
Év vÉgÉig folytatja az ellenőrzÉseket az állategÉszsÉgügy

Áruházakat büntettek
Az utóbbi két hét során 24 élelmiszertermelő és -forgalmazó egységet – köztük 11 áruházat – 

ellenőrizve számos figyelmeztetés mellett összesen 6400 lejnyi pénzbírságot is kiróttak a Hargita 
Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság szakemberei. A legnagyobb büntetést 

az elégtelen raktározási és higiéniás körülmények miatt a szupermarketek kapták. > 3. oldal
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Botrányok a hokiban
Néhány dologra nem tért 

ki a központi sajtó. Azt példá-
ul sehol sem említik, hogy im-
már nyolcvanöt éve a román 
jégkorong-válogatott gerincét 
Hargita megyei, székely, 
magyar anyanyelvű ho-
kisok alkotják. Nélkülük 
nincs román hoki, nincs román 
válogatott.
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     kopacz gyula

Korond: Megvalósult, 
amiben kevesen hittek 52 4Ráduly:  

Ki kell próbálni!
Autistát bántalmazott 
egy ápoló Tölgyesen

HiRdeTÉs

s.o.s. karácsony!  

A Tímár családnak 
gyűjtöttek

Egy lapunkban közölt riport nyo
mán karácsonyi adománygyűjtő 

kampányt szervezett a csíkszeredai 
Sapientia – EMTE Hallgatói Ön
kormányzata a Kommunikáció és PR 
szak másodéves hallgatóival 
közösen. Az összegyűlt élelmi
szercsomagokat és kész pénzt 
a diákok tegnap vitték el az oltfalusi 
Tímár család otthonába.

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3146î
1 amerikai dollár Usd 3,3127î
100 magyar forint HUF 1,4201î

labdarúgó diákkupa

Címvédés
az ELDK-n

Huszonnégy csapat részvéte
lével rendezték meg a hétvé

gén a 22. Erdélyi Labdarúgó Diák
kupát a székelyudvarhelyi sport
csarnokban. Az idei kiírásban 
megnőtt  a magyarországi csapa
tok száma, Temesvárról és 
Bukarestből viszont nem 
jött csapat. A bajnoki 
címet, akárcsak tavaly, az Ifjúsági 
Sepsi hódította el.

gyergyói gondozottak

Jövőre jobb
körülményeket 
biztosítanak

A hetven sérültnek otthont adó 
Gyergyószentmiklósi Ápoló 

és Gondozó Központ felújítási, 
bővítési munkálatai kezdődtek 
el tegnap – az átadásig egy év áll 
a kivitelező rendelkezésére. Az 
európai uniós alapokból finanszí
rozott, közel egymillió eurós be
ruházás mellett a megyei tanács 
más, időseket célzó programban 
gondolkodik: Böjte Csaba 
atya gyermekfoglalkoztató
jának mintájára jövőre egy 
öregeknek szóló napközis progra
mot indítanának.

oroszhegy

Rég várt 
telefonhívás

„Halló, Bálint Elemér pol
gármester úr? Az ülkei 

iskolából hívjuk.” Oroszhegy el
ső emberének telefonja éppen 
pénteken délben csörrent meg: a 
tetemes beruházásnak, valamint 
a községhez tartozó hét falut rá
dióhullámok segítségével lefedő 
internet és telefonszol
gáltatásnak köszönhető
en hangzott el a – helyiek 
számára – történelmi jelentőségű 
telefonhívás.
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hirdetés

S. O. S. KarácSOny!  

Diákok gyűjtöttek a Tímár családnak

Mozgásra ösztönző eleMek a Jégpálya negyedben

Ráduly: Ki kell próbálni!
egyedülálló, Csíkszeredában 
pre mi ernek számító szabadté ri 
fitneszelemekkel bővült a felújí-
tott Jégpálya negyed. a sportolást 
és mozgást szolgáló eszközöket 
a polgármester mindenkinek 
ajánlja.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Szabadtéri mozgásgyakor
latok végzésére alkalmas 
fitneszelemeket állítottak fel a 

készülő fedett uszoda szomszédságá
ban a Jégpálya negyed felújításának 
részeként s. 

– Ezek az elemek is szerepeltek 
a negyed felújításának tervében – 
mondta el megkeresésünkre Ráduly 
Róbert Kálmán, Csíkszereda pol
gármestere, hozzátéve, hogy próba
jelleggel, „az áttörés reményében” 
telepítették a  szabadtéri „gépeket”, 
amelyek a mozgást, sportolást hiva
tottak szolgálni. 

– Városszinten ez egyedülálló 
kezdeményezés, amely eredménye
ként bárki kedve szerint folytathat 
szabadidős, mozgással egybekötött 
tevékenységeket – részletezte az 
elöljáró. Kérdésünkre, hogy meny
nyire hasznosak ezek az elemek, 

Ráduly azt válaszolta: ki kell pró
bálni és eldönteni. 

– Én mindenkinek azt tudom 
ajánlani, hogy próbálja ki és hasz
nálja az elemeket. Reméljük, nagy 
népszerűségnek fognak örvendeni 
a csíkiak körében. Nemcsak a na
gyobb gyerekek, hanem a felnőttek 
számára is hasznos, emellett szóra
koztató tud lenni ez a szabadtéri 
létesítmény – tette hozzá. 

Kitért arra is: remélik, a sport
eszközöket nem rongálják meg. A 
fitneszelemeket a  játszóterekhez 
és sportpályákhoz hasonlóan kar
ban fogják tartani.

egy lapunkban közölt riport 
nyomán karácsonyi adomány-
gyűjtő kampányt szervezett a 
csíkszeredai sapientia erdé-
lyi Magyar tudományegyetem 
Hallgatói önkormányzata a 
kommunikáció és pr szak má-
sodéves hallgatóival közösen. 
az összegyűlt élelmiszercso-
magokat és készpénzt a diákok 
tegnap vitték el az oltfalusi tí-
már család otthonába.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Két gyűjtődoboz várta a csík
szeredai Sapientia – EMTE 
portáján november 29e 

és december 16a között azokat, 
akik segíteni szerettek volna a 
Hargita Népe egyik riportjában 
bemutatott, nehéz körülmények 
között élő Tímár családon. 

–  ForróErős Gyöngyi riportját 
olvasva megismertük az oltfalusi 
Tímár család történetét, egy gye
rekeit egyedül nevelő édesanya 
mérhetetlen kitartását. Úgy dön
töttünk, hogy gyűjtést indítunk, 

alapélelmiszereket és készpénzt 
juttatunk a családnak, mivel ezek 
jelenthetnek hasznos segítséget szá
mukra – mondták el a másodéves 
kommunikáció szakos hallgatók. 

A gyűjtés során több mint 
300 lej került a Sapientia épü

letében elhelyezett dobozba, az 
alapélelmiszerek mellett hús
termékek, rengeteg gyümölcs és 
karácsonyi ajándék is összegyűlt. 
Az egyetemi hallgatók tegnap 
délután adták át a családnak az 
ajándékokat.

Szabad levegőn való mozgásra ösztönző sporteszközök a Jégpálya negyedben. Mindenkinek ajánlják fotó: tamás attila

Alapélelmiszereket és pénzt gyűjtöttek. Jótékonysági akció a Sapientián fotó: csíki zsolt

Téli körülmények között 
közlekedtek az autósok teg
nap a megye magasan fekvő 

útszakaszain, miután vasárnap és 
hétfőn néhány centiméteres hóréteg 
lepte be az utakat.  Az útügy me
gyei igazgatója, Cătălin Romanescu 
szerint az utászok minden rendel
kezésükre álló járművet bevetettek 
az utak biztonságossá tételére: ösz

szesen 250 tonna csúszásgátlót szór
tak a DN13 jelzésű, Csíkszeredát 
Székelyudvarhellyel összekötő út 
hargitafürdői, a DN12 jelzésű, Csík
szereda irányából Bákó megye felé 
tartó út gyimesi, a DN12C jelzésű 
út gyilkostói, a DN13B jelzésű út 
Bucsintetői, illetve a DN15 jelzésű 
út borszéki szakaszain. A hóréteg az 
utakon elérte a 35 cm vastagságot.

Téli útviszonyok

sarkos fogalmazás, jó értelemben vett tanító szándék, harcias
ság – György Attila írásművészetét így jellemezte tömören Lövétei Lá
zár László költő, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője tegnap este. Meg
állapításait a Magyar Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusán tartott 
könyvbemutatón tette, György Attila Tájképek, harcosokkal című, leg
frissebb kötetét ismertetve. A rendezvényt dr. Zsigmond Barna Pál fő
konzul nyitotta meg, majd a kötet szerkesztője és recenzense, Lövétei 
Lázár László ismertette a könyvet. Mint mondta, György valamennyi 
kötete közül ezt találja a legjobbnak, a legösszefogottabbnak. 



Az utóbbi két hét során 24 élel-
miszertermelő és -forgalmazó 
egységet – köztük 11 áruházat – 
ellenőrizve számos figyelmezte-
tés mellett összesen 6400 lejnyi 
pénzbírságot is kiróttak a Har-
gita Megyei Állategészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
szakemberei. A legnagyobb bün-
tetést az elégtelen raktározási 
és higiéniás körülmények miatt 
a szupermarketek kapták.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A feldolgozóktól az élelmi
szerraktárakig, a boltoktól a 
vendéglátóipari egy ségekig 

a lehető legszélesebb körben el

lenőrizte az elmúlt két hét során 
az ünnepi asztalra kínált termék 
minőségét, szállítási és tárolási 
feltételeit a Hargita megyei Ál
lategészségügyi és Élelmiszerbiz
tonsági Hatóság – tájékoztatta 
tegnap lapunkat Ladó Zsolt, az 
intézet ügyvezető igazgatója. 
Hozzátette, az ellenőrzéseket a 
napokban is folytatják, ám a fó
kuszukba a boltok és feldolgozók 
mellett ezúttal már a karácsonyi, 
előszilveszteri, szilveszteri rendez
vényeknek helyet biztosító étter
mek is bekerülnek. 

– A vizsgálatok elsődleges 
célja a fogyasztók megóvása. Sze
retnénk elérni, hogy a családok 
ünnepi asztalára csakis ellenőr

zött helyről származó, bevizsgált, 
biztonságos élelmiszerek kerül
hessenek. A kollégáim például 
az egyik cukrászlabort azért kel
lett 600 lejre büntessék, mert a 
működtető nem tudta igazolni a 
cukrásztermékeikhez felhasznált 
nyersanyagok eredetét – magya
rázta Ladó.

Az elmúlt két hét során azon
ban az élelmiszerbiztonsági ható
ság szakemberei az átvizsgált több 
mint húsz egységben több rend
ellenességgel is találkoztak, ami 
miatt a hat figyelmeztetés mellett 
6400 lejnyi pénzbírságot is ki
róttak. Az ellenőrök így például 
Hargita megye szintjén két élel
miszerraktárt, három húsfeldol

gozót, egy fagylaltgyárat, három 
piacot, illetve három cukrászdát 
és négy pékséget is átvizsgáltak. 
Utóbbi kapcsán a higiéniás elő
írások megszegése miatt a négy 
pékségből kettőt megrovásban 
részesítettek. Komolyabb pénz
bírságra számíthattak viszont 
azok a nagyáruházak és élelmi
szerkereskedések, ahol a raktáro
zási feltételek mellett a higiéniás 
feltételek betartásával is prob
lémák adódtak: e tekintetben a 
megyénkben átvizsgált 11 üz
letből három esetében találtak 
az állategészségügy szakemberei 
rendellenességeket, ami miatt a 
boltok működtetőire összesen 
5800 lejes bírságot róttak ki.

Azonban mint a szakember 
rámutat, a kifogásolt üzletek tu
lajdonosai továbbra sem hanya
golhatják el kötelességeiket. 

– Azokhoz az egységekhez, 
ahol a rendellenességeket tapasz
taltunk, ezért pénzbírságban vagy 
csak figyelmeztetésben részesül
tek, e hét folyamán a kollégák 

újra vissza fognak menni, hogy 
megnézzék, a megszabott határ
időig orvosoltáke a problémá
kat – tette hozzá Ladó. A megyei 
főállatorvos elárulta, az ellenőr
zési kört – a közlekedési hatósá
gokkal közösen – időközben a 
hús és egyéb élelmiszertermékek 
szállítására jogosult járművekre is 
kiterjesztették, a hűtés és szállítás 
körülményei mellett alaposabban 
szemügyre véve egyúttal az áru 
eredetét bizonyító dokumentu
mokat is.

A szakember ugyanakkor az 
eddigi ellenőrzések tapasztalatai 
alapján ki merte jelenteni, nincs 
gond a Hargita megyében kínált 
élelmiszerek biztonságával. 

– Nem lehet azt mondani, 
hogy az eladók visszaélnének a 
fogyasztók bizalmával, és a kará
csony közeledtével mindent meg
próbálnak eladni az embereknek. 
Az elkezdett tematikus ellenőr
zéseket ettől függetlenül viszont 
december 31ig folytatni fogjuk 
– jelentette ki Ladó Zsolt.
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Két botránytól hangos a hazai központi sajtó napok óta, 
mindkettő Csíkszeredából indult, és mindkettő a jégkoronggal 
kapcsolatos. Az elmúlt hét közepén a Marinescu-ügy miatt 
kezdte a cirkuszt a bukaresti média, majd előszedtek olyan ese-
teket, amelyek megtörténtekor az égvilágon senki nem figyelt fel. 
A botrányt az egyik bulvárlap a hétvégén fejelte meg azzal, hogy 
a román válogatott székely tagjai a magyar himnuszt énekelték 
a Vákár Lajos Műjégpályán rendezett, pénteki román–magyar 
mérkőzés előtt.

A Marinescu-ügyet lassan mindenki elfelejti, pedig ez adta 
meg a hangot. Egy tizenhat éves bukaresti gyerek december 
elsején lerománozta székely csapattársait, ezt követően páran 
nedves törölközővel rávertek a farára. A sértett ugyan elhagyta 
a csapat edzőtáborát, de két nappal később újra Csíkszeredában 
edzett. Édesapja a Román Olimpiai Bizottsághoz (ROB) for-
dult, ahonnan érdekes módon kiszivárgott a hír a médiához. 
És ekkor kezdődött a sárdobálás: hamis fényképek jelentek meg 
a megvert Cosmin Marinescuról, amely miatt a sértett apja is 
tiltakozott, a Román Jégkorongszövetség (RJSZ) pedig közle-
ményben tudatta, nem a bukaresti hokist ábrázolják a képek, és 
kérte a sajtót, töröljék az internetes portálokról a képet.

Csütörtökön egy olyan fotót közölt az egyik bulvárosodó 
sportlap, melyen Becze Tihamér Hargita megye zászló-

jával látható. Biztosak lehetünk abban, ha Becze nem a 
megyezászlót, hanem mondjuk Botoşani címeres zászlaját 
lobogtatta volna a horvátországi világbajnokság megnye-
rését követően, nem lett volna cirkusz az ügyből, a román 
sajtó pedig nem mutogatta volna a fotót. Szintén ebben a 
cikkben az újság megemlíti, hogy magyar felség jelekkel el-
látott ütőkkel játszottak a hokisok a korosztályos és felnőtt 
világbajnokságon. Erről azonban bizonyítékot nem tudtak 
bemutatni.

Aztán jött a péntek esti, várva várt román–magyar 
mérkőzés. A találkozó előtt a román, a magyar és a nemzet-
közi szövetség himnusza csendült fel, a nézők pedig a székely 
himnuszt is elénekelték. Négy fővárosi újságíró észrevette, 
hogy a 19 és fél székelyből álló román válogatott tagjai nem 

az ország himnuszát, hanem a magyar himnuszt énekelte. 
És ebből csináltak egy újabb cirkuszt, melytől azóta is han-
gos az írott és audiovizuális média. A bukarestieknek az is 
fáj, hogy az RJSZ élén székely ember áll.

Néhány dologra nem tért ki a központi sajtó. Azt, hogy a 
kizárólag Hargita megyei hokisokból álló román válogatott 
lesöpörte a jégről a magyar csapatot, csak mellékesen említik 
meg. A székely hokisok román címeres mezben Romániát 
képviselve játszottak – e fölött újra átsiklottak. Azt pedig 
sehol sem említik, hogy immár 85 éve a román jégkorong-
válogatott gerincét Hargita megyei, székely, magyar anya-
nyelvű hokisok alkotják. Nélkülük nincs román hoki, nincs 
román válogatott.

A pénteki, Csíkszeredában rendezett román–magyar 
mérkőzéssel kapcsolatban Tánczos Barna, az RJSZ elnöke így 
fogalmazott: „Büszke vagyok ezekre a játékosokra és erre a kö-
zönségre. Nélkülük Romániában nincs hoki, nincs szurkolás. 
Remélem, megérti a román többségi nemzet is, hogy ha az elkö-
vetkező tíz évben jelen szeretne lenni a nemzetközi jégkorongpo-
rondon, kizárólag székely hokisokra építhet. Ha akar.”

Egyébként a központi tévé által bemutatott felvételeken a 
román válogatott tagjai nem a magyar, hanem a székely him-
nuszt énekelték.

Botrányok a hokiban
        NézőpoNt n Kopacz Gyula
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Év vÉGÉiG folytAtjÁK A teMAtiKus ellenőrzÉseKet

Áruházakat büntetett az állategészségügy

Húskészítményeket kóstoló gyerekek. Ellenőrzött helyről származó, biztonságos élelem kerüljön az asztalokra fotó: domján levente
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> Erdeigyümölcs-feldolgozó kony-
ha Gyergyószárhegyen. Hargita Me-
gye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesü-
letének kiírásán nyert 9940 lej támo-
gatást a gyergyószárhegyi Torzsások 
Turisztikai Egyesülete. Az összeget az 
erdeigyümölcs-feldolgozó konyha lét-
rehozására fordítják. „Jövedelem-ki-
egészítésként szolgálhat a konyhában 
zajló tevékenység a helybélieknek, hi-
szen az erdei gyümölcs a közelben te-
rem és minden gazdasszonynak van egy 
jól bevált családi receptje” – magya-
rázta Gáll Kinga. Az egyesület elnöke 
szerint a munkálatok már elkezdődtek, 

és igyekezetüket támogatja a helyi ön-
kormányzat is. Gáll ugyanakkor be-
számolt a falusi turizmus fejlesztését 
célzó egyesület ez évi tevékenységéről 
is. Többek közt elmondta, hogy egye-
sületük a népszokásokat, néphagyomá-
nyokat és a falusi életet ismerteti meg 
a turistákkal, többnapos programokat 
szervezve nekik. A turisták többek 
közt betekintést nyerhetnek kenyér- és 
kürtőskalácssütés rejtelmeibe, kivehe-
tik részüket a házi sütemények, hús-
készítmények, tejtermékek, befőttek, 
szörpök, lekvárok készítéséből, illetve 
megismerkedhetnek a fafaragás és ker-

tészkedés tudományával. Ugyanakkor 
ezen programok vezetői rendszeresen 
részt vesznek a megyei tanács szervezé-
sében zajló havi vásárokon Csíkszere-
dában. Megvalósításaik közül az elnök 
kiemelte a weboldal létrehozását és a 
turisztikai ismertető anyag kiadását, 
illetve a Hidegkút-projektet, melynek 
során kirándulóhelyet alakítottak ki 
a Hidegkút forrás mellett. „Egyesüle-
tünk igyekszik megjelenni azokon a 
rendezvényeken, fórumokon, kiállítá-
sokon, ahol a szárhegyi falusi turizmust 
népszerűsíthetjük” – szögezte le Gáll 
Kinga, sorolva, hogy többek között 

ott voltak a Gyilkostói sokadalmon, a 
Székely vágtán, a Kokojzafesztiválon 
és a Hajdúhadházi Torzsás Napokon. 
Ugyanakkor az ő egyesületük a kez-
deményezője és szervezője évek óta az 
egyre népszerűbb Híres Szárhegyi Ká-
posztavásár és Fesztivál rendezvénynek, 
amelynek fő célkitűzése a káposztavá-
gás hagyományának életben tartása. 
Egy mozgalmas, eseménydús év után 
az egyesületi elnök köszöni a megyei 
és a helyi önkormányzat, a vállalkozók 
és mindazon magánszemélyek támo-
gatását, akik az egyesületük haladását 
segítették elő.

Körkép
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Korszerűsítés a gondozóKözpontban

Jobb életkörülményeket biztosítanak
a hetven sérültnek otthont adó 
gyergyószentmiklósi Ápoló és 
gondozó Központ felújítási, bő-
vítési munkálatai kezdődtek el 
tegnap – az átadásig egy év áll a 
kivitelező rendelkezésére. az uni-
ós alapokból finanszírozott, közel 
egymillió eurós beruházás mellett 
a megyei tanács más, időseket 
célzó programban gondolkodik. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Egy év múlva már új in-
gatlan is része lesz a mai 
Gyergyószentmiklósi Ápoló 

és Gondozó Központ épületegyüt-
tesének, valamint korszerűsítik a 
jelenlegi helyiségeket is. Az erről 
szóló megállapodást tegnap írta 

alá Borboly Csaba megyeitanács-
elnök jelenlétében Elekes Zoltán, a 
Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság vezetője 
és a kivitelező Impex Auróra Kft. 
képviselője. 

Az európai uniós alapokból 
nyert közel egymillió eurós támo-
gatáshoz a megyei tanácsnak két 
százaléknyi önrészt kell pótolnia, 
így nyílik lehetőség arra, hogy a 
gyergyószentmiklósi római katoli-
kus egyház tulajdonát képező épü-
letegyüttes bővüljön és korszerűb-
bé váljon. 

Jelenleg 70 személynek ad ott-
hont a központ, ám az uniós normák 
szerint ezen felület csupán 26 ápolt 
befogadására alkalmas. A nyolcágyas 
szobák helyett maximum három 

fekvőhelyesek lesznek az átalakítás 
után, és egy új épület biztosít helyet 
további 24 személy számára.

Elekes Zoltán elmondta, a mun-
kálatok idején az otthon lakóinak 
egy része Tölgyesre kerül, néhányu-
kat a Szent Erzsébet Öregotthon fo-
gadja be, valamint átmenetileg töb-
ben lesznek az új épületszárnyban. A 
modernizálás az ápoltak számának 
csökkenését jelenti, húsz beutalt 
elhelyezését vélhetőleg Tölgyesen 
fogják megoldani, főképp a pszichés 
problémákkal küszködők számára 
biztosítanak ott helyet.

– Sok kérés érkezik a fogya-
tékosokat besoroló bizottsághoz 
– jelezte Elekes –, az ápolóköz-
pontok kapacitását növelni kel-
lene. Borboly Csaba tanácselnök 

szerint viszont sok olyan eset van, 
amikor a fiatalok akarnak megsza-
badulni öreg hozzátartozóiktól 
– meglátása szerint nem közpon-
tokba kell bezsúfolni az időseket, 
hanem nappali foglalkoztatót biz-
tosítani számukra.

– Jövőtől szeretnénk indítani 
egy napközis programot Böjte 
Csaba gyermekfoglalkoztatójá-
nak mintájára, ám idősek szá-
mára. Az a cél, hogy az öreg, de 
mozogni, tevékenykedni tudó 
személyek hasznos elfoglaltságot 
és társaságot leljenek, ugyanakkor 
ne legyenek kiszakítva családjuk 
köréből – vázolta a terveket Bor-
boly, hozzátéve, civilszervezetek-
kel, egyházakkal együttműködve 
képzelné el a kivitelezést.

egy autistát bántalmazott ápo-
lója a gyergyótölgyesi neuro
pszichiátriai rekuperációs Köz-
pontban tegnap borboly Csaba 
megyeitanácselnök szeme láttá-
ra. bende Cristina, az intézmény 
vezetője a törvény értelmében 
óhajt eljárni az ügyben, mint 
mondta, a bántalmazó megkapja 
méltó büntetését.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Előzetes bejelentkezés nélkül 
érkezett Borboly Csaba, 
Har gita Megye Tanácsának 

elnöke tegnap a gyergyótölgyesi 
Neu ropszichiátriai Rekuperációs 
Központba, ahol az a megdöbbentő 
látvány fogadta: egy ápoló ütlegelte 
az egyik gondozottat az egyik szo-
bában. „A sebes kezét és a fejét ütöt-
te a gondozottnak” – magyarázta a 
Har gita Népe kérdésére Borboly, 
kifejtve, néha azért szokott előzetes 
bejelentkezés nélkül betoppanni 
különböző helyekre, mert a való-
ságra kíváncsi, nem arra a „minden 
szép és rózsaszín” helyzetre, amivel 
rendszerint egy elöljárót várnak. 

Amint belépett az épületbe, 
mindjárt az első ajtó mögül hallotta 
a kiabálást, amikor benyitott, javá-

ban ütlegelte az ápoló az autistát. 
„A megdöbbentő az egész történet-
ben az volt, hogy amikor kérdőre 
vontam az illetőt: miért bántalmaz-
za a gondozottat, többen is az ápo-
ló védelmére keltek, és azt kezdték 
magyarázni, nem igaz, amit láttam” 
– mondta a tanácselnök. „Ha vala-
kinek gyenge az idegrendszere, és 
nem tud szakszerűen bánni a gon-
dozottakkal, keressen más munka-
helyet magának és engedje át helyét 

olyan személynek, aki kellő türe-
lemmel és szeretettel tud viszonyul-
ni az olyan súlyos betegekhez is, 
mint a bántalmazott” – szögezte le 
a tanácselnök. Hozzáfűzte, „hiába 
pályáznak több millió eurós beru-
házásokat ezekben az intézmények-
ben, ha a módszer a régi”. 

Borboly felvette a kapcsolatot 
Elekes Zoltánnal, a Hargita Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Fel-
ügyelőség vezetőjével, és fegyelmi 

eljárás elindítását javasolta a bántal-
mazó ellen.

Bende Cristina, az intézmény 
vezetője lapunk kérdésére elmondta, 
jelentést fogalmazott az esetről, amit 
a Hargita Megyei Gyermekvédelmi 
Felügyelőséghez – az intézmény fe-
lettes szervéhez – terjesztett be. „Egy 
bizottság majd elemzi a helyzetet, és 
a törvény értelmében járnak el a bán-
talmazóval szemben” – szögezte le 
Bende Cristina.

Autistát bántalmazott egy ápoló TölgyesentanulmÁnyKötet 

Emlékállítás
négyéves késéssel

Négy éve, 2007-ben kellett 
volna megjelenjen ez a 
kö tet, amikor várossá vá-

lá sának száz évét ünnepelte Gyer-
gyó szentmiklós, hogy felhívja a 
figyelmet: egy másik évfordulóra 
is emlékezni kell, a mezővárosi jog 
megszerzésének 400. évfordulójára 
– jelentette ki dr. Garda Dezső az 
általa szerkesztett, A mezővárostól 
a rendezett tanácsú városig című 
tanulmánykötet bemutatóján. A 
könyv olyan történészek kutatásai-
nak eredményét tartalmazza, mint 
Csukovits Enikő, Tringli István, 
C. Tóth Norbert, Horn Ildikó, 
Rüsz-Fogarasi Enikő, Tüdős Kin-
ga, Egyed Ákos, Pál Antal Sándor, 
Boér Hunor és Garda Dezső.

A szerkesztő elmondta, a vá-
rossá válás emlegetésekor Gyer-
gyószentmiklós esetében kevés csak 
1907-re gondolni, amikor rendezett 
tanácsú város lett, mert 1607-ben 
nem kevésbé jelentős eseményre 
került sor, a vásárjog megszerzésé-
re. Egy ezen témakörben 2007-ben 
tartott nemzetközi történészkon-
ferencia előadásai is helyet kapnak 
a kiadványban, mely többek közt 
megrajzolja a vásárjogot adomá-
nyozó Rákóczi Zsigmond alakját, 
és rávilágít, hogy nem gyergyói uni-
kum az örmény hajnal. 

A kötet ezer példányban jelent 
meg, kiadásában jelentős szerepet 
vállalt a 16 Patak Egyesület. El-
nöke, Bákai Magdolna elmondta, 
az egyesület nem óhajtja szabad 
eladásban kínálni a könyveket, in-
kább iskoláknak, könyvtáraknak 
adományozzák, hogy ily módon 
még többen hozzáférhessenek. 

Megújul a tölgyesi Neuropszichiátriai Rekuperációs Központ épülete. Vajon a módszerek is? Fotó: benedek Sándor
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> Jubilál a Tudász. Immár huszadik alka-
lommal szervezik meg Székelyudvarhelyen a 
Tudász általános műveltségi vetélkedőt: ma 
délután ismét Hargita megye középiskolái 
versenyeznek. A Hargita Népe médiatámo-
gatását élvező, 16 órakor kezdődő rendez-
vény címe Lisztomániától Tudományiáig. 
A diákok a 2011. év nagy évfordulóiból 
készültek. A 2000–2001-es iskolai tanév 
kezdetekor a székelyudvarhelyi hét közép-
iskola egy-egy tanár képviselője ötletként 
felvetette egy iskolai, illetve városi szintű 
általános műveltségi vetélkedő megszer-
vezésének gondolatát. A TUDÁSZ-nak 
elkeresztelt vetélkedő első kiadásának a 

városi művelődési ház adott otthont. A 
rendezvény sikerén felbuzdulva a szerve-
zők úgy döntöttek, hogy megpróbálnak 
hagyományt teremteni azáltal, hogy évente 
két alkalommal, ősszel és tavasszal más-más 
témakört megragadva megszervezik e főleg 
a humán tudományokban elsajátított, de 
nem feltétlenül az iskolai tudás felmérését 
szolgáló rendezvényt. A következőkben lé-
pésben bevonták Hargita megye vezető kö-
zépiskoláit, mára pedig kialakult a hagyo-
mányossá váló formula: a helyi szakasz első 
három udvarhelyi középiskolája tavasszal 
kiegészül a megyei középiskolákkal, az első 
helyezett jutva tovább az országos szakasz-

ra, melyet eddig 2007-ben sikerült meg-
szervezni. Így ezúttal a székelyudvarhelyi 
Baczkamadarasi Kis Gergely Református 
Gimnázium, a Tamási Áron Gimnázium 
és a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola, 
a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium, a szentegyházi Gábor Áron 
Líceum, a csíkszeredai Márton Áron Gim-
názium és a gyergyószentmiklósi Salamon 
Ernő Gimnázium, a maroshévízi Kemény 
János Gimnázium diákcsapatai vesznek 
részt. A Digital 3 teremben rendhagyó 
módon megszervezett vetélkedőn talál-
kozhatunk Liszt Ferenccel, a szupersztárral, 
felelevenedik II. Rákóczi Ferenc, Mikes 

Kelemen, Báthory István, Zrínyi Ilona em-
léke. Olyan érdekes próbák is lesznek, mint 
a „A korondi székely és Hitler tölgyfája”, 
,,Pearl Harbour – egy végzetes tévedés?” 
vagy az „Afrikai trónon egy magyar gróf ” 
című, de nem hiányozhat a gyakorlati pró-
ba sem, ezúttal színjátszást láthatunk (Ba-
jor Andor középiskolás módon). Szó lesz 
egyebek mellett a román holokausztról, a 
Barbarossa-hadműveletről, a Rákóczi-sza-
badságharcról stb. A vetélkedő fő támoga-
tója Székelyudvarhely Város Önkormány-
zata. Támogatók: Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács, Eötvös József Alapítvány 
és a Villy Üdítő. A belépés díjtalan.

„Halló, Bálint Elemér polgármes-
ter úr? Az ülkei iskolából hívjuk.” 
Oroszhegy első emberének te-
lefonja éppen pénteken délben 
csörrent meg: a tetemes beru-
házásnak, no meg a községhez 
tartozó hét falut rádióhullámok 
segítségével lefedő internet- és 
telefonszolgáltatásnak köszön-
hető a történelmi jelentőségű te-
lefonhívás.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Bálint Elemér, Oroszhegy köz-
ség első embere elégedetten 
nyugtázta: sokat kellett vár-

ni erre a hívásra, de megérte, hiszen 
korábban sok helyen egyáltalán sem-
miféle térerő nem volt. 

– Ez rengeteget segíti majd a 
fejlődést, hiszen nem kell ecsetel-
nem, a mai világban mit jelent a 
telekommunikáció – hangsúlyoz-
ta a községvezető.

A mobilszolgáltatók elzárkóztak 
attól, hogy beruházzanak a község 
félreeső falvaiban, de a polgármester 
segélykérésére azonnal reagált Antal 
István parlamenti képviselő, a továb-
bított panasz pedig Moldován József 
távközlési államtitkárnál sem talált 
süket fülekre. A minisztérium alá-
rendeltségében működő Radiocom 
Országos Rádiókommunikációs 
Társaság egy 45 méter magas anten-
nát állított ezer méter magasan, az 
Őrhegy tetején, ahonnan rádióje-
lek segítségével tucatnyi településen 
lehet biztosítani a telefon-, illetve 
internetszolgáltatást. Az úgyneve-
zett Wimax szolgáltatás elérhető 
lesz Ülkében, Fancsalban (ebben  a 

két faluban egyik mobilszolgáltató 
sem volt elérhető a több mint öt-
száz lakó számára), Szenttamáson, 
Tibódban, Szentkirályon, Orosz-
hegyen és a nyikómenti települések 
egy részén. 

– A települések elhelyezkedése 
nehezítette a műszaki kivitelezést, 
ezért állítottuk az antennát – amely-
nek áramellátásához két és fél kilo-
méter vezetékre volt szükség – a kilá-
tó közelébe – magyarázta lapunknak 
Moldován József államtitkár.

A Radiocom 2 Mbps sávszéles-
ségű korlátlan internetet tud bizto-
sítani, a telefon pedig korlátlan háló-
zaton belüli perceket tartalmaz, ami 
a településen belüli kommunikációt 
javíthatja.

– Az elmúlt években sokat fejlő-
dött a község, fontos beruházásokat 
eszközöltünk, mint amilyen a mos-
tani is – mondta az ünnepélyes át-
adáson Antal István parlamenti kép-
viselő, aki hangsúlyozta: a községve-
zetés mindig odafigyelt a hozzájuk 
tartozó falvakra – ezt bizonyítja, 
hogy mostantól ezek a települések is 
bekapcsolódhatnak a telekommu-
nikációs vérkeringésbe: telefonon, 
interneten keresztül is tarthatják a 
kapcsolatot barátaikkal, távolba sza-
kadt rokonaikkal.

Birtalan József megyemene-
dzser egykor saját kárán tapasztal-
ta, mekkora fejtörést tud okozni a 
telefonszolgáltató hiánya: a köz-
ség útjairól való felmérés készítése 
közben eltévedt, s megdöbbenve 
tapasztalta, milyen az, amikor nem 
lehet telefonálni: „Szerencsére nem 
mentőt, tűzoltót kellett hívni…” 
Birtalan a megye „fehér foltjainak” 
feltérképezését javasolta, illetve 
minél több, hasonló beruházást 
sürgetett. Antal István a miniszté-
rium, valamint a Radiocom veze-
tőinek felvázolta a székelymuzsnai 
helyzetet is, s kérte az illetékeseket, 
karácsonyi ajándékként kapcsolják 
be az eldugott kis falut is a telekom-
munikációs vérkeringésbe.

Ez ha nem is karácsonykor, de 
az elhangzottak szerint már az év 
elején bekövetkezhet.

Az oroszhegyi beruházás érté-
ke egyébként áfa nélkül 484 ezer lej 
volt (255 ezer az oszlop, 229 ezer a 
villanyvezetés), a berendezés pedig 
további 50 ezer euróba került.
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székElyudvArHElyi városi kórHáz

Onkológiai szakrendelés

Történelmi pillanatnak nevezte 
katona Mihály korondi polgár-
mester két infrastrukturális 
beruházás hivatalos átadását. 
A munkálatok összértéke tizen-
két és fél millió lej.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A Vidékfejlesztési Alap-
tól 2008 decemberében 
megpályázott, 12,5 millió 

lej értékű beruházás lehetőséget 
nyújtott 14 kilométer hosszúságú 
ivóvíz-hálózat kiépítésére, közel 10 
kilométer út aszfaltozására, vízel-
vezetők és járda kialakítására, falu-
gondnoki szolgálat létrehozására 
a községhez tartozó Pálpatakán 
és Fenyőkúton, valamint egy, a 
községi utak karbantartására és 
hóeltakarításra alkalmas multi-
funkcionális erőgép megvásárlá-
sára. A korondi önkormányzat tíz 
százalék önrésszel járult hozzá a 
nyolc hónap alatt elvégzett mun-
kálatok költségeihez.

A helyiek által piactérnek ne-
vezett helyen megtartott avató-
ünnepségen jelen volt Moldován 

József távközlési államtitkár, 
Birtalan József, Hargita megye 
menedzsere, Pál Árpád és Antal 
István parlamenti képviselők, és 
beszédet mondtak a történelmi 
egyházak képviselői is. A köszön-
tőbeszédeket rövid kulturális 
műsor követte, az esemény pedig 
szalagvágással ért véget.

– Sokan kételkedve faggattak, 
hogy mikor kezdődik a munka, 

mikor lesznek aszfaltozott útja-
ink, és válaszunkat hallva, gúnyos 
legyintéssel nyugtázták és dölyfös 
elégedettséggel, de hallhatóan sut-
togták, hogy ebből nem lesz sem-
mi – elevenítette fel az előzménye-
ket köszöntőbeszédében Katona 
Mihály polgármester. És íme, itt 
állunk a leaszfaltozott Piactéren, 
hamarosan megkóstolva az újon-
nan elkészült vízrendszer vizét.

rádióHulláMokon érkEzik
A TElEfon és Az inTErnET oroszHEgy fAlvAiBA

Rég várt telefonhívás

Az onkológiai kezelésre szoru lók 
nem kell többé Csíkszeredá ba 
utazzanak, ugyanis já róbe teg-
rendelővel bővült a szé kely ud-
var helyi kórház, ahol heti rend-
sze rességgel dr. Csíki Csongor 
fo gadja a betegeket.

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

Már korábban kialakítot-
tak egy ötágyas fekvő-
részleget a belgyógyásza-

ton, ahol a különböző daganatos, 
rákos megbetegedésekben szenve-
dőket kezelik, időközben pedig dr. 
Csíki Csongorral, a megye egyetlen 
onkológus szakorvosával megálla-
podott a kórház vezetősége, hogy 
járóbeteg-rendelőt is beindítanak, 
„hogy az udvarhelyi betegeknek 

ne kelljen a megyeszékhelyre utaz-
niuk”. Az onkológiai osztály kiala-
kítása a kórház 3-as besorolásához, 
akkreditálásához is kellett, ám Luk-
ács Antal igazgató úgy látja, az on-
kológiának különösen nagy szerep 
jut egy kórházban, „léte kötelező”, 
így a betegek érdekében – mint el-
hangzott – összefogtak. 

– Az onkológiai ellátás nem 
azzal kezdődik és végződik, hogy 
a beteg citosztatikus kezelést kap, 
ezzel az országos program foglal-
kozik – vázolta dr. Csíki Csongor, 
hangsúlyozva: előbb fel kell ismerni 
a rákos betegséget, majd meg kell 
találni a stádiumának legmegfele-
lőbb kezelést, hogy a beteg túlélési 
esélyeit növeljük, hiszen ez olyan 
terület, ahol elég nagy az elhalálo-
zások száma.

A szakorvos arra is kitért, hogy 
specifikus gyógyszerekkel, sugárke-
zeléssel, műtéti beavatkozásokkal 
gyógyítanak, többnyire otthon 
szedhető gyógyszereket írnak fel, 
így beutalásra csak különösebb ese-
tekben-állapotokban van szükség.

Az orvos a megyében havonta 
nagyjából 600-700 beteget vizs-
gál meg, ebből 300-at ő maga lát 
el, és közel 100 a kórházi ápolásra 
szoruló betegek száma. A férfi-
aknál elsősorban a tüdőrák és a 
bélcsatorna daganatos betegségei 
a leggyakoribbak, nőknél pedig 
az emlő rákos megbetegedései a 
listavezetők.

A szakorvos hangsúlyozta, 
hogy a betegség stádiumának 
megfelelően mindenki kezelhető, 
panaszai, fájdalmai enyhíthetőek.

korond

Megvalósult, amiben kevesen hittek

Szalagvágás az aszfaltozott Piactéren. Sokan kételkedtek benne fotó: szász csaba

Bálint Elemér polgármester



Karácsony környékén gyakrab-
ban csörög a készülék az S. O. S. 
Telefonos Lelkisegély Szolgá-
latnál – ezt igazolja a szolgálat 
többéves statisztikája. A hívók 
többsége ilyenkor a magányo-
sok táborából kerül ki – állítja 
Simó Irma klinikai pszicholó-
gus, a szolgálat vezetője.

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

Félnek a karácsonytól a ma-
gányos emberek, számukra 
nehezen elviselhetők az ün-

nepnapok, fokozottan érzik az egye-
düllét terhét, amire már csak ráadás 
az, hogy úgy tartják, ilyenkor nem 
szokás a szomszédba menni, bará-
tokat látogatni, mert mindenki a 
családjával ünnepel. Ezzel a magány-
érzettel magyarázható a telefonos 
lelkisegély-szolgálat fokozott igény-
bevétele, hiszen, amint a 2005-től 
működő Hargita megyei szolgálat 
statisztikái is igazolják, a karácsonyi 

ünnepek táján megnő a hívások szá-
ma. – A magányos emberek mellett 
szép számban vannak a hívók között 
olyanok is, akik esetében a lét értel-
mébe vetett hit újrafogalmazásának, 
megtalálásának igényét érzem, és ez 
az igény ezekben az esetekben eg-
zisztenciális krízisként jelentkezik – 
mondta a szolgálat szakmai vezetője, 
Simó Irma klinikai pszichológus. 
Állítása szerint ilyenkor fontos úgy 
ott lenni, úgy meghallgatni a hívót, 
hogy ő hangos gondolkodás során 
megtalálja a válaszokat a saját kérdé-
seire. A hívások között egyébként – 
bár a leggyakrabban felhozott prob-
léma a magányosság – megjelenik a 
krízis minden fajtája, konkrétan az 
öngyilkossági krízis, de különbö-
ző életkrízisek is, a válás, a gyász, a 
munkahely elvesztése, a felfokozott 
stressz kihatása a családi életre.

– A szociális hálón belül a tele-
fonos lelkisegély-szolgálat az, amely 
gyors segítségnyújtást tud biztosíta-
ni és szükség esetén irányítani tudja a 

hívót a szakellátás különböző formái 
felé – magyarázta a szolgálat szerepét 
a szakember. A telefonnál minden 
este 19 és 24 óra között erre a mun-
kára kiképzett önkéntesek ülnek, 
akik anonim módon, munkahely és 
család mellett vállalják ezt a feladatot, 
és fogadják a hívásokat a 0800-800-
808-as ingyenes vezetékes telefon-
számon, valamint a 0754–800808-
as normál díjas Orange és 0723–
800808-as normál díjas Vodafone 
számokon. A szolgálat működé-
séhez szükséges anyagi fedezetet a 
csíkszeredai és székelyudvarhelyi vá-
rosi önkormányzat, illetve a megyei 
tanács támogatása jelenti, ami Simó 
Irma szerint biztonságérzetet nyújt a 
szolgálat működtetőinek.

– Ez Hargita megyei szolgálat. 
A tudat, hogy a megyei tanács, il-
letve a két megyei jogú város ön-
kormányzata mögöttünk áll, nagy 
biztonságot jelent nekünk, és ezért 
hálásak is vagyunk – mondta Simó 
Irma.
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FOKOzOTT IgénybevéTeLre SzámíT A TeLeFOnOS LeLKISegéLy-SzOLgáLAT

Ünnepek idején 
nő a hívások száma

A Szent erzSébet-gyűjtéS eredménye

Ajándékcsomagok és 
programok adományokból
A gyulafehérvári Főegyházme-
gye területén, Fehér, Hunyad, 
maros, Hargita és Kovászna 
megyében közel 30 000 hátrá-
nyos helyzetű gyermek kapott 
cipődobozba csomagolt ajándé-
kot a Szent erzsébet-napi gyűj-
tés során összegyűlt pénzből. 
Az adományok többi részét a 
Caritas által működtetett gyer-
mekprogramok jövő évi költsé-
geinek fedezésére fordítják. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Lezárult a Gyulafehérvári 
Caritas hagyományos Szent 
Erzsébet-gyűjtése, amelynek 

bevételét idén a hátrányos helyzetű 
gyermekek megsegítésére fordítják. 
November 13-án Erdély katoli-
kus templomaiban azon hátrányos 
helyzetű gyerekek javára gyűjtöt-
tek, akik számára a Gyulafehérvári 
Caritas szervez különböző tevé-
kenységeket. A Caritas PR mene-
dzsere, Knecht Tamás tájékoztatása 
szerint az egyházmegyében a gyűj-
tés során összesen 156 326 lej, Har-
gita megyében pedig 83 469 gyűlt 
össze a gyermekek javára. 

Az adományokból begyűlt 
pénzből mintegy 30 000 gyermek 
számára készítettek cipődobozba 
csomagolt ajándékcsomagot. A 
Szent Erzsébet-gyűjtés összegéből 
Hargita megyében a Caritas átlal 
támogatott gyermekek karácso-
nyi programjaira is áldoztak. 

„A szervezetünk régiónként 
más-más programokat kínál a 
gyermekek, fiatalok részére. Ez 
annak a függvényében történik, 
hogy milyen igény jelentkezett, 
mivel szembesültünk, illetve mi-
lyen erőforrásokat sikerült moz-
dítani ezekre a projektekre. Ezért 
van az, hogy ahány vidék, annyi-
féle, gyermekeknek és fiataloknak 
szóló programja van a Caritasnak. 
Mindegyikben közös az, hogy 
célunk a jövő nemzedékébe be-
fektetni ezen tevékenységek által. 
Esélyt, reményt próbálunk adni 
számukra. Ez a leghasznosabb, 
amit tehetünk, és ezért oly fontos 
az összefogás, hisz közös erővel 
szebb jövőt kínálhatunk ezek-
nek a gyerekeknek” – fejtette ki 
Ludescher László, a Gyulafehér-
vári Caritas szociális ágazatának 
igazgatója.

Az ünnepek idején a lelkisegély-szolgálatot hívók többsége a magányra panaszkodik. Gyors segítségnyújtás
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KarácsonyKor érdemes magasra tenni a mércét

A legfinomabb borok az ünnepi asztalra

Adventivásár-nézőben Az osztrák fővárosbAn

Bécs tényleg fahéjillatú

Körkép

továbbgondoltuk a karácsonyi 
sütés-főzés lázát: Csíkszereda 
legfelkészültebb borszaküzletét 
kértük fel arra, adjon megbíz-
ható  tanácsot olyan borokról, 
amelyekkel magunk és vendé-
geink számára még harmoniku-
sabbá tehetjük az ünnepeket. A 
vinkli csapata szerint, amikor 
egy több ezer palackos készlet 
előtt állunk, hasznos, ha végig-
gondoljuk a menüt, és eleve az 
ételekhez választunk bort. 

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

A bor ízlés dolga, kőbe vésett 
szabályok nincsenek. De jó 
az után igazodni, hogy a bor 

mindig múlja felül egy árnyalatnyi-
val az ételt. Azaz ha egy ételben a sa-
vanyú íz dominál, akkor a bor legyen 
egy picivel savanykásabb, és ugyanez 
a formula vonatkozik a sós, illetve az 
édes zamatú ételekre is. Mindig ke-
ressük az azonos vagy hasonló ízeket 
borban és ételben, így nem fogunk 
csalódni – hangzott a Vinkli bor-
szaküzlet első jó tanácsa. 

borok „disznóságokhoz”
A friss kolbász, véres, májas hur-

ka inkább rozét, vagy könnyű vörös-
bort kíván. Az intenzív fűszereket 
a könnyű szerkezet, a gyümölcsös 
illat és íz, a frissesség képes ellen-
súlyozni, kiegészíteni. Jó választás 
lehet a Davino pincészet Chateau 
Domenii Rose 2010-es rozéja: er-
dei gyümölcsök, eper, édes virág-
illatok uralkodnak benne, érdekes 
ellenpontja lehet a véres hurkának. 
A májas legjobb kísérője a villányi 
Vylyan pince 2010-as portugiesere, 
aza kékoportója. Ennek illata és íze 
piros bogyós gyümölcsökben gaz-
dag, savai élénkek és zsíroldók – így 
a kolbásszal, májassal is jól megbir-
kózik. A friss kenyérrel, hagymá-
val fogyasztott tepertő mellé egy 
Vylyan Kakas Rosé 2010-et vagy 
Tóth Ferenc 2009-es Egri Kadar-
káját ajánlották, a kocsonya – a 
csontos hús, a bőr, a vöröshagyma, 
a fokhagyma, a bors, a babérlevél, a 
só ízvilága remekül harmonizál egy 
Nachbil Rajnai Rieslinggel, a tökéle-
tes választás azonban a pezsgő vagy 
a prosecco, végső esetben habzóbor. 

A Le Dolce Colline Proseccótól 
vagy egy „Arrogáns Békától” (Frog 
Arrogant Lily Pad PINK Rose) a 
kocsonyaélmény teljesebb lesz. 

savanyú levesek, 
sültek kiegészítői
Káposztalével savanyított hús-

gom bócleveshez rizling, például a 
Nachbil Rajnai Rieslingje talál a 
legjobban, tyúkhúsleveshez válasz-
szunk egy Segarcea 2009-es Leány-
kát, vagy Tóth Ferenctől a 2010-es 
Leánykát. Disznósülthöz (a szá-
raz fehérkaraj kivételével) jól illik 
a Segarcea Cabernet Sauvignon 
2008, marhasülthöz inkább a tan-
ninosabb Rotenberg Menestrel 
2008 passzol. A töltött káposz-
ta társát pedig a rizlingek között 
találni meg: egy Nachbil Rajnai 
Riesling vagy Penfolds Rawson’s 
2006-os Riesling kitűnően kieme-
li a káposzta ízét. Halászlé mellé a 
rizling, a szürkebarát, a kadarka, 
a portugeiser vagy egy rozé a jó 
választás, de a legtöbb sült halhoz 
nyugodtan kínálható egy pohár 
rizling vagy chardonnay.

desszertbort önmagáért
Az elmaradhatatlan diós, mákos 

kalácshoz, egyéb süteményekhez 
a Vinkli igazából nem is ajánlott 
bort: kézenfekvő választás lenne 
például egy tokaji aszú, azonban – 

hangoztatták – a desszertbort azért 
hívják így, mert nem sütemények 
mellé, hanem azok helyett is lehet 
fogyasztani – egy nemes aszút pe-
dig egyszerűen nem érdemes süte-
ménnyel elrontani. (x) 

A bécsi karácsonyok, adventi vá-
sárok hangulatára már évek óta 
kíváncsi voltam. Jelentem, pont 
olyan, mint amilyennek elképzel-
tem: mesés és fahéjillatú.

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

Képekről ismert ünnepi 
díszkivilágítás, forralt bor 
és puncs illata, mesebeli 

házikókra hasonlító fabódék, tele 
minden színes ajándéktárggyal, ka-
rácsonyi zene, vásári forgatag – va-
lahogy így képzeltem el Bécset az 
advent időszakában. Tudtam, hogy 
Bécsben az első karácsonyi vásárt 
több mint hét évszázada rendezték, 
és hogy ma is világszerte ismert, és 
népszerűsége töretlen – a bécsi ke-
reskedelmi kamara becslése szerint 
idén összesen 7,8 millióan fordulnak 
meg a vásárok valamelyikén –, és régi 
álmom volt élőben megtapasztalni, 
hogy valóban olyan mesebeli lát-
ványt nyújt-e, mint a képeslapokon. 

Nem okozott csalódást. Tény, 
hogy aki karácsony szellemét, lel-
kiségét, bensőségét keresi, az nem 
jó helyen jár itt, de ha félretesszük 
ezt, és a külsőségekben való ünnepi 
hangulatfokozást keressük, ennél 
jobb helyet nem sokat találunk: ka-
rácsony előtt Bécs mesebeli.

vásár minden téren
Az első meglepetés akkor ért, 

amikor ott élő unokahúgom meg-
kérdezte: melyik vásárra is vagyok 
kíváncsi. Azt hittem, Bécsben van 
egy nagy karácsonyi vásár, mire ki-
derül, hogy a város minden jelentő-
sebb pontjára akad egy. Az utcákon 
csatangolva az is kiderült, hogy a hi-
vatalos, nagy vásárokon túl gyakran 
egy-egy kicsi templom előtt is felál-
lítanak néhány faházikót a kereske-
dők, kivilágítják, és kínálják belőle a 
portékájukat. 

Az sem mindegy, melyik vásár-
ra megy az ember. Attól függ, mit 

akarsz venni – mondta az unoka-
húgom, de mikor elmagyaráztam, 
hogy nem shoppingkörúton vagyok 
(ebben az esetben a híres Mariahilfer 
Strasset nem szabad kihagyni, ott 
zajlik a karácsonyi bevásárlás-őrület), 
hanem a karácsonyi Bécs hangulatát 
akarom magamba szívni, rögtön 
kész volt az útvonal.

Annak ellenére, hogy a Rathaus 
(Városháza) előtti téren felállított 
vásár a bécsi advent szíve – ez a leg-
nagyobb, és ezt ismerik a legtöbben 
–, mi kihagytuk. Az idegenvezetést 
felvállaló unokahúgom szerint, mi-
vel itt fordul meg a legtöbb turista, 
itt kapható a legtöbb bóvli. Inkább 
a Karlsplatzon felállított vásár felé 
indultunk. 

A déli órákban, érkezésünkkor 
pakolták ki az árusok a portékákat 

– programjukat a délutáni, esti órák-
ban érkező vásárlók után igazították. 
Meghitt kis vásár ez, berendezése 
tipikus: a tér bejáratainál a lacikony-
hák állnak, nagy fémkazánszerű edé-
nyekben sül a gesztenye, a krumpli, 
mérik a forralt bort, a puncsot. Ha 
innivalót veszel, a csészéért 2-től 5 
euróig terjedő garanciát kérnek, így, 
ha megittad a borodat, a csészét em-
lékbe el is viheted. 

A felhozatal igen színes: a 
kézzel festett, meseszép üveggöm-
böktől kezdve a nemezből készült 
fejfedőkig, a fa dísztárgyakon át a 
különböző technikákkal és külön-
böző nyersanyagokból előállított 
gyertyatartókig és karácsonyfadí-
szekig, gyakorlatilag minden. Az 
árak pedig… Egy biztos, nem vol-
tak szívbajosok az árusok – a ro-

mániai átlagkeresethez képest leg-
alábbis igen drágának volt mond-
ható minden. 

Mária terézia lábánál
A Karlsplatzról a Mária Terézia 

térre indultunk. Ez a vásár pont azt a 
hangulatot nyújtotta, amit elképzel-
tem. A teret betöltő szép karácsonyi 
muzsika, a tér bejáratánál felállított 
standokból áradó fahéjas forralt bor, 
a sercegve sülő kolbászok, lángosok 
illata, a karácsonyi fények hangulata 
pont olyan volt, mint amit az egyéb-
ként giccsesnek mondott karácsonyi 
képeslapokról köszön vissza. A giccs 
viszont nem jutott eszembe, csak az, 
hogy mesebeli. 

A Mária Terézia téren feltűnt, 
hogy a forgatagban majdnem min-
denki magyarul beszél. – Ez a magyar 

turisták kedvenc vására – mondja az 
unokahúgom, és miközben éppen a 
forralt borunkat kóstolgattuk, meg-
szólította valaki: Krisztina, te vagy? 
Kiderült, csíkszeredai ismerős. 

A téren körülbelül 50-60 faházi-
kó áll, és bár néhol bóvlit is láttunk 
kitéve, a legtöbb helyen igazán szép 
dolgokat kínáltak. Gyönyörű gyer-
tyákat árult egy nő, amelyeket illa-
tos méhviaszból készített, máshol 
különböző illatú, szépen becso-
magolt házi készítésű szappanokat 
kínáltak, fajátékok, bábuk, festett 
üvegből készített mécsestartók és 
karácsonyfagömbök, különbö-
ző termésekből előállított asztali 
díszek és gömbök, kézimunkák 
– felsorolni sem lehet. Bár, mint 
említettem, nem a vásárlás céljá-
val mentem, egy kis szuvenírt nem 
lehetett kihagyni: hat pici üvegan-
gyalka lopta be magát a szívembe, 
és pár darab, méhviaszból készült 
karácsonyfadísz. Az áruk valami-
vel alacsonyabb volt, mint a Karls-
platzon, de még mindig nem a mi 
zsebünkhöz szabták. 

fél tíz után záróra
Bécs egyik leghangulatosabb 

karácsonyi vásárának mondják a 
Schön brunn előtti vásárt, ám ezt, 
legnagyobb bánatomra, lekéstük. 
A bécsi árusok nem éjszakáznak, 
fél tízkor bezárnak a vásárok. Egy 
gyors fényképet még engedélyezett 
az őr az ünnepi fényben pompázó 
kastélyról, és azzal kitessékelt a ka-
pun. Már csak a mesés fényárban 
úszó bécsi központtal vigasztalód-
hattam, ahol kolduló vak nő éneke 
töltötte be a Stephansdom előtti te-
ret, és ahol a lába előtt lévő doboz-
ba dobott pár centért cserébe puszit 
kaptam egy angyalnak öltözött élő 
szobortól. Kellemes karácsonyt – 
szólt utánam búcsúzóul, és mikor 
látta, hogy meghökkentem a ma-
gyar szavak hallatán, nevetve hoz-
zátette: – Viszontlátásra!

Vásár a bécsi Mária Terézia téren. Karácsonyfadísz minden mennyiségben
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megjelent a bérezésre 

Közszférai bérek, nyugdíjak 
törvényözön született a köz-
szférai bérezés szabályozására. 
A különböző jogszabályok egyik 
leglényegesebb eleme, hogy a 
bérek jövőre nem nőnek, hanem 
az idei szinten maradnak, az 
ösztönzőket és jutalmakat pedig 
eltörlik. a közszférában 2012-
ben béremelésre nem lehet szá-
mítani, ugyanakkor továbbra is 
„jegelik” a nyugdíjpont értékét.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A közszférai bérezés megre-
formálása keretében szü-
letett meg a 2009/330-as 

törvény. Ez méltányossági alapokra 
kívánta helyezni a közszférai bére-
zést, s az új rendszer gyakorlatba ül-
tetését fokozatosan irányozta elő, de 
az alkalmazás nem volt sikeres, idő-
közben pedig a közszférai béreket 
is lefaragták. Időközben egy újabb 

törvény született meg, a közszférai 
bérezés kerettörvénye, a 2010/284-
es törvény. Furamód azzal egyide-
jűleg egy másik törvény is született, 
a 2010/285-ös, a közpénzekből 
fizetett személyzet 2011-es esz-
tendei bérezésére vonatkozóan. A 
már említett kerettörvény előírásai 
alapján kellett volna megállapítani 
a 2012-es esztendei közszférai bére-
zést. De csak kellett volna, ugyanis 
időközben a „szőnyeg alatt” elfo-
gadásra került egy másik törvény, a 
2011/283-as. 

Egy cikkelyből kettő
A Hivatalos Közlöny december 

14-i számában jelent meg a fentebb 
említett törvény. Annak fura tör-
ténete van: 2010 szeptemberében 
jelent meg a 2010/80-as sürgős-
ségi kormányrendelet, amelynek 
egyetlen cikkelye volt, s az bizonyos 
intézkedésekre vonatkozott a költ-

ségvetés terén. Nos, ezt a kormány-
rendeletet hagyja jóvá a szóban 
forgó törvénymódosításokkal és 
-kiegészítésekkel. A jogszabálynak 
már a címe is megváltozott, mert 
abban utalás van „másabb pénzügyi 
intézkedések bevezetésére” is. Nos, 
e címváltozás égisze alatt egy újabb 
cikkellyel egészült ki a kormányren-
delet, s azon belül 23 szakasszal. E 
23 szakasz kizárólag közszférai bé-
rezési előírásokat tartalmaz, ugyan-
akkor egy évvel halasztja a nyugdíj-
pont értéke megemelésére vonatko-
zó előírások határidejét is, azokét, 
amelyeket a nyugdíjtörvényben, a 
2010/263-as törvényben állapítot-
tak meg. 

Befagyasztják a bruttó bért
Tekintsük át vázlatosan, hogy 

milyen előírások is szerepelnek eb-
ben a jogszabályban. Kezdenénk 
azzal, hogy a 2012-es esztendőben 

> Csődbe megy a Saab. Több hónapi 
vajúdás után úgy tűnik, nincsen megoldás a 
Saab problémáira, az anyavállalat, a General 
Motors hagyja csődbe menni a patinás 
márkát. A Saab vezetője, Victor Muller be-
jelentette, a GM nem egyezett bele további 
megoldások keresésébe. A Saab anyavállala-
ta, a Swedish Automobile szerint abban az 
esetben, ha nem jut pénzhez a Saab, azonnal 
csődbe megy, írja a Wirtschaftsblatt. A Saab 
az elmúlt egy évben gyakorlatilag az egyik 
mentőövet a másik után kapta, végleges 
megoldást azonban nem találtak az eladó-
sodott vállalat megmentésére. Az elmúlt he-
tekben már úgy tűnt, kínai befektetők ment-

hetik meg a svéd autógyártót, többek között 
a Zhejiang Youngman Lotus Automobile 
jelezte, hogy hajlandó lenne segítséget nyúj-
tani a svéd gyártónak, a General Motors 
azonban elutasította a kínaiak segítségét. Az 
amerikai anyacégnek továbbra is beleszólása 
van a Saabnál meghozott legfontosabb dön-
tésekbe, hiszen annak ellenére, hogy 2010 
eleje óta a Swedish Automobile-hoz (koráb-
ban Spyker) tartozik, a GM továbbra is ko-
moly technológiai beszállítója a Saab-nak. A 
Saab jelenleg hatalmas adóssághegyet görget 
maga előtt, több milliárd euróval tartozik a 
beszállítóknak és a munkavállalóknak is, kér-
dés, ők hozzájutnak-e a pénzükhöz. hí
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Traian Băsescu államelnök az október 24-i terjedelmes, az ország gaz-
dasági-pénzügyi helyzetével, a jövő esztendei költségvetés véglegesítésével 
és az Európai Tanács megelőző napi ülésével kapcsolatos sajtónyilatko-
zatában „bedobott” a közbeszédbe, illetve a köznyelvbe egy új fogalmat, 
pontosabban egy mozaikszót: CDS. Ezzel a hitel-visszatérítések finanszí-
rozásával és a deficitek finanszírozásával kapcsolatosan hozakodott elő, s 
beszéde során hatszor is elhangzott a „CDS”, s úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy azt amolyan ellenségkép formájában tárta a jelenlévők elé. Augusz-
tus 1-jén Románia esetében a CDS ötéves futamidejű kölcsönökre vonat-
kozóan 137 pont volt, szeptember 6-án, azaz két hónappal később Ro-
mánia CDS-e 377 pont volt, anélkül, hogy Románia egyetlen téves lépést 
is elkövetett volna – így az államfő.  A CDS = credit deafult swap. Erre 
vonatkozóan meghonosodott magyar kifejezés nincs, de román sincs. Egy 
angol szakkifejezés, amit rendszerint a bankok által kötött értékpapír-
ügyletekkel kapcsolatosan szoktak használni, úgynevezett kötvénykocká-
zati swap. Körülírva: ez egy úgynevezett származékos termék, lényegé-
ben egy eladási opció formájában kötött biztosítás arra az esetre, ha egy 
kötvény kibocsátója „bedől”, vagyis nem fizeti az esedékes részleteket. A 
swap kifejezést néha csereügyletnek is szokták fordítani, de a bankszak-
mában megmaradt az eredeti kifejezés, azaz a swap. Leegyszerűsítve 
a tulajdonképpeni jelentése ennek a következő: harmadik személy által 
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok fizetési kötelezettsé-
geinek az elmulasztása esetében életbe lépő csereügylet. Idetartozik az 
is, hogy a jelenlegi körülmények között ennek a fogalomnak a haszná-
lata elterjedt olyan értelemben is, hogy az utóbbi időben mutatóként 
használják annak a megjelölése végett, hogy mennyire is kockázatos egy 
ország. Térjünk vissza a romániai példára és próbáljunk rávilágítani, 
hogy mit is jelent az államelnök által némileg aggasztónak tartott 377 
pontos CDS. Október 25-re már 375 pontra csökkent, s ez azt jelenti, 
hogy amennyiben Romániában euróban kibocsátott állami kötvénybe 
10 millió eurós befektetésre csődesettel szembeni biztosítást kívántál köt-
ni, akkor 375 000 eurót jelentett volna a biztosítási díjtétel. Így talán 
már érthetőbb, hogy miért is lehet valóban veszélyes a CDS növekedése 
egy adott ország esetében, pontosabban az általa kibocsátott és a bankok 
által megvásárolt állami kötvények esetében. Amint már utaltunk arra, 
tágabb értelemben mostanság a CDS-t egy adott ország kockázatának, 
illetve a megbízhatóságának a „mérésére” kezdték használni. Ám az is 
hangsúlyozandó, hogy nem lehet ez az egyetlen ismérv tényező, amely 
alapján elbírálandó, megítélendő egy ország gazdasági-pénzügyi hely-
zete. De hol is van Románia a CDS tekintetében? Erre nehéz lenne pon-
tos választ adni, ugyanis a „jegyzés” szinte naponta változik. Az viszont 
tény, hogy az utóbbi hónapok folyamán Románia a ranglista végén kullo-
gott. Csehország, Szlovákia, Lengyelország pontszáma rendszerint a fele 
volt vagy még annyi sem Románia pontszámának. Rosszabb volt a hely-
zet viszont Ukrajna esetében, de Ukrajna nem tagja az Európai Unió nak. 
Az esetleg vigasztalhat, hogy Magyarország esetében látszólag nagyobb 
a kockázat. Ebben viszont szerepe volt annak, hogy egyes nemzetközi 
pénzügyi köröket idegesített a magyar kormány által foganatosított adó 
és pénzügypolitikai intézkedések, újabban pedig a jegybanki törvény mó-
dosítási szándéka.

Nézzük meg a CDS romániai dinamikáját: 2010 novemberében 
az 300 volt, majd 2011 májusában 2010 pontra csökkent, októberre 
újólag megemelkedett, október 25-én 375 ponton állt, december elején 
viszont 450 pontra ugrott fel. Hogy két hónap leforgása alatt megugrott 
a CDS, abban megvolt a szerepe annak is, hogy a kormány nemegyszer 
egyet mond és mást csinál. Ahhoz, hogy valakinek a megítélése változ-
zon, nem muszáj félrelépnie, elég, ha rossz utat választott...

Mi a CDS, 
és miért ellenségünk?

         jegyzet n Hecser Zoltán
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vonatkozó jogszabály

„jegelve” 2012-ben is

Gazdaság

> Írország és Belgium meghosszab-
bítja munkaerőpiaci korlátozásait a 
bulgáriai és romániai munkavállalókkal 
szemben. Írország és Belgium meghosz-
szabbítja munkaerőpiaci korlátozásait a 
Bulgáriából és Romániából érkező mun-
kavállalókkal szemben. Belgium 2013 
végéig érvényben fogja tartani a szigorí-
tásokat, Írország pedig legalább még egy 
évig nem liberalizálja munkaerőpiacát 
a 2007-ben csatlakozott országokkal 
szemben. Az utóbbi tagállam azért tart-
ja szükségesnek a korlátozásokat, mert 
munkanélküliségi rátája 14,4%-ra emel-
kedett.

> 88%-ra nőtt az Erste részesedése a 
BCR-ben. Az Erste csoport újabb 6%-os 
BCR részvénycsomagot vásárolt meg a 
SIF-ektől, az ellenértéket készpénzben, il-
letve újonnan kibocsátott részvényekben 
fizették ki. Az osztrák csoport részesedése 
így 88%-ra nőtt a romániai BCR bankban. 
„A SIF Moldova összesen 515 104 582 
BCR-részvényt bocsátott az Erste rendelke-
zésére, amelyért cserébe 4 025 566 darab új 
Erste-részvényt kaptak: egy Erste-részvény 
127,9583 BCR-részvénynek felelt meg. A 
SIF Moldova tehát a 4,74%-os BCR része-
sedéséért 1%-os Erste tulajdonrészt kapott” 
– áll a közleményben. A SIF Moldova az át-

vétel után azonnal eladhatja a kapott Erste-
értékpapírok legtöbb 25%-át. A következő 
6, 12, illetve 18 hónapban ismét túladathat 
az értékpapírok egynegyedén. Emellett az 
Erste csoport december 12-én 123,6 millió 
lejért megvette a SIF Transilvaniától a BCR 
1,26%-át. „Az idei év folyamán az Erste cso-
port megvette a BCR 14,5%-át, amelyért 12 
300 878 új Erste-részvényt adott, illetve 4%-
át, amelyért 380,7 millió lejt fizetett” – írja a 
közleményben.

> Leminősítésre jelölte a BRD-t a 
Moody’s. Lehetséges leminősítésre utaló 
megfigyelés alá vette a BRD-t a Moody’s, 

miután az anyabank hitelbesorolását is le-
rontotta. A Moody’s december 9-én minő-
sítette le a legnagyobb francia bankokat, úgy 
mint a BNP Paribast, a Societe Generale-t és 
a Credit Agricole-t. Az intézmény a Societe 
Generale görög és román leányvállalatait 
negatív megfigyelés alá vette, a cseh és orosz 
fiókjainak minősítését pedig lerontotta. „A 
leminősítések elsődleges oka az anyaválla-
lat hitelbesorolásának romlása volt, ennek 
ugyanis a fiókokra is negatív hatása lehet. Az 
anyabank finanszírozása egyre nehézkesebb 
lesz, emiatt egyre kevesebb pénzügyi és me-
nedzsmentbeli támogatást tud nyújtani kül-
földi leánybankjainak” – írta a Moody’s.hí
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 hirdetés

a közszférai személyzet bruttó bé-
rének kvantuma azonos marad a 
2011. december hónapban folyó-
sítottak szintjével. Ez vonatkozik a 
különböző pótlékok, illetmények, 
kompenzációk szintjére is. A tan-
ügyben a didaktikai személyzet és 
a kisegítő didaktikai személyzet 
besorolási bruttó bérének, pótlé-
kainak, illetményeinek stb. kvantu-
ma az lesz, amelyet előír a 2011-es 
esztendei bérezésükre vonatkozó 
2011/63-as törvény. Ez gyakorlati-
lag azt jelenti, hogy az idei bérezé-
sük tekintetében minden marad a 
régiben, azaz 2012-ben is hatályban 
marad a 2011/63-as törvény. 

a referenciaérték 
továbbra is 600 lej
A bérezés tekintetében a refe-

renciaérték 2012-ben is 600 lej lesz, 
de az, valamint a hierarchizálási 
együtthatók nem alkalmazandók 
(azokról az együtthatókról van szó, 
amelyeket a 2010/284-es kerettör-

vény mellékletei tartalmaznak). A 
túlórák a 2012-es esztendőben is 
kizárólag szabadidővel kompenzál-
hatóak. Továbbá a közintézmények 
és a különböző hatóságok, függet-
lenül azok finanszírozási módjától, 
2012-ben sem nyújthatnak prémi-
umokat, beleértve az úgynevezett 
„szabadságpénzt” is. Vonatkozik ez 
az ajándékjegyekre, a vakációs je-
gyekre, valamint az étkezési jegyek-
re is, ez utóbbiak esetében kivételt 
képezve az önfinanszírozó közin-
tézmények. 

Elhalasztják a szociális 
szelvények bevezetését
Az új tanügyi törvény, a 2011/1-

es törvény 27-es szakasza értelmé-
ben a korai nevelés megkezdésének 
támogatása érdekében az állam 
úgynevezett szociális szelvényeket 
(cupoane sociale) nyújt a családok 
jövedelmének függvényében. Hát 
erre a támogatásra egyelőre nem 
kerül sor, ugyanis 2012. december 

31-ig ezekben a szelvényekben nem 
részesülhet senki. Továbbá a 2012–
2013-as iskolai év megkezdéséig a 
magánoktatási hálózatban az alap-
finanszírozásra nem kerül sor. És 
ha már az oktatásnál tartunk, akkor 
utalhatunk arra is, hogy csak 2013-
tól kezdődően kerül sor a tanügyi 
törvény ama előírásának a gyakor-
latba ültetésére, miszerint az állami 
és a helyi költségvetésekből az okta-
tási finanszírozására a PIB-nek leg-
alább hat százalékát fordítják. 

Az ösztönzőket 
belefoglalják a havi bérbe
Nemrégiben jelent meg a 

2011/71-es sürgősségi kormány-
rendelet, amely értelmében eltör-
lésre kerülnek az egyes közszférai 
szektorokban eddig honos ösztön-
zők. Emlékeztetnénk: eddig több 
olyan jogszabály is volt érvényben, 
amelyek lehetővé tették a különbö-
ző díjszabásokból, bírságokból stb. 
származó bevételek egy részének 
az adott intézmények és hatóságok 
személyzetének az ösztönzésére 
történő fordítását. Ezeknek az ösz-
tönzőknek amolyan bérkiegészí-
tő jellegük is volt. Az elmúlt évek 
során viszont a kormány részéről 
több kifogás is megfogalmazódott 
a szóban forgó ösztönző rendsze-
rekkel kapcsolatosan, s ennek okán 
született meg a már említett sür-
gősségi kormányrendelet is. Ezt az 
ügyet is rendezni próbálja a most 
megjelent törvény: a szóban forgó 
ösztönzők 2012-től belefoglaltat-
nak az alapbérbe a 2012-es eszten-
dő havi átlagának szintjén. Tegyük 
fel például, hogy egy adott hatóság 
alkalmazottja 2010 folyamán havi 
átlagban 100 lejnyi ösztönzőben 
részesült. Nos, ezzel a 100 lejjel 
fogják neki kiigazítani 2012. janu-
ár 1-jétől alapbérét. Ugyanakkor 
azonban a hitelutalványozóknak 
úgy kell eljárniuk, hogy a bérbe be-
lefoglalt összegek éves értéke ne ha-
ladja meg a 2012-es esztendő folya-
mán folyósított ösztönzői alapot. 
Ami a nyugdíjakat illeti: a 2012-es 
évre előirányzott nyugdíjpont-ér-
tékemelésre nem kerül sor, az csak 
2013. január 1-jétől lesz esedékes. 
Ugyancsak egy évvel halasztották 
el az egykor I-es és II-es munkaka-
tegóriába besoroltak nyugdíjának 
kiigazítását is. Erre amúgy a nyug-
díjtörvény értelmében 2012-ben 
kellett volna sor kerüljön. 

tErülEtalapú támogatásokat és bEruházási 
finanszírozásokat utalnak át

Kétszázmillió euró 
 a gazdáknak

Több mint 200 millió eurót fizet ki a héten a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Minisztérium uniós forrásokból 
a gazdáknak területalapú támogatásokra. Románia uni-
ós történelmében precedens nélküli, hogy már a folyó 
év vége előtt, a 2011-ben leadott kérésekre ilyen nagy-
ságrendű támogatási összegek kerüljenek kifizetésre.

Hírösszefoglaló„Az összegek nagy része a hátrányos övezetek-
ben gazdálkodók számára jóváhagyott te-
rületalapú támogatásokat jelentik. Emellett 

elszámolunk és kifizetünk minden olyan, uniós forrásból 
finanszírozott, beruházáshoz kapcsolódó pénzlehívási ké-
rést is, amelyek a múlt hét péntekéig eljutottak a megyei 
kifizetési ügynökségekhez” – tájékoztatott Tánczos Barna 
vidékfejlesztési államtitkár. 

A hét folyamán a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifi-
zetési Ügynökség (APIA) számlájára kerül, év végéig pe-
dig a gazdákhoz is eljut a területalapú nemzeti kiegészítő 
támogatás (PNDC) egy része is, míg az állattenyésztési 
támogatások kifizetésére 2012 januárjában-februárjában 
kerül majd sor. 

„Az APIA számlájára a szaktárca ezen a héten több 
mint egymilliárd lejt (230 366 974 eurót) utal át a Nem-
zeti Vidékfejlesztési Program 2-es tengelyének keretén be-
lül kifizetett hátrányos helyzetű övezetekben gazdálkodók 
területalapú támogatásának fedezésére. A Halászati és Vi-
dékfejlesztési Kifizetési Ügynökség (APDRP) által kezelt 
beruházások finanszírozására a minisztérium több mint 
100 millió lejt utal át” – nyilatkozta Tánczos. Hozzátette, 
ezen kifizetésekkel, a két kifizetési ügynökség segítségével, 
a minisztérium által lehívott és a kedvezményezetteknek 
átutalt uniós források meghaladják az 1,4 milliárd eurót, 
ami 2015-ig a Románia rendelkezésére álló uniós alapok 
viszonylatában több mint 37%-os lehívási arányt jelent 
december végéig.

A hét folyamán az APIA számlájára kerül a pénz
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Sokan alig töltenek napi tíz perc-
nél többet télen a szabadban: a 
fűtött lakásból fűtött járműve-
ken fűtött munkahelyre utaznak. 
Nem kell félni a hidegtől: a friss 
levegőn való mozgás növeli a 
szervezet ellenállóképességét. 
A melegben való ücsörgés vi-
szont az elhízást is sietteti, az 
eljövendő bőséges ünnepi étke-
zéseket ajánlott tehát minden-
képpen hosszú sétákkal össze-
kötni.

Míg egy-két generáció-
val ezelőtt azt a szobát, 
ahol aludtak, éjszakára 

nem is fűtötték – inkább hatalmas 
dunyhával takaróztak –, ma a köz-
ponti fűtéses lakásokban élők egy 
része még mindig egy szál pólóban, 
25-26 Celsius-fokban tartózkodik 
otthonában a tél közepén is. De 
nemcsak otthon van meleg, egyen-
letesen fűtött a munkahelyek több-
sége is, ahová az emberek egy része 
fűtött autóval jut el, a vásárlásait 
pedig online vagy a szintén jól fű-
tött bevásárlóközpontokban intézi. 
Van, aki egy átlagos téli napon tíz 
percet sem tölt a hidegben – pe-
dig tévedés, hogy így megelőzhető 
a megfázás, ráadásul a túlságosan 
temperált környezet a legújabb ku-
tatások szerint hozzájárul az elhízás 
terjedéséhez is.

22-23 Celsius-fok 
az ideális beltérben
„Ülőmunkához az ideális belső 

hőmérséklet 22-23 Celsius-fok, ha 
viszont valaki fizikai munkát vé-
gez, akkor 20 Celsius-foknál me-
legebbre nem ajánlott feltekerni a 
fűtést” – mondja dr. Páldy Anna, a 
magyarországi Országos Környe-
zet-egészségügyi Intézet főigazga-
tó-helyettes főorvosa. „24 Celsi-
us-foknál melegebb nem ajánlott 
beltérben sem élettanilag, sem 
energiatakarékosság szempontjá-
ból. Ha az ember izzad, egy szál 
pólóban tartózkodik a lakásban, és 
a nagy meleg miatt folyton szellőz-
tet, a test felszíne könnyen lehűl, 
ami pedig megfázáshoz vezethet” 
– mondja a főorvos. Ráadásul fá-

zósabbak és rosszabbul tolerálják 
a hideget azok, akiknek egy ma-
gasabb hőmérsékletű lakásból kell 
kilépniük az utcára.

Ugyanakkor a spórolás jegyé-
ben sokan élnek tartósan 16-18 
Celsius-fokos lakásban. „A tartó-
san alacsony hőmérséklet növeli a 
szív- és érrendszeri betegségek, a 
vérrögképződés, valamint a felső 
légúti betegségek kialakulásának 
kockázatát” – mondja a szakember. 
A tartósan 16-18 Celsius-fokos 
fürdőszobában vagy konyhában az 
is probléma, hogy a keletkező pára 
könnyen kicsapódik a falakon, ami 
növeli a penészgombák megjele-
nésének esélyét. 

A tartósan 12-14 Celsius-fo-
kos lakásban pedig már kihűlhet 
az ember. „Tévhit, hogy kihűlni 
csak fagypont körüli hőmérsék-
leten lehet, idős embereknél már 
12 Celsius-fokos lakásban is nagy 
a szervezet kihűlésének kockázata” 
– mondja Páldy Anna. 

Ki a szabadba
A Kárpát-medencében szer-

vezetünk a négy évszakhoz alkal-
mazkodott, ezért ajánlott télen is 
minél több időt tölteni a szabad-
ban. „Elkényelmesedünk, romlik 
szervezetünk alkalmazkodóképes-
sége, ha télen csak a melegben 
tartózkodunk. Minél többet sétá-
lunk, kirándulunk télen is a friss 
levegőn, annál inkább erősödik a 
szervezet ellenállóképessége, vala-
mint fokozódik a tüdő légcseréje és 
felgyorsul a vérkeringés is. Nem a 
hidegtől lesz náthás valaki. Fontos, 
hogy rétegesen legyünk felöltözve, 
és a legalsó réteg legyen természe-
tes anyagból, ami felszívja az eset-
leges izzadtságot. Az izzadtságtól 
ugyanis lehűl a test felszíni hőmér-
séklete, azaz megcsapja az embert 
a hideg, ez pedig megfázáshoz ve-
zethet” – mondja Páldy Anna.

Elhízáshoz vezet 
a bent ülés
A legfrissebb kutatási eredmé-

nyek szerint az, hogy a nyugati 
ember egyre kevesebbet tartózko-
dik télen a szabadban, valamint 

hogy a beltéri átlaghőmérséklet is 
folyamatosan emelkedik a fejlett 
világban, szintén hozzájárul ah-
hoz, hogy egyre többen küzdenek 
súlyproblémával. A hideg ugyanis 
segíti a zsírfelesleg kordában tartá-
sát, azáltal, hogy beindítja a zsírsej-
tek úgynevezett barna zsírszövetté 
alakulását. 

„Korábban úgy tudtuk, hogy 
a barna zsírszövet a téli álmot alvó 
állatokra jellemző, és az embernél 
csak csecsemőkorban van jelen 
nagy mennyiségben. Ma már tud-
juk, hogy a felnőttekben is meg-
található” – mondja dr. Halmy 
László belgyógyász, endokrinoló-
gus, a Magyar Elhízástudományi 
Társaság elnöke. 

Az újszülöttben nagy mennyi-
ségben megtalálható barna zsírszö-
vet feladata a test melegen tartása. 
A felnőtt szervezetben a barna zsír-
szövet már csak elszórtan található 
meg, ám még kis mennyiségben is 
akár 20 százalékkal képes felpör-
getni a szervezet energiafelhaszná-
lását, azaz hőtermelését, és ezáltal 
az anyagcserét is.

„A barna zsírsejtek különleges-
sége, hogy rengeteg mitokondrium 
található bennük, ezek pedig a 
sejtek energiaközpontjai. Szimpa-
tikus (serkentő) idegrendszeri ha-
tásra hidegben a mitokondriumok 
hőt kezdenek termelni, ily módon 
a barna zsírszövet a kalóriaégetés 
révén melegen tartja a szervezetet” 
– mondja Halmy. Ez a folyamat 
azonban csak hidegben indul be, 
melegben a bevitt zsiradékok nagy 
energiájú vegyületekké alakulnak, 
amelyeket a szervezet elraktároz, 
és súlytöbblet alakul ki.

Mivel a fejlett világ lakóinak 
többsége ideje nagy részét télen is 
egy szűk tartományban ingadozó, 
komfortos hőmérsékleten tölti, 
kevesebb energiát éget, mint ko-
rábban. Ezt persze a bevitt táplálék 
mennyiségével lehetne korrigálni, 
de a legtöbb emberre nem jellem-
ző, hogy pont télen fogná vissza 
kalóriabevitelét. Az eljövendő bő-
séges ünnepi étkezéseket ajánlott 
tehát mindenképpen hosszú séták-
kal összekötni. (origo.hu)

Bár a kontaktlencsét viselők zö-
me ismeri a lencsék használatá-
val és tisztításával kapcsolatos 
előírásokat, egy új amerikai kuta-
tás szerint csak alig 1 százalékuk 
tartja be azokat.

Optometry and Vision 
Scien ce című szaklap de-
cemberi számában közzé-

tett kutatás szerint a megkérdezet-
tek 85 százaléka meg volt győződve 
arról, hogy helyesen, a szabályokat 
betartva viseli a kontaktlencséket, 
holott az eredmények szerint ez csak 
0,4 százalékukra volt igaz. 

Az Amerikai Optometrikusok 
Szövetsége (AOA) szerint a prob-
lémákat leggyakrabban az okozza, 
hogy a kontaktlencsét viselők a 
megengedettnél tovább használják 
a lencséket. 

Az AOA szerint az alábbi taná-
csokat is célszerű megszívlelni, hogy 
elkerülhetők legyenek a kontaktlen-
cse viselésére visszavezethető komp-
likációk:

• A kontaktlencse használata 
előtt mindig kezet kell mosni, és szá-
razra törölt kézzel kell a művelethez 
hozzákezdeni.

• A lencséket a szakember (sze-
mész) által javasolt rendszerességgel 

kell tisztítani. A lencséket éjszakára 
megfelelő mennyiségű, többfunk-
ciós ápolófolyadékba kell helyezni, 
hogy az teljesen befedje azokat.

• Mindig friss ápolófolyadékot 
kell használni a tisztításhoz és táro-
láshoz, nem szabad a régi folyadék-
hoz hozzáönteni, azt „feltölteni”.

• Tilos a lencséket csapvízzel 
öblíteni, tisztítani. A csapvíz olyan 
mikroorganizmusokat tartalmazhat, 
amelyek szemfertőzést okoznak.

• A kontaktlencséket megfelelő 
tartóban kell tárolni, és a tartót leg-
alább háromhavonta cserélni kell. 
Használat után a tartókat ki kell tisz-
títani, és nyitott állapotban, szárazon 
kell tárolni a következő használatig.

• Tilos kontaktlencsében úsz-
ni, vagy azokat forró fürdőkor 
használni.

A szakemberek szerint a kon-
taktlencsét folyamatosan, alváshoz is 
viselők lefekvés előtt és ébredés után 
cseppentsenek szemszárazság elle-
ni speciális cseppet a szemükbe. A 
folyamatos lencsehasználat ugyanis 
nagyobb megterhelést ró a szemek-
re, így ha szúró vagy viszkető érzést 
tapasztalnak, esetleg szemeik a nor-
málisnál pirosabbak, mindenképpen 
vegyék ki a lencséket, és egy ideig ne 
viseljék azokat alváshoz.

A tartósan magas koleszte-
rinszint többek között azért 
veszélyes, mert az érelmesze-

sedés kialakulásának első számú koc-
kázati tényezője. A koleszterinszint 
általában sikeresen csökkenthető ét-
rendi és életmódbeli változtatások-
kal. Az általános tanácsok mellett 
amerikai dietetikusok összegyűjtöt-
ték a legújabb kutatásokon alapuló, 
a koleszterinszintet leginkább csök-
kentő élelmiszerek listáját.

1. Teljes kiőrlésű gabonafélék és 
zab. Egy öt évig tartó kutatás kimu-
tatta, hogy a teljes kiőrlésű gabona-
féléket leggyakrabban fogyasztóknál 
a leglassúbb az erek falvastagságnak 
növekedése.

2. Áfonya. A benne lévő pte-
rosztilbén nevű vegyület miatt a 
gyógyszerekkel összemérhető mér-
tékben képes csökkenteni a kolesz-
terinszintet, ráadásul jóval kevesebb 
mellékhatása van. 

3. Olajos magvak. Naponta egy 
kis marék olajos mag elfogyasztása 

csökkentheti az összkoleszterin- és 
az LDL-koleszterinszintet, valamint 
növelheti a jó (HDL) koleszterin 
szintjét.

4. Csokoládé. Az étcsokoládé 
többek között a koleszterinszintet is 
javítja. Célszerű a mesterséges éde-
sítőktől és tejtermékektől mentes, 
minél magasabb kakaótartalmú faj-
tákat választani.

5. Olívabogyó, olívaolaj és avo
kádó. A bennük lévő telítetlen zsír-
savak védenek a cukorbetegség és a 
szívbetegségek ellen, valamint csök-
kentik a rossz, és növelik a jó kolesz-
terin szintjét.

6. Lenmag és lenmagolaj. A szak-
emberek szerint a lenmag és a belőle 
készült olaj védi a szívet és javítja a 
koleszterinszintet. 

7. Leveles zöldségek. A zöld színű 
leveles zöldségek (pl. spenót vagy 
fodros kel) rendkívül rostdúsak, 
emellett igen sok bennük a kolesz-
terinszintet csökkentő, lutein nevű 
karotinoid.

MENNyi időt kEll télEN EltöltENi A szABAdBAN?

Nem kell félni a hidegtől
koCkáztAtNAk A koNtAktlENCsét visElők

Elkerülhető komplikációk

Koleszterincsökkentő 
élelmiszerek

Szervezetünk a négy évszakhoz alkalmazkodott, ezért ajánlott télen is minél több időt tölteni a szabadban illusztráció



Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Különböző hírek, értesülé-
sek láttak napvilágot a saj-
tóban az elmúlt napokban, 

hetekben a metropoliszövezetek 
kialakításáról. 

Arról is olvashattunk, hogy 
„egy kedvező törvényhozási döntés 
nyomán felgyorsulni látszik a met-
ropoliszövezetek kialakítása, 12 
megaváros alakulhat Romániában 
a nagyvárosok és a vonzáskörzetük-
ben lévő kisebb települések összeol-
vadása révén.” 

Dorin Florea, Marosvásárhely 
polgármestere bejelentette: a vá-
rost már a jövőre metropoliszöve-
zetté alakítaná, s ennek érdekében 
mihamarabb ügydöntő népsza-
vazást írnak ki. Így Vásárhely 130 
ezer fős lélekszáma 200 ezerre 
duzzadna. A polgármester ötlete 
ellen az érintett települések illeté-
kesei tiltakoztak. Más források azt 
közölték: egyszerűsítették a met-
ropoliszövezetek létrehozásának 
feltételeit, így ezentúl a 200 ezer 
lakosnál kisebb városok is társul-

hatnak a környező falvakkal egy 
kiterjedtebb település létrehozása 
érdekében. 

A metropoliszövezet fogalma 
nem új, annak létrehozására eddig 
is volt lehetőség. A 2011/215-ös, 
a helyi közigazgatási törvény 1-es 
szakasza (2)-es bekezdésének értel-
mében a metropoliszövezet part-
nerségi alapon létrehozott, közös-
ségek közötti fejlesztési egyesület. 
Azaz egy egyesületről van szó, és 
nem tulajdonképpeni területi-köz-
igazgatási egységről. Továbbá az 
ország területrendezési tervét jó-
váhagyó 2001/351-es törvény 7-es 
szakasza értelmében a főváros és 
az I-es kategóriájú municípiumok 
esetében azok övezetének ki-
egyensúlyozott fejlesztése végett a 
környező, illetve a tőszomszédsá-
gukban lévő területi-közigazgatási 
egységekkel önkéntes partneri ala-
pon egyesület hozható létre met-
ropoliszövezetek kialakítása érde-
kében. Az ilyen társulás hozzájárul 
a kölcsönösség alapján az adott vi-
dék fejlesztéséhez. Mindezek tük-
rében elmondható, hogy a főváros 

és egyes municípiumok esetében 
lehetséges volt metropoliszöveze-
tek létrehozása – és létre is hozták. 
Például ilyen jellegű megállapodás 
született Nagyváradon a környező 
községekkel, de Brassóban, Temes-
váron és Kolozsváron is. 

Ami viszont újdonság, az a 
Hivatalos Közlöny december 12-i 
számában megjelent 2011/264-
es törvény, amellyel módosítot-
ták a már említett két jogsza-
bályt. A módosítás értelmében 
ezentúl metropoliszövezetek 
alakíthatók ki a megyeszékhelyi 
municípiumok és azok közvetlen 
szomszédságában lévő területi-
közigazgatási egységek között. 
A metropoliszövezet létrejötte 
nem jelent közjogi értelemben 
területi-közigazgatási átszerve-
zést. A társuló települések meg-
őrzik önállóságukat, vagyis nem 
lehet szó sem bekebelezésről, 
sem pedig összeolvadásról – az 
ilyen jellegű övezetek kialakítása 
voltaképpen az együttműködés 
kereteinek kibővítését jelentené, 
jelenthetné. 

Kim Dzsong Un. Dinasztikus utódlás

A metropoliszövezetekről

Sem össze olvadás, sem bekebelezés
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Ország–világ

Péntek délben temetik Prágában 
Václav Havel volt csehszlovák 
és cseh köztársasági elnököt, 
a hivatalos búcsúszertartást a 
legnagyobb valószínűséggel a 
prágai Várban álló Szent Vitus-
székesegyházban tartják. Ebben 
állapodott meg Václav Klaus 
cseh államfő és Dagmar Havlová, 
az elhunyt politikus és drámaíró 
özvegye – közölte Radim Ochvat 
elnöki szóvivő tegnap délután.

Václav Havel hetvenöt éves 
korában vasárnap dél-
előtt hunyt el. Temetésé-

re Prágába várják a világ számos 
országának vezető politikusait. 
Hillary Clinton, az Egyesült Ál-
lamok külügyminisztere már je-
lezte, ott lesz a gyászszertartáson. 
Az elhunyt elnök ravatalát hétfő 
déltől a Prága-óvárosi Európai 
Út kereszteződések nevet viselő 
kulturális-szellemi központban 
állították fel. A délutáni órákban 
több mint két kilométeres ember-

sor kígyózott a belvárosi utcákon 
a templom előtt, annyian kíván-
ják leróni kegyeletüket a nagy 
nemzetközi tekintélynek örvendő 
személyiség emléke előtt. 

Václav Havel íróból lett politi-
kus, igazi nagy álma viszont a film-
rendezés volt. Halála előtt még 
megvalósíthatta ezt az álmát: idén 
rendezte első filmjét, de ahhoz már 

túl beteg volt, hogy fesztiválokra 
utazzon vele. A film az Odcházení 
(Távozás) című, 2007-ben meg-
jelent színdarabján alapul és egy 
kormányzati tisztviselőről szól, aki 
súlyos válságon esik át, miután el-
távolítják pozíciójából. Havel sze-
rint a film „témája a vég. Az ember 
vége. Egy korszak vége. Egy közös-
ség vége. A szerelem vége”.

Pénteken temetik Václav Havelt

> Gyerkó László a versenytanács-
ban. Traian Băsescu államfő tegnap 
kelt rendeletével a versenytanács tagjá-
vá nevezte ki Gyerkó Lászlót. Ugyan-
akkor rendeletben nevezte ki Mircea 
Valentint a tanács alelnöki tisztségébe. 
Gyerkó László 2008-ban szerzett sze-
nátori mandátumot a Hargita megyei 
1. számú szenátori választókerületben, 
a versenytanácsba való kinevezéséig 
legutóbb az RMDSZ szenátusi frak-
ciója alelnöki tisztségét töltötte be. A 
kinevezés folytán le kell mondania sze-
nátori mandátumáról. A kis- és közép-
vállalkozói szegmens megerősítését te-

kintettem legfontosabb feladatomnak 
szenátorként, az új megbízatás teljesíté-
se során ez lesz legfőbb célkitűzésem – 
jelentette ki a Hargita Népe kérdéseire 
válaszolva tegnap este Gyerkó László, 
miután az államelnöki hivatal nyilvá-
nosságra hozta a kinevezés tényét. 

> Tüntettek a forradalmárok. Több 
százan vettek részt tegnap az 1989-es 
Forradalmárok Országos Tömbje által 
szervezett tüntetésen, Bukarestben. A 
délelőtt 10 órakor kezdődött megmoz-
duláson kormányellenes jelszavakat 
skandáltak a forradalmárok, követelték 

a Boc-kabinet lemondását, és azt, hogy 
távozzon tisztségéből a forradalmárok 
ügyéért felelős államtitkár. George 
Costint korrupcióval és a ’89-es esemé-
nyek elárulásával vádolják a forradal-
márok, akik azt is sérelmezik, hogy a 
kormány a költségmegszorítások jegyé-
ben bizonyos juttatásoktól fosztotta 
meg őket.

> Ígéret 2300 km út felújítására. 
Anca Boagiu közlekedési miniszter 
szombaton azt nyilatkozta, a 2013. év 
elejéig 2300 kilométernyi utat fognak 
felújítani, 500 kilométeren a munká-

latok már idén év végéig befejeződnek. 
Anca Boagiu az Arad–Nagyvárad 79 
DN jelzésű, felújítás alatt álló út épít-
kezésénél azt nyilatkozta, hogy Ro-
mániában 24 országút feljavítása van 
folyamatban, összesen 2300 kilomé-
ternyi hosszúságon. Mint mondta, az 
építkezéseknél tett legutóbbi látogatá-
sai nyomán bízik abban, hogy a mun-
kálatokkal megbízott cégek betartják 
a szerződésben előírt határidőket, és 
2013 elejéig befejezik az építkezést. 
Az építtetők elmondták, az aszfaltke-
verékhez speciális adalékokat használ-
nak, így télen is dolgozhatnak.hí
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Haveltől búcsúznak: sokan kívánják leróni kegyeletüket

Meghalt a vezető,
éljen az utód!

Hatvankilenc éves korában el-
hunyt kim Dzsong il észak-kore-
ai államfő – jelentette hétfőn az 
észak-koreai állami tévé. Az álla-
mi hírügynökség kim Dzsong Unt, 
a „kedves vezető” legkisebb fiát 
nevezte meg az elhunyt diktátor 
utódjául.

HN-összefoglaló

Az észak-koreai vezetőt – aki 
hivatalosan a Nemzetvé-
delmi Bizottság elnökeként 

állt Észak-Korea élén, az államfői 
tisztséget névleg a parlament elnö-
ke viseli – helyi idő szerint szombat 
reggel (közép-európai idő szerint 
péntek éjjel) érte a halál – közölte 
az állami tévé bemondója könnyek 
között. A KCNA állami hírügynök-
ség közlése szerint a „Kedves Vezető” 
vonaton halt meg, egyik „szokásos” 
vidéki szemleútján „testi és szellemi 
kimerültség” okozta szívelégtelen-
ség következtében. Kim Dzsong Ilt 
december 28-án helyezik végső nyu-
galomra Phenjanban, addig nemzeti 
gyászt rendeltek el.

A vezér halálhírére százezrek 
vonultak a Kim Dzsong Ilt ábrázoló 
szobrokhoz és festményekhez, hogy 
honfitársaikkal együtt gyászolják a 
vezetőt. Emberek csellengnek az ut-
cákon céltalanul, jajgatnak mindun-
talan és együtt gyászolnak zokogva. 
Észak-Korea apraja és nagyja siratja 
Kim Dzsong Ilt.

Az elhunyt sztálinista vezér he-
lyét minden bizonnyal legkisebb fia, 
a 28 – más források szerint 27 – éves 
Kim Dzsong Un foglalja el; Kim 
Dzsong Il tavaly szeptemberben fél-
reérthetetlenül utalt rá, hogy őt je-

lölte ki utódjául. A kommunista or-
szágban tízmillió fényképet osztot-
tak ki, hogy az elhunyt Kim Dzsong 
Il mellé minden intézményben és 
az utcákon is rögtön kitehessék 
utódjának fotóját is. A hírek szerint 
a legifjabb Kim alapos tisztogatást 
is végrehajtott, hogy megszilárdítsa 
hatalmát. Egyelőre nem tudni, a ha-
talomváltás békésen zajlik-e majd. A 
világtól hermetikusan elzárt ország-
ban még az államalapító Kim Ir Szen 
kezdte meg a személyi kultusz kiépí-
tését saját maga és fia, Kim Dzsong 
Il körül, ez utóbbi 1994-ben került a 
kommunista rezsim élére.

Megfigyelők szerint annak el-
lenére, hogy az észak-koreai vezető 
rendelkezett az utódlásról, nem 
lehet kizárni, hogy a háttérben ha-
talmi harc kezdődik az atomfegyver-
programot bonyolító országban.

Észak-Korea siratja Kim Dzsong Ilt



Három teremtorna után 
sem talált leg yőzőre 
cso portjában a Székely

udvarhelyi ISKKC együttese az 
országos ifjúsági 3as kézilabda
bajnokságban. A hazai rendezésű 
tornán is hozták mind az öt mér
kőzésüket a fiatalok. A Kuti László 
és Stefán András által irányított 
együttes a Rákóczi Centerben ren
dezett találkozókon magabiztosan 
szerepelt. Egyik összecsapáson sem 
merült fel, hogy az ellenlábasok el
vigyék a pontokat. Az udvarhelyi
ek százszázalékos teljesítménnyel, 
tetemes előnnyel vezetik csoport
jukat. A hazai rendezésű tornát a 
Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal támogatta.

Ifi 3-as harmadik teremtorna, 
Székelyudvarhelyi ISK-KC eredmé-
nyei, gólszerzői: 32–19 (18–8) az 
1 Mai Ploieştitel (Karda 8, Csáki, 
Csog, Fekete 55, Balázs B. 4, Ba
lázs A. 2, Szabó, György, Simó 11); 
21–13 (12–6) a Mizillel (Karda 8, 
Fekete, Csog 44, Csáki 3, Simó 
Balázs A. 11); 32–22 (15–11) a 
Fogarassal (Karda 10, Csog 5, Csá
ki, Balázs B. 44, Simó, Szabó, Sza
kács 22, Fekete, György, Balázs A. 
11); 34–18 (20–9) a Sepsiszent
györggyel (Karda 8, Csog 6, Csáki 
5, Fekete, Goró, Simó 44, Bilibók 
2, Simény 1); 29–18 (13–9) a 
CSM Ploieştitel (Csáki 9, Karda 
7, Csog 5, Fekete 4, Szakács 2, Ger
gely, György 11).

Norvégia a világbajnok
Norvégia felült a női kézilab

da trónjára: az olimpiai címvédő 
és Európabajnok északi váloga
tott rendkívül magabiztosan in
tézte el a világbajnoki döntőben 
Franciaországot is, 32–24es győ
zelmével pedig 1999 után másod
szor szerezte meg a vbaranyér
met. A Brazíliában megrendezett 
világbajnokság harmadik helyét a 
spanyolok szerezték meg a dánok 
előtt.

Eredmények: elődöntő: Fran
ciaország – Dánia 28–23, Nor
végia – Spanyolország 30–22; 
kisdöntő: Dánia – Spanyolország 
18–24; döntő: Norvégia – Fran
ciaország 32–24.

Huszonnégy csapat részvételével 
rendezték meg a hétvégén a 22. 
Erdélyi Labdarúgó Diákkupát a 
székelyudvarhelyi sportcsarnok-
ban. Az idei kiírásban megnőtt  a 
magyarországi csapatok száma, 
Temesvárról és Bukarestből vi-
szont nem jött csapat. A bajnoki 
címet, akárcsak tavaly, az Ifjúsá-
gi Sepsi hódította el.

Négy hatos csoportban 
ment a küzdelem a 22. 
Erdélyi Labdarúgó Di

ákkupán, amely csoportokból 
az első négy helyezett jutott to
vább a nyolcaddöntőbe, vagyis 
az egyenes kiesési szakaszba. A 
székelyudvarhelyi tornán az erdélyi 
egyetemi központok csapatai mel
lett – Kolozsvár, Nagyvárad, Ma
rosvásárhely, Csíkszereda, Székely
udvarhely, Sepsiszentgyörgy – Ma
gyarországról idén több csapat érke
zett. Budapestet három, Debrecent 
és Paksot 11 gárda képviselte. A 
torna színvonala az elmúlt évekhez 
képest megnőtt. Érdekesség, hogy 
az eddigi tornákon bukdácsoló 
magyarországi csapatok ezúttal 
most remek focit mutattak, és az öt 
gárdából három elődöntős volt. A 
„trófea” ennek ellenére Székelyföl
dön maradt, miután kiélezett csa
tában a címvédő Ifjúsági Sepsi két 
góllal nyert a döntőben a budapesti 
ELTE SE ellen.

Eredmények
Nyolcaddöntő: Ifjúsági Sepsi 

– Kamikázé (Kolozsvár) 4–0, 
SixtyNine (Kolozsvár) – Indián 
(Kolozsvár) 4–0, Orvosi (Marosvá
sárhely) – Sporting Sepsi 6–1, Gó
bék (Székelyudvarhely) – ÁMen 
FC (Debrecen) 1–3, UPM – ELTE 
SE (Budapest) 1–2, Golimpiákosz 
(Kolozsvár) – Csíki Sapientia 6–3, 
Zsukások (Nagyvárad) – Paksi Ha
lászlé 0–1, Sepsi SE – Zsuga Bonito 
(Budapest) 6–3.

Negyeddöntő: Ifjúsági Sepsi – 
SixtyNine 2–1, ÁMen FC – Orvosi 
3–1, ELTE SE – Golimpiákosz 3–0, 
Paksi Halászlé – Sepsi ISE 3–1.

Elődöntő: Paksi Halászlé – 
ELTE SE 1–2, Ifjúsági Sepsi – 
Ámen FC 5–3.

Kisdöntő: Paksi Halászlé – 
Ámen FC 0–0 – hetesekkel 5–4.

Döntő: Ifjúsági Sepsi – ELTE 
SE 5–3.

Különdíjak: Fair play díj: 
Marosvásárhelyi Orvosi; éjszaka 
bajnoka (a legbulisabb csapat): 
Sepsi ISE; gólkirály: Lengyel 
István (14, Orvosi); legjobb já
tékos: Farkas Dezső (ELTE SE); 
legjobb kapus: Kinde Gergely 
(Paksi Halászlé); legjobb hát
véd: Szabados Tamás (Debrece
ni Ámen).

Múlt csütörtökön, december 15-
én került sor a csíkkozmási Csíki 
Enduro & MX motorosklub 2011. 
évi gálájára. A 2008-ban alakult 
klub történetében az idei volt az 
első év, amikor sportolóik románi-
ai hivatalos motorosversenyeken 
jogosultan vehettek részt.

A Csíki Enduro & MX mo
torosklub 2008ban ala
kult, a terepmotorsport 

népszerűsítése és a romániai motor
sport életébe való bekapcsolódásá
val, a terepmotorozás megyei szintű 
fejlesztése céljából. Tevékenységük 
2003ra nyúlik vissza, amikor 
ugyanez a csapat a Csíkkozmási 
Ifjúsági Szervezet (KOMISZ) ke
retén belül megrendezte az első téli 
bemutatóversenyt.

A klub 13 alapító tagot és 8 ta
got számlál, az alapító tagok közt 
megemlítendő a csíkkozmási ön
kormányzat, amely Csíkkozmás 
községi területéből 6 hektárt 
adott motokrosszpálya létrehozá
sára, és minden eddigi rendezvé
nyünket támogatta.

Ezen évek alatt a klubból or
szágos szintű versenyzők kerültek 
ki, és különböző díjakkal tértek 
haza az országban rendezett verse
nyekről. Megemlítenénk itt Simon 
Zsoltot, aki 2007ben és 2008ban 
az országos motokrosszbajnokság 
összetett kiértékelésében II. díjjal 
tért haza, továbbá Bocskor Zsolt, 
Pari István is jó eredményeket ért 

el. Péter László enduróban, Csillag 
Hajnal az enduró női kategóriájá
ban jeleskedett.

A gálán a klub elnöke, Bor
bély András méltatta a verseny
zőket, oklevelet, valamint kupá
kat adott át a saját költségükön 
versenyző versenyzőknek. A gá
lán jelen voltak a klub támoga
tói: Csíkkozmás Helyi Tanácsa és 
Közbirtokossága, Hargita Megye 
Tanácsa, Crazy Motors, Radix 
Novo Kft., Balast Kft., Smarth 
Graphic Kft., Smart Trophy Kft., 
Parker Impex Kft., Autosport 
Kft., SaltAgroserv Kft. is, akik 
ugyancsak oklevelet vehetek át a 
klub  részéről. 

Bodó Dávid, Csíkkozmás pol
gármestere méltatta a klub tevé
kenységét és támogatásáról bizto
sította a továbbiakban is a klubot. 
Hargita Megye Tanácsa részéről 
Becze István volt jelen, aki fon
tosnak nevezte az ilyen jellegű te
vékenységeket, amelyek öregbítik 
mind Csík, mind Hargita megye 
hírnevét, valamint biztosította a 
jelenlévőket, hogy Hargita Me
gye Tanácsa társszervezőként 
fogja támogatni a 2012. május 
1213án sorra kerülő, pontszer
ző endurokrosszfutamot. Az ese
ményen részt vevő versenyzők, 
támogatók és klubtagok bepil
lantást nyertek a klub múltjába a 
bemutatott fotók és videók által, 
amelyeken láthatták a motorsport 
szépségét, de nehézségeit is.

Sport

Az Ifjúsági Sepsi az ELDK győztes csapata fotó: kakasi botond / UH.ro

Címvédés az ELDK-n

Nem találtak legyőzőre 
az ISK-SZKC fiatal kézilabdásai

Évet értékeltek
a csíkkozmási motorosok
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> Premier League. Az angol labdarú
góbajnokság 16. fordulójában: Blackburn 
– WBA 1–2, Everton – Norwich 1–1, 
Fulham – Bolton 2–0, Newcastle – 
Swansea 0–0, Wolves – Stoke 1–2, Wigan 
– Chelsea 1–1, QPR – Manchester 
United 0–2, Aston Villa – Liverpool 0–2, 
Tottenham – Sunderland 1–0, Manches
ter City – Arsenal 1–0. Az élmezőny: 1. 
Manchester City 41 pont, 2. Manchester 
United 39, 3. Tottenham 34.

> Bundesliga. A német labdarú
góbajnokság 17. fordulójában: Bayern 
München – Köln 3–0, Wolfsburg 

– Stuttgart 1–0, Leverkusen – Nürn
berg 0–3, Hoffenheim – Hertha 1–1, 
Hamburg – Augsburg 1–1, Freiburg 
– Dortmund 1–4, Schalke – Werder 
5–0, Kaiserslautern – Hannover 1–1, 
Mönchengladbach – Mainz 1–0. Az él
mezőny: 1. Bayern 37 pont, 2. Dortmund 
34, 3. Schalke 34.

> Il Calcio. Az olasz labdarúgó
bajnokság 16. fordulójában: Chievo – 
Cagliari 2–0, Fiorentina – Atalanta 2–2, 
Milan – Siena 2–0, Catania – Palermo 
2–0, Cesena – Inter 0–1, Genoa – Bolo
gna 2–1, Juventus – Novara 2–0, Parma – 

Lecce 3–3, Lazio – Udinese 2–2, Napoli 
– Róma 1–3. Az élmezőny: 1. Juventus 
33 pont, 2. Milan 31, 3. Udinese 31.

> Primera División. A spanyol lab
darúgóbajnokság 17. fordulójában: 
Mallorca – Getafe 1–2, Barcelona – 
Vallecano 4–0 (korábban játszották), 
Gijon – Espanyol 1–2, Bilbao – Zaragoza 
2–1, Sevilla – Real Madrid 2–6, Atletico 
Madrid – Betis 0–2, Granada – Levante 
2–1, Osasuna – Villarreal 2–1, Santander 
– Sociedad 0–0, Valencia – Malaga 2–0. 
Az élmezőny: 1. Real 40 pont, 2. Barce
lona 37, 3. Valencia 33.

> Liga 1. A román labdarúgóbaj
nokság 18. fordulójában: Medgyesi 
Gaz Metan – Brassói FC 1–1, Spor
tul Studenţesc – Concordia Chiajna 
2–2, Astra Ploieşti – Kolozsvári CFR 
0–1, Marosvásárhelyi FCM – Buka
resti Dinamo 0–1, Pandurii Târgu 
Jiu – Ceahlăul Piatra Neamţ 1–1, Ko
lozsvári U – CS Mioveni 2–2, Galaci 
Oţelul – Petrolul Ploieşti 1–0. A Bu
karesti Steaua – Nagyszebeni Akarat, 
FC Vaslui – Bukaresti Rapid találko
zók lapzárta után értek véget. Az élme
zőny: 1. Dinamo 40 pont, 2. CFR 39, 
3. Rapid 34.hí
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2009 után másodszor nyerte 
meg a labdarúgóklubvilág
bajnokságot az FC Barcelo

na, mivel a vasárnapi, jokohamai 
döntőben simán verte a Santost. 
A Bajnokok Ligájagyőztes kata
lán csapat nagy fölényben játszott 
a Libertadores Kupában első bra
zil együttes ellen. A délamerikai
ak alig jutottak labdához az első 
félidőben, amikor a három gólt 
szerző Barcelona további talála
tokat is elérhetett volna. A má
sodik 45 percben sem változott 

jelentősen a játék képe, továbbra 
is az európai együttes dominált, 
de már nem koncentrált annyira, 
sok helyzetet kihagyott, Messi 
második találatával azonban a 
hajrában így is növelte előnyét. 
Eredmények, döntő: FC Barcelona 
– Santos (brazil) 4–0 /Messi (17., 
82.), Xavi (24.), Fabregas (45.)/; 
a 3. helyért: alSzadd (katari) – 
Kashiwa Reysol ( japán) 0–0 
/büntetőkkel: 5–3/; az 5. helyért: 
Monterrey (mexikói) – Esperance 
(tunéziai) 3–2.

Klub-vébét nyert
a Barcelona



lakás
ELADÓ vagy KIADÓ garzonla-

kás Csíkszeredában. Telefon: 0741–
098923. (21026)

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

Székelyudvarhely szombatfalvi 
részébenáronalulELADÓújépítésű,
rusztikus, téglából épült, hőszige-
telt családi ház. A földszinten nagy 
nappali,konyha,ebédlő,kamra, für-
dőszoba,kazánház,debaré.Azeme-
leten egy nagy és két kisebb szoba, 
fürdőszoba, WC, ruhatár. Csendes
környezet, 16 ár telek, fásszín, 
kocsibeálló. Telefon: 0745–351089.

ELADÓ manzárdos hétvégi 
ház téliesítve, 100 m2 lakófelület-
tel, 1200 m2 rendezett területtel 
Szelterszen. Telefon: 0744–537628.

ELADÓ családi ház a Töhötöm ve-
zér utcában. Telefon: 0744–580402.

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás 
a Pacsirta sétányon, bútorozva, déli 
fekvéssel. Ára: 100 euró/hó. Telefon: 
0727–788967. (20969)

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

ELADÓ háromszintes, 300 m2-es 
lakás panziónak elkészítve, teljesen 
berendezve Gyergyószentmiklóson, 
15 ár udvarral. Ára: 60 000 euró. Te-
lefon: 0266–362235.

KIADÓ nőnek központi fekvésű,
2 szobás lakásban külön bejáratú, 
bútorozott szoba. Telefon: 0721–
265019, 0266–311365.

telek
ELADÓ Csíksomlyón 1,19 ha, 

0,64 ár beltelek és 22 ár szántó. Te-
lefon: 0743–426775.

ELADÓ Gyimesfelsőlokon 60 ár
építkezésre alkalmas terület (villany, fo-
lyóvíz, forrás). Telefon: 0726–192660.

jármű
ELADÓ 1994-es évjáratú Volks-

wagen Golf, háromajtós, forgalomba 
beírt – ára: 1350 euró; homlokrako-
dós, háromhengeres traktor kiváló ál-
lapotban; 2002-es évjáratú Iseki Land 
Hope traktor. Telefon: 0758–898989. 
(21018)

ELADÓ 1998-as évjáratú Opel 
Vectra B, kombi, 1.8-as, 16V, 115 
LE-s motorral, egy éve beírva, ren-
dezett iratokkal, kitűnő állapotban,
új téli gumikkal, fullextrás. Ára: 
2150 euró, CSERE is érdekel. Tele-
fon: 0755–889507, 0730–206538, 
0266–334188, Tusnádfalu. (21024)

ELADÓ 2003-as évjáratú, dí-
zel, 5 személy + teher Dacia és 
egy 1994-es évjáratú Volkswagen 
Vento, mindkettő forgalomban. Te-
lefon: 0742–117158. (21025)

ELADÓ: háromhengeres traktor 
homlokrakodóval, fülkével kitűnő
állapotban; hathengeres, 4 x 4-es 
Belarus traktor; Volkswagen Golf, 
háromajtós, kétéves műszakival, új
téli gumikkal. Ára: 1350 euró. Tele-
fon: 0722–342429.

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-
lejátszó stb., szervizkönyvvel, kifo-
gástalan állapotban. Telefon: 0722–
234840. (21008)

ELADÓ: Steyr 70 LE, 4 x 4-es 
traktor, CSERE is érdekel U650-esre 
– ára: 4800 euró; Massey Ferguson 
45 LE traktor – 12 500 lej; Fiat 30 LE 
– 9100 lej. Telefon: 0752–135883.

vegyes
ELADÓ jó minőségű kukorica,

zab–0,90 lej/kg.ÉrdeklődniMada-
ras 234/A szám alatt vagy a 0755–
252228, 0758–052192-es telefon-
számon. (21027)

ELADÓ 40 juh és egy vízmelegí-
tő,800 literesbojlerközponti fűtés-
hez. Telefon: 0742–117158. (21025)

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

ELADÓ Carpatina Rotax kaszá-
lógép garanciával. Ára: 2300 lej. 
Telefon: 0745–510386, 0266–
244461.

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

ELADÓK: hosszú, fekete, borjú 
bőrkabát–300lej;kétsoros,vastag
fémfüstölő – 250 lej; zománcozott,
1,70 cm hosszú fürdőkád és mos-
dókagyló – 250 lej; szürke, posztó, 
314-es suba – 150 lej. Mindegyik 
kitűnő állapotban. Telefon: 0266–
311139.

ELADÓ Alisun típusú szolárium-
gép és egy kozmetikában használandó 
Iontogépkedvezőáron.Telefon:0744–
783967.

ELADÓ egy zománcos, új, mo-
dern melegítőkályha, a tetején főző-
lappal. Telefon: 0266–353290, 0747–
416067.

társkereső
27 éves, megbízható fiatalem-

ber megismerkedne fiatal hölggyel 
házasság céljából. Telefon: 0757–
727793.

tanfolyam
KÖNYVELŐKÉPZÉS INDUL ja-

nuár folyamán Csíkszeredában az 
alapoktól a mérlegig a Kreativ Kontir 
Kft. szervezésében. Telefon: 0721–
605266.Érdeklődnia0721–605266-
os telefonon lehet.

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz 
szük  séges iratok hiteles FORDÍTÁ-
SAkedvezőáron,rövidhatáridővel,
a kon zulátussal szembeni for dító-
iro dában. Telefon: 0266–372433, 
0744–664364.

megemlékezés 

Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, 
mely értünk dolgozott.
Arany volt a szíved, 
munka az életed,
Isten hívott, 
mert nagyon szeretett.

Fájó szívvel emlékezünk a két 
éve elhunyt

SZŐCSANDRÁS
(Bandi)

férjemre és édesapánkra. A meg-
emlékező szentmise ma 17.30-
kor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Özvegye és 
gyermekei.

elhalálozás

Hirdetések

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt idő arra, 
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom 
emlékem örökre,
Ha látni akartok, 
nézzetek az égre!

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy a szeretett gyer-
mek, drága jó feleség, édes-
anya, anyós, nagymama, test-
vér, rokon és jó szomszéd,

PÉTER ERZSÉBET
szül. Tankó

életének 58., házasságának 39. 
évében 2011. december 17-én 
21 órakor szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait december 
20-án, ma 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csibai ká-
polna ravatalozójából a helyi 
temetőbe. Búcsúzunk tőled, 
nyugodjál békében. A gyászoló 
család.

Midőnaroncsoltanyagon
Diadalmas lelked megállt:
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!

(Arany János)

Szomorú szívvel 
emlékezünk 2007. de-
cember 20-ra,

dr. MEGYES TIBOR
sebészfőorvos

halálának 4. évfordulóján. BEN-
NÜNKTOVÁBBÉLSZ!Szerettei.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

A PERLA HARGHITEI Rt. 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Reklámtábla kihelyezése tervével 
kapcsolatban, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség döntéster
vezetet hozott 2011. december 13án, melynek értelmében nem szükséges a 
Natura 2000re vonatkozó hatástanulmány készítése. A megvalósítandó terv 
Gyergyószentmiklós municípium, Gyilkostó üdülőtelep cím alatt valósul meg.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket / megjegyzése
iket, a jelen hirdetés megjelenésétől számított 5 napig nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt, illetve a döntéstervezet tanulmányozható a következő webcímen: 
http://apmhr.anpm.ro. Fax: 0266 – 310041, email: office@apmhr.ro

A SNOW TOURS Kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Menedékház és hétvégi ház építése által 
okozott negatív hatások csökkentése a Gyergyói-medence és hegység madárvédelmi 
ROSPA0033 Natura 2000 területre vonatkozóan című alprojektjével kapcsolat
ban a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 2011. december 13án dön
téstervezetet hozott, természetvédelmi hatástanulmány kérése nélkül. A megvaló
sítandó terv Gyergyócsomafalva község, Csatavésze dűlő cím alatt helyezkedik el.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megjele
nésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (fax: 0266–310040). A döntés tervezete és az azt megalapozó ér
vek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra 
között, szerdán 8.30–18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

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
Email:revis@clicknet.ro

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



Öt érmet szereztek a 
csíkszeredai sportolók 
a szerbiai Versecben 

rendezett taekwondo WTF 
Balkán-bajnokságon. A román 
válogatottban hét székelyföldi 
sportoló kapott helyet – közü-
lük öten a csíkszeredai Phoenix 
SK sportolói – őket Simó Mi-
hály taekwondomester kísérte el 
a versenyre. 

A viadalon Czüvek Loránd 
(ifjúsági, +78 kg ) ezüstérmet 
szerzett, Simó Zalán (ifjúsági, 
–78 kg ), Koncz Szabolcs (if-
júsági, –51 kg ), Bajkó Izabel-
la (ifjúsági –55 kg ) és Görbe 
Csongor (ifjúsági, –73 kg ) pe-
dig bronzérmes lett – mind a 
csíkszeredai Phoenix SK spor-
tolói.

A 2011-es Balkán-bajnokságon 
nyolc országból több mint 270 ver-
senyző mérte össze erejét és tehetsé-
gét. A román válogatott – több mint 

40 versenyzővel – összesítésben a 3. 
helyen végzett Apostol Constanin 
Román WTF taekwondo szövetségi 
elnök vezetésével.

Több helyszínen is zajlottak 
nemzetközi jégkorongtornák az 
elmúlt hét végén. A csíkszere-
dai Euro Ice Hockey Challenge-
torna mellett Szlovénia is a 
sorozatban adott otthont egy 
turnénak, Finnországban az 
Euro Hockey Tour második ál-
lomását tartották, Ausztriában 
pedig válogatott és klubtornát 
is rendeztek, Magyarországon 
a MOL és a Slohokej Liga két-
két csapata lépett jégre.

Két Euro Ice Hockey 
Challenge (EIHC), egy 
Euro Hockey Tour (EHT) 

tornát, az Osztrák-kupát és a Red 
Bull Salutet rendezték meg az el-
múlt hétvégén, így a válogatottak 
mellett néhány klubcsapat is jégre 
lépett a nemzetközi jégkorongpo-
rondon. A csíkszeredai EIHC-
tornáról tegnapi lapszámunkban 
már beszámoltunk, a román válo-
gatott legközelebb 2012. február 
8–12. között Ukrajnában lép jég-
re, ahol a házigazdák mellett az 
olasz és a spanyol válogatott lesz 
Tom Skinner csapatának ellenfele, 
természetesen egy EIHC-tornán.

Ljubljanában a házigazda 
szlo vénok mellett az orosz B, a 
norvég és a francia válogatott 
játszott EIHC-tornát, Klagen-
furtban az osztrák, a fehérorosz, 
a svájci és a szlovák válogatottak 
küzdöttek az Österreich-kupáért, 

míg Moszkvában az EHT kere-
tében a Channel One-kupáért 
küzdött Európa négy legerősebb 
válogatottja. Az augusztusban 
kezdődött, klubcsapatok számá-
ra kiírt European Trophy legjobb 
nyolc csapata játszotta a hétvé-
gén a döntő tornát Salzburgban, 
mely Red Bull Salute néven is-
mert. Za la egerszegen a Szabadics 
Nemzetközi Jégkorong Tornán 
két szlovén és két magyar csapat 
játszott.

Eredmények
EIHC – Szlovénia. Orosz-

ország B – Franciaország 4–2, 
Szlovénia – Norvégia 1–2 (szétlö-
véssel), Norvégia – Franciaország 
1–3, Szlovénia – Oroszország B 
3–2, Oroszország B – Norvégia 
4–1, Szlovénia – Franciaország 
4–5 (hosszabbítás után). A torna 
végeredménye: 1. Szlovénia 7 pont, 
2. Oroszország B 6 p., 3. Franciaor-
szág 5 p., 4. Norvégia 0 p.

EHT – Channel One-kupa, 
Oroszország: Csehország – Svéd-
ország 1–2, (a találkozót Cho mu-
tovban, Csehországban játszot-
ták), Finnország – Oroszország 
0–3, Oroszország – Svédország 
2–4, Csehország – Finnország 
5–1, Oroszország – Csehország 
3–4 (szétlövéssel), Finnország – 
Svédország 3–4. A torna végered-
ménye: 1. Svédország 6 p., 2. Cseh-
ország 5 p., 3. Oroszország 4 p., 4. 

Finnország 3 p. Az EHT állása két 
torna után: 1. Oroszország 12 p., 
2. Svédország 9 p., 3. Csehország 8 
p., 4. Finnország 7 p.

Österreich-kupa, Klagen-
furt. Elődöntők: Szlovákia – 
Fehéroroszország 1–2 (szétlövés-
sel), Ausztria – Svájc 1–4. Helyosz-
tók: 3. helyért: Ausztria – Szlová-
kia 1–2; döntő: Fehéroroszország 
– Svájc 3–4 (szétlövéssel).

Red Bull Salute, Salzburg. 
Negyeddöntők: Frölunda Indians 
– Linköpings HC 2–4, Jokerit 
Helsinki – HC Mountfield České 
Budějovice 7–2, HC Pojišťovna 
Pardubice – Red Bull Salzburg 
1–2, HC Plzeň – Luleå 1–2 
(szétlövéssel). Elődöntők: Jokerit 
– Luleå 3–2 (hosszabbítás után), 
Linköpings – Red Bull Salzburg 
3–4 (szétlövéssel). Kvalifikációs 
kör: Frölunda Indians – Pojišťovna 
Pardubice 4–5, HC Mountfield 
České Budějovice – HC Plzeň 4–5 
(szétlövéssel). Helyosztók: 7. helyért: 
Frölunda Indians – HC Mountfield 
České Budějovice 4–2; 5. helyért: 
Pojišťovna Pardubice – HC Plzeň 
5–3; 3. helyért: Luleå – Linköpings 
3–2 (hosszabbítás után); döntő: Jo-
kerit – Red Bull Salzburg 2–3.

Szabadics Nemzetközi Jégko-
rong Torna – Zalaegerszeg. Újpest 
– HDK Maribor 1–4, Miskolci 
Jegesmedvék – Olimpija Ljubljana 
4–8, Újpest – Olimpija 2–11, Je-
gesmedvék – HDK Maribor 0–6.
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hirdetések

Sport

székelyföldi taekwondo-siker. ezüst- és bronzérmes fiatalok

> HSC-győzelem Bukarestben. Ki-
ütéses győzelmet aratott tegnap a jégko-
rong MOL Ligában a HSC Csíkszereda 
a Steaua fölött. A bukaresti találkozón 
a második harmad elején jelentek meg 
a Steaua labdarúgócsapatának szurko-
lói, akik néhány magyarellenes szlogen 
bekiabálása után a második szünetben 
elhagyták a Mihai Flamaropol Műjég-
pályát. A találkozó első pillanatától az 
utolsóig a MOL Liga éllovasa irányította 
a játékot, Hurtaj a 9. percben indította a 
gólözönt, Mihály a 13. percben megdup-
lázta a csíki előnyt, az első szünet előtt 
pedig Novak is bevette Catrinoi kapuját. 

A meccs felénél Hurtaj büntetőlövésből 
növelte az előnyt, Virág pedig a 32. perc-
ben volt eredményes. Az utolsó harmad 
elején Podstavek, a 46. percben Becze, az 
50.-ben Szőcs is betalált Catrinoi kapujá-
ba, akit az utolsó találat után le is cserél-
tek, helyére Kari állt be. A másik oldalon 
Ruczujt Fülöp váltotta az utolsó harmad-
ban, mindkét csíki kapus hálója érintet-
len maradt a meccs végéig. 

Eredmény: Steaua – HSC Csíksze-
reda 0–8 (0–3, 0–2, 0–3) /Hurtaj (9., 
27.), Mihály (13.), Novak (19.), Vi-
rág (32.), Podstavek (41.), Becze (46.), 
Szőcs (50.).

> Egyesülhet a két liga. Az elmúlt 
hétvégén Zalaegerszegen tárgyalt a 
Slohokej és a MOL Liga vezetősége, 
megbeszéléseiken egyetértettek ab-
ban, hogy érdemes lenne folytatni az 
együttműködést. A tárgyalások során a 
MOL Liga és a Slohokej Liga egész sze-
zonra szóló együttműködésének lehe-
tősége is felmerült. Hogy erre mikortól 
és milyen formában kerülhet sor, az a 
közeljövőben derül ki – az egyértelmű 
sportszakmai előnyök mellett rengeteg 
pénzügyi és technikai kérdést kell tisz-
tázni –, a felek januárban folytatják a 
tárgyalásokat.

> Erősítenek. A Brassói Corona 
Fenestela 68 jégkorongcsapata a napok-
ban újabb szlovák hokist igazol. A barca-
ságiak a 34 éves Peter Barinka játékjogát 
szerezték meg, a trencsényi center 1995-
től cseh és szlovák extraligás csapatoknál 
játszott. Barinka az idényt a szlovák 1. 
ligás Pöstyénnél kezdte, de csupán hat 
mérkőzés után a HK Nyitrához igazolt, 
ahol 21 meccsen tíz pontot (3 gól és 7 
assziszt) szerzett. Pályafutása során 444 
szlovák és 216 cseh extraligás mérkőzést 
játszott, szerepelt a szlovák U18-as és 
U20-as válogatottakkal a korosztályos 
világbajnokságon.hí
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Csíki érmek a Balkán-bajnokságon

Nemzetközi jégkorongtornák



Napról napra
szabadidő
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Kedd
Az év 354. napja, az esztendő végéig 

hátralevő napok száma 11. Napnyugta ma 
16.31-kor, napkelte holnap 7.56-kor. 

Isten éltesse 
Teofil nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A görög–latin eredetű Teofil jelentése 

Isten kedveltje, Istent kedvelő. 

December 20-án történt
1991. A NATO brüsszeli központjában 

megkezdődött az új biztonsági fórum, az 
Észak-atlanti Együttműködési Tanács első, 
alakuló ülése. 

1991. Függetlenségének elismerését 
kérte az Európai Közösségtől Bosznia-Her-
cegovina. Válaszul Bosznia lépésére, a bosz-
nia-hercegovinai szerbek „parlamentje” ha-
tározatot hozott az önálló Boszniai Szerb 
Köztársaságról. 

2002. A Volga menti Gornij településen 
épült üzemben megsemmisítették az első 
tonna mérgesgázt az orosz hadsereg vegyi-
fegyver-készleteiből. 

December 20-án született 
1841. Ferdinand Buisson Nobel-békedí-

jas francia filozófus, egyetemi tanár és köz-
életi személyiség 

1906. Fernanda Gattinoni olasz divat-
tervezőnő 

1911. Szendrő Ferenc színházi rendező, 
érdemes művész 

1921. Friedmann Imre magyar származá-
sú amerikai tudós, mikrobiológia-professzor 

December 20-án halt meg
1961. Moss Hart Pulitzer-díjas amerikai 

drámaíró és rendező 
1968. John Steinbeck Nobel-díjas ame-

rikai író 
1996. Carl Sagan amerikai csillagász, író, 

közéleti személyiség 

tanulmányút

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma és a Balassi Intézet által meg-
hirdetett miniszteri ösztöndíjas részképzős 
tanulmányútra be lehet nyújtani a pályázati 
csomagot. Pályázati kategóriák: 1. Teljes sze-
meszteres részképzés – a nappali tagozatos 
szülőföldi felsőoktatási alapképzésben résztve-
vőknek; 2. Teljes szemeszteres részképzés – a 
nappali tagozatos szülőföldi magiszteri kép-
zésben résztvevőknek; 3. Egyéni részképzős 
tanulmányút– a nappali tagozatos szülőföldi 
felsőoktatási alapképzésben résztvevőknek; 
4. Egyéni részképzős tanulmányút – a nappa-
li tagozatos szülőföldi magiszteri képzésben 
résztvevőknek; 5. Csoportos részképzős tanul-
mányút – a nappali tagozatos szülőföldi felső-
oktatási alapképzésben résztvevőknek. Bővebb 
információ a www.omdsz.ro és a www.oktatas.
ro oldalon.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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Bogáncs Ábel
A Pro-Print Könyvkiadó szervezésében 

mutatják be ma 18 órától a Székelyföld 
Galériában Ferenczes István Bogáncs Ábel 
című kötetét.

 
Karácsonyi Role-koncert
Csíkszeredában, a református templomban 

ad karácsonyi koncertet a Role zenekar decem-
ber 25-én, vasárnap 19.30-tól.

Nyakig pácban
Nyakig pácban című zenés szilveszteri 

kabaréműsorával lép színpadra a marosvá-
sárhelyi Hahota Színtársulat Korondon, a 
Művelődési Házban január 17-én 19 órától, 
Székelyudvarhelyen a Művelődési Házban 
január 19-én 19 órától, 20-án 17 órától, il-
letve 20 órától, Csíkszeredában pedig a Csíki 
Játékszín nagytermében láthatjuk előadá-
sukat január 21-én és 22-én 17 és 20 órától. 
Gyergyószentmiklóson a Figura Stúdió Szín-
ház nagyszínpadán január 30-án és 31-én 19 
órától kísérhetik figyelemmel kabaréműsoru-
kat. Bővebb információ: http://www.haho-
ta.com

Nótaest a Szilágyiban
Gyergyószentmiklóson a Szilágyi Étte-

remben a Csíkmadarasi Népi Zenekar előadá-
sára látogathatnak el az érdeklődők december 
27-én 19 órától. A nótaest meghívottjai: Oláh 
Aranka nótaénekesnő, Sorbán Enikő népdal-
énekesnő és Szakács Ignác. Műsoron: népda-
lok, népi táncdallamok, magyar nóták. A be-
lépés díjtalan.

Fábry Sándor önálló estje
Gyergyószentmiklóson lép színpadra 

Fábry Sándor humorista a Művelődési Ház 
Színháztermében december 29-én, csütörtö-
kön 18 órától. Jegyek ára 20 lej. Tombola: 6 lej. 
Főnyeremény egy wellnesshétvége két személy 
részére Kiskunmajsán.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket vetítik 

a Fidelitas Egyesület mozitermében: holnap 
18, illetve vasárnap 16 órától a Karácsonyi ének 
című filmet, a Karácsonyi lidércnyomás című 
filmet pedig ma, csütörtökön és pénteken 18 
órától vetítik. A Gulliver utazásait ma, holnap 
és vasárnap 20 órától láthatják, a Narnia króni-
kái című filmet pedig csütörtökön 20, szom-
baton 15, vasárnap pedig 18 órától kísérhetik 
figyelemmel a mozirajongók. Az Avatar című 
filmet szombaton 17, míg vasárnap 13 órától 
vetítik. A Tánc című, Michael Flatley 2011-es 
filmjét pénteken 20 órától vetítik, az Oroszlán-
király mesefilmet vasárnap 11 órától, a Terra 
című filmet szombaton 13 órától láthatják. 
A Megaagy című filmet szombaton 11 órától 
tűzték műsorra. 

felhívás

A Volt Munkaszolgálatos Katonák Szö-
vetségének vezetősége közli a tagsággal, hogy 
a tagsági díj kifizetése, illetve kapcsolattartás 
céljából forduljanak Kelemen Hunor par-
lamenti képviselő irodájához (Csíkszereda, 
Petőfi Sándor utca 8. szám, I. emelet). 

 www.parapista.com

– Vándorvese... Mindig máshol csatangol, amikor szükségem lenne rá...

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Banner Zoltán: Kákonyi Csilla. 
Élet Jelek, 4.

Évbúcsúztató a Táncműhelynél

Kákonyi Csilla élet-
művét korunk egyik 
legautentikusabb ta-

nújává avatja a székelyföldi 
táji és társadalmi környezetbe 
átplántált, illetve abból su-
gárzó életszeretet. A szín- és 
formaemlékek dús vegetáció-
ja, a rembrandti feszültségű 
portrék, a titokzatos abszurdi-
tások megdöbbentően jelentéses esztétikai 
élménnyé minősítik át a drámai életérzést. 
Teremtés-hangulatú látomásokkal keresi 

azt a festői közeget, amelyben a 
megalázott emberi méltóságot 
visszahelyezheti jogaiba.

A könyv terjedelme 42 
oldal + 66 színes melléklet, 
kötött, ára: 65 lej. A könyv 
megvásárolható a Gutenberg 
Könyvesboltban: Csíksze-
reda, Petőfi utca 4. sz., tel.: 
0266–316798.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kelle-
mes karácsonyi ünnepeket kíván minden 
kedves könyvbarátnak!

A nézők kérésére holnap újra szín-
padra varázsolja az Udvarhely 
Táncműhely a Varázséneket, me-

lyet egyben évbúcsúztató előadásnak is 
szán. Furik Rita csodálatos, gyermekeket 
és felnőtteket egyaránt magával ragadó 
folklórszínházi előadása rendhagyó mó-
don 8 órától kezdődik. Jegyek elővételben 
a Művelődési Ház pénztárában válthatók 
hétköznapokon 11 és 14, illetve 15 és 17 
óra között. Telefonszám: 0742–483056. 
Másnap, december 22-én karácsonyi tánc-

ház lesz 20 órától, a szokásos tánctanítással 
egybekötve (Boros Béla és Oláh Hilda irá-
nyításával). Muzsikál a Háromszék Tánc-
együttes zenekara, a Heveder.
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X-Faktor-finálé: továbbra sem 
tud nyerni nő az RTL-en

Az RTL-es tehetségkutató második 
szezonjának nagydöntőjében a leg-
több voksot Kocsis Tibor kapta, ő 

lett az X-Faktor második győztese. Az RTL 
Klubon továbbra sem tud nyerni nő, a négy 
Való Világban, az első X-Faktorban és a há-
rom Csillag Születikben egyaránt férfi (vagy 
kisfiú) lett az első.

Ahogy azt várni lehetett, könnyek kö-
zött ért véget a végtelenbe nyúló vasárnapi 
X-Faktor-finálé. Nincs meglepetés, valóban 
a legszebb hang tulajdonosa a győztes. Kocsis 
Tibor, néhány perccel azután, hogy kimond-
ták a nevét, sírás közben is elementáris erővel, 
és végtelen könnyedséggel énekelte el a győz-
tes dalát.

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 20.

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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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napközben dél, délnyugat felől beborul az 
ég. Egyre többfelé várható hószállingózás, havas 
eső. Hidegfronti hatás miatt fejfájás, vérnyo-
más-ingadozás jelentkezhet, erősödhetnek a 
reumatikus fájdalmak.
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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: Reggel. Noha nem szoktam fennen hangoz-

tatni, tisztelője vagyok hagyományaink-
nak még akkor is, ha nem vetem meg a 
globalizáció bizonyos vívmányait. Például 
nem mosok sulyokkal a patakon télvíz ide-
jén, ha már feltalálták az automata mosó-
gépet, csak azért, mert nagyanyáink mi-
lyen szép ruhát fehérítettek hamulúggal, 
és milyen szépre lehetett tisztálni a patak 
befagyott tükrén vágot lékben. Szóval ezt 
nem, de ezenkívül maradt még elég min-
den, amiben kiélhetem a hagyományokhoz 
való ragaszkodásomat. Ezért is örültem 
többek közt annak, hogy kedvenc kisvá-
rosomban még az advent kezdetén az ön-
kormányzat kezdeményezésére a központi 
parkban lévő szabvány faházikókat csak 
olyan árusoknak adták ki, akik hagyomá-

nyos termékeket forgalmaznak. A városna-
pok alatt szemügyre is vettem az ételféleség- 
kínálatot is, és örömmel nyugtáztam, hogy 
a már unalmassá vált kürtőskalács mellett 
meg jelent a lángos, és forralt bort is mér-
nek. S őszintén örültem annak, hogy nem 
árulnak semmilyen gyorsétkezdei vackot, 
ami csak hízlal, de nem táplál. Épp emiatt 
döbbentem le, amikor a minap arra járva 
azt láttam, hogy hot dogot és hambur-
gert árulnak. Dohogtam is barátnőmnek: 
„Már ebben sem tudunk eléggé következe-
tesek lenni. Mit keresnek ezek a vackok a 
hagyományos termékek között?” Ő viszont 
megvigasztalt: „Ugyan már, vedd észre 
magad! Nem látod, hogy ez teljesen ha-
gyományos, helyi alapanyagokból készült 
székely hamburger?!”

Székely hamburger
  villanás n Jánossy Alíz

skandi  kÉszÍTeTTe: beNedek eNikő
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