
3,7 millió eurós beruházás székelyudvarhelyen

Új szennyvíztisztító épül
Tíz hónap múlva a székely ud varhelyiek büszkén jelenthetik: már a szennyvizük sem a régi. A város 

pályázati úton 3,7 millió eurót nyert az Országos Befektetési Társaságtól, a szászmedgyesi
székhelyű Dafora Rt. pedig máris elkezdte az új szennyvíztisztító állomás megépítését. > 5. oldal

Negyvenéves a székelyudvarhelyi derítőállomás és a szennyvízhálózat. Korszerű telepet ígérnek helyette fotó: máthé lászló ferenc

Küszöbön
a frászbook éve?
Mivel azonban 2012 válasz-

tási év Romániában, úgy vélem, 
látványos aktivizálódásra számít-
hatunk a honi politikusok 
és persze ellenzői részéről is. 
Be kell vallanom: egy picit 
félek attól, hogy a jövő esztendő 
netalán ránk hozza a frászbookot.
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   szász Csaba

Karácsonyi
Role-koncertek 642Utolsó simítások

az északi szárnyban
Tekerőpatak: 
Javítják a templomot

átCsoportosított összeg

A megyében
tartanák a pénzt
Minden bizonnyal az idei év 

utolsó ülésére gyűltek ösz
sze a megyei önkormányzat tes
tületének képviselői. Az azonnali 
tanácsülés összehívását az tette 
szükségessé, hogy a megye 
megtarthassa, egyéb mun
kálatokra csoportosíthassa a 
helyi önkormányzatok által el nem 
költött pénzösszegeket.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2972ì
1 amerikai dollár USD 3,2861ì
100 magyar forint HUF 1,4023ì

Félreértelmezett
karáCsony

„Üzletek ünnepe”
Szombaton este XVI. Benedek 

pápa a karácsony mai üzene
téről beszélt, és rosszallóan jelen
tette ki, hogy ma a karácsony „az 
üzletek ünnepe”. Mély igazság rej
lik a pápa kijelentésében, ugyanis 
az utóbbi esztendők során 
világszerte valóságos ver
sengés alakult ki december 
hónapban az üzletek között a vá
sárlók kegyeiért. 

alfalvi Hagyományőrzők

Sikeres év
Eseménydús évet zár a gyer

gyó alfalvi Domokos Pál Pé ter 
Ha gyományőrző Egyesület. Te
vékenységüket szá mos ren
dezvényen való fellépés, a 
citerazenekar CDje, a köz
ség jelentősebb ese ményein való 
állandó jelenlét fém jelzi.
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Figyelmeztetés

Clinton is levelet 
írt Orbánnak

Az Európai Bizottság elnöke, 
José Manuel Barroso 

után az amerikai külügy
miniszter is üzent a ma
gyar kormányfőnek.

12

döntött a rob

Felfüggesztették
a három hokist

Meghatározatlan időszak
ra füg gesztette fel Geréb 

István, Molnár Ákos és Antal 
Alfréd román válogatottbeli játék
jogát a Román Olimpiai Bizottság 
(ROB). A válogatott két 
edzőjét, id. Geréb Istvánt 
és Keresztes Ottót meg
rovásban részesítette a ROB etikai 
bizottsága.
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Körkép
csík

2. oldal |  2011.december 28., szerdahargitanépe

Végéhez közelednek a munkálatok a csíkszeredai gimnáziumban

Utolsó simítások
az északi szárnyban

Víz után kutatnak a csíkszeredai parkban is

Borvízpavilonok épülnek
a szabadság tér után a majláth 
gusztáv károly téren is felszínre 
tört a víz, a próbafúrások két hét 
után meghozták a várt eredményt, 
így hamarosan két ásványvízfor-
rás teszi kellemesebbé csíkszere-
da központjának hangulatát.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

November végén szállít
tatta át a Majláth Gusz
táv Károly térre a fúró

berendezést a Csíkszereda Pol
gármesteri Hivatala által megbí
zott cég. Száz méter mélységben 
nagyobb hozamú forrást találtak, 
amely várhatóan szivattyúzás 
nélkül tud majd a felszínre törni.

– Egyelőre úgy tűnik, a 
Majláth Gusztáv Károly téren ta
lált víz nem tartalmaz szénsavat. 
A Szabadság téren talált forrásból 
vett minták eredménye viszont na
gyon jó. A mikrobiológiai vizsgá

latok szerint tiszta, enyhén szén
savas, fogyasztásra alkalmas a víz 
– nyilatkozta a Hargita Népének 
Ráduly Róbert Kálmán, Csík sze
reda polgármestere. 

Mint mondta, legkésőbb ja
nuár 1jén az ásványvízfeltárásra 
feljogosító engedélyt is megkapja 
a város, amelyre egyébként már 
három éve beadta a kérelmet a vá
ros vezetősége. 

A Szabadság téren található ás
ványvízforrás fölé a tervek szerint 
estére zárható, fedett, hagyomá
nyos kútpavilon kerül, azt viszont 
még nem lehet tudni, hasonló 
lesze a kispark melletti kút is.

– Elsődleges szempont a ter
vezésnél, hogy a városképhez 
illő, lehetőleg egységes külalakú 
ivókutak kerüljenek Csíkszereda 
szívébe – mondta az ügy kapcsán a 
polgármester, aki hozzátette: jövő 
év elején a központi parkban foly
tatják az ásványvízfeltárást.

Fentről lefelé haladva, emeletről 
emeletre változik a kép a csík-
szeredai gimnázium felújítás 
alatt álló északi szárnyában: a 
legfelső szint már készen áll a 
beköltözésre, az első emeleten 
az utolsó simításokat végzik a 
munkások, a földszinten viszont 
még áll az építőtelep. Az ütem-
tervet sikerült tartani, a második 
félévtől kezdődhet az oktatás eb-
ben az épületszárnyban is. 

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

Utolsóként a gimnázium 
épületének északi szár
nyát újítják fel, de a téli 

vakáció végére már befejeződnek 
a munkálatok. Jelen pillanatban a 
kivonulás fázisa zajlik, a második 
emeletet már kitakarították, csu
pán a táblákat kell fölszerelni az 
osztálytermekbe, és január elején 
kezdődhet a költözés. Hétről hétre 
újabb szintről vonulnak ki az épí
tők, így a második félévtől a teljes 

épületet birtokba veszik a diákok. 
A szokásos keddi terepszemle so
rán Ráduly Róbert Kálmán tegnap 
nem volt maradéktalanul elége
dett az északi szárnyban elvégzett 
felújítással. Mint mondta, mindig 
utólag, a használat folyamán derül 
ki, hogy egy munkálatnak milyen 
a minősége, de úgy látja, hogy az 
előző helyszíneken, különösen a 
déli szárnyban – minden bizonnyal 
az újdonság, újszerűség hajtóereje 
miatt – a kivitelezők sokkal inkább 
odafigyeltek a részletekre, innova
tívabbak voltak, mint a középső, 
majd végül az északi szárnyban.

– Itt inkább már rutinos munka 
folyt, ami, köztudott, nem mindig 
van jó viszonyban a teljesítménnyel 
és a minőséggel – mondta a polgár
mester.

Állítása szerint a déli szárny
ban is van, ami hamar felmondta a 
szolgálatot, például a folyosókat és 
lépcsőházakat elzáró ajtók sarkai, 
de gondok voltak a nyílászárókkal, 
zárszerkezetekkel is. 

A most megújuló északi szárny 
épült a legkorábban, a felújítás a vi
szont a legkésőbb, 1913ban meg
épült déli épületrészben kezdődött. 
Úgy tűnik, azokban az időkben is 
évről évre fejlődtek az építési tech
nológiák, így a déli szárnyban – a 
tetőfödém kivételével – helyenként 
jobb megoldásokat, jobb anyagokat 
találtak, mint az északi szárnyban. 
A kivitelező szerint a nyílászárók az 
északi szárnyban voltak a legrosz
szabb minőségűek, a legrosszabb 
minőségű faanyagból készítettek, 
és ezt kezdte ki a legjobban az idő. 

Ha az északi szárny elkészül, a 
gimnázium épülete – az alagsor ki
vételével – teljesen megújul. 

– Még sok simítást kell elvégezni 
az épületen a következő esztendők
ben, főleg nyaranta, de elmondhat
juk, hogy Európaszerte nemigen 
találkozhatunk ekkora palotával, 
amely ilyen állapotban lenne, és ok
tatási intézmény működne benne – 
nyilatkozta Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere.

öt hargita megyei telepü
lés pályázatát bírálta el pozitívan 
a Környezetvédelmi Alap Ügyve
zetősége. Tusnád, Csíkszentimre, 
Csíkkozmás, Kászon és Csík szent
mihály víz és csatornarendszer ki
építésére pályázott, pályázatuk ked
vező elbírálását követően tegnap 
délután a megyeházán látta el kézje
gyével a finanszírozási szerződést az 
öt község polgármestere, valamint 
Lőrincz Csilla, a Környezetvédelmi 
Alap Ügyvezetőségének alelnöke. 
A vissza nem térítendő támogatás 
összértéke 67 millió lej. A közbe
szerzési munkálatokat legkésőbb 
márciusban indíthatják el az érin
tett települések vezetői.  fotó: csíki zsolt

Elhagyják a munkások a felújított épületet. A polgármester elégedetlen bizonyos munkálatokkal fotó: csíki zsolt

Elhunyt András Imre 
jezsuita atya

December 24én, szent
este 83 éves korában Bécs
ben elhunyt András Imre 
jezsuita atya. 

András Imre 1928. ok
tóber 30án született Csík
taplocán. A középiskolát a 
csíkszeredai Gimnázium
ban végezte, majd Budapes
ten belépett a Jézus Társasá
ga noviciátusába, a zugligeti 
Man rézába. 

A szerzetesrendek fel
oszlatása után 1950–53 
között a szegedi Szeminá
riumban tanult filozófiát, 
majd Budapesten kezdte 
meg teológiai tanulmányait. 
1956ban Ausztriába mene

kült, így Innsbruckban folytatta és fejezte be a teológiát. 1959. július 
26án szentelte pappá Paul Rausch püspök.

1961–74 között a Bécsi Egyetemen szociológiai tanulmányo
kat folytatott, és filozófiai doktorátust szerzett.

Szociológus rendtársával, Morel Gyulával együtt létrehozták 
Bécsben a Magyar Egyházszociológiai Intézetet (Ungarisches 
Kirchensoziologisches Instititut = UKI), amelynek 1962 óta ha
láláig vezetője volt.

1990től gyakran tartott Magyarországon előadásokat, lel
kigyakorlatokat. 1992ben létrehozta Budapesten a Kerkai Jenő 
Egyházszociológiai Intézetet, amelyet az oktatói és kutatói mun
ka szolgálatába állított. 

Szívügye volt a KALOT mozgalom újraindítása és működte
tése mind Magyarországon, mind Erdélyben. 

1996ban a Jakab Antal Tanulmányi Házban létrehozta a 
Venczel József Szociológiai Intézetet, amelynek vezetésével 1997
től őt bízta meg Jakubinyi György érsek. András Imre 1994. április 
15én a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitün
tetést kapta „életművéért és a külföldön élő magyarság érdekében 
kifejtett tevékenysége elismeréseként”. 2006ban Sólyom László 
köztársasági elnök a „Szabadság Hőse” emlékérmet adományozta 
neki a nemzeti összefogás és emberi méltóság melletti kiállásáért.

Takács Éva



Minden bizonnyal az idei év 
utolsó ülésére gyűltek össze a 
megyei önkormányzat testüle-
tének képviselői. Az azonnali 
tanácsülés összehívását az tet-
te szükségessé, hogy a megye 
megtarthassa, egyéb munkála-
tokra csoportosíthassa a helyi 
önkormányzatok által el nem 
költött pénzösszegeket.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Újabb másfél millió lej meg-
tartásán dolgoznak Har-
gita Megye Tanácsának 

munkatársai. Az említett összeg a 
megye községei által fel nem hasz-
nált beruházási alapjai ból szárma-
zik, és visszavándorolna a központi 
költségvetésbe, amennyiben nem 
sikerülne gyorsan más munkála-
tokra költeni.

Több olyan helyzet adódott 
ugyanis, amikor a különböző be-
ruházásokra célirányosan juttatott 
pénzt önhibájukon kívül nem sike-
rült elkölteniük a polgármesterek-
nek. Legtöbb esetben a bürokrácia 
volt a fő akadály, az óvások miatt 
elhúzódó közbeszerzési eljárások, 
amelyeket nem sikerült időben 
megejteni, de előfordult olyan 
helyzet is, hogy a licitnyertes cég 
időközben csődbe ment, így egy-
szerűen nem volt, akinek fizetni.

A beruházások átcsoporto-
sításához elsősorban a megyei 
önkormányzat által elfogadott 
határozat, majd a vidékfejlesztési 
szaktárca beleegyezése szükséges. 

– Az összeg egy részére, pon-
tosabban egymillió lej átcsopor-
tosítására már rábólintottak a mi-
nisztériumból, feltehetően idő-
ben megérkezik a pozitív válasz 
a fennmaradó 500 ezer lej sorsát 
illetően is. Az államkincstár pén-

tekig dolgozik, így, ha addig sike-
rül révbe juttatni az ügyet, akkor 
másfél millió lejt tarthatunk itt, 
ha sajnálatos módon ez nem tör-
ténik meg, akkor csak egymilliót, 
de mindenképpen szavaznunk 
kell az átcsoportosításra – nyi-
totta meg az azonnali tanácsülést 
Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök.

Az említett összeget a me-
gyei tanács a 131 jelzésű megyei 
út felújítására csoportosíta-
ná át, a Boldogfalva–Kénos–
Székelyszentmárton–Recsenyéd 
szakaszon javítanának.

Az ülésen felszólalt Tordai Ár-
pád megyei tanácsos, aki jelezte a 

testületnek, hogy a 123A jelzésű, 
Szentegyháza–Oklánd közötti 
szakaszon nem megfelelő a téli 
karbantartás, a hókotrás, illetve 
a csúszásmentesítés. Sófalvi Lász-
ló alelnök válaszában kifejtette, 
az említett szakaszon egyedi a 
helyzet. Az eredeti, 14 hónapos 
kivitelezési határidő alatt a fel-
újítást végző cégnek kellett volna 
megoldania a téli-nyári karban-
tartást, a licitnyertes – három cég 
részvételével alapított – konzorci-
um azonban az alapítók egyike, a 
Vegyépszer csődje miatt szétesett, 
ezért késett a felújítás befejezése. 

– Első télen eleget tettek a 
hóeltakarítási kötelezettségüknek 

az építők, akik tavaly télen is taka-
rították a szakaszt. Idén jelezték, 
hogy nem végeznék ezt ingyen, 
eljuttattak hozzánk egy árajánla-
tot. Egyelőre azonban egy felújí-
tás alatti, át nem adott szakaszra, 
amelyen akár garanciális problé-
mák is felmerülhetnek, nem tud 
külön pénzt juttatni a téli karban-
tartásra megyei tanács – fejtette 
ki Sófalvi.

Kiemelte: ismerik a helyzetet, 
tárgyaltak már az érintettekkel, és 
a remények szerint sikerül komp-
romisszumos megoldást találni, 
hogy ne okozzon nehézségeket a 
tél az említett szakaszon közleke-
dőknek.

2011. december 28., szerda | 3. oldal 
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Kezdetben vala a mondás: aki nincs az interneten, az nem 
is létezik – amit a közösségi oldalak megjelenésével leleményes 
tinédzserek gyorsan aktualizáltak: aki nincs a facebookon, az 
nekünk nem számít. A 800 millió regisztrált felhasználó felé 
tartó amerikai alapítású közösségi portál idén hálózott be en-
gem. Tudom, nem muszáj ott lenni, nem muszáj nézegetni, 
de alapvetően mindenki ott van, így most már én is. Elnéző 
mosollyal nyugtázom a 10-16 éves végtelenül romantikus 
lánykákat, akik Ctrl+C, Ctrl+V-vel örömmel prezentálnak 
nekünk bármit, valamilyen gagyi idézetes oldalról. Amit vi-
szont egyértelműen nem lájkolok, az a politikai előrenyomu-
lás. A politika mindenhol jelen van, hát miért pont a Facebook 
maradna ki belőle? Nem csoda hát, hogy miután „kibérelték” 
postaládáinkat, telefonjainkat, újságjainkat, illetve letá-
madtak minket Youtube-videókkal, rajongói oldalakkal és 
mikroblogokkal, immár a frászbook-ot is ránkhozták – szur-
kolótáboruk legnagyobb örömére, illetve a magánszférájukat 
őrizni igyekvő, vagy csak a politikától idegenkedő felhasználók 
legnagyobb bosszúságára.

A közösségi oldalak politikusi felhasználásával Barack 
Obama taposta ki az utat, aki a 2008-as elnöki kampányá-
ban olyanokat is mozgósított, akik korábban nem mentek el 
szavazni. Jelenleg is ő viszi a prímet a maga 24,3 millió ra-

jongójával, de így is ő az egyetlen politikus a világon, akinek 
sikerült a top 50-es rajongói listára felkerülni – a filmsztá-
rok, énekesek, játékok és egyéb márkák közé. Ebből próbált 
hasznot húzni a magyar politikum is, Orbán Viktor például 
azt állítja, hogy az interneten és a Facebookon nyerték meg 
a választásokat. Az anyaországi politikusok közül a magyar 
miniszterelnök rajongótábora a legnagyobb, 118 ezer, ami 
nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, meg-
egyezik például Angela Merkel rajongóinak számával. A ro-
mán politikusok számára még nem igazán siker a Facebook, 
legnépszerűbb a Zöld Párt elnöke, Remus Cernea közel 32 
ezer rajongóval, őt követi Elena Udrea 27 ezerrel. Ami pe-
dig a mi politikusainkat illeti, egyelőre kevesen vannak, s 

ők is nagyon az elején járnak: Kelemen Hunor minisztert 
4400-an lájkolták, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanács 
elnöke 4100-nál jár, míg a Hargita megyei településvezetők 
közül Bunta Levente udvarhelyi polgármester az egyik éllo-
vas közel 1200 rajongóval.

Persze a képhez az is hozzátartozik, hogy a Facebook 
nem kifejezetten ideális terep a politikusoknak, sőt inkább 
aknamező. Mert ellenzőik sokkal virulensebbek és nagyob-
bak, jóllehet többségük ártalmatlan gúnyoldal, de ettől még 
kínos lehet a politikusoknak. Közel ötvenezer rajongót még 
a Vajon lehet-e több rajongója ennek a szép almának, mint 
Orbán Viktornak? csoportnak is sikerült összehoznia, feltehe-
tőleg hirdetési büdzsé nélkül. Merthogy az alma nem politi-
zál, nem tehet arról, hogy pirosnak született. Természetesen 
van már román verzió is, kiderült, hogy míg a román face-
közösség alig 2400 tagja szimpatizál Traian Băsescuval, 
addig az államfő helyett alternatívaként nyújtott citromra 
közel 24 ezren voksoltak.

Mivel azonban 2012 választási év Romániában, úgy 
vélem, látványos aktivizálódásra számíthatunk a honi po-
litikusok és persze ellenzői részéről is. Be kell vallanom: egy 
picit félek attól, hogy a jövő esztendő netalán ránk hozza a 
frászbookot.

Küszöbön
a frászbook éve?

              NézőpoNt n Szász Csaba

1,5 millió lejt CSoportoSított át A megyei tAnáCS

A megyében tartanák a pénzt

A megyei tanács idei utolsó ülése. Nem hagynák veszni az elnyert összegeket fotó: hompoth loránd 

hargitanépe

ünnep A SürgőSSégen

Agresszió
Vigyázott az egészségére Csík
szereda és a környék lakos sága, 
az elmúlt évekhez vi szonyítva 
elenyésző volt az emésztési pa-
naszokkal jelentkező betegek szá-
ma karácsonykor. A Szent estét vi-
szont nem mindenki érezte a sze-
retet ünnepének, tusnádfürdőn 
verekedés tört ki, egy személyt 
hétfőn hajnalban szállítottak a 
sürgősségre.

Márton Emilia

Többnyire ittas állapotban 
levő fiatalokat láttak el a 
Megyei Sürgősségi Kórház-

ban az ünnepnapokon szolgálatot 
teljesítő egészségügyiek, de segédkez-
tek szülésnél, emésztési panaszokkal 
jelentkező páciensük azonban nem 
volt túl sok.

Hétfőn hajnalban – feltehető-
en verekedésben szerzett fejsérülé-
sekkel – szállítottak be mentővel 
Tusnádfürdőről egy gyimesi fiatal-
embert Csíkszeredába. M. J. vélhető-
en agresszió nyomán keletkezett sé-
rüléseit a kórház sürgősségi osztályán 
ellátták, a továbbiakban viszont nem 
volt hajlandó a szakorvos javaslatára 
sem bent maradni a kórházban, és 
még aznap távozott az intézményből 
– tájékoztatott dr. Demeter Ferenc, 
a megyei kórház igazgatója. 

Az esetet senki nem jelezte a 
rendőrségen, de Filip Gheorghe szó-
vivő szerint az ügyet vizsgálják.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 12 közúti 
balesetben 21 sérült személyhez, 
4 infarktusos esethez, 15 agy-
vérzéshez, 21 szívbeteghez, 23 
magas vérnyomásos esethez, 14 
csonttöréshez, 14 testi sértéshez, 
20 különböző traumához, 2 aszt-
más és 2 epilepsziás rohamhoz ri-
asztották a Hargita Megyei Men-
tőszolgálat ügyeleteseit.
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TekerőpaTaki megvalósíTások

Javítják a templomot, 
korszerűsítik az iskolát

Domokos pál péTer Hagyományőrző egyesüleT

Sikeres évet zárnak

Körkép

eseménydús évet zár a gyer gyó
alfalvi Domokos pál péter Ha
gyományőrző egyesület (DppHe). 
Tevékenységüket számos rendez
vényen való fellépés, a citeraze
nekar CDje, a község jelentősebb 
eseményein való állandó jelenlét 
fémjelzi.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A magyarságot őrző, szer-
vező, emelő tevékenység 
elsősorban az egyházé, 

aztán a családoké, majd az egye-
sületünké – jelentette ki a Hargi-
ta Népe kérdésére Hunyadi Irén, 
a gyergyóalfalvi DPPHE egyik 
vezetője.

Kifejtette, egyesületük tag-
jai úgy vélik, a hagyományok 
ápolása tartást és erőt ad min-
den székely embernek, energiát 
adó forrás lehet bárki számára. 
Mint mondta, egyesületük – az 
előző évek hagyományait kö-
vetve – idén is számos település 
különféle rendezvényeit szí-
nesítette fellépéseivel. Többek 
közt májusban felléptek a 16. 
alkalommal szervezett Bánáti 
Magyar Napokon, ahol Széles 
András citeraművész kiemelten 
elismerte az alfalvi citerazene-
kar teljesítményét a nemzetközi 
citerástalálkozón. Idén egyéb-
ként a DPPHE citerazeneka-
rának Szivárvány havasán cím-
mel önálló CD-je jelent meg. 
Az együttes tagjai – Nagy Imre 
zenekarvezető, Lőrincz Gyula, 
Lőrincz Fülöp, Lőrincz Gergely, 

Vizoli Kálmán és Dobai József 
citerások – mindannyian több 
mint hetvenévesek.

Hunyadi Irén ugyanakkor 
arról is beszámolt, hogy a falu-
napok keretében Élő kincsünk 
a hagyomány címmel egyesüle-
ti napot tartottak, ugyanekkor 
ünnepelték meg a kisiskolások 
népdal, néptánc, népmese és 
népi gyermekjáték Fölszállott a 
páva néven ismert seregszem-
léjét. Az egyesületi vezető az 
idei programok közül kiemelte 
a Dézsi Zoltán Hargitai med-
vetánc című könyve tartozéka-
ként megjelent CD dalbetéteit, 
ami az egyesület énekeseinek és 
citerásainak munkáját dicséri. 
Emellett rendszeresen tartottak 
fonókat, rongyvágó kalákákat, 
húsvét előtt tojást festettek és 
heti rendszerességgel táncokta-
táson vettek részt az egyesületi 
tagok. Az egyesület munkássá-
gát egyébként Hargita Megye 
Tanácsa is elismerte: harmadik 
díjjal jutalmazva tevékenységü-
ket a Modellértékű projektek 
kategóriában.

Hunyadi Irén továbbá el-
mondta, hogy az egyesület létre-
hozásának ötletgazdája, Gállné 
Kovács Irma néprajzkutató to-
vábbra is példaképe valamennyi 
egyesületi tagnak, és kiemelte 
Karda László, Mayer Juliánna, 
Ferencz Magdolna és Iszlai Kata-
lin oktatók munkáját.

Az egyesület 2000-ben léte-
sült, tevékenységét a helyi- és a 
megyei önkormányzat támogatja.

Hetvenezer lejes, célirányos kor
mánytámogatásból sikerült Te
ke rőpatakon előrelépni: a temp
lom ban újabb munkálatokat vé
gez hetnek, az iskolában pedig 
modern tornaterem készült.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Molnár János tanácsos el-
mondta, Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök köz-

ben járásának köszönhető, hogy 
negy venezer lej jutott a temp-
lom munkálatainak folytatá sára, 
harmincezer egy tornaterem ki-
alakítására – ezen beruházásokra 
nyílt lehetőség kormánytámogatás 
ré vén Teke rőpatakon. 

Történelem 
a templomtoronyban
A templom korszerűsítése hosz-

szadalmas munkafolyamat, a hala-
dást a pénzhiány hátráltatja, illetve 
kerékkötő az is, hogy műemlék 
épületről van szó, szigorú a vonat-
kozó szabályozás. Három esztendeje 
kezdődött, s minden évben remény-
kedik Csedő István plébános, hogy 
a búcsús szentmisét már a felújított 
istenházában tarthatja. Egyelőre vi-
szont az egyházi tulajdonú, egykori 
iskolaépületben miséznek.

A 2008-ban elkezdett munká-
latokhoz az Országos Műemlékvé-
delmi Hivatal járult hozzá jelentős 
összeggel, ebből sikerült megoldani 
a vízelvezetést, később az épületfa-
lak külső és belső felújítását, a kerí-
tés rendbetételével csak idén tudtak 
foglalkozni. Az ezer főt számláló 
közösség is segít a templomfelújítás-
ban, ám anyagi kereteik szűkösek, a 
kiadások viszont igen nagyok.

A Kelemen Hunor segédletével 
szerzett kormánytámogatásból most 
épp a templom tornyának javítása 
folyik, a 40 000 lejt további 15 000 
lejjel egészíti ki Újfalu önkormány-
zata, és ottjártunkkor érkezett a jó 
hír: Hargita Megye Tanácsától is 
számíthat az egyház 35 000 lejre. Eb-
ből a templomtorony-javítás mellett 
kellene jusson az orgona felújítására, 
aztán további pénzekre lenne még 

szükség a tetőcserepek cseréjére, köz-
ponti fűtés beszerelésére, nyílászárók 
cseréjére, templomi bútorzatra.

Egyelőre viszont a torony rend-
betétele az elsődleges feladat. Csedő 
István plébános elmondta, a torony-
gombban több, megsárgult lapot is 
találtak: a legutóbbi, 1968-as mun-
kálatok során helyezték oda azokat. 
Dani Gergely akkori plébános a 
munkálatok segítőit és az egyház-
tanácsosokat sorolja fel, Madaras 
Sándor az egyházközség plébánosa, 
valamint a csíkszentkirályi Kovács 
András építőmester is üzen a má-
nak. Amint  a jelenlegi munkálatok 
befejeződnek, a toronygombba ke-
rülnek vissza ezen dokumentumok, 
kiegészítve Csedő István tényrögzí-
tő írásával.

ósdi tantermekből 
új tornaterem
Tavasszal készült el a Tarisz-

nyás Márton nevét viselő tekerő-

pataki iskola új szárnya, ide köl-
tözhettek a legkisebb diákok. A 
felszabadult helyiségeket egybe-
nyitva 170 négyzetméteres, kor-
szerű tornatermet alakított ki az 
iskola vezetősége. A munkálatok-
hoz 10 000 lej állt a tanintézmény 
rendelkezésére a korábbi beruhá-
zás maradékaként, ezt pótolta a 
30 000 lejes kormánytámogatás, 
így az egykori, tanteremből kiké-
pezett 40 négyzetméteres torna-
terem helyett ma már több mint 
négyszer ekkora helyen tarthatók 
a testnevelési órák. 

– Az iskola rendelkezik minden 
felszereléssel, arra nem kell költsünk, 
ha viszont újabb anyagi alapra sike-
rülne szert tenni, a tornaterem mellé 
öltözőt, zuhanyzókat alakítanánk 
ki – tervezget Kolumbán Csaba is-
kolaigazgató, aki szerint ha központi 
fűtés, speciális padlózat is a tervek ré-
szét képezné, hozzávetőleg 100 000 
lejes beruházásról beszélhetnénk. 

Javítják az 1734-ben épült templom tornyát. Pénzhiányról is szól a munkálatok krónikája

A hetvenes éveiket taposó citerásoknak önálló CD-je jelent meg fotó: jánossy alíz

> Otthon a marosfői fiataloknak. A 
ma rosfői kultúrházban kapott termet a 
Ma ros–Mureş Ifjúsági Szervezet. Az önkor-
mányzat karácsonyi ajándékát nemrég avat-
ták a fiatalok, községi elöljárók, az ortodox 
és a római katolikus egyház képviselőinek 
jelenlétében. Egyelőre egy nagyobb terembe 
sikerült szerezniük öt számítógépet és egy 
pingpongasztalt, nemsokára viszont egy ki-
sebb helyiséget is birtokba vehetnek, ez lesz a 
számítógépterem, a nagyobb helyiség sport- 
és szabadidős tevékenység szervezésére szol-
gál. A fiatalság két karácsonyfát díszített 
Marosfő közterületein, valamint az ő ötletük 
nyomán vásárolt tartós élelmiszert a vaslábi 

önkormányzat 14 szegény sorsú gyereknek. 
A tevékenységek sorát most jégpályakészí-
téssel folytatják, szeretnék idecsalogatni a 
marosfői fiatalságot, hogy sportolással töltse 
szabadidejét. Az alsó-marosfői iskola udva-
rán készül a korcsolyapálya, melynek meg-
valósításához sokan nyújtottak segítséget a 
fiatalságnak: az önkormányzat üzemanya-
got biztosított a terület elegyengetéséhez, az 
alapozáshoz, a közbirtokosság ajánlotta fel 
a palánkhoz szükséges faanyagot, egy helyi 
vállalkozó pedig díjmentesen kivágta a desz-
kát. Mihelyt az időjárás engedi, kezdődik a 
15 x 25 méter felületű jég készítése, ehhez a 
közeli kútból pumpálnak vizet. (B. K.)hí
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> Félreértések a fénysorompó kö-
rül. Szilágyi Ferenc gépkocsivezető-
oktató arra hívta fel a figyelmünket, 
hogy számos sofőrt és diákot megza-
var a Nicolae Bălcescu, a Vásártér és a 
Sas utcák kereszteződésében működő 
fénysorompó villogó zöld lámpája, mi-
közben vele egy időben a sárga jelzés 
is villog. Véleménye szerint a sárga és 
a zöld nem szabadna együtt jelezzen, 
mert mindamellett hogy hibás, még 
veszélyes is. A probléma abban áll, 
hogy a tapasztalatlanabb sofőrök sze-
rint a villogó zöld szabad utat jelent, 
még csak nem is kell megállni a stop 

táblánál. Hangsúlyozta, amikor a nagy 
sárga lámpa villog, a táblák szerint kell 
közlekedni, és kötelezően figyelmen 
kívül kell hagyni a kis zöldet, hiszen 
az minden esetben csak kisegítő, má-
sodrangú jelzés. A villogó zöld lámpa 
szerepe az, hogy a folyamatos piros 
esetén elengedjen jobb irányba, csu-
pán egy segédeszköz a várakozási idő 
lecsökkentésére. Csakis abban az eset-
ben hajthatunk jobbra piros lámpánál, 
ha mindenkinek elsőbbséget adtunk, 
hiszen a villogó zöld nem egyenrangú 
a folyamatos zölddel. Szilágyi ismer-
tette, hogy nagyvárosokban az ilyen 

típusú elágazásokat a legtöbb esetben 
úgy képezték ki, hogy működéskor az 
egymással szemben elhelyezett lám-
pák azonos időben zöldek, illetve pi-
rosak. Ioja Viorel, a székelyudvarhelyi 
rendőrség közlekedésrendészeti osztá-
lyának vezetője elmondta lapunknak, 
hogy ez a jelenség egyáltalán nem 
kellene problémát okozzon, szerinte 
nem is minősül rendellenességnek a 
jelzőlámpa szóban forgó működése. 
Azért nem állnak meg az emberek a 
villogó zöldnél, mert nem tanulták 
meg a törvényeket – emelte ki Ioja. 
Ülkei Zoltán, a polgármesteri hivatal 

városgazdálkodási osztályának vezető-
je elmondta, hogy már ők is jelezték a 
villanyrendőrt megépítő cégnek, hogy 
nehezményezik a működést a sofőrok-
tatók. Az országból még sehol sem je-
lentettek hasonló panaszt, hisz ugyan-
így állítják be őket. Több módon lehet 
magyarázni a jelzőlámpát, de ha a kis 
zöld villog, meg kell állni. Ez törvény. 
Ha érkezik egy panaszlevél a városla-
kók részéről, elküldjük a gyártónak, 
mivel még garanciában van a sorom-
pó. A programot nem lenne nehéz 
módosítani – fogalmazott Ülkei Zol-
tán. (Antalfi József )

Tíz hónap múlva a székely ud
varhelyiek büszkén jelenthe
tik: már a szennyvizük sem a 
régi. A város pályázati úton 3,7 
millió eurót nyert az Országos 
Befektetési Társaságtól (CNI), 
a szászmedgyesi székhelyű 
Dafora Rt. pedig máris elkezd
te az új szennyvíztisztító állo
más megépítését.

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

Többnyire észrevétlen fo-
lyamat, ám a kommunális 
szennyvíz (költség)haté-

kony gyűjtése, elvezetése, tisztí-
tása és kezelése nem kis kihívást 
jelent egy-egy település számára. 
Székelyudvarhely lakói is csak 
akkor veszik észre, hogy van 
ilyen hálózatuk, ha az eldugul, 
vagy ha áramszünet, meghibá-
sodás miatt a rendszer tartalma 
tisztítatlanul ömlik a Küküllőbe. 
Utóbbira számtalanszor volt pél-
da, a horgásztársulat pert is nyert 
a régi szolgáltatóval szemben. 
Az Aqua Nova Hargita Kft., va-
gyis Székelyudvarhely jelenlegi 
vízközmű-szolgáltatója 2007-es 
évi színrelépését követően vizes 
ügyekben javulni látszik a hely-
zet: végéhez közeledik a Tábor 
negyedi víztisztító-mű moder-
nizálása, vagyis – mint ígérik – 
poharunkba tisztább víz kerül. 
Ugyanakkor nemrégiben elkezd-
ték a II. Rákóczi Ferenc utcában 
az új szennyvíztisztító állomás 
építését is, amelynek révén a fo-
lyóba is a jelenleginél tisztább víz 
kerül vissza. 

– A kivitelező cég, a Dafora 
felvonultatta gépeit, folyamatban 
van a munkatelep kialakítása, ha-
marosan pedig a munkálatok is 
elkezdődnek – tudatta a Hargita 
Népével Bálint-Major Áron, az 
Aqua Nova Hargita Kft. műszaki 
igazgatója –, a kivitelezési határ-
idő végén, tíz hónap múlva a régi 
szennyvíztisztító állomás mellett 
már egy teljesen új, modern és 
automata, számítógép vezérlésű 
állomás fog üzemelni.

A műszaki igazgató háttértör-
ténettel is szolgált. Megtudtuk, a 
város még 1997-ben pályázott a 
szennyvíztisztító állomás felújí-

tási munkálatainak támogatására 
– sikertelenül. A pályázati irat-
csomót 2007-ben felfrissítették, 
2009-ben kötötték meg a szerző-
dést az Országos Befektetési Tár-
sasággal (CNI), amely áfástól 3,7 
millió eurót ad a beruházásra.

– A szerződéskötést követő-
en a minisztériumnál és a CNI-
nél elhúzódott az engedélyezte-
tési folyamat, végül a befektetési 
társaság idén december ötödikén 
adta ki a kivitelezőnek a kezdési 
parancsot – részletezte a műsza-
ki igazgató.

Hangsúlyozta: nem moder-
nizálási munkálatokról van szó, 
ugyanis a még működésben levő 
régi telep mellett egy teljesen új 
tisztítóállomás épül.

– Ez már csak azért is jó, mert 
a munkálatok ideje alatt így nem 
lesz gond a szolgáltatással – tette 
hozzá. 

A 40 éves telep és hálózat
Háztartásokból, vállalkozá-

soktól, minden hálózatra kötött 
rendszerből a szennyvíz a város 

felsőboldogfalvi kijáratánál talál-
ható tisztítóállomásra kerül, majd 
kezelését követően a megtisztított 
szennyvíz a Nagy-Küküllőben 
folytatja útját. Székelyudvarhely 
szennyvízelvezető rendszerének 
nagy része a volt Cérnagyár épí-
tésekor készült, a Könnyűipari 
Minisztérium és a város közös 
beruházásaként. Talán sokan nem 
tudják, de a település csatorna-
hálózata elválasztott rendszerben 
épült, vagyis létezik külön kom-
munális, illetve csapadékcsatorna-
hálózat. A kommunális csatorna-
hálózat hossza nagyjából 47 km, 
a vezetékek átmérője 150 és 600 
mm között változik. Anyaguk 
zömében beton, néhány utcában 
PVC-csöveket is lefektettek. A 
vezetékek kora nagyrészt 30–40 
év, ezért gyakorlatilag az egész 
hálózat felújításra, cserére szorul. 
A szolgáltató becslése szerint a 
város területének szennyvízcsa-
torna-hálózattal való lefedettsége 
80%-os. 

A városban három szennyvíz-
átemelő szivattyúház működik, 

egy nagyobb a kuvari hőközpont 
udvarán, amely a szombatfalvi vá-
rosrész szennyvizét emeli át a fo-
lyó alatt, és két kisebb a Borsairét, 
illetve a Rózsa utcában. 

A nem szakszerűen lefekte-
tett, vagy nem megfelelően ösz-
szeillesztett csőszakaszok miatt 
gyakoriak a lerakódások és gyö-
kérbenövések, amelyek csator-
nadugulást okoznak. További 
gondot jelent, hogy mivel a há-
lózat anyaga túlnyomórészt be-
ton, ez 30–40 évi működés után 
porlik, törik. A hálózat működ-
tetésében amúgy a legnagyobb 
gondot az jelenti, hogy a csa-
tornavezetékek nyomvonaláról, 
azok állapotáról nincs pontos 
közműnyilvántartás. 

A szennyvíztisztító telep a 
70-es évek elején épült, azóta fo-
lyamatosan üzemel, az évek során 
jelentősebb modernizálások vagy 
technológiai változások nem tör-
téntek. A telep klasszikus, egy-
vonalas rendszer szerint épült, 
a tisztítás mechanikai-biológiai 
típusú, tervezett legnagyobb ka-

pacitása 250 liter/másodperc, 
azaz 21 600 m3/nap. A jelenleg 
befolyó havi átlagmennyiség kb. 
400 000 m3/hó, azaz 13 300 m3/
nap. Nagy esőzésekkor a telep 
nem képes befogadni az érkező 
vízmennyiséget, ezért ilyenkor 
annak egy része tisztítatlanul a 
Nagy-Küküllőbe kerül...

A tisztításra váró szennyvíz két 
főgyűjtő vezetéken érkezik a te-
lepre, majd egy rácson és egy ho-
mokfogón halad át, amelyek a da-
rabos szennyeződéseket távolítják 
el. Innen az anyag körülepítőkbe 
kerül, ahol a finomabb szennye-
ződések is leülepedhetnek, majd 
onnan a biológiai tisztítómeden-
cébe ömlik. A biológiai tisztítás-
hoz két, felváltva működtetett 
légfúvó szolgáltat levegőt, amely 
a medencében található mikroor-
ganizmusok életciklusának fenn-
tartásához szükséges, ezek végzik 
a szennyvízben található szerves 
anyagok lebontását.

Innen a tisztított szennyvíz 
utóülepítőbe kerül, ahol a bioló-
giai medencéből kijutott, mikro-
organizmusokat tartalmazó élő-
iszapot választják le, melyet egy 
szivattyú visszajuttat a biológiai 
tisztítómedencébe. A tisztított 
szennyvíz végül egy vezetéken 
keresztül a folyóba kerül. Villa-
mosenergia-ellátás hiányában a 
telep működését egy 160 kW-os, 
dízelüzemű tartalék áramfejlesz-
tő biztosítja, melyet a szolgáltató 
az elveszített per után szereltetett 
be – idetartozik, hogy a telep ki-
adásainak zömét az áramszámla 
teszi ki. 

A közeljövő
Az épülő új állomás hasonló 

működési elvek alapján fog üze-
melni, mint elődje: a szennyvíz 
mechanikai-biológiai tisztításon 
esik át, többletként pedig – uni-
ós követelményeknek megfele-
lően – a foszfor eltávolítására és 
iszaptalanításra is lesz lehetőség. 
Az igazi újdonságot a rendszer 
kora jelenti: nem elavult beren-
dezésekkel végzik majd a tisztí-
tást, illetve az sem mellékes, hogy 
az új telep automatizált lesz, azaz 
bizonyos folyamatokat számító-
gépek vezérelnek.

3,7 mIllIó euRós BeRuházás székelyuDvARhelyeN

Új szennyvíztisztító épül

hí
rf

ol
ya

m

47 kilométer hosszú vezetékhálózat. Fizikai és erkölcsi kopás fotó: máthé lászló ferenc



Csokornyi karácsonyi dallal ked
veskedett a csíkszeredai kö zön
ségnek vasárnap este a Role 
ze nekar a helyi református temp
lomban. Nagy Tivadarék a szokott 
formájukat hozták: al kalomhoz 
illő, kellemes harmóniákkal, re
mek muzsikával varázsolták el a 
közönséget.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A várakozást, a Gyermek szü
letése felett érzett öröm 
pillanatait, a keresztény 

ünnep tündöklő ragyogását va
rázsolták muzsikájukkal a csík
szeredai református templomba 
vasárnap este a Role zenekar 
tagjai. A műsorban a karácsonyi 
énekek mellett felcsendült jó né
hány dallam a Kájonikódexból, 
a „Csíksomlyón talált értékes 
kincsből” – ahogyan Nagy Tiva

dar zenekarvezető fogalmazott 
a dalok felkonferálásakor. Az 
együttes telt ház előtt játszott, 
ami nem csoda, hiszen a csík
szeredai közönségnek nem kell 
bemutatni a Rolet, Tivadarék 
immár huszonöt éve koptatják a 
színpad deszkáit. Ez alatt pedig 
letettek már jó néhány dolgot az 
asztalra, bizonyítva, hogy ezerar
cú csapatról van szó, sokféle zenei 
stílusban otthonosan mozognak, 
a fesztiválok bulis hangulatától a 
saját hangszerelésű rockoperákon 
keresztül a Pilledalokig, vagy a 
Kájoni miserendig mindent el
játszanak. Az elmúlt időszakban 
felfigyeltek rájuk odakint is, egyre 
többet láthatjuk őket a magyaror
szági televíziók műsoraiban.

Miért játszik egy „progresz
szív rock” kategóriába gyömö
szölt zenekar – legalábbis az m1 
közszolgálati magyar televízió 

Örömzene vetélkedőjén így 
konferálták be őket – karácso
nyi dalokat?

– Zenészek vagyunk, a mu
zsika nyelvén beszélünk, így 
fejezzük ki az életérzéseinket. 
Mi sem természetesebb, mint 
az, hogy karácsonykor is dalba 
öntsük az ünnep hangulatát, a 
Gyermek születése feletti örö
möt – mondta Sántha Zsuzsa 
énekesbillentyűs.

A közönség ezúttal sem csa
lódott a Roleban, gyönyörűen 
csilingeltek a hangszerek, száll
tak a Megváltó születését öröm
mel hirdető dalok, feltöltődve 
távoztak a nézők az előadásról. 
A zenekar pedig költözött, stí
lust váltott, és néhány óra múl
va már – ismételten fergeteges 
sikerrel – az Ami Klubban ját
szott a Hóhányó buli népes kö
zönségének.
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Kettő egy zeneKar ezer arcából

Karácsonyi Role-koncertek

Színpadon a Diótörő. Az első nagyszínpadi előadás

Koncert a református templomban. Műfaji változatosság

Könyvbemutató Homoródszentpálon

Számadás a lelkészi munkáról
tódor csaba unitárius lelkész 
beszélgetés Istennel. Imád
ságok és prédikációk gyűjte
ménye című kötetét mutatták 
be karácsony másodnapján a 
homoródszentpáli híveknek. 
ugyanakkor ismertették a 
lelkész-szerző másik nemré
giben megjelent munkáját is, 
paul rasor a hit bizonyosság 
nélkül című művének ma
gyar fordítását. a köteteket 
ma este 6 órától bemutatják 
Homoródalmáson is a helyi 
kultúrotthonban.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Két új könyvemet mu
tatta be az ünnepi is
tentisztelet után Forrai 

Tibor tanár úr a híveimnek 
– számolt be lapunknak a tisz
teletes. – Az első könyv címe 
Beszélgetés Istennel, imádsá-
gok és prédikációk gyűjteménye, 
amelyet 10 éves lelkészi szolgá
latom ideje alatt mondtam el a 
homoródszentpáli és más egy
házközségekben.

A gyűjtemény 62 általános 
beszédet, 28 imádságot és 6 te
metési beszédet tartalmaz.

– Ez számadás, visszatekintés, 
egyfajta összegzése tízévi lelkészi 
munkámnak – tette hozzá.

A másik bemutatott könyv 
egy fordításkötet, Paul Rasor 
ma is élő és alkotó amerikai li
berális teológusnak A hit bizo-
nyosság nélkül című művének 
magyarra való átültetése. Paul 
Rasor gondolatait átértelmezte 
a homoródszentpáli tiszteletes: 
az amerikai viszonyok helyett 
az erdélyi sajátosságra ültette át 
azokat a fordításban.

A két könyv kiegészíti a szer
ző korábbi, Szavak a hídon és Egy 
Isten más palást című köteteinek 
sorát.

Rendhagyóak a kötet megje
lenésének körülményei is, ugyan
is a lelkész könyvének kiadását a 

helyi egyházközség vállalta, meg
szerezve hozzá a szükséges anyagi 
támogatást.

– Sokat köszönhetek a hí
veimnek és nagy segítség volt a 
részükről tapasztalt összefogás 
– emelte ki a homoródszentpáli 
egyházközség vezetője. 

Mint mondta, az istentiszte
letet követően mintegy ötvenen 
vettek részt a könyvbemutatón, 
ami nem elhanyagolandó szám 
egy vegyes felekezeti megoszlású, 
közel 500 lakossal rendelkező te
lepülésen. 

A köteteket ma este 6 órától 
Homoródalmáson is bemutatják 
a helyi kultúrotthonban.

látványos, szórakoztató, sőt 
érezhető táncot tekinthettek 
meg a nézők tegnapelőtt este a 
Csíki Játékszín nagytermében. 
pjotr Iljics csajkovszkij diótörő 
című utolsó balettje és egyben 
utolsó színpadi műve a tóth 
larisa tánc stúdió növendéke
inek előadásában kelt életre a 
színpadon.

Márton Emilia

Sok gyermek és még több fel
nőtt gyűlt össze hétfő este a 
csíkszeredai városi színház

ban, legtöbben azért, hogy kis 
családtagjaikat láthassák a szín
padon.

Előzetesben rövid fashion 
dance és hiphop produkcióval 
lépett a színpadra a csíkdánfalvi és 
a csíkszeredai kis és nagycsoport. 
Továbbá Bálint Henrietta és Blaga 
Andrei 17 éves Skategóriájú ver
senytáncosok latinamerikai és 
standard táncokból szolgáltak egy 
kis ízelítővel a népes közönségnek, 
majd következett az est fénypont
ja, Csajkovszkij Diótörője.

A történet egy kislányról szól, 
aki karácsonyra ajándékba kap 
egy diótörő bábut, ami senki más

nak nem kell. Miután a kis Klára 
álomra hajtja a fejét, a bábu átvál
tozik és elviszi őt a babák birodal
mába, ahol a lakók örömükben 
táncos ünnepséggel kedvesked
nek neki. A sort a Spanyol tánc 
nyitja meg, ezt követi a Keleti 
tánc, a Kínai tánc, a Trepak, majd 
a Rózsakeringő.

A főszerepben a 13 éves 
Szederjesi Teodórát láthatták a 
nézők. A kislány nagyon várta az 
előadást és látszott, hogy alaposan 
készült rá. Három éve balettezik, 
és ez az első alkalom, hogy övé a 
legjelentősebb szerep.

A táncstúdió jelenlegi 119 nö
vendékének ez volt az első össze
tett, témás előadása. Tóth Larisa, 
az előadás koreográfusa, saját 
elmondása szerint fél éve készül 
az ötlettel, zenével és a ruhater
vezéssel, a gyermekek októbertől 
próbálnak.

Mint mondta, bár Csíkszere
dában nincs hagyománya a balett
nek, az elmúlt öt év alatt, mióta 
itt tanít, két fiatalt küldött főis
kolára. Ugyanakkor hálás a szü
lők segítségéért és a gyermekek 
kitartásáért, amit a megerőltető 
próbák alatt tanúsítottak. 

balettelőadás csíKszeredában

119 gyermek és fiatal tette 
felejthetetlenné az estét



társadalom

hargitanépe2011. december 28., szerda  | 7. oldal 

hirdetések

Körkép

A december 23-án megjelent 
2011/1222-es kormányhatározat-
tal jóváhagyták 40 istállótrágya- 
és háztartásihulladék-raktározási 
platform létesítését. A kormány-
határozat melléklete tartalmazza 
a szóban forgó beruházási léte-
sítmények névjegyzékét, s azon 
szerepel egy megyénkbeli is, a 
Székelyudvarhelyen létesítendő.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro
Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A szóban forgó beruházási 
létesítmények finanszíro
zására a Nemzetközi Új

já építési és Fejlesztési Bank által 
folyósított hitelből, valamint a 
helyi költségvetésből kerül sor, a 
törvény feltételei közepette jóváha
gyott programnak megfelelően. A 
kormányhatározat mellékletében 
fel vannak tüntetve minden egyes 
beruházási főbb műszaki, gazdasági 
mutatói. A létesítmény címzetese a 
környezetvédelmi és erdőgazdálko
dási minisztérium, a kedvezménye

zett pedig Székelyudvarhely helyi 
tanácsa. A beruházás összértéke 1,6 
millió lej, amelyből közel 900 ezer 
lej építkezésiszerelési munkálat. 
A platform összterülete 2500 m2 
lesz, s az évi tárolási kapacitás 2000 
tonna. Továbbá a beruházás kivi
telezésének időtartama három hó
nap. A kormányhatározatban nincs 
utalás arra, hogy a munkálat mikor 
is kezdődne meg, de az tény, hogy 
az idén semmiképp, hisz a tervezés, 
valamint a kivitelezés feltételezi a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását, 
ami rendszerint időigényes.

Csendőr Zsuzsa, a Szé kely
udvarhelyi Polgármesteri Hivatal 
környezetvédelmi felelőse a téma 
kapcsán lapunkkal tudatta, a trá
gya és háztartásihulladéktároló és 
feldolgozó létesítmény a Cekend
tetőn, a hulladékgazdálkodási vál
lalat telepe mellett, a város terüle
tén épül meg. 

– Jelenleg a projekt környezet
védelmi engedélyeztetése zajlik 
– mondta. – Marosvásárhelyről 
várjuk a vízügyi hatóság engedé
lyét is.

Csendőr azt is elmondta, hogy 
az építkezés megkezdése javarészt 
attól függ, milyen gyorsan tudják 
beszerezni a szükséges engedélyeket, 
illetve az sem mellékes, hogy a támo
gatási összeget majd milyen ütem
ben fogják folyósítani. 

– Az állatállomány nem olyan 
népes, mint húsz évvel ezelőtt volt, 
ám nemcsak Székelyudvarhely, ha
nem a környező települések állat
tartói is lehetőséget kapnak, hogy 
szervezett rendszer keretén belül 
elszállíttassák portájukról az állati 
ürüléket – érvelt a beruházás fon
tossága mellett Csendőr, aki arra 
is kitért, hogy a telep tulajdonkép
pen egy komposztáló üzem lesz, 
ahol jó minőségű trágyát érlelnek, 
s amelyet kertészetekben, termő
földeken lehet majd hasznosítani. 
Falvakon elég nagy gond a kutak 
szennyezettsége, illetve nálunk 
is befolyik a patakokba az állati 
ürülékből származó csurgalékvíz. 
Reméljük, ez az állapot változni 
fog – tette hozzá Csendőr Zsuzsa, 
a Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal környezetvédelmi felelőse. 

SzemétlerAkó léteSül

Környezetvédelmi beruházás

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, megbíz
ható személyiség, jó kommuniká
ciós készség, problémamegoldó 
képesség, rugalmasság, önálló 
munkavégzésre való hajlam;
n román, magyar nyelvtudás;
n számítógépes felhasználói is
meretek – MS Office alkalma
zások.

Előny: n jogi végzettség n 
hajtási jogosítvány n hasonló 
munkakörben szerzett tapasz
talat n angol nyelvtudás.

Jelentkezési határidő:  
2011. december 31.  

Fényképes szakmai önéletrajzát 
rövid motivációs levelét a következő 

e-mail címre várjuk: diz_hr@ya-
hoo.ro. Fax: 0366–814648.

Az udvarhelyi szeméttelep. Melléje épül az új lerakó fotó: máthé lászló ferenc

A gAzdÁkAt SegíteNék

Mások nem fölözik le
a hasznot

Újabb tejautomatát helyeztek 
üzembe Csíkszeredában, ezúttal 
a tudor negyedben: a Csíkpálfalvi 
Szarvasmarha-tenyésztő Egye-
sület által működtetett gép révén 
a helyi gazdáktól felvásárolt tejet 
kínálnak a vásárlóknak.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Újabb tejautomatát adtak 
át Csíkszeredában a Tu
dor negyedi Amigo üzlet 

szomszédságában. A pálfalvi egye
sület által működtetett tejeladó gé
pek közel 40 ezer lej értékű beruhá
zás részét képezik. A szükséges ösz
szeg 49 százalékát a Vidékfejlesztési 
Egyesület biztosította.

Az eseményen jelen lévő Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke elmondta, azt szeretné, ha 
a tej begyűjtési árát a jelenlegi 60 
baniról sikerülne megduplázni, ez
zel segítve a termelőket, akik mindig 
friss tejjel látják el majd az automatát, 
ezáltal pedig a városi lakosságot.

– Tavaly támogattuk a delnei 
tejcsarnok kialakítását, idén sike
rült beszerezni a tejautomatát, jö
vőre sajtkészítő üzem beszerzését 
tervezzük – elevenítette fel a törté
néseket az elöljáró. – Célunk, hogy 
a termelés mellett a feldolgozás és 
az értékesítés minden lépése a helyi 
emberek kezébe kerüljön.

Tánczos Barna, a mezőgazdasá
gi és vidékfejlesztési minisztérium 
államtitkára kifejtette, hogy köve
tendő kezdeményezés a pálfalviaké, 
mert általa a gazdák könnyebben 
tudják értékesíteni a megtermelt te
jek és a fogyasztók is jó áron tudnak 
kiváló minőségű, helyben előállí
tott terméket vásárolni a gazdasági 
hasznot lefölöző közvetítők nélkül.

Az átadáson jelen volt továbbá 
Birta Levente István, a Csíkpálfalvi 
Szarvasmarhatenyésztő Egyesület 
elnöke, Ferencz Csaba, Csíkpálfalva 
polgármestere, illetve közbirtokos
sági vezetők és tejtermelő gazdák. 
Az átadást követően lehetőség nyílt 
az automatából vásárolható tej meg
kóstolására.



Cseh–szlovák–magyar–román piaC

Románia is belép 
a „régiós árampiacra”

románia csatlakozik a cseh–szlovák–magyar villamos-
energia-piacok összekapcsolását célzó projekthez. a 
lengyelek szintén érdeklődnek a kezdeményezés iránt 
– számol be a mavir zrt. közleményében.

A cseh–szlovák–magyar villamosenergia-piacok ösz-
szekapcsolására alakított projekt Irányító Csoport-
ja elfogadta a hazai piacműködtető (OPCOM), 

átviteli rendszerirányító (Transelectrica), valamint a nem-
zeti szabályozó hatóság (ANRE) hivatalos csatlakozási 
kérelmét. A még szorosabb együttműködést elősegítő köl-
csönös párbeszédek, valamint az integrációs folyamat har-
monizációja a következő hetekben kezdődik el. Az Irányító 
Csoport ugyancsak üdvözölte a lengyel felek többségének 
kezdeményezését, amely szintén hajlandóságot mutat a 
projektben való részvételre és az abban való közreműkö-
désre. A lehetséges együttműködés további egyeztetések 
tárgyát képezi.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a szomszédos országok 
is érdeklődést mutatnak a villamosenergia-piacok össze-
kapcsolási projekthez. Ez is azt bizonyítja, hogy a projekt 
jó irányba halad, és a kitűzött céljaink megvalósíthatónak 
tűnnek (a cseh–szlovák–magyar villamosenergia-piac ösz-
szekapcsolása 2012. július 1-jével, valamint a lehető legha-
marabbi csatlakozás a CWE/NWE − középnyugat-európai, 
és északnyugat-európai – régióhoz). Mindez hozzájárulhat 
a közös célunk eléréséhez, az európai belső villamosenergia-
piac létrehozásához” – így értékelte a folyamatokat Szöré-
nyi Gábor, a Magyar Energia Hivatal (MEH) igazgatója.

A cseh–szlovák–magyar villamosenergia-piac össze-
kapcsolására alakított projekt Irányító Csoportja elismerte 
a projektcsoport által elért eredményeket. A piacműködte-
tők harmonizált technikai megoldásokat vezetnek be az IT 
infrastruktúrájukba, valamint hatékonyan alkalmazzák az 
új folyamatokat és eljárásokat. Az átviteli rendszerirányítók 
előrehaladást értek el a szükséges technikai megoldások te-
rületén, és elkezdték a felkészülést a projektben szükséges 
beszerzések kapcsán.

Gazdaság
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közszférai személyzeti költségkeret

Leosztás megyékre

a területi-közigazgatási egysé-
gek összesített általános költ-
ségvetésében engedélyezhető 
személyzeti költségek felső 
határát 17,36 milliárd lejben 
szabták meg. A törvénytől a 
rendeletig azonban „elvesztet-
tek” 1,25 milliárd lejt.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Tegnapi lapszámunkban 
már beszámoltunk ar-
ról, hogy a nemrégiben 

megjelent 2011/291-es törvény 
értelmében a területi-közigazga-
tási egységek összesített általános 
költségvetésében engedélyezhető 
személyzeti költségek felső hatá-
rát 17,36 milliárd lejben szabták 
meg. Ennek a törvénynek a vonat-
kozó előírásaihoz kapcsolódik a 
közpénzügyi miniszter, valamint 
a közigazgatási és belügyminisz-
ter 2011/2987/286-os közös 
rendelete, amellyel jóváhagyták 
a területi-közigazgatási egységek 
személyzeti költségeinek felső 
határát, lebontva megyékre. En-
nek a határozatnak a jogalapja a 
2006/273-as, a helyi közpénzügyi 
törvényt módosító és kiegészítő 
2010/63-as sürgősségi kormány-

rendelet III. szakasza. Az többek 
között arról rendelkezik, hogy a 
2010/69-es, a fiskális-költségve-
tési felelősség törvényének megfe-
lelően a két miniszter közös ren-
deletével hagyják jóvá a személy-
zeti költségek megyékre történő 
lebontását. Ezt a rendeletet tanul-
mányozva szembeötlik egy érthe-
tetlen különbség: a bevezetőben 
már említett törvény értelmében 
a szóban forgó értékhatár, amint 
már arra utaltunk, 17,36 milliárd 
lej. A december 23-án megjelent 
közös miniszteri rendeletben vi-
szont már csak 16,11 milliárd lej 
szerepel. Azaz érthetetlen módon 
„eltűnt” 1,25 milliárd lej. Hogy 
egy miniszteri rendelettel hogyan 
lehet lefaragni egy törvény által 
előírt értékből, azt nemigen lehet 
megmagyarázni. 

Térjünk vissza a közös minisz-
teri rendeletre. Annak melléklete 
tartalmazza a megyénként meg-
engedett közszférai személyzeti 
költségkeret felső határát. Ez Har-
gita megye esetében 300 millió 
lej. Azaz ebből az összegből kell 
fedezni a helyi közigazgatási in-
tézményrendszer (megyei tanács, 
helyi tanácsok, az azoknak alá-
rendelt különböző közintézmé-

nyek) személyzeti költségeit. Ám 
utalnunk kell arra is, hogy ebbe 
a költségkeretbe nem foglaltatik 
bele a tanügy, az egészségügy és a 
szociális gondozás. 

A hatályos jogszabályok ér-
telmében a területi-közigazgatá-
si egységekre történő leosztás a 
megyei közpénzügyi vezérigaz-
gatóságok hatáskörébe tartozik, 
s a leosztás módjáról azoknak 
tájékoztatniuk kell a pénzügy-
minisztériumot, valamint a köz-
igazgatási és belügyminisztériu-
mot. Amint arról Kedves Imre 
közgazdász, a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
ügyvezető igazgatója tájékozta-
tott, a leosztásra adott ismérvek 
és kritériumok alapján kerül sor. 
Ez számukra rutinfeladatot jelent. 
Ugyanakkor arról is tájékoztatott, 
hogy a megye számára most jóvá-
hagyott összeg valamicskével na-
gyobb, mint az idei pénzkeret, s 
véleménye szerint, ha szűkösen is, 
de elégséges lesz a jövő esztendei 
helyi közszférai személyzet bére-
zésének finanszírozására. Amúgy 
e tekintetben az idén sem mutat-
koztak különösebb gondok, a fel-
merült problémákat sikerült me-
net közben érdemben rendezni.

> 2012: megkezdődik az eurózóna 
szétesése? Az euróövezet mindenképpen 
recesszióba süllyed jövőre, akár sikerül meg-
oldást lelni az adósságválságra, akár nem. A 
különbség a gazdasági teljesítmény szem-
pontjából valószínűleg csak annyi lesz, hogy 
a megoldás elmaradása esetén még merede-
kebb visszaesésre kell számítani – jósolták 
2012-re szóló friss előrejelzésükben londoni 
pénzügyi elemzők. Az egyik legtekintélye-
sebb elemzőház, a Centre for Economics and 
Business Research (CEBR) jövő évi alapeseti 
prognózisa szerint a valutaunió GDP-értéke 
2012 egészében átlagosan 0,6 százalékkal 
csökken. A CEBR londoni közgazdászai 

azonban kidolgoztak egy kockázati forgató-
könyvet is, amely azzal számol, hogy a politi-
kai döntéshozóknak jövőre sem sikerül meg-
egyezniük az euróválság megoldásáról. Ez 
egy vagy több tagállam távozásához, egyes 
államadósok törlesztésképtelenné válásához 
és bankcsődökhöz vezet. E forgatókönyv 
megvalósulásának esetére a CEBR 2 száza-
lékos átlagos euróövezeti GDP-visszaesést 
valószínűsít 2012-re. Az euróövezet legalább 
részleges szétesésére és annak várhatóan sú-
lyos gazdasági következményeire más nagy 
londoni házak is kidolgoztak forgatóköny-
veket 2012-es és távlati prognózisaikban. Az 
Economist Intelligence Unit (EIU) janu-

árra szóló világgazdasági előrejelzésében 40 
százalékosra taksálta az euróövezet két éven 
belüli szétesésének esélyét. Az EIU szerint 
egy ilyen fejlemény Európában gazdasági 
depressziót, de a világgazdaság egészében 
is súlyos recessziót okozna. A cég londoni 
elemzői szerint ha a valutaunió összeomlik, 
a jelenlegi euróövezeti országok GDP-értéke 
a legutóbbi csúcsszinthez mérve legalább 10 
százalékkal zuhanna, de az így számolt visz-
szaesés mértéke elérhetné a 25 százalékot is. 
Az EIU katasztrófa-forgatókönyve szerint a 
munkanélküliség a legtöbb eurótagállamban 
20 százalék fölé emelkedne, a legsúlyosab-
ban érintett országokban pedig megköze-

lítené az 50 százalékot, és évekbe telne az 
európai életszínvonal visszatérése a válság 
előtti szintekre. Egy másik nagy  gazdasági-
pénzügyi elemzőcég, a Capital Economics 
új előrejelzése szerint 2012 valószínűleg 
döntő év lesz a valutaunió számára, és ha 
az európai döntéshozók nem állnak elő a 
régóta ígért átütő erejű megoldási javasla-
tokkal, akkor az euróövezet „megszűnik lé-
tezni jelenlegi formájában”. A ház londoni 
elemzői ez utóbbi fejleményt valószínűbb-
nek tartják, mint az euróválság megoldását, 
és azzal számolnak, hogy 2012-ben meg-
kezdődik az euróövezet „korlátozott for-
májú” felbomlása.hí
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A csatlakozás lépés a közös európai energetikai piac létrehozása felé

Hargita megye számára több pénzt hagytak jóvá jövőre közszférai bérkeretként 



SzabványváltáS

Banki szünnap 
január 3-án

A Román Nemzeti Bank elnöke, Mugur Isărescu a 
2011/43-as körlevelével 2012. január 3-át banki szün-
nappá nyilvánította. a megindokolás szerint erre azért 
volt szükség, mert 2012. január 1-jétől kezdődően a ha-
zai hitelintézeteknek át kell térniük a helyi könyvviteli 
szabványokról (RaS) a nemzetközi pénzügyi jelentési 
szabványokra (IFRS), ami szükségessé teszi bizonyos 
feltételek megteremtését. 

H. Z.

A jegybank elnökének körlevele értelmében 2012. 
január 3-án nem fog működni a Román Nemzeti 
Bank által ügykezelt kifizetési rendszer (ReGIS), 

valamint a pénzeszközökkel történő műveletek elszámo-
lási rendszere (SaFIR). Gyakorlatilag arról van szó, hogy 
a bankközötti műveletek nem lesznek lehetségesek, ilyen-
képpen pedig nem sok értelme lenne az ügyfélfogadásnak 
sem, beleértve az intézményrendszerbe az Állami Kincs-
tárat is, illetve annak területi egységeit. Ez viszont nem 
jelenti azt, hogy január 3-án nem működnek az üzletek-
ben a kártyaleolvasók, illetve nem lehet kiváltani pénzt a 
bankautomatákban 
vagy nem működ-
nének, már ott, ahol 
van automata valu-
taváltó. A szünnap 
ellenére is a bankok 
kinyithatnak, és pél-
dául különböző in-
formációkkal vagy 
hitelezési ügycso-
mók összeállításával 
a klienseik rendel-
kezésére állhatnak. 
Értesüléseink szerint 
a bankok egy része 
nem kívánja „komp-
likálni a létét” és 
zárva lesz január 3-án. Ezek között van például a CEC 
Bank, amely egyébként már december 30-án is rövidí-
tett programmal, 8.30–14.00 óra között áll az ügyfelek 
rendelkezésére. A Raiffeisen Bank ügyvezetése úgy dön-
tött, hogy január 3-án azok az egységei tartanak nyitva, 
amelyek a szombati napokon is működnek, azaz a hiper-
marketekben és a mallokban található egységeik. Azok-
ban viszont csak valutaváltásra és készpénzfelvételre lesz 
lehetőség. Az UniCredit Ţiriac Bank úgy döntött, hogy 
január 3-án egységeit megnyitja az ügyfelek előtt normá-
lis munkaprogrammal, de a bankok közötti kifizetésre és 
bevételezésre csak január 4-én kerül sor. Egyébként ilyen 
jellegű műveleteket egyetlen bank sem tud majd január 
3-án végezni, ugyanis a jegybank által ügykezelt elszámo-
lási rendszer nem fog működni. 

Az új nemzetközi pénzügyi jelentési szabványra való át-
téréstől azt várják, hogy a kereskedelmi bankok tevékenysé-
ge átláthatóbbá váljon, ugyanakkor a romániai bankok telje-
sítményeinek az összehasonlíthatósága is javulni fog. Az új 
szabványra való áttérésnek igen nagy jelentősége van a hazai 
kereskedelmi bankok életében, s annak hordereje összeha-
sonlítható a 2005-ös esztendei denominalizálással, amikor 
is a „régi lejről” (ROL) áttértünk az „új lejre” (RON). 
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FélReéRtelmezett kaRácSony

„Az üzletek ünnepe”

Gazdaság

A bankközi művele-
tek nem lesznek le-
hetségesek, ilyenkép-
pen pedig nem sok 
értelme lenne az ügy-
félfogadásnak sem, 
beleértve az intéz-
ményrendszerbe az 
Állami Kincstárat is, 
illetve annak területi 
egységeit.

Szombaton este XvI. benedek 
pápa a Szent Péter bazilikában 
bemutatott karácsonyi szent-
misén a karácsony mai üzene-
téről beszélt, és sajnálkozva, 
illetve rosszallóan jelentette ki, 
hogy ma a karácsony „az üzle-
tek ünnepe”. mély igazság rej-
lik a pápa eme kijelentésében, 
ugyanis az utóbbi esztendők 
során világszerte valóságos 
versengés alakult ki december 
hónapban az üzletek között a 
vásárlók kegyeiért. kedvezmé-
nyes akciók meghirdetése, a 
nyitvatartási program meghosz-
szabbítása stb., ugyanakkor a 
lakosság vagy legalábbis annak 
egy része túlontúl nagy gondot 
és energiát fordít az ajándéko-
zásra. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Már hetekkel a decemberi 
ünnepek előtt nagy a 
készülődés az üzletek-

ben. Gazdag árufelhozatal, ilyen-
olyan ajánlatok, ünnepi díszítés, 
azaz mindent a vásárlóért. Az 
üzletek igyekeznek meglovagolni 
az ajándékozási szokásokat, mint 
ahogy azt is, hogy a munkaszüne-
ti napok során tág teret nyerhes-
sen az „eszem-iszom”. Ilyenkép-
pen pedig december rendszerint 

csúcshónapnak bizonyul a keres-
kedelmi hálózat üzleti forgalma 
szempontjából. Íme néhány szám-
adat a hazai üzleti forgalomról, 
illetve egyes áruféleségek meny-
nyiségéről. Az előzetes statisztikai 
adatok, valamint a piaci elemzők 
értékelése szerint december hó-
nap folyamán országos viszony-
latban a hazai gyártók mintegy 
nyolcmillió kalácsot, bejglit szál-
lítottak le, Olaszországból pedig 
egymillió kalácsféleséget impor-
táltunk. Déligyümölcsökből a ha-
zai éves átlagfogyasztás 240 000 
tonna körül van, ebből az idén 
decemberben 50 000 tonnát im-
portáltunk (5000 tonna banánt 
és 45 000 tonna citromot, naran-
csot, mandarint és grapefrúitot). 
A becslések szerint decemberben 
a sertéshús és az abból készült 
hentesáruk fogyasztása 20 száza-
lékkal nagyobb, mint a havi átlag. 
Az idén e hónapban Romániába 
importból 50 000 tonna sertés-
hús érkezett. Egyébként az éves 
fogyasztás 700 000 tonna körül 
van, ebből 200 000 tonna hazai 
eredetű, 300 000 tonna import, 
ehhez még hozzáadandó a háztá-
ji vágásokból származó mintegy 
200 000 tonnányi sertéshús. Ami 
az importot illeti, annak rendel-
tetése mindenekelőtt a húsfeldol-
gozó-ipar. Lévén, hogy a hazai 

vágásból nem származik elegendő 
nyersanyag. Az importált mennyi-
ségből mintegy 60 000 tonnányi 
kerül tőkehúsként az üzletekbe, 
a többit pedig hentesáru-alap-
anyagként dolgozzák fel.

Az előzetes adatok szerint de-
cember sikeres hónapnak bizo-
nyult bizonyos elektronikai áru-
cikkek üzleti forgalma tekinteté-
ben is. A rendelkezésre álló adatok 
szerint ezek közül főleg az „okos” 
telefonok, a laptopok iránt volt 
nagyobb érdeklődés, mint a tavaly.

> 30 százalékkal csökkentek a szállo-
dai árak. Ebben az évben 30 százalékkal 
csökkentek a romániai szállodák díjsza-
básai – ezek 5 százalékkal alacsonyabbak, 
mint Magyarországon és feleannyiba kerül-
nek, mint Ausztriában, de 20 százalékkal 
meghaladják a bolgár tengerparti árakat, 
állítja a Román Turizmus Munkáltatóinak 
Szövetsége (FPTR). „Annak ellenére, hogy 
nőttek az adók és illetékek, megkétszere-
ződtek a fenntartási költségek, és túlzottak 
a munkaerő után fizetett hozzájárulások, 
2010-hez viszonyítva a román szállodások-
nak sikerült áraikat 30 százalékkal csökken-
teni 2011-ben. Ha egy kétágyas szoba árát 

összehasonlítjuk, három-, négy- és ötcsil-
lagos szállodában a közvetlen konkuren-
ciának tekinthető fővárosokban gyakorolt 
árakkal, arra a következtetésre jutunk, hogy 
a romániai szállodai árak körülbelül 20 
százalékkal nagyobbak a bulgáriaiaknál, 5 
százalékkal kisebbek a magyarországiaknál 
és 50 százalékkal alacsonyabbak az ausztri-
aiaknál”, derül ki a FPTR közleményéből. 
A fizetések után törlesztett hozzájárulások 
tekintetében Románia „élen jár”, a mun-
kaerő-költségek majdnem 30 százalékkal 
nagyobbak, mint Bulgáriában, hasonlóak 
a Magyarországon érvényesekhez és 11 szá-
zalékkal nagyobbak, mint Ausztriában.hí
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 hirdetéS

A hazai gyártók mintegy nyolcmillió kalácsot, bejglit szállítottak le az ünnepekre
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Egyik nap, románórán Sán
dor Rozália tanárnő (a 
romántanárnőnk) azt a 

feladatot adta, hogy írjunk le
velet a Mikulásnak. Kicsit fur
csának tűnt, mert már hatodik 
osztályosok vagyunk, és nem 
szoktunk levelet írni a Miku
lásnak. Nekünk fogalmunk sem 
volt, hogy mi célja van ennek az 
egésznek.

December 19én, amikor épp 
elindultunk, hogy visszamenjünk 
órára, megállítottak a folyosón, 
és felállítottak rendezett sorokba. 
Még mindig nem értettünk sem
mit az egészből, és akkor ... megállt 
két busz az iskola előtt. Nem sokkal 
ezután bejöttek a gyimesfelsőloki 
Domokos Pál Péter Általános Is
kola tanulói. Ők is beálltak rende
zett sorokba velünk szemben.

Fogadásukra előadtunk egy 
rövid karácsonyi műsort, amit 
előzőleg már előadtunk Mikulás 
alkalmából. Az egyik gyimesi fi
úcska is énekelt népdalokat, hogy 
egy kicsit a helyi kultúrájukkal is 
ismerkedjünk.

Az igazi meglepetés azon
ban csak ezután következett. A 
gyimesi gyerekek mikuláscso

magokat készítettek számunkra. 
Miután megtörtént a csomagok 
átadása, bementünk az osztályok
ba, hogy ismerjük meg a „Mikulá
sainkat”. Természetesen mindenki 
kibontotta az ajándékát. Nagyon 
meglepődtünk, mert a leveleink
ben megírt, számukra elérhető 
dolgokat kaptuk. Ezután zsíros 
kenyeret ettünk, teát ittunk, és 
iskolánk focicsapatai játszottak a 
vendégek ellen. Persze azt mon

danom sem kell, hogy mindenki 
nagyon örült az ajándékoknak: 
mindenki kapott ruhákat, játé
kot, gyümölcsöt vagy édességet, 
legalább egy könyvet és egy ked
ves levelet a „Mikulásától”.

Nagyonnagyon jólesett, hogy 
a karácsonyi légkört egy ilyen sze
retetajándékozás tette teljessé.

Gergely Anna VI. osztályos,
Vitos Mózes Általános Iskola, 

Csíkszentkirály

2010ben a bukaresti egyetem 
földrajz tanszékének kutatói, 
D. C. Diaconu és csoportja a 

Mohos ökoszisztémáját tanulmá
nyozta, GPSszel készítve pontos 
térképet a meglévő tószemekről. 
Összesen 20at számolt össze, nem 
15öt, mint ahogy azt a „kiszáradás
elmélet” kiötlői hirdetik! Közülük 
a 15 legnagyobb tóban ultrahan
gos mélységméréseket is végeztek. 
Bevallom, az eredmények engem 
is megleptek! Legmélyebbnek a 2. 
számú tó bizonyult 22 méterrel, 
felülete: 177, 93 négyzetméter. Az 
1es és 3as tavak mélysége azonos: 
17 m. Felületük: 139, 47 négyzet
méter, illetve 341, 85 négyzetméter. 
Egy tavacska mélysége 14 m, hét 
társáé 1010 m. Utolsó helyen áll a 4 
mes, 12es számú tószem. Mindez 
azért meglepő, mert a tavak mélysé

gét mostanáig egyetlen kutató sem 
taksálta többre maximum 5 mnél! 
És ez még nem minden! A kémény
szerű, függőleges tavak dupla fe
nekűek, azaz homokóra formájuk 
van, mintegy „elkarcsúsodnak” egy 
adott szinten, hogy aztán a szűkület 
alatt újból kiöblösödjenek. A szű
kületeket egy vízszintes, lebegő mo
haréteg alkotja 4 méteres mélység
ben, amely a tavak kör alakú falaitól 
befelé nőnek anélkül, hogy középen 
összeérnének. Ez a szubmerszibilis 
(alámerülő) vízi növényzet 4 méter 
mélyen, valószínű a fény behatolá
sának határértékét jelzi; vagy egy 
olyan vízküszöböt, ahol igen eltérő 
hőmérsékletű vízrétegek találkoz
nak: alul hideg, fennebb egy mele
gebb vízoszlopot alkotva.  

Most már világos ugye, hogy mik 
is a Jókaiféle „vízi hüvelvények”? 

Természetesen a Mohostó mélyén 
lévő hínárszövevény, amibe nem 
volna tanácsos belegabalyodni! Még 
kevésbé fürödni!

Legismertebb reliktum, és egy
ben szigorúan védett növényei: 
a tőzegrozmaring (Andromeda 
polifolia), a tőzegáfonya (Vaccinium 
oxycoccus), a rovarevő kis ször
nyecske, a harmatfű három változa
ta (Drosera rotundifolia, obovata, 
longifolia), és a mámorka vagy var
júbogyó (Empetrum nigrum). Ez 
összetéveszthető az áfonyával, és 
még az íze sem rossz, de nagy meny
nyiségben fogyasztva hallucinációs 
tüneteket és hasmenést okoz. Tavasz
szal fehérbóbitás gyapjúsás lengi be a 
Mohos egész felületét. A húszféle 
moha mellett csenevész erdei fenyők 
és törpére zsugorodott nyírek teszik 
teljessé a tundrai hangulatot. (Nem 
tévesztendő össze az igazi, tundrai 
törpenyírrel, ami csak a Lucsban 
és a szentkirályi Borsárosban van!) 
A bogyógyűjtők nagy örömére se
hol a környéken nem terem olyan 
kövér hamvas áfonya és „havasi 
meggy” (piros áfonya), mint ép
pen itt. Ezek nem tartoznak a védett 
növények közé.

Állatvilága is specifikus. A ritka 
kék vipera, vízisikló, lapos orrú va
rangy, különleges hártyás szárnyú 
rovarok, bogarak, pézsmapockok 
otthona. Madárköltözés idején, ta
vasszal az átvonuló erdei madarak 
ötcsillagos szállodája. Védelme ér
dekében a turisták csak a tanösvé
nyen, a rezerváció hivatásos vezető
jének kíséretében látogathatják.

Zsigmond Enikő,
Csíkszereda

A csíksomlyói kegytemp
lom és ferences kolostor 
árnyékában, ezek ud

varán, erdei és lucfenyők fedé
sében, mondhatnám védelme 
alatt szerény épületre lehetünk 
figyelmesek. Szemünkbe ötlik 
a medjugorjei Mária jól ismert, 
szép portréja. 

Nem véletlen, hiszen itt mű
ködik a Máriarádió nagy család
jának körzeti stúdiója. A rádió
leadókra jellemző korszerű be
rendezések révén innen soksok 
imádság, szentének száll az egek 
Urához, szívből jövő vigasztaló 
szavak keresik meg a szomorú
akat. A szeretet otthona, vagy 
mondhatjuk azt is, forrása és 
közvetítője ez a hely, mely a be
tegekhez is eljuttatja a vasár és 
ünnepnapi szentmiséket, más 
fontos liturgikus eseményeket. 
Egyházi történésekről tudósít, 

üzeneteket, jókívánságokat indít 
útjukra: rokonokhoz, családta
gokhoz, ismerősökhöz. A gon
dos és körültekintő szerkesztés, 
a nagyobb részt önkéntesekből 
álló munkaközösség szorgosko
dása ismeretekkel is gazdagít: a 
lelki élet, az általános műveltség 
gyarapítására. 

Az elmondottak indokolják, 
hogy szeretettel köszöntsem a 
Máriarádió összes önkéntesét és 
tisztelettel adózzak dicséretes tö
rekvéseiknek, szorgalmasságuk
nak. A csíksomlyói körzeti stúdió 
december 11én emlékezett fenn
állásának második évfordulójára. 
Biztosak vagyunk azonban, hogy 
sokadik születésnap is lesz. Adja 
Isten kívánságunk teljesülését! 
Ehhez a Névadó pártfogását kér
jük és reméljük!

Borsodi László ny. tanár,
Csíksomlyó

A Mohos-tőzegláp,
a Csomád tundrája (2.)

Titkos Mikulás a csíkszentkirályi iskolában Szeretettel és tisztelettel

Egy füst alatt…

Megboldogult „felsőve
zető” koromban, mert 
az is voltam valaha, 

saját szükségletre, az mtsz épít
kezéseihez téglát vettettünk bar
na bőrű honfitársainkkal. Ha jól 
emlékszem, van ennek jó 40 éve. 
Kurtaeger pataka mellett volt a 
„téglaüzem”, a főnökük használt 
autógumikülsőket kért az égetés 
meggyorsítása végett. Kapott is 
egy jó autónyit. Az azóta fiata
lon megboldogult brigádosunk, 
amikor meglátta a fekete füstöt, 
egyből megállapította: Sztáling
rád kutyafüle (nem pont így) volt 
emellett. (Már az elsötétülő ég
bolt mellett.)

Miért ez a 40 éves emlék? La
kásunktól egy kőhajításnyira van 
egy faüzem, annak a füstje még 
a téglaégetők füstjén is túltesz, 
„amikor valaki jól beönt neki”.

Pár hónappal ezelőtt szóvá 
tettem, hogy a sugárút hosszában, 
az új körforgalmi csomóponton 
túl a vasútállomásig mennyi a sze
mét a járda mellett (ha ugyan van 
járda). A cikket lehozta az ÚK, és 
a szemét még mindig annyi, sőt 
„egy kicsivel még több,” Széllyes 
Sándor szavaival élve.

S ha már itt tartunk, leírom, 
hogy milyen huncut a világ (il
letve annak egy része). Olvasom 
az interneten, hogy kimutatták, 
a margarinban nincsen semmi 
néven nevezendő tápanyag, és ezt 
az is bizonyítja, hogy a kibontott 
dobozra nem szállnak rá a legyek, 
nincs mit keressenek ott. Nem tu
dom, hogy ez a vajgyárosok által 
felbérelt „kutató” mennyi pénzt 
kapott ezért a megállapításáért, 
de fiatal lehet. A második világ
égés befejezése után volt alkal
mam fogyasztani dán margarint, 
az finomabb volt, mint a ritkán az 
asztalra kerülő, a falvakról titok
ban városra csempészett vaj (hal
olajból vagy halzsírból készült, 
finom volt.)

Az Európán végigsöprő hábo
rú sok országban lecsökkentette 

a tehenek számát, elpusztultak 
a harcok következtében, vagy a 
felszabadítók asztalán végezték 
földi pályájukat. A tengerek élő
világa látta el Európát állati zsír
ral, meg a Marchallsegély, már 
ahova beengedte a kommunista 
vezetés. 

Mivel humorunkat nem volt 
szabat elveszíteni, az segített a 
túlélésben, a „bús pityókaleves” 
és a „bús” margarinos kenyér hű 
társa volt a szovjet pisztrángnak, 
azaz a fagyasztott egész halnak, 
meg a jégmadárnak, a végelgyen
gülésben kimúlt megfiatalított 
öreg tyúknak.

És, hogy mennyire a pénz 
beszél, a valódi okosok még azt 
is állítják, hogy a madárpestist a 
sertéstenyésztők „találták” fel, a 
kergemarhakórt a sertéstenyész
tők, a sertéspestist… stb, és az elle
ne való gyógyszereket az élelmes 
gyárakgyártók már a „találmány” 
világgá kürtölése előtt jóval le
gyártották.

A „felszabadulás” után, ami
kor gyűlés gyűlést ért, valahol 
meg kellett magyarázni, hogy 
miért nincsen „kaja”, hiszen a 
kollektív gazdaságok 150200 
százalékban teljesítik terveiket, 
pityókából a lehetséges 25 000 
kiló helyett 80 000 kilós rekord
termést érnek el hektáronként, 
tehát akkor a gyűlés alatt írt 
jegyzőkönyvek kötelező befeje
ző mondata így hangzott: Több 
tárgy nem lévén, az elnök a gyű
lést berekeszti. Későbben tud
tam meg, hogy ez egy kollektív 
gazdaság évzáró közgyűlésén 
hangzott el először. Gyenge volt 
az osztalék, azaz az egy mun
kanapegységre jutó kapnivaló, 
a feldühödött tömeg mindent 
összetört a „kultúrban”. Ekkor 
mondta az elnök, vagy a rajon
tólmegyétől kiküldött elvtárs: 
több tárgy nem lévén...

Szathmáry János 
ny. gazdamérnök,

Gyergyószentmiklós



Az orosz miniszterelnök szerint 
felesleges lenne felülvizsgálni 
a decemberi parlamenti válasz-
tások eredményét. Az ismétlő-
dő tömegtüntetésekről pedig 
azt mondta: politikai ellenfelei 
gerjesztik azokat.

Az orosz miniszterelnök 
nem akarja felülvizsgálni 
a vitatott parlamenti vá-

lasztások eredményét, írja a BBC. 
A kormányfő szerint a tüntetők-
nek nincsenek egyértelmű céljai 
sem. Erről támogatói körében 
beszélt, miután szombaton újból 
tömegtüntetést tartottak Orosz-
országban a december negyediki 
választások miatt. Putyin – aki a 
márciusi elnökválasztás legvaló-
színűbb befutója – azt mondta: 
nincsen szüksége trükkökre, és 
sportszerű módon fogja megnyer-
ni a választást. A mostani tünte-

téseket szerinte elsősorban politi-
kai ellenfelei gerjesztik, akik arra 
használják fel a választás körüli 
vitákat, hogy instabilitást hoz-
zanak az országba. A választások 
lezárultak, a parlament elkezdte 
munkáját. Nincs helye felülvizs-
gálatnak, és ha mégis, arra csak 
egy út van: a bíróság.  

Az Európai Bizottság elnöke, 
José Manuel Barroso után az 
amerikai külügyminiszter is 
üzent a magyar kormányfőnek.

December 23-án terjedel-
mes levelet küldött az 
Egyesült Államok kül-

ügyminisztere, Hillary Clinton 
Orbán Viktornak – írja a nol.hu, 
washingtoni diplomáciai forrá-
sokra hivatkozva. Bár létezésén 
túl a levél tartalmáról egyelőre 
nem sokat tudni, az amerikai dip-
lomácia vezetője a magyar demok-
ratikus intézményrendszer szisz-
tematikus leépítésével kapcsolat-
ban fejti ki véleményét, miután a 
tengerentúli sajtó már hetek óta 
visszhangzik az Orbán-kormány 
törvényalkotási ámokfutásának 
újabb és újabb epizódjaitól.

A Népszabadság úgy értesült, 
hogy a levél megerősíti az elmúlt 
hetekben többször hangoztatott 
amerikai aggodalmakat a bíró-
ságok függetlenségével, az új 
egyházügyi törvénnyel és a mé-
dia szabadságával kapcsolatban. 
Új bírálati elemként felbukkan, 
hogy a Klubrádió frekvenciáját 
másnak ítélték. Egyik forrásuk 
megjegyezte, „több alkalom-
mal is jeleztük aggodalmunkat, 
hogy az alkotmány nagyszabású 

reformjában is megőrződjék az 
egyéni szabadságjogok, illetve 
a fékek és ellensúlyok rendszere, 
és a változtatásokat átláthatóan, 
a szükséges viták nyomán hajt-
sák végre”.

Clinton júniusban Magyar-
országon járt a Tom Lantos Inté-
zet megnyitóján, és az akkor tett 
nyilatkozata szerint Orbán előtt 
szóba hozta többek között az 
Európai Unió által is vitatott mé-
diatörvényt és az Alkotmánybí-

róság jogainak korlátozását is. Az 
Egyesült Államok magyarországi 
nagykövete, Eleni Tsakopoulos 
Kounalakis két hónapos kése-
delem után októberben szóbeli 
tiltakozó diplomáciai jegyzéket, 
démarche-t adott át a magyar 
kormányfőnek, amely sérelmezi a 
demokratikus intézményrendszer 
elleni fellépést, ahogy azt is, hogy 
az Orbán-kormány láthatóan 
ügyet sem vet az emiatt megfogal-
mazódó nyugati bírálatokra.

Ország–világ
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Putyin: nincs helye felülvizsgálatnak
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Clinton is levelet írt Orbánnak

Elhagyták Irakot az amerikai csapatok

Putyin visszautasítja a 
választások felülvizsgálatát

> Az al-Kaida robbantott Bagdadban. 
A múlt heti merényletsorozatban hatvanki-
lencen haltak meg és több mint száz sérült 
volt. A terroristák célja a börtönbe zárt szun-
nitákkal való szolidaritás volt. Az al-Kaida 
iraki szárnya jelentkezett a 69 ember életét 
kioltó, múlt heti bagdadi merényletsorozat 
elkövetőjeként, írja a hirado.hu. Az Iraki Isz-
lám Állam, a terrorszervezet iraki szárnyának 
közleményét az iszlamista honlapokat figye-
lő SITE amerikai szervezet észlelte. Mint 
írják: a támadásokat a börtönben sínylődő 
szunnitákkal való szolidaritásuk jegyében és 
a kivégzettek emlékére indították. A múlt 
csütörtöki robbantások a többségében síi-

ták lakta körzetekben piacok, fűszerüzletek, 
kávézók és kormányzati épületek ellen irá-
nyultak. Azóta, hogy az amerikai csapatok 
távoztak az arab országból, ez volt a legvére-
sebb merényletsorozat Irakban, ahol azonnal 
belpolitikai válság tört ki a síiták vezette kor-
mány és a szunnita ellenzék között.

> Elnöki amnesztia Kubában. Kubá-
ban háromezer elítéltet, köztük 86 külföl-
dit részesítenek amnesztiában, jelentette 
be az ország elnöke, Raúl Castro. A most 
kiengedettek alig négy százalékát képviselik 
az elítélteknek. Havannai jogvédők szerint 
kétezer foglyot engedtek szabadon péntek 

óta, amikor is Raúl Castro elnök bejelentet-
te, hogy humanitárius okokból amnesztiá-
ban részesít közel háromezer elítéltet, írja a 
hirado.hu. Az elítéltek közül 86-an külföl-
diek. Elizardo Sánchez, az Emberi Jogok és 
Nemzeti Megbékélés Kubai Bizottságának 
vezetője szerint 15 kubai tartomány börtö-
neiből engedték el a foglyokat, akiket kisebb 
bűncselekmények miatt ítéltek el. Az elnöki 
kegyelem azonban oly korlátozott, hogy sok 
kubai börtönben tiltakozások kezdődtek, 
néhol éhségsztrájkolnak a foglyok. A jogvé-
dők szerint 70-80 ezren raboskodnak az or-
szág börtöneiben, az elnöki amnesztia pedig 
mindössze négy százalékukra vonatkozik.hí

rf
ol

ya
m

Már csak maroknyi tanácsadó 
segíti az iraki biztonsági erők 
munkáját. Kérdés, hogy Bagdad 
rendet tud-e tartani az ország-
ban, hisz a múlt heti merény-
letsorozatban hatvankilencen 
haltak meg és több mint száz 
sérült volt. Múlt héten ünne-
pélyesen levonták az Egyesült 
államok zászlóját Bagdadban, 
jelezve: Amerika katonai sze-
repvállalása irakban ezennel 
hivatalosan is véget ért.

hN-összefoglaló

Az amerikai hadsereg utol-
só egységei – mintegy 
5500 katona – már el-

hagyták az országot, a felszere-
lés nagy részével együtt. Barack 
Obama amerikai elnök az észak-

karolinai Fort Bragg támaszpon-
ton így köszöntötte a hazatérő 
katonákat: „Nem egy utolsó 
ütközettel, hanem egy utolsó 
meneteléssel zárjuk le az iraki 
háborút. A katonák emelt fővel 
fogják átlépni az ország hatá-
rát.” Az utolsó harcoló csapatok 
tavaly augusztusban hagyták el 
Irakot. Az országban maradó né-
hány ezer amerikai katona azóta 
tanácsadóként dolgozott, illetve 
az iraki haderők képzését segítet-
te. A kivonulás után a biztonsági 
helyzetért teljes egészében az ira-
kiak felelnek – igaz, az ők mun-
kájukat továbbra is 200 amerikai 
tanácsadó segíti. Az Egyesült Ál-
lamok bagdadi nagykövetségén 
ugyanakkor komoly, 15 ezres 
személyzet marad. 

A kilenc évig tartó iraki há-
borúban összesen 1,5 millió 
amerikai vett részt. A sokszor 
elképesztő logisztikai bravúro-
kat igénylő hadműveletek költ-
ségei ezermilliárd dollárra rúg-
nak. 2007-ben, az iraki felkelők 
leverését szolgáló ún. „nagy 
hullám” stratégia alkalmazása 
során állomásozott a legtöbb 
amerikai katona Irakban: ek-
kor 170 ezren voltak. A harcok 
amerikai részről 4500 áldozatot 
követeltek, és több mint 30 ez-
ren sebesültek meg. Iraki rész-
ről az áldozatok száma sokkal 
nagyobb: becslések szerint 100 
ezren haltak meg a háborúban, 
és a háborút követő, évekig tartó 
szunnita-síita felekezeti villon-
gások során.

hillary Clinton és Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón. Nem ugyanarról beszéltek
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> Premier League. Az angol labda-
rúgó-bajnokság a 18. fordulóval folyta-
tódott: Chelsea – Fulham 1–1, Bolton 
– Newcastle 0–2, Liverpool – Blackburn 
1–1, Manchester United – Wigan 5–0, 
Sunderland – Everton 1–1, WBA – Man-
chester City 0–0, Stoke – Aston Villa. Az 
Arsenal – Wolves, Swansea – QPR és a 
Norwich – Tottenham találkozók lapzárta 
után értek véget. Az élmezőny: Manchester 
City 45 pont, 2. Manchester United 45, 3. 
Tottenham 35.

> Szocsi 2014. A szervezők szerint nem 
okozhatnak gondot a lavinák a 2014-es szocsi 

téli olimpián. Az alpesi sízőknek az orosz vá-
ros környéki hegyekben, a Krasznaja Poljana 
lejtőin lebonyolítandó viadalait úgy akarják 
megóvni a hógörgetegek jelentette veszély-
től, hogy különleges lavinaelhárító szerkeze-
teket helyeznek ki a legkritikusabbnak ítélt 
versenyszínhelyekre, így mindenekelőtt oda, 
ahol a női és férfi lesiklást rendezik majd meg. 
Eddig 34 ilyen szerkezetet állítottak munká-
ba a Roza Hutor téli üdülőközpont térségé-
ben, ahol jövő év februárjában Oroszország 
első ízben ad otthont alpesi sí világkupának, 
amelyet afféle tesztnek is szánnak. Tavaly 
februárban a téli ötkarikás játékok szervezői 
az akkori Európa Kupa keretében megtartott 

viadaloknál több száz méterrel kénytelenek 
voltak lerövidíteni a pályát, s lejjebb hozni a 
rajthelyet az errefelé, a Kaukázus Fekete-ten-
ger környéki hegyhegyvidékén amúgy állan-
dó jellegű lavinaveszély miatt.

> Válogatott. Úgy tűnik, Egervári Sán-
dor szövetségi kapitány legénysége acélos el-
lenfelek ellen lép pályára a 2014-es brazíliai 
világbajnoki selejtező kezdetéig, a magyar 
válogatott február 29-én Bulgáriával játszik 
Győrben, majd a tervek szerint június ele-
jén – elseje és ötödike között valamikor – 
Csehország legjobbjaival méri össze erejét 
Prágában, és úgy tetszik, a nemzeti együttes 

a 2012. szeptember 7-én megrendezendő 
első, Andorra elleni világbajnoki selejtező 
előtt Horvátországgal csap össze augusztus-
ban – tájékoztat a Nemzeti Sport. Érdekes, 
hogy az Izraeli Labdarúgó-szövetség hon-
lapja tényként közölte hétfőn, válogatottja 
Magyarország ellen lép pályára felkészülési 
mérkőzésen augusztusban. Az NSO infor-
máció szerint az izraeliek valóban megke-
resték a Magyar Labdarúgó-szövetséget a 
találkozó ügyében, de ennél tovább nem 
jutottak a felek. Vagyis jelen állás szerint 
szinte biztos, hogy a válogatott a horvátok-
kal játszik, mégpedig Magyarországon, de 
egyelőre nem tudni a pontos helyszínt.hí
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Nehéz a focitól elszakadNi

Az elhunytak emlékére játszottak

Meghatározatlan időszak-
ra függesztette fel Geréb 
István, Molnár Ákos és 

Antal Alfréd román válogatottbeli 
játékjogát a Román Olimpiai Bizott-
ság (ROB). A 2013-as téli ifjúsági 
olimpiai fesztiválra (FOTE) készülő 
jégkorong-válogatott két edzőjét, 
id. Geréb Istvánt és Keresztes Ottót 
megrovásban részesítette a ROB 
etikai bizottsága, mely gyakorlatilag 
Octavian Morariu olimpiai bizott-
sági elnök javaslatait hagyta jóvá. 
A döntés szerint a FOTE-re készü-
lő jégkorong-válogatottat állandó 
megfigyelése alá vonta a ROB.

Mint ismeretes, december elsején 
Geréb István, Molnár Ákos és Antal 
Alfréd állítólag nedves törölközővel 
bántalmazta tettlegesen Cosmin 
Marinescut a csíkszeredai Vákár La-
jos Műjégpálya egyik öltözőjében.

„Az egész eset egy tévedés volt, 
a három csíkszeredai hokis meg-
bánta tettét, amelynek következmé-
nye a tegnapi döntés. Geréb István, 
Molnár Ákos és Antal Alfréd sokat 
dolgozott a FOTE-válogatottban, 

rengeteget fejlődött jégkorongtu-
dásuk, éppen ezért megérdemlik, 
hogy részt vegyenek a 2013-as téli 
ifjúsági olimpiai fesztiválon, mely-
nek Brassó lesz a házigazdája. Biz-
tos vagyok benne, hogy a három 
hokis visszatér a válogatottba és 
erősíteni fogja a romániai csapatot” 
– nyilatkozta a döntést kommentál-
va Tánczos Barna, a Román Jégko-
rongszövetség elnöke.

ahogy 2003 óta minden évben, 
idén is összegyűltek az öreg-
fiúk, a barátok, a volt csapat-
társak, hogy előbb fejet hajtva 
emlékezzenek az egykor ud-
varhelyi színeket képviselő el-
hunyt jeles focistákra, majd a 
találkozás örömére valamivel 
korosabban, kopaszabban és 
pocakosabban ismét megker-
gessék azt a fránya bőrgolyót.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Chiratcu Petre kezdeménye-
zésére 2003 óta minden 
évben így történik. Az év 

végéhez közeledve az udvarhelyi 
nagypályás labdarúgás egykori je-
les képviselői, akik közül sokan ma 
sem szakadtak el teljesen a labda-
rúgástól, összegyűlnek, fejet haj-
tanak, egy kicsit focizgatnak azok 
emlékére, akik már „fenn” rúgják 
a bőrgolyót, majd az égiek és föl-
diek közös vacsoráján felidézik a 
régmúlt szép időket, amikor még 
csupa öröm és büszkeség volt néz-
ni, amit a fiúk a pályán mutattak.

Az ilyen emlékmérkőzések al-
kalmával a Székelyudvarhelyi Ha-
ladás elhunyt játékosainak, Nemes 
Sándor, Dezső László és Csifó Le-
vente mellett természetesen több 
más focista neve is felidéződik. 
„Sajnos az évek múlásával szomo-
rúan kell szembesülnünk azzal a 
ténnyel, hogy bővíteni kell az égi-
ek névsorát, és persze eszünkbe 
jut a többi csapattárs is, akik szin-

tén odafenn rúgják már a labdát, 
ilyenkor rájuk is emlékezünk, em-
líthetném Liviu Zamfirescut vagy 
az 1973-ban B osztályban játszó 
Textil egykori játékosát, Kovács 
Istvánt” – mondja az egyik öreg-
fiú, Mihály Imre.

A múlt héten, csütörtökön 
este ismerős arcok tűntek fel az 
udvarhelyi sportcsarnok pályá-
ján, néhányan közülük még meg 
szoktak jelenni ilyen-olyan mini-
foci-mérkőzéseken, de legtöbbjük 
már egyre inkább deresedő hajjal 
a pálya széléről, edzőként figyeli a 
bajnoki harcokat. A kivétel talán 
Ilyés Róbert, az 1. Ligás Marosvá-
sárhelyi FCM labdarúgója lehet, 
aki ezúttal sem hagyta ki a talál-
kozót. Ilyenkor természetesen 
jelen vannak az elhunytak hoz-

zátartozói, családtagjai is, akik a 
mérkőzést követő emlékvacsorán 
elevenítik fel a volt csapattársak-
kal a régi szép idők emlékeit. El-
mesélik, hogy annak idején, ami-
kor nem léteztek mobiltelefonok, 
sőt a vezetékesek is ritkaságnak 
számítottak: „volt miért aggód-
ni, hisz amikor a férjeink meccsre 
igyekezvén elmentek otthonról, 
addig nem kaptak hírt felőlük, 
amíg visszaérkezve be nem léptek 
az ajtón”.

Különleges, egyedi hangulata 
van ezeknek a találkozóknak. Az 
emlékek hol mosolyt, hol pedig 
könnyeket fakasztanak, és évről 
évre egyre több van belőlük. Idén 
is sikerült néhány kellemes órával 
bővíteni az amúgy is gazdag em-
lékgyűjteményt.

Mérkőzésen emlékeztek az egykori csapattársakra az udvarhelyi focisok

döNtést hozott az olimpiai bizottság

Felfüggesztették
a három hokist

Öt nap alatt másodszor 
kapott ki a Brassói Corona 
Fenestela 68 a Steauától: csütör-
tökön Galacon a Románia-ku-
pában nyertek 4–3-ra, tegnap 
MOL Liga-meccsen a Cenk 
alatt győztek a fővárosiak, akik 
két gólt is emberhátrányban lőt-
tek. Eredmény: Brassó – Steaua 
3–5 (3–2, 0–2, 0–1) /Rajcak 
(1.), Barinka (3.), Bartzen (16.), 
illetve Pascaru (2.), Munteanu 
(18.), Timaru (24.), Persson 
(31.), Poznik (60.)/.

Kelemen jó helyezése. 
A Csíkszeredai Sportklub mű-
korcsolyázója, Kelemen Zoltán 
Isztambulban vett részt egy 
újabb Grand Prix-versenyen. 
Zoltán folytatta remek soroza-
tát, és ezúttal az ötödik helyen 
végzett a nemzetközi verse-
nyen. Ugyancsak a Csíkszeredai 
Sportklubot képviselte Mariuta 
Sabina a törökországi verse-
nyen, ahol a hölgyek között a 
9. helyen végzett. A sportolókat 
Bogyó Löffler Mária készítette 
fel. A versenyzők legközelebb 
2012. január 12-15-én lépnek 
jégre Brassóban, ahol a Romá-
nia-kupa küzdelmeire kerül sor.



lakás
ELADÓ újonnan épült nagyobb 

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

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

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

KIADÓ vendégház Homoród szent
pálon szilveszterre is. Érdeklődni a 
0753–878707es telefonszámon lehet.

KIADÓ 2 szobás, bútorozatlan 
tömbházlakás, valamint bútorozatlan 
garzonlakás Csíkszeredában. Telefon: 
0723–313485. (21048)

ELADÓ földszinti garzonlakás Csík
szeredában, a Kalász negyedben (vas
ajtó, padlócsempe, parketta). Telefon: 
0741–419189. (21063)

jármű
ELADÓ 2003as évjáratú Opel 

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

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

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

ELADÓ 2000es évjáratú Opel 
Astra 1.4es motorral, egy éve beírat
va, minden illeték kifizetve, nagyon jó 
állapotban, sok extrával, metálzöld szí
nű. Irányár: 3500 euró, beszámítok ol
csóbb autót is. Telefon: 0733–840369. 
(21033)

ELADÓ 2009es évjáratú Chev
rolet Spark, 800 cm3es, benzines, 
fullextrás, Euro 4es, új állapotban,  
14 600 kmben, frissen behozva. 
Beszámítok Daciát. Telefon: 0722–
967539. (21064)

VÁSÁROLNÉK régi SimsonMz 
motorkerékpárhoz eredeti alumínium 
oldalkocsit (csónakot). Telefon: 0745–
849989.

vegyes
ELADÓ vécépapírgyártó gépsor, 

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

ELADÓK kuvasz kutyakölykök. Te
lefon: 0742–709607.

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

ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny
ben jó állapotú, 500 m2es téglaistálló, 
11 ár területtel, főút mellett, közmű
vesítve. Irányár: 25 000 euró. Telefon: 
0745–849989.

felhívás

Somaţiune
Prin prezenta aducem la cu noş-

tinţa celor interesaţi că pe rolul Ju de-
cătoriei Gheorgheni se află dosarul nr. 
1469/234/2011 cu termen de judecată 
la data de 09 februarie 2012, având ca 
obiect uzucapiunea imobilului situat 
în comuna Remetea, str. Bakó nr. 
67, identificat în CF nr. 260 Remetea 
nr. top 5036 şi CF nr. 4927 Remetea 
nr. top 5037, în suprafaţă de 2914 
mp. Orice persoană interesată, care 
pretinde vreun drept asupra imobilului 
în cauză, este invitată a formula 
cerere de opoziţie la uzucapiune la 
Judecătoria Gheorgheni, în dosarul nr. 
1469/234/2011 cu termen de judecată 
la data de 09 februarie 2012.

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. (–)

szolgáltatás

Magyar állampolgárság meg
szerzéséhez szükséges iratok hiteles 
fordítását rövid határidővel VÁLLA
LOM. Telefon: 0756–521887.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága ha
lottunk,

KOPACZ ERZSÉBET

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek, segítő ke
zet nyújtottak és mély fájdalmunk
ban osztoztak. A gyászoló család.

megemlékezés

A sírból, melynek hantja ránk borul,
Hisszük, hogy feltámaszt az Úr.

Kegyelettel emlékezünk test
véreink,

Ft. SZAKÁCS LAJOS
esperesplébános és

SZAKÁCS ILONA

halálának első évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2011. decem
ber 29én, csütörtökön 18 órakor 
lesz a Szent Ágoston római katolikus 
templomban. Emlékük legyen áldott, 
nyugalmuk csendes! Gyászoló test
véreik – Csíkszereda. (21062)

Eszünkbe jutnak 
az együtt töltött napok,
Fülünkbe újra megcsendül a hangod.
Szinte látjuk minden mozdulatod,
Nem is tudhatod, 
mennyire fáj hiányod.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
december 25re,

TANKÓ ANDRÁS
nyug. gépkocsivezető

halálának első évfordulóján. Lelkéért 
az engesztelő szentmise 2011. de
cember 29én, csütörtökön 18 órakor 
lesz a csíkkozmási templomban. Nyu
galma legyen csendes, emléke áldott! 
Felesége, lánya és családja. (21054)

elhalálozás

Hirdetések
Egyetlen lelkemet várja ott az ég
Megmenteni időm, 
ki tudja, lesz-e még...?
Oly rövid az élet, oly biztos a halál,
Rettenetes óra vajon hogyan talál...?

Szívünk mérhetetlen fájdalmá-
val tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drá-
ga jó gyermek, test-
vér, sógor, nagybácsi, 
rokon és jó barát,

ANTAL LEHEL

életének 36. évében 2011. decem-
ber 2-án tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Budapesten. Temetéséről 
a későbbiekben tájékoztatunk. 
Drága lelked nyugodjon békében! 
Bánatos szerettei.

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy a drága 
jó férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, após, 
rokon, szomszéd és 
barát,

MAILAT ALADÁR

szerető szíve életének 66., há-
zasságának 37. évében 2011. de-
cember 25-én megszűnt dobogni. 
Földi maradványait december 
29-én 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Kalász negyedi 
temetőbe. Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt 12 órától fogadunk. 
Emléked legyen áldott, pihenésed 
csendes! A gyászoló család.

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

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy a drága 
jó édesanya, anyós, 
nagymama, dédmama, 
anyatárs, rokon és 
szomszéd,

özv. OKOS IRÉN
szül. Nagy

életének 83., özvegységének 18. 
évében hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után 2011. decem-
ber 26-án lelkét visszaadta Terem-
tőjének. Drága halottunk földi ma-
radványait december 29-én, csü-
törtökön 11 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai római 
katolikus temetőbe. Fájó szívvel 
búcsúzik családja. Nyugodjál 
csendesen, az Úr Jézus szent ne-
vében! A gyászoló 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 akaratát elfogadva tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a 
drága jó férj, gyermek, 
testvér, rokon és jó 
szomszéd,

ANTAL JÁNOS

életének 54. évében 2011. decem-
ber 27-én hirtelen elhunyt. Drága ha-
lottunk földi maradványait december 
29-én 13 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a Kalász negyedi temetőbe. 
Nyugalma legyen csendes, emléke 
áldott! A gyászoló család.

Szívünk mély fáj-
dalmával tudatjuk, hogy 
a drága jó édesanya, 
nagymama, dédmama, 
anyós, rokon, jó szom-
széd és ismerős, a csík-
szentmihályi

özv. SZŐCS ELEKNÉ
Ferencz Huber Erzsébet

életének 92., özvegységének 51. 
évében hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után 2011. decem-
ber 25-én szerető szíve megszűnt 
dobogni. Temetése ma 10 óra-
kor lesz a családi gyászháztól a 
csíkszentmihályi temetőben. Drága 
jó édesanyánk! Szorgos, keserves, 
nehézségekkel teli életed, simogató 
szavaid, melengető tekinteted és 
szerető jóságod példakép marad 
számunkra. Fájó szívvel búcsúzunk 
Tőled és emlékedet örökre szívünk-
be zárjuk. Nyugodjál békességben! 
A gyászoló család.

Itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Gyenge, fáradt kezed 
nem tud már dolgozni,
Beteg, fájó szíved 
nem tud már dobogni.
Istennek országa lett a Te hazád,
Nyugodjál békében, 
drága jó édesapánk.

Megtört szívvel, de a jó Isten 
akaratában megnyugodva, soha el 
nem múló fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett drága 
jó férj, édesapa, test-
vér, nagytata, rokon és 
jó szomszéd,

SANTUS ANDRÁS

szerető szíve életének 84., boldog 
házasságának 55. évében, 2011. de-
cember 26-án 23 órakor súlyos, de 
türelemmel viselt szenvedés után 
visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványait 
december 29-én 14 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíkszépvízi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Jelen értesítést gyászjelentőnek is 
szántuk. Fájó szívvel, fájdalomtól 
megtörten álljuk körül koporsódat, 
és megköszönjük mindazt, amit 
értünk tettél. Nyugodjál békesség-
ben! A gyászoló család.

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De egy könnycsepp 
a szívünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki 
el nem vehet.
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, 
s nem feledünk téged!

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk mindazokkal, akik szerették, 
ismerték, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, anyós, anyatárs, sógor-
nő, rokon és jó szomszéd,

özv. PINTÉR LAJOSNÉ
Vitos Berta

életének 86., özvegységének 37. 
évében türelemmel viselt rövid 
szenvedés után 2011. december 
25-én elhunyt. Temetése decem-
ber 29-én 11.30-kor lesz a Szent-
lélek utcai temetőben. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a szeretett édesapa, 
após, nagyapa, dédapa, rokon és 
szomszéd,

özv. BARICZ IMRE

életének 91., özvegységének 4. 
hónapjában 2011. december 26-án 
szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradvá-
nyait ma 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a gyergyószentmiklósi 
római katolikus ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Gyászoló 
szerettei.

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

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték, 
szerették, hogy a drága jó édes-
anya, feleség, testvér, sógornő, 
anyós, nagymama, anyatárs, ro-
kon, barát és jó szomszéd,

ADORJÁN MIKLÓSNÉ
szül. Lukács Zsuzsanna-Tünde

életének 61., házasságának 38. 
évében, 2011. december 25-én 
este 9 órakor szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait ma délelőtt 10 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkmenasági ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Drága emlékedet 
örökre szívünkbe zárjuk, fáradt 
testednek adjon örök nyugodalmat 
a Mindenható Isten, lelkednek örök 
üdvösséget a mennyben. Nyugod-
jál békességben! A gyászoló csa-
lád – Csíkmenaság.
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Vásárolok, régi (70–100 éves) 
szerszámokat, munkaeszközöket, 
melyeket a következő mestersé-
geknél használtak: kovács, csipész, 
ács, asztalos, szíjgyártó, kerekes, 
kádár, fazekas, hentes. Ugyanak-
kor érdekelnek 60–70 éve gyár-
tott gőzgépek, diesel- vagy ben-
zinmotoros erőgépek, motorok 
(például: motor, mely cséplőgépet 
hajtott).
Ajánlatokat a 0747–638531-es 

telefonszámon várok, 
hétköznapokon 8–16 óra között.  

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.



Elváráson alul teljesített eddig a 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
férfi-kosárlabdacsapata a román 
első ligában. Januárban tovább 
foly tatódik a sorozat, ekkorra 
meg érkezik a csapathoz az új légi-
ós is. A csapaton belül több válto-
zás nem lesz. A tavaszi idényben 
azonban a vezetőség jobb ered-
ményekben bizakodik.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Nem kaptak hosszú vakációt 
a csíki kosarasok, ugyan-
is 2012. január 5-én újra 

edzésbe állnak. A keret egy helyen 
módosul: Csíkszeredába érkezik a 
30 éves Ashley Champion, aki az 
őszi idény folyamán eltanácsolt Levi 
Levine-t hivatott pótolni.

Lászlófy Botond, a KK trénere 
lapunknak nyilatkozva az eddigi 
14 mérkőzést értékelve elmondta: 
„Elváráson alul teljesítettünk ed-
dig az idényben. Sokkal nehezebb 
feladat volt összekovácsolni a csa-
patot a sok új játékos miatt, mint 
ahogyan azt előre gondoltam. És ez 
sem úgy sikerült, ahogy terveztem, 
de ha a játékosokban a küzdeni 
akarás szikrája sincs meg, akkor ez 
nagyon nehéz feladat. Voltak mér-
kőzések, amikor jól játszottunk, de 
utána visszakerültünk a mély vízbe. 
Az általunk elkövetett hibákat nem 
szeretném mások nyakába varrni, 
de voltak olyan összecsapások, ami-
kor egyszerűen ellehetetlenítettek 
minket. Gondolok itt például a leg-
utóbbi, Giurgiuban megrendezett 
mérkőzésre is akár. De a Craiova 
vagy a Dinamo elleni mérkőzést 
meg kellett volna nyerjük. Levine 
elbocsátása után még nehezebb 
lett a helyzetünk, hiszen egyrészt 
konkurencia nélkül maradtak a lé-
giósok, másrészt a belföldi játéko-
sokra nagyobb teher került, akik 
nem tudtak megfelelően kielégíteni 
játékukkal. A kosárlabdában 10-15 
pont apróságokon múlik, és ezeket 
az apróságokat a tapasztalat hozza 
magával. A csapatban sok a fiatal 
játékos, akikben megvan a győzni 
akarás, de játékbeli érettségük még 
nincs meg.”

A tréner a folytatásban nyíltan 
beszélt arról is, hogy sok esetben 
a csapaton belüli egyénieskedés 
kárára volt az eredményességnek. 
„Szinte minden mérkőzésünk ezért 
ment el. Sok találkozón volt olyan 
5-8 perc, amikor játékosaim meg-
feledkeztek magukról, ekkor az el-
lenfél erőre kapott és bedarált. Ilyen 
helyzetekből pedig nehéz felállni. 
Pszichésen is megviseli a csapatot. 
Sokak az egyéni statisztikákat elő-
rébb helyezik, nem értik meg, hogy 
ha a gárda jól megy, akkor a saját 
egyéni statisztikáik is jók lesznek. 
Sajnos ez is jellemzi, hogy nincs 
egység a csapatban. Levine ebből a 
szempontból jó munkát végzett. A 
játékosok klikkesedtek, különböző 
csoportosulások vannak. Ezen föl-
tétlen módosítani kell.”

A folytatást illetően bizakodó 
Lászlófy, hiszen elmondása szerint 
csapatában van annyi tartás, hogy 
összeálljanak. A 11. helytől a csa-
patot két pont választja el, amely 
hátrány ledolgozása nem tűnik 
lehetetlennek. Kérdés viszont, 
hogy a bajnokságtól visszalépett 
CS Otopeni pontjait törlik, vagy 
viszik tovább a csapatok. Ameny-
nyiben törlik, ez a ponthátrány 
megnő, ugyanis a KK legyőzte 

az Otopeni-t, de az előtte levő 
Dinamo, Giurgiu, Craiova kika-
pott. Lászlófy megjegyezte, gon-
dolkodtak, hogy a szétbomlott 
gárdától hozzanak-e valakit, de 
a két legértékesebb játékosra, – 
Tibarna és Popescu – az élen állók 
már lecsaptak.

A jövőbeni reményekről kifej-
tette: „Remélem, a gárda összekapja 
magát, hiszen jelenleg nemhogy 
homokszemek vannak a szerkezet-
ben, hanem egyenesen kődarabok. 
A folyamaton változtatni kell. Ren-
geteg türelem és kitartás kell, hogy 
összerázódjunk. Tudom, hogy ez 
a szurkolók számára frusztráló. Ta-
vasszal, véleményem szerint, reális 
esélyünk lehet legyőzni a Dinamót, 
a Giurgiut, a Rovinari-t, a Iaşi-t, eset-
leg a Bukaresti CSM-t és a SCM 
Craiovát. Ha ezek meglesznek, ak-
kor képben lehet az idény előtt kitű-
zött cél, a 9-12. hely megszerzése.”

A Csíkszeredai KK 2012. január 
5-én tartja első edzését, majd 10-én 
hazai környezetben fogadja a cím-
védő Kolozsvári U-Mobitelcót. Ez 
a mérkőzés az őszi idényből maradt 
el a kolozsvári alakulat európai kupa-
szereplése miatt. A pótlás után pedig 
14-én a KK Piteşti-re látogat, ahol a 
helyi BCM U lesz az ellenfél.

Jobb folytAtásbAn reménykednek

Új légióssal és a címvédővel
kezdi 2012-t a KK
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Nem az elvárásoknak megfelelőn teljesített a csapat Fotó: bíró zoltán

Ashley Champion az új igazolás

Ashley Champion 1981. január 4-én született Tennessee államban, 
Bolivarban (Egyesült Államok). A 30 esztendős – 2 méter magas, 
105 kilós – kosaras 3-as és 4-es posztokon vethető be. Egyetemi 

évei alatt az UT-Chattanooga 
egyetemi gárdában palléro-
zódott, majd a 2004/2005-ös 
idényt már Európában kezdte 
a Mledkarna Kunin gárdájá-
ban Csehországban. A profi 
pályafutása során a következő 
gárdákban fordult meg: West 
Coast H (Egyesült Államok – 
IBL), KR Reykjavik (Izland), 
Weert (Hollandia), BEEM 
(Irán), illetve Fossan Koripojat 
(Finnország). A 2009/2010-es 
idényben a finn pontvadászat 
meghatározó játékosa volt a 
maga 18,6 pontos átlagával.



Napról napra
szabadidő
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ma

Szerda
Az év 362. napja, még 3 nap van hátra 

az esztendőből. Napnyugta ma 16.36-kor, 
napkelte holnap 7.59-kor. 

Isten éltesse 
Kamilla és Apor nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Kamilla jelentése: nemesi 

születésű, a magyar eredetű Apor jelentése: 
nemzetségnév, kicsiny. 

December 28-án történt 
1895. A Lumière-fivérek Párizsban meg-

tartották az első nyilvános mozgókép-elő-
adást. 

1944. A II. világháborúban a magyar 
Ideiglenes Nemzeti Kormány hadat üzent 
Németországnak. 

December 28-án született 
1856. Woodrow Wilson amerikai poli-

tikus, az USA 28. elnöke 
1882. Arthur Stanley Eddington angol 

csillagász 
1903. Neumann János, a XX. század 

egyik legkiemelkedőbb matematikusa, egye-
temi tanár 

1954. Denzel Washington Oscar-díjas 
amerikai színész 

December 28-án halt meg 
1622. Szent Ferenc (Szalézi) francia püs-

pök, vallási író, az újságírók, szerkesztők, 
írók és a katolikus sajtó védőszentje 

1923. Alexandre Gustave Eiffel francia 
mérnök, a vasszerkezetek tervezésének és 
építésének világhírű úttörője 

1925. Szergej Alekszandrovics Jeszenyin 
szovjet-orosz költő 

1937. Maurice Ravel francia zeneszerző
2004. Susan Sontag amerikai írónő, 

kultúrtörténész, publicista 

Adj hangot véleményednek 

A Polgár-Társ Alapítvány környezetvé-
delmi civilszervezetek számára meghirdeti 
az Adj hangot véleményednek elnevezésű 
programjának második kiadását, mely-
nek célja a környezettel kapcsolatos ha-
zai és EU-s törvények életbe ültetésének 
monitorizálása, a környezeti politikák 
kidolgozása és véleményezése, valamint 
szükség esetén (pl. környezetromboló kez-
deményezések) civil tiltakozó akciók (úgy-
nevezett „watchdog és advocacy” típusú 
tevékenységek) támogatása.  A program 
társtámogatója a Trust for Civil Society in 
CEE. A pályázatok rendelkezésére álló ösz-
szeg 512 000 lej.  Megpályázható összegek: 
6–12 hónapos lefutású projektekre maxi-
mum 46 000 lej/projekt; sürgősségi projek-
tek 1500–18 000 lej/projekt. A pályázatok 
leadásának határideje: 2012. február 10., 
16 óra. Bővebb információ: Dániel Csilla al-
igazgató – e-mail: csillad@repf.ro; Kovács 
Erzsébet irodavezető – e-mail: office@repf.
ro. Telefon/fax: 0266–310678. 
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Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, lapki-
hordóinknál, e-mailen az elofizetes@hargitanepe.ro 
címen, a postásoknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 
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Tudós nők
Molière Tudós nők című komédiáját lát-

hatja a csíkszeredai színházkedvelő közönség 
ma 19 órától a Csíki Játékszín nagyszínpa-
dán. A darabot a Don Juan-bérlettel lehet 
megtekinteni.

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

títik a Fidelitas Egyesület mozitermében 
(Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): 
ma 10, míg csütörtökön 20 órától a Harry 
Potter és a Halál ereklyéi című filmet. A 
Transformers 3. részét csütörtökön 13 órá-
tól, ma 20 órától láthatják. Háború a vámpí-
rok ellen című filmet ma 13 órától, míg csü-
törtökön 16 és 18 órától tűzték műsorra. Az 
Avatart pénteken 12 és 15 órától vetítik. A 
Step up című filmet ma 18 órától kísérhetik 
figyelemmel. A Tánc című, Michael Flatley 
2011-es filmjét pénteken 18 órától vetítik, 
a Scorpions koncertfilmjét pedig pénteken 
20 órától. A Yogi medvét ma 16 órától, az 
Oroszlánkirályt pedig csütörtökön 11 órától 
tűzték műsorra. 

Jótékonysági hangverseny 
Gyergyószentmiklóson, a Szent István 

római katolikus templomban jótékonysá-
gi hangversenyt szerveznek a Bel Canto 
Kamarakórus közreműködésével ma 18 
órától. Meghívott művészek: György Le-
vente, a Hildesheimi Operaház énekese 
(Németország) és György Róbert énekes. 
A szervezők minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak.

Közkorcsolyázás
A csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpá-

lyán ma és holnap 18–20, jövő héten pedig 
hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 
szintén 18–20 óra között, szombaton 19–
21 óra között lesz közkorcsolyázás.

pályázati felhívás

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa ezúton 
hirdeti meg a 2012. évi, nemzetközi ran-
gú, az általános és középiskolások, illetve 
a főiskolások és egyetemisták részére kiírt, 
Neumann János Nemzetközi Tehetségku-
tató Programtermék Verseny erdélyi sza-
kaszát, amelyre a versenyzők a következő 
hat kategóriában küldhetnek be pálya-
műveket: 1. Oktató programok; 2. Alkal-
mazói programok; 3. Játékprogramok; 4. 
Megépített (digitális) automata beren-
dezés (hardver) és vezérlése (szoftver); 
5. Számítógépes művészeti programok; 
6. Számítógéppel támogatott tervezés. A 
pályázatokat a következő címre kell eljut-
tatni postán vagy személyesen: Csík Terü-
let Ifjúsági Tanácsa, Csíkszereda  530211, 
Márton Áron utca 1/B/7, Hargita me-
gye vagy elektronikusan a neumann@
hargitahalo.ro e-mail címre. A pályázat 
beküldésének határideje: 2012. március 
1. Bővebb információ a www.cstit.ro és a 
www.hargitahalo.ro oldalakon.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

 www.parapista.com

– Malvinka, miért szakítottál a pasiddal?
– Mert amit lélegzetelállító szenvedélynek hittem, arról kiderült, 

hogy csak asztma...

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

A Csíkszereda Kiadóhivatal könyvajánlója

Régiségek Csíkországból. 
Történelmi regék

Székelyföld múltjával, népi hagyományaival, népraj-
zával foglalkozó történetírók és néprajzosok mun-
káiban található tényszerű adatok, illetve történel-

mi regékre, szájhagyományokra való hivatkozások föl-
keltették Kozma Mária érdeklődését, és – mint azt már 
történelmi regényeiből, elbeszéléseiből ismerjük – ezúttal 
arra vállalkozott, hogy ezeket a történeteket gyerekeknek 
mesélje el. A mesék forrása, kiinduló pontja mindvégig 
valós, illetve bizonyíthatóan a nép körében élő/élt emlék. 
Történeteivel nemcsak oktat, hanem arra ösztönöz, hogy 
ráfigyeljünk környezetünkre, vegyük észre, ismerjük meg 
a sokszor már csak a nevek mögött megbújó történelmi 
múltat. Terjedelme 56 oldal, melyből 16 oldal illusztráció, 
ára: 34 lej. Megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltban: 
Csíkszereda, Petőfi utca 4. szám, tel.: 0266–316798.

Banner Zoltán: Gaál András
A Csíkszereda Kiadóhivatal és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó kö-
zös gondozásában, az Élet-jelek sorozat első könyveként megjelent 
kötet a 2010. évi Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron Szép 
Könyv-díjat nyert a művészalbum kategóriában. Banner Zoltán 
művészettörténész összeállításában megismerhetjük Gaál András 
pályáját, munkásságát, illetve a kötet album jellegéből adódóan 
munkáit is megcsodálhatjuk. Ára: 65 lej.

Banner Zoltán: Márton Árpád 
Az Élet-Jelek sorozat második köteteként, a Csíkszereda Kiadóhi-
vatal és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó gondozásában megjelent 
művészalbumot ugyancsak Banner Zoltán művészettörténész jegy-
zi. A gyergyóalfalvi születésű, Csíkszeredában élő kiváló képzőmű-
vész, tanár, értelmiségi 70. születésnapjára látott napvilágot a kötet. 
Ára: 65 lej. A kiadványok megvásárolhatók a Csíkszereda Kiadó-
hivatal székhelyén – Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Vár tér 1. 
szám, 131-es iroda.
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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.
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Brit karácsony 
felesleges ajándékokkal

Csaknem két és fél 
milliárd font érté-
kű olyan karácsonyi 

ajándékot kaptak az idén a 
britek, amelyre semmi szük-
ségük.

A Daily Mail című kon-
zervatív tömeglap által hétfőn 
ismertetett országos felmérés 
szerint – amelyet egy online 
hirdetőcég megbízásából vé-
geztek el – az idei karácsonyon minden brit 
felnőtt átlagosan két olyan ajándékot cso-
magolhatott ki, amelynek nem örült; ezek 
egyenként 48,41 fontba kerültek. A fanyalog-
va fogadott karácsonyi ajándékok összértéke 
a felmérés szerint az idén elérte a 2,4 milliárd 
fontot (11 milliárd lej). A OnePoll közvéle-
mény-kutató által kétezer felnőtt bevonásával 

elvégzett felmérés szerint az 
örömet nem szerző ajándéko-
kért a legtöbbször – az esetek 
20 százalékában – a megaján-
dékozott saját mamája a fele-
lős, de az anyós sem marad le 
sokkal: a házastárs édesanyja a 
válaszadók 18 százalékát lepte 
meg nem kívánt ajándékok-
kal. Ezeknek az ajándékoknak 
a harmada a padlásra vagy a 

rumliszekrény mélyére kerül, 15 százalékukat 
továbbajándékozzák, 2 százalékuk pedig a ku-
kában végzi. A britek azonban udvarias embe-
rek, akik az esetek felében lelkesen köszönetet 
mondanak még a pokolba kívánt ajándékokért 
is, és mindössze 4 százalékuk tárja fel teljesen 
őszintén az ajándékozónak, hogy mit is gon-
dol a neki szánt karácsonyi meglepetésről.

Ritkán látható vendég  Tamás ernő felvéTele

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 28.

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 borult, párás idő várható, ködfoltok-
kal, helyenként ónos szitálással. Melegfront jellegű 
hatás okozhat vérnyomás-ingadozást, fejfájást. 
Csökkenhet a koncentrálóképesség.
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A karácsonyi angyaljárás gyűjtötte össze 
baráti társaságunkat is pár nappal ezelőtt. Jó 
alkalom volt arra, hogy kicsit együtt legyünk 
azokkal a rég nem látott, messziről hazatérő 
ismerőseinkkel, akiknek hiánya pótolhatat-
lan a hétköznapok sűrűjében. Természete-
sen mindenki szép csomagolópapírba rejtett 
ajándékkal érkezett a találkozóra. Apró 
csecsebecsék, alma és földimogyoró lapult a 
dobozkákban, és nagy meglepetésemre és örö-
mömre sokan vásároltunk könyvet egymás-
nak. Rögtön egy amerikai társadalmi elemző 
vészjósló mondatai jutottak eszembe, amelyet 
tudattalanul vagy tudatosan, de úgy tűnik, 
nekünk sikerült megcáfolnunk. Az illető pár 
hónappal ezelőtt a következőket nyilatkozta: 
„2036-ra már minden tartalom, amit vala-
ha is ember gondolt és papírra vetett, online 
elérhető lesz. A könyvtárak eltűnnek, a köny-
vek pedig múzeumokba kerülnek.”

Az olvasás interneten könnyen és bármi-

kor elérhető szolgáltatás, ma már jól működik, 
sokan használják. Nem kell megvenni a köny-
vet, hanem használhatjuk bármikor. Akár 
utazás közben, vonaton, villamoson is egyre 
többen olvasnak, böngészik a könyvek listáját 
iPhone-on vagy iPaden.

Véleményem szerint bár a könyvolvasás 
ma kevésbé vonzó időtöltés, mint néhány évti-
zeddel ezelőtt, az irodalmi művek iránti igény 
mégsem tűnhet el. Az egyedi élményt, amelyet 
egy jó könyv nyújthat egy kellemes délután, a 
csendes szoba magányában, sosem pótolhatja 
az elektronikus könyvtárak által nyújtott szol-
gáltatás, még akkor sem, ha egyre nyilvánva-
lóbb az is, hogy a könyvek mellett a digitális 
tartalmaknak is van helye az olvasni szeretők 
életében. A technológia pedig egyre fejlettebb, 
a kezdeti modellek szürke árnyalatos kijelzői 
mellett kezdenek megjelenni a színes változa-
tok, amik már illusztrált kiadványok megjele-
nítésére is alkalmasak.

Új olvasó generáció
  villanás n Pál Bíborka
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