –, de folyamatban 
levő ügy részleteit nem adhatják 
közre. Az ügyész viszont arról bizto-
sított, a törvény betűjének megfele-
lően korrekt eljárás lesz: már elemez-
te, megvizsgálta a rendőrség által 
szolgáltatott bizonyítékokat, illetve 
a napokban kihallgatta a gyanúsítot-
takat is, akik – mint megtudtuk – 
védelmüket arra alapozzák, hogy az 
általuk megvert fiatalok „kikezdtek” 
velük, sértegették őket, mert romák. 
Nem mellékes információ, hogy a 
három vizsgált személy büntetlen 
előéletű, azaz nincs „priuszuk”, és 
bár hasonló cselekedetek okán ko-
rábban a rendőrség látókörébe ke-
rültek, de végül is vádemelésre nem 

kerülhetett sor, ugyanis a felek idő-
közben kiegyeztek, a sértett pedig 
visszavonta feljelentését. Ezzel kap-
csolatosan korábban tanácsülésen 
Nitică Constantin rendőrparancs-
nok megjegyezte, „mindenki ismeri 
Pui Bélát, eddig viszont senki nem 
tett feljelentést ellene, vagy ha igen, 
visszavonta panaszát”. 

A november végi esettel kapcso-
latosan Ivănescu Georgică ügyész 
úgy látja, még az idén, vagy legkésőbb 
január első felében le tudják zárni az 
eljárást. Ezt követően fogalmazzák 
meg következtetéseiket: megszün-
tethetik az eljárást vagy vádat emel-
hetnek a bántalmazók ellen. Ez azt 
jelenti, ha az ügyészség elégségesnek 
és megfelelőnek találja a rendőrség 
által szolgáltatott bizonyítékokat, és 
javaslatukat megalapozottnak tartja, 
akár már jövő év elején elkezdődhet 
az ügy bírósági tárgyalása. 

Van büntetés, 
nincs büntetés 
A történet várható végkifejletei-

nek boncolgatásában lapunknak 
Oace Viorel, Székelyudvarhely 
fő ügyésze segített. Elmondta, tes-
ti sértés elkövetéséért a büntető-
törvénykönyv hat hónaptól öt 
évig terjedő börtönbüntetést vagy 
pénzbüntetést ír elő, a hazai gya-
korlat pedig azt mutatja, ha az 
elkövetőnek nem volt korábban 
hasonló cselekedete, nagy esélye 
van arra, hogy felfüggesztett sza-
badságvesztésre ítéljék, így pedig 
mindössze a kirótt pénzbüntetést 
kell kifizetnie. Ugyanakkor, ha az 
elkövető kiskorú – jelen ügyben 
testi sértéssel gyanúsítják a 16 éves 
ifjú Pui Bélát –, minden büntetés-
tételt feleznek. Oace Vioreltól azt 
is megtudtuk, ütlegelésért három 
hónaptól két évig terjedő bör-

tönbüntetés vagy pénzbüntetés 
jár, a joggyakorlat szerint pedig 
ritka, hogy valakinek ütlegelésért 
börtönbe kell vonulnia. Amikor 
a fenyegetés szócikkhez értünk, 
Oace csak legyintett: bár kiróható 
a három hónaptól egy évig terjedő 
börtönbüntetés is, ilyen esetek-
ben többnyire csak pénzbüntetést 
szabnak ki.

Arra a kérdésünkre, hogy a há-
rom vádpontban felsorolt cseleke-
detek összeadódnak-e, az ügyész 
mosolygott:

– Ez nem Amerika, nálunk a 
legsúlyosabbnak minősülő cseleke-
detért kiróható büntetés az, amely-
lyel „számolhat” a bíróság több 
bűncselekmény elkövetése esetén.

A főügyész ugyanakkor tör-
vényes kiskaput is megemlített: a 
tavaly elfogadott, az igazságszol-
gáltatás re formjára vonatkozó 
2011/202-es törvény egyik sza-
kaszának értelmében, ha a vádlott 
beismeri tettét, büntetése harma-
dával csökkentendő.

– Sokan élnek ezzel a lehető-
séggel – tette hozzá az főügyész.

Puiék azt mondják, sértegették őket, mert romák

Olcsón megúszhatják a támadók

ÜNNepi hANgulAt A belVáRoSbAN

Rövidzárlat a megnyitón

Termékdömping a standoknál. Sok érdeklődő, kevés vásárló fotó: antalfi józsef

A betlehemi láng

Azért nevezik a lángot betle-
heminek, mert a születés ká-
polnájából, azaz arról a helyről 
származik, ahol Jézus Krisztus 
megszületett – mondta el a 
megnyitón Kasza Tamás, a Ro-
mániai Magyar Cserkészszö-
vetség elnöke. Valamennyi egy-
ház elöljárói örökmécsest őriz-
nek Betlehemben, ott gyújtják 
meg minden év decemberében 
ezt a lángot. Bécsben, decem-
ber 10-én összesereglenek a 
világ cserkészei, s ökumenikus 
szertartáson átveszik, majd 
hordják szét a lángot Európa 
országaiba. Idén 25 éves év-
fordulóját ünnepli ez a szolgá-
lat. „Egy ilyen apró dologgal 
hatalmas örömet szerzünk 
mindenkinek: ez nem egy 
egyszerű láng, hiszen Jézus 
szülőföldjéről származik” – 
emelte ki az elnök. 



Kamerák a telelőbarlangokban, 
a populáció folyamatos figyelé-
se és felmérése, illetve azoknak 
a helyszíneknek az azonosítása, 
ahol rendszeresen felbukkannak 
a térség csúcsragadozói, a med-
vék: nagyjából ezek a Life+ – a 
medvék hatékony védelmét, a faj 
megmentésének biztosítását cél-
zó – projekt főbb pontjai. A siker 
kulcsa az ember és medve közöt-
ti konfliktushelyzetek feloldása – 
vélekednek a környezetvédelmi 
ügynökség szakemberei.    

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A szakemberek szerint a med-
vék számát egy adott terüle-
ten nem lehet egészen pon-

tosan megállapítani, Hargita megyé-
ben nagyjából 850-1100 medvét 
tartanak nyilván. Az erdőirtások, a 
lakott, illetve művelt területek ter-
jeszkedése miatt egyre inkább zsu-
gorodik a természetes élettér, ezért a 
medvék egyre gyakrabban kerülnek 
konfliktushelyzetbe a létüket veszé-
lyeztető egyetlen fajjal, az emberrel. 
A Vráncsa, Kovászna és Hargita 
megyét átölelő, a medvék védelmét 
célzó Life+ projekt szakemberei 
igyekeztek felmérni a fajt leginkább 
veszélyeztető tényezőket. Ezek leg-
fontosabbikaként – legalábbis a köz-
tudatban – egyre inkább eluralkodó 
„medveellenes” hangulatot próbál-
ták feloldani az akciók lebonyolítói. 

Egy medvebarlang
elektronikája
– Nálunk talán nem is olyan 

súlyos a helyzet. Kivizsgáltunk 
jó néhány, medvék által okozott 
káresetet, illetve medvetámadást, 
és kiderült, a megkérdezettek 
legtöbbje nem magát az állatot 

hibáztatja a támadásért – tudtuk 
meg Szabó Szilárdtól, a megyei 
környezetvédelmi ügynökség iro-
davezetőjétől.  

A szakember eloszlatná azt a 
tévhitet is, mely szerint a rendszer 
jobban védené a medvét, mint az 
embert. Az elmúlt két évben hu-
szonhat esetet vizsgáltak, és amikor 
a helyzet indokolttá tette, javasolták 
az egyed áthelyezését, vagy súlyo-
sabb esetben a kilövését. Legtöbb-
ször azonban a medvetámadás bal-
esetszerűen, az erdőben vagy erdős 
terület közelében következett be.

 – Az ilyen esetek nem tesznek 
indokolttá különösebb lépéseket 
– vélekedtek a medvevédők.   

A projekt központi megyéjében, 
a vráncsai rengetegben több telelő-
barlangot bekameráztak a szakem-
berek. A megfigyelésből kiderült, 
hogy a telelés idején a medve vi-
szonylag hamar kialakítja az üreg sa-
játságos, állandó páratartalom és hő-
mérséklet által jellemzett mikroklí-
máját. Amennyiben az anyamedvét 
megzavarják, és kénytelen elhagyni 
barlangját, a mikroklíma felborul, a 
bocsok könnyen kihűlnek, elpusz-
tulnak. Ezért azokon a helyszíne-
ken, ahol rendszeresen több medve 
telelése figyelhető meg, különleges 
védelmi intézkedések bevezetését 
sürgetnék a projekt szakemberei.

„Szokásjog” alapján
használt vonulási utak
Ahol a medvék rendszeresen át-

vonulnak, az állatvédők szerint szin-
tén különleges intézkedések szüksé-
gesek. Legszemléltetőbb példa Har-
gita megyében talán Tusnádfürdő, 
amely éppen egy ilyen, medvék által 
használt vonulási útvonalon fekszik. 

– Egy-egy helyszín állapota 
alig számít, például hiába végez-

tek tarvágást egy hegyoldalban, a 
medvék, ha előzőleg jelen voltak, 
a megváltozott körülmények kö-
zött is újból megjelennek az ille-
tő helyszínen, hiába, hogy már 
nincsen ott erdő – ismertették a 
megfigyelések eredményeit. 

Ismert medveutak például 
Marosfő környéke, a Parajd–Szováta, 
a Csíkszereda–Székelyudvarhely és a 
Borszék–Maroshévíz közötti útsza-
kasz. Az említett helyszínek közelé-
ben gyakran tűnnek fel medvék. 

Kölcsönpásztor,
napelemmel
A medvekárok megelőzésére a 

szakemberek villanypásztorok fel-
szerelését javasolják a legelőn tar-
tott haszonállatok karámjai köré. 

– Néhány, napelemmel mű-
ködtethető villanypásztort köl-
csönadtunk egy évre a gazdáknak, 
és jól teljesített a berendezés. Ahol 
telepítettük, semmiféle medvekár 
nem esett – számolt be Both József 
osztályvezető, hangsúlyozva, hogy 
a kölcsönvillanypásztor ügyében 
továbbra is érdeklődhetnek az állat-
tenyésztők az ügynökségnél. Hoz-
zátette, a cél, hogy tudatosítsák az 
emberekben: ott, ahonnan évente 
visz el tehenet a medve, azonnal 
megtérül a befektetés, hiszen egy 
szarvasmarha árának alig negyedé-
be kerül a berendezés. 

A cél a védett faj fennmaradása 
érdekében az egyensúly biztosítá-
sa, az ember-medve konfliktusok 
felszámolása. Annál is inkább, 
mivel statisztikai szempontból bi-
zonyított, hogy a támadások leg-
többjéért a medvék tíz százaléka a 
felelős. A vadon élő állatok kilenc-
ven százalékának eszébe nem jutna 
lakott területen garázdálkodni, 
vagy emberre támadni.  
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Medveáttelepítés Tusnádfürdőről. Indokolt esetben a vad kilövésére is sor kerülhet fotó: mihály lászló / archív

LifE+ projEKt

A medve-ember konfliktus
béketárgyalói

hIrdeTés

Nem díjakért dolgozunk, ha-
nem hogy közösségünket szol
gáljuk, csak azt tesszük, amit 
meg kell tenni – hangsúlyozta 
tamás józsef püspök pénte-
ken Csíkkozmáson, a Gál Sán-
dordíj átvétele alkalmával. 
Megjegyezte: „persze embe-
rek vagyunk, s az elismerés 
jól esik”, főként, ha az saját 
közösségétől jön. Az Al csík 
Kistérségi fejlesztési társu-
lás további két személyi séget 
tüntetett ki az általa alapí-
tott Gál Sándordíjjal, Gyerkó 
László szenátort és Korodi At-
tila képviselőt.

HN–információ

A díjazási ünnepséget pén-
tek délben Csíkkozmá-
son tartották a Tulipán 

Panzió éttermében. Jelent voltak 
az Alcsík Kistérségi Fejlesztési 
Társulásba tömörült települések 
polgármesterei, valamint Har-
gita Megye Tanácsának elnöke, 
a megye prefektusa, a Magyar 
Köztársaság Csíkszeredai Fő-
konzulátusának vezetője és más 
közéleti személyiségek.

A vendégeket Bodó Dávid, a 
vendéglátó község polgármeste-
re köszöntötte, majd a kistérségi 
társulás elnöke, Gergely András 
csíkszentmártoni polgármester 
méltatta a díjazottakat. Mint 
mondta, a díj köszönet kíván 

lenni az eddigi tevékenységért és 
bátorítás a folytatásra.

Tamás József püspök hang-
súlyozta, hogy a díjazottak vala-
mennyien önként vállalt szolgála-
tot végeznek népük, közösségük 
érdekében. Nem a díjakért dol-
goznak, de – mint megjegyezte 
– ők is csak emberek, akiknek 
jólesik az elismerés, főként, ha az 
a saját közösségüktől jön.

Gyerkó László szenátor megkö-
szönte a díjat, megjegyezve, hogy 
ez az első elismerés, amelyet közéle-
ti pályája során kapott, általa pedig 
igazolni látja eddigi politikusi mun-
kásságát. Hangsúlyozta, hogy a po-
litikát csak közösen lehet eredmé-
nyesen gyakorolni. E díj pedig ezt a 
közös munkát jutalmazza.

Korodi Attila a kistérségi tár-
sulás által elért eredményeket 
méltatta, kiemelve, hogy a térség 
– amely ugyanakkor választóke-
rülete is – elöljárói, közéletének 
alakítói politikai pályafutása kez-
detén felkarolták, kölcsönösen 
segítették egymást.

A megye egyik legeredménye-
sebben tevékenykedő térségének 
nevezte Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke 
Alcsíkot, megjegyezve, hogy a he-
lyi önkormányzatok, polgármes-
terek együttműködése példaérté-
kű mindenki számára, a közösen 
elért eredmények önmagukért 
beszélnek.

GáL SáNdordíj

Elismerés az Alcsíkért 
tevékenykedőknek



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

Közel ötven gyermek, szü-
lők, nagyszülők ünne-
peltek közösen szomba-

ton délután a csíkszeredai Segítő 
Mária Gimnázium bentlakásának 
dísztermében, ahol a Csíkszere-
dai Nagycsaládosok Egyesülete 
immár hetedik alkalommal szer-
vezte meg a közös karácsonyi ün-
nepséget. Hálaadó szentmisével 
kezdődött a rendezvény, ahol a 

jelen lévő tizenkét csíkszeredai 
nagycsalád tagjai közösen adtak 
hálát az elmúlt esztendő öröme-
iért, fohászkodtak a jövő évi ke-
gyelmekért, és együtt hangolód-
tak rá a közelgő karácsonyra. A 
zsögödi Harom Táncegyüttes A 
teremtés története című előadá-
sát követően a családok otthonról 
hozott kis ajándékaikkal – éne-
kekkel, versekkel, hangszeres elő-
adásokkal – örvendeztették meg 
egymást. 

Dánél Sándor, az egyesület el-
nöke elmondta, hogy az idei ren-
dezvényről a csíkszeredai Magyar 
Főkonzulátus jóvoltából minden 
család egy ajándékcsomaggal tér-
hetett haza, az ünnepségre a süte-
ményeket a Prima Pék állta, a gyü-
mölcsöskosarak pedig Forró Attila 
jóvoltából voltak tele. A Nagycsa-
ládosok Egyesülete ezúttal is kö-
szöni mindenkinek, aki az elmúlt 
esztendőben valamilyen módon 
támogatta a működésüket. 

A korábban elkezdett víz- és 
csatornahálózattal kapcsola-
tos beruházásokra 3,76 millió 
lejt kaptak a napokban a 7-es 
kormányrendelet alapján a Har-
gita megyei önkormányzatok. A 
támogatásban részesült tizen-
három településből ráadásul 
hét község a munkálatokat is 
lezárhatja.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Több Hargita megyei önkor-
mányzat is kisebb-nagyobb 
összegeket kapott a napok-

ban a folyamatban levő víz- és csator-
nahálózattal kapcsolatos beruházá-
saik folytatására, illetve befejezésére 
a Regionális Fejlesztési és Turisztikai 
Minisztériumtól. A 2006-ban elfo-
gadott 7-es – kifejezetten a vidéki 
települések infrastruktúrafejlesztését 
célzó – kormányrendelet alapján le-
osztott pénzalapok, mint érdeklő-
désünkre Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke kifejtette, 
nagyon fontos szerepet töltenek be a 
megye infrastruktúrájának fejleszté-
se terén.

Prioritás volt a madarasi 
szennyvíztisztító
– Az RMDSZ kormányzati 

szerepvállalásának és Tánczos Bar-
na államtitkár közbenjárásának 
is köszönhetően a megye önkor-
mányzatai újabb fontos beruházá-

si forrásokhoz jutottak. A Hargita 
megyének most leosztott több 
mint 3,7 millió lej ráadásul több 
kivitelezés alatt álló munkálat 
esetében is az utolsó fennmaradt 
számlák kifizetését, azaz a beru-
házások lezárását jelenti, de jelen-
tősen előremozdít olyan fontos 
térségi nagyberuházásokat is, mint 
a Csíkmadaras határában 4 millió 
lejből épülő szennyvíztisztító állo-

más. Ennek munkálataira például 
az eddigi leosztott 2,9 millió lej-
hez Bukarestből most még újabb 
egymillió lejt tudtunk elhozni, 
azaz gyakorlatilag majdnem a tel-
jes hiányzó összeget – magyaráz-
ta Borboly. Megjegyezte, ennek 
a pénznek helye van a megyében, 
hiszen az infrastruktúra fejleszté-
se a kistelepülések leszakadásának 
megállításához járul hozzá. 

Csatornaépítésre érkezett 
a legtöbb pénz
A megyei elöljáró szerint a 

legnagyobb beruházási tételeket a 
víz- és csatornahálózat kiépítésére 
szánt összegek jelentik. 

– Karcfalván a munkálatok 
értékéből fennmaradt 407 ezer 
lejből a település ez alkalommal 
400 ezer lejt kap meg, tehát lé-
nyegében ezzel már be is tudja 

fejezni a munkálatokat. Ugyanez 
a helyzet Csíkszenttamás, Csík-
szentmárton, Csíkszent si mon és 
Csíkszentimre esetében is – kö-
zölte Borboly. 

A csíki települések infrastruk-
turális beruházásaira különben 
a mostani leosztás 2,088 millió 
lejjel járul hozzá, ebből az egyik 
legnagyobb tételt a Csíkmadaras 
határában épülő szennyvíztisztí-
tó állomás munkálatainak finan-
szírozására különítették el. Az 
udvarhelyszéki települések ez al-
kalommal 1,191 millió lejt, míg a 
gyergyói önkormányzatok mun-
kálataik finanszírozására közel fél-
millió lejt kaptak. Utóbbi keret-
ből – 447 ezer lejjel – különösen 
a gyergyócsomafalvi csatornázási 
munkálatokat sikerül finisbe for-
dítani, míg a fennmaradó 32 ezer 
lejes összegből a gyergyóditrói ön-
kormányzat gazdálkodhat. Csa-
tornázási munkálataira Szentegy-
háza 216 ezer lejt, Oroszhegy és 
Homoródszentmárton 39, illetve 
64 ezer lejt, míg Román and rás-
falva hídfelújítási munkálataira 
871 ezer lejt kapott. Bor boly 
megjegyzése szerint a most támo-
gatásban részesült tizenhárom te-
lepülésből hét község a kormány-
program keretében kötött szer-
ződésben rögzített összeg utolsó 
részletét is megkapta, azaz a teljes 
pénzkeretet lehívva sikerül befe-
jezni a munkálatokat.
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SOFŐR ÁLLÁS betöltésére 

KERESÜNK  középfokú végzettséggel rendelkező  

pontos, figyelmes, kommunikatív munkatársat.

Elvárások:
 – középfokú végzettség érettségi vizsgával,
 – B és C kategóriájú hajtási jogosítvány,
 – 3 év szakmai tapasztalat,
 – román és magyar nyelv ismerete;
 – számítógép-kezelői ismeretek,
 – adminisztratív feladatok elvégzéséhez való tapasztalat.
Előnyt jelent:
 – hosszabbított és hétvégi munkaprogram vállalás,
 – idegen nyelv ismerete.

Fizetés kb. 1000-1200 lej/hó.
Magyar nyelvű önéletrajzokat az autovezetoallas@gmail.com  

e-mail címre fogadunk el, 2011. december  23-ig.

KiFizEthEtiK az öNKORmÁNyzatOK a víz- éS cSatORNahÁLózat-FELújítÁSi muNKÁLatOKat

3,7 millió lejt kaptak a Hargita megyei települések

Több Hargita megyei településen is végéhez közelednek a csatornázási munkálatok. Jól kanalizált fejlesztési pénzek fotó: tamás attila

 fotó: csíki zsolt

HirDETésEk

Felszámolócég titKÁRNŐt KERES.
Feladatok, elvárások: 
n kapcsolattartás a cég ügyfeleivel;
n kapcsolódó határidős feladatok koordinálása;
n különböző engedélyeztetési eljárások lebonyolítása;
n egyéb jogi feladatok ellátása;
n precíz munkavégzés, megbízható személyiség, jó kommunikációs
 készség, problémamegoldó képesség, rugalmasság, 
 önálló munkavégzésre való hajlam;
n román, magyar nyelvtudás;
n számítógépes felhasználói ismeretek – MS Office alkalmazások.
Előny: n jogi végzettség n hajtási jogosítvány n hasonló munkakör-

ben szerzett tapasztalat n angol nyelvtudás.
Jelentkezési határidő: 2011. december 31.
Fényképes szakmai önéletrajzát rövid motivációs levelét a következő 

e-mail címre várjuk: diz_hr@yahoo.ro. Fax: 0366–814648.
az előző hirdetésekben rossz e-mail cím jelent meg.  

Elnézést kérünk, várjuk jelentkezésüket.

NagycSaLÁdOK KaRÁcSONya

A jövőt jelenti a gyermekre mondott igen



„Rémálom-foRgatókönyv”

A brit kormány 
felkészül az evakuálásra
azt dolgozza ki a kabinet, hogyan tudja hazahozni a Spa-
nyolországban vagy Portugáliában élő briteket, ha a két 
ország bankrendszere összeomlik. a Spanyolországban 
és Portugáliában élő britek evakuálásának tervein dol-
gozik a brit kormány arra az esetre, ha ezeknek az or-
szágoknak a bankrendszere összeomlik, és a helyi brit 
lakosság nem jut hozzá megtakarításaihoz – írta minisz-
tériumi forrásokat idézve a the Sunday times.

Spanyolországban csaknem egymillió, Portugáliában hoz-
závetőleg 50 ezer brit él; zömük nyugdíjas. A tekintélyes 
konzervatív vasárnapi brit lap értesülései szerint a brit 

külügyminisztérium és a pénzügyminisztérium készülő evaku-
álási vésztervei „e két legsebezhetőbb” euróövezeti tagállamra 
összpontosítanak. A lapértesülés szerint a brit külügyminiszté-
riumot az a lehetőség aggasztja, hogy a két országban élő britek 
nem tudnak hazatérni, ha nem jutnak hozzá a helyi bankok-
ban lévő pénzükhöz, és esetleg otthonukat is elveszthetik, ha a 
bankok azonnali beszedést rendelnek el az ingatlanokra felvett 
jelzáloghitelekre. A The Sunday Times forrásai szerint a brit 
külügyminisztérium által felvázolt „rémálom-forgatókönyv” 
azzal számol, hogy „földönfutóvá lett britek ezrei” kénytele-
nek repülőtereken aludni, miután pénz nélkül nem tudnak 
hazatérni. A lap szerint a vésztervek között szerepel repülőgé-
pek, buszok és hajók kiküldése a britek hazaszállítására. A brit 
külügyminisztérium emellett „kisebb kölcsönök” nyújtásának 
lehetőségét is vizsgálja az érintett országokban rekedt britek 
számára, a pénzügyminisztérium pedig arra próbálná rávenni 
a spanyol és portugál kormányt, hogy utasítsák a helyi banko-
kat a britek megtakarításainak hozzáférhetővé tételére, bizto-
sítandó, hogy a helyi brit lakosság „legalább élelmiszert és más 
alapvető árucikkeket tudjon vásárolni”.

A The Sunday Timesnak egy magas beosztású brit kül-
ügyminisztériumi tisztviselő azt mondta, hogy e tervek „a 
legrosszabb forgatókönyv” bekövetkeztének esetére készül-
nek, és a minisztérium korábbi tömeges evakuálások tapasz-
talatait is felhasználja. A libanoni Hezbollah és Izrael 2006-
os háborújának idején például Nagy-Britannia hadihajókat 
küldött a Libanonban élő britek kimenekítésére.

A brit pénzügyminisztérium megerősítette a lapnak, hogy 
készülnek tervek a britek megsegítésére euróövezeti bankok ösz-
szeomlása esetére, de a tárca részleteket nem közölt.

Nagy-Britannia mintha nem bízná a véletlenre a dolgot. Né-
hány hete a pénzügyi felügyelet elnöke a legnagyobb brit bankok 
vezetőivel találkozott, és felkérte őket, hogy dolgozzák ki saját 
akciótervüket az eurózóna szétesése esetére. A brit kormányfő 
volt az egyetlen a másfél hete véget ért EU- és eurózónacsúcson, 
aki mereven elutasította az uniós alapszerződés átírását.

kevesen élnek a szeptember-
ben megjelent 2011/30-as kor-
mányrendelet kínálta adósság-
átütemezési, illetve büntetőka-
mat eltörlési lehetőségekkel. 
A rendelet előírása értelmé-
ben az állami, valamint a kü-
lönböző társadalombiztosítási 
költ ségvetésekkel szemben 
jegy zett hátralékos alaptarto-
zások és azok kamatjai 2011. 
december 31-ig, illetve 2012. 
június 30-ig történő törleszté-
se esetében kedvezmények 
nyújthatók az érintett adófize-
tők, magán- és jogi személyek 
számára. a kormányrendelet 
előírásainak gyakorlatba ülte-
tésére vonatkozóan időközben 
megjelentek a módszertani nor-
mákat tartalmazó szakhatósági 
rendeletek. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az állami költségvetéssel 
szembeni adósságok ked-
vezményes törlesztésével 

kapcsolatosan jelent meg a köz-
pénzügyi miniszter 2011/2604-es, 
valamint az Országos Adóügy-
nökség elnökének a 2011/3253-as 

rendelete. Ezek részletezik, hogy 
milyen körülmények és feltételek 
között kerül sor az alaptartozá-
sok nyomán kivetett késedelmi 
bírságok és késedelmi kamatok 

eltörlésére, illetve csökkentésé-
re. Az adóhatóságoknak október 
15-ig kellett beazonosítaniuk az 
érintett adófizetőket, és azokat 
értesíteniük a szóban forgó jog-

Gazdaság
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 hirdetés

az adóhátRalék-töRleSztéSi

Kevesen élnek

Csupán 157 adófizető élt a törvény kínálta könnyítésekkel az adóhátralék törlesztésében

> Csődvédelmet kért a Fornetti 
Románia. A Fornetti Románia csődvé-
delemi eljárást kezdeményezett az ille-
tékes temesvári bíróságon – közölte az 
MTI-vel a tulajdonos, a magyarországi 
Fornetti Holding Kft. Az anyacég sze-
rint az intézkedést az instabil gazdasá-
gi környezet, a román belső fogyasztási 
piac tartós csökkenése és a gazdasági 
válság hatásai együttesen tették szükség-
szerűvé. A csődvédelmet kérő Fornetti 
Románia alig egy éve fejezte be több 
mint 10 millió eurós automatizálási 
programját. A közlemény szerint a tulaj-
donosi döntés célja, hogy az egyébként 

10 éve működő, jelentős élelmiszeripari 
potenciált képviselő vállalat minimali-
zálja a következő évek piaci-pénzügyi 
kockázatait és megfelelő reorganizáci-
ós terv mellett folytatva tevékenységét 
újabb növekedési pályára állhasson. A 
Fornetti franchise rendszerben működ-
teti látványpékségeit, hálózatával 17 or-
szágban van jelen, termékei a cég hon-
lapja szerint 27 országban kaphatók. 
Korábbi közlés szerint a cégcsoportban 
közel tízezren dolgoznak, és évente 50 
ezer tonna pékárut értékesítenek, a hét-
ezer tagból álló franchise hálózat évente 
200 millió eurós forgalmat bonyolít. hí
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> Világmárkák Székelyudvar
helyen. 2011. december 19-én, azaz 
a mai napon megnyitotta kapuit a 
székelyudvarhelyi Merkúr Áruház 
földszintjén a német illetőségű DM 
– Drogerie Markt. A DM legújabb 
üzlete, amely a naponta 9–20 óráig 
– tart nyitva, hatalmas eladótérrel és 
kiemelkedő termékválasztékkal várja 
udvarhelyi vásárlóit. 

A DM a nyitás napján, és az ezt 
követő két napon külön akcióval is 
készült, a vásárlók húszszázalékos 
kedvezményt kapnak minden ott vá-
sárolt termékre. A DM összes üzleté-

hez hasonlóan, itt is a bioélelmiszerek 
széles választéka kapható, ami az 
egészségmegőrzés filozófiáját tükrözi. 
A Drogerie Markt 2007-ben nyitotta 
meg első üzletét Romániában, ame-
lyeknek száma mára lassan eléri az öt-
venet. 

Az egyik legnagyobb drogéria-üz-
letlánc jelenleg több mint kétezer áru-
házat üzemeltet Európa-szerte, alkal-
mazottjainak száma pedig közel áll a 
40 ezerhez. 

Az alapítók a mai napig aktív üz-
letemberként segítik a cég fejlődését, 
több ezer ember számára lehetővé téve 

az „Itt vagyok önmagam, itt vásáro-
lok” szlogennel történő azonosulást.

> Szlovénia a keletközépeurópai 
térség legversenyképesebb országa. 
Szlovénia, Csehországot és Magyar-
országot megelőzve, a kelet-közép-eu-
rópai térség legversenyképesebb gaz-
dasága – állapította meg egy, a The 
European House-Ambrosetti szervezet 
megbízásából készített átfogó regionális 
tanulmányában több nemzetközi nagy-
vállalat. Az elemzés szerint a térségbeli 
államok közül versenyképesség tekin-
tetében Szlovénia vezet, rendre Cseh-

ország, Magyarország, Horvátország, 
Szlovákia, Lengyelország és Románia 
előtt. A rangsor készítői a térségbeli 
országok infrastruktúráját, innovációs 
képességeit, oktatási rendszereit, üzleti 
környezetét, megbízhatóságát, struk-
turális reformjait, humánerőforrás-, 
illetve kutatás-fejlesztési beruházásait, 
valamint a pénzügyi rendszer fejlett-
ségét vizsgálták. Kiemelték: Szlovénia 
össztermékének kimagasló hányadát, 
1,86 százalékát fordítja kutatás-fejlesz-
tésre, míg a rangsorban legrosszabbul 
teljesítő Románia esetében ez az arány 
csupán 0,47 százalék.
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kedvezményekről

a felkínált lehetőséggel
szabályok biztosította kedvező 
lehetőségekről. 

Több mint háromezer 
érintett a megyében
Erre megyénkben is sor ke-

rült, s Kedves Imre közgazdász, 
a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság ügyvezető igaz-
gatója szerint augusztus 31-én 
3196 olyan adófizetőt tartottak 
nyilván, amelyek adósságának 
értéke meghaladta az 1000 lejt, 
ezek közül pedig 2271 késedelmi 
bírság fizetésére is kötelezett. A 
kiértesítéseket postázták, s abban 
reménykedtek, hogy sokan fog-
nak élni a felkínált lehetőségekkel. 
Egyelőre azonban ez nem követ-
kezett be. December 13-ával be-
zárólag az adóhatóság részéről 157 
határozat született meg bizonyos 
tartozások eltörlésére vonatkozó-
an, ilyenképpen pedig a 157 érin-
tett adófizető összesen 137 117 
lejes befizetési kötelezettség alól 
mentesült. Az alaptartozások össz-
értéke közel 2 millió lejt tesz ki, 
ennek a befizetésére lehet számí-
tani december 31-ig. 

Hat százalék élt 
a lehetőséggel
Amint megtudtuk, voltak 

olyan cégek is, amelyek esetében 
a törölt befizetési kötelezettség 
viszonylag jelentős, több mint 

3000 lej. Ha az érintettek számá-
hoz viszonyítjuk a már említett 
157-et, akkor alig 6 százalékról 
van szó, ami érthetetlen módon 
alacsony arány. Persze az akció 
még nem ért véget, de az meg-
előlegezhető, hogy az illetéke-
sek reményei nem váltak be. És 
ebben közrejátszott az is, hogy 
országszerte számos cég fizeté-
si nehézségekkel küszködik, s 
ilyen körülmények között nem 
áll módjában, legalábbis egyelőre 
nem, az alaptartozás befizetése. 
Márpedig amennyiben erre nem 
kerül sor, akkor nem részesülhet 
a járulékos tartozások eltörlésé-
ben, illetve csökkentésében. 

Több mint négyezren 
ütemezhetnek át
Nem jobb a helyzet a költ-

ségvetéssel szemben felhalmo-

zott adósságok törlesztésének 
átütemezése tekintetében sem. 
Ezt a március végén megjelent 
2011/29-es sürgősségi kormány-
rendelet teszi lehetővé, adott 
feltételek teljesítése közepette. 
Megyénkben elméletileg több 
mint 4000 vállalkozás esetében 
lett volna lehetséges az adóssá-
gok átütemezése. 

72 kérést nyújtottak be
Ezzel szemben november 

30-cal bezárólag 72 cég nyújtott 
be átütemezési kérést, azok kö-
zül 66 számára hagyták jóvá az 
átütemezést, 5 esetben különbö-
ző okok miatt kérésüket vissza-
utasították, 1 kérés megoldása 
pedig jelenleg is folyamatban 
van. Idetartozik az is, hogy az 
átütemezési kérés jóváhagyá-
sát követően 4 cég esetében az 
átütemezés érvényét vesztette, 
ugyanis a kérelmezőnek utólag 
nem sikerült betartania, illetve 
eleget tennie a vállalt kötele-
zettségeknek. 

Meg kell jegyeznünk, hogy 
országos viszonylatban sem sok-
kal jobb a helyzet, azaz a hátra-
lékot felhalmozott cégek nehéz 
gazdasági-pénzügyi helyzetük 
okán nem képesek igénybe ven-
ni azokat a lehetőségeket, ame-
lyek bizonyos kedvezményeket 
is biztosíthatnak. 

 hirdetések

Közrejátszott az is, 
hogy országszerte szá
mos cég fizetési nehéz
ségekkel küszködik, 
s ilyen körülmények 
között nem áll mód
jában, legalábbis egy
előre nem, az alaptar
tozás befizetése.

Adózás jövedelmi normA AlApján

Jóváhagyott 
tevékenységjegyzék

Független tevékenységből származó kereskedelmi jö-
vedelemnek minősül az adófizetők kereskedői tényke-
déséből, szolgáltatások nyújtásából, illetve egy adott 
mesterség űzéséből származó jövedelem. Amennyiben 
a szóban forgó tevékenységeket a vállalkozó egyénileg 
valósítja meg, illetve nem foglalkoztat alkalmazottakat, 
akkor az adózása jövedelmi norma alapján is történhet. 

H. Z.

Az engedélyezett magánszemélyek, a családi vállalkozások 
és az egyéni vállalkozások esetében a nettó jövedelem 
megállapítása jövedelmi normák révén esetenként elő-

nyös lehet, többek között annak okán is, hogy az adóteher előre 
látható, az ügyvitel viszonylag egyszerűbb, s ennek köszönhe-
tően kiszámíthatóbbá válik a tevékenység hozadéka is. Hogy ki 
jogosult és milyen körülmények között nettó jövedelmének jö-
vedelmi normák alapján történő megállapítására, azt a területi-
leg illetékes adóhatóság állapítja meg. Azokat a tevékenységeket 
viszont, amelyek esetében ez a rendszer alkalmazható, pénzügy-
miniszteri rendelettel hagyják jóvá. A 2012-es évre vonatkozóan 
a szóban forgó tevékenységek jegyzékét a Hivatalos Közlöny de-
cember 9-i számában megjelent 2011/2875-ös rendelettel hagy-
ta jóvá Gheorghe Ialomiţianu pénzügyminiszter. Ez a rendelet, 
illetve  a jegyzék részben megkönnyíti az adóhatóságok dolgát, 
amolyan eligazítás számukra. Több száz ilyen tevékenység kódja 
szerepel a szóban forgó rendeletben, s azok a nemzetgazdasági 
tevékenységek osztályozása (az úgynevezett CAEN-kód) alap-
ján álltak össze. A legnagyobb újdonság e tekintetben az, hogy 
2012-től kezdődően a taxisok esetében is alkalmazandó a jöve-
delmi norma. Emlékeztetnénk: annak idején, hogy adózásukat 
a reál rendszer szerint állapították meg, a taxisok körében igen 
nagy elégedetlenséget váltott ki. A jövedelmi norma alapján 
történő adózás esetében az évi jövedelem nem lehet kevesebb, 
mint az országos szavatolt minimálbér tizenkétszerese. Hargita 
megyében a taxisok esetében ezzel az értékszinttel dolgoztak az 
adóhatóságok, ami azt jelenti, hogy az évi adózandó jövedelmük 
8040 lej lesz. Azt is megtudtuk a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Igazgatóság illetékeseitől, hogy a jövő esztendőben megyénk-
ben mintegy 600 vállalkozó esetében lesz alkalmazandó a jö-
vedelmi norma, az annak alapján adózandók közül legtöbben a 
székelyudvarhelyi zónában találhatók. Jó tudni azonban azt is, 
hogy amennyiben az e kategóriába sorolt adott vállalkozó több 
típusú tevékenysége is „szerepel”, akkor külön-külön mindegyik-
re megállapítandó a jövedelmi norma. Továbbá családi vállal-
kozások esetében annak minden egyes tagjára alkalmazandó 
külön-külön a jövedelmi norma. Az ügyvitel valóban egysze-
rű, még csak egyszerűsített könyvvitelre sem kötelezettek az e 
kategóriába soroltak, de ez nem jelenti azt, hogy semminemű 
nyilvántartást nem kell vezetniük. Így például a leltárkönyvet, 
valamint a könyvviteli naplót vezetniük kell, és sajnos a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy ezen kötelezettségükről sokan megfe-
ledkeznek. Azt is nyomatékolni kell, hogy a nettó jövedelemnek 
a jövedelmi  normák alapján történő megállapítása egy dolog, 
és teljesen más  az áfafizetés. A Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
illetékesei szerint előfordul, hogy az áfáról egyesek megfeledkez-
nek, illetve abban a tévhitben élnek, hogy az áfával kapcsolatos 
előírások nem vonatkoznak azokra, akik esetében alkalmazan-
dó a jövedelmi norma. A miniszteri rendelet értelmében a jö-
vedelmi normák szintjeit e hónap folyamán kell véglegesíteni 
és december 31-ig nyilvánosságra hozni a Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóságok honlapjain.
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Új modell a láthatáron

A jövő évben megvásárolható lesz a Dacia Lodgy

Autósmagazin

az idén a trophée andros 
jégralibajnokság keretében be-
mutatkozik a dacia új modellje, 
a lodgy. egy sportváltozatról van 
szó, amely előhírnöke a 2012-
ben sorozatgyártásra kerülő új 
modellnek. Erről egyelőre keve-
set tudni, csupán azt, hogy azt 
a 2012. márciusi genfi autósza-
lonon szemlélheti majd meg a 
nagyközönség. Az viszont biztos, 
hogy egy családi személygépko-
csiról van szó, és a modell kiske-
reskedelmi ára – a felszereltség 
függvényében – előreláthatóan 
13 000–18 000 euró lesz.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Egyes elemzők úgy véleked-
nek, hogy a Lodgyval saját 
magának lesz versenytársa a 

francia cég, nevezetesen a Renault 
Scenic személygépkocsinak – de an-
nál mintegy 7000 euróval olcsóbb 
lesz ez az új modell. A tervezők, a 
gyártó természetesen jóval többet 
tud erről az autóról, de a motorizá-
lás, a felszereltség tekintetében egy-
előre nem nyilatkoznak. Az viszont 
biztos, hogy a sorozatgyártás a jövő 
esztendőben megkezdődik, és az új 
személygépkocsi megvásárolható 
lesz országunkban is.

Itthon készül, 
Tangerben szerelik össze
Hogy hogyan is áll össze ez 

a gépkocsi, az egy különös és sa-
játos történet: összeszerelésére a 
marokkói Tangerben létesített 
gyárban kerül sor, amely építésé-
re a Renault több mint egymilli-
árd eurót fektetett be. Kizárólag 
itt szerelik össze a Dacia Lodgyt, 
de mégis Romániában készül. 
A Renault Industrie Romania 
ügykezeli a CKD (Complete 
Knocked Down – összeszerelet-
len gépkocsik) exportközpontot, 
amely révén az összeszereletlenül 
kikerül Tangerbe, és ott rakják 
össze, azaz fizikailag ott való-
sul meg. Az Automobile Dacia 
szempontjából is megvan ennek 

a maga jelentősége, hisz annak 
számára az mintegy egymilliárd 
lejes üzleti forgalmat fog jelen-
teni. Ha az összeszerelésre is a 
mioveni-i gyárban kerülne sor, 
akkor a jövő esztendei termelése 
meghaladta volna a 450 000 sze-
mélygépkocsit, az üzleti forgal-
ma pedig elérhette volna a 4,5–5 
milliárd eurót. Erre viszont nincs 
kapacitás, s a Renaultnak nem is 
állt szándékában a mioveni-i gyár 
kapacitásának a növelése.

Amit még a Lodgy-ról tudni 
kell, az az, hogy a komponensei 70 
százaléka azonos a Dacia jelenleg 
gyártott modelljeiével. A többit 
részben Romániában, részben 
Tangerben állítják elő, de bizo-
nyos alkotóelemeket importálni 
fognak más beszállítóktól. A hiva-
talos bejelentés szerint a marokkói 
gyárban 2012-ben 90 000 Dacia 
Lodgy személygépkocsit szerelnek 

majd össze, a következő esztendő-
ben pedig 170 000-et. Amúgy a 
marokkói gyárnak az összeszerelé-
si kapacitását 2012-re 200 000-re 
tervezték, de azt majd 400 000-re 
szeretnék növelni. 

a motorizálás még titok
A legizgalmasabb kérdés az, 

hogy milyen motor is kerül ebbe az 
új modellbe. Nos, ez egyelőre üzle-
ti titok. Azt viszont tudni, hogy a 
Renault 13 millió eurót fektetett be 
az új motorok kifejlesztésére. Két 
benzinüzemelésű, turbófeltöltésű, 
háromhengeres, 0,9 és 1,2 literes 
motorról van szó, s a tervek szerint 
ezekkel fogják helyettesíteni a je-
lenlegi 1,2 és 1,6 literes motorokat. 
Állítólag ezek a motorok kerülnek 
majd be 2013-tól kezdődően a 
Logan új változatába, a Logan 2-be. 
De hogy ezek lesznek-e a Lodgyban 
is, azt nem tudni. Hallani arról is, 

hogy 2013-tól megjelenik majd 
a Lodgy teherszállító változata is, 
amelyet Lodgy K68 néven fognak 
majd forgalmazni, s amelyet majd 
csúszószerkezetes oldalajtókkal 
látnak el. 

logan-, duster- 
és Sandero-leltár
A Dacia Lodgy új és sajátos fe-

jezetet jelent majd a hazai autógyár-
tásban. Készül egy összeszereletlen 
jármű, amely majd beleszámítódik a 
mioveni-i gyár üzleti forgalmába és 
exportjába, ám fizikailag legyártott, 
azaz összeszerelt járműként nem je-
lenik meg. De amíg találkozhatunk 
az utakon az új modellel, tekintsük 
át a Dacia Logan, illetve a Duster 
„leltárát”: a Dacia Logan gyártása 
2004-ben kezdődött, és október 
31-ig összesen 678 234 darabot állí-
tottak elő, a Logan MCV gyártásba 
bocsátására 2006-ban került sor, a 

gyárkaput 349 171 darab hagyta el. 
A Sandero sorozatgyártása 2007-
ben kezdődött, eddig 389 603-at 
állítottak elő, ugyancsak 2007-ben 
hagyta el a gyárkaput az első Logan 
Pick-Up, abból 26 038 készült el, kö-
vetkezett 2008-ban a Logan VAN, s 
abból eddig 42 931-et szereltek össze, 
majd a tavaly a Duster, amelyből a 
múlt hónap végéig 213 275 darab 
került le a szerelősorról. 2009-ben a 
mioveni-i gyárban összesen 261 010 
járművet gyártottak, 2010-ben 
341 300-at, az idén pedig előre-
láthatólag 340 000-et. 

Annak ellenére, hogy az idén 
kevesebb gépkocsi került le a sze-
relőszalagokról, mint a tavaly, az 
üzleti forgalom a becslések szerint 
1,3 milliárd euróval lesz nagyobb, 
mint 2010-ben, s ez annak köszön-
hető, hogy jelentős mértékben 
megnövekedett a drágább modell, 
a Duster részaránya.

Statisztikai adatok szerint 
ebben az esztendőben első 
ízben november hónap fo-

lyamán jegyeztek be a forgalom-
ba 10 000-nél több személygép-
kocsit. Ez annak tulajdonítható, 
hogy végéhez közeledett a roncs-
program, és ezért a potenciális 
vevők érdekeltebbek voltak az ér-
tékjegyek értékesítésében. Az esz-
tendő első 11 hónapjában közel 
74 000 új személygépkocsit írat-
tak be tulajdonosaik a forgalom-
ba, ami 10 százalékkal kevesebb, 
mint a megelőző esztendő azonos 
időszakában bejegyzettek száma 
– így már a novemberi rekorddal 
nem nagyon érdemes büszkél-

kedni. Az elmúlt esztendőben 
egyébként négy olyan hónap is 
volt, amikor sikerült túlhaladni a 
10 000-es „küszöböt”. 2010-ben a 
csúcshónap december volt, ami-
kor is a forgalomba beíratott új 
személygépkocsik száma 12 472 
volt. Tavaly novemberben 11 440 
személygépkocsit írattak be forga-
lomba, az idén pedig 10 279-et.

Mint ismeretes, a roncsprog-
ram az elmúlt héten lezárult, már 
ami a kiselejtezést illeti. A rendel-
kezésünkre álló adatok szerint a 
program keretében közel 116 000, 
tízévesnél öregebb gépkocsi kise-
lejtezésére került sor, e tekintetben 
is visszaesés mutatkozott, ugyanis 

az elmúlt esztendőben kiselejte-
zett járművek száma megközelítet-
te a 190 000-et. A becslések szerint 
egyébként az idén megvásárolt 
új személygépkocsik mintegy 50 
százaléka roncsprogram keretében 
került tulajdonosához. 

Lehet, hogy december is jó 
hónapnak ígérkezik, de az idén 
bejegyzésre kerülő új személygép-
kocsik száma a legjobb esetben 
sem haladhatja meg a 85 000-et. 
Van olyan becslés is, amely szerint 
azok száma 80 000 körül lesz. Ez 
pedig azt jelenti, hogy az elmúlt 
évhez viszonyítva az idén a vissza-
esés aránya meg fogja haladni a 10 
százalékot.

Az egyik legtekintélyesebb 
szakintézmény, a németor-
szági TÜV 2010 nyara és 

2011 nyara között elvégzett 7 253 
709 műszaki felülvizsgálatot elem-
zett ki. Ennek keretében azt vizsgál-
ták meg, hogy milyen meghibáso-
dások okán nem megy át a vizsgán 
egy adott márkájú személygépkocsi. 
A vizsgálódás eredménye rossz fényt 
vet a Dacia Loganra. A két-három 
éves „életkorú” kategóriában az első 
helyre került: ennél a márkánál ál-
lapítottak meg legtöbb meghibáso-
dást. A négy-öt éves kategóriában 
a második helyre került (a Renault 
Expace után). Az elemzők szerint 
az ilyen rangsorolásnak meglehet a 

maga szerepe egy adott ország hasz-
náltautó-piacán, a nyilvánosságra ho-
zott adatok elriaszthatják egy adott 
márka vagy modell megvásárlásától 
a potenciális vevőt. A legmegbízha-
tóbb márkának a TÜV tanulmánya 
szerint a Toyota bizonyult (a Toyota 
Prius és a Toyota Auris), azt követte 
a Mazda 2 és a Volkswagen Phaeton. 
A tanulmány eredményei ugyan so-
katmondóak, de számolni kell azzal, 
hogy Németországban rendszerint 
az évi viszonylatban megtett kilomé-
terszám jóval nagyobb, mint Európa 
számos országában, ugyanakkor az 
időszakos műszaki vizsgálat kritéri-
umrendszere is jóval szigorúbb, mint 
például mifelénk.

Egy angol szaklapban közölt felvétel a Lodgy állítólagos prototípusáról. A gyártó cáfolja valódiságát
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Rekord született
ProblémáS logan

Sok a meghibásodás 



Sorozatban ötödször választották 
Novák Károly Eduárdot és Tófal-
vi Évát Hargita megye legjobb 
sportolójának. A Hargita Megyei 
Sport- és Ifjúsági Igazgatóság 
és Hargita Megye Tanácsa által 
szervezett tegnapi sportgálán dí-
jazták a megye legjobb ifjúsági 
és felnőtt sportolóit egyéniben és 
csapatban is.

Megosztva kapta Tófalvi 
Éva sílövő és Novák Ká
roly Eduárd 2011 Hargi

ta megye legjobb sportolója díját, a 
csapatok között a Székelyudvarhelyi 
Kézilabda Club és a HSC Csíksze
reda jégkorongcsapata osztozott az 
első helyen. Egyéniben immár ötö
dik éve, hogy a Tófalvi–Novák páros 
szállítja a megye sportéletébe a leg
több pontot.

A tegnap délelőtti gálán az is 
kiderült, hogy a téli sportok mellett 
a küzdősportokban is elég erős lett 
Hargita megye: az egyéni díjazottak 
közül 19en téli, 11en küzdő és 
3an egyéb sportágban jeleskedtek.

Díjazottak
Ifjúsági csapatok: 1. Székely

ud var helyi ISK U18as női és U21
es férfigyeplabdacsapata, illetve 
a Csíkszeredai ISKHSC U18as 
csapata, 2. Csíkszeredai ISKHSC 
U16, 3. Székelyudvarhelyi ISK lány 
U18as gyeplabdacsapata.

Felnőtt csapatok: 1. Székely
ud varhelyi SZKC és a Csíkszeredai 

HSC, 2. Csíkszeredai Sport Club 
női csapata, 3. Csíkszeredai Bushi 
Tokukai Sportklub kendocsapata.

Ifjúsági egyéni: lányok: 1. Balázs 
Tünde (gyorskorcsolya, Csíkszeredai 
ISK), 2. Silló Ottília (gyorskorcso
lya, Csíkszeredai ISK), 3. Sára Tímea 
(sílövészet, Gyergyószentmiklósi 
ISK); fiúk: 1. Imre Emil (gyorskor
csolya, Csíkszeredai ISK), 2. Gál 
Oravecz István (gyorskorcsolya, 
Csíkszeredai ISK), 3. Kopacz Kund 
(alpesi sí, Tanulók Klubja).

Felnőtt sportolók: 1. Tófalvi 
Éva (biatlon, Csíkszeredai Sport
klub) és Novák Károly Eduárd 
(kerékpár, Csíkszeredai Tusnád 
Cycling Team), 3. Suciu Simon (táj
futó, Csíkszeredai Kárpátok SE), 4. 
Kelemen Zoltán (műkorcsolyázó, 
Csíkszeredai Sportklub), 5. Péter 
Endre (taekwondo, Csíkszeredai 

Blackwidow SK), 6. Gerczuj Adél 
(cselgáncs, Csíkszeredai Sportklub), 
7. Puskás T. Ferenc (siklóernyő, 
Csíkszeredai Turbulencia SK), 8. 
Olti Attila és Westhout Noémi 
(taekwondo WTF, Csíkszeredai 
Blackwidow Sportklub SK).

Különdíjak
Veterán sportolók: Keresztes 

Gyula, Barabás Rozália, Spanache 
Ilie, Kedves Ignác, Sándor Stefan 
(Csíki Futókör, atlétika), Imre Ist
ván, Orbán József, Poráczki Csa
ba (AS Gentiana, atlétika), Szőcs 
László (Sportklub, cselgáncs), 
Cso mortáni Attila, Kovács At
tila (atlétika); 2011-es év sport-
eredményei alapján: Kiss István  
(Székelykeresztúri Tanulók Klubja, 
edző), Papp Eszter, Paslaru Vlad 
(sporttánc, Gyergyószentmiklós), 

Vajda Sándor, Juon Mihály, Márton 
Barna, Jakab Árpád, Molnos Sán
dor (birkózás, Székelyudvarhelyi 
ISK), Farkas Zoltán, Szőcs Ele mér, 
Stoica Márk, Finta Viktória (csel
gáncs, Csíkszeredai ISK), Cosarca 
Cosmin, Deac Razvan, Valcan 
Teodora, Voda Ionut (szánkó, 
Maroshévízi ISK), Búzás Doroty
tya, Gegő Hunor (sífutás, Csíksze
redai ISK).

A Hargita megyei labdarú-
gás fennállásának alkalmából: 
Székelyudvarhelyről: Bálint Ferenc, 
Lőrincz István, Jakab József, Borbély 
Albert, Zsombori Gyula, Csavar 
Zoltán, Bokor György, Péter József, 
Tamás Zoltán, Szél Károly, Lász
ló Gyula, László László, Lőrincz 
Géza, Béres Gyula, Schwarzenberg 
Ká roly; Csíkszeredából: Kopacz 
József, Ladó Dénes, Csöregi János, 
Kecseti Pál, Major Ágoston, Takács 
István, Sticlaru Ioan, id. Antal Kár
oly; Gyergyószentmiklósról: Buslig 
Gyula, Bartha Ferenc, Paltán József, 
Benedek Pál, Kémenes Béla, Antal 
Péter, Cerghezian Aurel, Farkas Csa
ba; Maroshévízről: Toderita Vlad, 
Jánosi Valér; Balánbányáról: Barna 
Ioan, Androni Gheorghe, Kozma 
Kálmán; Székelykeresztúrról: Ütő 
László, Györfi Károly, Simó Lajos, 
Zsidó János, Demeter Sándor, id. 
Klein László.

A megye tanintézményei által 
elért eredményekért: a zetelaki Dr. 
Boros Fortunát Elméleti Líceum 
lány kézilabdacsapata.

Tófalvi és Novák újra a legjobb
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Sport
Tófalvi újabb 

világkupapontjai

Hochfilzenben került sor 
ezen a hétvégén is az 
újabb biatlon világ ku

pafutamokra. Két egyéni és egy 
vegyes csapat számot rendeztek. 
Tófalvi Éva egyéniben a 36., il
letve a 45. helyeket szerezte meg, 
ezzel újabb vkpontokat zsebelhe
tett be. Ferencz Réka és Luminiţa 
Pişcoran csak a sprintszámon áll
hatott rajthoz, amelyen a 89. és a 
94. helyen értek célba. A követke
ző világkupafutamra 2012. január 
2–8. között kerül sor a németor
szági Oberhofban.

Eredmények
Nők: sprint, 7,5 km: 1. Olga 

Zajceva (orosz), 2. Darja Dom
racseva (fehérorosz), 3. Helena 
Ekholm (svéd) ... 36. Tófalvi Éva, 
89. Ferencz Réka, 94. Luminiţa 
Pişcoran; üldöző, 10 km: 1. Olga 
Zajceva, 2. Helena Ekholm, 3. 
Darja Domracseva ... 45. Tófal
vi Éva. Az összetett vk állása: 1. 
Magdalena Neuner (német) 336 
pont, 2. Darja Domracseva 327, 3. 
Kaisa Makarainen (finn) 301 ... 25. 
Tófalvi Éva 93, 73. Ferencz Réka 1.

Férfiak: sprint, 10 km: 1. Tarjei 
Boe, 2. Martin Fourcade, 3. Timofey 
Lapshin ... 100. Gavrilă Ştefan; ül-
döző: 1. Andreas Birnbacher, 2. 
Ole Einar Bjorndalen, 3. Simon 
Fourcade.

Csapat, vegyes: 1. Oroszország, 
2. Csehország, 3. Franciaország.

Novák ede idén is a megye legjobb férfisportolója lett fotó: Kopacz Gyula



Együtt ünnepelt a Székely ud
varhelyi KC csapata a szurko
lókkal, a szimpatizánsokkal. 

Így zárta a 2011es évet, a sportcsar
nokban rendezett eseményen majd 
ötszázan vettek részt. Itt láthatta elő
ször mindenki a csapat jövő évi fali
naptárát. A csütörtöki nap ifjúsági ta
lálkozókkal kezdődött, előbb az 1es 
korosztály játszott bajnoki meccset, 
majd a 4esek bemutató találkozót. 
Ezután már a kellemes kézilabdáé 
volt a főszerep, a Székelyudvarhelyi 
KC, az Örgefiúk, a Fan Club és a 
Székely Medvék mérték össze erejü
ket. Nem az eredményeken volt a fő 
hangsúly.

Az este folyamán mutatták be a 
2012es SZKCfalinaptárat, amelyet 
a jelenlévők dedikáltak is. A játéko
soknak ezzel elkezdődött a téli szü
net, gyülekező 2012. január 4én.

Benedek Árpád Csaba, az SZKC 
ügyvezető igazgatója a csütörtöki 
évértékelő után elmondta: „Megál
lapítottuk, hogy 45 olyan pontot 
veszítettünk el, amelyek nem voltak 
betervezve. Az őszi csonka idény 
harmadik helyezésével meg vagyunk 
elégedve, de a megszerzett pontok 
számával viszont nem. A reális cél
kitűzés a továbbiakban a harmadik 
hely megszerzése, mivel az első két 
helyezett a Konstanca és a Bákó 
meglépett. Természetesen minden 
botlásukat megpróbáljuk majd ki
használni. Ugyanakkor ha lehetősé

günk lesz, akkor szeretnénk belföldi 
kapust igazolni, amennyiben lesz 
szabadon igazolható játékos. A baj 
az, hogy a jó kapusok száma kicsi és 
azok mind szerződés alatt állnak.”

Szerződést bontottak 
Bârzăvel
A Székelyudvarhelyi KC vezető

tanácsa kielemezte a Nemzeti Liga 
10. játéknap, CSM Ploieşti elleni 
mérkőzés után történteket. A folyó 
év november 26án rendezett ösz
szecsapás döntetlennel zárult, mely 
eredmény negatív hatással volt a táb
lázatra, illetve a klubra is. A bajnoki 
összecsapás után pár SZKCjátékos 
az ellenfél egyik kézilabdázójával a 
Jungel klubban együtt „ünnepeltek”. 
Sorin Bârză, aki akkor felépülési 
időszakát töltötte a térdműtétjét 
követően, együtt bulizott a többi
ekkel, a klub beleegyezése nélkül. 
Táncolt, szeszes italokat fogyasz
tott, nem tartotta szem előtt az or
vosok előírásait, ezzel nagy mérték
ben veszélyeztette, hogy mielőbb 
elkezdje az edzéseket. Az SZKC 
vezetőtanácsa úgy látja, hogy Sorin 
Bârză súlyosan megszegte a belső 
rendszabályzatban leszögezett pon
tokat, ugyanakkor tettével rossz 
fényt vetett a klubra, támogatókra. 
Ennek következményeként, alkal
mazva a belső rendszabályzatban 
leírtakat, 2012. január 1jétől a klub 
felbontja sportolói szerződését.
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Sikerrel vett akadály

Megvan a KK második győzelme

véget ért az elSő joga3 BajnokSág SzékelyUdvarhelyen

Bajnok a Szeméremajax

Megszületett a Csíkszeredai har-
gita gyöngye kk férfi-kosárlab-
dacsapatának második idénybeli 
győzelme. a csíkszeredai alaku-
lat a CS otopeni együttesét verte 
a román bajnokság 14. fordulójá-
ban, hazai környezetben.

Utolsó hazai környezetben 
rendezett mérkőzését 
játszotta a Csíkszeredai 

Hargita Gyöngye KK férfiko
sárlabdacsapata szombaton. Az 
ellenfél a pénzügyi gondokkal 
küszködő CS Otopeni volt. A 
Lászlófy Botond vezette csíki 
gárda bátran kezdte a mérkőzést, 
és az már az elején látszott, hogy 
ha a KK játékosai igazi csapatként 
tudnak játszani és feledtetik az el
múlt fordulók játékát, akkor nem 
lehet gond a győzelem. Ennek el
lenére a felek fejfej mellett halad
tak az első 10 percben, de végül 
kétpontos előnyre tett szert a KK. 
A második félidőben a vendégek 
összekapták magukat és megfor
dították az eredmény állását.

A félidő pont jókor jött, Lászlófy 
összekapta legénységét és a harmadik 
negyedtől kezdve már látszott, hogy 
itt a győzelem is meglesz. A 34. perc
ben utoljára „megrezgett a léc”, ami
kor Dies szabálytalansága technikai 

büntetőt ért, de ezt a Long és Erceg 
vezette KK kiküszöbölte és végül 
négy ponttal hozták a győzelmet.

A KK a hétközi 15. fordulóban 
Giurgiuba látogat. A találkozót de
cember 21én rendezik, ám a szövet
ség honlapján még nem tették közzé 
a találkozó kezdési időpontját.

Eredmény: Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye KK – CS Otopeni 
99:95 (22:20, 23:30, 25:15, 29:30). 
Pontszerzők: Tucker 28 (4x3), Erceg 
24 (5x3), Long 22 (1x3), Dies 12, 
Pora 7 (1x3), Jakab 5, Filovici 1, illet

ve Ţibîrna 22(1x3), Scott 22 (1x3), 
Santana 20 (4x3), Popa 12 (1x3), 
Popescu 10 (2x3), Boian 9.

A 14. forduló további ered-
ményei: Poli Iaşi – BCM U Piteşti 
80:91, Nagyszebeni CSU Atlassib – 
Bukaresti CSM 72:100, Marosvásár
helyi BC Mureş – Energia Rovinari 
Tg. Jiu 84:82, CSM Craiova – 
Nagyváradi SK 63:87, CSU Ploieşti 
– Temesvári BC 74:76, Bukaresti 
Dinamo – Kolozsvári U Mobitelco 
91:94, Medgyesi Gaz Metan – CSŞ 
Giurgiu 109:84.

Meggyőző fölénnyel utasította 
maga mögé a mezőnyt a hargita 
népe két munkatársát is sorai-
ban tudó Szeméremajax csapata 
az első székelyudvarhelyi joga3 
futsalbajnokságban. a két hóna-
pon át zajló küzdelmek során a 
résztvevő tizenhat csapat harminc 
mérkőzést játszott egymással.

HN-információ

Ráharaptak az udvarhelyiek 
az új kispályás őrületre: a 
teremfutball még kisebb 

változatát – amint azt neve, joga3 
futsal is mutatja, három a három el
len játsszák – nyolcvan leigazolt já
tékos űzte hetente kétszer a FitFeel 
Sport&Wellness Klubban kiala
kított, palánkokkal körülhatárolt 
joga arénában.

A kifinomult labdaérzéket igény
lő sportág – mely nem véletlenül in
dult Európa braziljaitól, Portugáliá
ból hódító útjára – a fociőrületéről 
méltán híres Székelyudvarhelyen is 
hamar követőkre talált: keddenként, 
illetve csütörtökönként többnyire 
látványos, színvonalas mérkőzése
ket játszottak, igaz, helyenként nem 
hiányzott a kőkemény egymásnak 
feszülés sem. „Fifikások előnyben” 
– mondta a bajnokság előtt Jakab 
Zoltán, a Sport Klub teremlabda
rúgócsapatának edzője, s meglátása 
néhány forduló után beigazolódni 
látszott: hamar az élbolyban találták 
magukat azok, akiknek a szájuk he
lyett a „lábuk beszélt.” 

Ebben főként a haveri társaság
ból verbuválódott Szeméremajax, 
valamint rutinos, egykor a nagy, il

letve kispályás futballt is sikerrel űző 
játékosokkal felsorakozó Famos1 
jeleskedett. Csakhogy míg utóbbiak 
menet közben elelhullattak fontos 
pontokat, addig a Szeméremajax az 
első fordulóban elszenvedett veresé
ge után egyenletesen teljesített, s a 
végelszámolásnál a huszonhét győ
zelem mellett egy döntetlent és két 
vereséget könyvelhetett el, ezzel pe
dig már négy fordulóval a finis előtt 
bajnok lett. A Famos1esek nyakáról 
az utolsó mérkőzésen szakították le 
az ezüstérmet, amely így az ellenük 
diadalmaskodó, kiválóan képzett já
tékosokból álló Mobilcomosokhoz 
került, a bútorgyáriak a bronzzal 
vigasztalódhattak. Említésre méltó 
továbbá a negyedik PB Háló lendü
letes játéka, a fantasztikus hajrát pro
dukáló, s ezzel az ötödik pozícióra 
feljövő Farkaslaka csapatszelleme, a 
hatodik Kerekkő kiegyensúlyozott
sága, a hetedik Biancosok szemnek 
is tetszetős technikája, valamint a 
meglepetésre bármikor képes nyol
cadik Magdolna is. Az első nyolc 
helyezett egyébként automatikusan 
jogot nyert a január végén induló, 
második bajnokság A ligájában való 
részvételre, a többiek, várhatóan új 
benevezőkkel együtt, alsóbb osztá
lyokban folytathatják. Dorsonczky 
József, a FitFeel SE elnöke, a tor
na házigazdája elárulta: jövőre 
futsalcsapatoknak is szerveznek egy 
tornát, s ha minden jól megy, a világ
hálón is követhetők lesznek a máso
dik bajnoki kiírás összecsapásai.

hargitanépe   

Évzárót tartottak 
az SZKC-nál

Ezúttal fegyelmezetten játszott a csíki gárda, aminek meg is lett az eredménye fotó: csíki Zsolt

A bajnokcsapat. Máthé Lehel, Józsa Csongor, Jakab Árpád, Costea Róbert, Adorjáni Attila

Európa Liga

Befejeződtek csütörtök este 
a labdarúgó Európa Liga 
csoportkörének fordulói. A 

csoportok első két helyezettje jutott 
tovább a legjobb 32 közé, ahol hoz
zájuk csatlakoztak a Bajnokok Ligája 
csoportkörének harmadikjai.

eredmények
A csoport: PAOK – Kazany 

1–1, Shamrock – Tottenham 0–4. 
A csoport végeredménye: 1. PAOK 
12 pont, 2. Kazany 11, 3. Tottenham 
10, 4. Shamrock 0.

B csoport: Hannover – Vorszkla 
3–1, Köbenhavn – Standard Liege 
0–1. A csoport végeredménye: 1. Stan
dard Liege 14 pont, 2. Hannover 11, 
3. FC Köbenhavn 5, 4. Vorszkla 2.

C csoport: Hapoel TelAviv – 
Varsói Legia 2–0, PSV Eindhoven – 
Bukaresti Rapid 2–1. A csoport vég-
eredménye: 1. PSV 16 pont, 2. Legia 
9, 3. Hapoel TelAviv 7, 4. Rapid 3.

G csoport: AZ Alkmaar – 
Metaliszt Harkiv 1–1, Austria Wien 
– Malmö 2–0. A csoport végeredmé-
nye: 1. Metaliszt 14 pont, 2. Alkmaar 
8, 3. Austria Wien 8, 4. Malmö 1.

H csoport: FC Bruges – Braga 
1–1, Birmingham – NK Maribor 
1–0. A csoport végeredménye: 1. 
Bruges 11 pont, 2. Braga 11, 3. Bir
mingham 10, 4. NK Maribor 1.

I csoport: Udinese – Celtic 
Glasgow 1–1, Atlético Madrid – 
Rennes 3–1. A csoport végeredmé
nye: 1. Atlético Madrid 13 pont, 2. 

Udinese 9, 3. Celtic Glasgow 6, 4. 
Rennes 3.

Sorsoltak az el-ben 
és a Bl-ben
Pénteken Nyonban kisorsolták 

az Európa Liga és a Bajnokok Ligája 
egyenes kiesési szakaszának párosítá
sait. Az egyedüli román csapatként a 
Steaua volt érdekelt a sorshúzáson, 
ők az ELben a holland Twente 
együttesét kapták ellenfélül. Ameny
nyiben a fővárosi gárda továbbjut, 
akkor a Viktoria Plzen – Schalke 
párosítás győztesével fog játszani a 
következő körben.

A BL-nyolcaddöntő párosítá-
sa: Olympique Lyon – APOEL, 
Napoli – Chelsea, AC Milan – 
Arsenal, Basel – Bayern, Leverkusen 
– Barcelona, CSZKA Moszkva 
– Real Madrid, Zenit – Benfica, 
Marseille – Inter. A nyolcaddöntő, 
első mérkőzéseit február 14–15. és 
21–22., míg a visszavágókat március 
6–7. és 13–14. között rendezik.

Európa Liga, legjobb 32. kö-
zött: Porto – Manchester City, Ajax 
– Manchester United, Lokomotiv 
Moszkva – Athletic Bilbao, Salz
burg – Metaliszt, Stoke – Valencia, 
Kazany – Olympiakosz , Alkmaar 
– Anderlecht, Lazio – Atlético 
Madrid, Steaua – Twente, Plzen – 
Schalke, Wisla – Standard Liege, 
Braga – Besiktas, Udinese – PAOK, 
Trabzonspor – PSV, Hannover – 
Bruges, Legia – Sporting. 
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HARGITA MEGYE TANÁCSA
HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK MŰEMLÉKVÉDELMI KÖZSZOLGÁLATA

– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –
versenyvizsgát hirdet  

egy munkaszerződéses állás betöltésére meghatározott időre
 OSZTÁLYVEZETŐ

Részvételi feltételek: 
– egyetemi végzettség záróvizsgával;
– minimum 2 éves szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek;
– egy idegen nyelv ismerete.
A versenyvizsga időpontja: 2012. január 20., 10 óra (írásbeli), és 2012. 

január 23. (szóbeli  vizsga)
Helyszín:  Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozás  határideje: 2011. december 29.
Könyvészeti anyagot, valamint bővebb felvilágosítást Hargita Megye Ta-

nácsának menedzsment igazgatóságán – humánerőforrás-részlegén – kaphat-
nak az érdeklődők (134-es iroda, telefon: 0266–207700, belső 1406–1408).

Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala
2012. január 18-án délelőtt 10 órakor nyílt árverést szervez 

338 m³  fővágásból származó, valamint 85 m³ gyérítésből származó 
famennyiség eladására a Libán Magánerdészet székhelyén.

Az árverésen azon jogi személyek képviselői vehetnek részt, akik legalább 
10 nappal az árverés előtt leteszik az előválogatási dokumentációt. Az elővá-
logatás január 9-én 10 órától lesz a Polgármesteri Hivatal székhelyén.

Amennyiben az első árverés érvénytelen lesz, úgy a licit a törvényes határ-
időn belül megismétlődik. 

Az árveréssel kapcsolatosan érdeklődni lehet: a 0266–247601, 0266–
247524, illetve a 0266–241192 telefonszámokon, vagy személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal székhelyén: Kápolnásfalu 352. szám, illetve a Libán Ma-
gánerdészet székhelyén: Zetelaka 1313. szám alatt.

ROTAPRINT Kft.
– Lövéte, Sópástya 463. szám –

értesíti az érdekelteket, hogy Szentegyháza, Köztársaság utca sz. n. található 
14950 m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – szolgáltató és kis-
termelő egységek (nyomda) létesítése céljából a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek 
közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés (aviz de 
mediu) kibocsátása a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által ki-
adott 2011.12.15/9367-es számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30–16.30 óra között.

Az érintettek észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjele-
nésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron u. 43 szám alatt. Telefon: 
0266–312454, 0266–371313, fax: 0266–310041.

A TRANS-GUARD  
SECURITY Kft.

tanfolyamot szervez 
a következő szakmákban:

 biztonsági ügynök;
 sportrendezvény-biztosító ügynök;
 diszpécser (az őrző-védő cégek 
távközlési központjaiban – a Ro-
mán Rendőrség által kiadott enge-
déllyel).

További információval 
a 0751–177385-ös 

telefonszámon szolgálunk 
hétfőtől péntekig 9–15 óra között.

Ezúton értesítjük  
dr. RUSU ILEANA pácienseit, 

hogy a doktornő nyugdíjba  
vonulását követően,  

2011. október 1-jétől  
a betegek ellátását  

dr. DOBOS LÁSZLÓ vette át.
A rendelési program: hétfő, 

szerda, péntek 8–13 óra között; 
kedd, csütörtök 14–19 óra között.

Reméljük, bizalommal fordul-
nak majd hozzánk, természetesen 
tiszteletben tartjuk mindenki sza-
bad orvosválasztási jogát.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Karácsonyi akció a REVIS – NIPPO üzletekben!
Még mindig tart a 30–50%-os árkedvezmény 

a szőnyegekre és más termékekre.

December 12–31. között minden kedves vásárlónk 
 ajándékterméket kap;
 a nagyobb tételben vásárlók pedig 
      5–10%-os árkedvezményben részesülnek.

Szeretettel várjuk üzleteinkben:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A sz.
Telefon: 0266–336226
E-mail:revis@clicknet.ro

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751

lakás
ELADÓ manzárdos hétvégi ház 

téliesítve, 100 m2 lakófelülettel, 1200 
m2 rendezett területtel Szelterszen. Te-
lefon: 0744–537628.

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes-
vári sugárúton 3 szobás tömbházlakás, 
teljesen felújítva. Telefon: 0744–
696372.

Székelyudvarhely szombatfalvi 
részében áron alul ELADÓ új építésű,
rusztikus, téglából épült, hőszigetelt
családi ház. A földszinten nagy nappa-
li,konyha,ebédlő,kamra,fürdőszoba,
kazánház, debaré. Az emeleten egy 
nagyéskétkisebbszoba,fürdőszoba,
WC, ruhatár. Csendes környezet, 16 
ár telek, fásszín, kocsibeálló. Telefon: 
0745–351089.

KIADÓK irodák (14 m2, 14,5 m2, 24 
m2, 29 m2) a Gál Sándor u. 16. szám 
alatt, valamint raktárnak és műhely-
nekmegfelelőhelyiségekaRétu.83.
szám alatt, Csíkszeredában. Telefon: 
0266–371082, 0744–696514. (85368)

ELADÓ Gyergyószentmiklóson ker tes 
családi ház 15 ár területtel. Ára: 25 500 
euró, alkudható. Telefon: 0740–473739, 
0753–902561. (21001)

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

ELADÓ gyors szerkezetű faház
(lebontható, felrakható) 10 x 10, 12 
x 12 száraz épületfa. Telefon: 0746–
589832. (20997)

ELADÓ II. emeleti, 2 szobás, tel-
jesen felújított, Jégpálya negyedi 
tömbházlakás. Telefon: 0752–153810. 
(20936)

ELADÓ Csíksomlyón új építésű
családi ház igényesen elkészítve, 130 
m2 alapterületű, 5 ár udvarral. Rész-
letfizetési lehetőség. Telefon: 0743–
364929.

ELADÓ Csíkszentlélek–Boroszlóban 
a 97. házszám alatt 120 m2 alapte-
rületű családi ház, 218 m2 alapterü-
letű gazdasági épületekkel és 20 ár
beltelekkel. Telefon: 0745–772227.

ELADÓ Csíkdánfalván, a 223. szám 
alatti családi ház gazdasági épületekkel. 
Telefon: 0744–368457, 0266–327334.

telek
ELADÓ 25 ár építkezésre alkalmas 

beltelek Csíkszentmárton központjában. 
Víz, gáz a közelben. Ár: megegyezés 
alapján. Telefon: 0740–234339. (21004)

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán 
egyben vagy parcellázva. Víz, gáz, 
villany, kanalizálás, közvilágítás a hely-
színen. Beszámítok autót is. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ Csíkjenőfalván, a Kende-
res-kertben 12,5 ár építkezésre alkal-
mas terület, víz- és villanybekötési 
lehetőséggel. Telefon: 0744–368457,
0266–327334.

jármű
ELADÓK 2003-as évjáratú Opel 

Agila 1.2, újszerű állapotban, vala-
mint VW Caddy és Seat Inka. Telefon: 
0758–800880.

ELADÓ 2007-es évjáratú Toyota 
Hilux 2.5 D4D, 4 x 4-es, Euro 4-es, 
88 kW-os, 120 LE-s motorral, SR-
felszereltség, AC, alufelnik és küszö-
bök, krómcsomag, négy elektromos 
ablak, elektromos tükrök, gyári CD-le-
játszó stb., szervizkönyvvel, kifogásta-
lan állapotban. Telefon: 0722–234840. 
(21008)

ELADÓ 2007-es évjáratú, fehér 
Ford Tranzit 180 000 km-ben, megkí-
mélt állapotban. Ára: 6700 euró. Tele-
fon: 0744–638237.

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os, euró 4-es, benzin- és 
GPL-üzemelésű, gyárilag beszerelve,
frissen behozva, kevés illetékkel (köz-
ponti zár, légzsák, ABS, szervo, ESP, 
állítható kormány, elektromos ablakok, 
karc- és rozsdamentes). Irányár: 3750 
euró, be szá mítok olcsóbb autót is. Te-
lefon: 0729– 257421, 0724–175640. 
(–)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Astra kombi, 1.7-es dízel, frissen beír-
va, Hargita megyei rendszámmal, na-
gyon szép, karc- és rozsdamentes ál-
lapotban. Extrák: ABS, szervo, hat lég-
zsák, ESP-kipörgésgátló, multivolán, 
központi zár, kevés fogyasztással. 
Irányár: 4200 euró, beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (20994)

ELADÓ 1996-os évjáratú Daewoo 
Espero, beírva, 1.5-ös motorral, gáz- 
+ benzinüzemelésű (jóváhagyással),
2013-igérvényesműszakival. Irányár:
1450 euró. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (20994)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf kombi, 1.4-es motorral, 
benzines, frissen behozva, kevés il-
letékkel, nagyon szép, karc- és rozs-
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, központi zár, klimatronik, 
négy légzsák, elektromos ablakok és 
tükrök, kipörgésgátló. Irányár: 3200 
euró, beszámítok olcsóbb autót is. Te-
lefon: 0721–773479, 0266–334468. 
(20994)

ELADÓ: háromhengeres traktor 
homlokrakodóval, fülkével kitűnő álla-
potban; hathengeres, 4 x 4-es Belarus 
traktor; Volkswagen Golf, háromajtós, 
kétéves műszakival, új téli gumik-
kal. Ára: 1350 euró. Telefon: 0722–
342429.

ELADÓSamekistraktorkettőseké-
vel együtt vagy külön. Telefon: 0752–
446997. (20988)

ELADÓDacia1310-eskitűnőálla-
potban, kétéves műszakival, valamint
dízel Aro-alkatrészek: reduktorváltóval 
együtt, motor, differenciál, hátsóhíd, 
kormányszerkezetek,elsőagyak,pom-
pa, önindító. Telefon: 0742–404912. 
(20998)

ELADÓ 80-as Steyr 4 x 4-es, 70 
LE-s traktor–ára:4800euró,CSERE
is érdekel; 79-es Massey Ferguson 45 
LE – ára: 12 500 lej. Telefon: 0752–
135883.

vegyes
ELADÓ Ford traktor, valamint 

vegyszermentes sár ga répa nagyobb 
mennyiségben Csík szent si mon ban. 
Telefon: 0727–874009, 0266–346834. 
(20948)

ELADÓ egy 200 kg-os hússertés 
Csíkszentmárton, Csekefalva 35. szám 
alatt. Telefon: 0266–332049. (21006)

ELADÓ vadonatúj, cserefából fa-
ragott 6 szék és asztal. Ára: 2000 
(ajándékkettősfaragottpolc).Telefon:
0266–320003.

ELADÓ egy 350 kg-os bikaborjú 
továbbtenyésztésre, valamint Car pa-
ţi hátsó híd, szekrény, reduktor, gar-
dányok, 651-es oldalgrup. Telefon: 
0266–331818.

ELADÓ egy 110 kg-os disznó – 85 
lej/kg,kéttéligumifelnistőlvagyanél-
kül (155 x 13-os), 1310-es Daciához 
vonóhorog, egy50cmkerékátmérőjű
gyerekbicikli. Telefon: 0745–986890.

ELADÓ egy 100 kg-os és egy 200 
kg-os hízott disznó Lázárfalván. Tele-
fon: 0726–966102. (21017)

állás

Csíkszeredai vegyesüzletbe sür-
gősen alkalmazunk ELÁRUSÍTÓLÁ-
NYOKAT(előnyben2011-benérettsé-
gizettek). Telefon: 0731–097324. (–)

részvétnyilvánítás

A Márton Áron Gimnázium mun-
kaközösségeőszinterészvététfejezi
ki Ferencz Kinga kolléganőnknek
édesapja elhunyta miatt érzett fáj-
dalmában.

megemlékezés

Azidőnemhozgyógyulást,
Marad az emlék és a néma gyász.

Fájó szívvel emlékezünk 2001 
decemberére,

DEMETERDÉNES
Dencsi

halálának 10. évfordulóján. Szeret-
tei. (21016)

Várom,mígélekváromŐt,
Háthaegyszerottállazajtómelőtt.
Aztán a valóság rám szakad,
Lelkem tovább fáj a kín alatt.
Kiáltanám,hogyőishalljaodaát:
Hol vagy, gyermekem,
nélküled üres a világ.
Várlak, de nem jössz, 
mert nem jöhetsz,
Énmegyekhozzád,ottleszekveled!

Fájó szívvel emlékezünk gyer-
mekünk és testvérünk

SZŐCSANDRÁS
(Bandi)

halálának 2. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. decem-
ber 19-én 17 órakor lesz a vacsárcsi 
templomban. Szülei és testvérei.

Szomorú szívvel em-
lékezünk

id. BAJKÓ JÓZSEF

halálának 7. évfordu-
lóján. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkszereda.



Az ukrán jégkorong-válogatott 
nyerte a Csíkszeredában rende-
zett Euro Ice Hockey Challenge-
tornát (EIHC). Pénteken a törté-
nelmi magyar–román mérkőzést 
a tizenkilenc székellyel felálló 
házigazdák nyerték. Tom Skinner, 
a román válogatott szövetségi ka-
pitánya a torna során csak két ro-
mán származású hokist használt.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Teljesítette az elvárást az el-
múlt héten Csíkszeredában 
rendezett EIHC-tornán a 

román jégkorong-válogatott, Tom 
Skinner tanítványainak sikerült 
egy győzelmet aratni, egy mérkő-
zésen pedig felvenni a ritmust a 
jóval erősebb ellenféllel szemben. 
A kanadai edző a torna végén meg 
is jegyezte, elégedett volt a váloga-
tott hokisainak játékával.

A tizenkilenc székellyel kiálló 
román válogatott csütörtök este 
szoros küzdelem végén maradt 
alul a lengyelekkel szemben, pe-

dig a mérkőzés előtt mindenki a 
piros-fehérek fölényes győzelmét 
jósolta. Tették mindazt abban a 
tudatban, hogy bő egy hónapja a 
lengyelországi EIHC-tornán az 
akkori házigazdák könnyedén, 
9–0-ra nyertek Skinner legényei 
fölött. A múlt heti meccs azon-
ban másképp alakult az előzőhöz 
képest, hiszen a gól nélküli első 
harmadot követően vezetést szer-
zett a „székely” csapat és az előny 
majdnem egy teljes harmadon át 
tartotta. Az utolsó harmadban 
azonban a két csapat közötti kü-
lönbség enyhén ugyan, de kiüt-
között, így a lengyelek behúzták 
a meccset.

Ekkor már két vereségen is túl 
volt a magyar válogatott, mely a bu-
dapesti szaksajtó szerint csupán egy 
C verziója a nemzeti csapatnak. A 
piros-fehér-zöldek a lengyelektől si-
mán, az ukránoktól szoros meccsen 
kaptak ki. Pénteken délután játszott 
a lengyel és az ukrán válogatott, a 
küzdelmes meccset végül az utób-
biak  nyerték.

Könnyed siker
Habár a román–magyar mér-

kőzés első harmada nem hozott 
gólt, a találkozót a tizenkilenc szé-
kellyel, kizárólag Hargita megyei 
hokisokkal felálló válogatott uralta. 
A meccs első találatát a magyarok 
szerezték, Antal Zsombor a vendé-
gek kapuja mögül beadott korong-
ját Szirányi a saját kapujába juttatta. 
Négy perccel később Becze szólóját 
követően már kettővel vezettek a 
székelyek, Gröschl ugyan szépített 
a záróharmad elején, de Szőcs fél 
perccel később visszaállította a ket-
tős hazai vezetést. A meccs utolsó 
találatát Basilidesz szerezte. Hogy 
a baráti találkozón néhány pofon is 
elcsattanjon, arról Papp és Magosi 
fél perccel a zárás előtt gondosko-
dott, ennek ellenére a meccs végén 
emlékül közös csapatfotó készült.

Vereség a záráson
Szombatra a négy résztvevő-

ből már csak kettő maradt Csík-
szeredában: a lengyelek péntek 
este, a magyarok szombat hajnal-
ban utaztak haza, a torna azon-
ban a román–ukrán mérkőzéssel 
ért véget kora este. A találkozó 
első két harmadában aránylag jól 
állták a székelyek a sarat, az utolsó 
harmadban viszont kiütközött a 
két csapat közötti különbség.

Eredmények, állás
Lengyelország – Magyarország 

6–1, Ukrajna – Magyarország 3–2, 
Lengyelország – Románia 3–2, Uk-
rajna – Lengyelország 2–0, Romá-
nia – Magyarország 4–1, Ukrajna 
– Románia 6–2. Az állás: 1. Ukrajna 
9 pont, 2. Lengyelország 6 p., 3. Ro-
mánia 3 p., 4. Magyarország 0 p.

Teljesítette célkitűzését a román 
U20-as jégkorong-válogatott: a 
Tallinnban rendezett korosztályos 
Divízió II B csoportos világbaj-
nokságot százszázalékos teljesít-
ménnyel nyerte meg a Keresztes 
Ottó és Gál Sándor által irányított 
gárda. A csapatból Bíró Mátyás 
és Roberto Gliga volt a legered-
ményesebb.

Mind az öt mérkőzését 
megnyerve százszázalékos 
teljesítménnyel zárta a ro-

mán U20-as jégkorong-válogatott 
a Tallinban elmúlt héten rendezett 
korosztályos Divízió II B csoportos 
világbajnokságot. Keresztes Ottó 
és Gál Sándor tanítványai az öt si-
kernek köszönhetően teljesítették 
a célkitűzést: jövőben egy osztállyal 
fennebb, a Divízió II A csoportban 
szerepelhetnek.

December 10-én a házigazda 
Észtország ellen aratott 8–2-es di-
adal után nyilvánvalóvá vált, hogy 

a legnagyobb rivális csak akkor 
végezhet a román válogatott előtt, 
ha a piros-sárga-kékek legalább két 
mérkőzést elveszítenek, míg a házi-
gazdák minden további találkozó-
jukat megnyerik. Ez viszont nem 
így történt, a többségében csíki 
hokisokból álló román válogatott 
egyetlen mérkőzést sem vesztett 
Tallinnban.

A román válogatottból Bíró 
Mátyás és Gliga Roberto egyaránt 
8–8 gólt lőtt és ők voltak a csapat 
legeredményesebbjei, a torna leg-
jobb csatárának a fővárosi születésű 
hokist választották, míg az edzők 
szavazatai alapján Bíró Mátyás volt a 
csapat legjobbja.

A román válogatott eredményei 
a Divízió II-es vb. B csoportjában: 
8–2 Észtországgal, 11–1 Ausztráliá-
val, 10–1 Mexikóval, 9–3 Szerbiával 
és 6–2 Belgiummal. A csoportból 
Románia jutott a Divízió II A cso-
portjába, míg Mexikó kiesett a Diví-
zió III-ba.

MOL Liga, 
Románia-kupa

A HSC Csíkszereda csapata 
ma késő délután jégko-
rong MOL Liga mérkő-

zésen Bukarestben lép pályára. 
A listavezető és a Steaua közötti 
mérkőzés 17.30 órakor kezdő-
dik és a Digi Sport 2 élőben 
közvetíti.

Noha a sportcsatorna azzal a 
kéréssel fordult a Román Jégko-
rong-szövetség (RJSZ) vezető-
sége felé, hogy a héten Galacon 
sorra kerülő Románia-kupa né-
gyes döntőjét egy nappal később 
kezdjék, a sorozat elődöntőit és 
helyosztóit az eredetileg kiírt idő-
pontban rendezik. Így az elődön-
tők szerdán, a helyosztók csütör-
tökön lesznek.

A Románia-kupa döntő tor-
nájának műsora: szerda: elődön-
tők: HSC Csíkszereda – Brassói 
Corona Fenestela 68 (16); Steaua 
– Galaci Dunărea (19.30); csü-
törtök: helyosztók: kisdöntő – az 
elődöntők vesztesei (16); döntő 
– az elődöntők győztesei (19.30). 
A helyosztókat a Digi Sport 2 élő-
ben közvetíti.
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Százszázalékos teljesítménnyel zárta Tallinnban a vb-t a román U20-as válogatott

Közös csapatfotó készült az első csíkszeredai magyar–román meccs után

hirdeTéSeK

POnT nélKül TáVOzOTT MAGyARORSzáG CSíKSzEREDáBól

Ukrajna nyerte az EIHC-tornát
CélkiTűzés TeljesíTve

Feljutott 
az U20-as válogatott
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Hétfő
Az év 353. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 12. Napnyugta ma 16.31-kor, 
napkelte holnap 7.55-kor. 

Isten éltesse 
Viola nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Viola jelentése: a vi-

rág maga. 

December 19-én történt 
2002. Az UNESCO hivatalosan is a vi-

lágörökség részének ismerte el Ludwig van 
Beethoven IX. szimfóniájának csaknem tel-
jesen megmaradt eredeti kéziratát, amelyet 
Berlinben őriznek. 

December 19-én született 
1915. Edith Piaf francia sanzonénekesnő 
1918. Szőnyi Kató Jászai-díjas színész, 

bábművész, rendező 

December 19-én halt meg 
1848. Emily Jane Brontë angol írónő 
1993. Somló Tamás Balázs Béla-díjas 

filmrendező, operatőr 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 7 közúti balesetben 1 
halálos kimenetelű esethez és 8 sérült személy-
hez, 3 infarktusos esethez, 20 agyvérzéshez, 30 
szívbeteghez, 22 magas vérnyomásos esethez, 
14 csonttöréshez, 7 testi sértéshez, 25 külön-
böző traumához, 2 asztmás és 5 epilepsziás 
krízishez riasztották a Hargita Megyei Men-
tőszolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve 
ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget kértek 
tőlük 15 szülés, 18 ájulás, 17 ittas állapot, 6 kó-
más állapot,  24 nehéz légzés, 5 rángógörcsös 
állapot, 5 öngyilkossági kísérlet, 13 pillanatnyi 
elmezavar, 4 gyógyszermérgezéses eset, 1 felső 
tápcsatornai vérzés, 35 lázas állapot, 15 hasme-
nés, 3 allergiás reakció és 2 égési sérülés esetén. 
Nyilvános helyről 7 alkalommal riasztották a 
mentőszolgálatot. A héten összesen kilenc ha-
lottat jegyeztek.

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik a 
Fidelitas Egyesület mozitermében: ma és szer-
dán 18, illetve vasárnap 16 órától a Karácsonyi 
ének című filmet, a Karácsonyi lidércnyomás 
című filmet pedig holnap, csütörtökön és pén-
teken 18 órától vetítik. A Gulliver utazásait 
holnap, szerdán és vasárnap 20 órától láthatják, 
a Narnia krónikái című filmet pedig ma és csü-
törtökön 20, szombaton 15, vasárnap pedig 18 
órától kísérhetik figyelemmel a mozirajongók. 
Az Avatar című filmet szombaton 17, míg va-
sárnap 13  órától vetítik. A Tánc című, Michael 
Flatley 2011-es filmjét pénteken 20 órától ve-
títik, az Oroszlánkirály mesefilmet vasárnap 
11 órától, a Terra című filmet szombaton 13 
órától láthatják. A Megaagy című filmet szom-
baton 11 órától tűzték műsorra. 
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Bálint András-díj
Szerdán délelőtt 11 órakor a Székely-

föld folyóirat székházában (Csíkszereda, 
Tudor Vladimirescu utca 5. szám) tartja 
évi díjkiosztó ünnepségét a Bálint András 
Alapítvány kuratóriuma. Minden volt díja-
zottat és érdeklődőt szeretettel várnak. 

Zenei audíció
Ma 17 órától a Hargita Megyei Művészeti 

Népiskola kihelyezett tagozatának előadását 
tekinthetik meg a csíkmadarasi Kis Ferenc Ál-
talános Iskola dísztermében. Támogató: Har-
gita Megye Tanácsa.

Karácsonyi hangverseny
A Hargita Megyei Művészeti Népiskola 

Kamarazenekarának karácsonyi hangver-
senyét kísérhetik figyelemmel szerdán 18 
órától a Márton Áron Gimnázium dísztermé-
ben, december 23-án szintén 18 órától pedig 
Csíkszentdomokoson a helyi polgármesteri 
hivatal dísztermében koncerteznek. A belépés 
díjtalan.  Szólisták: Szabó Éva – fuvola, Berze 
Albert – kürt, Péter Ernő – hegedű. Műso-
ron: Georg Philipp Telemann – Concerto di 
camera; Fritz Kreisler – Variációk egy Corelli 
témára; John Baston – Fuvolaverseny; Ludwig 
van Beethoven – F-dúr románc; César Franck 
– Panis Angelicus; Pjotr Iljics Csajkovszkij – 
Részletek a Diótörőből; Bartók Béla – Román 
táncok.

Kézműves-foglalkozás
A székelyudvarhelyi Művelődési Házban 

ma 17 órától bútorfestés, holnap 14 órától tex-
tildíszek készítése, szerdán 17 órától nemeze-
lés, csütörtökön 17 órától tűzzománckészítés 
várja a gyerekeket, pénteken 18 órától pedig a 
felnőtteket.

*
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múze-

umban is a karácsonyra készülnek, így szívesen 
várják az előre bejelentkezett csoportokat az 
alábbi múzeumpedagógiai foglalkozásokra: 
ma origami- és ablakdíszkészítés lesz, holnap 
csuhéból, szalmából készítenek karácsonyfadí-
szeket, szerdán Betlehemi jászol címmel a szent 
családra emlékeznek és mécseseket lehet ké-
szíteni, csütörtökön egyedi ajándéktárgyakat, 
lámpásokat, képkereteket. Az előre bejelentke-
zett csoportok számára a foglalkozásokon való 
részvétel ingyenes, az elkészített tárgyakat az 
alkotók hazavihetik!

Templombúcsú
Szerdán tartják a csíkszenttamási temp-

lom búcsúját Szent Tamás apostol tiszteleté-
re. A szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. 

 
Tájképek, harcosokkal
A Magyar Köztársaság Csíkszeredai Fő-

konzulátusa szervezésében ma 18 órától mu-
tatják be György Attila Tájképek, harcosokkal 
című könyvét Csíkszeredában, a Főkonzulátus 
Gál Sándor utca 9. szám alatti épületében. 

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–15 óra között 
Madéfalván, a 425–670. szám alatt. 

 www.parapista.com

– Önök hirdettek hajfelvásárlást?

Játsszon velünk,  
és ajándékozzon értékes 
könyveket szeretteinek 

karácsonyra!

Kérdés: Ki írta és mi a címe annak a regénynek, amely 1862-ben jelent meg, és a 19. 
század leghíresebb irodalmi alkotásai közé tartozik. Cselekménye Franciaországban 
játszódik, a napóleoni háborúkat követő nyugtalan évtizedekben. A mű alatt lejátszó-

dó nevezetes történelmi események: a waterlooi csata, I. Lajos Fülöp francia király uralma, az 
1832-es párizsi felkelés. A főhős egy nehéz sorsú volt fegyenc, aki szabadulása után megpróbál jó 
útra térni, de ebben őszinte igyekezete ellenére is akadályozza a meg nem bocsátó társadalom. A 
regény körkép Franciaország 19. századi történelméről, politikai, társadalmi, kulturális helyze-
téről, elmélkedés jóról, rosszról, erkölcsről, vallásról, törvényről, szerelemről és családi összetarto-
zásról. Gazdag leírások találhatók benne Párizs építészetéről.

Küldje be válaszát csütörtökön 11 óráig e-mailben a benedek.eniko@hargitanepe.ro 
e-mail címre (névvel és telefonszámmal együtt) vagy SMS-ben a 0726–193432-es tele-
fonszámra, és 50 lejes könyvutalványt, illetve egy értékes könyvet nyerhet. Játékunk utol-
só fordulójában a nyerteseket csütörtökön 12 órakor sorsoljuk ki, nevüket pedig pénteki 
lapszámunkban közöljük. 

Potozky László: 
Áradás

Potozky László prózaíró első, Áradás című no-
velláskötetét mutatják be szerdán, december 
21-én 18 órától Csíkszeredában, a Hargita Me-

gyei Kulturális Központ Pinceklubjában (Temesvári 
sugárút 4.). A szerzővel Molnár Vilmos, a Székelyföld 
folyóirat szerkesztője beszélget. Az est szervezői: Har-
gita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont, a kolozsvári Erdélyi Híradó könyvkiadó és az 
Erdélyi Magyar Írók Ligája. 
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Vándorolnak a homokdűnék 
a Halál-völgyében

Látványos dűnék vesznek körbe egy repe-
dezettre száradt ősi tófeneket az Egye-
sült Államok legszárazabb vidékén. A 

Halál-völgye bolygónk egyik legforróbb terü-
lete.

Különleges dűnemező a Mesquite Flat, 
amely az Egyesült Államok legszárazabb terü-
letén, a Halál-völgyben helyezkedik el. A terü-
let a Death Valley Nemzeti Park (Halál-völgy 
Nemzeti Park) része, itt található az USA te-
rületének legalacsonyabb pontja, Badwater, 
amely 86 méterrel van a tengerszint alatt. Ez 
bolygónk egyik legforróbb területe, az átlagos 
évi csapadékmennyiség pedig kevesebb, mint 
50 milliméter.

A homokdűnék a kép bal és jobb pere-
mén láthatóak, míg középen a kemény aljzat 
figyelhető meg, amelyen a laza szerkezetű dű-

nék homokszemei vándorolnak. Az agyagos 
és repedezett felszínt a korábbi, nedvesebb 
éghajlaton víz borította, azonban mára csak 
a csontszáraz tófenék maradt meg. A háttér-
ben a Grapevine-hegyek láthatóak, amelyek 
a területen zajló aktív tektonikus folyamatok 
révén emelkedtek fel.

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 19.

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. január 4-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
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Borult ég, többfelé gyenge havazás, késő 
délután pedig havas eső is várható. A nyugati, 
északnyugati szél többször megélénkül, néhol 
erős széllökések is lehetnek.
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A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Csík-
szeredai Tanulók Háza közös szervezésében 
lezajlott III. Hargita Megyei Diák-fotópályázatra 
beküldött képet Czont Léda (Csíkszereda) 
készítette. A kép címe: Egyedül.

A helyszín a piaccsarnok emelete. Az 
akció a karácsonyi ajándék megvásárlá-
sának utolsó felvonása. Tudtuk pontosan 
mit keresünk, mindössze le kellett emelni a 
polcról egy bizonyos elektronikai terméket. 
Egyszerűnek ígérkezett a dolog, de kiderült, 
mégsem az. Az első számú üzletben, aho-
vá betértünk, a kiszolgáló éppen telefonált. 
Türelemmel kivártuk, közben akaratlanul 
is mélyenszántó – és természetesen felesleges 
– információkkal gazdagodtunk az illető 
magánéletét illetően. Arra számítottunk, 
legalább megkérdezi, mi járatban lennénk, 
de erre sajnos nem került sor. Bámészkod-
tunk még egy darabig, majd összeszedve 
bátorságomat, feltettem néhány ártatlan 
kérdést. Aki szólított már meg életuntnak 
tetsző kiszolgálót, az tudja, ilyenkor különös 
merészség szükségeltetik megállni a metsző 
szempár kereszttüzében, amely mögött ott 
lüktet a „maradtál vóna otthon” vevőcsábító 

gondolata. Igen nagy csatát kellett vívnom, 
amíg a hölgyből harapófogóval kihúztam 
az illető termék műszaki paramétereit, a 
szavatossági idejét, illetve az esetleges szer-
vizlehetőségeket. Kedvetlenül bandukoltunk 
tovább, erre csak rátett egy lapáttal, hogy 
a másik üzlet, amelyet vásárlási céllal ké-
szültünk meglátogatni, zárva volt, éppen 
árut vettek át az alkalmazottak. Lógó orral 
oldalogtunk volna el, de kiugrott egy szol-
gálatkész emberke, udvariasan érdeklődött, 
hogy esetleg nem segíthetne-e valamiben. 
Elmondtuk, mit keresünk, felfüggesztették 
néhány percre a dobozrakosgatást, azonnal 
a raktárba küldte a kollégát a keresett ter-
mékért, közben mindent elmondott róla 
anélkül, hogy kérdeztük volna. Így tért visz-
sza bennem a bizonyosság, hogy a „valami-
féle tenyésztetten életunt lények” helyett még 
emberek is állnak a pult mögött. Csak jól 
meg kell keresni… 

Két üzlet: ég és föld
     villanás n Hompoth Loránd

skandi
 KészÍtette: beNedeK eNiKő
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