
LándzsávaL szúrt meg egy kiskorút egy borzonti férfi

Kórházban keresi a kibúvót a tettes?
Lándzsával, lesből támadt a 24 éves Ö. L.-re és 14 éves unokaöccsére a borzonti B. D. 
és fia az ünnepek előtt, szúrt sebeket és súlyos fejsérüléseket okozva az áldozatoknak. 

Gyergyóalfalu lakossága döbbenten, de némán szembesült az újabb erőszakos cselekménnyel – 
a többség vagy az elkövetőtől való félelmében hallgat, vagy azért, mert nem akarja,  

hogy ismét híradá sok középpontjába kerüljön szülőfaluja. > 4. oldal

Alfalvi utcakép. Az itt élők megelégelték, hogy a falu erőszakos cselekmények kapcsán kerül az újságok címlapjaira 

Mérlegelünk
Év végén mérlegelünk. Az 

egyéni mérlegek őszinték. Ha 
viszont a hallgatóságnak szán-
ják beszámolóikat azok, akik 
időnként a köz előtt kell mér-
leget készítsenek, félő, 
hogy a jövő évi válasz-
tások közelsége eltorzítja 
a tényeket, megszépíti a törté-
néseket.
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     sarány istván

Hargita megyében van
a legtöbb sípálya 63 5Költözhet a csíkszeredai 

katonai központ
Növekvő érdeklődés 
az önkéntesség iránt

HirDetés

HirDetés

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,2912î
1 amerikai dollár UsD 3,2837î
100 magyar forint HUF 1,4014ì

a megyei tanács Lenne
a parkadminisztrátor

Új gazda
a Gyilkos-tónál?
Hargita Megye Tanácsa átven

né az állami erdészettől a 
Békásszoros–Nagyhagymás Nemzeti 
Pa rk területének adminisztrálását. A 
kétéves terv előkészítése mel
lett a határ hollétének tisztá
zása vált sürgetővé:  Borboly 
szerint a Hargita–Neamţ határvitá
ban „nagy bajok vannak”.

közeLebb hozták

Élő Betlehem 
Szentegyházán

Egyedülálló kezdeményezésként, 
a Szent Gellért Alapítvány ötle

téből indult három éve az Élő Betle
hem Szentegyházán. A Szent Imre 
Társulat fiataljai idén is kosz
tümökbe öltözve, tehenek, 
szamarak, juhok által körül
véve elevenítették fel a karácsonyi 
születés történetét.

a csíkszéki rmdsz
tánczost támogatja

Az EMNP is 
jelöltet állít

Múlt héten hivatalosan is be
jelentette tisztségéből való 

lemondását Gyerkó László, az 
RMDSZ Hargita megyei szenátora, 
miután kinevezték a Versenytanács 
tagjává. A megüresedett RMDSZ
es szenátori székért folyó harcba az 
RMDSZ és az EMNP is indítja sa
ját jelöltjét. Az RMDSZ Csíki Terü
leti Szervezete Tánczos Barnát tartja 
a megfelelő embernek, az EMNP 
még nem döntött. Toró T. Tibor, 
az EMNP ideiglenes elnöke 
szerint a jelölt „kétségkívül 
székelyföldi lesz, aki kellő
képpen ismeri a régiót, és megfelelő 
tapasztalattal rendelkezik”.
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Csíkszentsimon éledezik

Közelebb hozTáK az ünnep szelleméT

Élő Betlehem Szentegyházán
egyedülálló kezdeményezésként,  
a Szent Gellért Alapítvány öt letéből 
indult három éve az Élő Betle-
hem szentegyházán. a szent 
Imre Társulat fiataljai idén is 
kosztümökbe öltözve, tehenek, 
szamarak, juhok által körülvé-
ve elevenítették fel a karácso-
nyi születés történetét.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A karácsonyi ünnepkör alatt 
idén is megrendezte Szent-
egyházán a már hagyomá-

nyossá vált Élő Betlehemet a Szent 
Gellért Alapítvány, amelyben az 
alapítvány keretén belül műkö-
dő Szent Imre Társulat fiataljai 
is kivették a részüket. Az Élő 
Betlehem lényege, hogy korhűen 
próbálja ábrázolni a betlehemi 
istállót, amelynek lakóit beöltö-

zött fiatalok személyesítik meg, 
emellett pedig élő állatok is helyet 
kaptak az istállóban a tehéntől 
kezdve a szamárcsikón keresztül 
egészen a juhokig. 

Az elképzelés 2009-ben szüle-
tett meg az alapítványt működte-
tő György házaspár fejében, akik 
úgy gondolták, hogy karácsony 
idején közelebb kellene hozni az 
emberekhez a betlehemi istálló 
üzenetét, megfoghatóvá téve a ka-
rácsonyi születéstörténetet.

Idén már egészen különleges lát-
vány fogadta a templomtérre láto-
gatókat az ünnepi szentmisék előtt 
és után: a jelmezekbe – Józsefnek, 
Máriának, napkeleti bölcseknek, 
pásztoroknak és angyaloknak – öl-
tözött fiatalok hangszeres kísérettel 
karácsonyi népi énekeket énekeltek 
a jászol körül György Ida és Elekes 
Ibolya vezetésével. 

– A karácsonyi énekek betanu-
lása és előadása az előző évekhez 
képest újdonságnak számított, 
ami a tavalyi megmozdulás ki-
értékelőjén fogalmazódott meg 
bennünk – mondta el György 
Attila.

Nagy népszerűségnek örven-
dett a kezdeményezés a legkiseb-
bek körében, ugyanis interaktív 
módon ők is belekapcsolódhat-
tak: a rájuk adott fehér ruhákkal a 
kis Jézust, vagy éppen angyalokat, 
pásztorokat személyesíthettek 
meg, beleülhettek a betlehemi já-
szolba is. György Ida és Attila azt 
szeretné, ha kialakulna az a szo-
kás, hogy családok is részt vegye-
nek ebben az akcióban, beöltözve 
a jászol mellett álló Máriának és 
Józsefnek, gyermekük pedig a 
kis Jézust személyesítené meg, ha 
csak néhány perc erejéig is.

Csíkszentsimon „újraindult”: a 
település kezdte kiheverni az 
egykori szeszgyár bezárásának 
sokkját. mozgalmassá vált az if-
júsági élet, a helyi fiatal fúvósok 
új teremben próbálva készültek 
az idei karácsonyi koncertre. az 
előadást a tervek szerint az újév-
ben Csíkszeredába is elhozzák.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Csíkszentsimon eléggé las-
san tudott feleszmélni az 
egykori szesz- és keményí-

tőgyár bezárása utáni sokkból. Az 
ipari létesítményt azért telepítet-
ték az alcsíki községbe, hogy felve-
vőpiacot szolgáltasson a környék 
krumplitermesztőinek, akik itt ér-
tékesíthették a keményítő alapanya-
gául szolgáló az aprópityókát. A 
gyár hatására elkezdődött a telepü-
lés iparosodása, az egykor igencsak 

jövedelmező ipari létesítmény több 
száz helyi lakost foglalkoztatott, 
emellett természetesen az üzem 
által befizetett adók és illetékek is 
jelentősen szaporították a község 
helyi tanácsának bevételét. Nem 
utolsósorban a melléktermékként 
keletkezett, olcsón megvásárolható 
gabonamaláta a környék állatte-
nyésztőinek jelentett előnyt. 

A szeszgyár bezárását követő-
en – a telephely ma világháború 
utáni időket idéz – többször is 
gazdát cserélt. Az egykori alkal-
mazottak kénytelenek voltak új 
állás után nézni. 

– Sokan külföldön próbáltak 
szerencsét, közülük néhányan gé-
pekkel, eszközökkel tértek vissza, 
lassacskán kialakult a vállalkozói 
réteg, illetve néhány állattenyésztő 
is megerősödött gazdasági szem-
pontból. A település az elmúlt 
években kezdett magára találni. 

A földek körül sem volt egyszerű 
a helyzet, az első körben az állami 
mezőgazdasági vállalat gazdálko-
dott a község birtokainak jó részén, 
amely majd később került vissza a 
jogos tulajdonosokhoz. A település 
birtokrésze egyébként sem túl nagy, 
legalábbis a többi, nagyobb alcsíki 
községhez viszonyítva – fejtette ki 
Fábián László polgármester.

Pozitívumként emelte ki a je-
lenleg zajló vagy tervezett fejlesz-
tési, ifjúságnevelési tevékenysége-
ket, azonban, mint megjegyezte, 
ezek „külső források nélkül aligha 
fenntarthatóak”, ezért nagy szük-
ség van minden segítségre. 

– Jól fogott a megyei önkor-
mányzat, illetve a kormányzati kép-
viselőink segítsége, akiknek jóvoltá-
ból számottevő, helyi költségvetésen 
kívüli pénz érkezett a községbe. 
A gazdasági sokkhatás múlóban, 
ám a jövőben is elengedhetetlen a 

külső források bevonása a község 
fejlesztésébe, ezek nélkül nem tud-
ja tartani az elmúlt évben felvett 
ütemet a település. Jól jött a 123A 
Csíkszentkirály–Tusnádfalu közötti 
útszakasz felújítása is, ezzel bekap-
csolódhat a korszerű közúti szállítás 
vérkeringésébe a község. Az útfelújí-
tási munkálatokon, úgy tűnik, lesz 
majd tavasszal helyreigazítanivaló a 
faluban, igyekszünk a lakosok érde-
keit képviselni, de egészében a pont-
ra tett közlekedési infrastruktúra a 
térség fejlődését nagyban előreviheti 
– vélekedett Fábián.

Az ünnepekre készülve a he-
lyi ifjúsági fúvószenekar már új 
teremben próbált, az előadással 
a falusfeleket lepték meg kará-
csonykor, de január elején a csík-
szeredai közönségnek is játszanak 
a szentsimoni fúvósok, akikről az 
a hír járja, hogy fiatalok ugyan, de 
kiváló előadók. 

A helyi katolikus plébániával 
közösen egy, a keresztény értékek, 
erkölcsi alapok megismertetésére, 
elmélyítésére törekvő, aktív ifjúsá-
gi csoportot is létrehoztak. 

– Szívesen jönnek a fiatalok a 
szentek életét bemutató filmvetíté-
sekre, vagy egyszerűen csak beszél-
getni. Célunk az, hogy a felnövekvő 
nemzedék erkölcsi tartását, érték-
rendjét előbb keresztény értékekkel 
töltsük fel, ne a hangos mulatók, 
szórakozóhelyek hatása alakítsa 
az ifjakat. Kár lenne, ha az egyre 
inkább lendületet kapó kezdemé-
nyezés megtorpanna, ám nehéz lesz 
csak saját erőből működtetni a szer-
vezetet. Még akkor is, ha a közbir-
tokossággal, egyházzal kifogástalan 
a viszony, a helyi erők egy irányba 
húznak. Továbbra is számítunk a 
megyei önkormányzat, illetve a bu-
karesti képviselet segítségére – fo-
galmazott a polgármester. 

Idén karácsonyi énekekkel készültek. Újdonság fotó: lőrincz kinga

Először zárult le az első iskolai 
félév karácsony előtt. A decem-
ber 24-én elkezdődött vakáció 
három hétig tart.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Közvetlenül karácsony előtt, 
december 23-án kezdő-
dött a vakáció az óvodá-

sok, iskolások és egyetemisták 
számára. Az első félév – amely a 
másodikhoz viszonyítva arányta-
lanul rövidebb – ezzel véget is ért, 
így a karácsonyfa alá bekerülhetett 
a bizonyítvány is. 

Első alkalommal kellett lezár-
niuk az első félévet karácsony előtt 
a tanároknak, a háromhetes téli 
szünet után, 2012. január 16-án 
kezdődik a második félév. Az egye-
temen tanulók számára az egyete-

mek által meghatározott időpont-
ban kezdődnek a kurzusok. 

A második félév január 16. és 
június 22. között öt hónapot foglal 
magába. Mivel nem lesz félévzárás, 
nincs szükség a félévközi vakációra 
sem. A második félévet a húsvéti 
vakáció szakítja meg, amely ebben 
a tanévben kéthetes lesz: április 7. 
és 22. között pihenhetnek majd a 
diákok és tanárok. A második félév 
június 22-én zárul. A nyári vakáció 
rövidebb lesz az eddigieknél, június 
23-tól szeptember 9-ig tart. 

A nyolcadik osztályosok szá-
mára egy héttel korábban, június 
15-én ér véget a tanítás, a tanévből 
egy hetet nekik a záróvizsgákra 
szánnak. A középiskolák végzőse-
inek június elsején ér véget a taní-
tás, a tanévből négy hetet fordíta-
nak az érettségi vizsgára. 

Vakációznak a diákok

megújult a menasági templom. Tamás József püspök egy-
házi képviselők, elöljárók és nagyszámú helyi lakos jelenlétében szen-
telte fel nemrég a menasági Szent László-templomot. A hat éve húzó-
dó felújítási munkálatok alatt a menaságiak a helyi kultúrotthonban 
gyűltek össze istentiszteletekre. Bár a templomot az országos restau-
rálási programba is bevette a kormány, a finanszírozás akadozott, így 
a munkálatok is lassan haladtak. A restaurálási munkálatokhoz az 
RMDSZ kormányzati forrásokat szerzett, és a megyei tanács is az ügy 
mellé állt, tavaly és idén hozzájárulva a költségekhez.



Megszüntette a Vár tér 1. szám 
alatti épület északi szárnyára 
kötött bérleti szerződést Csíksze-
reda önkormányzata, ami azt je-
lenti, hogy a jelenleg ott működő 
katonai központ jövőtől új helyet 
kell keressen magának. Hosszú 
idő után a város újra előveszi a 
volt Transzilvánia mozi épületével 
kapcsolatos teendőket is. 

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

Régi szándéka a városnak, 
hogy a vármegye egykori 
épületét teljes egészében a sa-

ját rendelkezése alá vonja – indokol-
ta az elmúlt pénteken tartott városi 
tanácsülést követően Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester azt a döntést, 
amelynek értelmében januártól 
nem hosszabbítják meg a hivatal 
északi szárnyában működő katonai 
elosztóközpont bérleti szerződését. 

Ráduly megjegyezte: a törvény 
a megyei önkormányzatot kötele-

zi arra, hogy helyiséget biztosítson 
a katonai központnak. Hozzátet-
te viszont, hogy meglátása szerint 
a sorkatonaság megszűntével a 
katonai elosztóközpont szerep-
köre is csökkent, ráadásul – mint 
fogalmazott – „van a városban 
több, a lakosság szempontjából 
fontosabb intézmény, amely sok-
kal inkább helyet kellene kapjon a 
polgármesteri hivatalnak otthont 
adó épület északi szárnyában”. 

– Az, hogy eddig itt működ-
hetett a katonai elosztóközpont, 
részünkről egy úri gesztus volt, de 
ennek az intézménynek nem itt, és 
nem ekkora felületen van a helye.  
A döntésről előzetes tájékoztatást 
kapott a megyei önkormányzat és 
a katonai elosztóközpont is – jelen-
tette ki Ráduly. Hozzátette, jelenleg 
csak a központ elköltöztetéséről 
döntöttek, arról nem, hogy ponto-
san mire szeretnék felhasználni az 
így a városháza rendelkezésére álló 
újabb felületeket. 

A pénteki tanácsülésen rábó-
lintottak a tanácsosok a Majláth 
Gusztáv Károly téren lévő egykori 
Transzilvánia filmszínház épületé-
nek felújítására is. A polgármester 
ezzel kapcsolatban azt közölte: a 
volt moziépület, valamint az egykori 
Vigadó épülete is megérdemli, hogy 
visszakerüljön a város kulturális kör-
forgásába. Az elképzelések szerint az 
egykori mozi helyén egy multifunk-
cionális teret képeznének ki, amely 
megfelelő lenne színházi, valamint 
táncelőadások számára, de alkalmas 
lesz filmvetítésekre, működhet majd 
koncertteremként, vagy akár konfe-
renciateremként is. 

Döntés született a tanácsülésen a 
Zsögödi Művelődési Ház bérmentes 
használatba adásáról a Zsögöd Egye-
sület számára, a felújított Piac és 
Jégpálya lakónegyedekben létesített 
sportpályák bérmentes használat-
ba adásáról a Csíki Sportegyletnek, 
illetve arról is, hogy korszerűsítik a 
Stadion utcai futópályát. 
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Év végén azt tesszük, ami nagyjából minden este: 
mit sikerült véghezvinni abból, amit elterveztem? A 
mérlegkészítés nagyon fontos ahhoz, hogy tudjunk, hol 
állunk, hova szeretnénk elérni, s ehhez mit kell még 
megtennünk.

Év végén fokozottabb ez a mérlegkészítési kényszer. 
A belülről fakadó és a külső elvárásoknak megfelelő egy-
aránt.

Tartok tőle, hogy az idei évértékelők kevesebb megva-
lósításról számolnak, számolhatnak be, mint a korábbi 
években megfogalmazottak, ugyanis a gazdasági világ-
válság hatásait érzi már minden társadalmi réteg: míg 
eleinte a külföldre dolgozó cégek dolgozói no meg a közal-
kalmazottak jövedelme csökkent jelentős mértékben, majd 
a nadrágszíjat kényszerből meghúzók táborát a valuta-
kölcsönt felvevők – főként a svájci frankban eladósodottak 
– gyarapítják. Aztán, hogy teljesebb legyen a kép, a tavalyi 
áradásokat idén szárazság követte, csökkentve az idei me-
zőgazdasági termelést, és vele együtt a jövő évi kilátásokat, 
reményeket is.

Mindettől függetlenül el tudom képzelni, hogy az 
év végi mérlegek sikerekről szólnak majd zömében. 
Tény, hogy idén is – néhol kevesebb pénzből, mint ta-

valy – sikerült valóban fontos beruházásokat eszközöl-
ni, többnyire olyan helyeken, ahol az elöljárók nem úgy 
képzelik a fejlesztést, hogy kinyújtott kezüket a pénz-
osztó szervezetek, hivatalok felé tartják, hanem minden 
követ megmozgatnak ezért, hogy a rendelkezésre álló 
kevés forrás mellé újabbakat kutassanak fel, s azokat 
ésszerűen hasznosítsák.

Ahol ezt tették, jól tették, mert a térség nagyon nagy 
hátrányt halmozott fel a többi térséggel való versenyben, 
s ezt a hátrányt csak szívós munkával lehet ledolgozni. Jól 
tették még akkor is, ha jelenleg – mint egy ismert társada-
lomkutató nemrégiben megállapította – a fejlesztés nem 
szükségletek, hanem a lehetőségek mentén zajlik. Azaz 
nem abba ruháznak be az önkormányzatok, amire a leg-

nagyobb szükségük lenne, hanem abba, amire kormány-
zati vagy uniós forrásból pénz hívható le. Az már csak sze-
rencsés egybeesés, ha a szükséglet találkozik a lehetőséggel, 
vagy legalább közel áll hozzá. De néha távol áll az igény 
a lehetőségtől, s vízhálózatot építenek ki ott is, ahol nem 
igénylik a lakók, elég volna csupán a csatornahálózat, vagy 
földgázt vezettek be oda is, ahol nincs rá szükség, inkább az 
olcsóbb fával fűtenek az emberek.

Tehát év végén mérlegelünk. A karácsony békéje segí-
tett valamennyiünknek megpihenni, alkalomadtán gon-
dolatainkban elmélyülni, s kicsit visszanézni ahhoz, hogy 
előre tekintsünk. Az egyéni mérlegek őszinték. Ha viszont 
a hallgatóságnak szánják beszámolóikat azok, akik időn-
ként a köz előtt kell mérleget készítsenek, félő, hogy a jövő 
évi választások közelsége eltorzítja a tényeket, megszépíti a 
történéseket.

De a polgárt, a lakosságot, a választókat nem olyan 
könnyű becsapni: ő ugyanis a saját bőrén érzi a megvalósí-
tásokat, azok áldásait. S mielőtt szavazna, ő is mérlegel...

Mérlegelünk
        NézőpoNt n Sarány István

 fotó: csíki zsolt
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Költözhet a katonai központ

Igennel szavaztak a városi tanácsosok a katonai sorozóközpont elköltöztetésére. Egységes álláspont fotó: csíki zsolt

Áttetsző tájákoztatók
a városba látogató turistákat, 
de a helyi lakosságot is szolgálja 
az a tizenöt információs pannó, 
amelyeket nemrég helyeztek el 
Csíkszereda fontosabb pontjain, 
illetve Hargitafürdő, Csíksomlyó, 
zsögöd közterein. a táblák rö-
vid tájékoztatókat tartalmaznak 
különböző közterületekről, tör-
ténelmi szempontból fontos épü-
letekről és szobrokról, segítve az 
arra járókat, hogy jobban megis-
merjék a várost.  

Márton Emilia

Hasznos információkkal 
szolgál Csíkszeredában 
a turistáknak és a város 

lakóinak a település látnivalóban 
gazdagabb pontjain elhelyezett 
15, átlátszó plexi lemezből készült 
tájékoztató tábla.

Már csak a vékony fémmerevítő 
pántok hiányoznak a pannók két 
széléről, ezeket vélhetően szerdáig 
felszerelik, azután hivatalosan is a 
város használatára bocsátják.

A Konstancán és Csíkszere-
dában a Heineken a közösségekért 
elnevezésű projekt keretén belül 
meghirdetett pályázattal a helyi 
közösségi élet javulását szerették 
volna szorgalmazni az illetékesek, 
ezért csakis olyan szervezetek és 

közintézmények pályázhattak, akik 
az említett településeken bejegy-
zett székhellyel rendelkeztek. Fél 
éve nyerte a közel 63 ezer lejes 
összeget a Heineken Románia és 
a CSR Nest Egyesület által kiírt 
pályázaton a Csíkszéki Erdélyi 
Kárpát-Egyesület és az Új Össze-
fogás Egyesület, ebből valósították 
meg a tervüket. A tervezés időigé-
nyes volt, a végeredmény esztétikus 
– foglalták össze.

Szabó Károly, a Csíkszéki Er-
délyi Kárpát-Egyesület elnöke 
elmondta, a 15 pannót úgy pró-
bálták elhelyezni, hogy lefedjék 
velük Csíkszereda fontosabb 
területeit – többek között a Vár 
téren, a sétálóutcában, a Majláth 
Gusztáv Károly téren, a gimná-
zium és a kegytemplom előtt, a 
Szabadság téren és a Nagy Imre 
Képtár előtt találhatóak. A tervek 
szerint az azokon álló információ-
kat magyar, román, angol és né-
met nyelven kívánták feltüntetni, 
helyszűke miatt azonban kényte-
lenek voltak a német nyelvű fel-
iratról lemondani. Az időjárási 
és más viszontagságoknak kitett 
táblák cserélhetőek lesznek, ha a 
hidegben, esőben, illetve a nyári 
napsütésben idővel megkopnak, 
megrongálódnak.



gyergyó
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> Év végi rendezvények Gyergyó szent
miklóson. Az önkormányzat által szervezett 
év végi szórakoztató rendezvények sora ma 
este 19 órai kezdettel folytatódik – a Szilágyi 
Vendéglőben nótaestet tartanak. Közös nép-
daléneklésre, nótázásra hívja a térség lakóit 
Oláh Aranka és a Csíkmadarasi Népi Zene-
kar. Fábry Sándor magyarországi humorista, 
műsorvezető tart humorestet december 29-
én 18 órától a művelődési ház színházter-
mében. A 20 lejes belépők már kaphatóak a 
Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ 
titkárságán, ugyanitt lehet 6 lejes sorsjegyet 
is váltani, melynek főnyereménye egy kétsze-
mélyes wellnesshétvége Kiskunmajsán. A ta-

valyi szabadtéri szilveszter sikerén felbuzdul-
va idén is óévbúcsúztató rendezvényt szer-
vez Gyergyószentmiklós önkormányzata. 
December 31-én 23 órára várják az itthon 
ünneplőket a művelődési ház előtti térre, 
ahol a Gyerki, azaz Gyergyószék Képviseleti 
Iroda munkatársai forró teával, forralt bor-
ral fogadnak mindenkit. Helyi együttesek 
szórakoztatják az ünneplőket, az esemény 
tűzijátékkal zárul. Az újév első pillanataiban 
beszédet mond Mezei János polgármester, 
illetve a történelmi egyházak köszöntői 
hangzanak el. Sorsjegyvásárlásra is nyílik le-
hetőség, ennek fődíjaként sorsolják ki a szil-
veszteri szerencsemalacot. 

Körkép
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LándzsávaL szúrt meg egy kiskorút egy borzonti férfi

Kórházban keresi a kibúvót a tettes?
Lándzsával, lesből támadt a 24 
éves Ö. L.-re és 14 éves unoka-
öccsére a borzonti B. D. és fia 
az ünnepek előtt, szúrt sebeket 
és súlyos fejsérüléseket okozva 
az áldozatoknak. Gyergyóalfalu 
lakossága döbbenten, de némán 
szembesült az újabb erőszakos 
cselekménnyel – a többség 
vagy az elkövetőtől való félel-
mében hallgat, vagy azért, mert 
nem akarja, hogy ismét híradá-
sok középpontjába kerüljön szü-
lőfaluja.

HN-információ

„Egyszerűen nem értem, 
miért estek nekünk és 
vertek meg” – kommen-

tálta a számára is megmagyarázha-
tatlan támadást a Hargita Népének 
Ö. L., elmesélve, hogy miután de-
cember 13-án este ellátták az állato-
kat, betértek a közeli kocsmába egy 
italra, ám amikor hazafelé tartottak, 
lesből rájuk támadt B. D. és fia. Az 
áldozatokkal lévő egyik juhászku-
tyát lándzsával leszúrták – az állat 

kimúlt –, és mindkét fiatalembert 
megsebezték: Ö. L.-nek a karját 
szúrta át a lándzsa, és fején több var-
rat jelzi, hogy súlyos ütéseket mér-
tek rá. Kiskorú unokaöccse – aki 
egyébként vendégként tartózko-
dott Borzonton – sokkal súlyosabb 
sérüléseket szerzett – neki a lábát 
érte lándzsaszúrás és koponyatörést 
szenvedett.

Menekülés
a felelősségre vonás elől?
„A gyermeket előbb Gyergyó-

szentmiklósra vittük kórházba, utá-
na Csíkszeredába, végül aztán Ma-
rosvásárhelyen kezelték” – magya-
rázta érdeklődésünkre Bicsak Árpád 
gazda, akinek állatait gondozza a 
megtámadott Ö. L. Elmondta, hogy 
a 14 éves fiút tudomása szerint az ün-

nepekre hazaengedték a kórházból, 
de továbbra sincs jól. Megjegyezte, 
elvárta volna, hogy B. D. felkeresse, 
és valamilyen magyarázattal szolgál-
jon tettére, illetve, hogy bocsánatot 
kérjen, ám ez nem történt meg. 

Helyszíni értesüléseink sze-
rint B. D. az esetet követően a 
székelyudvarhelyi kórházba utaltatta 
magát, mint több alfalvi is mond-
ta: „bizonyára elmebetegnek akarja 
nyilváníttatni magát, hogy megússza 
az ügyet”.

Negatív társadalmi
összefogás
Gyergyóalfalu lakossága – úgy 

tűnik – a Csala Zsolt-gyilkosság 
után megelégelte, hogy szülőfaluja 
erőszakos cselekmények kapcsán 
szerepeljen az újságok címlapján, 

ugyanis a sajnálatos eseményről vagy 
egyáltalán nem beszélnek, vagy arra 
próbálják rávenni az érdeklődőt: ne 
foglalkozzon a témával. 

„B. D.-nek messzire nyúlik a 
keze, magas szinteken vannak kap-
csolatai, és ezt az ügyet is megússza, 
mint ahogy az előzőeket is” – jelen-
tette ki a Hargita Népének az egyik, 
neve elhallgatását kérő alfalvi lakos. 
Mint magyarázta, B. D. – aki egyéb-
ként a Jehova Tanúi vallási gyüleke-
zet tagja – többször, több helyen is 
így hencegett: „Öt percre leteszem a 
vallásomat, majd miután megverte-
lek, ismét visszaveszem.” 

Egy másik falustárs arról szá-
molt be, hogy a lakosság fél az ag-
resszív viselkedésű B. D.-től, akinek 
– szerintük – még azt is sikerült 
elérnie, hogy a korábban a község-

ben szolgáló rendőrt elhelyezzék 
Gyergyóalfaluból. 

Bűnügyi eljárás indul
B. D. egyébként fakitermelés-

sel foglalkozik. A falubeliek közül 
többen is tudni vélik, hogy idős 
embereket környékezett meg, „mé-
zes-mázas szavakkal vagy éppen 
fenyegetéssel”, rávéve őket, hogy 
átruházzák erdeik kitermelésének 
jogát. Sokak szerint ebből szerezte 
vagyonát is. 

Filip Gheorghe megyei rendőr-
ségi sajtószóvivő megerősítette ér-
tesüléseinket, elmondva: december 
13-án valóban történt Borzonton 
ilyen támadás. Az ügyben jelenleg 
nyomozás zajlik, és annak függvé-
nyében, hogy a törvényszéki orvos 
milyen sérüléseket állapít meg, B. D. 
ellen rendkívül erőszakos ütlegelés 
vagy súlyos testi sértés gyanújával 
nyomozást indítanak. „A rendőr-
ségi nyomozást minden bizonnyal 
ügyészségi eljárás is követi” – szö-
gezte le a Hargita Népének Filip 
Gheorghe.

Hargita Megye Tanácsa átvenné 
az állami erdészettől a Békás-
szoros–Nagyhagymás Nemzeti 
Park területének adminisztrálá-
sát. A kétéves terv előkészítése 
mellett a határ hollétének tisztá-
zása vált igen sürgetővé.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A környezetvédelem terén 
szeretne jelentős lépése-
ket tenni a megyei tanács 

– jelentette ki Borboly Csaba 
Gyergyószentmiklóson, vázolva a 
Gyilkos-tóra és környékére vonat-
kozó terveket, illetve a megyehatár 
kérdését. 

– A természetvédelem szem-
pontjából egymást erősítő hatást 
szeretnénk elérni, kétségtelen, 
hogy egész Székelyföld szintjén 
kell foglalkoznunk a kérdéssel. 
Turisztikai stratégiákban merész 
célként szerepel, hogy az európai 
turista első tíz úti célja között he-
lyet kapjon Székelyföld is. Ehhez 
sok színes programra van szük-
ség. A megyei tanács hozzálátott 
e téren egy több mint tíz pályá-

zatból álló csomag megírásához, 
így a következő években a megye 
természeti és épített örökségének 
láthatóvá tétele, megóvása, fejlesz-
tése játszik majd szerepet. És ha 
már meg vagyunk áldva Natura 
2000-es övezetekkel, akkor ezeket 
ne problémaként kezeljük, hanem 
húzzunk belőlük hasznot az ott 
élő emberek számára. Ezek kezelé-
sében szeretnénk szerepet vállalni, 
ugyanakkor nagyobb erővel bírni 
a megyénkben lévő Békás-szoros–
Nagyhagymás Nemzeti Park érté-
keinek megőrzésében – jelentette 
ki a tanácselnök. Borboly úgy véli, 
e téren haszna is van a gazdasági 
válságnak: – Az országos erdésze-
ti hivatal meg kíván szabadulni 
azoktól a rezervátumoktól, me-
lyekben nincs jelentős mennyiségű 
erdős területe. Másfél-két év alatt 
befejeződne az átadás, és ennek 
tükrében az RMDSZ Hargita 
Megyei Egyeztető Tanácsa (HET) 
nemrég hozott egy döntést: a me-
gyei tanács ebben felelősséget kell 
vállaljon. Átvesszük a nemzeti 
park adminisztrálását, ennek je-
lentős költségével együtt. Igenis 

versenyezni fogunk azért, hogy a 
szomszédos megyével szemben mi 
tegyük a jobb ajánlatot – jelezte a 
megyeitanács-elnök.

Az elképzelés szerint a Hargi-
ta megyei közhasznú társulásnak 
– melynek tagja minden helyi ön-
kormányzat – keretében születne 

egy szervezet, a védett övezetek 
ügykezelésével foglalkozó hivatal. 
„Meglátjuk, ez elégséges lesz-e, hogy 
ellássa a rezervátum adminisztráció-
ját, amennyiben nem, természetesen 
létrehozunk egy külön intézményt.”

Egyre sürgetőbbé vált a határvi-
ta rendezésének kérdése is, olyany-

nyira, hogy rendkívüli HET-gyűlés 
tárgyalta az ügyet. Aggodalomra ad 
okot, hogy a szomszédos megye újra 
beindított több, korszerűsítést célzó 
engedélyeztetési folyamatot a kérdé-
ses területeken, így a szoros kivilágí-
tása is újra napirendre került. 

– Itt nagy bajok vannak, mert 
a Hargita–Neamţ-határvitában a 
megyei kataszteri hivatalunk a Ne-
amţ megyeiek javára szóló vélemé-
nyezést tett le a minisztériumba. 
Próbálunk lépni a határmódosítás 
ellen, a megyei tanács unszolására si-
került elindítani több pert, de sajnos 
Gyergyószentmiklós város részéről 
még mindig eredménytelenül várjuk 
az újabb, használható dokumentá-
ciókat – figyelmeztetett Borboly. 
Szerinte az ügy rendezése azért is ha-
laszthatatlan, mert most készülnek 
az 1968-as megyésítési törvény tér-
képmellékletei, és azokon a részeken, 
ahol határvita van, a belügyminiszté-
rium tesz igazságot. 

– Nincs magyar államtitkár eb-
ben a minisztériumban, nagy támo-
gatottságra nem számíthat Hargita 
megye, így csak az összefogás segít-
het – szögezte le a tanácselnök.

a megyei tanács Lenne a parkadminisztrátor

Új gazda a Gyilkos-tónál?

Új gazdája lehet a nemzeti park erdőinek. Cél a fenntartható fejlesztés
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> A Napot ünnepelték Székelyud
var helyen. Az ősi magyar szokásokat 
idézve, a téli napforduló alkalmából kö-
zös Napünnepen vett részt közel tucatnyi 
székelyudvarhelyi fiatal, a Budvár melletti 
Csicser dombon. A Székely Pajzs Egyesü-
let és a Szik Baranta idén is megtartotta 
a napünnepet, amely a legtöbb népnél a 
kereszténység felvétele előtt a fény újjá-
születésének ünnepe volt. Waum Péter, 
a Székely Pajzs vezetője arról számolt be, 
nagyon fáradtságos volt megmászni a 
Csicsert, viszont a szemük elé táruló téli 
panoráma bőven kárpótolta fáradalma-
ikat. Egy zsák szalmát vittek a helyszínre 

tűzgyújtónak, ugyanis kizárólag termé-
szetes anyagot égettek a tűzben. A részt-
vevők saját maguknak elkészítették az 
ujjnyi vastagságú, tenyérnyi fahasábra rótt 
kívánságfát (kívánságlista), amelyet a tűz-
be helyeztek. Ezt követően egy perc néma 
csenddel tisztelegtek az ősök előtt. Waum 
hangsúlyozta, semmiféle szakrális, liturgi-
kus esemény nem volt a megemlékezésen. 
„A legtöbb ember úgy tudja, hogy a kará-
csony ünnepe a keresztyénségtől szárma-
zik, pedig csak a pogányoktól vették át” – 
válaszolt Waum Péter arra a kérdésre, miért 
tartják fontosnak napünnepet tartani. A 
szervezők szerint a régi regösénekek és az 

ősi pogány szimbólumhasználata szerint a 
Nap egyéves útja során, az élet örök kör-
forgásának szimbólumaként  karácsony-
kor, a téli napfordulón ér el a mélypontra. 
A sötétség ekkor a legerősebb, a nappal a 
legrövidebb, a Nap fénye a legerőtlenebb. 
Egy pillanatra úgy tűnik, hogy a hó és jég 
magát a Napot is legyőzi, amely az őszi 
napéjegyenlőség-ünnep óta érezhetően 
egyre gyengébb, erőtlenebb. A látszólag 
legyőzött Nap azonban karácsony napján 
újjászületik. Még bölcsőjében legyőzi a sö-
tétséget és a hideget, és elkezdi a felemel-
kedés, az élet felfelé szárnyalásának útját.
Waum azt is elmondta, hogy a karácsony 

szó két magyar szóból tevődik össze: a 
tájszólásban mai napig is használt kara, 
azaz feketéből, továbbá a csonkból. A két 
szót összeolvasva kapjuk a „karacsonk”-ot, 
amely annyit tesz: a sötétség maradéka. 
Ezt a kifejezést nem a szlávoktól vettük 
át. „Az is téves, hogy az ünnep kapta a ke-
recsensólyomról a nevét, pedig pontosan 
fordítva van – mondta Waum –, a Kassai 
Kódex szerint a magyar nép karácsony-ün-
nep körében sólyomröptetést tartott fiatal 
kerecsensólymokkal, a karácsony-ünnep 
során a madarakat megáldották. Ez a ha-
gyomány közismert volt még a középkori 
Magyarországon.” (A. J.)hí
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Változtass, hogy Változhass!

Növekvő érdeklődés 
az önkéntesség iránt

több száz lampion szállt az 
ég felé székelyudvarhely köz-
pontjából december 24-én 17 
órakor, ahol közös énekléssel, 
jókívánságokkal tűzdelve ért 
véget a nagy népszerűségnek 
örvendő II. karácsonyi vásár.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Szentestére a karácsonyi han-
gulat mellé már a hideg is 
megérkezett Székely udvar-

hely re. A központban berendez-
kedett karácsonyi vásár kiállítói 
szerint felejthetetlen élmény volt 
a tíznapos rendezvényen jelen 
lenni, igazi családias hangulat ala-
kult ki.

– Eladás szempontjából is 
megérte jelen lenni. Nagyon 
praktikusak voltak a kis házikók, 
be volt vezetve az áram is, s ezeket 
gyakorlatilag ingyen bocsátotta 
rendelkezésünkre a polgármeste-
ri hivatal – összegzett lapunknak 
Kovács Béla baróti szíjgyártó.

Gábor Balázs homoród szent-
páli fafaragó kifejtette, neki 
anyagilag nem érte meg részt 
venni a vásáron, de bízik abban, 
hogy idővel népszerűek lesznek a 
portékái.

– A legnépszerűbb termékünk 
a gyógynövényes fürdősó volt: 
nem dicsekszem az áruértékesí-
téssel, de a szervezés kiválóra sike-
redett – számolt be Tófalvi Csaba 
a Góbé termékek standjánál.

Kilyén Irma bútorfestő el-
mondta: „Jól éreztük magunkat, 
árulni is eleget tudtunk. Ebédet is 
kaptunk, jól el voltunk látva. Ki-
zárólag pozitív véleményem van. 
Udvarhelyi viszonylatban nagyon 
jól vitték a termékeinket.”

A kiállítók zöme nehezmé-
nyezte, hogy nem szereltek fel 
megfelelő mellékhelyiséget, to-
vábbá egy héten keresztül ugyan-
az a karácsonyi dalválogatást hall-
gathatták. A résztvevők szombat 
délután ötkor közösen elénekel-
ték a Csendes éjt, majd ingyen 
kiosztották a nagy népszerűség-
nek örvendő lampionokat. Pár 
perc után egyszerre engedték az 
ég felé a jókívánságokat jelképező 
mécseseket. A látvány felejthetet-
len volt. 

Bunta Levente, Székely ud-
var hely polgármestere velősen 
summázott a Hargita Népének 
a vásárról: Úgy gondolom, hogy 
tetszett a székelyudvarhelyieknek, 
ezért jövőre is megszervezzük.

Fárasztó, de sikeres évet tud 
maga mögött az Egy Mosoly az 
Életért Egyesület. Amellett, hogy 
különösebb toborozás nélkül 
egyre többen jelzik részvételi 
szándékukat az önkéntes prog-
ramban, tevékenységük nemcsak 
az idősek életébe hoz némi színt 
és örömet, de az önzetlen munkát 
végző diákok hozzáállására, fel-
fogásmódjára és értékrendjére is 
jótékony hatással van.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az Egy Mosoly az Életért 
Egyesület számára a kará-
csonyi ünnepek sem teltek 

tétlenül, ami várható volt, hiszen a 
Baczkamadarasi Kis Gergely Refor-
mátus Gimnáziumon belül működő 
szervezet diákjai már Mikuláskor 
megígérték a szombatfalvi és lókodi 
öregotthonok lakóinak, hogy kará-
csonykor visszatérnek.

Az önkéntes szeretetszolgálatot 
végző egyesület alelnöke, Lőrinczi 
Edit elmondta, igyekeznek, hogy 
minden hónapra jusson valamilyen 
tevékenység, látogatásaiknak min-
dig legyen valamilyen tartalma. Bár 

január 15-ig vakációznak az önkén-
tesek, már most tervezik a farsangi 
bálra való felkészülést, jelmezek, ál-
arcok készítését.

– Megérdemelt ez a pihenés, 
mert a diákjaink által végzett munka 
szinte emberfeletti erőfeszítés volt, 
s mindezt szabadidejükben tették, 
önkéntesen – hangsúlyozza Lőrinczi 
Edit, elárulva, hogy ajándékokkal, 
ünnepi műsorokkal igyekeznek az 
idősek életét szebbé tenni, de az 
általuk végzett szeretetszolgálat az 
egyesület fiatal tagjainak életében is 
komoly változásokat hozott.

Az önkéntes munkát másfél 
évvel ezelőtt öt diákkal kezdték, 
ma már tizennégyen vannak, sőt 
legutóbb, december 22-én a lókodi 
látogatásuk alkalmával két külsős is 
jelezte részvételi szándékát. Lőrinczi 
Edit már korábban tapasztalta, hogy 
az önzetlen munka magukra az ön-
kéntesekre is igen jótékony hatással 
van, de nem tette szóvá, úgy vélte, ta-
lán elfogult. A pozitív visszajelzések 
azonban egyre gyakrabban érkeztek 
tanárkollégák és a szülők részéről is.

– Annyi rosszat mondanak a 
mai fiatalokra, beskatulyázzák őket, 
mondják, hogy számítógépbolon-

dok, hogy hamis az értékrendjük, 
szerintem lehet változtatni ezen 
– mondja Lőrinczi Edit –, mert 
gyerekekben genetikailag megvan a 
segítőszándék, ők is érzik, hogy ha 
segítenek, akkor ettől ők is többek 
lesznek, de kell valaki, hogy vezesse 
őket, hogy kitűzzön egy célt, hogy 
mutassa nekik az utat.

Mint mondta, másfél év telt el, 
s nemhogy lankad, de egyre növek-
szik az érdeklődés.

– Tapasztalom, de hallom ta-
náraiktól, szüleiktől, hogy mennyi-
re megváltoztak, mennyire más a 
hozzáállásuk, mennyit változott az 
értékrendjük – fűzi hozzá –, s bár ez 
nem azt jelenti, hogy mindenkiből 
éltanuló lett, de már másképp viszo-
nyulnak az élet dolgaihoz, a szüleik-
hez, az idősekhez.

Az egyesület elnökének meg-
győződése, szükség van arra, hogy az 
ifjúságból egyre többen végezzenek 
ilyen tevékenységet.

– Számomra idén az volt a legna-
gyobb karácsonyi ajándékom, hogy 
láttam az időseken, de főleg a fiatalo-
kon, hogy jó az, amit csinálunk – ér-
tékelte Lőrinczi Edit, az Egy Mosoly 
az Életért Egyesület alelnöke.

KArácsonyI vásár

Az ég felé küldték 
jókívánságaikat

Minden lampion mellé jókívánság jár. Több száz mécses szállt az ég felé Fotó: csedő attila

Karácsony a szombatfalvi öregotthonban Fotó: szász csaba



A Regionális Fejlesztési és Turisz-
tikai Minisztérium adatai sze rint 
az ország 17 megyéjében je lenleg 
127 engedéllyel rendelkező sípá-
lya létezik. Összesített hosszuk 
116 km körül van, ami nemzetkö-
zi összehasonlításban kevésnek 
mondható, és az is negatívum, 
hogy a sípályák zöme igen rövid. 
Hargita megye vezet a pályák szá-
mát illetően, de köztük alig van 
olyan, amely hossza meghaladná 
az egy kilométert.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A turisztikai minisztéri-
um statisztikai adataiból 
kiderül, hogy a legtöbb 

sípálya megyénkben van – szám 
szerint 25. A második helyet 19 
sípályával Brassó megye foglalja 
el, a harmadikat pedig Prahova 
18-cal. Jobbára rövid pályákról 
van szó, amelyek hossza még az 
egy kilométert sem teszi ki – az 
egy kilométernél hosszabb hazai 
sípályák száma egyébként is ala-
csony, csupán 39: a leghosszabb, 
4600 méteres Brassó-Pojánán 
található, a második egy sinaiai 
sípálya (Drumul de Vară) 2970 
m-rel. 

Új beruházások
Marosfőn és Salamáson
Hargita megye sípályái kö-

zül csupán két, Bucsin környéki 
pálya hossza haladja meg az ezer 
métert: Csatavésze 1149 m-es és 
Bucsinhavas ugyancsak ekkora 
szakaszt biztosít a lesiklóknak. A 
maroshévízi Fenyő sípálya hossza 
1000 méter. 

Annak ellenére, hogy az utób-
bi esztendők során országszerte 
több sípálya is létesült, illetve 
korszerűsítették a meglévőket, 
beleértve ellátmányuk jobbítá-
sát is, nemzetközi összehason-
lításban nincs mivel kérkedni. 
A sípályák építési-fejlesztési 
programjába belekapcsolódott 
a szaktárca is, erre vonatkozóan 
született meg a Sízés Romániá-

ban program, amely keretében a 
megvalósítandó projekteket az 
állami költségvetésből, a Regi-
onális Fejlesztési és Turisztikai 
Minisztérium költségvetése ré-
vén finanszírozzák. Az érintett 
területi-közigazgatási egységek 
ugyan önrészt kell biztosítsanak, 
de ezek arányaik tekintetében 
elenyészőek. 

A program keretében Borszéken 
létesült korszerű sípálya, amelyet az 
idén adtak át. A turisztikai beruhá-
zási programok és projektek név-
jegyzékét jóváhagyó 2011/1220-as 
kormányhatározat mellékletében 
egyébként az új létesítmények kö-
zött szerepel két sípálya jellegű is, 
az egyik Salamáson, a másik pedig 
Marosfőn.

Jövedelmező pályák
Hévízen és a Madarasi-
Hargitán
A szakemberek igazolják, 

hogy távolról sem rendelkezünk 
olyan adottságokkal, mint pél-
dául Svájc, Franciaország vagy 
Ausztria, ám ennek ellenére – 
jobb eredmények érdekében – 
az infrastruktúrán javítani kel-
lene. A természeti adottságok 
okán kevés az egy kilométert 
meghaladó sípályák száma – 
összehasonlításként a franciaor-
szági Risoul sítelepen a pályák 
összhossza 180 km, összesen 
116 hóágyút működtetnek és 
50 sífelvonót üzemeltetnek. 
Ugyanakkor az infrastruktúra 
fejlesztése hozzájárulhat a téli 
sportok űzéséből származó be-
vételek növeléséhez, e tekintet-
ben pedig a külföldiek idevon-
zása jelenthetne többletet.

A szaktárca rangsorolta az üze-
meltető vállalkozásokat a 2010-es 
esztendei bevételeik alapján. Az 
első helyre a Hunyad megyei 
Lupeni városában tevékenykedő 
Comexim Kft. került, amely 3,4 
km-nyi sípályát üzemeltet, s amely-
nek tavalyi bevételei 2 millió eurót 
tettek ki. Második helyre a neves 
üzletember, George Copos brassói 
cége került, az Ana Teleferic, amely 
15 km-nyi sípályát működtet, s 
amelynek 2010-es esztendei bevé-
telei 1,4 millió eurót jelentettek. 
Harmadik helyre egy megyénkbeli 
cég került, a maroshévízi Farmacia 
Nova – ez egy magánszemély tu-
lajdonában van, Maroshévízen 
üzemeltet két sípályát, és múlt 
esztendei bevétele 667 ezer euróra 
rúgott. A 10-es toplistán még egy 
megyénkbeli cég szerepel, a két 
magyarországi befektető tulajdo-
nában lévő Bagolykő Kft., amely 
a Madarasi-Hargitán működtet 2 
km-nyi sípályát, s amelynek tavalyi 
bevételei 53 000 eurót tettek ki. 
Mint ismert, a 2010-es esztendő 
az időjárási viszonyok okán nem 
bizonyult ideálisnak a síelés szem-
pontjából.
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A Sízés Romániában program felfuttatásában megmutatkoztak 
fonákságok is: megemlíthető például a Vâlcea megyei Voineasa település 
szomszédságában építendő sípálya (Vidra–Obârşia Lotrului). Ennek a 
beruházásnak az értéke több mint 118 millió lej (áfa nélkül), átadási ha-
tárideje pedig 2013. június 30-a, de állítólag már a jövő esztendő végére 
el fog készülni. Egy igen korszerű létesítményről van szó, sífelvonókkal, 
sílifttel, hóágyúkkal, 400 férőhelyes parkolóval. A dokumentációban az 
szerepel, hogy a körzetében mintegy 2500 férőhellyel rendelkező ven-
déglátó ipari kapacitás létezik – ám ez csak papíron, ugyanis a Vidra 
helységben egykor található üdülőtelep a szakszervezetek tulajdonában 
van, jelenleg pereskedés zajlik a terület és bizonyos létesítmények tulaj-
donjogát illetően, de ettől függetlenül az ott lévő létesítmények ma már 
nem működnek. Így a legközelebbi szálláshely a sípályától 9 kilométerre 
található, és ott is csak 100 személy elszállásolására van lehetőség. A meg-
közelítése is körülményes, mivel a Transalpina országutat télen lezárják, 
így csak Petrozsény felől közelíthető meg, amely viszont 40 km-re van a 
sípályától. Ugyancsak 70 km-re van Brezoi város, de ott sem találni túl 
sok szálláshelyet. 

A SzAktáRcA ÖSSzeSítéSe SzeRint

Hargita megyében van a legtöbb sípálya
7-eS koRMányRendelet

Újabb leosztások
HN-információ

Összesen 272 ezer lej elkülö-
nítését hagyta jóvá a kor-
mány Hargita megyei te-

lepülések számára múlt heti ülésén. 
Mivel a 2006/7-es, víz- és csatorna-
rendszerek, valamint sportbázisok 
építésére vonatkozó kormányrende-
let keretében felhasználatlan össze-
gek maradtak, amelyeket eredetileg 
sportbázisok építésére szántak, a 
Regionális Fejlesztési és Turisztikai 
Minisztérium infrastrukturális beru-
házásra csoportosította át, és Hargi-
ta megyéből három község részesült 
belőle: Csíkkarcfalva, Csíkmadaras 
és Románandrásfalva – az előbbi ket-
tő csatornázásra, Románandrásfalva 
pedig hídfelújításra. A leosztás a 
december közepi, egymillió eurónyi 
pénzelkülönítést egészíti ki. Akkor 
ennyit utalt ki a fejlesztési és turiszti-
kai minisztérium Hargita megyei te-
lepülések számára a 2006/7-es kor-
mányrendelet alapján. A kormány 
akkori döntése értelmében a megyé-
nek kiutalt 3 760 124 lejből tizenkét 
település csatornázásra, egy pedig 
Románandrásfalva, hidak ja vítására 
kapott pénzt. Csatornázási munká-
latokra Csíkkarcfalva, Csík madaras, 
Csíkpálfalva, Csík szent imre, Csík-
szentmárton, Csík szent simon, Csík-
szent tamás, Gyer gyó csomafalva, Gyer-
gyóditró, Ho mo ródszentmárton, 
Or osz hegy és Szentegyháza részesül 
az összeg ből. Ezek közül hét köz-
ség – Szentmárton, Ditró, Ho-
moródszentmárton, Szentegyháza, 
Oroszhegy, Szentimre, Szent simon 
– a szerződésbe foglalt összeg utolsó 
részletét is megkapta, tehát a teljes 
pénzt sikerült lehívni a kormánytól.

Minderre az igénylést a terüle-
ti RMDSZ-szervezetek javaslatai 
alapján állították össze, és Hargita 
Megye Tanácsa közbenjárásával, 
az RMDSZ kormányzati tisztség-
viselői támogatásával fogadta el a 
kormány. Borboly Csaba, a megyei 
tanács elnöke kapcsolódó nyilat-
kozatában kiemelte Tánczos Barna 
államtitkár szerepét, aki „nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy elfogadják 
a Hargita megyéből felterjesztett lis-
tákat, a mostani, második leosztást is 
ő segítette elő”.

A sípályák infrastrukturális fejlesztése hozhat több jövedelmet fotó: mihály lászló / archív
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Múlt héten hivatalosan is be-
jelentette tisztségéből való 
lemondását Gyerkó László, az 
RMDSZ Hargita megyei sze-
nátora, miután kinevezték a 
Versenytanács tagjává. A meg-
üresedett RMDSZ-es szenátori 
székért folyó harcba az RMDSZ 
és az EMNP is indítja saját je-
löltjét. Az RMDSZ Csíki Terüle-
ti Szervezete Tánczos Barnát 
tartja a megfelelő embernek, 
az EMNP még nem döntött.

hN-információ

Múlt pénteken, azaz de-
cember 23-án megtar-
totta ülését a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) Csíki Területi Ál-
landó Tanácsa, amelyet azután 
hívtak össze, hogy Gyerkó Lász-
ló december 20-án lemondott 
szenátori tisztségéről, valamint 
RMDSZ-tagságáról, mivel állam-

elnöki rendelettel a Versenytanács 
tagjává nevezték ki. A kinevezést 
jelentős előrelépésnek tartja a te-
rületi szervezet, mivel újabb helyi 
ember került egy országos szinten 
nagyon fontos intézménybe. Az 
RMDSZ Csíki Területi Szerveze-
tének Állandó Tanácsa a Gyerkó 
László által elvégzett munka 
folytatására a legalkalmasabbnak 
Tánczos Barnát, a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési tárca államtit-
kárát tartja, és őt támogatja majd 
az időközi választáson. Gyerkó 
véleménye szerint a megkezdett 
munka tekintetében előnyt jelent, 
ha a gazdasági szakember helyét 
egy ugyancsak gazdaságban jártas 
személy veszi át.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) ideiglenes 
elnökének múlt heti nyilatkozatá-
ból kiderül, hogy a frissen alakult 
párt is jelöltet állít majd a tiszt-
ségért folyó harcban. A Krónika 

napilapnak adott nyilatkozatában 
kifejtette: az EMNP-nek erköl-
csi kötelessége, hogy alternatívát 
kínáljon a választópolgároknak, 
így saját jelöltet fognak állítani a 
Gyerkó László lemondása követ-
keztében megüresedett szenátusi 
mandátum betöltésére rendezen-
dő időközi választáson. „Mivel a 
Székelyföld tömbmagyar vidék, 
a jelöltállítás nem veszélyezteti a 
terület magyar képviseletét. Még 
nem döntöttük el, hogy kit vá-
lasztunk a pozíció betöltésére, ezt 
mindenképpen meg kell majd vi-
tatni a néppárt döntéshozó fóru-
main – nyilatkozta Toró.

Hozzátette: az EMNP vár-
hatóan január folyamán fog-
ja bejelenteni, hogy kit jelöl a 
szenátori tisztségre, az érintett 
azonban kétségkívül székelyföl-
di lesz, aki kellőképpen ismeri a 
régiót, és megfelelő tapasztalat-
tal rendelkezik.

Gyerkó László és Traian Băsescu. A szenátori tisztség betöltése megmozgatta a közéletet

A BENEDEK-FOREST KFT.
értesíti az érintetteket, hogy 
a Csíkszentgyörgy, Armaseni 
utca 480. szám alatt található 
elsődleges fafeldolgozó műhely 
működtetéséhez a környezet-
védelmi  engedélyezési eljárást 
elindította.

A tevékenység előrelátha-
tó környezeti hatásaival kap-
csolatos információk megte-
kinthetők hétköznap 8–15 
óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket 
a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 15 napon belül, írásban 
nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség-
hez, az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

Telelon: 0266–312454, 
0266–371313  

Fax: 0266–310041 

Pionírok négyszögben. A rendszerváltás előtt is kötelező volt a himnuszéneklés

LibeRáLiS-DeMokRata keZDeMényeZéSRe

Himnusszal indulhat a hét
a szenátus múlt heti ülésén ar-
ról határozott, hogy hétfőnként 
kötelező lesz a román nemzeti 
himnusz eléneklése az általá-
nos és középiskolák osztályter-
meiben – adta hírül a Mediafax. 
a jogszabály azután válik hatá-
lyossá, miután elfogadja a kép-
viselőház is.

A felsőház a nemzeti zászló-
ról, a himnuszéneklésről, 
illetve a nemzeti címer 

használatáról szóló 1994/75-ös 
törvényt módosította szerdán 56 
igen és 37 nem szavazattal, vala-
mint egy tartózkodással.

Maria Stavrositu, a Liberális-
Demokrata Párt (PD-L) képvise-
lője néhány hónappal korábban 
nyújtotta be módosító javaslatát, 
amely előírja az általános és közép-

iskolai osztálytermekben a román 
nemzeti zászló kifüggesztését. A 
képviselő szerint a tervezet „tör-
vényes keretet teremt ahhoz, hogy 
a diákok tudatosítsák a nemzeti 
szimbólumok fontosságát or-
szágunk identitásának kinyilvá-
nításában azáltal, hogy ezeket a 
szimbólumokat folyamatosan, 
intézményes keretek között hasz-
nálják”.

A módosító indítványt még a 
képviselőháznak is el kell fogad-
nia. Maria Stavrositu nem sokkal 
azt követően adta be javaslatát, 
hogy szeptember elején botrány 
robbant ki annak kapcsán, hogy a 
Románia–Franciaország Európa-
bajnoki labdarúgó-selejtező előtt 
az énekes hibásan énekelte a him-
nuszt, ezért ötezer lejes bírságot 
róttak ki rá.

a cSíkSZéki RMDSZ táncZoS baRnát táMoGatja

Az EMNP is jelöltet állít
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A bAnki pénzmozgásokról

Honnan jön és hová megy?

Hogy honnan jön a bankokhoz 
a pénz, illetve miként képződ-
nek finanszírozási forrásaik, 
és hogy hová megy, azaz mi-
ként alakul a hitelezés, arra a 
választ a román nemzeti bank 
statisztikái adják meg. Az ada-
tok szerint október végén a ban-
kok rendelkezésére országos 
viszonylatban 318 milliárd lej 
állt, az általuk kihelyezett ösz-
szegek, azaz a hitelállományok 
értéke 280 milliárd lej volt. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A jegybank adatai szerint 
október végén a magán-
ügyfelek letéti állománya 

180 milliárd lejt tett ki, ebből 110 
milliárd lej a lakossági letét és 70 
milliárd lej a cégeké volt. Ezen-
kívül a külföldi finanszírozásból 
138 milliárd lej állt a rendelkezé-
sükre. 

mit mutatott 
a hitelállomány? 
A hazai székhelyű kereskedel-

mi bankok ugyanezen időben az 
államnak 63 milliárd lejnyi, a ma-
gánszférának pedig 221 milliárd 
lej hitelt nyújtottak, ebből 104 
milliárd lejt tett ki a lakossági hi-
telállomány és 117 milliárd lejt a 
vállalkozások által felvett hitelek 
összege. A számadatokat össze-
vetve kiderül, hogy a privátszféra 

esetében a hitelállomány jóval 
meghaladta a letétek értékét. Ez 
főleg a cégek esetében mutat je-
lentős különbséget. Egyértelmű 
következtetést azonban nem le-
het levonni, mert vannak olyan 
megyék, ahol a letéti állomány 
és a hitelállomány közti arány 
másként alakult. Hargita megye 
esetében például a letéti állomány 
meghaladja a hitelállományt. Az 
előbbi nagyságrendje 1,40 milli-
árd lejt tesz ki, az utóbbié pedig 
1,34 milliárd lejt. Ezen belül a 
lakosság tekintetében kedvezőbb 
a kép: a lakosság letétállománya 
megyénkben október végén 1,1 
milliárd lejt tett ki, a lakossági 
hitelállomány pedig csak 681 
millió lej volt. Nem így a cégek 
esetében, amelyek hitelállománya 
több mint kétszeresét tette ki a 
letéti állományoknak. A lakosság 
esetében egyébként más megyék-
hez képest jóval alacsonyabb a 
hátralékos hitelállomány, s ennek 
is megvolt a szerepe abban, hogy 
kedvezően alakult a hitel–letét-
arány.

Hátralékos kategóriák
Országos viszonylatban a hi-

telállomány elrugaszkodásában 
meg volt és megvan a szerepe annak 
is, hogy számos ügyfél nem képes 
határidőre törleszteni. A jegybank 
statisztikai adatai szerint a magán-
szféra 221 milliárd lejes hitelállomá-

nyának több mint a fele, azaz 116 
milliárd lej különböző hátralékos 
kategóriába sorolandó. Ebből 101 
milliárd lejt tesz ki az úgynevezett 
standard hitelállomány (a határidő-
re vagy legfeljebb 11 napos késéssel 
eszközölt törlesztés), 41 milliárd 
lejnyit az úgynevezett megfigyelési 
kategóriába (a törlesztési határidő 
15–30 nap közötti elmulasztása) 
tartozó hitelállomány, a 30 és 60 
nap közti hátralékos hitelállomány 
24 milliárd lejt jelent, a kétséges 
kategóriába (60–90 nap közti hát-
ralékot jegyző hitelek) 10 millió 
lejnyi hitel tartozik, a kockázatos 
vagy veszteséges hitelállomány 
pedig 41 milliárd lej tett ki. Ez 
utóbbi nagysága aggasztó, lévén, 
hogy a hitelállománynak mintegy 
19 százalékát jelenti. Ennek okán 
pedig a bankok céltartalékai köny-
nyen átcsúsznak veszteségekbe: 
az év eleje óta eltelt időszak során 
a hátralékos hitelek a bankoknak 
mintegy 200 millió euró értékű 
veszteséget okoztak. 

Az utóbbi időben hallani ar-
ról, hogy a romániai kereskedel-
mi bankok finanszírozási nehéz-
ségeknek nézhetnek elébe, annak 
okán, hogy az anyabankok pénz-
összegeket vonhatnak ki. A jegy-
bank adatai függvényében ennek 
veszélye egyelőre nem áll fenn, 
mert durván számolva is a kihe-
lyezhető pénzállományuk értéke 
meghaladja a 30 milliárd lejt. 

> Az okostelefonokat is támadják. A 
Symantec tapasztalatai szerint 2011 volt az 
első olyan év, amikor a mobiltelefonok elle-
ni támadások igazi veszélyként jelentek meg 
a vállalatok és felhasználók számára. Az in-
ternetes biztonsággal foglalkozó társaság sze-
rint az okos mobileszközök használatának 
elterjedésével a készülékek egyre nagyobb 
kockázatnak vannak kitéve, különösen a 
mobilokat célzó rosszindulatú programok 
miatt, amelyek példátlan módon szaporod-
nak, nőtt az adatvesztés veszélye is. Piackuta-
tók szerint a mobiltelefonok eladása év végé-
re elérheti a 461 milliót, meghaladva a PC-
értékesítést. Az okostelefonok és táblagépek 

értékesítése 44 százalékkal haladja majd meg 
a PC-eladásokat 2011-ben. A kiberbűnözők 
miatt 2011-ben a mobilos kártevők aránya 

jelentősen megnőtt, azoktól a kártevőktől 
kezdve, amelyek emelt díjas üzenetekkel 
bombáznak, egészen a rosszindulatú progra-

mokig, amelyek az információlopásra speci-
alizálódtak. A Symantec elemzése szerint a 
célzott támadások leggyakoribb áldozatai 
a kis- és középvállalkozások: ezek ugyanis 
nincsenek felkészülve az ilyen jellegű fe-
nyegetések elhárítására, miközben csak a 
felük gondolja úgy, hogy mivel ők kisebb 
cégek, nincsenek veszélyben. Ez azonban 
szöges ellentétben áll a tapasztalatokkal. A 
Symantec adatai szerint 2010 eleje óta az 
összes célzott támadás 40 százaléka az 500 
alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató 
vállalatokra irányult, szemben azzal a 28 
százalékkal, amelyek kifejezetten a nagyvál-
lalatokat célozták.hí
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A válság okozta pénzhiányt enyhítené az EKB. Euróáradat

Ügyintézés. Nem áll fenn annak veszélye, hogy a kereskedelmi bankok finanszírozási nehézségekkel küzdjenek fotó: mihály lászló/archív

Piaci pénzözön
az EKB-től

Az Európai központi bank (Ekb) a bankokon keresztül 
igyekszik enyhíteni az európai adósságválság miatt 
kialakult pénzhiányt. Ezért soha nem látott mértékű, 
közel 500 milliárd eurónyi forrást biztosít a bankrend-
szernek.

489,19 milliárd eurót helyezett ki új, hároméves banki 
likviditási eszközének első tenderén az Európai Köz-
ponti Bank (EKB). Elemzők átlagosan 250 milliárd 

euróra számítottak. Több elemző azonban jóval nagyobb 
kihelyezést sem tartott valószínűtlennek: az elemzői vára-
kozások 150-600 milliárd eurós sávban szóródtak.

Az EKB szerdán arról tájékoztatott, hogy összesen 523 
euróövezeti bank vett részt a tenderen. A 489,19 milliárd 
eurós kihelyezés az EKB történetének legnagyobb egysze-
ri likviditásfolyósítása. Korábban, 2009 júniusában egy 
egyéves aukció keretében 442 milliárd eurót hívtak le az 
euróövezeti bankok.

Szintén szerdán tartott háromhavi tenderén 29,74 mil-
liárd eurót folyósított az EKB összesen 72 pénzintézetnek. 
Az MTI által idézett piaci vélemények szerint a hároméves 
likviditási eszköz „bújtatott” mennyiségi enyhítés, azaz pénz-
nyomtatás. A bankok ugyanis az újonnan megszerzett for-
rásokat kötvénypiaci vásárlásra fordíthatják, amivel kisegít-
hetik a bajba jutott euróövezeti államokat, így mentve meg 
saját magukat is.

Korlátozhatja ezeket a törekvéseket ugyanakkor az, 
hogy a szigorúbb tőkemegfelelési kritériumok nyomán az 
euróövezeti bankok óvakodhatnak a kockázatosabbnak 
ítélt európai eszközök vásárlásától. A tőkemegfelelési mu-
tatók számításánál ugyanis az eszközállományt kockázati 
súlyozással veszik figyelembe, így a kockázatosabb papírok 
magasabb tőkefedezetet tesznek szükségessé.

Az EKB legközelebb február 29-én tart hároméves lik-
viditási tendert. Az EKB kormányzótanácsa december eleji 
kamatdöntő ülésén határozott egy új, hároméves lejáratú 
likviditási tender meghirdetéséről a bankszektor várha-
tó középtávú likviditási gondjainak enyhítése érdekében. 
Mint Mario Draghi, az EKB elnöke akkor elmondta, az 
euróövezeti bankok 2012 első negyedévében jelentős lik-
viditási gondokkal szembesülhetnek, mivel ekkor nagyobb 
összegben járnak le középtávú (átlagosan 3 és fél éves lejá-
ratú) banki kötvények. 

Az aukción rögzített kamatszint mellett teljes kihelye-
zéssel ajánl likviditást az EKB. A hároméves tender kere-
tében szerzett források esetében egy év után visszafizetési 
opcióval rendelkeznek a bankok.



A parlament a december 19-én 
megjelent 2011/291-es számú 
törvénnyel jóváhagyta a 2014. 
január 1-jéig a fiskális-költ-
ségvetési szektorban alkalma-
zandó főbb számokat. Ennek 
értelmében 2012-ben a költ-
ségvetési hiány a bruttó nem-
zeti össztermékben (PIB) nem 
haladhatja meg a 3 százalékot, 
2013-ban pedig a 2,5 százalé-
kot. Ugyanakkor a személyzeti 
költségek felső határa 2012-
ben nem lehet nagyobb, mint 
7,2 százalék, 2013-ban pedig 
több mint 7,1 százalék. To-
vábbá a törvény értelmében a 
2012-es és 2013-as évi állami 
költségvetési, valamint a tár-
sadalombiztosítási költségve-
tések tervezetei kidolgozásá-
nál ezeknek a határértékeknek 
a betartása kötelező.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az uniós irányelvekkel össz-
hangban született meg az 
elmúlt esztendő áprilisá-

ban a fiskális-költségvetési fele-
lősség törvénye, a 2010/69-es szá-
mú törvény. Ennek 18. szakasza 
értelmében minden esztendőben 
a kormánynak május 30-ig kell 
jóváhagynia a következő három 
esztendőre a fiskális-költségveté-
si stratégiát, s azzal egyidejűleg a 
már említett fő számok felső ha-
tárainak jóváhagyására vonatkozó 
törvénytervezetet is, amelyeket be 
kell nyújtania a parlamentnek.

Intések a költségvetési 
tanácstól, bírálatok 
a nemzetközi 
pénzintézetektől
Ennek az előírásnak, de a 

szóban forgó törvény másabb 
előírásainak sem sikerült érvényt 
szerezni az elmúlt esztendőben, 
ugyanakkor a kormány rendsze-
rint elengedte a füle mellett a 
költségvetési tanács bíráló ész-
revételeit is. Így például a költ-
ségvetési tanács az elmúlt idő-
szakokban kifogásokat emelt a 
költségvetési-kiigazítás egyes té-
telei tekintetében, többek között 
bírálva a kormány rendelkezésére 
álló költségvetési tartalékalap 
„nagyságrendjét”, illetve annak 
felhasználási módját. Rosszallá-
sukat fogalmazták meg továbbá 

legutóbbi romániai látogatásuk 
során a nemzetközi pénzintéze-
tek képviselői is. 

Feltételezhető, hogy mind-
ez jelzésértékű volt a kormány 
számára, és ennek okán ter-
jesztette be a minap megjelent 
törvény tervezetét – igaz, jócs-
kán megkésve, mert a határidő 
május 30-án lejárt. Így akár 
úgy is értékelhető, hogy pusz-
ta formalitásként kezelte azt a 
kötelezettségét, amelyet előír a 
2010/69-es törvény. Ezt a fel-
tételezést látszik megerősíteni 
az is, hogy a szóban forgó tör-
vénytervezet beterjesztésére és 
elfogadására egyidejűleg került 
sor a 2012-es esztendei állami 
költségvetés, valamint társada-
lombiztosítási költségvetés el-
fogadásával és megvitatásával. 
Joggal vetődhet fel a kérdés: ha 
a fiskális-költségvetési felelőssé-
gi törvényben előírtakra, illetve 
az azok alapján jóváhagyott fő 
számokra kell alapozni a költ-
ségvetési törvénytervezeteket, 
akkor miért nem előbb született 
meg a (bevezetőben is említett 
2011/291-es) törvény.

Fő számok 2012-ben: 
szó sem lehet a 
közszférai bérkiigazításról?
A fő számok felső határait 

megszabó jogszabály kapcsán a 
költségvetési hiányra, illetve a 
személyzeti költségek részará-
nyára már utaltunk. Nézzünk 
meg más fő számokat is. 2012-
ben az állami költségvetés össz-
kiadásainak felső határa 107,87 
milliárd lej, a személyzeti költ-
ségeké pedig 17,34 milliárd 
lejhez közelít. A területi-köz-
igazgatási egységek összesített 
általános költségvetésében en-
gedélyezhető összköltség 51,84 
milliárd lej, ebből személyzeti 
költség 17,36 milliárd lej. A tár-
sadalombiztosítási költségvetés 
esetében az előbbi 51,74 milli-
árd lej, az utóbbi pedig 130,4 
millió lej. Lévén, hogy felső 
határokról van szó, a jelzett 
keretek semmiképpen sem lép-
hetők túl. Következtetésként, 
amennyiben a személyzeti költ-
ségeket a szóban forgó szinte-
ken foglalták be az idei állami, 
valamint társadalombiztosítási 
költségvetésekbe, nem létezik 

mozgástér. Ha ez így van, akkor 
szó sem lehet 2012-ben eset-
legesen közszférai bérkiigazí-
tásról vagy béremelésről. Azaz 
igen, de csak abban az esetben, 
ha jelentős arányú létszámcsök-
kentésre kerül(ne) sor. Ám ezzel 
nem számol a minap elfogadott 
2012-es évi állami költségvetés. 
Ami pedig az esetleges menet 
közbeni közszférai béremelést 
illeti, arról mostanság már hall-
gatnak. Igaz, egy „igen halk szó” 
is elhangzott: a minap Marian 
Sârbu, a kormánykoalícióban 
lévő UNPR elnöke mellékesen 
megjegyezte, hogy nem tartja 
kizárnak a béremelés lehető-
ségét április vagy május folya-
mán. Nem tulajdonítható kü-
lönösebb jelentőséget ennek a 
megjegyzésnek, mert az UNPR 
szerepe a kormánykoalícióban 
gyakorlatilag a rábólintásban 
merül ki, nyilatkozataiknak 
legjobb esetben is csak elméle-
tileg van jelentőségük.

Végül: a vázolt 2010/291-es 
törvény értelmében 2012-ben 
az állami költségvetési hiány 
felső határa 22,49 milliárd lej 
lehet, a társadalombiztosítási 
költségvetés, valamint a munka-
nélküliségi segélyalap költség-
vetési egyenlege pedig plusszal 
kell záruljon…
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KöltségvEtési Fő számoK

Puszta formalitás?

Gazdaság

> Olcsóbb lehet a kőolaj. A Brent 
olajfajta hordónkénti átlagára 105,20 
dollár lesz jövőre a Reuters által meg-
kérdezett elemzői várakozások átlaga 
szerint az idei mintegy 111 dollár után. 
Az egy hónappal korábbi felméréshez 
képest a szakértők közel negyede rontott 
az északi-tengeri olajfajta jövő évi átlag-
árára vonatkozó becslésén az euróövezeti 
adósságválság várható elhúzódása miatt. 
A novemberben megkérdezett elemzők 
még 1,80 dollárral magasabb, 107 dol-
láros olajárra számítottak 2012-re. Fel-
tehetően azonban így is magas marad a 
nyersolajfajta ára az iraki és a kazahsztáni 

olajszállítások bizonytalansága miatt, va-
lamint arra a lehetőségre, hogy a Nyugat 
leállítja iráni olajvásárlásait, válaszul arra, 
hogy az ország atomfegyver kifejleszté-
sére törekszik. A Brent eddigi történel-
mi csúcsa 147,50 dollár volt, amit 2008 
augusztusában ért el. Az idén eddig ez 
az olajfajta áprilisban volt a legdrágább, 
127,02 dollár.

> Ikarus buszokat gyárthatnak 
Nagy váradon azt követően, hogy az 
Ikarus-gyár jogutódja értesítette erről 
a szándékáról a város tömegközlekedési 
vállalatát. A Krónika napilap szerint a 

vállalat PPP-típusú partnerségre lépne 
a magyarországi gyárral, amely nyolc-ki-
lenc méteres kisbuszokat és tizenkét mé-

teres nagybuszokat gyárthat a városban. 
Csuzi István, a tömegközlekedési válla-
lat igazgatója szerint optimista forgató-
könyv szerint már jövő tavasszal elkez-
dődhet a gyártás. A magyarországi cég 
a járművek 40 százalékát gyártja Nagy-
váradon, a többit továbbra is Budapes-
ten szerelik össze. A váradi gyártósort 
kezdetben egy busz hagyja el havonta, 
de idővel öt-hat járművet is összesze-
relhetnek. Egy kisbusz gyártási ára 80 
ezer euró, egy nagybuszé 150-160 ezer 
euró, de amennyiben a helyi UAMT 
alkatrészgyár is részt vesz a gyártásban, 
csökkenhet a költség.hí
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 hirdetés

Christine Lagarde. Az IMF vezérigazgatója bizalmi válságról beszél

AggódiK Az imF vEzérigAzgAtójA

Lagarde:
Veszélyben az egész 

világgazdaság
Christine lagarde, a Nemzetközi valutaalap (imF) ve-
zérigazgatója szerint az egész világgazdaság veszély-
ben van az európai adósságválság miatt, és sürgette az 
európai országokat, hogy próbáljanak meg egy nyelven 
beszélni.

Lagarde rámutatott: a december 9-i uniós csúcs csak 
átmenetileg nyugtatta meg a piacokat, „a közadós-
ságokat és az egész pénzügyi rendszer szilárdságát 

tekintve bizalmi válságról van szó”. Szerinte továbbá a 
csúcsértekezlet pénzügyi kérdéseket illetően nem volt elég 
részletes, viszont a gazdasági alapokat érintő alapelvekben 
túl bonyolultnak bizonyult. Az IMF-vezető egy „egyszerű 
és részletes” menetrendet sürget. Szerinte a befektetők erre 
várnak, a nagy alapelvek nem érik el a kívánt hatást.

Az egyes államokban erősödő protekcionizmus megne-
hezíti, hogy nemzetközi koalíciós stratégia szülessen, tette 
hozzá, ugyanakkor konkrét országokat nem nevezett meg.

Az IMF vezérigazgatója úgy véli, hogy mára már a vi-
lággazdaság korábbi motorjainak számító országok – így 
például Kína, Brazília vagy Oroszország – is érintettek, és 
a jövőben ezeket a gazdaságokat is instabilitási tényezők 
fenyegetik.

A csúcstalálkozón a brit vétó miatt nem sikerült az 
uniós alapszerződés módosítása, ezért külön kormányközi 
szerződést írtak, amihez az összes eurózóna tagország bele-
egyezését adta, a nem eurózóna tag uniós országok pedig 
időt kértek nemzeti parlamentjeik jóváhagyásához.

A különszerződés tartalma azonban nem igazán hatotta 
meg a hitelminősítőket, mivel nem tartalmazott azonna-
li intézkedéseket. Az eurózóna tizenöt országának negatív 
figyelőlistára vételét bejelentő S&P vezető közgazdásza az 
uniós csúcs után azt mondta, bár fontos döntések születtek a 
válságkezelésben a csúcstalálkozón, de további lépések szük-
ségesek mind a fiskális, mind a monetáris politika terén.
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Őssejtekkel végzett kezelések, 
génterápia, személyre szabott rák-
gyógyszerezés, bravúros műtétek 
és a gyógyászatban használható 
különleges eszközök jelezték az 
orvoslás fejlődését a 2011-es 
évben. Visszatekintésünkben a 
figyelemre méltó műtéteket és 
eszközöket gyűjtöttük össze.

Világszerte elsőként ültettek 
be idén svéd szakemberek 
mesterséges légcsövet egy 

36 éves férfinak. A stockholmi 
Karolinska Intézet klinikáján június 
9-én hajtották végre a 12 órás, áttö-
rést jelentő műtétet a légcsőrákban 
szenvedő páciensen. A férfi laborató-
riumban előállított légcsövet kapott, 
amelyet saját őssejtjeivel burkoltak 
be. Mivel a szerv előállítására hasz-
nált sejtek a férfi saját sejtjei voltak, 
a beültetést követően kilökődés 
nem történt, és a páciensnek nem 
kell kilökődésgátló szereket szednie. 
A páciens azóta normális életet él a 
felülvizsgálatát reykjavíki lakhelyén 
ellátó Izlandi Egyetem klinikájá-
nak orvosai szerint. A Karolinska 
Intézetben azóta egy újabb hasonló 
transzplantációt is elvégeztek és egy 
harmadik előkészületei zajlanak.

Esély a szívroham után
Amerikai és indiai mérnökök 

új megközelítéssel próbálkoznak 
a szívrohamon átesett páciensek 
kezelésében: szén nanoszálakból 
és egy felszívódó műanyagból álló 
nanotapasszal gyógyítanák a szí-
vet. Amikor szívinfarktust szenved 
el valaki, az oxigénhiányos állapot 
következtében elhal a szív sejtjei-
nek egy része. Elpusztulnak például 
olyan idegsejtek, amelyek a szív ösz-
szehúzódásaiban vesznek részt, biz-
tosítják a szívdobbanás alatt aktív 
sejtek szinkronitását, lehetővé téve 
a vér megfelelő ütemű pumpálá-
sát. A fejlesztők nanotechnológiai 
eljárással egy vázszerű szerkezetet 
hoztak létre szén nanoszálakból és 
egy polimerből. Az alkalmazott kü-
lönleges szén nanoszálak átmérője 
60 és 200 nanométer között volt, a 
csövecskék alakja pedig spirálvonalú. 

A szén nanoszálakat egy orvosi célra 
engedélyezett, biológiailag lebom-
ló műanyaggal, a tejsav-glikolsav 
kopolimerrel (PLGA) öltötték ösz-
sze. A szintetikus tapasz így 22 milli-
méter hosszú és 15 mikrométer vas-
tagságú lett, amelyre szívizomsejte-
ket, úgynevezett kardiomiocitákat, 
valamint idegsejteket juttattak. A 
szén nanoszál kitűnően vezeti az 
elektronokat, elektromos összeköt-
tetést hoz létre, így stabilizálhatja a 
szív összehúzódásainak ütemét.

Jár a lebénult férfi
Először sikerült amerikai idegse-

bészeknek elérniük, hogy egy mind-
két lábára megbénult férfi a gerince 
alsó szakaszába ültetett elektródák-
kal önállóan képes felállni, lábait 
mozgatni és segítséggel lépkedni. A 
most 25 éves Rob Summers, egykori 
baseballjátékos még 2006-ban szen-
vedett el olyan balesetet, melynek 
következtében mellkastól lefelé meg-
bénult. Ezt az okozta, hogy megsé-
rültek a gerinccsatornájában futó 
idegek, melyek az agyba, és onnan 
vissza az alsó végtagokba szállítják az 
elektromos impulzusokat. A műtét 
során a sebészek 16 elektródát he-
lyeztek el a lumboszakrális (ágyék és 
keresztcsont környéki) gerincvelőbe, 
és összekötötték azokat az idegköte-
gekkel, melyek a boka, a csípő, a térd 
és a lábujjak mozgását kontrollálják. 
A beavatkozást követően rendszere-
sen elektromos árammal stimulálták 
az idegeket, mintha csak az agyból 
jött volna az inger.

Sellő a bélben
Úszókapszulás endoszkópot 

fejlesztettek ki japán kutatók. Az 
önjáró, távirányítható endoszkó-
pos kapszula képes végighaladni az 
emésztőrendszeren és képeket kül-
deni a testből. A Sellőnek elnevezett, 
ebihal alakú minirobot körülbelül 
1 centiméter átmérőjű és 4,5 centi-
méter hosszú, mágneses meghajtá-
sú, ezáltal nagy pontossággal ellen-
őrizhető iránya és helye. A kapszula 
irányításához az orvosok joysticket 
használnak, miközben egy képer-
nyőn ellenőrzik helyzetét.

Olcsó vérteszt
Áttörést hozhat a fertőzések 

diagnosztizálásában a világ rosszul 
felszerelt területein egy olcsó, kis 
méretű vérteszt, amelyet amerikai 
kutatók fejlesztettek ki. Az mChip 
mindössze hitelkártya-méretű, ára 
csupán 1 dollár és percek alatt képes 
különböző fertőzések megállapí-
tására. A prototípusok, amelyeket 
a HIV vírussal és a szifilisszel való 
fertőzöttség tesztelésére dolgoztak 
ki, közel 100 százalékos pontossá-
got mutattak a ruandai kipróbá-
lás során. A műanyag kártyán tíz 
detektálófelület van, így mindössze 
egy vércseppből többféle betegség 
tesztelhető vele. Az eredmények 
szabad szemmel is leolvashatók az 
eszközről, de egy olcsó detektor is 
kapható hozzá.

Kiszimatolt tbc
Indiai kutatók közel járnak egy 

„elektronikus orr” kidolgozásához, 
amely a kilélegzett levegőből képes 
megállapítani a tbc baktériumával 
való fertőzöttséget, így az eszköz a 
tuberkulózis gyors diagnózisát te-
heti lehetővé. Az „e-orr” elemmel 
működik, egy kézzel működtethe-
tő, leginkább az elektronikus alko-
holszondákhoz hasonlít. Használa-
takor a páciens belefúj a készülékbe, 
amelynek érzékelői azonosítják a 
tbc biomarkereit a kilélegzett leve-
gőben lévő apró váladékcseppek-
ben, majd az eredményt lényegében 
azonnal kijelzi az eszköz.

Okos fecskendő
Önmagától visszahúzódik egy 

újonnan kifejlesztett orvosi fecs-
kendő, amikor érzékeli, hogy elér-
te a vénát, így csökkenhet a félre-
sikerült intravénás injekciózások 
száma. Amikor a tű eléri a vénát, 
a megváltozott nyomás elmozdít 
egy membránt, amely azután egy 
aprócska rugó segítségével aktiválja 
a tű visszahúzását. Becslések szerint 
az intravénás injekciók harmadát 
nem sikerül elsőre beadni, aminek 
gyakori oka, hogy az orvos vagy a 
nővér átszúrja a vénát anélkül, hogy 
észrevenné.

Levendula, kamilla, kapor, rozma-
ring, mirtusz, fahéj, fodormenta. 
Régóta ismertek, illatuk mindig 
elvarázsolta a kirándulókat, gyűj-
tőket. Ötezer évvel ezelőtt az óko-
ri kultúrákban nemcsak gyönyör-
ködtek bennük, hanem sokféle 
módon fel is használták ezeket a 
növényeket. Szakrális, kozmetikai 
és gyógyító célokra szinte kivétel 
nélkül alkalmasnak bizonyultak, 
főként a belőlük nyert illóolajok. 

  

Bár a mai világban már egyre 
kevesebbet járunk erdőkbe, 
mezőkre, nem is ismerjük 

igazán a sokféle virág nevét, illatát, 
hatását, az ősi tudás nem tűnt el. 
Táltosok, varázslók, sámánok meg-
őrzött tudása éli mégis napjainkban 
reneszánszát, újra felfedezi a ma em-
bere a természet ajándékait.

Az illatterapeuták szerint az illat-
terápia tudatosan használja fel az illa-
tok testi működésünket befolyásoló 
hatását. E terápia fő eszköztárát a vi-
rágokban, növényekben lévő illóola-
jok képezik. Az illóolajokat különfé-
le eljárásokkal vonják ki a növények-
ből. A tiszta illóolaj rendkívül drága, 
mivel egy kilogramm előállításához 
az adott növényből több tonnányi 
mennyiségre is szükség lehet. Kis 
mennyiség, nagy érték – ez a valódi 
illóolaj legfőbb jellemzője, de éppen 
ezért sok a hamisítvány, viszont a 

mesterségesen előállított illóolajnak 
csak illata van, gyógyhatása nincs, 
mert éppen a lényeg hiányzik belől: 
a virág lelke.

Az illóolajok felhasználási terü-
lete igen széles körű, a kozmetikában 
éppúgy sikerrel alkalmazzák, mint 
az alternatív gyógyászatban, mivel 
sokirányú kedvező hatása bizonyí-
tott. Fertőtlenítő, közérzetjavító, 
idegnyugtató, szív- és veseműködést, 
vérnyomást szabályozó szerepe köz-
ismert. Általában azt szokták mon-
dani, hogy a test és lélek harmóniáját 
segíti elő ez a modern terápia.

Az évezredek óta ismert illóola-
jok modernkori felfedezése 1920-
ban kezdődött, mikor egy francia 
vegyész a levendulaolaj gyógyító ha-
tását kezdte kutatni. Ma már sokféle 
módon alkalmazzák a különféle il-
latokat, fürdővízben, szaunában, in-
halálás céljából, külsőleg és belsőleg 
is. Franciaországban és Belgiumban 
már kapszulákban, pasztillákban, 
cukorkákban, kúpokban is kapha-
tók illóolaj készítmények.

Mivel kis mennyiségben is erős 
hatásúak, csak ellenőrzötten, szak-
ember irányítása mellett szabad az 
aromaterápiát alkalmazni. Bár sok 
orvos nem ismeri még ezt a terápiát, 
akadnak olyanok is, akik ajánlják a 
betegeknek stressz, migrén, asztma, 
bőrelváltozások, gyomorégés és sok 
egyéb panasz esetén is.

Az ünnepek sokak számára a nagy 
dínom-dánomról, a gasztronómiai 
kísértésekről és a plusz kilókról 
szólnak – a nagy lazaságban az 
ajánlottnak akár háromszorosa 
is lehet a kalóriabevitel. Mielőtt 
bárki is rosszul lenne a túlevéstől, 
érdemes a nagy lakomák után ne-
gyed-félórás egészségügyi sétá-
val segíteni az emésztést.

A Brit Dietetikusok Szövet-
sége szerint a britek ka-
rácsony napján átlagosan 

6000 kilokalóriát fogyasztanak, 
ami háromszorosa a nők ajánlott 
napi kalóriabevitelének, és több 
mint kétszerese a férfiak számára 
ajánlottnak. De az ünnepi időszak 
többi napjára is jellemző a túlevés: 
a britek ilyenkor átlagosan napi 
500 kalóriával többet vesznek ma-
gukhoz, mint az ajánlatos, így az új 
évre már átlagosan több mint két 
kiló súlyfeleslegeset halmoznak fel. 
A nagy lazaság után nehéz gyökere-
sen változtatni az étkezési szokáso-

kon, így a felesleges kilók is tartósan 
megmaradhatnak.

Az ünnepi étkezés legkellemet-
lenebb pillanatai, amikor az ember a 
hatalmas lakoma után úgy érzi, szin-
te rosszul van a sok evéstől. Az alábbi 
tanácsok ennek a kényelmetlen álla-
potnak a megelőzését szolgálják.

Ha túlette magát, étkezés után, 
lustálkodás helyett tegyen egy leg-
alább negyedórás sétát. Félórás sé-
tával már körülbelül 200 kalóriát 
égethet el.

Soha ne egyen csak azért, mert az 
étel ott van ön előtt. Ha nehéz ellen-
állni a kísértésnek, inkább tegye el az 
ételt az asztalról, és a süteményestálat 
se hagyja folyamatosan szem előtt. 

Soha ne a tévé előtt étkezzen: 
készítsen elő a tányérjára mérték-
letes adagot, és mindig az asztalnál 
fogyassza el.

Egyen lassan: mire ugyanis a 
gyomorból felér a teltséget jelző in-
ger az agyba, körülbelül negyedóra 
telik el. Így ha mohó, gyorsan eszik, 
könnyen túleheti magát. 

A 2011-ES éV ORVOSi áttÖRéSEi 

Bravúros műtétek,
különleges eszközök

ViRágOK LELKE 

Gyógyító illatok

Így KERüLhEtJüK EL A hÍzáSt Az ünnEpEK ALAtt

Ünnepek, pluszkilók nélkül

Az őssejtekből előállított, szövettel bélelt, műanyag alapú légcső, amelyet júniusban ültettek be egy betegbe illusztráció



Magyar kórus a betlehemi misén

Ritka megtiszteltetésben volt része a magyarországi ferenceseknek, 
ugyanis az idei betlehemi éjféli szentmisén a rend által fenntartott 
Szent Angéla Gimnázium diákjaiból, öregdiákjaiból és tanáraiból 
álló énekkar dalolta a szenténekeket a palesztinai templomban. Ez a 
templom a Jézus szülőhelyéül szolgáló barlang fölé épült ősi bazilika. 
A kórus tavaly már járt Izraelben a jeruzsálemi ferences énekiskola 
meghívására, és az akkori sikeres szereplésük alapján kapták az éj-
féli szentmisére szóló meghívást. A felkérés számos szempontból is 
megtiszteltetés, ugyanis magyar kórus még sohasem szerepelt ebben 
a templomban és magyar szerző műve sem csendült fel a templom fa-
lai között. A betlehemi éjféli szentmisét a világ számos tévécsatornája 
élő adásban közvetítette. 

A szíriai erőszak beszüntetésére 
és az izraeli-palesztin párbeszéd 
újrakezdésére szólított fel vasár-
nap elhangzott Urbi et orbi üzene-
tében XVI. Benedek pápa. A Szent 
Péter-bazilika erkélyéről elhang-
zott beszéde után a pápa hatvan-
öt nyelven mondta el áldását.

Immár túl sok vér folyt – mondta 
Urbi et orbi – vagyis a városnak, 
Rómának és a világnak szóló – 

üzenetében XVI. Benedek pápa, aki 
a Szíriában dúló erőszak befejezését 
sürgette.

XVI. Benedek emellett beszé-
dében a párbeszéd újrakezdésére 
bátorította az izraelieket és a palesz-
tinokat. Az arab országok „felboly-
dult társadalmainak” valamennyi 
érintettjét arra kérte, hogy megújult 
erővel vegyék ki részüket a közös jó 
építéséből. A pápa beszédében teljes 
megbékélést és stabilitást szorgal-

mazott Irakban és Afganisztánban, 
illetve párbeszédet és együttműkö-
dést kért Burmában.

A pápa „korunk emberének” 
és Istennek a kapcsolatáról is be-
szélt. A pápa úgy fogalmazott: 

„A Megváltó betlehemi születését 
az egyház minden kontinensen 
hírül adja nemzetiségi, nyelvi és 
kulturális határok nélkül, ahogyan 
minden korban megváltásért kiált 
az ember, aki érzi, hogy nem bír 
egyedül túljutni a nehézségeken és 
veszélyeken.”

Az egyházfő kijelentette, hogy 
az emberben és a történelemben 
mélyen gyökerező rossz nem más, 
mint „a magunktól való cseleked-
ni akarás öntelt büszkesége, az 
Istennel való versengés és az ő he-
lyettesítése annak eldöntésében, 
mi a jó és a rossz, uralkodva élet és 
halál felett”. „Isten az orvos, és mi 
a betegek” – hangsúlyozta XVI. 
Benedek.

Több mint százezer látogató ke-
reste fel a palesztin területen 
fekvő Betlehem városát, Jézus 
születésének a keresztény ha-
gyományok szerinti helyszínét. Az 
éjféli misét celebráló jeruzsálemi 
pátriárka a közel-keleti helyzetről 
beszélt, és a palesztin államiság 
kérdése is szóba került.

Zarándokok, turisták és 
helyi keresztények ezrei 
keresték fel szombaton a 

ciszjordániai Betlehemet, Jézus 
születésének helyszínét. A BBC 
szerint 120 ezren látogattak a 
városba, 30 százalékkal többen, 
mint tavaly. Sok látogató a belvá-
rosi Jászol-terén gyűlt össze egy 

15 méteres karácsonyfa körül, 
ahol egymást fényképezték és 
napfürdőztek.

A nap fő eseménye az éjféli mise 
volt, amelyet a Születés Templomá-
ban tartottak. A BBC szerint az 
éttermekben és üzletekben kegytár-
gyakat árultak, például olajbogyófá-
ból faragott szobrokat.

Karácsonyi beszédében Fuád 
Tval jeruzsálemi pátriárka radi-
kális változásokat szorgalmazott 
a Közel-Keleten, és arra szólította 
fel a vallási vezetőket, ne maradja-
nak közömbösek a régió népeinek 
sorsa iránt. A pátriárka kiemelten 
méltatta Mahmúd Abbász palesz-
tin elnöknek „a közel-keleti béké-
ért tett következetes erőfeszítéseit, 

amelyek legfőbb célja egy palesztin 
állam megteremtése”.

Victor Batarseh, Betlehem pol-
gármestere reményét fejezte ki, hogy 
az idei ünnepekkel közelebb kerül-
nek ahhoz, hogy megvalósuljon a 
palesztin államiság megteremtése.

– Ezt a karácsonyt azzal a re-
ménnyel ünnepeljük, hogy a közel-
jövőben megszerezzük a jogot az ön-
rendelkezésre, a jogot a saját demok-
ratikus, világi állam megteremtésére 
Palesztina földjén. Éppen ezért olyan 
egyedi a mostani karácsony – tette 
hozzá a város elöljárója.

Az 50 ezres lélekszámú Betle-
hemben a keresztények elvesztet-
ték többségüket, a lakosok kéthar-
mada muzulmán.

Öngyilkos merényleteket követ-
tek el pénteken Damaszkuszban 
a szíriai biztonsági szolgálatok 
két épülete előtt – közölte az 
ország külügyminiszter-helyet-
tese. A támadás egy nappal az 
után történt, hogy megérkeztek 
az országba az Arab Liga meg-
figyelői. Ellenzékiek szerint a 
kormány rendezte meg a tá-
madást. Legalább harmincan 
meghaltak, főleg civilek, de ka-
tonák is, és közel százan meg-
sebesültek.

Két robbanás rázta meg 
péntek délelőtt a szíri-
ai főváros, Damaszkusz 

nyugati részét – írta a BBC köz-
szolgálati csatorna online oldala. 
A szíriai állami televízió híradása 
szerint terrortámadásról volt szó, 
ellenzéki aktivisták azonban arról 
beszéltek, hogy maga a kormány 
rendezte meg a őket, hogy azt a 
látszatot keltse az országba érke-
zett külföldi megfigyelők előtt.

Később kiderült, hogy ön-
gyilkos merényletekről van szó. 
A támadásban legalább 30 ember 
meghalt, főleg civilek, de katonák 
is, valamint mintegy százan meg-
sebesültek – közölte az ország 
külügyminiszter-helyettese. Az 
állami biztonsági szolgálatoknak 
a Kfar-Szusza negyedben található 
épületét és ugyanebben a negyed-
ben egy másik biztonsági szolgálat 
egy létesítményét érte támadás kö-
rülbelül egyperces különbséggel. 
Mindkét merénylő a maga vezette 
gépkocsit robbantotta fel. 

Csütörtökön érkezett meg 
Szíriába az Arab Liga megfigyelői-
nek első csoportja. Az év végéig 
ötszázra akarják növelni a meg-
figyelők számát. Feladatuk lesz, 
hogy ellenőrizzék a liga válság-
tervének végrehajtását. Szíria azt 
vállalta, hogy kivonja katonáit a 
forrongó településekről, leállítja 
az erőszakos elnyomást, szabadon 
engedi a politikai foglyokat, és 
párbeszédet kezd az ellenzékkel. 
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hirdetések

Ország–világ
UrBi Et orBi

A vérontás befejezését kérte a pápa

Karácsony: az üzletek ünnepe

A Szent Péter teret megtöltötték a pápa karácsonyi beszédét hallgató 
olasz és külföldi turisták. A szentszéki sajtóközpont első információi 
szerint a bazilika előtti téren több tízezren voltak. Az Urbi et orbi 
áldással lezárultak a XVI. Benedek pápa által vezetett hetedik kará-
csony szertartásai. XVI. Benedek december 24-én este tíz órakor a 
Szent Péter-bazilikában harminc bíborossal együtt mutatta be a ka-
rácsonyi szentmisét. Szombat este a pápa a karácsony mai üzenetéről 
beszélt, és kijelentette, hogy ma a karácsony „az üzletek ünnepe”.

töBB EzEr látogAtó BEtlEhEmBEn

Népszerű volt a szülőváros

mErénylEtEK KArácsonyKor

Robbanások Szíriában

XVi. Benedek pápa hatvanöt nyelven mondta el áldását



Ötmilliárd forintért vásárolja 
vissza a magyar állam – még az 
idén – az Üllői út, Könyves Kál-
mán körút találkozásánál lévő 
FTC-ingatlant a tulajdonos Kevin 
McCabe-től.

A Magyar Közlönyben pén-
teken megjelent kormány-
határozat szerint a vételár 

kifizetésekor az állam érvényesíti a 
tulajdonossal szemben fennálló, el-
maradt stadionfelújításból szárma-
zó 1,2 milliárd forintos követelését.

A magyar állam a ferencvárosi 
létesítményeket a „megvalósítani 
tervezett új stadionfejlesztéshez kap-
csolódó valamennyi tanulmánnyal, 
bontási és építési tervvel, illetve azok 
felhasználási jogával, az esetlegesen 
keletkezett bontási vagy építési jo-
gosultsággal (engedélyek felhaszná-
lási jogával) együtt” veszi vissza. Az 
állam az ingatlanegyüttest 50 évre 

a Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. 
vagyonkezelésébe adja. A határidő 
minden vonatkozásban december 
31-e. A szükséges intézkedéseket 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. teszi meg.

Kevin Mccabe cége, az 
Esplanade Kft. mint vevő és az 
MNV Zrt. mint eladó 2008. április 
9-én kötött adásvételi szerződést az 
Üllői úti Fradi-pálya ingatlanaira 
vonatkozóan. Ebben a vevő vállal-
ta, hogy a meglévő stadiont – az 
adásvételi szerződés megkötésétől 
számított két éven belül – legalább 
1,2 milliárd forintért felújítja, ez 
azonban nem történt meg.

McCabe tavaly novemberben 
jelezte, hogy részben vagy egészben 
értékesítené a Ferencváros Labda-
rúgó Zrt. részvényeit, majd január 
végén közölte: elérkezettnek látja 
az időt arra, hogy a klub vezetését 
másra bízza. Februárban bejelen-

tette: összesen 9,2 milliárd forintot 
költött az Üllői úti ingatlanegyüttes 
megvásárlására, illetve a Ferencvá-
ros labdarúgócsapatát működtető 
zrt. megvételére és működtetésére.

A Ferencvárosi Torna Club már-
cius végén írt alá a zrt. és a hozzá kap-
csolódó Üllői úti ingatlanok megvá-
sárlására vonatkozó közös adásvételi 
szándéknyilatkozatot a tulajdonos-
hoz kapcsolódó cégcsoporttal.

Fürjes Balázs budapesti nagybe-
ruházásokért felelős kormánybiztos 
november elején úgy nyilatkozott, 
hogy reményei szerint jövőre el-
kezdődhet az új Albert Stadion 
építése, amely 12 milliárd forintból 
valósítható meg, s leghamarabb a 
2013-as év őszi idényére, de inkább 
2014 tavaszára készülhet el. Ehhez 
azonban – amint azt hangsúlyozta 
– az első lépés, hogy a magyar állam 
az Üllői úti ingatlant visszavásárolja 
a jelenlegi tulajdonostól.

Hétvégén jelentette be a CS 
Otopeni férfi-kosárlabdacsapa-
tának vezetősége, hogy visz-
szalépnek a pontvadászattól. 
Így a román bajnokság tavaszi 
idénye 15 csapattal rajtol és 
csak egy gárda fog kiesni az 
első osztályból.

Visszalépett a román férfi-
kosárlabdabajnokság to-
vábbi küzdelmeitől a CS 

Otopeni gárdája, miután Ilfov 
megye elöljárói úgy döntöttek, 
hogy a kosárlabdagárda helyett 
inkább a labdarúgó második 
ligában küszködő CS Otopeni 
együttesét mentik meg a pénz-
ügyi gondoktól. A CS Otopeni 
csapata a kosárlabda-bajnokság-
ban a 11. helyet foglalták el négy 
győzelemmel és 11 vereséggel. 
Többek közt a Csíkszeredai KK 
is legyőzte őket a megyeszékhe-
lyen megrendezett találkozón. 
Az otopeni együttes a Romá-
nia-kupa negyeddöntőjében is 
érdekelt volt, ahol a Nagyvára-
di VSK-val kellett volna meg-
küzdjön, ám visszalépése okán 
a Partiumiak mennek a Final 
Fourba.

A CS Otopeni a második 
csapat, amely visszalép az idén a 
pontvadászatból. Az idény elején 
ugyanis a Bukaresti Steaua Turabo 
jelezte, hogy ugyancsak pénzügyi 
gondok miatt nem tud részt ven-
ni a bajnokság küzdelmeiben. Az 
ő helyüket akkor még fel tudták 
tölteni a Politehnica Iasival. Leg-
utóbb a 2008–2009-es idényben 
volt 15 csapatos a román bajnok-
ság, akkor a BCM Targoviste lé-
pett vissza.

Cáfolják Déri érkezését
A totalbaschet.ro kosárlabdával 

foglalkozó honlap a hétvégén olyan 
cikket közölt, amely szerint a tava-
szi idénytől kezdve a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK férfi-kosár-
labdacsapatának edzője a Marosvá-
sárhelyi KK volt trénere Déri Csa-
ba lesz. Ezt a hírt azonban a csíki 
kosárlabdacsapat vezetősége alap-
talannak nevezte és megjegyezték, 
hogy többet erről a témáról nem 
szeretnének beszélni.

Szinte nem is kap pihenőt a 
Székelyudvarhelyi KC azon 
három játékosa, akiket be-

hívtak a román válogatottba. A 
román válogatott együttes fontos 
két találkozóra készül a vb-előse-
lejtező keretében, hiszen ha nem 
nyer, akkor lemarad a tornáról. 
Az SZKC két szélsőjét, Mihalcea 
Andreit és Florea Gabrielt, vala-
mint a beállós, Tálas Hubát hív-
ta be ezúttal is a román felnőtt 
együttesbe Vasile Stângă szövet-
ségi kapitány. Egyelőre bővített 

kerettel dolgoztak az elmúlt pár 
napban Izvoraniban.

A karácsonyi ünnepeket kö-
vetően a játékosok újból össze-
gyűlnek, egy felkészülés-jellegű 
barátságos találkozót is játszanak 
az Eb-házigazdával, Szerbiával. 
Január 11-én hazai pályán, 15-én 
pedig idegenben csapnak össze 
Fehéroroszországgal a vb-előse-
lejtezőn. A csoport harmadik tag-
ja Luxemburg – akit már kétszer 
legyőzött Románia. Csak az első 
helyezett jut tovább.

Sport

Nem folytatja a CS Otopeni (sötétben) tovább, játékosai szabadon igazolhatóak Fotó: Csíki Zsolt

Visszalépett a CS Otopeni

Ötmilliárdért vették vissza 
a Fradi-ingatlanokat

Három SZKC-játékos  
a válogatottban
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> Kézilabda. Harmadik, egyben utol-
só mérkőzésén is győzött a magyar férfi-ké-
zilabdaválogatott a szlovákiai Karácsony-
kupán, így százszázalékos teljesítménnyel 
megnyerte a tornát. Mocsai Lajos szövet-
ségi kapitány együttese, amely a januári 
Európa-bajnokságra, illetve az áprilisi 
olimpiai selejtezőre készül, csütörtökön 
este a lengyeleket múlta felül Galgócon. 
Eredmények, 1. forduló: Magyarország 
– Csehország 33–25, Szlovákia – Len-
gyelország 39–35; 2. forduló: Magyaror-
szág – Szlovákia 29–25, Lengyelország 
– Csehország 33–32; 3. forduló: Magyar-
ország – Lengyelország 38–24, Szlovákia 

– Csehország 31–24. A végeredmény: 1. 
Magyarország 6 pont, 2. Szlovákia 4, 3. 
Lengyelország 2, 4. Csehország 0.

> EURO 2012. Úgy tűnik, a moszk-
vai futballkedvelőknek le kell mondaniuk 
arról, hogy a szabadban, óriáskivetítőkön 
kövessék a 2012-es Európa-bajnokság 
mérkőzéseit. Tíz nagy orosz városban – 
többek között Szentpéterváron, Nyizsnij 
Novgorodban, Jekatyerinburgban, Ufában 
és Irkutszkban – tervezik úgynevezett 
szurkolói zónák létesítését, ahol az embe-
rek közösen követhetnék az óriáskivetítők 
előtt az Eb találkozóit, ám a fővárosban 

nem lesz erre lehetőség. A döntéshozók-
ban ugyanis még élénken él 2002 emléke, 
amikor is a feldühödött tömeg autókat 
gyújtott fel és kirakatokat tört be Moszk-
vában, miután az orosz válogatott a világ-
bajnokságon meglepetésre kikapott a társ-
házigazda japánoktól. A szbornaja a jövő 
évi lengyel–ukrán közös rendezésű Eb-n a 
görög, a cseh és a lengyel csapattal szerepel 
majd egy csoportban.

> Labdarúgás. Kakára, a Real Madrid 
brazil válogatott labdarúgójára is kivetette 
hálóját a PSG a Le Parisien szombati szá-
ma szerint. A Paris Saint-Germain erősítési 

terveit illetően már korábban elhangzott, 
hogy a francia elitalakulathoz érkezhet 
mások mellett az angol sztárfocista, David 
Beckham is, a vezetőedzői posztot pedig 
az olasz Carlo Ancelottinak szánják. Hogy 
mennyi a valóságalapja a híreszteléseknek, 
nem tudni, de Kaká januári leigazolását va-
lószínűsítheti, hogy egyfelől a brazil kiváló-
ság hosszú ideje nem kap érdemi szerepet a 
spanyol királyi gárda portugál trénerétől, 
José Mourinhótól, másfelől a PSG jelenlegi 
sportigazgatója Kaká honfitársa, az egyko-
ri kiváló labdarúgó, Leonardo. A 29 éves 
Kakát elvben 2015-ig köti szerződés a Real 
Madridhoz.hí
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Yaya Touré a legjobb
Afrikában
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség 

Accrában megrendezett díjátadóján 
bejelentették, hogy a Manchester 
Cityben szereplő Yaya Touré lett 
az év afrikai labdarúgója. Touré, aki 
első ízben részesült az elismerésben, 
az Olympique Marseille-ben játszó 
André Ayewet, és az FC Barcelonát 
erősítő Seydou Keitát előzte meg. A 
kontinentális szövetség szerdán hoz-
ta nyilvánosságra a szűkített, három-
fős jelölti listát, amiben már nem 
kapott helyet a jelenleg Dzsudzsák 
Balázs csapatában, az orosz Anzsi 
Mahacskalában futballozó kameru-
ni Samuel Eto’o, illetve a francia Lille 
játékosa, a szenegáli Moussa Sow. A 
favoritnak Abedi Pele fiát, a ghánai 
Ayewet tartották, aki a múlt héten 
vehette át a BBC legjobb afrikai fut-
ballistájának járó díjat.

Békésebb brit szurkolók
Huszonhét éve nem volt olyan 

alacsony az előállított futballszur-
kolók száma Nagy-Britanniában, 
mint az elmúlt idény során. A hírt 
bejelentő belügyminisztérium ér-
telemszerűen sikerként könyvelte 
el a visszaesést, utalva arra, hogy a 
szigetországot sokáig azonosították 
a futballhuliganizmussal. A legutób-
bi adatok szerint a 2010–2011-es 
szezonban Angliában és Walesben 
3089 előállítás történt labdarúgó-
mérkőzésekkel összefüggésben, ami 
kilenc százalékkal kevesebb, mint az 
azt megelőző idényben. Ez az adat 
egyébként a legkedvezőbb azóta – 
az 1984–1985-ös évadtól számítva –, 

hogy rendszeresen publikálják az 
összesítést. A belügyminisztérium 
értékelése szerint hatékonynak bi-
zonyulnak azok az intézkedések, 
amelyekkel a randalírozókat kitiltják 
a stadionokból. A tárca összegzése 
szerint az eltiltásukat letöltött szur-
kolók 92 százaléka már nem jelent 
veszélyt a közrendre. Oliver Eden 
bűnmegelőzésért felelős államtitkár 
arra biztatta a szurkolókat, hogy ezen 
az úton haladjanak tovább, egyúttal 
figyelmezette őket, hogy a jövő évi, 
lengyel–ukrán közös rendezésű Eu-
rópa-bajnokságon a világ szeme raj-
tuk lesz, már csak ezért se hívják fel 
magukra a figyelmet rendzavarással.

Messi a bajnokok bajnoka
Lionel Messit, az FC Barcelona 

labdarúgóját választotta a L’Équipe 
című francia sportnapilap a bajno-
kok bajnokává. Az indoklás szerint 
„az argentin futballista mindent 
megnyert az idén a Barcelonával, 
csodálatos gólokat és mérkőzéseket 
sorakoztatott fel, és tette mindezt za-
varba ejtő könnyedséggel”. A kétsze-
res aranylabdás, illetve a nemzetközi 
szövetségnél is kétszer az év legjobb-
jának megválasztott, 24 éves támadó 
először érdemelte ki a L’Équipe-nél 
a címet. A második helyre Novak 
Djokovics világelső szerb teniszező, 
a harmadikra pedig Sebastian Vettel 
német világbajnok Formula–1-es 
pilóta került. Tavaly a spanyolok te-
niszcsillaga, Rafael Nadal bizonyult 
a legjobbnak. Korábban Nikola 
Karabaticot választotta a legjobbnak 
francia sportolók közül. Ő a nemzet-
közi összevetésben a negyedik lett.

Focihírek röviden



lakás
KIADÓ vendégház Homoród szent

pálon szilveszterre is. Érdeklődni a 
0753–878707es telefonszámon lehet.

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

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

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.

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

KIADÓ 250–290 m2-es helyiség iro
dával és külön illemhelyiséggel együtt. 
Kamionnal bejárási és parkolási lehe
tőséggel, megfelel lerakatnak, terme
lési vagy üzlethelyiségnek stb. Telefon: 
0744–568598.

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

ELADÓ Csíksomlyón kulcsrakész, 
összkomfortos családi ház, rendezett 
udvarral, dupla garázzsal. Ugyanitt EL
ADÓ 3300 m2, illetve 2200 m2 beltelek. 
Telefon: 0740–304099.

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

ELADÓ újonnan épült nagyobb 
családi ház Lókodban (Homoród szent-
márton mellett) igényesnek, akár 
alapítványnak, 35 ár gyümölcsössel. 
Telefon: 0744–182886, 0740–186614. 
(21055)

telek
ELADÓ Gyergyócsomafalván 44,5 

ha erdő, tiszta telekkönyvvel, üzem
tervvel, nagyon szép helyen, könnyen 
megközelíthető akár személygépkocsi
val is. Telefon: 0740–304099.

ELADÓ 30 ár beltelek Csíktaplocán 
egyben vagy parcellázva. Víz, gáz, vil
lany, kanalizálás, közvilágítás a hely
színen, aszfaltút mellett. Irányár: 11 
euró/m2. Csak komoly érdeklődők hív
janak. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 15 ár beltelek Csíkszent-
királyon. Víz, gáz, villany, kanalizálás 
a helyszínen. CSERE is érdekel autóra, 
garzonlakásra. Telefon: 0752–776662.

ELADÓK 5 és 10 áras beltelkek a 
Fortuna lakópark szomszédságában, 
szép környezetben. CSERE is érdekel 
autóra. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 12 áras beltelek Csibában, 
panorámás kilátással, tiszta telek
könyvvel. Telefon: 0741–534730.

jármű
ELADÓ 2004-es évjáratú Opel Corsa 

1.3 CDTi, 4+1 ajtós, frissen behozva, 
extrákkal (elektromos ablak, ABS, köz
ponti zár, légzsák, szervo, multivolán, 
rádió, CD-lejátszó). 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-lejátszó stb.), jó állapotban. 
Irányár: 2550 euró + 170 euró illeték. 
Telefon: 0744–681756. (21033)

ELADÓ 2009-es évjáratú Dacia 
Sandero 1.4i + gáz, kék színű, Euro 4-es, 
extrkkal: ABS, elektromos ablak, légzsák, 
központi zár) frissen behozva, 10 000 km-
ben. Ára: 3950 euró + 450 euró illeték. 
Telefon: 0740–216680. (21033)

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel Astra 
1.4-es motorral, egy éve beíratva, min
den illeték kifizetve, nagyon jó állapot
ban, sok extrával, metálzöld színű. Irány
ár: 3500 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0733–840369. (21033)

ELADÓ 1994-es évjáratú Volkswa
gen Golf, háromajtós, forgalomba beírt 
– ára: 1350 euró; homlokrakodós, há
romhengeres traktor kiváló állapotban; 
2002-es évjáratú Iseki Land Hope trak
tor. Telefon: 0758–898989. (21018)

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

ELADÓ: 2001-es évjáratú Opel 
Astra 1.7, dízel, frissen behozva, kom
bi, full extrás, 2013-ig érvényes mű
szakival, minden illeték kifizetve. Ára: 
3850 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is; 1997-es évjáratú Daewoo Espero 
(GPL), minden illeték kifizetve, 2013-ig 
érvényes műszakival. Ár: 1200 euró. 
Telefon: 0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel 
Zafira, frissen behozva, kevés illeték
kel (GPL), fullextrás. Ára: 3650 euró, 
beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0724–175640, 0729–257421.

ELADÓ 2009-es évjáratú Chevrolet 
Spark, benzines, 800 cm3, euro 4-es, 
szép állapotban. Extrák: ABS, négy 
légzsák, szervo, központi zár, elekt
romos ablakok. CSERE is érdekel ol
csóbb autóra. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswa
gen Golf 4, 1.6-os, benzines, klímás, 
fullextrás, euro 4-es, ötajtós, szép 
állapotban, frissen behozva Németor
szágból. Teleon: 0752–776662.

vegyes
ELADÓ vécépapírgyártó gépsor, 

teljes körű információval a gyártás
sal és az eladással kapcsolatban. Ár: 
2200 euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ jó minőségű kukorica, zab – 
0,90 lej/kg. Érdeklődni Madaras 234/A 
szám alatt vagy a 0755–252228, 0758–
052192-es telefonszámon lehet. (21027)

ELADÓK kuvasz kutyakölykök. Te
lefon: 0742–709607.

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

ELADÓ kiváló minőségű, eperfa
hordóban érlelt, tiszta szilvapálinka – 
30 lej/liter. Telefon: 0748–160660.

ELADÓ 10 hónapos, fejlett alaszkai 
malamut kutyakölyök (szuka) törzs
könyvezett szülőktől, féregtelenítve, 
beoltva. Telefon: 0746–659556.

elveszett
ELVESZTEK Borbély Péter névre 

szóló munkakönyv és munkarégisé
gi igazolások a csíkszeredai Kaufland 
parkolójában. Becsületes megtalálója 
hívja a 0749–246850-es telefonszá
mot. (21032)

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul január 

folyamán Csíkszeredában az alapoktól 
a mérlegig a Kreativ Kontir Kft. szerve
zésében. Telefon: 0721–605266.

állás

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

ALKALMAZUNK B + C autóve
zetői engedéllyel, tapasztalattal ren
delkező sofőrt nemzetközi szállításra 
Olaszországba. Lakhely: Csíkszereda 
vagy környéke. Érdeklődni a 0745–
331410es telefonszámon lehet.

szolgáltatás

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

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását, ösz
szevonását és teljes körű ügyintézé-
sét. Nyugdíjasoknak 20 százalék ked
vezmény. Telefon: 0722–967539.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

KOPACZ ERZSÉBET

temetésén részt vettek, sírjára virá
got, koszorút helyeztek és a nehéz 
órákban mellettünk álltak. A gyászo
ló család.

megemlékezés

Minden mulandó ezen a világon,
mint harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
december 28-ra,

FERENCZ JÓZSEF

halálának első évfordulóján. Lelké
ért az engesztelő szentmise 2011. 
december 28-án, szerdán 17.30-
kor lesz a csíkszeredai Szent Ágos
ton-templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szeret
tei – Csíkszereda. (21040)

elhalálozás 

Hirdetések


„A jó harcot megharcoltam,
a pályát végigfutottam,
a hitet megtartottam.”
(Szent Pál: 2. Tim. 4.7)

Fájó szívvel, de a jó Isten 
akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a szerető édes-
anya, nagymama, dédmama, 
rokon és jó szomszéd,

özv. GEGŐ LAJOSNÉ
szül. Bíró Erzsébet

életének 89., özvegységének 
19. évében, hosszas beteg-
ség után 2011. december 25-
én csendesen elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait 
2011. december 28-án 14 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
a csíktaplocai ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Részvétnyilvá-
nítást a temetés előtt 1 órával 
fogadunk. Emlékedet szívünk-
ben örökre megőrizzük. A gyá-
szoló család.

„Hiányzol közülünk,
A helyed üres lett,
Egy váratlan pillanat
A sírba temetett.
Úgy mentél el,
Hogy nem is búcsúztál,
Csak a sok emlék maradt,
Amit itt hagytál.
Nap mint nap elfogadtad
A sors ezernyi baját,
Kérjük a Jó Istent,
Adja meg jutalmát.”

Szívünk mély fájdalmával, de 
a Jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szeret-
ték, hogy a drága jó 
édesapa, nagytata, 
dédnagytata, após, 
rokon, szomszéd, és 
jó barát,

özv. BALLA JÓZSEF

életének 88., özvegységének 
13. évében, 2011. december 
24-én reggel szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2011. de-
cember 27-én, de. 10 órától he-
lyezzük örök nyugalomra a csa-
ládi háztól a csíkszenttamá si 
temetőbe. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! A gyá-
szoló család.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

BUZOGÁNY KÁROLY LEVENTE
– Csíkszereda, Testvériség sugárút 8/C/10. szám alatti lakhellyel –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszereda, Somlyó, Barancs dűlő szám 
nélkül 11779,5 m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – lakóházak épí
tése céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges 
környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökség által kiadott 9631/2011.12.20. számú döntés értelmében. 

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

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés megjelenésé
től számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám. Tel.: 0266–312454, 
0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A döntés megtalálható az Ügynökség internetes oldalán: apmhr.anpm.ro/
reglementari/avizuldemediu Vásárolok, régi (70–100 éves) 

szerszámokat, munkaeszközöket, 
melyeket a következő mestersé
geknél használtak: kovács, csipész, 
ács, asztalos, szíjgyártó, kerekes, 
kádár, fazekas, hentes. Ugyanakkor 
érdekelnek 6070 éve gyártott gőz
gépek, diesel vagy benzinmotoros 
erőgépek, motorok (például: mo
tor, amely cséplőgépet hajtott).

Ajánlatokat a 0747–638531es 
telefonszámon várok,  

hétköznapokon 8–16 óra között.  

Felszámolócég
TITKÁRNŐT KERES.

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

körben szerzett tapasztalat n angol nyelvtudás.
Jelentkezési határidő: 2011. december 31.  

Fényképes szakmai önéletrajzát rövid motivációs levelét a következő e-mail 
címre várjuk: diz_hr@yahoo.ro. Fax: 0366–814648.

A TRANS-GUARD SECURITY Kft.
tanfolyamot szervez a következő szakmákban:
 biztonsági ügynök;
 sportrendezvénybiztosító ügynök;
 diszpécser (az őrzővédő cégek távközlési központjaikban – 
a román rendőrség által kiadott engedéllyel).
További információval a 0751–177385ös telefonszámon 

szolgálunk hétfőtől péntekig 9–15 óra között.



A Steauáé a Románia-kupa
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Fővárosi sikerrel zárult csü-
törtök este Galacon a jég-
korong Románia-kupa. A 

bukarestiek az első harmadban 
tizenhat másodperc alatt két gólt 
is szereztek, a brassóiak a 47. 
percben szépítettek, majd fél perc 
alatt megfordították az állást. A 
Steaua azonban nem adta fel a 
küzdelmeket, a meccs hajrájában 
megint egy perc alatt sikerült két 
gólt lőniük, ezzel megnyerték az 
összecsapást.

A döntő eredménye: Brassói 
Corona Fenestela 68 – Steaua 3–4 
(2–0, 0–0, 3–2) /Georgescu (15., 
59.), Persson (16.), Piszarenko 
(58.), illetve Kertész (47.), Boroso 
(56.), Zsók (56.)/. A 2011-es Ro-
mánia-kupa végeredménye: 1. 
Steaua, 2. Brassó, 3. HSC Csík-
szereda, 4. Galaci Dunărea.

MOL Liga
Pénteken két találkozót ren-

deztek a jégkorong MOL Ligá-
ban, ma három mérkőzésre kerül 
sor. Miskolcon a Jegesmedvék 
csapata „Dobj egy Macit” akciója 
keretében a hazaiak első találatá-
nál több száz plüssjátékot dobál-
tak a nézők a játéktérre, melyet 
a szervezők hátrányos helyzetű 
gyermekek számára juttattak el 
karácsony napján.

Eredmények: Miskolci Je-
gesmedvék – Ferencváros 7–4 
(4–1, 2–1, 1–2) /Jarabek, Láda, 
Saluga 2, Fodor 2, Bonar, illet-
ve Hoffmann, Schellin, Kiss G, 

Shivonen/. Sapa Fehérvár AV19 
– Dab.Docler 0–5 (0–2, 0–1, 
0–2) /Pavukj, Kiss D., Galanisz, 
Hegyi, Somogyi/.

A mai műsor: Brassói Corona 
Fenestela 68 – Steaua (17.30, Digi 
Sport), Újpest – Ferencváros (19), 
Dab.Docler – Jegesmedvék (20.15).

Megkezdődött a vb
Edmonton és Calgary ad ott-

hont tegnap estétől 2012. január 
5-ig az U20-as jégkorong-világbaj-
nokságnak. Az A csoportban Lett-
ország, Oroszország, Svájc, Szlová-

kia és Svédország, a B csoportban 
Kanada, Csehország, Dánia, Finn-
ország és az USA válogatottja ka-
pott besorolást. Tegnap este és ma 
éjszaka négy mérkőzést rendeztek 
(finn–kanadai, lett–svéd, dán–
amerikai, svájci–orosz), holnap 
hajnalban Csehország Dániával és 
Szlovákia Lettországgal játszik. A 
kanadai válogatott összes mérkő-
zését, valamint a kis- és nagydöntőt 
az Eurosport 2 élőben közvetíti, a 
többi találkozót a hockeycanada.
fasthockey.com internetes oldalon 
élőben lehet követni.

hirdetések

Zsók és Piszarenko párharcát a steauás nyerte 

Mini. A tizenháromból leg-
alább tíz futamon, köztük már a 
januári, monte-carlói versenyen ott 
lesz a jövő évi rali-világbajnoki soro-
zatban a Mini. „Örömmel jelenthe-
tem be, hogy jövőre is a legjobbak 
között szerepelek, már Monte-Car-
lóban is ott leszek, mivel sikerült 
elvégeznünk a szükséges teszteket” 
– közölte a BMW csoporthoz tar-
tozó angol márka csapatának egyik 
pilótája, a spanyol Dani Sordo. Ő 
és a brit Kris Meeke idén debütál-
tak – hat futamon vettek részt – a 
Minivel, és Sordo kétszer – Német-
országban, illetve Franciaország-
ban – dobogóra is állhatott. Jelen 
állás szerint a következő idényben 
csak három ralit hagy ki a márka: 
amennyiben új szponzor nem érke-
zik, a csapat nem utazik el Mexikó-
ba, Argentínába és Új-Zélandra.

Teljes a csapat. Szépen alakul a 
Citroën gyár csapata a 2012-es rali 
vb-re, az új láncszem a belga Thierry 
Neuville lesz a francia együttesben. 
A finn Mikko Hirvonen és a katari 
Nasszer Al-Attiyah után újabb csa-
pattársat szerződtetett a nyolcszoros 
világbajnok Sébastien Loeb mellé 
a Citroën gyári csapata a 2012. évi 
rali-világbajnokság mezőnyébe. A 
belga Thierry Neuville is szerződést 
kapott a francia gyártól, aki a jövő 
évben sorra kerülő 13 futamból leg-
alább kilencen indulhat. A Citroën-
csapat vezetői szerint ez a mostani 
döntésük egyfajta befektetés a jö-
vőbe, hasonló, mint amilyen volt 
annak idején a fiatal – időközben a 
Loeb-árnyékából történő kikerülés 
jegyében a Volkswagenhez igazo-
ló – Sébastien Ogier felkarolása is. 
Az idén az IRC-ralisorozatban sze-
replő (és két futamot is megnyerő) 
Neuville jövőre a Citroën junior csa-
patában egy DS3 WRC-vel vehet 
részt a világbajnoki mezőnyben.

Ogier a németeké. Három évre 
szóló szerződést kötött a Volkswa-
gen Motorsporttal Sébastien Ogier, 
az idei rali-világbajnokság harmadik 
helyezettje. A 27 éves francia pilóta 
a Citroën versenyzőjeként a 2011-es 
szezonban öt futamot nyert meg. A 
következő idényben Ogier részt vesz 
az új Polo R típusú autó fejlesztésé-
ben, emellett egy Skoda Fabiával né-

hány futamon elindul az S2000-es 
kategóriában, majd 2013-ban már a 
Polóval küzd a világbajnoki ponto-
kért a legjobbak között.

Petter Solberg a Fordhoz 
szerződött. Jövőben újra abban 
a gyári csapatban kaphat helyet 
Petter Solberg, melyben 12 évvel 
ezelőtt (1999–2000-ben) elindult 
rali-világbajnoki pályafutása. Bár 
sokak számára Solberg neve egyet 
jelent a Subaruval, három évet pri-
vát pilótaként Citroënt vezetett. 
Solberg csapattársa a Fordnál Jari-
Matti Latvala lesz, aki a rengeteg 

törésteszt után remélhetőleg lassan 
beváltja a hozzá fűzött reményeket 
is: 13 abszolút futamgyőzelme 
mellé már csak egy világbajnoki 
cím hiányzik igazán! A norvég 
bár csupán második számú pilóta 
lesz, minden esélye meglesz a fu-
tamgyőzelemre is, melyről szurko-
lóival már lassan 6. éve áhítoznak 
(legutóbb a 2005-ös Brit Ralin 
diadalmaskodott).

Autósport – röviden

tíz futamon indul a Mini



Napról napra
szabadidő
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ma

Kedd
Az év 361. napja, még 4 nap van hátra 

az esztendőből. Napnyugta ma 16.35-kor, 
napkelte holnap 7.59-kor. 

Isten éltesse 
János nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber–görög–latin eredetű János je-

lentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes. 

December 27-én történt 
1867. I. Ferenc József szentesítette az 

izraelita vallás egyenjogúsításáról szóló tör-
vényt. 

1945. Washingtonban 28 kormány kép-
viselői létrehozták a Világbankot és a Nem-
zetközi Valutaalapot. 

2005. Kairóban megtartotta alakuló ülé-
sét a 88 tagú, damaszkuszi székhelyű Arab 
Parlament. 

December 27-én született 
1571. Johannes Kepler német csillagász 

és matematikus, egyetemi tanár 
1901. Marlene Dietrich német szárma-

zású amerikai színésznő, sanzonénekesnő 
1902. Szabó Ferenc kétszeres Kossuth-

díjas zeneszerző, kiváló művész 

December 27-én halt meg 
1585. Pierre de Ronsard francia rene-

szánsz költő 
1930. Farkas Gyula matematikus, fizi-

kus, akadémikus 
1972. Dutka Ákos költő, újságíró 
1992. Kay Boyle amerikai írónő, novellista 
2004. Bessenyei Ferenc kétszeres Kos-

suth-díjas színész, kiváló művész, a Nemzet 
Színésze 

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 20, 
holnap 10, míg csütörtökön ismét 20 órától 
a Harry Potter és a Halál ereklyéi című filmet. 
A Transformers 3. részét ma és csütörtökön 13 
órától, holnap 20 órától láthatják. Háború a 
vámpírok ellen című filmet holnap 13 órától, 
míg csütörtökön 16 és 18 órától tűzték műsor-
ra. Az Avatart pénteken 12 és 15 órától vetítik. 
A Step up című filmet ma 10, holnap 18 órá-
tól kísérhetik figyelemmel, a Final destination 
4. részét pedig ma 18 órától láthatják. A Tánc 
című, Michael Flatley 2011-es filmjét pénte-
ken 18 órától vetítik, a Scorpions koncertfilm-
jét pedig pénteken 20 órától. A Yogi medvét ma 
és holnap 16 órától, az Oroszlánkirályt pedig 
csütörtökön 11 órától tűzték műsorra. 

a nap vicce

– Mi az abszolút üres könyv?
– ???
– Az íratlan szabályok könyve!
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programajánló

Tudós nők
Molière Tudós nők című komédiáját lát-

hatja a csíkszeredai színházkedvelő közönség 
holnap 19 órától a Csíki Játékszín nagyszín-
padán. A darabot a Don Juan-bérlettel lehet 
megtekinteni.

Szilveszteri előadások
A Gazdag szegények című zenés vígszín-

művel búcsúztatja az óévet a Csíki Játékszín. 
A darabot pénteken 19 órától bérletszünetes 
ünnepi előadás keretében mutatja be Csíksze-
redában a társulat. A Gazdag szegények a „cifra 
nyomorúság” helyzetének komikus, olykor 
tragikomikus pillanatait eleveníti fel. Kapor 
Ádám vasúti váltóőr a nyugdíjkorhatár eléré-
sével elveszíti munkahelyét, élettársa Kömény 
Zsuzsa mosónő egyedül nem tudja eltartani 
kettőjüket, ezért úgy döntenek: beköltöznek a 
szegényházba. Igen ám, de az sem olyan egy-
szerű! A csóróságot is igazolni kell, és ebből 
olykor nagyon komikus helyzetek adódnak. 
Az ember nincstelen, semmije nincs a ruhán 
kívül, ami rajta van, a havi lakbért is csak fog-
gal-körömmel kapargatja össze, de ha ünnepel, 
valahogy mégiscsak jut ez is, az is. Sonka is, bor 
is. Persze ezt holmi ellenőr meg nem értheti. 
Vagy mégis? Jókai műve alapján a szövegköny-
vet Bognár Róbert és Schlanger András írta, 
Darvas Ferenc pedig Várady Szabolcs versei-
hez komponált zenét. 

*
Pénteken 19 órától, szombaton pedig 

18 órától szilveszteri vígjátékot mutat be a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház tár-
sulata. Anthony Marriott és Alistair Foot Csak 
semmi szexet kérem, angolok vagyunk című 
produkcióját Nagy István rendezte. Fordította: 
Kéth György. Ha elfogadnánk igaznak a cím-
beli utalást, azon kellene csodálkoznunk, hogy 
még nem halt ki a brit nemzet. Hát persze, a 
fajfenntartáshoz elengedetlen szexet ők is mű-
velik, ám visszafogottabban kommunikálnak e 
témával kapcsolatban, mint teszem azt a fran-
ciák, olaszok, vagy – miért ne? – a magyarok. 
Marriott és Foot 1971-ben Londonban bemu-
tatott vígjátéka ezt a pikáns témát karolja fel, és 
tálalja nem kis nemzeti öniróniával.

Leánnézőbe 
A Csíkszentgyörgyi Székely Góbék (Vitos 

Imre és Fehér Zoltán) Leánnézőbe című előadá-
sával egybekötött DVD-bemutatójára látogat-
hatnak el az érdeklődők a Székelyudvarhelyi 
Művelődési Házba ma19 órától. A belépőjegy 
ára: 15 lej. Helyfoglalás a 0266–218147-es és a 
0742–483056-os telefonszámokon. 

Nyakig pácban
Nyakig pácban című zenés szilveszteri 

kabaréműsorával lép színpadra a marosvá-
sárhelyi Hahota Színtársulat Korondon, a 
Művelődési Házban január 17-én 19 órától, 
Székelyudvarhelyen a Művelődési Házban 
január 19-én 19 órától, 20-án 17 órától, 
illetve 20 órától, Csíkszeredában pedig a 
Csíki Játékszín nagytermében láthatjuk 
előadásukat január 21-én és 22-én 17 és 20 
órától. Gyergyószentmiklóson a Figura Stú-
dió Színház nagyszínpadán január 30-án és 
31-én 19 órától kísérhetik figyelemmel ka-
baréműsorukat.

 www.parapista.com

– Jocó, mész ma este valahová?
– Á, dehogy! Ki se mozdulok a kocsmából!

Csíkszeredában

Karitatív est  
a szórványmagyarságért

Fotókiállítással egybekötött karitatív 
előadásra készül a Székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház. Az intéz-

mény ezzel az eseménnyel kíván csatlakoz-
ni az Erdélyi Magyar Televízió akciójához, 
amelyet a Balázsfalva árnyékában tengődő 
Tür nevű szórvány magyar falu plébánosa, 
Kémenes Lóránt indított útjára és amely az 
ottani Magyar Ház felújítását tűzte ki célul.

A színház Mustármag című, Wass Albert 
írásaiból összeállított egyéni produkciójára 
2012. január 8-án, vasárnap 19 órától kerül 
sor a Szent Miklós-plébániatemplomban. 
Az előadást összeállította és előadja: Kulcsár–
Székely Attila. Rendező: Csurulya Csongor. 
Az előadásra a belépés ingyenes, utána ado-

mányokat gyűjtenek a Türi Magyar Ház 
felújítására. A fellépést megelőzően ugyan-
csak a Szent Miklós-plébániatemplomban 
Kémenes Lóránt türi plébános Életkép(es) 
című fotókiállításának megnyitójára kerül 
sor. A kiállítás megtekinthető január 15-ig.

Karácsonyi táncház 

A Köpice néptánccsoport és a Virtus Egyesület 
szervezésében fergeteges karácsonyi táncház-
ra kerül sor Csíkszeredában ma 20 órától. 

Az ünnepi mulatság két helyszínen zajlik majd. A 
csángó muzsika kedvelői a Borozda borpincében, míg 
a más erdélyi tájegység ízvilágát kedvelők a Borozda 
fölötti Vizavi Club padlóján rophatják a táncot. Be-
lépő nincs, de a kalapba szívesen fogadnak adományt. 
Muzsikálnak: Román Hunor és barátai. A szervezők 
mindenkit szeretettel várnak.



Terasz
szabadidő
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Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a javasolt kép
alá írást a benedek.eniko@har  gitanepe.ro 
e-mail cím re vagy szer kesz tőségünk postai cí -
mére (530190 Csíkszereda, Szent  lé lek utca 45. 
szám) várjuk.

Sorsoltunk!

A december 5–9. között megjelent skan di
fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai Mihály 
Márta Máriának kedvezett a szeren cse, akit 
nyereménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: ... számomra erről szól ez 
az ünnep; ...hiányzik az olvasás szenvedélye; 
Stendhal – MarieHenri Beyle – Vörös és fe
kete; Dallos Sándor – Aranyecset – A nap sze
relmese; Roald Dahl – Meghökkentő mesék. 

sudoku

Abodi-Nagy Blanka nyerte  
az Erdély Hangja fődíját

12 versenyző mutatta meg tehetségét 
a péntek este zajló Erdély Hangja te
hetségkutató keretén belül, amelyet a 

kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban 
rendeztek. AbodiNagy Blanka lett a győztes.

Hónapok óta több megmérettetésen 
vannak túl a versenyzők, a december 23i 
döntőben 12 versenyző mutatta meg, mit is 
tud, közülük is a leghíresebb az XFaktorban 
megismert AbodiNagy Blanka. Blanka nem 
került be az RTL Klub tehetségkutatójába, 
de Erdélyben ő lett a győztes.  A versenyt már 
második éve szervezik, a tavalyi után idén csak
nem kétszázan jelentkeztek az erdélyi tehetség
kutatóra.

A 12 döntős énekest péntek este Tamás 
Gábor, Miklós Gyuri, Gáspáry István Zsolt, a 
Bumeráng együttes volt énekese, a Retro Rá
dió/Fun FM műsorvezetője, Cserkész Emese, 

a Snaps Vocal Band művészeti vezetője és Szilá
gyi Zsolt Herbert dzsesszzongorista alkotta 
zsűri értékelte.

Az idei év fődíját AbodiNagy Blanka 
nyerte. Blanka nyereménye 1000 euró, egy 
videóklip elkészítése, valamint az erdélyi és 
magyarországi médiákban való szereplés. A 
második helyezett János Kinga, míg a harma
dik Kádár Barna Zsolt lett.

Az Egyeskő télen  kémenes  ÁrpÁd felvétele

fotóalbum

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 27.

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 11-ig kell beküldeni.

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

Többnyire erősen felhős, borult, ködös időre 
számíthatunk. Melegfront okozhat vérnyomásin
gadozást, és csökkenhet a koncentrálóképesség.
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Megadatott nekem, hogy anélkül, hogy 
költöztem volna, röpke egy nyár alatt gya-
korlatilag vadonatúj környezetbe cseppentem, 
lakásostól. Ez a nem kis előrelépésem a lakóne-
gyed-felújítás számlájára írható. 

A felújított lakónegyedben való éldegélés 
rejt egy igen komoly lehetőséget is magában, 
amit szíves figyelmébe ajánlok mindenkinek, 
aki az emberi viselkedés tanulmányozását 
tekinti fő elfoglaltságának. Csak meg kell kér-
ni engem, hogy engedjem be a kutatót a há-
zamba, állhasson egy ideig az ablak előtt, és 
figyelhesse az eseményeket. Rendkívül érdekes 
tapasztalatokat szerezhet. Láthatja például, 
hogy a szemetesautónak kiképezett beállót 
egyesek rendszeresen parkolónak használják, 
mert az egyébként üres parkolóhelyek két lépés-
sel tovább esnek a lépcsőházbejárattól. Meg-
figyelheti, hogy a mindössze háromlépésnyi 
kerülő miatt hogyan vágnak át sokan a fris-
sen kiképzett zöldövezeteken. A legérdekesebb 
megfigyelni viszont, hogy mennyire civilizált 

módon képesek igen sokan használni az egyéb-
ként módfelett okosan kiképezett szemeteseket. 
Ezeknek a konténereknek, a régiekkel szemben, 
hatalmas előnyük van: nem lehet bennük gu-
berálni, kihanyigálni belőlük a szemetet, ron-
dítva így az egész környéket. Sőt, még a kóbor 
ebek sem férnek hozzá a hulladékokhoz, így ők 
sem tudják széthordozni azt. Civilizált. 

Elméletileg. Gyakorlatilag viszont mo-
csok van bőven a konténerek körül, meg kóbor 
kutya is futkos a szájában szemeteszacskóval. 
Merthogy képtelenek vagyunk alkalmazkod-
ni pár szabályhoz. Amelyek egyébként nem 
komplikáltak. Mindössze annyi a lényeg, hogy 
nem kell nagyobb szemetet belegyömöszölni a 
tartályba, mint amekkora befér a szádán. És 
akkor működik a dolog. Mi viszont, ha nem fér 
bele a kukába, amit éppen el akarunk dobni, 
gyömöszöljük, míg eldugjuk a konténer száját, 
ezután pedig boldogan hordjuk a szemetünket 
a konténerek köré a földre. És még dohogunk is, 
hogy nem érnek ezek a kukát egy fabatkát. 

A civilizáció fokmérője
  villanás n Forró-Erős Gyöngyi

skandi  készÍtette: benedek enikő
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