
KisKapacitásúKént műKödhet tovább jövőtől a gyergyói vágóhíd

Könnyítéssel felérő lefokozás
Az év végéig előírt átszervezési követelmények nem teljesítése miatt a jövő év elejétől kiskapa-
citású vágóhíddá minősíti vissza a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság a gyergyószentmiklósi vágóhidat, állítja a hatóság ellenőrzése nyomán Ladó Zsolt, 

a megyei szakhatóság vezetője. Benedek Árpád, a gyergyói vágóhidat működtető Arterimpex 
tulajdonosa viszont kifejezetten örül az ovális pecsétet hozó lefokozásnak. > 8. oldal

Újranyílhatnak a korábban bezárt vágópontok. A benyújtott három engedélyeztetési kérvény mellett a gyergyói is kisvágóhídként működne tovább fotó: domján levente

Erőn felül
A székelyföldi közélet ala-

kítói felismerték: a peremvidék 
kiugrási, felzárkózási lehetősége 
csakis a versenyképes tudás le-
het. Tudással lehet és kell 
pótolni a hiányzó nyers-
anyagokat, a sovány és 
kevés szántót, az egyre ritkuló 
erdőt, a hiányzó ipart.
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Sarány István

Iskoláit félti 
Székelyvarság 532Munkálatok

Felcsík biztonságáért
Éjjeli patika: nem éri 
meg, és igény sincs rá

HIrdetÉS

HIrdetÉS

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3125î
1 amerikai dollár USd 3,2953î
100 magyar forint HUF 1,4270ì

románia-Kupa galacon

Kezdődik a 
négyesdöntő

Ma és holnap a galaci műjég-
pálya ad otthont a jégko-

rong Románia-kupa döntő torná-
jának. A tornán a címvédő HSC 
Csíkszereda mellett az elmúlt 
évi kiírás másik dön-
tőse, a Brassói Corona 
Fenestela 68, a bronzér-
mes Galaci Dunărea és a Bukaresti 
Steaua vesz részt.

csíKszentimre

Elkészült a 
szennyvíz hálózat
Próbaüzemben már működik 

a csíkszentimrei szennyvízhá-
lózat, a rendszerre való csat-
lakozások jelenleg folyamat-
ban vannak. Következő lé pés-
ként az ivóvízhálózat kiépíté sé be 
fektetnének be.
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időKözi választás lesz

Tánczos léphet 
Gyerkó helyébe

Időközi választást tartanak jövő 
év elején a csíki szenátori kör-

zetben, miután Gyerkó Lászlót az 
államfő kinevezte a versenytanács 
tagjává, így összeférhetetlenség 
miatt lemondott szenátori tisztsé-
géről. Az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezetének elnöke Tánczos 
Barnát látná szívesen a 
felsőházban, de hogy ki 
lesz az államtitkár utódja 
az esetleges győzelem után, arról 
még egyeztetnek.
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Próbaüzemben már működik a 
csíkszentimrei szennyvízhálózat, 
a rendszerre való csatlakozások 
jelenleg folyamatban vannak. Kö-
vetkező lépésként az ivóvízháló-
zat kiépítésébe fektetnének be.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Finisbe értek Csíkszentimrén 
a kanalizálási munkálatok, a 
rendszer már próbaüzemben 

működik – tájékoztatott Kencse 
Előd polgármester. A 7-es kormány-
program alapján kiírt beruházás 
utolsó részletét, 3000 lejt a napok-
ban folyósították, ezzel a munká-
latok utolsó költségeit törleszti az 
önkormányzat. 

– Jelenleg a falu 90 százalékát 
lefedő szennyvízelvezető rendszerre 
való csatlakozások zajlanak. A több 
mint 4 millió lejbe kerülő beruházás 
önrésze a költségek 7%-a, ami sajná-
latos módon a hozzáadott értékadó 
miatt a végére 12%-ra nőtt – részle-
tezte Csíkszentimre polgármestere, 
hozzátéve, hogy megpróbálja visz-
szaigényelni ezt a többletköltséget, 
addig is azonban Hargita Megye 
Tanácsának támogatását is kérte, 
valamint a helyi önkormányzat saját 
tartalékaiból oldotta meg ennek ki-
fizetését. 

– Sajnos nem sikerült a falu min-
den egyes házára kiterjedően megol-
dani a kanalizálást, a projektbe nem 
fért bele néhány kisebb mellékutcá-
ban a csőrendszer kiépítése. Pályázni 

fogunk a vezetékrendszer bővítésére, 
hogy ezek a háztartások is csatlakoz-
ni tudjanak majd a főrendszerre – 
mondta el Kencse. 

A csatlakozásokat már kora ta-
vasszal elkezdték a főút mellett, mi-
vel a falun átvezető megyei út mun-
kálatai is indokolttá tették ennek 
megsürgetését. 

– Az útjavítási munkálatok so-
rán történtek kisebb-nagyobb inci-
densek, kár keletkezett a szennyvíz-
hálózat csöveiben, de ezeket a prob-
lémákat a lehetőségekhez mérten 
orvosoljuk – közölte az elöljáró. 

Körkép
csík
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Jövőtől az ivóvízrendszer KiéPítése Kezdődhet el

Elkészült a 
szennyvízelvezető hálózat

Katasztrófa-megelőző munKálatoK

Felcsík biztonságáért

még folynaK az útfelúJítási munKálatoK alcsíKon

Új közlekedési táblákat szereltek fel
a hideg és a havazás ellenére is 
folytatódnak a munkálatok, és 
már az utolsó simításokat vég-
zik a 123a jelzésű megyei úton 
csíkszentkirály és nagytusnád 
között. a tegnap közlekedési 
táblákat helyeztek el a – felte-
hetően nyárra teljesen elkészü-
lő – új út mentén. 

Márton Emilia

Majdnem befejezettnek 
tekinthető a 123A jel-
zésű megyei út felújí-

tása Alcsíkon – a beruházás Har-
gita Megye Tanácsának az Eu-
rópai Unió Regionális Operatív 
Programja keretében nyert pá-
lyázata alapján készül. Tegnap – 
kihasználva, hogy a talaj felszíne 
még nem fagyott meg – mintegy 
215 darab, szabványos méretű 
fémlemez közlekedési táblát ál-
lítottak fel az útszakasz mentén. 
Az úttest jelzővonalainak festé-
sét viszont nem teszik lehetővé 
az időjárási viszonyok, arra már 

csak tavasszal kerülhet sor. A 
kivitelező jó ideje igyekszik be-
hozni a lemaradást, ami főként a 
2005-ben készített tervek kiiga-
zítása miatt keletkezett. Október 
végére egyes szakaszok már elké-
szültek, máshol pedig a hidakkal, 
átereszekkel, szegélyző sáncokkal 

dolgoztak a cég munkásai. Az el-
készült szakaszok minőségével 
azonban akkor sem volt min-
denki elégedett, és „még mindig 
van egy-két dolog, ami javításra 
szorul”– mondta el lapunknak 
Fábián László, Csíkszentsimon 
polgármestere.

vízhálózatot is építenek

Teljesen új vízhálózatot építe-
nének ki Csíkszentimrén, az 
577-es kormányprogram ke-
retén belül, az elkövetkező há-
rom évben. A Környezetvédel-
mi Alapnál benyújtott sikeres 
pályázat finanszírozási szerző-
dését a jövő hét folyamán írják 
alá – tájékoztatott Kencse Előd 
polgármester. Ez a vízhálózat 
mintegy 14 kilométernyi cső-
vezetéket foglalna magába, a 
beruházás értéke 3 800 000 lej, 
az önrész ennek csupán 3%-a. 
– Ez az összeg fedezi nemcsak 
a teljes vízhálózat kiépítését, 
hanem a rácsatlakozások költ-
ségeit is – magyarázta a falu 
polgármestere.

az olt Balánbánya és csík szent-
domokos közti szakaszán, vala-
mint a balánbányai bányavállalat 
zagytározóinál végeznek kataszt-
rófa-megelőző munkálatokat. az 
állami költségvetésben óriási ösz-
szeget különítettek el erre a cél-
ra, ennyit a megye önerőből nem 
tudott volna előteremteni.

HN-információ

A Balánbánya–Csík szent do-
mo kos szakaszon nyolc ki-
lométer hosszan 8,3 millió 

lej értékben mederkotrást végeznek, 
támfalakat és fenéklépcsőket építe-
nek. Ez a beruházás 2011-ben kez-
dődött, és 2015-ben adják át. Idén 
egyéb munkálatok is indultak: sza-
bályozzák az Olt folyót Tusnádfürdő 
és Tusnád község között, a Tusnád 
patakot, valamint Rákos patakát 
Madéfalvától Ajnádig, továbbá meg-
emelik a Verebes és Csatószeg közti 

védőgátat, Kozmáson és Madarason 
pedig megerősítik a partszakaszt. A 
tervezett munkálatokat is beleszá-
molva, összesen 250 millió lej értékű 
beruházásról beszélhetünk Hargita 
megyében.

– A tavalyi magyarországi 
devecseri katasztrófához hasonló 
veszély fenyegetett itt, ezenkívül 
pedig árvízveszély is volt, de e mun-
kálatok elvégzése után biztonságban 
érezhetik magukat a környék lakói. 
Borbély László miniszter, illetve az 
RMDSZ kormányzati csapata se-
gítségével sikerült erre a célra jelen-
tős pénzösszeget elkülöníteni, ami 
egész Felcsík biztonságát szolgál-
ja – jelentette ki a Balánbányán és 
Szentdomokoson végzett kataszt-
rófavédelmi munkálatok kapcsán 
Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök Miklós Gézával, az Olt Víz-
ügyi Igazgatóság csíkszeredai sza-
kaszmérnökségének igazgatójával, 

Ferencz Alajos polgármesterrel és 
Szász László munkálatfelügyelővel 
tegnap Domokoson tartott közös 
sajtótájékoztatóján. 

Szász László, a munkálatok fel-
ügyelője a bányabezárás folyamatá-
ról elmondta: 2005-ben kezdődött 
a tervezés, és 2011-ben sikerült el-
kezdeni a munkálatokat, amelyek 
több részből állnak: az egyik a két 
balánbányai zagytározó biztonsá-
gossá tétele lefödésükkel, befüve-
sítésükkel, fásításukkal, ezenkí-
vül kitakarítják az Olt medrét, 
betömik a bányatárnákat, illetve 
bányaaknákat, lerombolják az el-
adhatatlan épületeket, és rehabili-
tálják a felszíni kitermelési része-
ket. A kivitelezést 42 hónaposra 
tervezik, értéke 81 millió lej.

Ferencz Alajos polgármester 
jelezte, ezekkel a munkálatokkal a 
község és Felcsík legnagyobb problé-
mája oldódik meg. HirdETésEk

a salamandra Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyergyószentmiklós, Mocsár utca szám 
nélkül található építkezési ács- és asztaloselemeket gyártó egység mű-
ködtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt. Az érintettek észrevételeiket a hir-
detés megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban nyújthatják 
be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, az észre-
vételező személyi adatainak feltüntetésével. Tel.: 0266–312454, 
0266–371313. Fax: 0266–310041.

Átvehető a novemberi tűzifa-támogatás
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Szociális Közszolgálata tájékoz-
tatja az érintetteket, hogy a 2011-es év november hónapjára igényelt tű-
zifa-támogatás átvehető a polgármesteri hivatal 31-es irodájában 2011. 
december 21-én, szerdán 8.00 és 13.00 óra között, valamint 22-én, csü-
törtökön 8.00 és 15.30 óra között. A támogatás átvételéhez szükséges az 
igénylő személyazonossági igazolványának felmutatása. 

közlekedési táblákat állító munkások Csíkszentimrén. Folytatás tavasszal fotó: tamás attila

kupásmarkolók dolgoznak az Olt Balánbánya és Csíkszentdomokos közötti szakaszán. Nyolc kilométeren zajlik a mederszabályozás

a trans-guard security Kft.

tanfolyamot szervez a következő szakmákban:
– biztonsági ügynök;
– sportrendezvény-biztosító ügynök;
– diszpécser (az őrző-védő cégek távközlési központjaikban
 – a román rendőrség által kiadott engedéllyel).

További információval
a 0751–177385-ös telefonszámon

szolgálunk hétfőtől péntekig 9–15 óra között.



Időnként fel-fellángol a vita arról, 
hogy szükség van-e éjjel-nappal 
nyitva tartó patikára. Akinek éj-
szaka van szüksége orvosságra, 
egyértelműen igennel voksol, a 
gyógyszertárak tapasztalata sze-
rint viszont igen kevesen igénylik 
ezt a szolgáltatást.

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

Éjszaka lett rosszul édes-
anyám, emésztési gondjai 
voltak, de nem tartottuk 

indokoltnak, hogy mentőt hív-
junk és beszállítsuk a kórház sür-
gősségi osztályára. Gyógyszer kel-
lett volna, ám otthon nem volt. 
Patika pedig abban az órában egy 
sem volt nyitva az egész város-
ban – mesélte egy csíkszeredai 
olvasónk, aki szerint igen fontos 
volna, hogy a gyógyszertárak úgy 

szervezzék meg az ügyeleteket, 
hogy szükség esetén éjszaka is 
orvossághoz juthasson az, akinek 
szüksége van rá. 

Nincs rá pénz, se szakember
– Többéves téma már, hogy 

kell-e éjjel-nappal nyitva tartó 
patika, többször képezte beszél-
getések tárgyát a gyógyszerészek 
és a gyógyszertárláncok képvise-
lői között is – mondta Vuap Ro-
zália csíkszeredai gyógyszerész, 
a megyei gyógyszerészkamara 
leköszönt elnöke. Közölte, Csík-
szeredában a legtöbb patika már 
egy-egy nagy gyógyszertárlánc-
hoz tartozik, ezek pedig nem 
vállalják fel az éjszakai nyitva 
tartással járó pluszkiadásokat. 
Ám amíg a patikák nem tartoz-
tak ezekhez a láncokhoz, ügye-
let addig sem volt, mert mint ki-
derült, a magángyógyszertárak 

működtetőinek sem éri meg a 
dolog.

– Régebb éjszaka is volt nyitva 
gyógyszertár, ám bebizonyoso-
dott, hogy nincs értelme, nem jött 
senki éjjel orvosságért – mondta a 
székelyudvarhelyi Szabó Gyógy-
szertár vezetője. Szerinte az éj-
szakai ügyelet megszervezésében 
gondot okoz a gyógyszerészhiány 
is, gyógyszerész nélkül, csak asz-
szisztenssel ugyanis még éjjel sem 
tarthat nyitva patika a törvények 
szerint, és ha a gyógyszertáraknak 
volna is anyagi lehetőségük pati-
kust alkalmazni az éjszakai mű-
szakra, a szakemberhiány miatt 
nincs akit. Udvarhelyen egyéb-
ként praktikusan megoldották a 
problémát: pár gyógyszertár be-
járatára ki van függesztve a főnök 
telefonszáma, ő hívható éjjel is, 
ha valakinek sürgősen orvosságra 
van szüksége. Ám hívások nincse-
nek, mint kiderült. 

Nem kötelezhetők éjjeli
munkára
Duda Tihamér, a Hargita Me-

gyei Egészségbiztosító Pénztár ve-
zérigazgatója nem tartaná rossznak, 
ha a városokban legalább egy gyógy-
szertár nyitva tartana éjjel-nappal, 
de mint mondta, nincs semmiféle 
törvényes rendelkezés, amivel erre 
kötelezni lehetne a patikákat. Po-
zitív példaként említette a fogor-
vosokat, akik, anélkül, hogy valaki 
fizetné őket ezért, megszervezték a 
hétvégi ügyeleteket, és ügyeleteznek 
függetlenül attól, hogy szerződéses 
viszonyban állnak-e a biztosítóval 
vagy sem. Ami a patikákat illeti, 
Duda azt mondta, hogy a pénztár az 
éjszaka kiadott ártámogatott recep-
tek értékét is elszámolná a gyógy-
szertáraknak, de az esetleges éjszakai 
ügyeletért nem tud fizetni nekik, ez 
a szolgáltatás ugyanis a keretszerző-
désükben nem szerepel. 
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Erején felül teljesít a székelyföldi tudóstársadalom – 
szűrtem le a következtetést nemrégiben a Magyar Tudo-
mány Háza avatója alkalmával szervezett sajtóbeszélge-
tésen. Dr. Biró A. Zoltán professzor, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem dékánja kissé sarkítva arra 
utalt, hogy távol a nagy egyetemi központoktól, távol a 
nagy kutatóintézetektől is folyik minőségi tudományos 
kutatás, a különböző tudományágak képviselői dolgoznak 
egy olyan közegben is, ahol nincs hagyománya, múltja a 
hasonló jellegű tevékenységnek.

Az „erőn felül” tehát azt jelenti, hogy többet teljesít ez a 
térség, mint amennyit elvárnak tőle. Vagy mint amennyit 
teljesítenie kellene az adott kutatási, felsőoktatási infrast-
ruktúra mellett.

Ez az „erőn felül” jelzi, hogy a székelyföldi közélet ala-
kítói felismerték: a gazdasági, társadalmi szempontból 
egyaránt peremvidék kiugrási, felzárkózási lehetősége csak-
is a versenyképes tudás lehet. Tudással lehet és kell pótolni 
a hiányzó nyersanyagokat, a sovány és kevés szántót, az 
egyre ritkuló erdőt, a hiányzó ipart.

Amúgy erőn felül kellett teljesítsen mindig e térség la-
kója: nehezebb a megélhetése, hosszabb – így költségesebb 

– a tele, jobban meg kellett küzdjön a tudásszerzésért, s 
gyakran kellett útra keljen, hogy családjának a betevő fala-
tot előteremtse, hogy egzisztenciáját megalapozza.

A zord földrajzi, gazdasági adottságok okozta gondo-
kat csak tetézte a történelem alakulása: „erőn felül” kellett, 
kell teljesíteni azért is, hogy magyarnak megmaradjunk: a 
magyar gyermeknek, ugye, ha magyar tannyelvű iskolába 
jár, többet kell tanulnia, többet kell vizsgáznia, mint ha-
sonló korú román társának.

Anyagias világunkban nem tudunk gazdagabbak len-
ni a körülöttünk élőknél. Szegénységünket tehát tudással 
kell ellensúlyoznunk. Ezt a célt kell szolgálja óvodai és is-
kolai rendszerünk, felsőoktatási hálózatunk.

Az említett beszélgetésen az is elhangzott, hogy infrast-
ruktúra- és pénzigényes alapkutatásokat nem, vagy alig, pár 
szakterületen lehet folytatni a térségben, jelentősebb eredmé-
nyek inkább az alkalmazott kutatás területén születnek.

Felvetődött a tudás, a különböző szakterületeken elért 
tudományos eredmények hasznosításának kérdése is. S ezen 
belül – a fejlesztésre szánt pénzek megszerzésével és elkölté-
sével is foglalkozó – politikai döntések előkészítésében való 
felhasználása volt a beszélgetés egyik neuralgikus pontja. 
A tudományos élet képviselői szerint a politikum – éppen 
azért, mert óriási hátrányt kell ledolgozzon a térség minden 
téren – többnyire tűzoltó-jellegű munkát végez, olyan sok a 
megoldandó napi gond, feladat, hogy nem, vagy alig jut idő, 
energia – és főként anyagi forrás – a közép- vagy hosszú távú 
tervezésre, stratégiák kidolgozására és életbe ültetésére.

Ez is „erőn felüliséget” eredményez.
De hát ki mondta, hogy könnyű magyarnak lenni?!

Erőn felül
        NézőpoNt n Sarány István

GyóGySzertárAk NoNStop NyItvA tArtáSA

Nem éri meg, és igény sincs rá

Éjszaka is nyitva tartó gyógyszertár fényreklámja. Kisvárosban nem rentábilis

hargitanépe

könnyed olvasmánynak szánta 
Ferenczes István tegnap be-
mutatott új könyvét, amelyet 
pulikutyája ihletett. A Bogáncs 
ábelt a Hargita Népe hasábjain 
olvashatták tavaly nyáron.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A Székelyföld kulturális 
folyóirat szerkesztősé-
gében tegnap mutatták 

be Ferenczes István Bogáncs 
Ábel című, most megjelent 
könyvét. A tárcaregény műfa-
jával klasszikusaink, Móricz, 
Mikszáth, Krúdy idejének írott 
sajtóját idézte a szerző, aki el-
sősorban olvasnivalót kívánt 
lapunkban is ajánlani az olva-
sóknak. A tárcaszerű fejezetek 
végül regénnyé álltak össze, 
amelyben annak a bizonyos 
december 5-ének vándorló ak-

naszilánkként fájó traumáját is 
sikerül talán feloldani. 

 A kertes házba való költö-
zés után került a családhoz a kis 
puli, akit a magyar szakos tanár 
felesége azonnal Bogáncsnak 
nevezett el. A törzskönyvben 
szereplő Ábel név csak fokozta 
az irodalmi felelősséget: Fekete 
István és Tamási Áron példá-
ja szinte kötelezte az amúgy is 
irodalomban élő gazdit. A ku-
tyakalandok ihlették a tárcákat, 
ám a fikció uralkodik bennük, 
hogy a hétköznapi élet gondjait, 
a megélt traumákat igyekezzék 
feloldani bennük Ferenczes Ist-
ván. A könyvbemutatón meg-
jelenteknek meglepetést is szer-
zett Ferenczes: Bogáncs Ábel 
gondjai és örömei versírásra is 
ihlették, a kutyalélek rejtelmeit 
ismerhettük meg a felolvasott 
néhány prózaversből. 

Könyvbemutató.  A lapunkban folytatásokban közölt mű tárcaregénnyé állt össze

FereNczeS IStváN új köNyvét mutAtták Be

Bogáncs Ábel, a napilapnak
szánt könnyed olvasmány
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Ivóvízhálózatot adtak át hágótőn

A rácsatlakozási munkálatokat 
tavasszal kezdik

Baleset orotva határáBan

Árokba borult egy busz

Áramszünet 
villanyoszlopcsere miatt

Vizsgálják annak az autóbusz-
nak a műszaki állapotát, mely 
tegnap hajnalban orotva köze-
lében csúszott le az úttestről, 
és borult a sáncba. a negyven-
öt utasból kilencet kórházba 
szállítottak, közülük kettőt je-
lenleg orvosi megfigyelés alatt 
tartanak.  

B. K.

Munkásokat szállított vol
na Borszékre az a Mer
cedes márkájú, gyergyó

remetei tulajdonú autóbusz, mely 
tegnap reggel sáncba borult. A 128
as megyei úton, Orotvától alig 200 
méterre a havas úttesten csúszott 
meg a jármű, amelyen negyvenöt 

utas tartózkodott. A közlekedési 
rendőrség információi szerint kilenc 
személyt, valamint a gépjármű so
főrjét kellett a gyergyószentmiklósi 
kórház sürgősségi osztályára szállí
tani. Közülük nyolcan a vizsgálatok 
után távozhattak is, két, kisebb sé
rüléseket szenvedett személy a kór
házban maradt, megfigyelés alatt. 

A baleset okát még keresik, 
tény, hogy az úttestet hóréteg 
fedte, ám az is kérdéses, megfelelő 
technikai állapotban volte az au
tóbusz. A kár, mely a gépjárműn 
keletkezett, első értékelések alap
ján eléri az 50 000 lejt.

Puskás Elemér polgármester 
elmondta, az Orotvára vezető 
útszakaszt nemrég javította fel a 
megyei tanács, így a sáncok 1,20
1,50 méter mélyek – óvatosan kell 
közlekedni, mert ha lecsúszik az 
úttestről a jármű, komoly károk 
keletkezhetnek. Azt is hozzátet
te: ezen az úton szükség szerint 
napi rendszerességgel takarítják el 
a havat, illetve szórnak le csúszás
gátló anyagot. 

MezeI János a tyúktrágyáról

Tűrni kell a bűzt!

Körkép

Ismeretlen tettes okozott jelen
tős kárt a gyergyó szent miklósi 
Márton Áron utcában: tönk

retett egy villanyoszlopot. Az eset 
szombat hajnalban történt, a Lá
zár család háza előtt álló villany
oszlopot valaki kidöntötte. Az 
elkövető kiléte ismeretlen, az sem 
tiszta, milyen gépjárművel követte 
el a kárt. A szomszédság egy része 
hallotta ugyan a furcsa zajt, de volt, 
aki mennydörgésnek vélte, más azt 

hitte, csak álmodik. Nem sikerült 
tettesre bukkanjon a rendőrség 
sem, így tegnap az áramszolgálta
tó vállalat saját költségén hozzálá
tott az oszlopcseréhez. Bulboacă 
Angelica mérnök elmondta, a 
munkálatok idején szünetel a la
kossági villanyellátás ebben a zó
nában. Az érintettek megértését 
kérte, hisz elkerülhetetlen az osz
lopcsere: „Valaki ezzel lepett meg 
minket így az ünnepek előtt”. 

a megyei szervek után Buka-
restbe is feljelentést juttattak el 
azok a gyergyószentmiklósiak, 
akiket zavar, hogy a környék-
beli földek trágyázása miatt 
bűz tölti meg a várost. a tyúk-
farmokról származó ürülék 
mezőgazdasági felhasználása 
nem büntetendő, sőt közvetett 
módon a lakosság javára válik 
– közölte Mezei János polgár-
mester.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Nem tudni, kik voltak a 
feljelentők, tény viszont, 
hogy a megyei környe

zetvédelemi ügynökségnél, illet
ve Bukarestben is panaszt tettek, 
amelyben azt kérik, foganato
sítsanak lépéseket, hogy meg
szűnjön a Gyergyószentmiklóst 
elárasztó, kellemetlen tyúktrágya
szag. A jelentések kapcsán Gyer
gyószentmiklós polgármestere 
sajtótájékoztatót hívott össze, a 
médián keresztül kérve a lakossá
got: próbáljon ezzel együtt élni.

– Bejártam Európát, sehol 
sem panaszkodtak trágyaszagra 
– fogalmazott Mezei János. El
mondta, a gyergyószentmiklósi 
két tyúkfarmról származó ürülék 
kitűnő trágyázásra, s ezzel élnek 

is a gazdálkodók. Tavasszal és 
ősszel, amíg helyszínre szállítják, 
majd földbe szántják a biotrágyát, 
kell a kellemetlen szagot elviselni 
– igaz, a széljárás miatt majdnem 
a város egész területén. 

A polgármester arra kérte a 
lakosságot, legyenek megértőb
bek, a trágyázás nem bünteten
dő, továbbra is évente kétszer 
számítani lehet hasonlóra. Az 
önkormányzat abban segíthet, 
hogy felkéri a vállalkozókat: hir
dessék meg a trágyázás időpont
ját, és ha lehet, ütemezzék ezt a 
munkafolyamatot a legrövidebb 
időszakra. 

– Legyünk tekintettel egy
másra, örvendjünk, hogy vannak 
a városban tyúkfarmok, melyek 
munkát adnak helybélieknek, 
s ugyanakkor a mezőgazdaság
ban dolgozók megtalálták azt az 
együttműködést ezekkel a cégek
kel, amely hasznukra, hasznunkra 
válik. Mert ezt a trágyát alkalmaz
va kevesebb kémiai szert, műtrá
gyát kell használni a földeken, s 
ez indirekt módon minden egyes 
gyergyószentmiklósi embernek jó 
– mondta Mezei, megjegyezve: a 
tyúkfarmok törvényesen működ
nek, minden előírást betartanak, 
a feljelentések viszont nem célra 
vezetőek. 

a gyergyótölgyeshez tartozó 
hágótő 220 lakója csatlakozhat 
rá a napokban átadott ivóvíz-
rendszerre. az 534 300 lej érté-
kű beruházás hargita Megye ta-
nácsa javaslatára az 1997/577-
es kormányprogram által való-
sult meg. az ivóvízszolgáltatást 
a harvíz kft. fogja működtetni, 
a rácsatlakozások kiépítését 
tavasszal kezdik el.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A 90 köbméteres fémtar
tálynál hétfőn szervezett 
avatóünnepségen Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsá
nak elnöke arra hívta fel a figyel
met, hogy a vízrendszer nem csu
pán megkönnyíti a helyi lakosok 
életét, hanem értékesebbé teszi 
ingatlanjaikat.

– Családonként mintegy 
1500 euróval lettek gazdagabbak 
a hágótőiek, mivel a hálózat révén 
körülbelül ennyivel értékelődnek 
fel a település ingatlanjai – vélte 
a tanácselnök, hozzátéve: a kör
nyéken a turizmus is fellendül
het a közeljövőben, főleg, hogy a 
Marosvásárhelyt Jászvásárral ösz
szekötő autópálya pár éven belül 
megépülhet, és a közelben halad 
majd el. 

Toader Ungureanu polgár
mester elmondta, máris a hálózat 
bővítésén gondolkodnak, mert 
a víztartály kapacitása megbírja. 

Mind a polgármester, mind Csibi 
László alpolgármester a szennyvíz
csatornarendszer kiépítését ne
vezte meg további szükségletként, 
ezenkívül pedig mobiltelefonjel
erősítő antennát szeretnének az 
egyik hegytetőre szerelni, ehhez 
viszont villanyvezetéket kellene 
oda kivezetni. 

– A lakók többsége jelezte 
már rácsatlakozási szándékát a 
vízvezetékrendszerre, a munkála
tokkal azonban meg kell várnunk 
a tavaszt – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére Csibi László al
polgármester. Közölte, keresik azt 
a céget, amely a munkálatokat a 

legkedvezőbb árban végzi el. Az 
ivóvízszolgáltatást egyébként a 
Harvíz Kft. fogja végezni, akár
csak Tölgyesen.

A szalagvágást követően Bor
boly Csaba kinyitotta a tartály 
ürítőcsapját, jelképesen elindítva 
ezzel a szolgáltatást. Az 534 300 
lej értékű beruházás, a 90 köbmé
teres fémtartályon kívül, magá
ban foglalja az 5920 méter hosszú 
elosztóvezetéket, egy 10 köbmé
teres vasbeton tartályt szivattyú
val, egy automata klóradagoló 
rendszert és hat tűzcsapot. A vizet 
a Putna patak hordalékágyában 
ásott kútból nyerik. 

Új oszlopot állító munkások. nem tudni, kinek volt útjában a régi fotó: balázs katalin

Az avatás pillanatai. Örülnek a hágótőiek az ivóvízhálózatnak fotó: jánossy alíz

Mobiltelefonnal készült felvétel az árokba fordult buszról. Az utasok megúszták



udvarhely

Körkép
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> A gyermekek integrálásáért. A 
székelyudvarhelyi Napsugár Egyesület ez-
zel a címmel nyert pályázatot, amelynek 
keretében tizenöt óvodás korú gyermek 
részesülhetett óvodai környezetben étke-
zésben és tanszerellátásban. A megyei ta-
nács részfinanszírozásnak köszönhetően, 
amelyet az egyesület a Hargita Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósá-
gon keresztül bonyolított le, ezek a gyer-
mekek napi rendszerességgel vehettek 
részt a tevékenységekben, valamint pszi-
chológiai tanácsadásban és fejlesztésben, 
így teremtve lehetőséget számukra, hogy a 
hátrányos helyzetük ellenére a többi gyer-

mekkel azonos környezetben, a korosztá-
lyuknak megfelelő fejlettségi szintet tud-
janak elérni. Ez idő alatt a szülőknek is al-
kalmuk nyílt nevelési-gondozási kérdéseik 
megvitatására a szakemberek tanácsadásá-
nak igénybe vételével, tájékoztatott Bunta 
Gyöngyi programfelelős. Az egyesület 
erre a programra akkreditálással is rendel-
kezik, mivel évek óta sikeresen pályáznak, 
és tevékenységeket szerveznek a hátrányos 
gyermekek integrálása érdekében.

> Vigyázat, lőnek! Lőgyakorlatot 
tartanak ma, 2011. december 21-én 9 
és 14.30 óra között a kerekerdői katonai 

alakulat szervezésében. Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala és az alakulat kéri 
a lakosok fokozott figyelmét ezen a napon 
az említett órákban.

> Polgári panaszlista. Balázs Árpád és 
Gálfi Árpád MPP-s helyi tanácsosok hosz-
szú panaszlistával felfegyverkezve tartottak 
sajtótájékoztatót. Nehezményezték, hogy 
nem állították helyre Gubis Mihály székét a 
városi parkban, és azt is elpanaszolták, hogy 
az Emlékezés Parkban a nyári vihar által 
megrongált tartószerkezetet sem szerelték 
vissza a helyére. „Azt ígérték, a biomasszás 
kazán rá fog segíteni a távfűtésre. A kazán 

meglyukadt, fele teljesítménnyel üzemel, 
hőt alig termel, milliárdos pazarlás zajlik”. A 
két tanácsos a kórház melletti körforgalom 
hasznosságát is firtatta: „négy mellékutcát 
csináltak”, „kidobtak 500 000 lejt”. Balázs 
úgy summázott: az idei beruházásokra 
szánt pénzt munkahelyteremtésre kellett 
volna fordítani. Gálfi azt is megemlítette, 
hogy tudomásuk szerint a polgármester 
beiktatása óta a városi földosztó bizottság 
nem ülésezett. Mindezeket azért soroltuk 
el, mert nem tudni, mikor lesz tanácsülés, 
és azokon az illetékesek amúgy sem szoktak 
minket meghallgatni – közölték a polgári 
tanácsosok. 

A tanyabokros Székelyvarsá-
gon négy iskolába és ugyan-
ennyi óvodába összesen 256 
gyerek jár. A polgármester 
utánaszámolt: ha a következő 
tanévtől bevezetik az új oktatá-
si törvény fejkvótarendszerét, 
az intézmények fenntartására 
fele annyi pénzt kapnak, mint 
most, mindez pedig osztályok 
összevonását, iskolák bezárá-
sát jelentheti.

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

Még csak az iskolai év fe-
lénél járunk, ám van, 
aki előretekint, és már a 

következő tanéven gondolkodik. 
Tamás Ernő, Varság polgármestere 
nem igazán várja a 2012–2013-as 
tanévet, mint érvelt: az új tanügyi 
törvény az elkövetkező tanévtől 
hozza majd meg „hatását”.

Így ha semmi nem változik, 
fennáll a veszély, hogy Varságon 
osztályokat kell összevonni.

– Nem vagyunk híve semmi-
fajta összevonásnak, de sajnos, a 
fejkvótarendszer ezt fogja eredmé-
nyezni – hangsúlyozta a polgár-
mester, akinek számítása szerint 
oktatási intézményeik az eddigi 
összeg felét fogják kapni. 

A polgármester lapunk kérésére 
röviden összefoglalta a székelyvar-
sági iskolai állapotokat: fő intéz-
ményük a központi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola, melyhez 
még további iskolák tartoznak, a 
nagykúti József Attila Általános Is-
kola, valamint a tisztási és a sólyom-

kői, 1–4. osztályosokat foglalkozta-
tó elemi iskolák.

Ugyanakkor minden iskolánál 
óvoda is működik, így összesen a 
településnek négy óvodája is van. 
Oktatási intézményeikben a gyere-
kek száma 256, ebből 169 iskolás és 
87 óvodás. 

– Az iskolaépületek karbantar-
tása, illetve a felszereltség beszerzé-
se a legnehezebb feladataink közé 
tartozik, a község költségvetésének 
kétharmadát az iskolák működte-
tésére fordítjuk – mondta a pol-
gármester, hozzáfűzve: – Az utolsó 
tíz évben sikerült minden épületet 
elfogatható állapotba hozni, de ter-
mészetesen még sok tennivaló van 
hátra.

A polgármester arra is kitért, 
hogy ilyen irányú igyekezeteik 
mind feleslegessé válnak, ha élet-
be lép az új törvény által hozott 
fejkvótarendszer.

„Mit lehet tenni?” 
A kérdésre a település vezető-

inek van néhány válasza, ám egyik 
sem jelent megnyugtató megoldást. 

– Négy iskola talán kicsit luxus, 
de Varság – mint mindenki tudja 
– a távolságok, az egymástól távol 
eső tanyabokrok miatt egy más 
világ – vágott bele a polgármester. 
– Első lépésként úgy képzeltük el, 

osztályokat vonnánk össze, iskolá-
kat semmiképpen sem, van iskola-
buszunk is, befogjuk, ha kell, ám 
Nagykút hat kilométerre, Tisztás 
pedig 3 kilométerre van.

Az elöljáró felvetette a kér-
dést: a gyerek hánykor kel majd, 
és hánykor ér haza, ha busszal kell 
majd iskolába járnia? Ugyanakkor 
sportszerűtlennek tartja, hogy min-
den nehéz lépést, döntést az önkor-
mányzat nyakába varrnak.

– Ezt is átpöccintették nekünk, 
mint a döglött macskát, miközben 
megmondhatták volna, nincs pénz, 
és akkor nem ránk szakad ez a ne-
héz döntés – érvelt Tamás Ernő, aki 
jelenleg is, a jövőbe tekintve anyagi 
források felkutatásán dolgozik. – 
Gyűjtünk, próbálkozunk, ám tud-
juk, külső forrásokkal hosszú távon 
nem lehet majd fenntartani ezt az új 
állapotot, hisz lehet, hogy egy évre 
tudok pénzt szerezni, a következőre 
viszont már nem, és akkor mi lesz, 
csak bezárjuk az iskolákat?

A településről külföldre el-
származottak is próbálnak pénzt 
gyűjteni az iskolák megmentésére, 
ugyanakkor az Erdélyi Magyaro-
kért Közhasznú Alapítvány is segít, 
„Összefogás Varságért” akció is in-
dult, a település kis tanyai iskolái-
nak jövője mégis igencsak kérdéses. 

A különböző adományoknak 
kö szönhetően idén is több ezer 
er délyi gyermek vehetett át 
ajándékcsomagot a parajdi só-
bányában.

Inczefi Tibor

Az esemény színhelyéül 
szebb és megfelelőbb 
kör nye zetet el sem lehet 

képzelni, mint a parajdi bánya Eu-
rópa legnagyobb sótömbjébe vájt 
csarnokait. S bár a kézilabdapálya 
nagyságú termekből legalább fél-
tucatnyi állt rendelkezésre, szom-
baton szűknek bizonyult a csar-
noklabirintus. Nem csoda, hiszen 
a délelőtti-déli órákban több ezer 
iskolás gyermek nyüzsgött oda-
lent a karácsonyi szeretetcsomagra 
várva. A Dévai Szent Ferenc Ala-

pítvány által működtetett parajdi 
Szent Borbála Napközi Otthon 
vezetője, Kovács Ágnes – nem első 
alkalommal – meghívta a Maros 
és Hargita megyei, a „Böjte Csaba 
atya gyermekeit” gondjaiba fogadó 
intézmények neveltjeit a Nyárád-
mentéről, el Dicsőszentmártonig, 
Ditróig, meghívta a korondiakat, a 
malomfalviakat, az atyhaiakat, ter-
mészetesen Alsó- és Felsősófalva 
nebulóit. Seprődi Zoltán bánya-
igazgató hatodik alkalommal 
mondott igent a helyszínnel kap-
csolatos kérésre, Sebestyén József 
főmérnök pedig az idén is ingyen 
nyitott kaput a gyermekek előtt.

Kovács Ágnes sorolja, hogy csak 
a szlovákiai református egyház 1750 
csomagot küldött, de ajándékot jut-
tatott a Magyar Baptista Szeretet-

szolgálat, és Budapestről két kilence-
dik osztályos tanuló szedett össze és 
hozott Parajdra egy rakomány cso-
magot. Kérdésemre, hogy mi a célja 
ennek a rendezvénynek, Kovács Ág-
nes gondolkozás nélkül válaszolja: 
együtt ünnepelni a karácsonyt.

Ugyanakkor azt szeretnék, hogy 
a gyermekek szemében jelenjen meg 
a karácsonyi csillag… „A csomagok-
ban a magyar nép szeretete van... 
Csaba atya áldását adta a rendez-
vényre.”

Az immár negyedszer ide láto-
gató Kiss Kata Zenekar karácsonyi 
dalokat adott elő a bányában. A nap 
a művelődési házban tartott közös 
vacsorával zárult, ez alkalommal a 
parajdi Áprily Lajos Általános Iskola 
tánccsoportja mutatott be műsort a 
vendégek tiszteletére.

TAnyAbokrok okTATáSi inTézMényei

Iskoláit félti Székelyvarság

erdélyi gyerekek nAgykArácSonyA

„A csomagokban 
a magyar nép szeretete van”
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Varsági iskola. Választás elé állított önkormányzat fotó: máthé lászló ferenc

Átadták tegnap a 136 B jelzésű 
megyei út székelypálfalvi szaka-
szát, az egymillió lej értékű beru-
házást a Hargita Megyei Tanács 
finanszírozta.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Adósságtörlesztés a pálfal-
viak nak – így nevezte Bor-
boly Csaba megyeitanács-

elnök a Farkaslaka–Korond közötti 
főutat Székelypálfalvával összekötő 
frissen aszfaltozott 136 B megyei út 
átadását, amelyet ünnepélyes kere-
tek között tegnap délben tartottak a 
Farkaslaka községhez tartozó telepü-
lés határában.

A megyei önkormányzati vezető 
kijelentette, a megyei tanácsnak és 
a politikusnak a szégyene minden 
olyan út, amelyet az elmúlt 20 évben 
nem sikerült rendbe tenni, majd hoz-
záfűzte, egy mandátum nem elegen-
dő a megye 860 km összhosszúságú 
útjainak a rendbetételére, különösen, 

ha figyelembe vesszük, hogy alig 300 
km volt a leaszfaltozott utak hosszú-
sága a mandátum kezdetén.

A tegnap felavatott három és 
fél kilométeres útszakasz felújítási 
munkálatait kivitelezési nehézsé-
gek, de főleg félreértések késleltet-
ték. Albert Mátyás farkaslaki pol-
gármester elárulta, hogy minden 
leaszfaltozott kilométernek örülni 
tud, és kérte, hogy legyen folytatása 
a beruházásnak.

A Firtosváralja, Énlaka felé ve-
zető út további részének rehabilitá-
cióját célzó kormányzati program-
ban Maros és Hargita megye együtt 
szerepelt mintegy 100 millió eurós 
értékű beruházással, de az eddigi 
kivitelezési kiírások nem voltak si-
keresek.

Borboly Csaba elárulta, hogy a 
következő kiírás tavasszal várható, 
de ebben Hargita megye már külön 
vesz részt. Amennyiben sikerrel jár, 
két-három éven belül elkészülhet az 
út hátralevő részének felújítása is.

Törlesztés a pálfalviak felé



Nemzetközi festészeti és grafi-
kai pályázatot hirdetett a Nagy 
István Zene- és Képzőművésze-
ti Szakközépiskola a Grafirka 
Egyesülettel közösen. A beérke-
zett pályamunkákból holnap nyí-
lik kiállítás az iskola aulájában.

Takács Éva 
takacs.eva@hargitanepe.ro

A Nagy István művészeti is-
kola évek óta a diákok gra-
fikáiból, rajzaiból készíti 

el karácsonyi és újévi üdvözleteit. 
Tavaly iskolai szintű rajzversenyt 
rendeztek a karácsonyi ünnep-

kör, téli népszokások témában. A 
sikeren felbuzdulva Bakó Klára, 
Szabó Györgyi és Szabó Árpád 
képzőművész tanárok idén nem-
zetközi pályázatot hirdettek meg. 

Az iskolában kifüggesztett 
plakátokon kívül az internet 
révén adták hírül, hogy a világ 
minden részéből várják a pálya-
munkákat. A festészet és grafika 
műfajban végül hét országból kö-
zel 350 gyermek 400 munkája ér-
kezett be. Romániából Brassóból, 
Kolozsvárról, Csíkszeredából és 
Csíkszentdomokosról neveztek 
be a pályázatra, és érkeztek pá-

lyamunkák Fehéroroszországból, 
Kínából, Hongkongból, Monte-
negróból, Szlovéniából és Szerbi-
ából. 

A különböző kultúrákhoz tar-
tozó gyerekek munkái konkrét és 
átvitt értelemben is színes képet 
adnak a téli ünnepekről és nép-
szokásokról. 

– Rendkívül igényes és apró 
részleteiben is precízen kidolgo-
zott munkákat küldtek például 
a kínai gyerekek – mondja Bakó 
Klára, aki azért is hasznosnak ta-
lálja a pályázatot és a kiállítást, 
mert más népek szokásaiból is 
ízelítőt kaphatnak gyermekeink a 
beérkezett pályamunkák alapján, 
továbbá szakmai tapasztalatot is 
szerezhetnek. A csíki képzőművé-
szetről, fotóművészetről készült, 
angol nyelvű szöveget is tartalma-
zó albumok pedig – a külföldi dí-
jazottak ajándékaként – hírünket 
viszik a nagyvilágba. 

A nemzetközi pályázatra ér-
kezett munkákból készült kiál-
lítást holnap egy órakor nyitják 
meg a Nagy István művészeti is-
kolában. A díjazottak ajándékai-
nak megvásárlását – albumokat, 
könyveket – Hargita Megye Ta-
nácsa, Csíkszereda Város Taná-
csa, valamint a Hargita Megyei 
Kulturális Központ támogatta 
anyagilag. 

„Régi vágyunk vált valóra, amikor 
meghívást nyertünk a debreceni 
Nemzetközi Betlehemes Talál-
kozóra. Csoportunk már tíz éve 
intenzív munkát fektet a karácso-
nyi misztériumjáték színvonalas 
megszervezésére, most joggal 
élvezhetjük a megérdemelt sikert 
is” – fogalmazott Gábor Dénes, a 
csíkszentkirályi betlehemesek 
vezetője.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Ezelőtt tíz évvel alakult újjá 
a szentkirályi betlehemes 
csoport. A 90-es években 

is működött itt csoport, akkor az 
idősebb házasemberek vállalták 
ezt a szerepet, ma már a fiatalok 
vették át a stafétát. 

– Tízfős csoportunk támogatók 
nélkül működik, tagjainak lelkese-
dése, faluközösségünk hozzáállása 
ad erőt, hogy évente továbbvigyük 
rendezvényünket. Karácsony után 
négy napon keresztül reggeltől estig 
járjuk a falut, és keresünk szállást a 
szent családnak – mondta el Gál 
Mária, a helyi polgármesteri hivata-
lának kulturális referense.

Jézus születésének misztéri-
umjátékát Gábor Dénes vezető 
irányításával gyakorolták be – sa-
ját bevallása szerint a betlehemes 
játékról először gyimesi származású 
nagymamájától, Póra Fodor Kata-

lintól hallott, az ő emlékei alapján 
állt össze a mostani betlehemes já-
ték szövege. 

– 2001 őszén néhány barátom-
mal elhatároztuk, hogy betanul-
juk a játékot, és a „két karácsony 
közén” bekéredzkedünk vele a 
falubeli családokhoz – emlékezik 
vissza a csoportvezető.

Azóta a szentkirályi betleheme-
sek több testvértelepülésen is fellép-
tek, idén decemberben pedig a deb-
receni Nemzetközi Betlehemes Ta-
lálkozón is részt vettek játékukkal. 

A fesztivált megelőzően  több 
helyszínen, Igal, Bárdudvarnok, 
Kaposvár, Dombóvár és Haj-

dúnánás testvértelepüléseken is 
színpadra állt a csapat. 

– Dr. Tömör Márta, a debreceni 
rendezvény fővédnöke külön dicsé-
retben részesítette a csíkszentkirályi 
betlehemezőket, véleménye szerint 
színvonalas fellépésünkkel sikerült 
megmutatnunk a csíki székely legé-
nyek igazi virtusát – számolt be az 
anyaországi sikerükről Gábor Dé-
nes, akitől azt is megtudtuk, janu-
árban a váci Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola néprajz szakos tanára, dr. 
Karácsony-Molnár Erika közbenjá-
rásának köszönhetően egy tévéfel-
vétel is készül az általuk rendezett 
misztériumjátékról.
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NEmzETközi pályázAT ANyAGáBól Nyílik kiállíTáS

Kultúrák találkozása gyermekrajzokon

CSíkSzENTkiRályi BETlEhEmESEk

Régi álmuk vált valóra In memoriam
Meghalt Borbély Ernő?

Meghalt Borbély Ernő. A halál csíkszeredai lakásában érte, miután 
sok órát zötyögött egy anyaországi mentőkocsiban, amelyet a magyar 
külügyminisztérium biztosított Ernő barátom hazaszállítására. Haza-
jött meghalni, a szép, kies csíki tájba, amelyért képes volt nagyon sokat 
szenvedni, s amelytől – ahogy ez mifelénk szokás – töredékét kapta visz-
sza önfeláldozó szeretetének.

Te mondád, barátom, amikor Marosvásárhelyről hazahoztalak, és 
amikor már érezted, itt a vég: „Nekem végem, csendben, észrevétlenül 
akarok meghalni”. Úgy történt. A vallásfilozófiában azt mondják, a ha-
lál felénk forduló részét látjuk, a másik felén van a feltámadás, így egy és 
oszthatatlan földi létünk, amelyhez – s ezzel mindnyájan így vagyunk 
– sóvárogva ragaszkodunk.

Szeretted ezt a földi életet, Ernő, pedig neked is, talán jobban, mint 
másnak, kijutott a rosszból, a megaláztatásból.

Emlékszel, 1978-ban, fiatalon és erőteljesen és bizakodóan kirán-
dulni vittük a szentegyházi diákokat a tengerpartra, s te azt mondtad: 
„Lássatok, figyeljetek és tapasztalva tanuljatok, hogy tudjatok helytállni 
az élet viharában, mert az élet nem piskóta, hanem harc, harc és harc”.

Te, Ernő barátom, megvívtad harcodat úgy, hogy mindig a barikád 
tetején álltál, nem törődve azzal, hogy rád leselkedik az ellenséges ár-
mádia lesipuskás hada. Legyőztek, de szívedben hordoztad Ady Intés 
az őrzőkhöz biztatását: „őrzők, vigyázzatok a strázsán / az élet él és élni 
akar / nem azért adott annyi szépet / hogy átvádoljanak most rajta / 
véres s ostoba feneségek / oly szomorú embernek lenni / s szörnyűek az 
állat-hős igék / s a csillagszóró éjszakák / ma sem engedik feledtetni / az 
ember Szépbe-szőtt hitét.”

Ez a hit vezérelt hatvan éven át, hit, amelyet féltve őriztél, mert 
tilos volt hinni, mert a tömlöcök sötét vermeiben, amikor a politi-
kai foglyok viccelődve űzték a mindent megaláztató időt, amikor 
„hótömte szájjal” szólt, aki beszélt, amikor a világ elszakadt tőletek, ez 
a – csak a nagyoknak megadatott – mindent elsöprő hit vezérelt haza, 
hogy megkezd száműzetésed édes-keserű évét. Milyen lendülettel, bi-
zakodóan vetetted bele magad a felszabadulni látszó román politikai 
életbe, s mekkora volt a csalódásod, amikor parlamenti képviselőként 
meg kellett élned, hogy egykori „hóhérodat” nevezték ki a legfelsőbb 
bíróság élére, vagy mikor egykori celládat látogattad meg a román bör-
tönök viszonyait vizsgáló bizottsággal.

Ennyi az élet? – kérdezhetted Debrecenben, amikor az orvosok kö-
zölték, egész szervezeted kikezdte a rák, nincs mentség, meg kell halni. 
Döntöttél, mint mindig, higgadtan és bölcsen: Haza akarok menni. Itt 
meghalni, Csíkban, virágzó életed, majd megpróbáltatásaid, néha meg-
aláztatásaid helyszínén. A szülőföld befogadja megkínzott testedet, talán 
sokan lesznek, akik utolsó utadra elkísérnek. Már megkaptad a Magyar 
Köztársaság nagy keresztjét, nemzetedért tett önfeláldozó munkásságo-
dért, szenvedéseidért. Talán itthon is kitüntetnek post mortem, de mi ez 
az elszenvedett életért cserébe? Ernő barátom, a jókat, az önfeláldozó-
kat a történelem fogja megfizetni.

Meghalt Borbély Ernő? Nem. Mert az igazak nem halnak meg. Itt élnek 
szívünkben. Az áldozatok, a magadfajta emberek teszik naggyá a nemzetet, 
még akkor is, ha a látszat más, mert a látszat néha csal.

Nyugodjál békében!
Tordai Árpád

Több száz gyerek munkáiból nyílik kiállítás. Kulturális kitekintés fotó: csíki zsolt

A betlehemes csapat Csíkban, a székely termékek vásárán fotó: domján levente

Rendesen végezték munkájukat a hókotrók, a csúszás-
gátló anyagot sikerült viszonylag időben kiszórni az utakra. Az egész 
éjszakás havazás ellenére nem volt különösebb fennakadás a megye 
útjain, balesetet sem jegyeztek a közlekedésrendészek. A gépjármű-
vek a reggeli órákban nehézkesen, a téli  útviszonyoknak megfele-
lően közlekedtek. Gheorghe Filip rendőrségi sajtószóvivő szerint a 
megye összes útja járható, az elszigeteltebb szakaszokon az évszak 
körülményeinek megfelelően zajlik a közlekedés. fotó: tamás attila
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hirdetések

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

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

Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke megta-
lálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint 
megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverésre a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén 
(Bánya utca 1. szám) kerül sor 2011. december 23-án, valamint 
december 30-án összhangban a 2006/85-ös törvény előírásaival, 
valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésén elfogadott 
határozataival. 

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy 
meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a 
bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek 
a 0232–243864-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen 
iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, 
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) 

vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL-nél 
a 0232–212231-es, 0232–243864-es 

és a 0755–132470-es telefonszámokon.

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2012. január 5-én 10 órai kezdettel

NYÍLT ÁRVERÉST SZERVEZ
42 négyzetméter, épülethez járó terület bérbeadására
a Szabadság tér 5. szám alatt található ingatlanból,

a helyi tanács 162/2011-es számú határozatának alapján.

Bővebb felvilágosítás és tájékoztatás a részvételi feltételekről 
a hivatal 17-es számú irodájában kapható.

Telefon: 0266–364494, belső 214.

Körkép

Gúzsba kötve táncolni címmel 
rendezett fordítóversenyt a kö-
zépiskolák 11–12. osztályai 
számára az október–december 
közötti időszakban a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem csíkszeredai Gazdaság- és 
Humántudományok Karának Hu-
mántudományok Tanszéke. A he-
lyezést elért diákok, ha kívánják, 
a felvételi jegy egyik komponen-
sét kiválthatják egy tízes átlag-
jeggyel.

hN-információ

Interneten zajlott a vetélkedő 
első szakasza, jeligével ellá-
tott fordításaikat négy kate-

góriában küldhették be a diákok 
november közepéig – tájékozta-
tott dr. Lajos Katalin egyetemi 
adjunktus. A négy kategóriában 
(román–magyar, magyar–román, 
angol–magyar és magyar–angol 
irányban) egy-egy esszét kellett 
a célnyelvre fordítani. Az ország 
számos középiskolájából 37 tanu-
ló küldött be fordításokat, töb-
ben közülük több kategóriában is 
kipróbálták fordítói készségüket 
a Bethlen Gábor Alap által támo-
gatott, sorban immár harmadjára 
megtartott rendezvényen.

A csíkszeredai Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium, a 
Kájoni János Gazdasági Szakkö-
zépiskola és a Márton Áron Gim-
názium diákjain kívül a szent-
egyházi Gábor Áron Szakközép-
iskola, a gyergyószentmiklósi 
Salamon Ernő Gimnázium, a 
kézdivásárhelyi Református 
Kollégium, az Apor Péter Szak-
középiskola és a Nagy Mózes 
Gimnázium, a baróti Baróti 
Szabó Dávid Középiskola, a 
marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnázium, a szilágysomlyói 
Simion Bărnuţiu Főgimnázium, 
valamint a szatmárnémeti Köl-
csey Ferenc Főgimnázium diák-
jai tiszteltek meg jelentkezésük-
kel – jelezte Lajos Katalin. 

Az előválogatás során négy 
diák két kategóriában is döntős 

helyezést ért el, így tizennégy 
tanulót hívtak meg a csíkszere-
dai megmérettetésre. A döntőn 
másfél, illetve három órában 
helyszíni fordításon dőlt el, hogy 
az előválogatáson legjobbaknak 
bizonyult diákok közül kik azok, 
akik nemcsak a forrásnyelvi szö-
veg szorításában, „gúzsában” 
tudnak „táncolni”, hanem az idő 
szorításában is elfogadható for-
dítást tudnak létrehozni. A di-
ákoknak egy Stephen Leacock-, 
egy Ana Blandiana-, valamint 
egy Tamás Dénes-esszét kellett 
lefordítaniuk.

– Mindannyian eleve nyerte-
sei voltak ennek a versenynek, itt 
csak a végső sorrend dőlt el – ál-
lapította meg a szervező, közölve, 
hogy fordításaikat a tanszék taná-
raiból álló zsűri javította, akinek 
a kevés számú szöveg ellenére ne-
héz dolga volt. – Karunk felvételi 
szabályzatának megfelelően azok, 
akik a versenyen I., II., vagy III. 
helyezést értek el, ha a tanszé-
künk által működtetett szakok 
egyikére akarnak felvételizni, a 
felvételi jegy egyik komponensét 
kiválthatják egy tízes átlagjeggyel 
– erősítette meg Lajos Katalin.

A vetélkedő résztvevői. Műfordítással kiváltott felvételi jegy

FORdÍTÓI VERSENY A SApIENTIÁN

Gúzsba kötve táncolni

A verseny győztesei

Román–magyar kategória: I. díj: Andrieş Andreea, Márton Áron 
Gimnázium; II. díj: Sándor Jácinta; III. díj: Szabó Rita, mindketten 
a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumból; 

Magyar–román kategória: I. díj: Cozianu Emil-Cristian; II. díj: 
Cîtea Claudia; III. díj: Gál Emília, mindhárman a Kájoni János 
Gazdasági Szakközépiskolából; 

Angol–magyar kategória: I. díj: Pap Zselyke, Segítő Mária Ró-
mai Katolikus Gimnázium; II. díj: Andrieş Andreea, Márton Áron 
Gimnázium; III. díj: Huszár Ágnes, Salamon Ernő Gimnázium;

Magyar–angol kategória: I. díj: Pap Zselyke, Segítő Mária Ró-
mai Katolikus Gimnázium; II. díj: Szatmári Anna, Márton Áron 
Gimnázium; III. díj: Cozianu Emil-Cristian, Kájoni János Gazda-
sági Szakközépiskola.

Csíkszékért díjakat adott át az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezete a Területi Küldöttek Tanácsának ez évi utolsó ülésén. 
A kulturális élet területén kifejtett tevékenységéért RMDSZ Csík-
székért díjat kapott Köllő Ferenc zenetanár, karnagy, zeneszerző. A 
vidékfejlesztés területén kifejtett tevékenységéért díjban részesült 
Szentes Antal, a Bogát Fejlesztési Társulás menedzsere. A közigaz-
gatás területén kifejtett tevékenységéért díjat nyújtottak át Gergely 
Andrásnak, Csíkszentmárton község polgármesterének, az Alcsíki 
Kistérségi Fejlesztési Társulás elnökének. Az oktatás területén kifej-
tett tevékenységéért díjat vett át Gál Jenő csíkszentdomokosi nyu-
galmazott iskolaigazgató, testnevelő tanár.

hN-információ

A megye területi határai-
nak megállapítása körü-
li problémákat vitatták 

meg az RMDSZ Hargita Megyei 
Egyeztető Tanácsának ülésén. 
Az Országos Kataszteri Hivatal 
2009-ben az INSPIRE program 
keretében megállapította az or-
szág összes településének a köz-
igazgatási határát. Mivel ennek 
a tevékenységnek az eredményei 
egy törvénytervezetben materia-
lizálódhatnak és Hargita megye 
határainak módosításához is ve-

zethetnek, a megyei egyeztető 
tanács tagjai felkérték a megyei 
képviselőket és szenátorokat, 
hogy támogassák az általuk ki-
dolgozott javaslatokat a Neamţ és 
Bákó megyékkel való határviták 
részleteivel kapcsolatban. Gergely 
András, Csíkszentmárton polgár-
mestere kiemelte, hogy 1968-ban, 
a határok behúzásakor a csíki köz-
birtokosságoktól is nagy terüle-
teket vettek el a Bákó megyeiek 
javára. A korábban Csík várme-
gyéhez, majd Gyergyó rajonhoz 
tartozó Gyergyószentmiklós terü-

letét is törvénytelenül csökkentet-
ték mintegy 1000 hektárral, Al-
másmező település javára.    Har-
gita Megye Tanácsa és a megyei 
RMDSZ régóta húzódó vitát 
folytat a Neamț megyeiekkel, már 
perre is került sor, hiszen, mivel az 
Országos Kataszteri Hivatal által 
jelenleg használt közigazgatási 
megyehatár nem egyezik a Hargi-
ta megye által javasolt variánssal, 
fennáll a veszélye annak, hogy a 
törvényjavaslat parlamenti vitája 
során Hargita megye érdekeit fi-
gyelmen kívül hagyják.

A Szenátorok közbenjáráSát kéri A megyei egyeztető tAnácS

A keleti határok ügyét sürgetik
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KisKapacitásúKént műKödhet tovább jövőtől a gyergyói vágóhíd

Előléptetéssel felérő 
visszaminősítés?

az év végéig előírt átszervezési 
követelmények nem teljesítése 
miatt a jövő év elejétől kiskapa-
citású vágóhíddá minősíti vissza 
a hargita megyei állategész-
ségügyi és élelmiszerbiztonsági 
hatóság a gyergyószentmiklósi 
vágóhidat – mondta el a múlt heti 
ellenőrzés következtetései alap-
ján tegnap lapunknak ladó Zsolt, 
a megyei állategészségügy veze-
tője. benedek árpád, a gyergyói 
vágóhidat működtető arterimpex 
tulajdonosa viszont kifejezetten 
örül az „áldásos”, ovális pecsé-
tet hozó lefokozásnak.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro
Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Három kisvágóhídnyitásra 
vonatkozó engedélyezte-
tési kérést nyújtottak be 

eddig a gazdák a Hargita Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszerbiz-
tonsági Hatósághoz, ám jövő évtől 
kiskapacitásúként szerezhet új mű-
ködési engedélyt a megye jelenlegi 
egyetlen, gyergyószentmiklósi 
vágóhídja is – tudtuk meg Ladó 
Zsolt főállatorvostól, az intézet 
igazgatójától.

ovális pecsétre is 
jogot kapnak
„Három aktacsomó van jelenleg 

hozzánk letéve, érdekes megosz-
lásba: egyet az udvarhelyi, egyet a 
maroshévízi és egyet a csíki zónából 
nyújtottak be” – magyarázza a me-
gyei főállatorvos. Hozzátette, ameny-
nyiben az ellenőrzés során kollégái 
mindent rendben találnak, a műkö-
dési engedélyt akár két-három nap 
alatt is kibocsáthatják. A szakember 
azonban leszögezi, a vágópontnyitás 
iránt érdeklődő gazdáknak nemcsak 
a kisvágóhidak létrehozását szabá-
lyozó 35-ös törvénynek kell megfe-
lelniük, hanem az Európai Bizottság 
ide vonatkozó előírásainak is, azaz 
az engedélyezésre váró kiskapacitású 
vágóhidaknak gyakorlatilag az ová-
lis pecsét megszerzésének feltételeit 
is teljesíteniük kell – magyarázza 
Ladó. „Ezek a vágópontok, amikor 
engedélyeztetésre kerülnek, gyakor-
latilag már fel lesznek jogosítva a kö-

zös piaci kereskedelemre is” – teszi 
hozzá a Hargita megyei főállatorvos. 
Kérdésünk kapcsán, miszerint a ko-
rábban érdeklődő települések közül 
várható-e még idén újabb engedé-
lyeztetési kérvények benyújtása, a 
szakember nem akart találgatásokba 
bocsátkozni, ám a karácsonyi ünne-
pek és az év végére való tekintettel 
újabb vágópontok nyitására vonat-
kozó dokumentációk letevését elég 
valószínűtlennek tartotta.

Kiskapacitású lesz 
a gyergyói vágóhíd is
Teljesen más helyzet miatt kíván 

viszont kisvágóhídként működési 
engedélyt szerezni Hargita me-
gye jelenlegi egyetlen vágóhídja, a 
gyergyószentmiklósi. „A gyergyói 
vágóhíd 2011. december 31-ig át-
szervezési haladékot kapott. A határ-
időket viszont nem igazán sikerül be-
tartaniuk, ezért több mint valószínű, 
hogy a gyergyói vágóhidat is, a 35-ös 
főhatósági rendeletnek megfelelően, 
jövő év január elsejétől kiskapacitású 
vágóhíddá minősítjük vissza” – árul-
ta el Ladó Zsolt, hozzáfűzve, kollégái 
a restrukturálási feltételek teljesítése 
kapcsán épp a múlt héten ellenőriz-
ték le a gyergyói létesítményt. Hátra-
lépés helyett viszont nagyon pozitív 
fejleményként értékeli a vágóhíd 
jövőbeli kilátásait Benedek Árpád, a 

gyergyószentmiklósi vágóhidat bir-
tokló Arterimpex cég tulajdonosa. 
„Hála a jó Istennek, nem mindig csak 
a gödörbe nyomnak le, időnként se-
gítenek is a vállalkozón” – válaszolta 
a vágóhíd átminősítési hírével kap-
csolatban érdeklődésünkre a vállal-
kozó. Elmondta, valójában mindez 
nagy segítség számára, mivel hogy 
az átminősítéssel az eddigi kerek 
pecsét helyett oválissal, Unió által 
elfogadottal fog rendelkezni a vágó. 
„Hargita megyében az egyedüli C 
kategóriás engedélyezett vágó volt 
ez, ami viszont azt is jelentette, hogy 
a saját vágóhidamról nem vihettem 
át szintén saját húsfeldolgozómba az 
állatot. Érvágás volt, hogy itt a vágó-
híd, viszont 160 kilométerre kell el-
mennem, hogy az ottani vágóhídról 
hozzak henteseimnek alapanyagot” 
– jelentette ki Benedek. Hozzátette, 
az átminősítéshez bizonyos moder-
nizálási munkálatokra van szük-
ség, ám ezek a tervek szerint január 
második felére befejeződnek. Mint 
fogalmaz, mindössze 5-6 ezer eurós 
beruházásról van szó. Viszont ha az 
állategészségügy kifogástalannak ta-
lálja, megkapják az ovális pecsétet, 
és a besorolás alapján naponta 2,5 
számosállat levágását engedélyező 
kapacitás havonta akár 100 disznó-
ra, avagy 20 lóra vagy ugyanannyi 
szarvasmarhára is elegendő lehet.

> Prefektusi kollégiumi gyűlésen 
számolt be tevékenységéről a kifize-
tési ügynökség. Harmincezer gazdával 
dolgozik jelen pillanatban a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA), és ehhez 
a számhoz viszonyítva igen kevés al-
kalmazottal – jelentette ki a Prefektusi 
Kollégium tegnapi ülésén Haschi And-
rás Péter, az intézet igazgató. Elmondá-
sa szerint idén január 1-jétől december 
5-ig összesen 53 ezer különböző finan-
szírozási kérést iktattak az ügynöksé-
gen, amelyek kapcsán 9 ezer helyszíni 
ellenőrzést végeztek, illetve összesen 

51 millió eurónyi uniós támogatást fi-
zettek ki a Hargita megyei gazdáknak. 
Haschi azt is elmondta, hogy Hargita 
megye a mezőgazdaság szempontjából 
kedvezőtlen hegyvidéki státuszából 
adódóan a gazdák számos előnyt élvez-
nek. Az agrárkörnyezeti gazdálkodási 
csomagok révén például a kaszálókra, 
legelőkre adott éves támogatás összege 
magas – elérheti akár a hektáronkénti 
400 eurót is, ami több, mint a terület 
piaci értéke, miközben a hegyvidéki 
besorolás miatt az ország más gazdáitól 
eltérő, külön támogatásban részesülnek 
a megye tehéntartói is. Emiatt viszont 

az ellenőrzések száma is nagyobb, mint 
más megyékben – szögezte le beszá-
molójában Haschi. A Hargita megyei 
APIA vezetője arról is beszélt, hogy az 
ellenőrzések nyomán többen is vissza 
kell fizessék a már megkapott terület-
alapú támogatásokat, van, aki 65 banit, 
de olyan is van, aki 20 ezer lejt. Tényle-
ges visszafizetésre viszont nem minden 
esetben kerül sor, a gazda ugyanis, ha 
jövőre is igényli a támogatást, abból 
vonják le a tartozását. Megjegyezte, 
Hargita megyéből területalapú támo-
gatást idén 29 696 gazdálkodó összesen 
185 619 hektárra igényelt. (F.E.Gy.)hí
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Kisvágóhídként újul meg a gyergyói létesítmény: haladás, hátralépéssel fotó: baláZS katalin

 hirdetéS

a pénzügyminisztérium,
aZ orsZágos 

adóÜgynöKség,
a hargita megyei Közpénzügyi vezérigazgatóság,

a Költségvetési bevételek begyűjtését  
Felülvigyázó osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  
tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2012. január 9-én 12 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az 
adós MARIBAND-COM Kft. (fiskális lakhelye: 
Székelyudvarhely, Szabók utca 11/A szám, Hargita 
megye, fiskális azonosítószám 5900364) tulajdonát 
képező következő ingóságokat:

 1992-es évjáratú 
FORD TRANSIT EDS100 személygépkocsi

4 837 lej

 204D homlokrakodó 8 437 lej

 szalagfűrész, lelt. szám 0002 2 081 lej

 szalagfűrész, lelt. szám 0003 1 350 lej

ÖSSZESEN: 16 706 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

az eladási hirdetést 
2011. december 20-án kifüggesztették.
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Nagyból közepessé miNősített adófizetők

Hét cég „költözött” haza

Gazdaság

Hét Hargita megyei kereskedel-
mi társaságot nagyból közepes 
adófizetővé sorolt át az Országos 
Adóügynökség, így immár ezek a 
cégek adóügyileg újra a megyei 
közpénzügyi vezérigazgatóság-
hoz tartoznak. tizenkét nagy 
adófizető Hargita megyei vállala-
tot azonban továbbra is közvetle-
nül bukarestből ellenőriznek.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A kereskedelmi társaságokat 
bizonyos ismérvek függvé-
nyében az Országos Adó-

ügynökség különböző nagyságren-
dű adófizetői kategóriákba sorolja. 
Erre a jogalap a fiskális eljárási tör-
vénykönyv, a 2003/92-es kormány-
rendelet. Három nagyságrendi ka-
tegória létezik, az úgynevezett nagy 
adófizetők, a közepes adófizetők és 
a kis adófizetők. A nagyságrendi 
kategóriákba való besorolás évente 
változhat, s arra vonatkozóan ren-
deletet bocsát ki az Országos Adó-
ügynökség elnöke.

Átrendeznék a nagy 
adófizetőket követő 
struktúrát
A nagy adófizetői kategóriába 

tartozó cégeket az Országos Adó-
ügynökség keretében lévő illetékes 

vezérigazgatóság tartja nyilván, 
illetve ügykezeli. Ennek okán az 
ügyintézés, beleértve az adóbeval-
lások és különböző nyilatkozatok 
benyújtását, illetve különböző bi-
zonylatok kibocsátását, Bukarest 
szintjén zajlik. Ilyenképpen bizo-
nyos szempontból hátrányos hely-
zetben is vannak, mert a tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy sokszor idő-
igényes és körülményes egy adott 
bizonylat kibocsátása, gyakorta 
kell az érintett cégek illetékeseinek 
a fővárosba utazniuk. Ez elégedet-
lenséget is szült, s az érintettek szor-
galmazták egy más szervezési struk-
túra kialakítását. Erre vonatkozóan 
elvi ígéret is született a szaktárca ré-
széről, így például maga a miniszter 
jelentette ki nemrégiben, hogy az 
erdélyi megyékben tevékenykedő, a 
nagy adófizetői kategóriába tartozó 
cégeket egy Kolozsváron létreho-
zandó struktúra hatáskörébe he-
lyezik. Időközben felmerült Brassó 
is, mint egy új struktúra székhelye. 
Nos, egyelőre ebből semmi sem va-
lósult meg, ez derült ki az Országos 
Adóügynökség elnökének a minap 
megjelent 2011/3565-ös rendele-
téből. Annyi azonban történt, hogy 
a szóban forgó rendelettel jóváha-
gyott névjegyzéken kevesebb nagy 
adófizetői kategóriába besorolt cég 
jelenik meg, mint amennyi eddig 

volt: 2012. január 1-től számuk 
3 ezerről 2 ezerre csökkent. Ez-
zel egyidejűleg 1000 cég átkerül a 
közepes nagyságrendű adófizetői 
kategóriába, s mint ilyenek, ügy-
kezelésük átkerül az adott megyék 
közpénzügyi vezérigazgatóságai kö-
telékeiben lévő adóhatósághoz.

Hét Hargita megyei céget 
soroltak át
Az adóügynökség elnökének 

rendelete értelmében megyénkben 
hét kereskedelmi társaságnak szű-
nik meg a nagy adófizetői minő-
sége. Ezek a következők: Apemin 
Tusnad Rt., Bayer Construct Kft., 
Norada Rt., Primulact Rt., Viaduct 
Kft., REgio Leasing Ifn. és BGA 
Microcredit Ifn. Ugyanakkor a 
szóban forgó rendelet értelmében 
továbbra is a nagy adófizetői kate-
góriába fognak tartozni a követke-
ző cégek: Amigo & Intercost Kft., 
Coats Odorhei Kft., Elan-Trio Kft., 
Ikos-Conf Rt., Infopress Group Rt., 
Iris Service Ciuc Rt., M. Tabac Kft., 
Melinda-Impex Instal Rt., Melinda-
Impex Steel Rt., Perla Haghitei Rt., 
Romaqua Group Rt., Waberer’s 
Romania Rt. A nagy, illetve köze-
pes adófizetői kategóriákba tarto-
zó cégek névjegyzékét közzéteszik 
január folyamán az Országos Adó-
ügynökség honlapján is.

> 30 ezres kerettel startol február-
ban a roncsprogram. Februárban újra-
indulhat a roncsautóprogram, amely-
nek első felében csak akkora pénzalapot 
tart fenn a környezetvédelmi miniszté-
rium, amelyből 30 ezer régi gépkocsit 
vonhatnak ki a forgalomból. Ezt a ke-
retet viszont kibővítik, ha erre igény 
van – mondta el a Money.ro gazdasági 
portálnak Borbély László környezetvé-
delmi miniszter. A tárcavezető szerint 
a tízévesnél idősebb gépkocsik kise-
lejtezését az állam jövőre is 3800 lejes 
értékjegyekkel serkenti. A programot 
ugyanakkor jövőre a hibrid és elektro-

mos autók vásárlására is kiterjesztik. A 
tárcavezető adatai szerint a roncsautó-
program keretében idén 116 ezer régi 
autót cseréltek le és 40 ezer újat vásá-
roltak. Tavaly viszont a program kere-
tében kisejtezett öreg gépkocsik száma 
meghaladta a 180 ezret.

> Számlazárolással is járhat a helyi 
adótartozás. Az év végével a helyi adók 
és illetékek befizetési határideje is kö-
zeleg. Fontos tudni, hogy a határidő el-
mulasztása minden egyes napra bünte-
tőkamat alkalmazását vonja maga után. 
A 2006/273-as helyi közpénzügyi tör-

vény 81. szakasza értelmében a helyi 
adók és illetékek bevallására és befize-
tésére is az adótörvénykönyv előírásai 
vonatkoznak. Ez alapján az adóhátra-
lékot jegyző magán- és jogi személyt a 
határidő elteltével felszólítják fizetési 
kötelezettségére. Amennyiben az érin-
tett személy a felszólításnak sem tesz 
eleget, akkor következhet számlazárás 
vagy kényszervégrehajtás is. Ez utóbbi 
lehetőségekkel eddig nemigen éltek a 
helyhatóságok adószervei, de bevétele-
ik csökkenése okán kénytelen-kelletlen 
alkalmazzák az utóbbi időben a fiskális 
törvénykönyv említett előírásait. Ér-

tesüléseink szerint az ország számos 
településén a helyi adók és illetékek, 
valamint különböző pénzbírságok 
befizetésének elnapolása miatt felgyü-
lemlett fizetéskötelezettségi hátralé-
kok okán számlazárolásra került sor. 
Ajánlatos a kellemetlen meglepetések 
elkerülése végett az év végéig hátralé-
vő napokban törleszteni a helyi adó- 
és illetéktartozásokat, főként, mivel 
értesüléseink szerint Hargita megyé-
ben is számos településen az adófize-
tők jelentős hányada megkésett a helyi 
költségvetésekkel szembeni kötele-
zettségei teljesítésével. (H. Z.)hí
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Hét régi/új céggel bővült a Hargita megyei adóügynökség ügyféltábora. Közepes adófizetőként térnek haza  fotó: mihály láSZló/Archív

 hirdetéS

A Pénzügyminisztérium,
az ORszÁgOs  

adóÜgyNökség,
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a költségvetési bevételek begyűjtését  
felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  
tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
január 9-én 11 órakor Székelyudvarhely, Malom uca 5. 
sz. alatt árverés útján eladja az adós V&V COMPANY 
Kft. (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, Méhek utca 
2/3. szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószám 
18285652) tulajdonát képező következő ingóságokat:

 Kaeser márkájú TV- és képernyőbontó készülék 27 000 lej

 1995-ös évjáratú CITROËN JUMPER 
haszonjármű, 2.5D 

10 856 lej

ÖSSZESEN: 37 856 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2011. december 20-án kifüggesztették.
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„Ott a hegyek tetején tó van, de 
benőve sűrű ingovánnyal: aki rálép, 
lerántják a csalóka pázsit alá a vízi 
hüvelvények.” 

(Jókai Mór: Bálványosvár)

A Szent Anna-tavat a Mohos 
tőzegláptól egy széles nyereg 
választja el. Ezen épült a me-

nedékház, itt található a kemping, és 
a Sepsibükszád vagy Bálványosfürdő 
felé induló aszfaltos út is. 

A Mohos-tó a Csomád-kaldera 
északi részét foglalja el, 110 méterrel 
magasabban, mint a Szent Anna-tó. 
Eszerint tengerszint fölötti átlagma-
gassága 1056 m, területe 80 ha. 

Eredetileg a Szent Anna-tó krá-
terével szinte egy időben működött 
a kora negyedkorban, valamivel ha-
marabb, mint amaz. Azóta az iker-
kráterek közül a Mohos elöregedett. 
Kissé szabálytalan kör alakja és a 
tőzegláp néhány apróbb tava (1963-
ban 21-et számoltam meg belőlük) 
utal a hajdani kiterjedt víztükörre, 
amely négyszerese volt a Szent Anna-
tó felületének. A Mohost észak felé a 
Veres-patak csapolja le. Ennek kifo-

lyásánál kb. 40-50 m mély kanyon-
szerű szakadék vágódott be a laza, 
piroklasztitokból felépült kráterpe-
rembe. A patak a nevét a borvörös 
színű tőzeglétől kapta. A szakadék 
vulkáni bombák, horzsakövek (hab-
kő, lyukacsos andezitláva), lapillik 
(borsószemnyi horzsakő) eldorádó-
ja. A Mohos évezredeken át egyre 
apadt a mellette „rakoncátlankodó” 
Szent Anna vulkánocska buzgó 
kitöréseinek következtében, amely 
rengeteg vulkáni törmelékanyagot 
köpködött át a „szomszéd kertjé-
be”, azaz kráterébe! Lassan kezdett 
feltöltődni, elmocsarasodni, igazi 
oligotróf ingovánnyá (magashegyi 
felláp) változva, amelynek talaja 
tápanyagokban (humuszban) szegé-
nyes, savas vegyhatású (Ph 3,8-4, 1), 
vízzel átitatott és hideg. Mindehhez 
hozzájárult a négy, egymást követő, 
pleisztocén kori eljegesedés is, amely 
kialakította a Mohos sajátos, tundrai 
növényvilágát, ma is élő, izgalmas re-
liktum növényeit. 

A tőzeglápot a kiszáradás veszé-
lye fenyegeti. Ez is természetes fo-
lyamat, megállítani nem, de lassítani 

tudjuk. Az 1908-ban megkísérelt 
lecsapolási munkálatok (Lázárfalvi 
Közbirtokosság) felgyorsították a 
természetes eróziót. Szerencsére az 
eszement ötlet sikertelen volt, és a 
Mohos mocsári növényzete hamar 
benőtte a vízlevezető csatornákat. 

Ennek ellenére még mindig 
félelmetes ellenfele bármiféle beto-
lakodónak. Huzamosabb esőzések 
idején a 20 méternél is vastagabb, 
iszapos, elhalt tőzegmoharéteg 
úgy megtelik vízzel, mint a szivacs, 
és volt rá példa, hogy a véletlenül 
elcsángált szarvasmarhát is elnyelte! 
A kb. 3 millió köbméterre becsült 
tőzeg évezredek alatt elhalt tőzeg-
mohák tömkelegéből halmozódott 
fel. Ezek a növények az utolsó jég-
korszaktól kb. 8000 éve tengetik 
életüket a számukra idegen környe-
zetben, megőrizve eredetiségüket, 
de mégis alkalmazkodva a közben 
felmelegedett éghajlathoz. A Mo-
hos krátere mint sziget őrzi őket az ő 
külön, zárt világában, Európa legdé-
lebbi tundrájában.

Zsigmond Enikő, 
Csíkszereda

Öröm töltött el bennünket, 
amikor az osztályfőnö-
künk közölte velünk, hogy 

kirándulni megyünk. Az utazás 
hosszú volt, de ez nem zavart minket 
a kényelmes és meleg buszokban. A 
jó hangulat fokozásáért egy műsort 
kezdtünk el, amiben viccek, énekek 
és hírek hangzottak el. Nagyon jól 
szórakoztunk. Az első állomásunk 

a Gyilkos-tó volt. Itt fényképezget-
tünk, majd a földrajztanár elmesélte 
a tó keletkezését és legendáját. Rövid 
tízóraizás után ismét buszra ültünk, 
és elindultunk második megállónk, 
a Békás-szoros felé. A kanyargós 
úton lefele haladva megcsodáltuk a 
gyönyörű Oltárkőt. Amikor elértük 
a szoros leglátványosabb részét, le-
szálltunk és átsétáltunk rajta, miköz-

ben vásárolgattunk. A szép séta után 
újra buszra ültünk, és elindultunk a 
következő úti célunk, a békási víz-
tározó felé. Útközben újra elindult 
a műsorunk az autóbusz mikrofon-
jánál. A vízgyűjtő tó szépségében 
nem csalódtunk. Körülnéztünk az 
impozáns gátnál, majd lementünk 
a tó partjára. Itt sétahajóra szálltunk 
és felhajóztunk egy darabig a tavon. 
Újabb buszozás után megérkeztünk 
Borszékre, utolsó megállónkhoz. Itt 
megnéztünk néhány borvízforrást, 
majd a Jeges- és Medve-barlangokat. 
Köszönetet mondunk kísérő taná-
rainknak: Sâvu Monicának, Boros 
Melindának, Laczkó-Szentmiklósi 
Árpádnak, Kurkó Erikának és Lajos 
Csabának, valamint a kedves söfőr 
bácsiknak, Csíki Jenőnek és Szőcs 
Leventének. Reméljük, hogy az el-
következendő években sok hasonló 
kirándulásban lesz részünk.

Karda Sára, csíkszentdomokosi 
Márton Áron Általános Iskola, 

V. C osztály

2011. november 25–27. kö-
zött 80 Hargita megyei, 
szociálisan hátrányos hely-

zetű középiskolás fiatal látogatott 
Bukarestbe a Hargita Megyei 
Sport- és Ifjúsági Igazgatóságnak 
köszönhetően. 

Ambrus Ágnes és Koronka 
Sándor, a Hargita Megyei Sport-
és Ifjúsági Igazgatóság mun-
katársai a megye területén mű-
ködő középiskoláktól két-két 
diáknak adtak lehetőséget, hogy 
eljussanak Bukarestbe, és prog-
ramokban gazdag háromnapos 
útjuk során megismerkedjenek 
a fővárossal. 

Az első nap a diákok elláto-
gattak a Román Patriarchátushoz, 
ahol megtekintették a patriarchá-
tus nevezetes épületeit, a XVII. 
századi alapítású ortodox székes-
egyházat és a XX. század elején 
épült palotát. A következő nap a 
diákok a Román Parlament épüle-
tébe látogattak, ahová csak szigorú 
biztonsági vizsgálat után léphettek 
be. Bámulva járták körül a hatal-
mas építményt és hallgatták végig 
az idegenvezető előadását. A fiata-
lok azt is megtudták, hogy Michael 
Jackson amerikai popénekes egy 
alkalommal „Helló, Budapest!” 
felkiáltással üdvözölte a Parlament 
erkélyéről az itt összegyűlteket.

A fiatalok meglátogatták a 
Grigore Antipa Természettudo-
mányi Múzeumot, amelyet ez év 
szeptember közepén nyitottak újra 
meg a látogatók előtt. A gazdag 
ásványtani, növénytani, állattani és 
antropológiai gyűjtemény hatalmas 

előadássorozattal ért fel a diákok 
számára. 

A középiskolás diákok 
az utolsó nap ellátogattak a 
Dimitrie Gusti Nemzeti Falu-
múzeumhoz, ahol Veres Cristian 
muzeológus érdekes előadását 
hallgatták meg. Meglepeté-
sünkre egy 1862-ben épített 
csíkbánkfalvi székely portát ta-
láltunk, melynek bejárata előtt 
egy hatalmas galambdúcos szé-
kely kapu áll a következő félara-
szos nagyságú magyar szöveggel: 
„Úristen segélj meg kimenete-
lemben, vezérelj és áldj meg be-
jövetelemben. Állitatta Mihály 
József és nője Bene Regyina fiá-
nak Imrének.” Ezt a portát a bu-
karesti falumúzeum 1956-ban 
vásárolta meg. A csíkbánkfalvi 
és csíkszentgyörgyi diákjaink 
hatalmas lelkesedéssel szemlél-
ték a székely porta minden zeg-
zugát. 

Alig hagytuk el a falumúzeu-
mot, máris újabb meglepetés ért 
bennünket, ugyanis ekkor tartot-
ták a katonai paradé főpróbáját. 
A román hadsereg különböző 
alakulatai a diadalív irányába ma-
síroztak, miközben a diákok hol a 
légierő gépeit, hol a páncélos had-
osztályokat figyelhették meg. Ellá-
togattunk a Romexpóra is, ahol a 
fiatal feltalálók díjkiosztó ünnep-
ségén vettünk részt, majd a lelkes 
csapat hazaindult. A fővárosban 
látottak bizonyára a diákok szelle-
mi épülését fogják szolgálni. 

Pál Zoltán tanár, 
Csíkszentmárton

Szent Erzsébet napján a Gyu-
lafehérvári Caritas tevékeny-
ségében aktívan részt vevő 

önkéntesek érkeztek Csíksomlyóra, 
a munkájukért, odaadásukért kö-
szönetképpen rendezett gálára. Az 
ünnepi műsorban József Attila meg-
zenésített verseit hallhattuk Dénes 
Előd előadásában. Dr. Márton And-
rás igazgató beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy az önkéntesek munkája 
túllép minden vélt és valós határon 
és korláton. A méltatóbeszéd után 
következett azon önkéntesek díja-
zása, akik az elmúlt évben kimagasló 
munkával segítették a rászorulókat. 

Minden önkéntesnek jár az elisme-
rés, mégis azt tapasztaljuk, hogy 
vannak, akik példaként járnak elöl. 
Tizennyolc önkéntest díjaztunk, ők 
jelkép értékű kanalat vehettek át, 
amelyen a „Ti adjatok nekik enni!” 
(Mk 6,37) felirat szerepelt – jelké-
pezve azt, hogy az önkéntesek nem 
csak önmaguk „etetésével” foglala-
toskodnak. 

Kolcsár József színművész elő-
adása, a Zabhegyező megerősítést 
adott az önkénteseknek arra, hogy 
mindig az igazi, tiszta, cselekvő ar-
cukat mutassák. Vacsora után az est 
további részében az Ego-Sum zene-

kar teremtette meg a jó hangulatot. 
2011, az Önkéntesség Európai Évé-
nek záróakkordja volt a gála, megkö-
zelítőleg 130-140 személy vett részt 
rajta, önkéntesek, hozzátartozók és 
munkatársak. A részt vevő önkén-
tesek Erdély hét régiójából érkeztek 
Csíksomlyóra. Köszönjük a Caritas 
önkénteseinek, hogy lelkesedéssel és 
felelősségtudóan vannak jelen köz-
tünk és a szükséget szenvedők mel-
lett! Köszönjük, hogy részvételükkel 
és odaadásukkal gyümölcsözővé te-
szik mindennapjainkat! 

Roth-Vízi Réka,
Csíkszereda

Mint a szarvas hűvös érre, 
úgy mentünk mi so-
kan november 12-én 

a Hubertus misére, amelyet há-
rom plébános együtt celebrált a 
csíkdánfalvi Gáll Lajos Sportcsar-
nokban. Ez alkalommal csodála-
tos vadászkiállítás nyílt, amelyet 
Márton István nyitott meg, el-
hangzott Borboly Csaba megyei 
tanácselnök beszéde is. A szent-
misén a madarasi plébános úr is-
mertette Szent Hubertus életét, 
és hangsúlyozta, fontos védeni és 

gondozni Isten ajándékát, a ter-
mészetet. 

A kiállításmegnyitó és szent-
mise után főzőverseny követke-
zett. Alig vártuk, hogy megkós-
tolhassuk a vadhúsból készült 
pörkölteket. Volt kutyakiállítás, 
majd vadászbállal zárult a vadász-
ünnepség. 

Gratulálunk a szervezőknek, 
és szeretnénk, ha az ilyen ünnep-
ségek hagyománnyá válnának. 

Albert Margit ny. tanítónő, 
Dánfalva

Beszámoló egy szép őszi kirándulásról

A Mohos tőzegláp, a Csomád tundrája (1.) Hargita megyei fiatalok 
Bukarestben

Gála az önkéntesekért

Vadászünnepség Dánfalván
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hirdetések

kim dzsong Un. találgatások

IdőközI választás a csíkI szenátorI körzetben

Borboly: Tánczost támogatom

Forgatókönyvek dél-koreában

Kié lesz a hatalom?

> Elfogatóparancs az iraki alelnök 
ellen. Terrorizmus-ellenes törvények 
megsértésének gyanúja merült fel az 
alelnökkel szemben, akinek megtiltot-
ták, hogy elhagyja az országot. Az iraki 
igazságügyi bizottság elfogatóparancsot 
adott ki a szunnita-arab iraki alelnök, 
Tarik al-Hasemi ellen – írja a BBC csa-
torna online oldala. A lap úgy tudja: a 
terrorizmus-ellenes törvények megsér-
tésének gyanúja merült fel a politikussal 
szemben. A döntést megelőzően néhány 
testőre azzal vádolta meg az alelnököt, 
hogy terroristaszervezettel állhat kapcso-
latban – mondta a belügyminisztérium 

szóvivője a Reuters hírügynökségnek. A 
testőrök közül többet letartóztattak, al-
Haseminek pedig még korábban megtil-
tották, hogy elhagyja az országot.

> Boc sem támogatja a iaşi-i forga-
tókönyvet. Emil Boc kormányfő sem tá-
mogatja a iaşi-i honatyák kezdeményezé-
sét, hogy a moldvai várost ismerjék el az 
1989-es forradalom bölcsőjeként – írja a 
Krónika napilap. Constantin Ostaficiuc 
Temes megyei tanácselnök korábban így 
fogalmazott: Tisztelem a ’89-es forrada-
lom hőseit, akik harcoltak a kommunista 
rezsim ellen, azonban ugyanúgy elvárom, 

hogy mindenki tisztelje Temesvárt, az új 
Románia szülőhelyét. Azoktól is elvárja 
a tiszteletet, akik most különböző kezde-
ményezésekkel állnak elő, azonban nem 
tudják, hogy valójában mi is történt 1989 
decemberében Temesváron, Lugoson vagy 
Bukarestben – tette hozzá a politikus.

> Ítélet a miniszter ügyében. 
A legfelsőbb bíróság tegnap egy év 
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte 
Şerban Mihăilescu volt kormányfőtitkárt 
jogtalan haszonszerzésért, és a lőfegyve-
rek birtoklását szabályozó törvényes elő-
írások megszegéséért. hí
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egyelőre csak találgatások 
folynak, hogy ki veszi át a ha-
talmat a múlt hét végén elhunyt 
kim dzsong Il vezette észak-ko-
reában. több forgatókönyvet is 
felvázoltak. az, hogy melyik for-
gatókönyv valósul meg, erősen 
függ attól, melyik észak-koreai 
hatalmi centrum erősödik meg 
az utódlási harcokban: a párt, a 
hadsereg vagy a kormány.

hírösszefoglaló

Kim Dzsong Un, az el-
hunyt észak-koreai diktá-
tor legkisebb fia dél-kore-

ai egyetemi szakértők szerint ké-
pes arra, hogy erős, hajlíthatatlan 
vezetővé váljon, és a döntésekkel 
járó felelősségét is vállalja. Apja, 
egyes források szerint, még halála 
előtt megszerezte Peking támoga-
tását az utódláshoz. 

A kommunista dinasztia le-
endő harmadik uralkodója Kim 
Dzsong Il harmadik feleségétől, 
egy japán származású táncosnő-
től született, aki 2004-ben rákban 
halt meg. Kim Dzsong Un fiatal-
korában álnéven tanult egy ber-
ni iskolában, és a 2000. év körül 

tért vissza hazájába, ahol a Kim Ir 
Szen Katonai Egyetemen folytat-
ta és 2007-ben fejezte be a tanul-
mányait. Az életkorát egyesek 28 
évre teszik.

Tálas Péter magyar biztonság-
politikai szakértő szerint Észak-
Korea térségében egyetlen or-
szágnak sem áll érdekében, hogy 
belső válság kísérje Kim Dzsong 
Il halála után a hatalom átvételét. 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédel-
mi Egyetem Stratégiai Védelmi 
Kutatóintézetének igazgatója az 
MTI-nek nyilatkozva elmondta, 
a környező országok már csak 
azért is szeretnék, ha minél si-
mábban menne a hatalomátvétel, 
mert ha instabillá válna a helyzet 
Észak-Koreában, több százezer-
nyi menekült indulhatna meg a 
dél-koreai és a kínai határok felé. 
A legtöbb állam egyelőre kivár, 
hiszen a következő hetekben dől 
el, hogyan történik majd a hata-
lom átvétele – tette hozzá. 

Véleménye szerint háromféle 
forgatókönyv képzelhető el: az 
egyik szerint Kim Dzsong Un 
viszonylag simán, sikerrel átveszi 
apja helyét az állam élén. A máso-

dik eshetőség az lehet, hogy Kim 
Dzsong Un ugyan hatalomra ke-
rül, de valójában a hadsereg és a 
pártvezetők irányítanak a háttér-
ből, egyfajta „kollektív vezetést” 
megvalósítva – magyarázta. Hoz-
zátette: a legkevésbé valószínű fej-
lemény, hogy olyan technokraták 
kerülnek az ország élére, akik a 
közeledést szorgalmaznák Dél-
Koreához.

Az, hogy melyik forgató-
könyv valósul meg, erősen függ 
attól, melyik észak-koreai hatalmi 
centrum erősödik meg az utódlá-
si harcokban: a párt, a hadsereg 
vagy a kormány.

Időközi választást tartanak jövő 
év elején a csíki szenátori körzet-
ben, ugyanis gyerkó lászlót az ál-
lamfő kinevezte a versenytanács 
tagjává, így összeférhetetlenség 
miatt lemondott szenátori tiszt-
ségéről. az rMdsz-es honatyák 
bíznak abban, hogy az új szenátor 
is a szövetség berkeiből kerülhet 
majd ki. az rMdsz csíki terüle-
ti szervezetének elnöke tánczos 
barnát látná szívesen a felsőház-
ban, de hogy ki lesz az államtitkár 
utódja az esetleges győzelem 
után: arról még egyeztetnek.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Tegnap délben letette hiva-
tali esküjét Gyerkó Lász-
ló, akit hétfőn nevezett ki 

Traian Băsescu államfő a verseny-
tanács tagjává. Mivel a verseny-
tanácsi tagság és a felsőházi man-
dátum összeférhetetlen, Gyerkó 
Lászlónak le kellett mondania sze-
nátori tisztségéről, így a megüre-
sedett szék betöltésére hamarosan 
időközi választásokat tartanak a 
csíki szenátori körzetben. 

Az időközi választást nem le-
het kikerülni, mivel a honatyát 
egyfordulós szavazáson egyéni 

választókerületben választották 
meg, így nincs lista, amiről pótol-
ni lehetne a megüresedett helyet.

– Az időközi választást a 
törvény szerint 90 napon belül 
kell kiírnia a kormánynak, a vá-
lasztáson pedig bármelyik párt, 
szövetség vagy független jelölt 
megpályázhatja a szenátori tiszt-
séget – közölte lapunkkal Fekete 
András, az RMDSZ szenátusi 
frakciójának vezetője.

Mint mondta, nagyon fontos 
lenne a választás mielőbbi kiírása, 
mert jelen pillanatban a koalí-
ció többsége pengeélen táncol a 
felsőházban. A szenátor reméli, 
hogy bár akármelyik politikai 
párt megpályázhatja a tisztséget, 
bízik benne, hogy ugyancsak 
RMDSZ-es honatya foglalja 
majd el a helyet. 

A szövetségen belül jelöltet az 
RMDSZ Csíki Területi Szerveze-
te állít. Borboly Csaba, a területi 
szervezet elnöke lapunk kérdésére 

közölte, péntekre hívták össze azt 
a rendkívüli ülést, amelyen eldön-
tik, kit támogatnak a megürese-
dett szenátori helyre.

– Én magam Tánczos Barna 
államtitkárt tartom a legmegfele-
lőbbnek erre a tisztségre – fogal-
mazott Borboly.

Arra a kérdésünkre, miszerint 
a csíki RMDSZ-en belül akad-e 
más valaki, akit jelölhetnének a 
tisztségre, az elnök azt válaszolta, 
még nem tudja, azért lesz a pén-
teki ülés.

Arra a kérdésre, hogy a jelen-
legi államtitkár győzelme esetén 
ki fogja átvenni teendőit a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztériumnál, Borboly Csa-
ba kifejtette, hogy a javaslattétel 
a szövetségi elnök jogköre, de 
a jelölést a területi szervezettel 
folytatott konzultáció előzi meg. 
Az államtitkár személyének ki-
választásában fontos szempont 
lesz, hogy képviselje a székely-
földi, Hargita megyei érdekeket 
– fogalmazott Borboly Csaba, az 
RMDSZ Csíki Területi Szerve-
zetének elnöke.

tánczos Barna. Gyerkó Lászlót váltja?



Ez évben több településen 
a Hargita Megyei Ifjúsági 
és Sportigazgatóság által 

szervezett, a megyei tanács által 
támogatott sportgálán díjazták 
az év sportolóit, egykori labdarú-
gókat, és emlékeztek a labdarúgás 
kilenc évtizedére. A helyi ünnepi 
rendezvényeken részt vettek ak-
tív sportolók, őszülő édesapák, 
iskolásgyermekek, tanárok és a 
labdajátékok művelői, egykori 
csapattársak, nagyszülők, szerve-
zők és támogatók.

Eljöttek a külhoni testvértele-
pülések sportolói, a vendécsapatok 
veteránjai, autonóm tartományi, 
megyei és körzeti bajnokságok-
ban szereplő egykori és mai spor-
tolók együtt játszani, drukkolni 
és emlékezni az évtizedek labda-
rúgására a fair play szellemében.

Szívből gratulálunk és kö-
szönjük a mindenkori sportolók-
nak, szervezőknek, oktatóknak, 
edzőknek és tanároknak, szülők-
nek, támogatóknak, és sportklu-
boknak, labdajátékosoknak, a 
téli és nyári sportok művelőinek 
a több évtized eredményeit, a 
hazai és nemzetközi sikereket, a 
számottevő bajnoki címet, érme-

ket és serlegeket, új szívekben új 
lángot gyújtó, kitartó küzdelmes 
és embert formáló tevékenységet. 
Köszöntjük minden korosztály és 
évjárat hazai bajnokcsapatait, a 
MOL Liga kétszeres bajnokait, a 
szeredai jégkorongozókat, légió-
sokat, minden idők olimpikonja-
it, a Székelyudvarhelyi Kézilabda 
Club és a vidék összes csapatát, 
a más városokban, településeken 
és a külföldön játszó sportolókat, 
versenyzőket és oktatókat.

Elismerés az egykori és a mai 
sportbázisok fejlesztőinek, a test-
nevelés, sport és művelődés min-
denkori támogatóinak. Hiszünk 
és bízunk az ifjúságban, hogy a jö-
vőben is a sporthagyományokhoz 
méltón, az elődök szép példáit 
követve, tovább küzdenek a jobb 
eredményekért, a győzelemért, a 
sport dicsőségéért. Hajrá, fiúk, 
föl-föl a pályára!

Áldott örömteljes karácso-
nyi ünnepeket kívánunk minden 
sportolónak, egyesületnek, klub-
nak, sportbarátnak, szervezőnek 
és jó embernek.

A Székely Fair Play
Bizottság nevében,

dr. Balázs Sándor
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> Nagy Rezső Emléktorna. Idén is hagyo-
mányosan december végén rendezik meg 
Csíkszeredában a kosárlabda Nagy Rezső 
Emléktornát. A Márton Áron Gimnázium 
egykori és jelenlegi diákcsapatai számára ki-
írt tornára december 28–29-én kerül sor a 
gimnázium Csíkszereda legújabb, Kós Ká-
roly utcai sportcsarnokában. Jelentkezni de-
cember 22-ig lehet Nagy Kinga és Silló Géza 
testnevelő tanároknál, bővebb információk 
a 0741–516670, illetve a 0746–871003-as 
telefonszámokon kaphatók.

> Kosárlabda. Ma hétközi fordu-
lót rendeznek a román férfi-kosárlabda-

bajnokságban. A Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK együttese a CSŞ Giurgiu 
otthonában lép pályára. A találkozót 
egy televíziós csatorna sem tűzte a mű-
sorrácsára. A 15. forduló műsora, ma: 
CS Otopeni – SCM Craiova (16.15), 
Bukaresti CSM – CSU Asesfot Ploieşti 
(16.30, Digi Sport), Temesvári BC – 
Marosvásárhelyi KK (18, Tvr3), CSŞ 
Giurgiu – Csíkszeredai KK (18), BCM 
U Piteşti – Medgyesi Gaz Metan (18), 
Nagyváradi VSK – Bukaresti Dinamo 
(18.15, Digi Sport), Energia Rovinari – 
Poli Iaşi (19), Kolozsvári U-Mobitelco – 
Nagyszebeni Atlassib (20, Digi Sport).

> EURO 2012. Az Európai Labdarú-
gó-szövetség bejelentette a 2012-es lengyel-
ukrán közös rendezésű Európa-bajnokságon 
közreműködő játékvezetők névsorát, amely-
ben ott találjuk Kassai Viktort is. A 2012-es 
Eb játékvezetői: Kassai Viktor, Cüneyt Cakir 
(török), Jonas Eriksson (svéd), Björn Kuipers 
(holland), Stéphane Lannoy (francia), Pedro 
Proenca (portugál), Nicola Rizzoli (olasz), 
Damir Skomina (szlovén), Wolfgang Stark, 
Craig Thomson (skót), Carlos Velasco 
Carballo (spanyol), Howard Webb; negyedik 
játékvezetők: Marcin Borski (lengyel), Tom 
Harald Hagen (norvég), Pavel Královec 
(cseh), Viktor Svecov (ukrán).

> Barcelona. Hétfőn megműtötték 
David Villa bal lábát, a Barcelona és a spa-
nyol válogatott csatára a május 19-i Bajno-
kok Ligája-döntőt tűzte ki visszatérésének 
dátumaként. A 30 éves csatár a klubvi-
lágbajnokság elődöntőjében szenvedett 
sípcsonttörést, s miután hazaszállították 
Spanyolországba, hétfőn kés alá feküdt. 
Az orvosok elégedettek az operációval. A 
műtétet elvégző specialista, Ramon Cugat 
szerint a Villa által kiszemelt BL-döntő 
túlzott derűlátásról tanúskodik. „Remél-
jük, az Európa-bajnokságon ott lehet, 
de a BL-döntőről óvatosan beszélnék” – 
mondta az orvos.hí
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Tisztelet 
az év sportolóinak

Berki és Csipes az év legjobbja 
Magyarországon

Gyergyóremete után még 
egy központtal bő-
vül az ifjúsági nevelése 

a Székelyudvarhelyi KC-nak. 
Székelykeresztúron a Petőfi Sán-
dor iskolával közösen nemrég egy 
gyermekcsoportot indított, hogy 
ők is felfedezzék a sportág csín-
ját-bínját. Novembertől kezdték 
meg a 2000–2001-ben született 
gyermekeknek a kézilabdaedzé-

seket. A Székelyudvarhelyi KC 
a szakmai irányítással (Bakó 
Lajos), illetve sportfelszereléssel 
segíti a kezdeményezést, így csa-
patokat nevez majd a megyei ifi 
4-es és a gyermekkézilabda-baj-
nokságba innen. A csoportot Si-
mon Áron edző vezeti, egyelőre 
heti két alkalommal – hétfőn és 
szerdán 15 órától – tart trénin-
geket. Januártól ez háromra nö-

vekszik, ekkor lesz egy pénteki 
foglalkozás is.

Még várják – főképp magas 
– gyerekek jelentkezését Szé kely-
keresztúr más iskoláiból, illetve 
a környező falvakból. Az edzése-
ket a Petőfi iskola tornatermében 
tartják, díjmentesen. Érdeklődni, 
további információkat az edzőnél 
a 0745–955671-os telefonszá-
mon lehet szerezni.

Berki Krisztián tornászt és 
Csipes Tamara kajakost, a Fe-
rencváros női kézilabdacsapa-
tát, Storcz Botond kajak-kenu 
szövetségi kapitányt, illetve 
Csipes Ferenc kajakedzőt vá-
lasztották az év legjobbjának a 
Magyar Sportújságírók Szövet-
ségének (MSÚSZ) 54. alkalom-
mal kiírt szavazásán.

A díjakat hétfő este, a buda-
pesti Syma Csarnokban 
adták át a kategóriák do-

bogósainak a gálaműsorral egy-
bekötött ünnepségen, amelyen 
megjelent Borkai Zsolt, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke, a ren-
dezvény fővédnöke és Czene Atti-
la sportért felelős államtitkár.

A voksolás 54 éves történe-
tében először fordult elő, hogy a 
csapatok között egy klub végzett az 
élen, ezt KEK-győzelmével érte el a 
Ferencváros női kézilabdacsapata, 
amely a bajnokságban bronzérmes 
lett. Korábban dobogós helyre is 
csak kilenc alkalommal „futott be” 
klubcsapat, legutóbb 1995-ben volt 
erre példa, akkor a Ferencváros Baj-
nokok Ligájában szerepelt labdarú-
gó-együttese volt díjazott. Ugyan-
csak először fordult elő, hogy apa 
és lánya, Csipes Ferenc és Tamara 
egyszerre nyerte meg saját kategóri-
ájában az év legjobbja címet.

Az idén először kiírt közönségdí-
jat Michelisz Norbert, a túraautó-vi-
lágbajnokság egyetlen magyar piló-

tája Gyulay Zsolttól, a Hungaroring 
Zrt. elnökétől vette át. A Médiaszol-
gáltatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alap (MTVA) különdíját Szabó 
László kommunikációs igazgató a 
magyar labdarúgó-válogatottnak 
nyújtotta át, Egervári Sándor szövet-
ségi kapitány vette át az elismerést. 
Hegyi László, a szervezőbizottság 
elnöke, a Sportcsillagok Gálaestjé-
nek főigazgatója különdíját Kassai 
Viktor játékvezető kapta, a magyar 
Aranylabdát, az esztendő legjobb 
labdarúgójának járó díjat pedig az 
idén Juhász Roland érdemelte ki.

Az 54. Év sportolója
szavazás dobogósai
Férfiak: 1. Berki Krisztián, 

torna 1849 pont, 2. Gyurta Dá-

niel, úszás 1241, 3. Vajda Attila, 
kajak-kenu 606.

Nők: 1. Csipes Tamara, ka-
jak-kenu 1549 pont, 2. Kozák 
Danuta, kajak-kenu 833, 3. Ko-
vács Sarolta, öttusa 670.

Csapat: 1. FTC női kézilabda-
csapata 780 pont, 2. férfi öttusavál-
tó (Marosi Ádám, Kasza Róbert, 
Tibolya Péter) 717, 3. női kajak-
négyes (Szabó Gabriella, Kozák 
Danuta, Kovács Katalin, Benedek 
Dalma) 705.

Szövetségi kapitány: 1. Storcz 
Botond, kajak-kenu 1085 pont,  
2. Pálvölgyi Miklós, öttusa 886, 3. 
Kiss László, úszás 660.

Edző: 1. Csipes Ferenc, ka-
jak-kenu, 2. Kovács István, torna,  
3. Széles Sándor, úszás.

A legjobb magyar férfiak: Berki, Gyurta és Vajda Fotó: nso.hu

TováBB Bővül az SzKC meríTéSi leheTőSége

Ifjúsági kézilabda-nevelés
Székelykeresztúron 

Székely Streetball. Hétvégén került megrendezésre a csík-
szeredai József Attila Átlalános Iskola tornatermében a 16. Székely 
Streetball kosárlabda-bajnokságra. Az eseményre 19 fiú- és 2 lány-
csapat nevezett. A fiúk versenyét a gyergyószentmiklósiakból és sep-
siszentgyörgyiekből álló Airball csapat nyerte meg a Gris cu lapte 
(Csíkszereda) és a Szervezők (Csíkszereda) előtt. A lányoknál az 
M20 jött ki győztesen, ők a Fekákat előzték. A hárompontos dobó-
versenyt Abrudbányai Sándor, míg a 2Ball versenyt a Vakindiánok 
gárdája nyerte. Az eseményt a Csíkszeredai Szabadidő Sportegylet 
és Csíkszereda önkormányzata támogatta. Fotó: bíró zoltán



lakás

ELADÓ manzárdos hétvégi ház 
téliesítve, 100 m2 lakófelülettel, 1200 
m2 rendezett területtel Szelterszen. Te
lefon: 0744–537628.

Székelyudvarhely szombatfalvi ré
szében áron alul ELADÓ új építésű, rusz
tikus, téglából épült, hőszigetelt családi 
ház. A földszinten nagy nappali, konyha, 
ebédlő, kamra, fürdőszoba, kazánház, 
debaré. Az emeleten egy nagy és két 
kisebb szoba, fürdőszoba, WC, ruhatár. 
Csendes környezet, 16 ár telek, fásszín, 
kocsibeálló. Telefon: 0745–351089.

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

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

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

ELADÓ a Mihail Sadoveanu u. 
33/C/3. szám alatt 2 szobás, földszinti 
tömbházlakás. Ár megegyezés szerint. 
Telefon: 0741–157197. (21013)

telek

ELADÓ Csíkjenőfalván, a Kenderes-
kertben 12,5 ár építkezésre alkalmas te
rület, víz- és villanybekötési lehetőséggel. 
Telefon: 0744–368457, 0266–327334.

ELADÓ 25 ár építkezésre alkalmas 
beltelek Csíkszentmárton központjában. 
Víz, gáz a közelben. Ár: megegyezés 
alapján. Telefon: 0740–234339. (21004)

jármű

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

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

ELADÓ Same kistraktor kettőseké
vel együtt vagy külön. Telefon: 0752–
446997. (20988)

ELADÓ 1998-as évjáratú Opel 
Vectra B, kombi, 1.8-as, 16V, 115 LE-s 
motorral, egy éve beírva, rendezett ira
tokkal, kitűnő állapotban, új téli gumik
kal, fullextrás. Ára: 2150 euró, CSERE is 
érdekel. Telefon: 0755–889507, 0730–
206538, 0266–334188, Tusnádfalu. 
(21024)

ELADÓ 1994-es évjáratú Volks
wagen Golf, háromajtós, forgalomba 
beírt – ára: 1350 euró; homlokrako
dós, háromhengeres traktor kiváló ál
lapotban; 2002es évjáratú Iseki Land 
Hope traktor. Telefon: 0758–898989. 
(21018)

ELADÓK 2003-as évjáratú Opel 
Agila 1.2, újszerű állapotban, vala
mint VW Caddy és Seat Inka. Telefon: 
0758–800880.

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

ELADÓ Dacia 1310-es kitűnő álla
potban, kétéves műszakival, valamint 
dízel Aroalkatrészek: reduktorváltóval 
együtt, motor, differenciál, hátsó híd, 
kormányszerkezetek, első agyak, pum
pa, önindító. Telefon: 0742–404912. 
(20998)

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa 1.3 CDTi, 4+1 ajtós, frissen 
behozva, extrákkal (elktromos ab
lak, ABS, központi zár, légzsák, szer
vo, multivolán, rádió CD). Irányár: 
3650 euró. Telefon: 0748–812028. 
(21033)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Corsa 1.2i, 4+1 ajtós, frissen behoz
va, extrákkal (ABS, riasztó, légzsák, 
rádió CD stb.) jó állapotban. Irányár: 
2550 euró + 170 euró illeték. Telefon: 
0744–681756. (21033)

ELADÓ 2001-es évjáratú Dacia 
Super Nova 1.4i, extrákkal (téli gumi, 
riasztó, központi zár, rádió CD, központi 
zár stb.) megkímélt állapotban. Irány
ár: 1050 euró. Telefon: 0740–216680. 
(21033)

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel Agila 
1.0i, piros színű, beíratva, extrákkal: 
légzsák, szervo, ABS, központi zár, na
gyon szép állapotban. Irányár: 2150 eu
ró. Telefon: 0752–782343. (21033)

vegyes

ELADÓK 8 hetes malacok Tap lo-
cán. Telefon: 0752–131156.

ELADÓ póniló. Telefon: 0743–
683409.

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

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

ELADÓK használt laptopok. Ár: 
600–800 lej között. Telefon: 0746–
219248. 

ELADÓK kuvasz kutyakölykök. Te
lefon: 0742–709607.

társkereső

27 éves, megbízható fiatalem
ber megismerkedne fiatal hölggyel 
házasság céljából. Telefon: 0757–
727793.

elveszett

ELVESZTEK Borbély Péter névre szóló 
munkakönyv és munkarégiségi igazolá
sok a csíkszeredai Kaufland parkolójában. 
Becsületes megtalálója hívja a 0749–
246850-es telefonszámot. (21032)

tanfolyam
KÖNYVELŐKÉPZÉS INDUL janu

ár folyamán Csíkszeredában az ala
poktól a mérlegig a Kreativ Kontir 
Kft. szervezésében. Telefon: 0721–
605266. Érdeklődni a 0721–605266-
os telefonon lehet.

állás

ALKALMAZUNK B+C autó
vezetői engedéllyel, tapasztalattal 
rendelkező sofőrt nemzetközi szállí
tásra, Olaszországba. Lakhely Csík
szereda vagy környéke. Érdeklődni a 
0745–331410es telefonszámon.

Csíkszeredai vegyesüzletbe sür
gősen alkalmazunk ELÁRUSÍTÓLÁ
NYOKAT (előnyben 2011-ben érettsé
gizettek). Telefon: 0371–097324. (–)

szolgáltatás
VÁLLALOK ácsmunkát, valamint 

tetőterek belső kialakítását. Telefon: 
0743–687850.

megemlékezés

Hirdetések

A szenvedő Jézus keresztjéből neked is jutott egy pillanat.
S megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet.
Arany volt a szíved, munka az életed,
A jó Isten hívott, mert szeretett.

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, sógornő, 
anyós és jó szomszéd,

özv. PETRES LÁSZLÓNÉ
szül. Nagy Matild

szerető szíve életének 88., özvegységének 26. évében 2011. decem-
ber 19-én megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2011. 
december 22-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
Szentlélek utcai temetőbe. Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott! 
A gyászoló család.

?
Nem él, amíg nem ég a gyertyaszál.
Az ő élete a fénylő halál.
Lángja a saját testébe harap,
Mert elégnek, kik világítanak.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és 
szerették, hogy 2011. december 20-án méltósággal viselt szen-
vedés után eltávozott közülünk

BORBÉLY ERNŐ
tanár, közéleti személyiség, székely népét hűséggel

szolgáló értelmiségi.

Temetése 2011. december 22-én, csütörtökön 15 órakor lesz a csík-
szeredai Kalász negyedi temetőben. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk a temető ravatalozójában. Gyászoló felesége 
és barátai.

Megtettem mindent, amit megtehettem,
Kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását.

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy a drága jó anya, testvér, sógornő, nagynéni, 
barát és jó szomszéd,

KOPACZ ERZSÉBET

életének 75. évében türelemmel viselt betegség után 2011. december 
20-án, 15 órakor szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk te-
metése 2011. december 23-án, pénteken 13 óratól lesz a csíktaplocai 
temetőben. Drága Nénje! Köszönjük, hogy anyánk helyett anyánk vol-
tál, hogy minden erőddel segítettél minket, és mellettünk álltál örö-
münkben és bánatunkban. Emléked szívünkben örökké élni fog! Nyu-
godjál békességben! Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! A 
gyászoló család.

Fájó szívvel emlé
kezünk 1992. decem
ber 25re,

FERENCZI ANNA

halálának 19. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, pihenése csendes! Lel
kéért az engesztelő szentmise 2011. 
december 22-én 18 órakor lesz a 
Szent Ágoston-templomban. Szerető 
családja – Csíkszereda. (21021)

hargitanépe2011. december 21., szerda  | 13. oldal 

VACSÁRCSI KÖZBIRTOKOSSÁG
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a LEGELŐ ERDŐSÍTÉ-
SE VACSÁRCSIBAN című tervére a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. december 20-án 
döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanul-
mány elkészítése). A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek 
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, mun-
kanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30–18.30 óra között, 
valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érdekeltek javaslataikat a környezeti hatástanulmány jelenté-
sének tartalmát illetően a hirdetés megjelenésétől számított 5 nap 
alatt nyújthatják be, március 21-ig a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040). 

A Korinthos Kft., 
melynek székhelye Székelykeresztúr, Bethlen utca 227. sz.

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez Etéd község kültelkén, a 
Firtos patak medrében megvalósítandó Homok és kavics kitermelé-
se Etéden, a Firtos patak medréből című tervét, a környezetvédelmi 
beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munka-
napokon 8.30–16.30 között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel-
jes időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

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.

elhalálozás

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

a szőnyegekre és más termékekre.

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

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

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



Ma és holnap a galaci műjégpá-
lya ad otthont a jégkorong Ro-
mánia-kupa döntő tornájának. 
Ma az elődöntőket rendezik, 
holnap pedig a helyosztókra ke-
rül sor. A kis- és a nagydöntőt a 
Digi Sport 2 élőben közvetíti.

A galaci műjégpályán ma 
délután megkezdődnek 
a jégkorong Románia-

kupa döntő tornájának küzdel-
mei. A tornán a címvédő HSC 
Csíkszereda mellett az elmúlt évi 
kiírás másik döntőse, a Brassói 
Corona Fenestela 68, a bronzér-
mes Galaci Dunărea és a Bukaresti 
Steaua vesz részt.

A sorozatba hat csapat iratko-
zott be, őket a szakszövetség két 
hármas csoportba sorolta, ahon-
nan az első két helyezett az elő-
döntőbe jutott, a triók második 
és harmadik csapatai még egy-egy 
selejtezőmérkőzést vívtak, a győz-
tesek pedig jogot szereztek az elő-
döntőben való játszásra.

Az A csoportot a HSC Csíksze-
reda nyerte a Dunărea és a Sportul 
Studenţesc előtt, a B jelű trióban 
a Steaua végzett az élen, meg-
előzve a Corona Fenestela 68 és a 
Gyergyószentmiklósi Progym csa-
patát. A pótselejtezőkben a barcasá-
giak és a galaciak diadalmaskodtak.

Ma délután 16 órától a HSC 
Csíkszereda a Corona Fenestela 
68 ellen vívja az első elődöntőt, a 
Románia-kupa 2010-es kiírásában 

ez a két csapat játszotta a finálét, 
melyet a csíkiak nyertek meg. Este 
fél nyolctól a második elődöntő-
ben a Dunărea és a Steaua játszik, 
a találkozó az elmúlt évi kiírás kis-
döntőjének „megismétlése”, akkor 
a Duna-partiak meglepetést okoz-
va legyőzték a fővárosiakat.

A helyosztókra holnap kerül 
sor, 16 órától az elődöntők vesz-
tesei a harmadik helyért játszanak, 
míg 19.30-tól a mai mérkőzések 
győztesei a döntőt vívják. A holna-
pi mérkőzéseket élőben közvetíti a 
Digi Sport 2.

Egy év, két kupa
Amennyiben mindkét nap 

győz a HSC Csíkszereda, az a fur-
csa helyzet állhat elő, hogy a csíki 

csapat egy évben kétszer is elhódít-
hatja a Románia-kupát. A trófeáért 
2008-ban Gyergyószentmiklóson 
küzdöttek a felek, ekkor a Steaua 
hódította el a serleget. A 2009-es 
kiírás döntőjét 2010. január 31-én 
Bukarestben az akkor még Sport-
klub néven szereplő csíkszeredai 
csapat nyerte a Steaua ellen, tavaly 
kisdöntőt nem rendeztek.

A Románia-kupa 2010-es ki-
írásának négyes döntőjét Brassó-
ban tartották idén január 31-én, 
a sorozatot a HSC Csíkszereda 
nyerte a Corona Fenestela 68, a 
Dunărea és a Steaua előtt. Így ha 
a csíki hokisoknak sikerül a cím-
védés Galacon, akkor a 2011-es 
évben kétszeres Románia-kupa-
győztesek lehetnek.

Két évre felfüggesztette és 
törölte a játékvezetők nem-
zetközi listájáról Péter Vil-

most a hazai jégkorongszövetség 
fegyelmi bizottsága. A gyergyói 
bíró a december 11-i HSC Csíksze-
reda – Brassói Corona Fenestela 68 
MOL Liga mérkőzésen nadrágon 
keresztül megfogta nemi szervét, és 
a nézők felé tett egy félreérthetetlen 
gesztust. Az esetet több néző mel-
lett a szakszövetség elöljárói is lát-
ták, az elmúlt héten pedig meghall-
gatták a gyergyószentmiklósi síp-
mestert is. A Játékvezetői Testület 
egyéves felfüggesztést javasolt, ám a 
Román Jégkorongszövetség Fegyel-

mi Bizottsága úgy döntött, két évre 
felfüggesztik és törlik a nemzetközi 
bírók listájáról Péter Vilmost. A 
játékvezető hazai bajnoki és MOL 
Liga mérkőzéseken vonalbíróként 
tevékenykedett.

Popescu visszavonul
A jégkorong MOL Liga alap-

szakaszának utolsó romániai mér-
kőzésén fúj utoljára bírói sípjába 
Eduard Popescu játékvezető, törté-
netesen a 2012. január 20-i Steaua 
– HSC Csíkszereda találkozón. 
A hírt az egyik közösségi portálon 
jelentette be a fővárosi hokibíró. 
Tizennyolc éves jégkorong játékve-

zetői karrierjére tesz pontot Eduard 
Popescu. Aktív bírói pályafutása 
után Popescu a hazai jégkorong já-
tékvezetők bizottságában szeretne 
tevékenykedni.

„Eljön az idő, amikor vonalat 
húzol és összegzel: nem volt hiába-
való tevékenységed, és tettél valamit 
azért, hogy fejlődjön a hazai jégko-
rong játékvezetése. Megelégedtél 
mindig a kevéssel is, és valóra váltva 
azt az álmodat, hogy lehetőleg te 
legyél a legjobb ” – írta a közösségi 
portálon Eduard Popescu. Hozzá-
teszi, hogy pályafutása során a leg-
fontosabb az volt, hogy elnyerte a 
játékosok bizalmát. 

RoMániA-kuPA GAlAcon

Kezdődik a négyesdöntő

Eltiltották a gyergyói bírót
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Sport

> EFAJL. Véget ért az Erdélyi Függet-
len Amatőr Jégkorong Liga (EFAJL) alap-
szakasza. A bajnokság október 3-án kez-
dődött, az utolsó mérkőzést ma 20 órától 
Csíkkarcfalván rendezik. A pontvadászat-
ban a Sepsiszentgyörgyi Králypingvinek, a 
Csíkszentimrei Sasok, a Székelyudvarhelyi 
OldBoys Küküllő, a Csíkszentdomokosi 
Terkő, a Gyergyószentmiklósi Pingvinek, 
valamint Csíkszeredából az Autosport, a 
Golden Time, a Pro Hoki, a Zsögödi Med-
vék és a Csíki Kakasok vettek részt. Az 
EFAJL eredményei: 1. forduló: Királyping-
vinek – Szentimrei Sasok 8–2, Autosport – 
Golden Time 3–1, OldBoys Küküllő – HC 

Terkő 5–3, Pro Hoki – Zsögödi Medvék 
1–3, Gyergyói Pingvinek – Csíki Kakasok 
5–1. 2. forduló: Csíki Kakasok – OldBoys 
Küküllő 8–2, HC Terkő – Királyping-
vinek 3–6, Szentimrei Sasok – Pro Hoki 
2–3, Autosport – Gyergyói Pingvinek 2–1, 
Golden Time – Zsögödi Medvék 10–2. 
3. forduló: OldBoys Küküllő – Autosport 
2–11, Királypingvinek – Csíki Kakasok 
0–3, Gyergyói Pingvinek – Golden Time 
4–3, Pro Hoki – HC Terkő 2–3, Zsögödi 
Medvék – Szentimrei Sasok 7–1. 4. fordu-
ló: Autosport – Királypingvinek 1–2, Csíki 
Kakasok – Pro Hoki 7–1, Gyergyói Ping-
vinek – OldBoys Küküllő 2–3, Golden 

Time – Szentimrei Sasok 10–3, HC Terkő 
– Zsögödi Medvék 2–3. 5. forduló: Pro 
Hoki – Autosport 0–5, OldBoys Küküllő – 
Golden Time 1–5, Zsögödi Medvék – Csíki 
Kakasok 2–6, Szentimrei Sasok – HC Terkő 
2–7, Királypingvinek – Gyergyói Pingvinek 
1–6. 6. forduló: Golden Time – HC Terkő 
14–2, Csíki Kakasok – Szentimrei Sasok 
7–2, Autosport – Zsögödi Medvék 2–1, 
OldBoys Küküllő – Királypingvinek 3–2, 
Gyergyói Pingvinek – Pro Hoki 7–0. 7. 
forduló: Pro Hoki – OldBoys Küküllő 1–5, 
HC Terkő – Csíki Kakasok 0–3, Király-
pingvinek – Golden Time 1–11, Szentimrei 
Sasok – Autosport 1–6, Zsögödi Med-

vék – Gyergyói Pingvinek 5–4. 8. forduló: 
Autosport – HC Terkő 3–0, Golden Time 
– Csíki Kakasok 2–1, OldBoys Küküllő – 
Zsögödi Medvék 3–1, Királypingvinek – Pro 
Hoki 1–2, Gyergyói Pingvinek – Szentimrei 
Sasok 9–0. 9. forduló: Pro Hoki – Golden 
Time 1–4, Csíki Kakasok – Autosport 
1–4, HC Terkő – Gyergyói Pingvinek 1–7, 
Szentimrei Sasok – OldBoys Küküllő 3–11. 
A Zsögödi Medvék – Királypingvinek talál-
kozót ma 20 órától Csíkkarcfalván rendezik. 
Az EFAJL elnöksége a sorozat hivatalos hon-
lapján közölte, a bajnokság A és B csoportra 
osztva 2012. január 9-én folytatódik, ám a 
csoportbeosztást egyelőre nem közölték.hí
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idén januárban kósa endre vette át a románia-kupát fotó: halmágyi zsolt
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Szerda
Az év 355. napja, az esztendő végéig 

hátralevő napok száma 10. Napnyugta ma 
16.32-kor, napkelte holnap 7.56-kor. 

Isten éltesse 
Tamás nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az arameus–görög eredetű Tamás jelen-

tése iker, csodálatos. 

December 21-én történt 
1913. Megjelent a világ első keresztrejt-

vénye Arthur Wynne amerikai újságíró szer-
kesztésében a New York Sunday World című 
lapban. 

December 21-én született 
1879. Joszif Visszarionovics Sztálin grúz 

származású szovjet politikus 
1940. Frank Zappa amerikai rockzenész 
1946. Demjén Ferenc basszusgitáros, 

énekes, zeneszerző 

December 21-én halt meg 
1736. Alessandro Galilei olasz építész 
1801. Gvadányi József Császári lovas-ge-

nerális, költő, író 
1921. Gabriela Zapolska lengyel írónő

gázszünet

Az E.ON Gaz Rt. értesíti ügyfeleit, hogy 
ma 9–16 óra között szünetel a gázszolgálta-
tás Csíkszereda több utcájában.

római katolikus naptár

Naptár és kalendárium: mindkettő segít 
eligazodni az időben. A naptárral számol-
hatjuk a napokat, beoszthatjuk teendőinket, 
tervezhetjük az ünnepeket. A kalendárium 
eligazítót nyújt az évfordulókban, a cikli-
kusan ismétlődő eseményekben, és ezekhez 
kapcsolódó, tartalmas olvasmányt kínál a 
pihenő embernek. A Hargita Népe volt 
munkatársa, Dobos Ibolya által összeállított 
és szerkesztett, 2012-re szóló római katoli-
kus naptár az egyházi ünnepek és névnapok 
mellett jelzi a hold állását, és helyet nyújt a 
családi ünnepek bejegyzésére is. Ezenkívül a 
magyar kalendárium-szerkesztés hagyomá-
nyait követve ajándékozza meg az olvasót az 
egyes hónapokhoz kötődő Szent Ágoston-i 
gondolatokkal, valamint a csíkszeredai Szent 
Ágoston egyházközség közösségi életét meg-
örökítő felvételekkel. A naptár hátoldalán az 
idei elsőáldozók és bérmálkozók fényképe is 
megtalálható. A naptár ára 15 lej, kapható a 
csíkszeredai Szent Ágoston-templomban, a 
Kele Könyvvárban és a Corvina Könyvesház-
ban is. Megrendelhető a 0740–455402-es 
telefonszámon.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áram szolgáltatás holnap 9–12 óra között 
Pottyandon, Kotormányban és Csík me na sá-
gon a 126–16. és a 323–352. szám alatt.

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas Attila, Darvas Beáta, Domján 
Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs Katalin, 
Jakab Árpád, Jánossy Alíz, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin 
Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Terjesztési menedzser: Sarkadi Alex 0726–366453 Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Lapterv: Mihály László Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.
org/hargitanepe Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153
A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve  
a fordítást is, kizárólag a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, lapki-
hordóinknál, e-mailen az elofizetes@hargitanepe.ro 
címen, a postásoknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, 
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Főszerkesztő-helyettes:
Burus János Botond
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Áradás 
Potozky László prózaíró első, Áradás 

című novelláskötetét mutatják be ma 18 
órától Csíkszeredában, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ Pinceklubjában (Te-
mesvári sugárút 4.). A szerzővel Molnár 
Vilmos, a Székelyföld folyóirat szerkesztője 
beszélget. Az est szervezői: Hargita Megye 
Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont, a kolozsvári Erdélyi Híradó könyvki-
adó és az Erdélyi Magyar Írók Ligája.

Templombúcsú
Ma tartják a csíkszenttamási templom 

búcsúját Szent Tamás apostol tiszteletére. A 
szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. 

Kézműves-foglalkozás
A székelyudvarhelyi Művelődési Házban 

ma 17 órától nemezelés, holnap 17 órától 
tűzzománckészítés várja a gyerekeket, pénte-
ken 18 órától pedig a felnőtteket.

*
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Mú-

zeumban is a karácsonyra készülnek, így 
szívesen várják az előre bejelentkezett cso-
portokat az alábbi múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokra: ma Betlehemi jászol címmel a 
szent családra emlékeznek és mécseseket 
lehet készíteni, holnap pedig egyedi aján-
déktárgyakat, lámpásokat, képkereteket. 
Az előre bejelentkezett csoportok számára 
a foglalkozásokon való részvétel ingyenes, 
az elkészített tárgyakat az alkotók hazavi-
hetik!

Retro Party
Retro Party várja minden csütörtökön 

a székelyudvarhelyi Park ( Jungle) étterem-
ben az elmúlt 30 év legnagyobb pop-, rock-, 
disco- és latinoslágereivel a mulatni vágyó-
kat. Zenei házigazda: Golyó. Bővebb infor-
máció és asztalfoglalás a 0745–624366-os 
telefonszámon.

Világ világossága
Világ világossága címmel ad karácsonyi 

koncertet Antal Ágnes és Antal Imre Balán-
bányán december 24-én 20 órától a római 
katolikus templomban.

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

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

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

 www.parapista.com

– Mit csinálsz, te szerencsétlen, felírsz a listádra?
– Dehogyis... Épp kihúzlak róla!

Játsszon velünk,  
és ajándékozzon értékes 
könyveket szeretteinek 

karácsonyra!

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

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

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

A Művészeti Népiskola Kamarazenekarának fellépése

Karácsonyi hangverseny

A Hargita Megyei Művészeti Népis-
kola Kamarazenekarának karácso-
nyi hangversenyét kísérhetik figye-

lemmel ma18 órától a Márton Áron Gim-
názium dísztermében, december 23-án szin-
tén 18 órától pedig Csíkszentdomokoson a 
helyi polgármesteri hivatal dísztermében 
koncerteznek. A belépés díjtalan. 

Szólisták: Szabó Éva – fuvola, Berze 
Albert – kürt, Péter Ernő – hegedű. Műso-
ron: Georg Philipp Telemann – Concerto 
di camera; Fritz Kreisler – Variációk egy 
Corelli témára; John Baston – Fuvola-
verseny; Ludwig van Beethoven – F-dúr 

románc; César Franck – Panis Angelicus; 
Pjotr Iljics Csajkovszkij – Részletek a Dió-
törőből; Bartók Béla – Román táncok. 
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Hupikék marad-e a falu?

Szavaztak a hupikék házairól elhíresült 
málagai falu lakói arról, hogy vissza-
térnek-e eredeti és hagyományos fe-

hér házaikhoz, vagy megtartják különleges 
kék színű házaikat – adta hírül a The Daily 
Telegraph online kiadása.

Juzcar, az andalúziai falu lakói nem fel-
tétlenül szeretnék visszakapni házaik ere-
deti fehér színét. Ez derült ki akkor, amikor 
a Sony, a Hupikék törpikék 3D című film 
gyártója vissza akarta állítani a spanyol há-
zak eredeti fehér színét. A falut fél éve alakí-
tották át hupikékké, amikor megszavazták 
az első hivatalos Törpfalu helyszínének.

A 250 helyi lakos arra hivatkozott, 
hogy a forgatás és a házak különleges színe 
miatt a falu különleges turisztikai vonzerő-
re tett szert és több mint 80 ezer látogatót 
vonzott. David Fernández Tirado polgár-
mester – akit fél éve csak Törpapának be-
céznek – hangsúlyozta, hogy a forgatás óta 
kitűnnek és eltérnek a dél-spanyol táj vakí-
tóan fehér házai közül.

„A hupikék falak fellendítették a he-
lyi kereskedelmet, javult a közhangulat és 

nőtt a foglalkoztatottság” – nyilatkozta 
a polgármester, majd hozzátette: „Hála a 
kékségünknek, ismertek lettünk az egész 
világon”. Az átalakítás miatt a faluban 
több mint egy tucat festő dolgozott és 
csaknem 1000 liter világoskék festék fo-
gyott el. Külön engedélyt kellett kérni az 
andalúziai regionális önkormányzattól, 
valamint a helyi püspöktől is, hiszen még 
a templomot is kékre festették. A népsza-
vazást vasárnap tartották, eredmények 
péntekre várhatók.

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 21.

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

Többnyire erősen felhős lesz az ég, szórvá-
nyosan várható többfelé havazás. Hidegfronti 
hatás miatt fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelent-
kezhet, 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 Butucaru Vlad (Maroshévíz) készítette. 

Nézem a toporgó öreg nénikét a multi be-
járata előtt. Nyitott a pénztárcája, nem tette el 
belőle azt a pár tíz- és ötvenbanist, nem akar 
szegényebbnek látszani annál, mint amilyen. 
Nem az a tapadós, kéregetős fajta, akinek ha 
adsz, soha nem szabadulsz meg tőle, ha vi-
szont méltatlankodsz, válogatott szitkok zá-
porában hagyhatod el a helyszínt. Ez a né-
nike nem nyújtja kérőn kezét senki felé, csak 
néz ránk mélyen ülő, vádló szemeivel. Valami 
baj van, nénike? Nincs, de ki kellett jönnöm, 
mielőtt úgy fagyok meg otthon, hogy senki 
sem veszi észre... Mire kimondta, mintha 
visszatért volna bele az erő. Elindult haza-
felé. Mintha csak azt akarta volna, hogy a 
világ tartsa számon. Ne úgy tűnjön el belőle, 
mint egy elhullott gazdátlan állat, akiről nem 
zeng dicshimnuszt az újság, akinek nem jár se 
strigula, se kereszt, se gödör, se ima. Merengve 
nézek utána. Ilyenkor ugyan adakozóbbak az 

emberek, de az ünnep magánya így is iszonyú 
teher lehet.

Gondolataimat fékcsikorgás kergeti szét, 
egy terepjáró fordul be hatalmas tempóval a 
multi parkolójába, majd büszke férfi száll ki 
belőle. Ismerős az arc. Ő az az amúgy istenká-
romló férfiú – nevezzük Kovácsnak, aki min-
den év karácsonyán veszi családját és bemegy 
a templomba. Hangos imája után fölemeli 
a kötegelt százasokat, s mikor minden szem 
rávetődik, jó magasról leejti az adományok 
közé. Mert Kovács úr nem élhet, nem halhat 
észrevétlenül, mint egy gazdátlan állat. Ko-
vács úr embernek tartja magát. Embernek, 
akiről bizony ír a sajtó – nem is akárhogy, 
embernek, akinek jár a strigula, jár a kereszt, 
a gödör, az ima. Róla beszélni fognak az em-
berek. Azt mondják majd: hej, de kár ezért a 
Kovácsért, nagyszerű ember volt... Most is öt-
ezer lejjel váltotta meg a bűnbocsánatot.

Búbánat és bűnbocsánat
  villanás n Szász Csaba
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