
elkészült gyergyószentmiklós rendezési terve

Nem kevés a zöldövezet,
csak rossz helyen van

Közszemlére kerül, hatvan napon át elemezheti minden gyergyói lakos, majd tavasszal
megszavazzák Gyergyószentmiklós általános rendezési tervét. Elfogadásától számítva tíz évig

ez lesz érvényes, követni kell építkezések, térrendezések során. > 4. oldal

Köllő Miklós: A magánkezdeményezések szelét be kell fogni és közcélra felhasználni fotó: balázs katalin

Reformok (bal)sorsa
A nyugdíjrendszer reformjá-

nak egyik legfőbb célkitűzése az 
volt, hogy a nyugdíjak újraszá-
mítása révén 400–600 millió 
eurót lehessen megspórolni. És mi 
történt? A 2010–2012-es 
időszak folyamán a kü-
lönleges jogállású nyug-
díjakkal kapcsolatos költségek 21 
százalékkal növekedtek.
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    Hecser zoltán
székelyudvarHely

Meleg vizet
hozott az angyal
Székelyudvarhelyen a Kórház 

negyedi Cekend 4-es és 6-os 
bejáratokban a felgyűlt adósság 
miatt nyáron leállították a meleg-
víz-szolgáltatást. Az ünnepek kö-
zeledtével a lakástulajdono-
si társulás vezetőinek szíve 
is meglágyult: január 5-ig 
megengedték a csapokat. Utána 
azonban ismét nincs pardon...

évet értékeltek Felcsíkon

Gyalogutat
építenek

Az előző évi népszerű rendez-
vények folytatását, valamint 

a bakancsos turizmus nép-
szerűsítését tervezi a Felcsík 
Kistérségi Társulás egy bor-
vízforrásokat is érintő gyalogút ki-
építése révén.

Mindenféle keresztbetevés 
dacára mentünk előre 1162Egy nap alatt

460 korcsolyázó
Népszerű
gyermekprogramok
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2875î
1 amerikai dollár USD 3,2798î
100 magyar forint HUF 1,3948î
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 hargitanépe 

gála

Ünnepel
a gyergyói hoki

Minden gyergyói jégkoron-
got kedvelő ember szívesen 

emlékszik vissza arra az időszakra, 
amikor a Progym-Apicom 
2002-ben megszerezte a 
román bajnoki ezüstérmet. 
Az akkori csapat játékosai ismét jég-
re lépnek egy hokigála keretén belül.

 fotó: antalfi józsef 
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Január 1-Jétől hatályos

Módosított
adótörvénykönyv
Kedden este előrehozott kor-

mányülésen elfogadták az 
adótörvénykönyvet módo-
sító és kiegészítő sürgősségi 
kormányrendeletet. Az új 
jogszabály előírásai 2012. január 
1-jétől lesznek hatályosak.

irattár

Székelyek
és kalugerek

Csík vármegye alispánjának 
1945 utáni iratai között lapoz-

gatva bukkantam egy lógó, sehová 
nem tartozó dokumentumra, amely 
különleges témája miatt azon-
nal felkeltette a figyelmem: 
Gyimes Tarhavas-pataka, ahol 
még a calugerek tanácsolják a hegyi 
lakó csángók hiszékenyebbjeit.
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Körkép
társadalom
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Népszerű a csíkkarcfalvi műjégpálya

Egy nap alatt 460 korcsolyázó

Hétköznap naponta 2-3 csa-
pat edzése, hétvégén közkor-
csolyázás, jelenleg is három-
napos bajnokság színhelye 
a csíkkarcfalvi műjégpálya.  
a fenntartók szerint azonban 
jobban is ki lehetne használni 
a jeget, és időnként előre nem 
látható anyagi nehézségek is 
felmerülnek. 

Márton Emilia

Jelenleg háromnapos bajnok-
ság folyik és minden napra jut 
2-3 gyermek-, illetve amatőr 

csapat, amely a karcfalvi jégpályát 
használja.

Január 6-ra tervezik a HSC 
Csíkszereda – Újpest MOL Liga 
jégkorongmérkőzést, ehhez azon-

ban a csarnokot térfigyelő kame-
rákkal kell ellátni.

– Ez közel 3000 lejes költséget 
jelentene, amire nem számítottunk 
– mondta el Kozma Ervin, a Csíki 
Jégkorong Önkormányzati Fejlesz-
tési Társulás elnöke. – Reméljük 
azonban, hogy így is vendégül lát-
hatjuk a mérkőzést – tette hozzá.

Hivatalosan december 10-én 
nyitották újra a csíkkarcfalvi mű-
jégpályát, azóta tetőfokára há-
gott a közkorcsolyázási láz. Az 
újrakezdés Csíkkarcfalván kívül 
még három község – Csíkrákos, 
Csíkszenttamás és Madéfalva – 
önkormányzatainak közreműkö-
désével valósult meg. E községek 
iskoláinak ingyen jéghasználatot 
biztosítottak, így miután az igaz-
gatókkal egyeztették a programot, 

a diákok heti két-három alkalom-
mal is korcsolyázhatnak, hétfőtől 
péntekig 8 és 14 óra között. 

– A jégfelület így sincs elég-
gé kihasználva, elbírna még napi 
plusz öt óra használatot, de olyan 
nap is volt, amikor négyszázhat-
van korcsolyázó lépett a pályára 
– számolt be Kozma.

A jegyek ára felnőtteknek 
csak 5 lej, gyermekeknek (14 éves 
korig) 3 lej. Csapatoknak is kiad-
ják a csarnokot 200 lejes órabér-
ért, több órára kedvezményesen. 
Bérelhető korcsolyájuk csupán 
huszonöt pár van, de újabb kor-
csolyák beszerzését tervezik.

– Január hónap folyamán várha-
tóan ugyanilyen szép számmal lesz-
nek téli sportot űzők a jégpályán – 
bizakodik a működtető.

A korcsolyázók rendelkezésére áll a felcsíki műjégpálya. Gyakrabban is lehetne használni fotó: kopacz gyula

Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala ezúton is tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy de-

cember 30-án, pénteken a Városháza 
ügyfélszolgálati irodái 8.00–10.00 
óra között állnak a polgárok ren-
delkezésére. 2012. január 2-a, hétfő 
hivatalos munkaszüneti nap, ezért 
szünetel az ügyfélszolgálat. 

A 2011-es év minden bizonnyal 
sokak számára egy intenzív, meg-
próbáltatásokkal teli, ugyanakkor 
bízunk benne, hogy eredmények-

ben gazdag esztendő is volt – olvas-
ható a Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala által kiadott közlemény-
ben. A dokumentum szerint „mind-
ezt megkoronázandó, Csíkszereda 
Önkormányzata óévbúcsúztató és 
újévköszöntő tűzijátékkal kívánja 
megörvendeztetni a város lakóit 
december 31-én”. Éjfélkor a keleti 
városrészben a Hargita Vendégváró 
tetejéről, míg a Jégpálya negyedben 
a Fenyő Szálloda tetejéről lövik ki a 
színes tűzbombákat.

csíkszereda

Ügyfélszolgálati program 
és szilveszteri tűzijáték

hirdEtésEk

TUsNádfÜrdŐ 

ÖNkOrmáNyzaTa
értesíti az érintett nyilvánossá-
got, hogy a Tusnádfürdő ivó-
vízhálózatának felújítása című 
tervére a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség eseti 
elbírálás alapján 2011. december 
20-án döntéstervezetet hozott 
(nem szükséges a környezeti ha-
tástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az 
azt megalapozó érvek megte-
kinthetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8.30–16.30 
óra között, szerdán 8.30–18.30 
óra között, valamint a http://
apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket 
a döntés tervezetét illetően a 
hirdetés megjelenésétől számí-
tott 5 nap alatt nyújthatják be 
a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez (fax: 
0266–310040).

„kecskések” jártak gyergyószentmiklóson. Do-
bolással, füttyszóval és rikoltozással verte fel a város csendjét a na-
pokban a bákói hagyományőrzők egy csoportja. A két „kecske” ri-
ogatta az utcán a járókelőket is, a hangoskodásért, no meg a gonosz 
szellemek elűzéséért csekélyke honoráriumot is elfogadtak. Mint a 
csoport egyik tagja elmondta, már karácsony előtt két héttel útnak 
indultak és vízkeresztig az ország valamennyi városát fel akarják ke-
resni csinnadrattájukkal. Akkor hazatérnek és elteszik a jelmezeiket 
jövőre, de egy év múlva ismét jelentkeznek. kép és szöveg: Jánossy alíz
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Körkép
csík

A kormányszóvivő kedden este bejelentette, hogy a mai 
nap folyamán felkerül az egészségügyi minisztérium hon-
lapjára az egészségügyi törvény tervezete, s azt nyilvános 
vitára bocsátják. A szóban forgó törvénytervezetnek kínos 
és viszontagságos előélete volt, s mint ismeretes, annak 
idején állítólag az államfő kezdeményezte a hazai egész-
ségügy reformját, s avégett szakértői bizottságot hozott 
létre. Az egy terjedelmes tanulmányt dolgozott ki, s abba 
belefoglaltatott a majdani törvény hányaveti szövege is. 
A tulajdonképpeni törvénytervezet kidolgozása, megszer-
kesztése viszont szerfelett körülményesnek bizonyult, s an-
nak első változatával még némely kormánypárti honatya 
sem értett egyet. Az államfő többször is sürgette a folyamat 
felgyorsítását, ugyanakkor rosszallásának is hangot adott 
a késlekedés okán. Legutóbb a múlt szerdán, december 21-
én a közrádiónak nyilatkozva az RMDSZ-t vádolta meg 
azzal, hogy lefékezi a román állam megreformálásának 
erőfeszítéseit és jelenleg nem járul hozzá az egészségügyi 
törvény előmozdításához. „Úgy tűnik, hogy a probléma 
ugyancsak az RMDSZ-nél van, ugyanott akadt el a he-
lyi közigazgatás átszervezésének folyamata is” – így az ál-
lamfő. Arra is utalt, hogy az egészségügy és a gyógyszerek 
„bárói” akadályozzák a törvény jóváhagyását, de „egyesek 
az egészségügyi minisztériumból is”. De hogy végül is, tu-
lajdonképpen kik és miért is gátolnák meg e törvény kidol-
gozásának a folyamatát, arra tételesen nem utalt. Aznap 

estére látókörébe került egy másik „ellenség”: a közteleví-
ziónak nyilatkozva az egészségügyi reform kapcsán töb-
bek között azt hangoztatta, hogy az egészségügyi privát 
rendszer meg jelenésének a legnagyobb ellensége Raed 
Arafat, az egészségügyi minisztérium jelenlegi helyettes 
államtitkára, az a személy, aki annak idején létrehozta 
a SMURD-rendszert. Újólag ecsetelte az általa elképzelt 
rendszer előnyeit is, többek között azt hangoztatva, hogy 
szükséges egy garantált minimális biztosítási csomag, s 
azok a személyek, akik „egy nagyobb csomagra” akarnak 
igényt tartani, több pénzt fognak majd átutalni a rend-
szerbe. Azt is hangoztatta, hogy az új törvény révén biz-
tosítani kell a magántőke bevonását a biztosítási rend-
szerbe. Az államelnöki bírálatokra reagált Kelemen Hu-
nor, az RMDSZ elnöke is, aki igen tárgyilagosan és célra-
törően fogalmazott meg hét olyan kérdést, amire választ 
kellene adnia az egészségügyi törvény tervezetének. Nem 
részleteznénk az RMDSZ elnökének jobbára technikai 

jellegű problémákat felvető álláspontját. Ám az hangsú-
lyozandó, hogy ha már egy adott szektor reformjáról van 
szó, akkor annak célirányosnak kell lennie és mindenek-
előtt azok érdekeit kell szolgálja, akik aktív vagy passzív 
szereplői annak a rendszernek. E konkrét esetben pedig a 
betegek, a gyógyellátásra szoruló személyek érdekeit. Saj-
nos, a hazai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a megre-
formálási szándékok sorsa balsorsba torkollott. Sőt, az is 
megtörtént, hogy szakszerűtlenül közelítettek meg nagy 
horderejű kérdéseket vagy társadalmi rendszereket, s a 
kidolgozott jogszabályok gyakorlatba ültetése sikertelen-
nek bizonyult. Itt van például a nyugdíjrendszer reform-
jának ügye, amely egyik leg főbb célkitűzése az volt, hogy 
a nyugdíjak újraszámítása révén 400–600 millió eurót 
lehessen megspórolni. És mi történt? A 2010–2012-es 
időszak folyamán a különleges jogállású nyugdíjakkal 
kapcsolatos költségek 21 százalékkal növekedtek, s ennek 
okán komoly gondokat jelent a nyugdíjalap finanszíro-
zása. Hasonló sorsa volt a közszférai egységes bérezési 
kerettörvénynek, a 2009/330-as törvénynek, valamint 
a közszférai intézményrendszer megreformálását célzó 
2009/329-es törvénynek is.

Reformok (bal)sorsa
       .NézőpoNt n Hecser Zoltán

hargitanépe

Az előző évi népszerű rendez-
vények folytatását, valamint a 
bakancsos turizmus népszerű-
sítését tervezi a Felcsík Kistér-
ségi Társulás egy borvízforrá-
sokat is érintő gyalogút kiépíté-
se révén.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A most záruló év tevékeny-
ségét értékelte tegnap 
délután a Felcsík Kistér-

ségi Társulás Csíkkarcfalván. A 
tanácskozáson jelen volt a felcsíki 

polgármesterek nagy része és 
részt vett Szentes Antal megyei 
tanácsos, valamint az RMDSZ 
Csíki Területi Szervezetének 
képviselében Becze István. Jelen 
voltak a környék közbirtokossági 
elnökei is.

A tanácskozáson beszámoltak 
az idei történésekről, Süket Zsom-
bor alelnök a LEADER program 
helyzetét vázolta, ugyanakkor 
megvitatták a jövő évi tervet is. A 
kistérségi társulás elnöke, Gábor 
Tibor csíkkarcfalvi polgármester 
beszámolt arról, hogy a tagbőví-

tést és az alapszabályzat módo-
sítását követően a tagok száma 
idén 43-ra nőtt, valamint az 
egyesület idén áprilisban új szék-
helyre költözött, Csíkkarcfalva 
központjába.

– Idén fórumot tartottunk a 
felcsíki közbirtokosságok és a pol-
gármesteri hivatalok részvételével 
a 2011-es uniós pályázati forrá-
sokról, emellett pedig turisztikai 
témájú kerekasztal-beszélgetést 
szerveztünk a vendéglátók és a 
helyi vezetők részvételével – szá-
molt be Gábor.

Mint elhangzott, a rendezvé-
nyek szintjén is van mit felmutat-
ni, ugyanis nagy népszerűségnek 
örvendett a III. Csíkszéki Hu-
szártalálkozó, valamint az I. Fel-
csíki Tűzoltó Vándorkupa meg-
szervezése a csík szenttamási ön-
kormányzattal karöltve. Ez utób-
bi rendezvény folytatását ígérik 
jövőre.

– A kistérségi társulás csapata 
részt vett a csíkszeredai városnapo-
kon szervezett önkormányzati fo-
citornán is – tette hozzá az elnök.

Elhangzott az is, hogy segí-
tettek a félig önellátó gazdáknak 
pályázatokat írni, a térségben hat 
pályázatot nyújtottak be a nyári 
kiírásban.

Szó esett a regionális ülepí-
tőrendszer építéséről is, a mun-
kálatok 56 százaléka készült el 
jelen pillanatig. A kivitelezés ad-
minisztratív munkáját a kistérségi 
iroda látta el.

– Már elkezdtük egy 60 ki-
lométeres gyalogút kijelölését – 

hangzott el a tanácskozáson –, a 
tervek szerint ez az út 13 borvíz-
forrást érint majd Csíkmadaras, 
Csíkdánfalva és Csíkkarcfalva 
községekben.

A kivitelezés költségeinek fe-
lét a megyei tanács vállalta. A ter-
vek szerint tavaszra befejezik ezt a 
projektet, így júniusban már ezen 
az útvonalon lehetne megrendez-
ni az első felcsíki teljesítménytú-
rát is, a hasonló, nagy sikernek 
örvendő hargitai teljesítménytú-
rákhoz hasonlóan. Emellett pedig 
egy mountain-bike versenyt is le-
hetne itt szervezni – hangzott el a 
jövőbeni tervek ismertetésekor.

– A bakancsos turizmust sze-
retnénk népszerűsíteni a térség-
ben – tették hozzá.

Sikerként könyvelték el to-
vábbá a különböző képzéseken 
való részvételt, emellett pedig a 
Csíki Jégkorong Önkormányza-
ti Fejlesztési Társulásnak a pálya 
beindításában, népszerűsítésében 
nyújtott segítséget.

Felcsíki Kistérségi Társulás. Fejlesztésekben gondolkodnak fotó: tamás attila

hirdeTés

ÉveT ÉrTÉKelTeK FelcsíKon

A bakancsos turizmust népszerűsítenék
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Kész a város rendezési terve

Nem kevés a zöldövezet,
csak rossz helyen van

> Tizennégy székely betlehem 
Szárhegyen. Fél falu együttműködé-
séből készült el a szárhegyi templom 
udvarán a világ legnagyobb székely bet-
leheme, emellett pedig további tizen-
három betlehemecske került kiállításra 
tegnap a község művelődési házában. 
Ünnepi műsorral egybekötött fotó- és 
betlehem-kiállításnak adott otthont 
tegnap a szárhegyi művelődési ház. A 
falakat több év fotográfiái díszítették, 
mindegyiken gyerekek láthatóak sa-
ját alkotásuk mellett. György Balázs 
plébános biztatására sok éve már a 
szárhegyi gyerekek elkészítik otthon 

a születés jelenetét, ezt örökítik meg a 
fényképek. Emellett immár hagyomá-
nyosan hirdették meg a Székely betle-
hem kiállítást. Amint Danguly Ervin, 
az önkormányzat kulturális referense 
elmondta, a Gyergyói-medence szé-
kely családjait kérték fel, készítsenek 
betlehemet, melynek legyen része bár 
egy csillag, legalább öt alak, legyenek 
benne székely motívumok, természetes 
anyagokat használjanak, s az alkotás 
felülete ne haladja meg az egy négyzet-
métert. Csupán Szárhegyről nem keve-
sebben, mint tizenhárman neveztek be 
a bemutatóra, ahol viszont nem derült 

ki, a plébános által választott bizottság 
melyik alkotást tartja legtöbbre. Az 
eredményhirdetést péntekre, a Szent-
család ünnepének szentmiséjére halasz-
totta György Balázs. A plébános büsz-
ke a szárhegyiek összefogására, ajánlja, 
aki teheti, tekintse meg a templom-
udvari betlehemet, melyen a fél falu 
dolgozott, szárhegyiek adták a székely 
ruhákat, a csebertől járomig mindent, 
és térjenek be a hittanterembe is, ahol 
szentképkiállítás látható. „Aki ezeket 
megnézi, két oldalt meg kell fogjuk, 
hogy el ne ájuljon a gyönyörűségtől” – 
szól György Balázs meghívása.

Körkép
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Közszemlére kerül, hatvan napon 
át elemezheti minden gyergyói 
lakos, majd tavasszal megsza-
vazzák Gyergyószentmiklós álta-
lános rendezési tervét. elfogadá-
sától számítva tíz évig ez lesz ér-
vényes, követni kell építkezések, 
térrendezések során.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A tegnapi tanácsülésen 
Köllő Miklós főépítész 
ismertette a frissen el-

készített általános városrende-
zési terv részleteit. A kiselőadás 
magába foglalta a település tör-
ténelmi áttekintését, a telepü-
lésszerkezet változását, az észlelt 
problémákat és megoldási javas-
latokat is.

Harmincnyolc területi egység 
képezi a várost, ehhez adódik még 
két gyilkostói egység. Mindegyik 
részről részletes térkép készült, 
mellette pedig széljegyzeten tün-
tették fel a szakemberek azt a 
kódrendszert, melynek alapján új 
építmények engedélyeztetése sok-
kal könnyebbé és egyértelműbbé 
válik. A továbbiakban ugyanis 

a tervezett ház arculata mellett 
figyelembe veszik az utcaképet, 
hogyan illeszkedik a városkép-
be, illetve még azt is, hogyan fest 
felülről nézve az új építmény és 
környezete. A kódrendszer korlá-
toz, ugyanakkor javaslattal is szol-
gál, az övezet lehetőségeire derít 
fényt.

Köllő Miklós prezentáció-
jában elmondta, Gyer gyó szent-
miklós összességében sok érték-
kel rendelkezik, ugyanakkor sok 
hiányossága is van. A zöldöve-
zetek esetén például nem azok 
mérete, hanem elhelyezkedése a 
probléma, a meglévők nem hasz-
nálhatóak rendeltetésszerűen. 
Javaslatként fogalmazta meg: a 
Békény partján lévő területeket 
kellene felmérni, ahol csak lehet, 
zöldövezetté alakítani. Egy fon-
tos, lakónegyedeket is kiszolgáló 
oázis lehetne a jelenlegi zöldség-
piac területe, ám mindenképpen 
el kellene költöztetni onnan ezt 
a tevékenységet. 

A Csiky-kert értékeire is fel-
hívta a figyelmet, mondván, védel-
mi, erdős zónát kellene körülötte 
kialakítani. Arra is lát megoldást, 

hogyan lehet ezt magánszemélyek 
tulajdonán megvalósítani: bizo-
nyos területmennyiség eladására 
kérheti fel az önkormányzat, épít-
kezési engedélyért cserében.

Az egészséges környezet biz-
tosítása érdekében elengedhetet-
len az iskolák, óvodák udvarának 
növelése – világított rá Köllő, aki 
szerint telekvásárlás mellett kell el-
szánja magát Gyergyószentmiklós 
önkormányzata ahhoz, hogy ez 
élhetőbb város legyen.

Nincs szüksége a városnak 
belterület-növelésre, az viszont 
elengedhetetlen, hogy a település 
széleit – ahol csak lehet – ösz-
szefüggő erdős rész határolja. A 
terjeszkedés kapcsán rávilágított: 
az újabb építkezések helyét a víz-
ház holléte kell meghatározza. A 
Gyilkostó irányába van alkalmas 
hely újabb építmények elhelye-
zésére, ám vigyázni kell ezek sű-
rűségére és funkciójára, mert ha 
hegyén-hátán épülnek házak, épp 
az eredeti vonzását veszíti el ez a 
városrész.

A főépítész javasolta: a me-
dencében több mint 100 vízima-
lom volt egykor, érdemes lenne 
létrehozni a Békény mentén egy 
skanzent, ugyanakkor elgondol-
kodni a még meglévő ipari sivata-
gok felszámolásán, az ipari övezet-
ben kialakulóban lévő gettósodás 
megfékezésén is.

Nem kell megriadni ideigle-
nes építkezési tilalmak beveze-
tésétől, házépítés előtt fontos, 
hogy kialakuljon az úthálózat 
és a zöldövezetek, legyen min-
den övezetnek egy centruma, a 
magánkezdeményezések szelét 
pedig be kell fogni és közcélra 
felhasználni – javasolta a szak-
ember, alapos tanulmányozásra 
ajánlva a rendezési tervet.

A beérkező módosító javasla-
tok megvitatását követőn az általá-
nos rendezési tervet 2012 tavaszán 
fogadja el Gyergyószentmiklós 
döntéshozó testülete, és ez képezi 
majd a fejlesztések alapját, ezt ve-
szik figyelembe építkezési enge-
délyek kiadásánál is. Mezei. Nyilvántartást készítene az elszármazott gyergyóiakról fotó: jánossy alíz

elszármazott GyerGyószentmiKlósiaK
virtuális KözösséGe

Jövőre mindenkit
hazavárnak

Gyergyószentmiklósiak világta-
lálkozóját tervezi a megyei jogú 
város önkormányzata jövő július-
ban szent anna napjára. a szer-
vezés már elkezdődött azzal, hogy 
az önkormányzat létrehozott és 
működtet egy honlapot, amelyen 
szeretnék létrehozni az elszár-
mazott gyergyószentmiklósiak 
adatbáziást, illetve fórumot akar-
nak biztosítani egymás megis-
merésére.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Találkozzunk Szent 
An na napján, itthon, 
Gyer gyó szent mik ló-

son!” – szólítja fel a világ külön-
böző tájaira származott gyer gyó-
szent miklósiakat Mezei János pol-
gármester a www.vilag vandor.ro 
honlapon közzétett üdvöz lésében. 
Mint írja: „Mi, akik itthon élünk 
és részesei vagyunk kisvárosunk 
mindennapjainak, egyfajta közös-
séget alkotunk önökkel, akik az 
élet medrét követve térben eltávo-
lodtak a szülővárosuktól, ám egy-
kori otthonuk sokféle arcát őrzik 
emlékeikben.”

A polgármester tegnapi saj-
tótájékoztatóján arra is kitért, hogy az 

elszármazott gyergyószentmiklósiak 
honlapjának működtetésével egy 
adatbázist szeretnének létrehozni 
mindazon személyekről, akik a 
világ különféle helyein élnek, de 
gyökereik Gyergyószentmiklóshoz 
kötik. Ugyanakkor a honlapon való 
regisztrálással az érintettek bekerül-
nének egy olyan virtuális közösség-
be, ahol megoszthatnák egymással 
gondolataikat, adatokat, képeket, 
véleményeket tölthetnének fel, akár-
csak más közösségi oldalakon.

Mint mondta a polgármester, 
a www.vilagvandor.ro honlap 
szolgálná a jövő július 26–29. 
közötti időszakra tervezett gyer-
gyószentmiklósiak világtalálko-
zójának szervezését, illetve az 
ezzel kapcsolatos információk 
minél gyorsabban történő eljut-
tatását is az érintettekhez.

– A honlapra mindenki regiszt-
rálhat, aki Gyergyószentmiklóson 
született, de már nem él a város-
ban, függetlenül attól, hogy kül-
földön, vagy az ország határain 
belül van a lakhelye – szögezte le 
Mezei János, kifejtve, hogy gaz-
dag programmal várják az idegen-
be származottakat, ami a Szent 
Anna-búcsúval kezdődne 2012. 
július 26-án.

Stratégia nélkül csak nagy összevisszaság lehet – figyelmeztet Köllő Miklós
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> Tanácsülés huszonöt napirendi 
ponttal. Ma tartja decemberi rendes 
havi ülését Székelyudvarhely önkor-
mányzata. A délben kezdődő tanács-
kozáson a városatyák huszonöt napi-
rendi pontot kell megvitassanak. 

A határozattervezetek között 
szerepel az idei költségvetés-kiegé-
szítés, az adók és illetékek jóváha-
g yása magánszemélyek, valamint a 
vendéglátó-ipari eg ységek számára, a 
város bejeg yzése az országos elektro-
nikus adatbázisba. Szó lesz továbbá a 
Szejkefürdő környékén az ásványi és 
víztartalékok kiaknázására benyújtott 

kérés jóváhag yásáról, a Nag y-Küküllő 
feletti g yalogos és biciklis híd gazda-
sági és műszaki tervének jóváhag yá-
sáról, a Farcádi utca korszerűsítésé-
ről, a csillagászati megfig yelő és az 
épületet övező terület bérbeadásáról, 
a Bethlen neg yedi Cipészek utca 16-
os szám alatt található terület bér-
beadásáról a III. számú református 
parókia számára, a csereháti villany-
hálózat átadásáról, eg y trafóállomás 
beszerzéséről a Spiru Haret Középis-
kola számára, a megüresedett ifjúsági 
lakások (ANL) kiosztásáról, az ifjú-
sági lakások bérleti szerződéseinek 

meghosszabbításáról. A határozatter-
vezetek között szerepel eg y megva-
lósíthatósági tanulmány elfogadása, 
amely a Bethlen neg yedi II-es kazán-
ház napkollektorral való felszerelését 
szolgálja, a 2011–2012-es tanévben 
a tantárg yversenyeken jó eredményt 
elért diákok és felkészítő tanáraik dí-
jazási programjának lebonyolítása, a 
polgármesteri hivatal szakapparátu-
sához tartozó állások betöltése, a pol-
gármester apparátusának módosítása, 
illetve a helyi eg yházközségek vissza 
nem térítendő anyagi támogatása. 

Várhatóan heves vitát gerjeszt 

majd a szociális lakások kiosztásának 
pontrendszere, de gördülékenyebb-
nek ígérkezik annak a támogatásnak 
a meghatározása, amely a távhőt hasz-
náló, szociálisan hátrányos lakosok 
megsegítését célozza.

> Lesz egy kis áramszünet. A vil-
lamossági vállalat vezetősége felhívja 
a lakosság figyelmét, hogy ma, de-
cember 29-én, reggel nyolc és délután 
három óra között javítási munkála-
tok miatt szünetel az áramszolgálta-
tás Székelyudvarhelyen a Budvár, a 
Borsairét és a Sósfürdő utcákban.

Székelyudvarhelyen a Kórház 
negyedi Cekend 4-es és 6-os 
bejáratokban a felgyűlt adósság 
miatt nyáron leállították a me-
legvíz-szolgáltatást. Az ünnepek 
közeledtével a lakástulajdono-
si társulás vezetőinek szíve is 
meglágyult: január 5-ig megen-
gedték a csapokat. Utána azon-
ban ismét nincs pardon...

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A szóban forgó szociális la-
kások az Urbana Rt. ad-
minisztrálása alá tartoz-

nak: összesen 150 lakrész van a 
két tömbházban, mindkettőben 
9-9 lakrészt vásároltak meg. Szabó 
Jenő, a Kórház negyedi lakástulaj-
donosi társulás elnöke a Hargita 
Népének elmondta: folyamatosan 
nőttek az adósságok, ezért a társulás 
végrehajtó bizottsága úgy döntött, 
felfüggesztik a melegvíz-szolgálta-
tást mindaddig, amíg az adósságok 
nem mérséklődnek. 

– Az elavult épületgépezet, a 
közös fürdőszobák és zuhanyzók 
csövei, a közel 40 éves vécécsészék, 
és főként a nem megfelelő vízhasz-
nálat mind közrejátszik abban, 
hogy a vízfogyasztás aránytalanul 
magas legyen. Június 16-án a 4-es 
bejáratban 20 041 lej, a 6-osban 
pedig 18 548 lej volt a tartozás – 
indokolja lépésüket Szabó.

Hangsúlyozta: mindenkit kel-
lemetlenül érintett ez a döntés, 

mert olyanok is élnek a tömbhá-
zakban, akik rendesen fizetnek. 

– Csupán ez a két lépcsőház 
felemésztette az egész negyed for-
góalapját, ami közel 80 000 lej. 
Sajnos más eszközünk nem volt 

az adósságlavina megállítására. Ha 
hagytuk volna tovább, télen már 
fűtésre sem lett volna pénz – véle-
kedett az elnök.

A Cekend 4-es bejáratban a 
lakók megértőbbek voltak, vala-

mennyi törlesztés után szeptem-
ber elején itt visszaadták a meleg 
vizet. A szomszéd tömbházban 
sok minden nem változott, hisz 
jelen pillanatban is 13 527 lejjel 
tartoznak a szolgáltatónak.

Az ünnepek közeledtével a tár-
sulás végrehajtó bizottsága úgy dön-
tött, december 20-tól január 5-ig is-
mét megengedik a meleg vizet. Még 
nem olvasták le a vízórákat, de Szabó 
Jenő elmondta, tavaly decemberben 
245 köbméter meleg vizet fogyasz-
tott a 4-es, 248-at a 6-os tömbház.

– A fogyasztás nagymértékben 
függ a lakók hozzáállásától. Jó példa 
erre a lépcsőház világítása is, ugyan-
is ott a villanyóra pontosan mér: az 
egy lakóra eső lépcsőházi világítás 
mindkét épületben meghaladja az 
5-6 lejt, ami már pazarlásnak minő-
sül – mondta az elnök. – Olyant is 
láttam, hogy egy lakó a folyó csap alá 
tette a tisztálni való ruhát, s közben 
elment a piacra vásárolni.

Az adósság behajtása érdekében 
a Cekend 4-esben 13 alkalommal 
fordultak az idén bírósághoz, de ab-
ban a lépcsőházban kilakoltatás nem 
történt. A 6-osban jóval rosszabb a 
helyzet, ott 20-szor kérték a bíróság 
közbenjárását, sőt, itt két bérlő kila-
koltatását is kérvényezték. Mindket-
tőjük adóssága meghaladta a 2500 
lejt, több mint két éve egyetlen lejt 
sem fizettek. Nekik az egyház és te-
hetős üzletemberek segítettek, hogy 
ne váljanak hajléktalanokká.

– Elszomorító viszont, hogy a 
legnagyobb adósok java része tud-
na fizetni. Ha elfogadható mér-
tékben törlesztenék számláikat 
(6000–7000 lej/tömbház), ismét 
beindulna a melegvíz-szolgáltatás 
– summázott Szabó Jenő.
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Kórház negyed

Meleg vizet hozott az angyal

Kórház negyedi tömbházak. Két lépcsőház felemésztette az egész negyed forgóalapját fotó: antalfi józsef

UrbAnA rt.

Novemberi számlák januári szinten
Nemhogy működik, de gazda-
ságos is a biomasszás kazán, a 
gázzal működők 159 lejével el-
lentétben 103 lejből állít elő egy 
gigakalória hőt – reagált a polgá-
ri tanácsosok felvetésére ráduly 
Mihály, az Urbana Rt. igazgatója. 
A szolgáltató cég vezetőjét a téli 
fűtésszámlákról is kérdeztük.

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

Kilyukadt, és nem működik 
a Bethlen negyedi biomasz-
szás kazán – röppentették 

fel nemrég sajtótájékoztatón a hírt 
MPP-s városi tanácsosok, akik köz-
ismerten nagy ellenzői a városi táv-
fűtési rendszer felújításának, korsze-
rűsítésének. Mint többször hangoz-
tatták, a lakók többsége már levált a 
rendszerről, kár hát pénzt és energiát 
fektetni a korszerűsítésbe, szerintük 
inkább egyéni kis kazánokat lehetne 
beszerelni azoknak, akik még háló-

zaton maradtak, és ezzel párhuza-
mosan kellene megszüntetni a város 
távfűtési rendszerét.

– Az MPP-sek állításai alapta-
lanok, nem tudom, honnan szedik, 
hogy kilyukadt a kazán, amely jól 
működik, sőt, jelentős megtakarí-
tást is hozott – reagált a felvetésekre 
Ráduly Mihály, az Urbana Rt. igaz-
gatója, majd részletekkel is szolgált.

A biomasszás kazán pellettel 
és faőrleménnyel vagy akár fű-
részporral is működtethető. Mi-
vel az őrlemény olcsóbb, inkább 
ezt használják, illetve volt egy 
időszak, amikor a nedves faőrle-
mény helyett inkább fűrészport 
égettek, ugyanis annak fűtőértéke 
magasabb volt.

– Szabályozni lehet az égés se-
bességét, hőmérsékletét. Általában 
a kazánt 800 fokon üzemeltetjük. 
Ha ezt meghaladnánk, valóban 
fennállna a veszély, hogy kilyukad 
a kazán köpenye, ám ilyen nem for-
dulhat elő – jelentette ki Ráduly, 
majd kiemelte: nemhogy műkö-
dik, de gazdaságos is a kazán.

Eddig 2553 gigakalóriát termel-
tek vele, a felhasznált faőrlemény 
költsége éves átlagban gigakalóri-
ánként pedig 103 lej plusz áfa.

– Ezzel szemben például a 
Bethlen negyedi gázzal működő 
kazánnál 159 lejjel kell számol-
nunk – mondta. 

Az igazgató hangsúlyozta, hogy 
az Urbana székhelye nem átjáróház 

– ezzel reagálva a polgári tanácsosok 
azon panaszára, miszerint szerették 
volna megnézni a kazánt, ám nem 
jutottak be az épületbe.

– Amúgy nincs tudomásom 
róla, hogy jártak volna nálunk – 
tette hozzá Ráduly. 

Az igazgató elmondta azt is, 
hogy fűtés szempontjából novem-
ber már rendes téli hónap volt, ezért 
számítani kell arra, hogy a novem-
beri számlák januári szinten lesznek. 
December eleje viszont valamivel 
enyhébben alakult – jegyezte meg.

Ráduly Mihály nem tud ar-
ról, hogy a közeljövőben változ-
na a lakossági ár: „Az Urbana 
nem kezdeményezett ilyent, és 
tudomásom szerint a polgármes-

teri hivatal sem készül ilyen mó-
dosításra”.

Az idei téli közköltségszámlákkal 
kapcsolatosan az igazgató kijelentet-
te: vannak már kirívóbb esetek. 

– Sajnos, a magas értékek ese-
tén az elosztással van a baj, példá-
ul az alagsor veszteségét is a lakók 
fizetik meg, ahogyan a levált laká-
soknál keletkező hőveszteséget is 
– mondta –, ilyen esetekben akár a 
30 százalékot is elérheti a többlet-
ként fizetendő összeg nagysága.

Ráduly tudomása szerint a 
Tábor negyedben magasabbak a 
fűtésköltségek.

– A lakók kérésére beállított 
egyéni modulok miatt van ez – vá-
zolta az okokat –, 21 fokkal indítot-
tunk, aztán volt, ahol kérték, állítsuk 
24 fokra. Hiányzik a lakásokon be-
lül az egyéni szabályozás lehetősége: 
fűtőtestekre szerelt szabályozókkal 
mindenki annyi hőt engedhetne ki, 
amennyire szüksége van.



Eredményes esztendőt tudhat 
maga mögött Hargita Megye 
Tanácsának Hegyimentő Köz-
szolgálata: anyagiakban gya-
rapodtak, emellett számos si-
keres programot – köztük nagy 
népszerűségnek örvendő gyer-
mekprogramokat – szerveztek. 
Az alábbiakban beszámolójuk-
ból tallóztunk.

Lévén, hogy a leghatékonyabb 
hegyimentés a megelőzés, a 
szolgálat munkatársai nagy 

hangsúlyt fektettek idén is a gyer-
mekprogramokra: a Barangoljunk 
Székelyföldön program keretében 
felkeresett iskolák száma megköze-
líti az ötvenet, ugyanennyi előadást 
tartottak az iskolákban, alapvető is-
mereteket közvetítve a gyermekek-
nek a hegyi mentésről és a biztonsá-
gos hegyi turizmusról. Ugyanakkor 
sikerült felkészíteni a gyerekeket a 

különböző versenyekre, kirándulá-
sokra, valamint táborokra, amelye-
ken később részt vettek.

A hegyimentő táborok szerve-
zése nagyon fontos részét képezi 
e programnak, ezzel jutalmazzák 
azokat az osztályokat, amelyek 
aktívan részt vesznek az órákon, jó 
eredményeket érnek el a szolgálat 
által szervezett versenyeken. A tá-
borok sorát a Vargyas-szorosban 
kezdték, itt 80 gyerek és kísérőjük 
érezhette jól magát egy egész héten 
át. A gyermekek kirándulhattak, 
sziklát mászhattak, a bátrabbak 
barlangászhattak, kipróbálhatták 
a kötélfonást, íjászatot, valamint 
beletekinthettek a hegyimentők 
mindennapi életébe.

Valamennyi csapatuk igyeke-
zett színes programokat kínálni 
táboraik során a több iskolából és 
tanárokból verbuválódott táboro-
zóknak.

Csíki csapatuk az Egyeskőre 
vitte háromnapos táborba a gye-
rekeket. Itt is közel 90 gyerek, va-
lamint kísérőtanáraik részesülhet-
tek felejthetetlen élményben.

Maroshévízen két részre osz-
lott a tábor, így két hétvégét is 
sikerült a szabadban tölteni a gye-
rekeknek, a hegyimentők társasá-
gában. A tábor népszerűségét bi-
zonyítja, hogy harmadik, negye-
dik hétvégére is jutott jelentkező.

Táborozásaik alkalmával si-
került közel 300 gyereket és kísé-
rőjüket kivinniük a természetbe, 
ahol hasznos órákat, napokat 
tölthettek el a hegyimentők tár-
saságában.

Ősszel tájékozódási verseny e-
ket szerveztek kü lön böző helyszí-
neken, így Harg ita für dőn, a Ma-
darasi-Har gitán, Maros hé vízen és 
Gyergyó ditróban. Ezeken a verse-
nyeken hozzávetőleg 400 gyerek 

vett részt tanáraik kíséretében. 
E nagy népszerűségnek örvendő 
versenyek alkalmával sajátíthatják 
el a gyerekek az iránytű, a térkép, 
a vészsíp használatát, valamint a 
csapatmunka fontosságát. Meg-
tanulják tisztelni a természetet, 
a csapatmunka fontosságát és 
természetesen az értékes díjak 
mellett szinte észrevétlenül olyan 
tapasztalatokra tesznek szert, 
amelyek mindennapjaikat is meg-
könnyíthetik az elkövetkezen-
dőkben.

A gyermekek értékes díjakat 
kaptak, így síoktatás-bérletet, 
túrázáshoz szükséges eszközö-
ket, távcsövet, kulacsot, túraru-
házatot.

A programra egyre több isko-
la jelentkezik, eddig megyeszerte 
közel 60 iskolát sikerült bevonni. 
A hegyimentők remélik, jövőre 
tovább bővül az e rendezvények-
re, táborokra fordítható keret.

Gyermekprogramjaik részét 
képezte a különböző kirándulások 
szervezése is, ugyanis, mint vallják, 
túrázás alkalmával lehet a legköny-
nyebben felhívni a gyerekek figyel-
mét a rájuk leselkedő veszélyekre, 
ugyanakkor ezek a kirándulások 

nagyszerű alkalmat szolgáltatnak 
arra, hogy a természet tiszteletben 
tartásáról, szeretetéről lehessen be-
szélni a gyermekeknek.

Megvalósításaik közé sorolják 
azt is, hogy idén sikerült a Böjte 
Csaba atya által pártfogolt gyer-
mekeket is elvinni túrázni, ezért 
nagyon hálásak voltak a kicsik és 
nevelőik egyaránt.

A beszámoló kitér arra is, hogy 
a gyermekprogramok ezzel nem 
merültek ki, jövőre tervezik a Le-
gyünk mi is hegyimentők elnevezé-
sű programot: önkéntestoborzó 
versenyek, értékes nyeremények, 
az amerikai kicsi rangerek min-
tájára készített sorozat-kitűzőket 
kínálva számukra.

Ugyanakkor szeretnék be-
vonni az iskolákat a túraösvé-
nyek kijelölésébe is, ezt a célt 
szolgálja a Vegyél örökbe egy tu-
ristaösvényt elnevezésű program-
juk, amelynek során a gyermekek 
gondoskodnának egy-egy ösvény 
karbantartásáról. Ezt is játékosra 
tervezik, versenyszellemben kí-
vánják megvalósítani. Mindezzel 
pedig arra buzdítanák a gyerme-
keket, hogy minél többet kirán-
duljanak, járják a természetet.
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Népszerű gyermekprogramok

A biztonságos hegyi turizmus alapismereteit adják át a hegyimentők a gyermekeknek archív

kilátón. A természet tiszteletét és szeretetét tanulják



A székely nép nagy 
tragédiája. Utazás 
az elgyötört székely lélek 
körvasútján
Nemrégiben jelentés érkezett a 

szerkesztőségbe arról, hogy a Szé-
kelyföldön egy óriási arányú misz-
tikus bűnügyi hálózat dolgozik és 
szedi tömegesen az áldozatokat. 

Az ijedt, de őszinte hangú levél 
afféle második tiszazugi szörnyűsé-
get emlegetett, olyasmit, hogy aki 
akarja és fizet, az elküldheti bárhová 
és bárkihez a megrendelt halált. 

Még világosabban kifejezve, 
azt közölte az informátor, hogy 
a moldvai kolostorok középkori 
kamráiban olyan orvosságot lehet 
kapni, melynek segítségével pontos 
terminusra meg lehet szabadulni 
attól, aki alkalmatlan vagy aki már 
úgyis csak félig él. Röviden: a néma 
hegyek közé épült kolostorokban 
halálboltot nyitottak a kalugerek. 
[...]

A moldvai kalugerek nem árul-
nak testet ölő mérget. A szenzáció 
így nem igaz. 

Ellenben igaz az, hogy székely-
ség elől berekesztett tiszta, egyenes 
és világos utak olyan irányba terel-
ték a fáradt, csalódott és kínlódó 
tömegeket, amelyik visszavezet a 
középkorba és ez a tragikus terüle-
tenkívüliség kiásta, kivájta és kitisztí-
totta az időnkívüliségből a kalugert, 
aki visszaadja az egészséget, aki jogi 
tanácsot ad, aki ráolvasással megba-
bonázza a gonoszt és megjavítja az 
iszákost és a rossz fiút. 

Nem a kaluger a bűnös. A mű-
veletlen szerzetes nem ok, csupán 
okozata és következménye egy olyan 
megrázó népi tragédiának, amely a 
mai élet történelmi fundamentumá-
ba ereszti gyökereit. 

Mert az a bizonyos jelentés más 
vonatkozásban ijesztően igaz. 

A Székelyföldön tömeges lélek-
arzén-mérgezés folyik, amelynek 
járványszerűen esnek áldozatul az 
emberek. A friss, értelmes és józan 
székely legfurcsább szekták dogmá-
ival narkotizálja elviselhetővé a nyo-
morúságát. [...]

Mi történt és mi történik itt? 
Akinek kedve van hozzá, az üljön 
fel velem a székely lelkek körvasút-
jára. Olyan vonat ez, amire csak el-
veszett lelkek váltanak jegyet. A sí-
neket a legnagyobb vasgyári üzem: 
a Nyomorúság rakta le. Vannak, 
akik a Háború nevű állomásnál 
szálltak fel, sokan a Földreform, a 
Kamat, a Csendőrlaktanya, a Mun-
kanélküliség nevű megállóknál ül-
tek vonatra. [...]

Föltárul a titok. Egy szomorú 
mesére reagálnak 
a lezárt ajkak
A legközelebbi faluban már egy 

mesével érkeztem. Tomcsa Sándort 
kineveztem az öcsémnek, és elmond-
tam róla, hogy világhírű festő lehet-
ne belőle, de megvakulás előtt áll. Az 
orvosok már lemondtak róla, és a fiú 
öngyilkos akar lenni. Most már csak 
a kalugereket akarja megpróbálni, 
ha az sem segít, eldobja szépen indu-
ló életét. 

Megtudtam azt is, hogy a köz-
ségben van egy taxis, aki rendszeres 
udvari szállítója a kaluger kolostor-
nak.

A sofőr nem volt odahaza, 
többnapos útra ment. Benyitottam 
a legközelebbi házba. Otthon volt 
mindenki, a gazda is. Beszélgetni 
kezdtünk, majd megrázó színekkel, 
sírásba csukló hangon elmondtam 
az öcsém tragédiáját. Előbb az asz-

szony szánt meg, majd a férfi bizal-
matlansága is megtört. 

Megtudtam tőlük, hogy a mold-
vai Duró községben van az egyik 
kolostor és attól ötven kilométerre 
a másik. Hol kocsin, hol autón jár-
nak oda a betegek, mindenfajta be-
tegséggel meg különböző tanácsért. 

A gazda felajánlja, hogy elkísér 
olyanokhoz, akik már jártak ott, 
vagy most készülnek oda. 

– Nagyon soknak segítettek, én 
ajánlom, hogy vigye el a kedves öcs-
csét. Akármikor össze lehet szedni 
egy transzportot.

A főkaluger levele
Legelőször egy korcsmároshoz 

megyünk, aki most készül a mold-
vai gyógykúrára. A korcsmában 
többen is ülnek és néha-néha he-
lyeslő közbeszólással asszisztálnak a 
korcsmáros előadásához. 

– Kérem szépen, nekem szem-
idegsorvadásom van, valószínű-
leg ebben szenved a kedves öccse 
is. A doktorok nem tudnak raj-
tam segíteni, nem is vállalják. Én 
már régen készülök hozzájuk, de 
a főkalugerhez szeretnék menni, 
nem a duróihoz. Tudom, hogy már 
sokakon segítettek. A pénzt nem 
sajnálom tőlük. 

– Hát sokat kell fizetni? – kér-
dem.

– Attól függ, hogy mi a baj. 
Nekem legalább kilenc nagy arany-
misét kell rendelnem, azonkívül 
orvosságot is kapok. A mise darabja 
250 lej, az orvosságért is kell adni 
legalább ezret. Megírtam a tény-
állást a főpapnak, azt válaszolta, 
hogy csak menjek, tudnak segíte-
ni. Ha az úr eljönne az öccsével a 
főkalugerhez, tudnék még kettőt, 
aki jönne velünk, és kitelne egy au-
tótranszport. 

– Az autóért mennyit kell fizet-
ni?

– Most rossz az út, hát négyezer 
lejt elkérnek. [...]

Mari néni extázisa
[...] Mari néni könnyet törül ki 

a szeméből, amikor az öcsém meg-
rázó históriájának a végéhez érke-
zem. 

– Isten után csak ők tudnak se-
gíteni – mondja sírósan. – Okvet-
len tessék elvinni, és ha akarják, én 
is elmegyek. Engem ott jól ismer-
nek. Én magam legalább hatvan 
embert kísértem már oda hálából, 
mert visszaadták az életemet. [...] 
Az úgy volt, hogy leültettek a szék-
re és rámterítették a főpapi palástot. 

Három kaluger felállt jobbról, há-
rom pedig balról. Aztán jobbra lép-
kedtek, aztán balra, aztán megint 
vissza. Kilenc napon át csinálták 
ezt, de én már az első pillanatban 
éreztem, hogy jobban vagyok. [...]

– És járnak-e oda sokan? 
– Járnak-e? Van olyan nap, hogy 

hatvanan is jönnek. Láttam én már 
ott nagy urat is. 

– És magyarok mennek-e? 
– Majdnem mind magyarok, 

székelyek. 
– És honnan van rá pénzük?
– A beteg ember, vagy aki nagy 

bajban van, az előkeríti a föld alól 
is. Az életét veheti meg rajta. A 
főkalugernek a főkolostorban mé-
diuma is van. Megmondatják vele 
azt is, hogy ki lopta el a tehenet és 
azt is, hogy érdemes-e pörbe menni 
valakivel. 

– Ezt Duróban is megmondják, 
ott könyvet lehet nyittatni. 

– Felnyittatnak egy szent köny-
vet, és ahol az illető kinyitja, onnan 
kiolvassák neki az igazságot. [...]

Leszállunk a körvasútról
[...] Nem is járok tovább, akik 

látni akarnak, ezekből is láthatnak. 
Még a kalugerekhez sem kell elmen-
ni. Ellenben az érdekel még, hogy 
mit szólnak mindehhez azok, akiket 
legközvetlenebbül érint a dolog.

Néhány orvos elbeszéléséből 
sűrítem össze az itt következő felvi-
lágosítást.

– Nem csak az emberekben, 
bennünk vezetőkben is sok a hiba. 
Az egyik kollégám fiatalos mun-
kakedvvel jött erre a vidékre, öt év 
alatt belefásult a harcba. Elgáncsol-
ták, lehetetlenné tették. [...] Lelkes 
és komoly összefogás kellene ide 
minden faktor részéről.

A főtisztelendő úr nem tudta, 
hogy a kaluger-járvány ilyen nagy 
méretű. Hallott felőle, de szerinte 
nem lehet ellene különösebb erély-
lyel fellépni, valamint a szekták 
ellen sem. A hajsza ellenkező ered-
ményt váltana ki.

És így tovább, és így tovább. Fá-
sultság az egész vonalon.

Pedig az ijesztő tényállás ez: A 
székely ember elindul a megtépett 
lelkek körvasútjain ezzel az érzéssel, 
hogy: Mindenki a csóré verébről 
akar tollat szedni, és leszáll a végál-
lomásnál, a kalugernél, aki – mint 
láttuk – bizony még a csóré veréb-
ről is leszedi a tollat.

Fűzi Bertalan
Brassói Lapok, 

1930. február 21-24.

Görögkeleti kolostort 
akarnak építeni a 
homoródalmási barlang fölé
Székelyudavarhely. Saját tud. 

A vármegyei prefektúrán egy ro-
mán szerzetes gyűjtési engedélyt 
kért egy, a homoródalmási barlang 
fölött építendő kolostor költsége-
inek fedezésére. A székelyek azon-
ban számtalanszor megjárták már 
a kalugerekkel, akik igen sokszor 
kéregettek már. Jó volna, ha enge-
délyt nem egyes szerzetesnek ad-
nának ki, aki esetleg visszaélne az 
engedéllyel, és a begyűjtött pénz 
nem jutna rendeltetési helyére, 
hanem a szerzetnek, ami garancia 
lenne a visszaélésekkel szemben. 

Erdélyi Lapok, 
1932. szeptember 25.

Gyimes Tarhavas-pataka, 
ahol még a calugerek 
tanácsolják a hegyi lakó 
csángók hiszékenyebbjeit
Szegény elcsángált hegyi lakó 

székelyeink között sajnos még ma 
is nagyon sokan vannak, akik fa-
natikusan hisznek a közöttük idő-
közökben megjelenő, ékes szólású 
calugereknek. Az amúgy is elég 
szegény nép képes anyagi áldozato-
kat hozni egyszerű ügyek rendezé-
séért, amelyet elöljárósága útján is 
könnyen megoldhatna, mert neki 
a caluger jobban elintézi s főleg ke-
vés a bizalma vezetőiben.

Rahó Miklós pataki molnár 
malmának a működését az illetékes 
arra hivatott bizottság azért nem en-
gedélyezte, mert neki fűrésze és más 
megélhetése is van. Nem hagyta ezt 
annyiban N. testvér és elpanaszol-
ta X. arra járó calugernek, akinek 
tanácsára megindult az igazságot 
kereső lavina és a múlt rendszer-
ben sok esetben bevált eredményes 
szép szólamokon /: Excellenciád-
nak porba hulló szolgája kéri esdve 
méltóztassék reá tekinteni könyö-
rülettel stb. :/ egy időben az összes 
minisztériumokhoz egyforma, ha-
sonló zsoltárokba szedett hangon 
könyörögte az igazság kiderítését.

Egy ilyen kérés megfogalmazása 
igénybe vett kb. 2 napot. Tekintettel 
arra, hogy négy hasonló, egyforma 
szövegű kérvényt szerkesztett caluger 
barátom s amiről később személye-
sen is meggyőződtem, nyolc napig 
tartatta magát N. testvéremmel, ele-
gendő lévén neki ezen idő egy újabb 
hegyi lakó áldozat kiszemelésére.

Nem beszélek ékesszólások-
kal tele kérésének eredményéről, 
amelyet a felettes hatóságok a mai 
szellemnek megfelelően /helyesen, 
illetékességből és kivizsgáláskép-
pen visszatettek az eredeti, hasonló 
ügyeket intéző első fórumokhoz, 
ahol a régi korrupt szellem legki-
sebb csírája is ki van ölve. 

Ezen ügy újonnan kivizsgálása 
alkalmával az is megállapítást nyert, 
hogy a jó tanácsadó caluger barátun-
kat már a csendőrség is körözi. 

Egyben felhívtuk az illetékes 
hatóságok figyelmét, hogy több 
felvilágosító munkát végezzenek 
ezen szegény félreeső, hiszékeny, 
tradíciós, de jóindulatú néppel, aki-
ket még ma is félre bírnak vezetni, 
komolyabb foglalkozásra nem haj-
landó ördögtáncoltató, kuruzsló 
calugerek. – 

Csíkszereda, 
1948. évi március 1-jén. 

V. M. S. III. Cs. 
.... Ferenc (olvashatatlan aláírás)
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Csík vármegye alispánjának 1945 utáni iratai között lapozgatva 
bukkantam egy lógó, sehová nem tartozó dokumentumra, amely 
különleges témája miatt azonnal felkeltette a figyelmem (Gyimes 
Tarhavas-pataka, ahol még a calugerek tanácsolják a hegyi lakó 
csángók hiszékenyebbjeit). A beadvány aláírójának nevét nem 
tudtam kibetűzni, de a téma ismerős volt: újságíró elődeim nem 
egyszer foglalkoztak a „székely nép nagy tragédiájával”, a nép 
hiszékenységével, befolyásolhatóságával. A Brassói Lapok mun-
katársa, Fűzi Bertalan például többrészes riportot írt a sóvidékiek 
kolostor-transzportjairól. A cikksorozat 1930. február 21–24. kö-
zött jelent meg a Brassói Lapokban Tomcsa Sándor rajzaival. A 
harmadik most közölt írás az Erdélyi Lapokban jelent meg, és egy, 
a homoródalmási barlang közelében építendő kolostor-kezdemé-
nyezésről ad hírt. Ezekből a ma is aktuális írásokból úgy tűnik, 
hogy a kalugerek, politikai rendszertől függetlenül, minden korban 
igen eredményesen működtek Székelyföldön és közelében. Rovat-
szerkesztő: Daczó Katalin

Székelyek és kalugerek
 tomcsa sándor rajzai



Jó ideje hallani arról, hogy a 
pénzügyminisztérium, illetve 
a kormány szándékában áll az 
adótörvénykönyv újólagos mó-
dosítása. A vonatkozó jogsza-
bálytervezet szövegét közzétet-
ték a szaktárca honlapján, s az 
előzetes bejelentés szerint an-
nak jóváhagyására a kormány 
december 22-i rendkívüli ülé-
sén kellett volna sor kerüljön. 
Annak napirendjén szerepelt is, 
de valamilyen oknál fogva végül 
is döntés nem született. Kedden 
este előrehozott kormányülésre 
került sor, s azon végül is elfo-
gadták az adótörvénykönyvet 
módosító és kiegészítő sürgős-
ségi kormányrendeletet. Az új 
jogszabály előírásai 2012. janu-
ár 1-jétől lesznek hatályosak.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Gheorghe Ia lo mi ţeanu pénz
ügyminiszter a kedd esti 
kormányülést követően 

sajtótájékoztatóján ismertette a 

január 1jén hatályba lépő jogsza
bály fontosabb előírásait. Bizo
nyos tekintetekben igen zavaro
san és félreérthetően fogalmazott, 
ilyenképpen ajánlatos megvárni a 
kormányrendelet megjelenését a 
Hivatalos Közlönyben, s a tények 
valós ismerete függvényében visz
szatérni annak előírásai ismerteté
sére. Ezt egyébként az elkövetkező 

napokban meg is fogjuk tenni. De 
addig is érdemes utalni vázlatosan 
néhány újdonságra. 

Ötven százalékban 
leírható költség lesz 
az üzemanyag
A vállalkozók körében sok elé

gedetlenséget keltett az a jelenleg 
is hatályos előírás, miszerint a cég
autók (személygépkocsikról van 
szó) esetében nem számolhatók el 
az üzemanyagköltségek, valamint 
az, hogy a személygépkocsik vá
sárlása esetében nem igényelhető 
vissza az áfa. Nos, e tekintetben 
módosul a jogszabály: 2012. janu
ár 1jétől az üzemanyagköltségek 
50 százalékos arányban leírhatók 
lesznek, személygépkocsivásárlás 
esetében pedig az áfa 50 százaléka. 
Továbbá a jármű amortizációja te
kintetében is van újdonság, olyan 
értelemben, hogy annak 50 száza
léka ugyancsak leírható. Mindez 
a minisztérium számításai szerint 
azt jelenti, hogy országos szinten 
a cégek mintegy 282 millió lejt 

Gazdaság
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Ismét módosult 

> Egy évvel meghosszabbították 
az Orange és Vodafone mobilszol-
gáltatók licenceit. Legtöbb egy év
vel hosszabbítják meg az Orange és 
Vodafone mobilszolgáltató társaságok 
licenceit, ez idő alatt a távközlési mi
nisztérium elő kell készítse a frekven
ciák használati engedélyének pályáz
tatását – nyilatkozta Valerian Vreme, 
a távközlési minisztérium vezetője. 
Mindkét mobiltelefon társaság egyen
ként 6,4 millió eurót kell fizessen az 
államnak a licencek egyéves meghosz
szabbításáért. Az ügyben a kedd esti 
ülésén döntött a kormány. 

> Elfogadta a kormány, hogy Ro-
mánia növelje hozzájárulását az IMF-
hez. A kormány kedden elfogadta, 
hogy Románia növelje hozzájárulását a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) tőkéjé
hez. A döntésnek nincs köze az új EU
paktumhoz – jelentette be Gheorghe 
Ialomiţeanu pénzügyminiszter, hozzá
téve, hogy az emelésről már tavaly meg
állapodtak a Valutaalappal. Románia 
részesedése 781,2 millió SDRrel, azaz 
körülbelül 900 millió euróval nő (1,03 
milliárd SDRről 1,81 milliárdra). A 
hozzájárulás növelését a jegybank fogja 
finanszírozni.

> Pénzük harmadát cigarettá-
ra költik a romániaiak. A romániai 
lakosok jövedelmük 40,8 százalékát 
élelmiszerre, 32,8 százalékát pedig 
cigarettára fordítják. Tavaly még pén
zük 43 százalékát költötték élelmi
szerre, 29,8 százalékát pedig dohány
árura a Nielsen Románia felmérése 
szerint. Magyarázat lehet erre, hogy 
a cigaretta ára a többi termékhez ké
pest jelentősen megdrágult az elmúlt 
évben. Alkoholos italokra a lakosság 
költségvetésének 10,7 százaléka megy 
el, ez az arány nem változott 2010hez 
viszonyítva. Nem élelmiszer jellegű 

javakra az itt élők pénzük 15,8 száza
lékát fordítják, szemben a tavalyi 16,5 
százalékkal. A Ziarul Financiar számí
tásai szerint egy személy évente átla
gosan 762 eurót költ el a kis és nagy
kereskedelmi üzletekben. Számításkor 
abból indultak ki, hogy tavaly a hazai 
kereskedelmi szektor 16 milliárd eu
rót tett ki, Romániának pedig 21 mil
lió lakosa van. A fentiekben felsorolt 
arányok szerint egy lakos évente átla
gosan 311 eurót költ el élelmiszerre, 
120 eurót nem élelmiszer jellegű ter
mékekre, 250 eurót cigarettára és 81,5 
eurót alkoholos italokra.hí
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A független tevé-
kenységből jövedel-
met realizálók a tár-
sadalombiztosítási, 
valamint az egész-
ségbiztosítási hozzá-
járulások befizetését 
az adóhatóságoknál 
fogják elvégezni, nem 
az egészségbiztosítá-
si, illetve a nyugdíj-
pénztárnál.

Az üzemanyagköltségek 50 százalékos arányban leírhatók lesznek, személygépkocsi-vásárlás esetében az áfa 50 százaléka leírható

KÖzzétettéK A JogszAbályoKAt

Költségvetések – 2012
a Hivatalos Közlönyben a minap jelent meg a 2011/293-
as, a 2012-es esztendei állami költségvetés törvénye, 
illetve a 2011/294-es, a 2012-es esztendei állami társa-
dalombiztosítási költségvetés törvénye. az előbbi mint-
egy 17,1 milliárd lejes hiánnyal számol, azaz a bevételi 
oldalon 95,75 milliárd lejes összeg szerepel, a kiadási 
oldalon pedig 112,92 milliárd lej. az utóbbi esetében 
a köznyugdíjrendszer költségvetésének bevételi és ki-
adási oldalán egyaránt 48,46 milliárd lej szerepel, azaz 
ennyi pénz áll a nyugdíjfolyósítás, valamint különböző 
társadalombiztosítási járandóságok folyósításának a 
rendelkezésére.

H. Z.

Az állami költségvetési előirányzatok közül érdemes utal
ni a helyi költségvetésekkel kapcsolatosakra. A törvény 
4. szakasza értelmében az áfából számfejtett összegekből 

közel 13,37 milliárd lej utalandó ki a helyi költségvetéseknek, 
ebből az összegből több mint 2 milliárd lej a megyei szintű de
centralizált költségek finanszírozására. A szóban forgó összegből 
Hargita megye 36,4 millió lejben részesül, s abból 16,68 millió 
lej a gyermekvédelmi rendszer finanszírozására fordítandó. Or
szágos viszonylatban a községek, a városok és a municípiumok 
decentralizált költségeinek a finanszírozására közel 8,98 milliárd 
lejt utalnak át az áfából számfejtett összegekből, s abból Hargita 
megyének mintegy 165,26 millió lejt. E költségtétel keretében 
a legnagyobb részarányt, nevezetesen 156 millió lejt tesz ki az 
állami oktatási egységek alapfinanszírozására fordítandó összeg. 
Továbbá megyénk esetében a megyei és a községi utakkal kap
csolatos költségek finanszírozására 8,2 millió lejt biztosítanak. 
A helyi költségvetések kiegyensúlyozására kiutalt összeg közel 
35,8 millió lej. Ezt az összeget a megyei tanács osztja le a terü
letiközigazgatási egységekre, összhangban a helyi közpénzügyi 
törvény vonatkozó előírásaival. A jövő esztendőben a 2006/7es 
kormányrendelettel jóváhagyott vidéki infrastrukturális fejlesz
tési és sportbázisépítési program finanszírozására országos vi
szonylatban 250 millió lejt fordítanak. A pénzkiutalásra majd az 
év folyamán kormányhatározatok révén kerül sor. 

A törvény arról is rendelkezik, hogy az áfából számfej
tett összegek milyen célra használhatóak fel és miként. Ér
demes megemlíteni azt is, hogy a törvény 6. szakasza értel
mében új beruházási munkálatok nem finanszírozhatóak, 
amennyiben előzetesen nem biztosítottak a finanszírozási 
források a már megkezdett munkálatokra. Ilyenképpen ele
jét lehet venni annak, hogy a már megkezdett munkálatok 
finalizálása elnapolódjon. 

Az állami költségvetésből finanszírozott garantált mini
mális szociális nyugdíj a jövő esztendőben is 350 lej marad. 

Lévén, hogy a nyugdíjpont értékének jövő esztendei 
megemelését időközben egy törvénnyel elnapolták, a 2012
es esztendei társadalombiztosítási költségvetés sem számol 
a nyugdíjak megemelésének lehetőségével. Amúgy a társa
dalombiztosítási költségvetés megalapozásánál használt or
szágos átlagos bruttó bér a 2012es esztendőre vonatkozóan 
2117 lej. Ennek megfelelően a biztosított személy vagy egy 
nyugdíjas elhalálozása esetén nyújtandó úgynevezett temet
kezési segély értéke is 2117 lej. Ennek a segélynek az értéke 
a biztosított vagy a nyugdíjas családtagja esetében 1059 lej. 
A nyugdíjasok és másabb érintett kategóriák a jövő eszten
dőben is jogosultak lesznek kedvezményes gyógykezelésre. A 
gyógykezelési jegyek számát a későbbiek során fogják megál
lapítani. A törvény arról is rendelkezik, hogy a munkáltató és 
a munkavállaló által fizetendő társadalombiztosítási hozzájá
rulások kvantumai 2012ben az idei szinten maradnak. 



spórolhatnak meg, illetve ennyi 
hasznot jelent számukra az új el-
számolási eljárás. 

„Normára” adóznak 
a turisztikai bérbeadások 
után
Egy másik újdonság az, hogy 

a magánszemélyek ezentúl tu-
risztikai célokra bérbe adhatják 
a személyi tulajdonukban lévő 
lakásokat, illetve azok szobáit, s 
a megadózás végett csupán egy 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk 
az adóhatóságokhoz, az adótételt 
pedig a jövedelmi norma alapján 
fogják megállapítani. Hangsú-
lyozandó, hogy ez a bérbeadás 
nem feltételezi az engedélyezett 
magánszemélyi bejegyeztetést a 
kereskedelmi törzskönyvbe. Az 
általunk megkérdezett adóügyi 
szakértők szerint bonyolult lesz és 
szinte kivitelezhetetlen az ilyen-
szerű bérbeadásból származó jö-
vedelmek megadózása jövedelmi 
norma alapján. 

A mezőgazdasági javak, azaz 
területek és mezőgazdasági be-
rendezések bérbeadásából szár-
mazó jövedelmek megadózása 
is másként történik ezentúl: az 
ilyen jellegű jövedelmet realizáló 
személynek nem kell majd adó-
nyilatkozatot benyújtania, hanem 
a bérlő fogja visszatartani a jöve-
delmi adót és azt átutalni a költ-
ségvetésnek. 

Társadalombiztosítás 
az adóhatóságnál
A maga nemében jelentős új-

donságot jelent az is, hogy ezen-
túl az engedélyezett magánsze-
mélyek, a családi vállalkozások és 
a független tevékenységből jöve-
delmet realizálók a társadalom-
biztosítási, valamint az egészség-
biztosítási hozzájárulások befize-
tését az adóhatóságoknál fogják 
elvégezni. Mint ismeretes, eddig 
a szóban forgó kategóriákba so-
roltak a hozzájárulás-befizetést 
az egészségbiztosítási, illetve a 
nyugdíjpénztárnál eszközölték. 
A miniszter szerint az új eljárás 
megkönnyíti a dolgokat, leegy-
szerűsödik az ügyintézés. Ezzel 
akár egyet is érthetnénk, csupán 
az a gond, hogy tetszik, nem tet-
szik, a biztosítási szerződéseik 
megkötése végett továbbra is fel 
kell keresniük az egészségbiztosí-

tási, illetve a nyugdíjpénztárakat. 
Továbbá értesüléseink szerint tá-
volról sem lesz olyan egyszerű az 
adatbázi sok átvétele a pénztárak-
tól, mint ahogy azt a tárcavezető 
elképzeli. Egyébként e tekintet-
ben sok minden tisztázatlan, s 
így például már a jogszabályter-
vezet közzététele pillanatában 
a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság a minisztéri-
umhoz átiratot küldött, amely-
ben a felmerülő problémákkal 
kapcsolatosan kért eligazítást. 
Válasz mindmáig nem érkezett.

Nem módosulnak 
a helyi adók
A sajtótájékoztatón szóba 

került az is, hogy emelkednek-e 
vagy sem egyes helyi illetékek. 
A miniszter elismerte, hogy en-

nek a lehetősége felmerült, ne-
vezetesen az, hogy a járulékos 
kvóták megemelésére jogosul-
tak legyenek a helyhatóságok. 
A miniszter azt állította, hogy 
ezt a közigazgatási és belügy-
minisztériumnál kérelmezték 
a Romániai Községek Egyesü-
letének, a Romániai Városok 
Egyesületének és a Romániai 
Municípiumok Egyesületének 
elnökei. De a kormány úgy dön-
tött, hogy ezzel nem ért egyet, és 
2012-ben a helyi adók és illeté-
kek az idei szinteken maradnak. 
A meglepetés a sajtótájékoztató 
után következett be, amikor is az 
egyik kereskedelmi hírtelevízió 
szerkesztői kapcsolatba léptek a 
Romániai Municípiumok Egye-
sületének elnökével, Piteşti pol-
gármesterével, Tudor Pendiuc 
úrral, valamint a Romániai Vá-
rosok Egyesületének elnökével, 
Sălişte város polgármesteré-
vel, Dumitru Baciu úrral. Nos, 
mindketten hevesen tiltakoztak 
a miniszter állítása ellen, kate-
gorikusan kijelentve, hogy velük 
senki sem tárgyalt a helyi illeté-
kek esetleges megemeléséről, s 
azt ők nem is kérelmezték. Mi 
több, felszólították a minisztert, 
hogy hozza nyilvánosságra azt 
az állítólagos átiratot, amelyen 
az ő aláírásuk szerepel(ne). 
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> Magánmenedzsereket keres az ál-
lam. A Gazdasági Minisztérium 2012. 
január 20-ig hosszabbította meg azt az 
időszakot, amíg a fejvadászcégek lete-
hetik ajánlataikat a négy állami vállalat 
vezérigazgatójának kiválasztására szerve-
zett versenytárgyaláson, és csökkentették 
a jelentkezők üzleti forgalmára megha-
tározott értéket is. A Gazdasági Minisz-
térium a Pedersen & Partners-szel és al-
vállalkozóival, a Roland Berger és Nestor 
Nestor Diculescu Kingston Petersennel 
társulva kiiktatta azt a kritériumot, mely 
szerint a jelentkező cégnek, illetve min-
den cégnek egy jelentkező társulásból az 

elmúlt három évben legalább 10 millió 
eurós forgalmat kellett bizonyítania. Az 
új kritériumok szerint egy társulásnak 
az elmúlt három évben legalább 40 mil-
lió eurós forgalmat kellett felmutatnia, 
függetlenül attól, egyenként mekkora a 
társult cégek forgalma. A fejvadászcégek 
jelentkezési határideje korábban decem-
ber 23. volt. A Gazdasági Minisztérium 
szerint azért került sor ezekre a módosí-
tásokra, mert „elemezték a több cég által 
jelzett problémákat”, és hogy lehetővé 
tegyék a minél több érdeklődő részvéte-
lét a versenytárgyaláson. A szigorítások 
enyhítésével a Gazdasági Minisztérium 

szeretné motiválni a világviszonylatban is 
legnagyobb, illetve regionálisan jelentős 
executive search cégeket, amelyeknek 
rendkívüli tapasztalatuk van a délke-
let- és közép-európai topmenedzserek 
kiválasztásában. Az első szakaszban az 
Oltchim Râmnicu-Vâlcea (OLT), az 
Electrica Furnizare, a Hidroelectrica és 
a Romarm vezérigazgatóját választják 
ki. A kormány és a Nemzetközi Valu-
taalap (IMF) megállapodtak, hogy az 
Electrica Rt. nem kerül fel azoknak a 
cégeknek a listájára, amelyek élére ma-
gánmenedzsert kell kinevezni, a korábbi 
tárgyalások során a villamosenergia-

szolgáltatót is besorolták ebbe a kategó-
riába a felek. A listán maradt a Román 
Posta, a Tarom, az Electrificare CFR, 
az SN Lignitului Oltenia, az Electrica 
Furnizare, a Hidroelectrica, a Romarm 
és az Oltchim. Lekerült a listáról a vas-
út áruszállító részlege. Ugyanakkor 
felkerül a magánmenedzser által irányí-
tandó vállalatok listájára a konstancai 
kikötőadminisztáricó (CN Admi nistraţia 
Porturilor Maritime Constanţa). Sze-
repel a névsorban a román vasút (CFR 
S.A.), a vasút utasszállító részlege (CFR 
Călători), a Nuclearelectrica, a Transgaz, 
a Transelectrica és a Romgaz.hí
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A mezőgazdasági ja-
vak, azaz területek és 
mezőgazdasági beren-
dezések bérbeadásából 
származó jövedelmek 
megadózása is más-
ként történik ezentúl, 
nem lesz szükség adó-
nyilatkozatra.

számadaTok „haNgzavara”

Jelentős eltérések 
a mezőgazdasági 
statisztikákban

Az év elején megejtett általános mezőgazdasági ösz-
szeírás eredményei meglepetéseket is okoztak: a nyert 
számadatok jelentős része nem egyezett a kurrens sta-
tisztikában bejegyzett adatokkal. Így például jelentős elté-
rés mutatkozott a szántóterületek vagy a szarvasmarha-
állomány tekintetében, azaz az összeíráskor jóval kisebb 
szántóterület kerekedett ki, mint amennyi a statisztikai 
nyilvántartásokban szerepel, s a szarvasmarha-állomány 
is kevesebbnek bizonyult, mint amennyi a szaktárca nyil-
vántartásában szerepelt. 

H. Z.

Románia az idén rekordtermést ért el törökbúzából. A 
betakarítás még jóformán véget sem ért, máris röpködni 
kezdtek a számadatok. De abban mindenki megegye-

zett, hogy több mint 10 millió tonnáról van szó. A minap újabb 
számadatok láttak napvilágot: a szaktárca operatív és előzetes 
adatai szerint az idei törökbúzatermés 10,5 millió tonnát tett 
ki. A Cocereal (a gabonakereskedők európai szervezete) szerint 
viszont az 11,4–11,5 millió tonnára tehető. Ez utóbbi képviselői 
a különbözetet azzal magyarázzák, hogy a paraszti gazdaságok, 
azaz a kistermelők általában nem nyilatkoznak terméseredmé-
nyeikről. Azt is elismerik viszont, hogy az általuk közölt adatok 
becsléseken alapulnak és azoknak nincs hivatalos jellegük. De 
ezzel együtt és ezen túl az az egymillió tonnányi különbség nem 
kis mennyiség. A végleges és hivatalos adatokra még várni kell, 
azt majd a jövő esztendőben hozza nyilvánosságra az Országos 
Statisztikai Intézet, s azzal egyidejűleg az Eurostat. Amit viszont 
tudni lehet, az az, hogy az idén 2,5 millió hektáron termesztet-
tek törökbúzát. Továbbá akár a szaktárca, akár a Cocereal adata-
it tartjuk szem előtt, Románia az Európai Unió szintjén az idei 
törökbúzatermés tekintetében a második helyet foglalja el. És ez 
azt is jelenti, hogy az Unió szintjén jegyzett termés 16 százalékát 
Románia jegyezte. Egyébként az előzetes adatok szerint az első 
helyet Franciaország foglalta el 15,9 tonnás terméseredményé-
vel, azt követi Románia 10,5 vagy 11,4 millió tonnával, majd kö-
vetkezik Olaszország 9,2 millió tonnával, Magyarország 8 millió 
tonnával és Németország 4,6 millió tonnával. Világviszonylat-
ban az uniós törökbúzatermés nem minősül jelentősnek, hisz 
Kína és az Amerikai Egyesült Államok 200 millió tonnát meg-
haladó törökbúzaterméssel büszkélkedhet. A nagy törökbúza-
termesztők közé tartozik még Mexikó, Argentína és Ukrajna. A 
tízes toplistán azonban Románia is szerepel, ami mindenképp 
örvendetes. Idetartozik az is, hogy országunkban az utóbbi évek 
során hovatovább gyarapodott a kukoricatermés. Az 2008-ban 
7,8 millió tonnát tett ki, 2009-ben 7,9 millió tonnát, 2010-ben 
9 millió tonnát, az idén pedig több mint 10 millió tonnát. Visz-
szatérve a terméseredmény tekintetében megmutatkozó „sta-
tisztikai különbségre”: azt mondtuk, hogy az az egymillió tonna 
nem kevés, s ezt támasztja az is alá, hogy értékben kifejezve az 
mintegy 150 millió eurót jelent. 

Az ellentmondásos statisztikai adatok kapcsán utalhatunk 
arra is, hogy a piaci árakra vonatkozó adatok is sokszor megkér-
dőjelezhetőek. Itt van például a december 12–18-as időszakra 
vonatkozó árstatisztika. Ha annak hinni lehet, akkor Hargita 
megyében a burgonya kilóját akár 40 baniért is meg lehetett 
vásárolni  . Mi ilyen áron az utóbbi hetekben nem láttunk a 
megyénkbeli piacokon burgonyát. 



Aranyalma

Vakáció van, eltelt a karácsony, és közeledik szilveszter. Bizonyára ilyen-
kor nem gondoltok a tanulásra, iskolára, hanem azt keresitek, hol lehet 
szánkózni, netán sízni, és igyekeztek minél többet lenni a szabadban. Vagy 
mégsem? Inkább a tévé és a számítógép előtt ültök? Minap hallottam, hogy 
egyik falu melletti domboldal nagyon várta a gyerekeket. Behavazva, szán-
kózáshoz, csúszkáláshoz kiváló feltételekkel szomorkodott egymagában, mert 
gyerek, bizony, egy sem mutatkozott. Nemhogy a domboldalon, de még az 
utcán sem mutatkozott senki, aki az ilyenkor zsivajt, kacagást biztosította 
volna. Hát mi történt? Valóban elfelejtettétek, hogy milyen jó összekeveredni 
a hóval, milyen jó elfáradni a dombra való felkapaszkodásban és nagyokat 
huppanva lecsúszni a szánkóval? Utána pedig kipirult arccal, éhesen leülni 
az ebédhez, vacsorához? Mert az étvágy is jobb a szabadban töltött idő után, 
nem beszélve arról, hogy még álmodni is szebbeket lehet. Nem hiszem, hogy 
megijedtek a hidegtől, vagy hogy jobb az ilyen-olyan képernyők mögött gör-
nyedni, rontani a szemeteket, lelketeket. Keressétek elő, poroljátok le a szán-
kót, és vágjatok neki a domboldalnak, meglátjátok, megéri!

Két héttel ezelőtti rejtvényünk megfejtői közül ismét a maroshévízi 
Siklódi Jánosnak kedvezett a szerencse, Benedek Elek Magyar mese- és 
mondavilág című könyvét kapja ajándékba. 

Hamarosan véget ér az esztendő. Hogy milyen volt? Hozott szépet, jót, 
de bizonyára mindenkinek nehézségeket is. Kívánom mindannyiótoknak, 
hogy a nemsokára beköszöntő új év hozzon több jót, sok örömet, a nehézsé-
gekhez pedig erőt kívánok, hogy tudjátok azokat javatokra fordítani!

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Erőss Emőke, V. osztályos

Mátyás Hunor, 8 éves, Homoródkarácsonyfalva

(Folytatás) 
Apám befogta a lovakat, és a biz-

tonság kedvéért nagy kerülővel, a 
Sió fölötti erdők között vitte az asz-
szonyt meg a fiát a megbeszélt hely-
re. Még kicsit mosolygott is magán, 
túlzás ez az óvatosság, ki kóricálna 
szenteste ezen az elhagyott vidéken. 
De bizony kóricált. Előlépett a fák 
közül Bederik Duri.

– Állj! Kit visz maga?
Apám nem válaszolt, a lovak közé 

csapott, meglódult a kocsi, de ahhoz 
nem elég gyorsan, hogy Bederik 
Duri ne tudja elkapni az asszony 
aranyszegélyű köpenyét. A kezében 
maradt, diadalmasan lobogtatta.

Vágtázva értek az Öreghegy 
alá, valóban, egy kocsi várt ott. 
Az asszony sebtében búcsúzott, 
átszállt, a könnyű parasztszekér 
elzörgött vele a sűrű éjszakába.

Apám megfordította a lovakat, 
hazaindult. Most az országúton, 
egyenesen. Amikor a Paphegy tö-
vébe ért, az út menti bokrok mö-
gül ijesztő nevetés harsant. Apám 
tudta, hogy ki az, és szívszorongva 
nézte, ahogy a fagyos sötétségben 
ballangkórókat hömbölget a szél.

Másnap hajnalban fölbolydult 
Rácpácegres. Jönnek. Ki hozta a 
hírt, nem tudom, de már az is el-
terjedt, bogy egy lánctalpas monst-
rum is közeleg, azzal rombolják le 
a házakat. Bederik Duri nem sokat 
késlekedett. Ő vezeti őket, a tank 
előtt jön, kezében a bűnjel, az 
aranyszegélyű, kék köpeny.

Egy darabig hihettük, hogy csak 
ijesztés, de ahogy a hajnal kibontot-
ta a tájat a homályból, kibontotta a 
lőrinci úton vonuló sereget is, igen, 
jönnek, fegyverrel, lánctalpas monst-
rummal, végünk van, véged van, 
Rácpácegres. Menekültünk volna, 
az asszonyok batyukat kötöttek, de 
akkor már valaki jött vissza a magtár 
felől, nincs kiút, igen, akinek jó sze-
me volt, láthatta: mint a szögesdrót 
tüskéi az őrszemek szuronyai, körös-
körül, a ráadási úttól a Paphegyen át 
a Vitéz-tanyáig mindenütt katonák, 
körülzártak bennünket.

Ki lehet ez az asszony meg ez a 
gyerek, hogy ilyen ádázul gyűlölik?

A batyuk a lábak mellé estek, 
hátráltunk, összetorlódtunk, mint 
egy delelő nyáj, szorongtunk a Nagy-
szederfa alatt. A monstrum már a 
Kissarok felé dübörgött, hallottuk a 
kérlelhetetlen hangot, már idevillant 
Bederik Duri kezéből a kék, amikor 
Keserű Pisti felkiáltott:

– Odanézz!
A házak körvonalai megbomlot-

tak, mintha köd ereszkedett volna 
rájuk, de nem lehetett köd, hiszen 
minden mást élesen lehetett látni, 
idelátszott az Erzsébet-domb fenyő-
fája, a lőrinci torony. A házak mégis 
elmosódtak, tűnékenyen lebegtek, 
mint forró nyarakon az utak fölött 
a délibáb, újabb kiáltás, a kezem, a 
kezem, idenézz, a kezem. Tényleg, 
mintha elpárállana a testünk, áttet-
sző lesz a kezünk, megfakul a ruhánk, 
egy pillanatra látom a mellettem le-

vők testén át a dombokat, aztán már 
csak a dombok, a fák. A házak és az 
emberek, mint a pára, nincsenek, 
üres pusztaság Rácpácegres helye… 
de mégis itt vagyunk, hiszen érzem, 
hogy fogom anyám kezét, a hátam 
mögött szuszog a húgom.

A had hökkenten áll az üresség 
közepén, Bederik Duri eszelősen 
kapkodja a fejét, itt volt, itt van, 
itt kell neki lennie, a páncélosról 
leszáll egy tisztféle, Bederik Duri 
kapkodva mutogat, lobog a kezé-
ben az aranyszegélyű, kék köpeny. 
A tiszt botot emel, Bederik Duri 
vállára sújt vele, aztán az arcába. Itt 
meg, miköztünk, valaki hangosan 
fölnevet, csönd, sziszegi apám, de 
nem lehet visszatartani a kárörven-
dő hangokat, sziszeg, fortyog, siste-
reg, úgy kell neked, áruló gazember. 
Most már a többiek is ütik, Bederik 
Duri szűkölve rohangál a körben, 
szinte sajnálja már az ember.

A katonák sorokba rendeződ-
nek, a páncélos megfordul, men-
nek dolguk végezetlen, Bederik 
Duri, mint egy rongycsomó, a 
földön. Amikor a katonák már 
látótávolon túl vannak, föláll, az 
arcán gyűlölet, rázza az öklét az 
égre, a katonákra, ránk, belőlünk 
meg, láthatatlanokból, föltör, föl-
szárnyal a felszabadult nevetés, 
Bederik Duri rémülten rohan át 
a földeken, egyre messzebb, egy-
re távolabb, olyan lesz, mint egy 
szélűzte ballangkóró.

Halvány vibrálás, helyükre sű-
rűsödnek a házak, fölködlik a ke-
zünk, az arcunk, juhé, itt vagyunk, 
világítanak a boldog emberek. S 
mintha csak erre várt volna, nagy 
pelyhekben, mint a kegyelem, hul-
lani kezd a hó.

Lázár Ervin

Az asszony
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Kányádi Sándor

Ballag már
Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek. 

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.

Balogh József

Szilveszter
Szél jár szerte a tájban,
eljut távol-egekbe,
Isten álma az éj most,
holnapi hittel telve.

Nyakban téli tarisznya,
fákra dermed a pára,
óév, bölcs öregember,
fáradt vagy, nagyon árva.

Éjfélt hoznak a percek,
bucskázunk januárba,
csillag fénye a hóval
együtt hull a világra.

Osvát Erzsébet

Újesztendő!
Itt vagy, te bőkezű
ajándékozó!
Jöttödre lágyan,
halkan hull a hó.

Peregnek a percek,
órák és napok.
Te hozod nekünk
a nevető napot,
vidám hóvirágot,
lila ibolyát – 
s újra hallhatjuk
a madarak dalát.

Tovább peregnek 
a napok, a hetek.
Hozod a szünidőt, 
a jó meleget.
Mintha szárnyunk nőne
egész nyáron át –
te kínálsz kalandos,
titkos utazást.

Lassan lehullatják 
levelük a fák.
Tárt kapuval vár ránk,
mint édesanyánk –
frissen, hívogatóan
újra iskolánk.

Szedelőzködsz lassan,
és már átadod
Tél fiadnak végül
stafétabotod.
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Melyik szám hol lakik? Vezesd haza őket! Ha összekötötted, vágd ki és küldd el a Hargita 
Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd 
be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: benedek enikő



A válság dacára idén is folytat-
ta a csíkszeredai városvezetés 
az infrastrukturális beruházáso-
kat. Hogy ez miként sikerült, s 
mindez elegendő-e ahhoz, hogy 
az önkormányzati vezető elé-
gedett legyen, kiderül Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester 
válaszaiból.

– Ezt az évet kettősség jellemezte 
Csíkszeredában: egyfelől a válság, a 
megszorítások, másfelől a nagy beru-
házások sora. Hogyan lehetett ezt a 
kettőt összeegyeztetni?

– Rengeteg munkával, túl nagy 
pörgéssel, túlvállalással, és azzal a 
hittel, hogy a válság időszakában, 
a megszorítások mellett az egyel-
ten kitörési pont a beruházások 
rendkívüli módon való erőltetése. 
Ha kell, akkor messze erőnk fölött 
is. Nyilvánvaló, hogy ha mi nem 
készültünk volna kellő alázattal és 
tudatossággal a 2006–2009 közöt-
ti időszakban arra, hogy 2011-et 
kellőképpen megágyazzuk, akkor 
hegy alatti abrakolás teljesen hiába-
való lett volna.

– Mennyire viselte meg Csíksze-
redát a válság?

– Lélekben igen mélyen. Bár az 
ember olyan, hogy amikor mérle-
get von, a kellemes, örömteli, szép 
dolgokra emlékezik inkább, és ez 
jobb is, mintha mindig azon sirán-
koznánk, ami nem megy jól, ami 
árnyoldala az életünknek. De ha 
befelé nézünk, látnunk kell, hogy a 
családokon belül a viszonyok nem 
erősödtek, a közösségeken belül a 
békétlenség váltotta fel az addigi 
békét, helyenként a rokoni kötelé-
kek is gyengébbek lettek. A közös-
ség megosztottabbá vált, a kudarcot 
megért emberek mindig másokban 

keresik a hibát és másokat vonnak 
felelősségre. 2011, annak dacára, 
hogy gazdaságilag jó válaszokat 
tudtunk adni, úgy érzem, nem ho-
zott megnyugtató válaszokat a tár-
sadalom gazdasági vonatkozáson 
túli kérdéseire, ha úgy tetszik, arra, 
ami a létkérdést, a létbiztonságot, 
a holnap biztonságát, a jövő nem-
zedék biztonságát illeti. Ilyenkor 
a hitnek kellett volna erősödnie, 
mert a nehéz időkben az ember 
hagyományosan a Gondviselőhöz, 
a Fennvalóhoz szokott fordulni, de 
idén én még ezt sem tapasztaltam. 
Úgy gondolom, 2011 sokakban 
mély nyomokat hagyott. Talán 
annyira mélyeket, hogy ezeket egy-
részt sem a vitathatatlan megvaló-
sítások, eredmények nem tudják 
ellensúlyozni, másrészt pedig nem 
tudja maradéktalanul meg nem 
történtté tenni az embernek az a 
tulajdonsága sem, hogy mindig re-
ménykedik és jóra számít.

– Városvezetőként mit tart az 
idei év legnagyobb megvalósításá-
nak, illetve legnagyobb kudarcának?

– Megvalósításnak azt tartom, 
hogy mindenféle külső nyomás, el-
lehetetlenítési kísérlet, keresztbe-
tevés dacára mentünk előre, még 
a tervezettnél egy kicsit nagyobb 
sebességgel is, a korábban kijelölt, 
elképzelt úton. Legnagyobb ku-
darc pedig éppen az, hogy ebben 
a nagy rohanásban úgy tettünk, 
mintha ezek az akadályok, ezek 
az igen komoly kerékkötési pró-
bálkozások, néha emberi mél-
tóságba is belegázoló jelenségek 
nem lettek volna, vagy nem szá-
mítanának, a közbeszédünkbe 
ezeket nem emeltük be kellő mér-
tékben sem korábban, sem most. 
Ha konkrétan akarunk megne-
vezni egy-egy dolgot, külsőségek-

ben a gimnázium felújítása volt a 
legnagyobb megvalósítás. De ha 
vesszük az árnyoldalát, azt mon-
dom, hogy a tartalmi megújulás 
egyelőre nem hogy várat magára, 
de még a magját is csírájában el-
fojtották. 2011-nek az is kudarca 
– hogy vegyünk egy középtávon 
is jelentős hatású kudarcot –, 
hogy nem sikerült a fennen hir-
detett együttműködés dacára sem 
az alternatív szeméttároló ügyét 
kellő módon és kellő gyorsaság-
gal rendezni itt, Csíkországban. 
Ennek középtávon igen jelentős 
többletköltség-kihatása lesz nem-
csak a csíkszeredai, hanem a teljes 
csíkországi háztartásokra nézve, és 
én csak sajnálni tudom azokat az 
elöljáró kollégákat, akik ezt mind a 
mai napig nem fogták fel, és emiatt 
nem került partner itt a térségben, 
hogy ezt az ügyet megnyugtatóan 
és költséghatékony módon ren-
dezzük. Azt is mondhatom, hogy 
sajnos, a csíkszeredai példa – mert 
itt az önkormányzatban komoly 
együttműködés és békesség volt, 
itt mértéktartásról lehetett be-
szélni, itt a szakmaiság volt a fő 
szempont, akár még a népszerűség 
rovására is – sem a közvetlen pátri-
ánkban nem talált követőkre, sem 
a Székelyföld többi nagyobb tele-
pülésén. Sőt, épp az ellenkezőjét 
érzem. Azt, hogy itt is előbb-utóbb 
a békétlenség, a személyeskedés, a 
népszerűség demagóg és populista 
hajhászása fog erőt venni, minket 
győz le a rossz közeg, nem a mi jó 
példánk ragad át másokra.

– Ha már a szemétügyről 
konkrétan szó esett, beszéljünk a 
távfűtésről is. Az ősszel megtörtént 
árnövekedés és az áprilistól esedékes 
drágulás – ami az állami támoga-
tás megszűnésének következménye 
– sokak szerint a jövőre a távfűtés 
halálát jelenti Csíkszeredában. Ön 

sokáig kiállt a távfűtés mellett. Most 
hogy látja ezt a kérdést? 

– Csíkszereda valószínűleg ma 
Romániában a távhőrendszer kor-
szerűsítése szempontjából az élen 
álló város. A legnagyobb mérték-
ben itt cseréltük ki a vezetékeket, itt 
újítottuk fel a fűtőházakat, és bárki 
idejön, aki partnerséget keres, csak 
hüledezik, mikor látja, hogy az inf-
rastruktúra tekintetében milyen jó 
a helyzet. Az elmúlt években igen 
jelentős leépítések voltak a köz-
üzemeknél, nincsenek látványos 
fizetések, ebben a tekintetben te-
hát, minden, amit véghez akartunk 
vinni, megvan. Ami nem jött be, 
az az alternatív üzem volt. Mi ab-
ban hittünk, és ma sem adtuk fel 
teljesen a reményt, hogy megépül 
az az üzem, amely aprítékból villa-
mos energiát termel, és amelynek 
az egyik mellékterméke éppen a hő 
lesz. Erre a hőre volt és van is egy 
nagyon jutányos szerződése a város-
nak – 35 euróért vásároltuk volna 
a hőt, amelyet most 85 euróért ál-
lítunk elő. Úgy láttuk, hogy a gázár 
meg ez a hőár keresztára a lakosság 
számára megfizethető eredményt 
hoz. A hitelek beragadása miatt 
nem épült meg egyelőre ez az üzem. 
Most keressük a nagyon gyors alter-
natívákat, és bízom benne, hogy a 
következő fél esztendőben találunk 
is néhányat, mert a távhő ára ennél 
alacsonyabb csak úgy tud lenni, ha 
alternatív hőforrásokat vezetünk 
be. Nyilvánvaló, hogy ezzel együtt 
a fogyasztóktól nem lehet elvárni, 
hogy míg a világ és még két nap a 
szebb jövő reményében a rendsze-
ren maradjanak. Egy részük már 
elköszönt, egy másik részük el fog 
köszönni a következőkben, és nem 
lehet azt mondani, hogy nincs igen 
komoly kockázata annak, hogy a 
távhőrendszer, ha nem is egy év alatt, 
de középtávon megszűnjön. Ennek 

a forgatókönyvnek van már pél-
dája, akár Sepsiszentgyörgyöt, akár 
Kézdivásárhelyt is említhetjük, ahol, 
amikor a fordulópont elérkezett, az 
önkormányzat tudatosan szétverte 
a rendszert. Egyelőre én úgy látom, 
hogy ez a fordulópont, amikor át 
kellene essünk a ló túloldalára, nem 
következett be. Továbbra is hiszem, 
hogy amennyiben mi olcsóbb ener-
giát szeretnénk, mint a gáz, azt csak 
távhőrendszerben kaphatjuk meg. 
Hogy lesz-e elég gazdasági erőnk, 
bölcsességünk és szerencsénk, hogy 
ezt elég gyorsan megvalósítsuk, nem 
csak tőlünk függ.

– Polgármesterként most mi-
lyen 2012-es esztendőt lát Csíksze-
redának?

– A város most úgy áll, hogy 
csak elrontani lehet. Pályázatokkal 
annyira jó „kényszerpályára” helyez-
tük a fejlődés útján – legalábbis ami 
a dologi fejlődést illeti –, hogy elég 
nagy energiájába kerülne bárkinek, 
hogy ezt szétrombolja. Ahol jelen-
tős energiákat kellene mozgósítani, 
az éppen az emberek lelkivilága. 
Mi szeretjük ugyan az aszfaltozott 
négyzetméterekben, kerékpársávok 
folyóméterében, elültetett fák szá-
mában, felújított épületekben mér-
ni a fejlődést, de ezek csak a körítés. 
Az igazi fejlődés a közösségekben 
kellene létrejöjjön. Ilyen szempont-
ból pedig igen nagy igény mutat-
kozik arra, hogy az oktatási rend-
szeren is javítsunk, keresztényebbé, 
emberbarátibbá tegyük ezeket az 
intézményeket. Igen nagy igény 
volna, hogy az egyre izmosodó és 
jobb állapotban lévő közösségi há-
zak – gondolok itt a taplocai vagy 
éppen zsögödi kultúrházra – való-
ban olyan katalizátorai legyenek a 
közösségnek, ahová nem a pártok 
költöznek be, és aktivistákkal diri-
gálják onnan, hogy milyen irány-
ba kell ütni a pecsétet, hanem az 
elkötelezett személyek szerveznek 
megannyi eseményt, amely kimoz-
dítja a házaikból az embereket. El 
kell mondanom, hogy e téren van 
remény. Az adventi gyertyagyúj-
tással kapcsolatos események, az az 
érdeklődés, amellyel a város lakossá-
gának egy része spontán módon el-
jön, és magáénak érzi azt a családias 
hangulatot, azt mutatja, hogy van 
egy olyan réteg a városban, amelyre 
lehet építeni. De sok munka kell 
még, amíg ebből a rétegből együvé 
tartozó többséget formálunk. Csík-
szereda, sajnos nem csak abban a 
tekintetben kezdte a nagyobb város 
jellegét magán hordozni, hogy itt 
mindenhová autóval akarnak járni 
az emberek, hanem leginkább attól 
lett nagyváros, hogy az emberek 
nem kezdték ismerni a szomszéd-
jaikat, nem köszönnek a tömbháza-
kon belül, egyszerűen azt gondol-
ják, hogy az ő életük a kapun illetve 
ajtón belül zajlik. Nem ez kellene 
legyen a jövő útja. Sokkal jobban 
szeretném, ha Csíkszereda egy kis 
falu maradna, ahol az emberek is-
merik egymást, és foglalkoztatja 
őket egymás sorsa.

Forró-Erős Gyöngyi
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Ráduly Róbert. A fejlődés kényszerpályája fotó: csíki zsolt
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> Premier League. Az angol lab-
darúgó-bajnokság 18. fordulójának 
kedd esti eredményei: Arsenal – Wolves 
1–1, Swansea – QPR 1–1, Norwich – 
Tottenham 0–2. A bajnokság élmezőnye: 
Manchester City 45 pont, 2. Manchester 
United 45, 3. Tottenham 38.

> Labdarúgás. A labdarúgással foglal-
kozó goal.com honlap elkészítette a mos-
tani szezon álomcsapatát. A tizenegyben 
természetesen ott van a FIFA-Aranylabdára 
még pályázó három futballista, az argen-
tin Lionel Messi, a spanyol Xavi, vala-
mint a portugál Cristiano Ronaldo is. 

Az év csapata a goal.com szerint: Manuel 
Neuer (Bayern München) – Ledley King 
(Tottenham Hotspur), Paolo Cannavaro 
(Napoli), Ezequiel Garay (Benfica) – Toni 
Kroos (Bayern München), Xavi (FC Barce-
lona), Andrea Pirlo (Juventus), David Silva 
(Manchester City) – Lionel Messi (FC 
Barcelona), Robin van Persie (Arsenal), 
Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

> Bojkott. A Sion kedden közle-
ményben sürgette a Svájci Labdarúgó-
szövetséget (SFV), fellebbezzen a nem-
zetközi Sportdöntőbírósághoz a FIFA 
pontlevonásra utasító fenyegetése miatt. 

Mint ismert, a Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség felfüggesztéssel fenyegeti a sváj-
ci alszervezetét, mert nem lépett fel kellő 
határozottsággal az Európa-ligából kizárt 
Sion ügyében. Ha a Svájci Labdarúgó-
szövetség (SFV) január 13-ig nem alkal-
mazza a FIFA által előírt szankciókat, 
az alpesi ország csapatainak megtiltják 
a nemzetközi mérkőzéseken való részvé-
telt, s felmerült, hogy a Baselt kizárják a 
Bajnokok Ligájából. A FIFA arra szólí-
totta fel az SFV-t, hogy visszamenőleg az 
összes, ebben az idényben lejátszott svájci 
mérkőzést vizsgálja meg, és azokat a ta-
lálkozókat, amelyeken a hat szerződtetett 

játékos valamelyike pályára lépett, 3–0-
val adja az ellenfélnek. Erre január 13-ig 
adott haladékot a svájci szövetségnek, 
s ha addig semmi sem történik, január 
14-én életbe lép az eltiltás. A Sion nem 
fogadta el az Európa-ligából való kizárá-
sát, amellyel azért büntették, mert a FIFA 
tilalma ellenére hat játékost is szerződte-
tett a nyáron. Vanczák Vilmos csapata 
egy svájci polgári bírósághoz fordult, 
amely igazat adott neki, de az UEFA-t ez 
nem hatotta meg, érvényben tartotta a 
határozatát. A Sion ezután a nemzetközi 
Sportdöntőbírósághoz fordult, amely el-
utasította a fellebbezését.hí
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Magyar készülődés a kontinenstornára

Egy bravúr kevés lehet
az Európa-bajnokságon

A Székelyudvarhelyi KC so-
ron következő ellenlábasa az 
eHF-kupában, az auf Frish 
göppingen közzétette a belé-
pők árait az első találkozóra. 
a februári összecsapásra több 
udvarhelyi sportszerető is ter-
vezi, hogy a helyszínen drukkol 
az szkC-nak.

A Bundesliga jelenleg ki-
lencedik helyén álló 
Göppingen arénája igen-

csak impozáns. Összesen 5600 
férőhelyes, ez majd minden baj-
nokira megtelik, igazi kézilabda-
ünnep tehát minden egyes mér-
kőzés ott. A Székelyudvarhelyi 
KC február 11-én, helyi idő sze-

rint 19 óra 30 perctől lép pályára 
az EHF-kupa legjobb tizenhatos 
mezőnyében.

A német klub hivatalos hon-
lapjának tájékoztatása szerint 
három árkülönbségű jegyet lehet 
váltani. A két fő lelátóra szóló 
belépők a legdrágábbak, ezekért 
darabonkénti 22 eurót kell kipen-
getnünk. A sarkokban és a kapu 
háta mögötti területekre 12-16 
euróért lehet vásárolni a jegyeket. 
Állóhelyeket, illetve diákjegyeket 
12 euróért vehetünk.

A visszavágót február 18-án, 
18 órától rendezik a székely ud-
varhelyi sportcsarnokban, ezen 
belépők árait az SZKC vezetősé-
ge a későbbiekben közli.

a magyar férfi-kézilabdaváloga-
tott tegnaptól Veszprémben foly-
tatja felkészülését a közelgő 
eu ró pa-bajnokságra, amelynek 
fontos állomása lesz a január 4-i, 
szlo vákia elleni felkészülési mér-
kőzés a veszprémi arénában.

„Rangos rendezvény vár 
ránk, amely a felkészü-
lés fontos állomása. A 

szakértő közönség itt láthatja először 
a nemzeti csapatot. Kérem, hogy mi-
nél nagyobb számban tiszteljék meg 
az együttest, hogy a fiúk megfelelő 
önbizalommal készülhessenek az Eb 
halálcsoportjára” – idézi a vehir.hu 
Mocsai Lajost.

A honlap beszámolója szerint 
a gárdához ma csatlakozik Mocsai 
Tamás és Putics Barna. A csapathoz 
sérülten érkező Katzirz Dávid jelen-
leg egyéni munkát végez, Laluska 
Balázs gerincproblémája azonban 
javulóban van. 

A szövetségi kapitány termé-
szetesen az Európa-bajnokságról is 
ejtett néhány szót. Mint ismert, a 
magyar csapat az oroszokkal, a spa-
nyolokkal és a címvédő franciákkal 
került egy csoportba.

„Az év legfontosabb eseménye a 
májusi olimpia kvalifikációs torna. A 
csapatot azonban úgy készítjük fel, 
hogy már Szerbiában is erőn felül 
tudjon teljesíteni. Ugyanakkor az is 
előfordulhat, hogy jó teljesítmény el-
lenére sem tudunk továbbjutni. Vé-
leményem szerint egy bravúr kevés 

lehet a továbbjutáshoz. Az oroszok 
legalább olyan erősek, mint a másik 
két rivális, így ők is bárkit legyőzhet-
nek a csoportban.”

európa-bajnokság
A 2012. január 15–29. között 

Szerbiában sorra kerülő férfi ké-
zilabda Európa-bajnokságra 16 
csapat szerzett indulási jogot. A 
résztvevőket négy négyes csoportba 
sorolták be, amelyekből az első há-
rom helyezett kerül a középdöntő 
csoportba. Itt két hatos csoportban 
folynak tovább a küzdelmek, ahová 
a gárdák tovább viszik addig meg-
szerzett pontjaikat. A középdöntő 
csoportok első két helyezettjei pedig 
már az érmekért fognak küzdeni. Az 
Eb-t négy szerbiai városban rende-
zik: Belgrád, Nis, Versec (Vrsac) és 
Újvidék. A román válogatott nem 
lesz jelen a tornán, miután elbukta a 
selejtezőt.

A csoportok: A csoport (Belg-
rád): Lengyelország, Dánia, Szerbia, 
Szlovákia; B csoport (Nis): Német-
ország, Svédország, Csehország, 
Macedónia; C csoport (Újvidék): 
Magyarország, Franciaország, Spa-
nyolország, Oroszország; D csoport 
(Versec): Horvátország, Norvégia, 
Izland, Szlovénia.

A magyar válogatott bő ke-
rete: kapusok: Fazekas Nándor 
(MKB Veszprém), Tatai Péter, 
Mik ler Roland (mindketten Pick 
Sze ged); mezőnyjátékosok: Iváncsik 
Ger gő (Veszprém), Pálos Gá-

bor (FTC-Pler), Vadkerti Attila 
(Pick), Halász Máté (Gyöngyös), 
Ilyés Ferenc (Veszprém), Katzirz 
Dávid (Csurgó), Grebenár Gábor 
(Cajas BM Aragon), Putics Barna 
(Gummersbach), Császár Gábor 
(Vesz prém), Lékai Máté (Pick), 
Nagy Kornél (Dunkerque HB), Le-
le Ákos (Tatabánya), Sándor Ákos 
(Gyöngyös), Schuch Timuzsin 
(Vesz prém), Szöllösi Szabolcs (Csur-
gó), Zubai Szabolcs (Pick), Milorad 
Krivokapics (Cimos Koper), Ancsin 
Gábor (Pick), Laluska Balázs (Veszp-
rém), Mocsai Tamás (Flensburg), 
Gulyás Péter (Veszprém), Harsányi 
Gergely (Tatabánya), Iváncsik Tamás 
(Veszprém), Balogh Zsolt (Gyön-
gyös), Bajorhegyi Ádám (Pick). Szö-
vetségi kapitány: Mocsai Lajos.

Kuzmanoszki 
a macedón bő keretben
A Székelyudvarhelyi KC fér-

fi-kézilabdacsapatának macedón 
irányítója, Goran Kuzmanoszki is 
behívót kapott hazája válogatottjába 
legalábbis az Európai Kézilabda-szö-
vetség (EHF) szerint. A macedón 
szövetség által előzetesen leadott bő 
keretben az SZKC remek játékosá-
nak neve is szerepel. A szűkítés után 
elválik, hogy meg tudja-e fogni az 
Eb-re utazó keretet. Kuzmanoszkin 
kívül még egy romániai érdekeltsé-
gű játékos lehet ott a kontinensvia-
dalon, éspedig a Konstancai HCM 
szintén macedón játékosa, Braniszlav 
Angelovszki.

A rendkívül kiegyensúlyozott csoportból lehet, hogy nem lesz elég egy magyar győzelem. Valószínű, több kell majd

22 és 12 euró között a jegyárak

Készülhetnek a szurkolók 
Németországba



lakás

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

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

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

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

jármű

ELADÓ 2008as évjáratú Dacia 
Logan extrákkal. Telefon: 0744–
594777. (21068)

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)

ELADÓ 2000es évjáratú Opel 
Astra 1.4es motorral, egy éve be
íratva, minden illeték kifizetve, na
gyon jó állapotban, sok extrával, 
metálzöld színű. Irányár: 3500 euró, 
beszámítok olcsóbb autót is. Tele
fon: 0733–840369. 

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

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

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

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

vegyes

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

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor, 
teljes körű információval a gyár
tással és az eladással kapcsolat
ban. Ár: 2200 euró. Telefon: 0723–
536777.

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

ELADÓ egy 130 kgos, hízott hús
disznó Csíksomlyón – 8 lej/kg. Telefon: 
0744–782476.

szolgáltatás

Magyar állampolgárság meg
szerzéséhez szükséges iratok 
hiteles fordítását rövid határidő
vel VÁLLALOM. Telefon: 0756–
521887.

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak

ANTAL LEHEL

elhunyta miatt érzett fájdalmában. 
A csíkszeredai Goscom Rt. mun
kaközössége.

Szomorúan értesültünk kollé
gánk, Görbe Péter tanfelügyelő 
édesanyja elhunytáról. Őszinte 
részvétünket fejezzük ki a gyászoló 
családnak. A Hargita Megyei Tan
felügyelőség.

Mély megrendüléssel értesül
tünk osztálytársunk,

ADORJÁN MIKLÓSNÉ
Lukács ZsuzsannaTünde

nyug. óvónő

haláláról. Ezúton szeretnénk kife
jezni őszinte részvétünket a gyá
szoló családnak. Osztálytársai: 
Erzsike, Rózsika, Borika. (21069)

megemlékezés

Minden évben eljön az a nap,
Amely számunkra 
fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk éle
tünk legszomorúbb napjára, 2006. 
január 1re,

BAKÓ MATILD 

drága édesanyánk halálának 6. 
évfordulóján. Lelkéért az engesz
telő szentmise 2012. január 7én 
reggel 7 órakor lesz a Millenniu
mi templomban. Áldott emléke 
szívünkben mindig él. Szerettei – 
Csíkszereda.

Az idő elmúlhat,
szállhatnak az évek,
Míg élünk,
velünk lesz szeretett emlékük.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
december 28ra,

DEÁK DOMOKOS
és

DEÁK TILDA

halálának 2., valamint

DEÁK LAJOS

halálának 21. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise ma 17 órakor 
lesz a szépvízi templomban. Emlé
kük legyen áldott, nyugalmuk csen
des! A gyászoló család. (21070)

elhalálozás
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Tusnádfürdő Város Helyi Tanácsa
2012. január 24-én 11 órakor nyílt árverést szervez

a következő területek eladására:
1. Apor utca 1. szám – 628 m2;
2. Apor utca 1. szám  – 698 m2;
3. Tiszás utca szám nélkül –153 m2;
4. Olt utca szám nélkül – 526 m2;
5. Olt utca szám nélkül – 395 m2.
Sikertelenség esetén az árverést 2012. január 31-én 11 órakor 

megismételjük.
Kikiáltási árak feltüntetve az árverési iratcsomóban. 

Érdeklődni lehet a helyi tanács székhelyén
vagy a 0266–335006-os telefonszámon.

A SZÉKELYUDVARHELYI ÖRÖSI MÉHÉSZEGYLET

köszönetét fejezi ki Hargita Megye Tanácsának
és Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületének

a novemberi méhészfesztivál megszervezésére
nyújtott támogatásáért. 

A megyei önkormányzat 49 százalékát biztosította a rendezvény 
költségeinek, amely nagy sikernek és érdeklődésnek örvendett. 

Ugyanakkor köszöni az Udvarhelyszéki Mézlovagok, az Örösi 
Méhészegylet tagjai, illetve a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hiva-
tal segítségét.

A csíkszeredai
Riehen Egyesület

keres:
1. sokoldalú munkatársat marketing, pályázatírás
 és turisztikai szolgáltatás területére;
2. meghatározott időre szociális munkást
 a csíkszeredai Providentia Idősek Klubjába.

Részletes információk a www.asociatiariehen.ro honlapon.

VÁSÁROLOK régi (70-100 éves) szerszámokat, munkaeszközöket, me-
lyeket a következő mesterségeknél használtak: kovács, csipész, ács, asztalos, 
szíjgyártó, kerekes, kádár, fazekas, hentes. Ugyanakkor érdekelnek 60-70 
éve gyártott gőzgépek, diesel- vagy benzinmotoros erőgépek, motorok 
(például: motor, mely cséplőgépet hajtott).

Ajánlatokat a 0747–638531-es  telefonszámon várok, 
hétköznapokon 8–16 óra között.  

A Hargita Megyei Számvevőszék 
köztudomásra hozza, hogy az intézmény új székhelye:

 Csíkszereda, Szabadság tér 14. szám,
postai irányítószám 530132.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka-
lász és Tudor negyed), Szé
kely udvarhelyen: Győrfi And-

rás: 0744–391537, Jakab 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.

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 tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették, ismerték, 
hogy a drága jó édesanya, nagymama, 
anyós, anyatárs, sógornő, rokon és jó 
szomszéd,

özv. PINTÉR LAJOSNÉ
Vitos Berta

életének 86., özvegységének 37. 
évében türelemmel viselt rövid szen-
vedés után 2011. december 25-én 
elhunyt. Temetése ma 11.30-kor 
lesz a Szentlélek utcai temetőben. 
Nyugalma legyen csendes, emléke 
áldott! A gyászoló család.

Megállt egy fáradt szív,
mely értünk dobogott,
Megpihent két dolgos kéz,
mely értünk dolgozott.
Megpihenni tértél,
fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél
magadban.

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó édes-
apa, nagytata, dédapa, rokon, 
koma, szomszéd és jó barát,

özv. FERENCZ DOMOKOS

életének 98., özvegységének 57. 
évében 2011. december 27-én 
17 órakor türelemmel viselt be-
tegség után visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Drága halottunk földi 
maradványait december 30-án 13 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a nagytusnádi temetőbe. Nyu-
galmad legyen csendes, emléked 
áldott! 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 
tu datjuk, hogy a drága jó 
édesanya, anyós, nagy-
mama, déd mama, anya-
társ, rokon és szomszéd,

özv. OKOS IRÉN
szül. Nagy

életének 83., özvegységének 18. évé-
ben hosszas, de türelemmel viselt 
betegség után 2011. december 26-án 
lelkét visszaadta Teremtőjének. Drá-
ga halottunk földi maradványait ma 
11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíktaplocai római katolikus teme-
tőbe. Fájó szívvel búcsúzik családja. 
Nyugodjál csendesen, az Úr Jézus 
szent nevében! 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 fáj-
dalmával, de a jó Isten 
akaratát el fo gadva 
tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és sze-
rették, hogy a drága jó férj, gyermek, 
testvér, rokon és jó szomszéd,

ANTAL JÁNOS

életének 54. évében 2011. december 
27-én hirtelen elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait ma 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a Kalász 
negyedi temetőbe. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! A gyászoló 
család.



Minden gyergyói jégkorongot 
kedvelő ember szívesen emlék-
szik vissza arra az időszakra, 
amikor az akkor Progym-Apicom 
néven futó gyergyószentmiklósi 
gárda 2002-ben megszerezte a 
román bajnoki ezüstérmet. Szép 
emlékek, amelyeket ma újra fel-
idéznek, hisz az akkori csapat 
játékosai ismét jégre lépnek egy 
hokigála keretén belül.

December 29. kell legyen 
az a dátum, amikor a po-
rosodó szurkolómezek 

előkerülnek a szekrény aljából, a 
gyer gyószentmiklósi műjégpályá-
ra pedig visszatér a jó hangulat. A 
hokiünnep 18 órától kezdődik, a fő 
indok pedig tiszteletadás a gyergyói 
jégkorong 62 éves múltja felett. A 
2001/2002-es Progym-Apicom és 
a jelenlegi fiatal Progym összecsapá-

sa igazi hokiélménynek ígérkezik, a 
szurkolók pedig jó hangulatban 
idézhetik fel az egykori piros-fehér 
gárdával kapcsolatos élményeiket.

A szervezők szerint nem sikerült 
minden játékost elérni az ezüstcsa-
patból, mivel vannak, akik távol 
élnek, de olyanok is akadtak, akik 
nem vállalták a szereplést. „Annak 
ellenére, hogy nem lesz jégen a teljes 
keret, még mindig lesz 14-15 játékos 
az akkori csapatból. Ahhoz, hogy a 
csapat teljes legyen, hívni kellett más 
játékosokat is, azonban ők olyanok 
lesznek, akik a bajnoki ezüst előtt 
egy-két évvel hagyták abba az aktív 
jégkorongozást” – mondta Köllő 
Zsolt, a Progym menedzsere.

A jó hangulat fokozásához lesz 
tombola is, ahol három dedikált mez 
kerül majd kiosztásra. Mindezek 
mellett különdíjakban is részesülni 
fognak az elmúlt 62 év legjelentő-
sebb játékosai. A nagyszabású ren-
dezvény főtámogatója az Apicom, 
további támogatók pedig a Kobezol, 
a Ben-Com-Mixt, az ErlasCom, a 
Fapicom, valamint a Lázár Panzió.

Az ezüstérmes csapatból pá-
lyára lép Nagy Levente, Laczkó 
Attila, Gergely Lehel, Koós Tibor, 
Ambrus Zoltán, Máthé István, 
Máthé Csaba, György József, Far-
kas Csaba, Köllő Csaba, Vita Zsolt, 
Szőke László, Kari Loránd, Csíki 
Csaba, Lázár Zoltán, Lázár László, 
Basilidesz Tibor, Góga Attila, Ke-
resztes Ödön és Molnár Szabolcs.

Ünnepel a gyergyói jégkorong

14. oldal |  2011. december 29., csütörtökhargitanépe

hirdetések

Sport

SPorteSemények A kéPernyőn

Tévéközvetítések
a jövő évben

két nagy sporteseményre is sor 
kerül a jövő évben, az olimpiai 
játékok és a labdarúgó-európa-
bajnokság többségét az állami 
tévé közvetíti majd. 2012-ben 
is a legtöbb és legérdekesebb 
sporteseményeket a Digi Sport 
sugározza, de a Dolce Sport is 
beszáll a tVr mellett az olim-
pia és a foci-eb közvetítésébe.

A Digi Sport folyamatosan 
vásárolja meg a legna-
gyobb nézőszámot vonzó 

eseményeket, a hazai foci mellett 
több külföldi bajnokság is csator-
nán látható. Nyárig a labdarúgó 
Bajnokok Ligája még az állami te-
levízión megy megosztva a Dolce 
Sporttal, ám a 2012/2013-as 
idénytől kezdve még nem ismert a 
közvetítő kiléte, az év elején tart-
ják erre a licitet.

Labdarúgásban a Digi Sport 
sok mindent visz: az 1. és 2. Liga 
mérkőzései mellett az angol, a spa-
nyol, az olasz, a brazil bajnokik, az 
orosz pontvadászatból a Kuban 
Krasznodar mérkőzései, a francia és 
olasz kupa, valamint a spanyol kupa 
döntője is itt lesz látható. Ezenkívül 
a gyorsaságimotoros-, a Forma–1-
es és a rali-világbajnokság, a hazai 
női és férfi-kézilabdabajnokság, a 

Bajnokok Ligája és a válogatottak 
hazai mérkőzései, a kosárlabda ha-
zai pontvadászata és az Euroliga, 
valamint a jégkorong MOL Liga 
és a román bajnokság. A hazai vízi-
labda és röplabda bajnokik mellett 
számos cselgáncsesemény, az atléti-
ka Gyémánt Liga, a tenisz Masters 
Series és a wimbledoni torna mel-
lett több ökölvívó-mérkőzés is mű-
sorra kerül 2012-ben.

Az állami tévé (TVR) a lab-
darúgó Bajnokok Ligája és Euró-
pa-bajnokság mellett a londoni 
olimpiáról ad élő közvetítést, de 
mindhárom esemény második 
opcióját átadta a Dolce Sport-
nak, amely a portugál focibaj-
nokság mellett még a német ku-
pát is közvetíti, ugyanakkor for-
dulónként egy-egy találkozót az 
1. ligából. A TVR a kosárlabda-
bajnokságból is ad majd néhány 
meccset.

A PRO TV és a Sport.ro 
megelégszik a labdarúgó-Euró-
pa Ligával, utóbbi sportcsatorna 
még az angol kupa mérkőzéseit is 
műsorra tűzi.

Magyar focival, a labdarúgó-
Eb-vel és az olimpiai játékokkal a 
Magyar Televízión is találkozha-
tunk, szintén ide kerül jövőtől a 
Forma–1 is.

Udvarhely
legjobbjait keresik
nevezd meg Székelyudvarhely 
legjobb sportolóját, csapatát, 
edzőjét, sporttal foglalkozó sze-
mélyiségét, újságíróját! 

Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala és a Szé kely-
ud varhelyi Sportért Ala pít-

vány közösen szervezi a második 
Székelyudvarhelyi Sport gálát, 
ahol többek közt Székely ud var-
hely legjobb, országos, valamint 
nemzetközi versenyeken do-
bogós helyezést elért ifjúsági és 
felnőttcsapatait, egyéni sporto-
lóit, valamint szabadidős sport-
rendezvények szervezőit fogják 
díjazni.

Elismerésben részesülnek azok 
az edzők, sportvezetők, a média 
sporttal foglalkozó munkatár-
sai, akik 2011-ben munkájukkal 
és szakértelmükkel támogatták 
Szé kelyudvarhely sportéletének 
fejlődését, valamint a város azon 
sportemberei, akik életük során, 
határokon is átívelve, a székely 
anyaváros hírnevét növelték.

Javaslatokat 2012. január 20-ig 
várnak a prosport@varoshaza.ro 
e-mail címre, bővebb információért 
pedig hívják a 0733–313022-es te-
lefonszámot.

A javaslatban kérik feltüntet-
ni az illető sportoló, csapat nevét, 
sportágat, valamint az egyesület és 
a klub nevét, címét és a 2011-ben 
elért eredményt.



Napról napra
szabadidő
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Csütörtök
Az év 363. napja, a hátralévő napok szá-

ma 2. Napnyugta ma 16.36-kor, napkelte 
holnap 7.59-kor. 

Isten éltesse 
Tamás nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
Az arameus–görög eredetű Tamás jelen-

tése iker; csodálatos. 

December 29-én történt 
1989. A csehszlovák parlament Václav 

Havelt választotta meg a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság elnökévé. 

1992. Az utolsó orosz katona is elhagyta 
Litvániát. 

2000. A Vatikán hivatalos fizetőeszközé-
nek fogadta el az eurót. 

December 29-én született 
1721. Madame Pompadour ( Jeanne-

Antoinette Poisson), XV. Lajos francia ki-
rály kedvese 

1876. Pablo Casals spanyol gordonka-
művész, zeneszerző, karmester 

1896. David Alfaro Siqueiros mexikói 
festő 

1910. Ronald Harry Coase Nobel-díjas 
brit származású amerikai közgazdász 

1946. Marianne Faithfull angol éne-
kesnő 

December 29-én halt meg 
1526. Johannes Butzbach német huma-

nista, az első német művészettörténész 
1606. Bocskai István erdélyi fejedelem 
1926. Rainer Maria Rilke osztrák költő, 

a polgári társadalom hanyatlását tükröző 
líra egyik legnagyobb képviselője 

1981. Miroslav Krleza horvát író, elbe-
szélő, költő, kritikus, drámaíró 

1986. Andrej Tarkovszkij orosz film-
rendező 

kabaréelőadás

Nyakig pácban című zenés szilveszteri 
kabaréműsorával lép színpadra a marosvá-
sárhelyi Hahota Színtársulat Korondon, 
a Művelődési Házban január 17-én 19 
órától, Székelyudvarhelyen a Művelődési 
Házban január 19-én 19 órától, 20-án 17 
órától, illetve 20 órától, Csíkszeredában 
pedig a Csíki Játékszín nagytermében lát-
hatjuk előadásukat január 21-én és 22-én 
17 és 20 órától. Gyergyószentmiklóson a 
Figura Stúdió Színház nagyszínpadán ja-
nuár 30-án és 31-én 19 órától kísérhetik 
figyelemmel kabaréműsorukat. Szereplők: 
Puskás Győző, Székely M. Éva, Boér Orso-
lya, A. Kiss Andrea, Cseke Péter, Kelemen 
Barna, Szőlősi-Pénzes Szilárd. Rendező: B. 
Fülöp Erzsébet. Producer: Jakab Zsombor. 
Koreográfia: Selyem Ildikó. Harmonikán 
közreműködik: Apostolache Zénó.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas Attila, Darvas Beáta, Domján 
Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs Katalin, 
Jakab Árpád, Jánossy Alíz, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin 
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3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket vetítik 

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 20 
órától a Harry Potter és a Halál ereklyéi című 
filmet. A Transformers 3. részét ma 13 órától 
láthatják. A Háború a vámpírok ellen című 
filmet ma 16 és 18 órától tűzték műsorra. Az 
Avatart holnap 12 és 15 órától vetítik. A Tánc 
című, Michael Flatley 2011-es filmjét holnap 
18 órától vetítik, a Scorpions koncertfilmjét 
pedig holnap 20 órától. Az Oroszlánkirályt ma 
11 órától tűzték műsorra. 

Túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki 

szakosztálya január 2-án, hétfőn évadnyitó 
túrát szervez a Nagy-Somlyóra. Gyülekező 
9 órakor a csíkszeredai Márton Áron utca és 
Szék utca találkozásánál (Márton Áron Gim-
názium mellett). A túra alkalmával szalonna-
sütés is lesz. Túravezető Kovács János, telefon: 
0744–610041.

Közkorcsolyázás
A csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán 

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

Szilveszteri előadások
A Gazdag szegények című zenés vígszín-

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

*
Holnap 19 órától, szombaton pedig 

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

 www.parapista.com

– Szomszéd, van egy eladó vadonatúj japán színes tévém olcsón. 
Nem veszi meg a családnak?

– Minek venném meg, amikor egy szót sem tudunk japánul.

Átadóünnepség

Ismerjük meg Csíkszereda 
nevezetességeit

Újévi hangverseny

A Heineken a közösségekért című pályázati kiírá-
son az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki szak-
osztálya és az Új Összefogás Egyesület közösen 

pályázott – sikerrel. A projekt Csíkszereda turisztikai 
értékeit hivatott népszerűsíteni 15 információs pannó 
elhelyezésével. A két nyertes egyesület ezúton hívja meg a 
város lakóit ma 12 órától a csíkszeredai Vár térre egy nem 
szokványos átadóünnepségre.

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala és a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószene-
kar szervezésében Újévi hangversenyre látogat-

hatnak el az érdeklődők január 3-án, kedden 19 órától a 
Csíki Játékszín előadótermébe.

A csíkszentsimoni fúvószenekar 2008-ban alakult. 
2009 óta folyamatosan fellépnek hazai és külföldi ren-
dezvényeken. A zenekar elnöke a megalakulásától kezdő-
dően Pap Levente, karmestere Sándor Árpád. Repertoár-
jukban szerepelnek: történelmi magyar indulók, népdal-
feldolgozások, magyar és külföldi könnyűzenei slágerek. 
A belépőjegy ára 4 lej.
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Tökéletes Einstein-gyűrű

A gravitációs tér a fény 
haladási irányát is be
folyásolja, ahogyan 

azt már Einstein feltételezte 
általános relativitáselméleté
ben. Ha egy nagytömegű égi
test közelében halad el, akkor 
az hatással van rá: eredeti irá
nyától kissé eltéríti. Mivel egy 
nagy galaxishalmaz tömege 
óriási, a mellette, illetve a rajta áthaladó fénysu
garak útja jelentősen megváltozik. 

A halmaz tárgylencseként működhet, és 
„mögötte”, a távolban elhelyezkedő objek
tum képét felénk fókuszálja, akárcsak egy 
optikai lencse. Az így keletkezett képeket 
szokták kozmikus délibáboknak, a jelenséget 
pedig gravitációslencsehatásnak nevezni.  A 
gravitációslencsehatás a távoli galaxisok fé
nyességét is megnövelheti, és egyébként ész
revehetetlenül halvány csillagvárosokat tehet 
láthatóvá. Felléphet a többszörös leképezés 

jelensége is: ilyenkor egy adott 
objektum képét megsokszo
rozva láthatjuk. Általában csak 
megkétszerezi, de néha meg
négyszerezi (ez az Einstein
kereszt) a galaxis képét, de 
ritka esetekben tökéletes kör, 
úgynevezett Einsteingyűrű is 
kialakulhat. 

A Hubble űrtávcső egyik 
legújabb felvételén a középpontban egy sárgás 
színű, óriási tömegű galaxis látható. A körü
lötte lévő szinte teljes kör egy távolabbi galaxis 
eltorzított képe. A Földről nézve a két galaxis 
szinte tökéletesen egy irányba helyezkedik el, 
ezért lépett fel a gravitációslencsehatás jelen
sége. A távolabbi galaxis felénk érkező kékes 
színű fénye a sárgás galaxis gravitációs terében 
elhajlott, és a galaxis képe megsokszorozódott. 
A szinte tökéletes fedés miatt a megsokszoro
zódás is tökéletes volt, így jött létre egy szinte 
teljes Einsteingyűrű.

Fényjáték a Pongrácz-tetőn  fülöp árpád felvétele

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 29.

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, foltokban tartósan 
ködös idő várható. Melegfront jellegű hatás okoz
hat vérnyomásingadozást, fejfájást. Csökkenhet a 
koncentrálóképesség, nőhet a reakcióidő.
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Ha vezetsz, és túl vagy már a KRESZ-
alapokon, egy fontos szabályt még feltétlenül 
toldjál hozzá ismeretanyagodhoz: a taxisnak 
mindig elsőbbsége van! Mert a taxis siet, mert 
a taxis el kell érje a következő fuvart, s külön-
ben is, ő „A sofőr”. Valahogy a taxistársadal-
mat is úgy képzelem el, mint az újságírókét: 
aki alsó tagozaton megtanult írni-olvasni, az 
manapság mind újságíró, s persze, akinek jo-
gosítványa van, az mind taxis. Már évekkel 
ezelőtt panaszolták az öregek: minden szak-
ma fénysebességgel hígul. Futtassátok vissza – 
vagy kapcsoljátok be! – egy kicsit a taxiórát, s 
belátjátok, igazam van. Amilyen kicsi ez a vá-
ros, azzal fordítottan arányos a számotok, ami 
nem véletlen, hisz az udvarhelyi dög és lusta, 
két tömbháznyi táv már egy maraton sokak 
számára.  

Szóval, nincs az a forgalmi tábla, mely 
keményebb lenne a taxis gallérnál. Ha a 
KRESZ magyar kártya, akkor a taxis ben-
ne a piros ász (a rendőr pedig a tökfilkó – de 
ez zárójel). Mindenki érti, miről beszélek 
– mert Udvarhelyen mindenki taxizik –, 
nincs hát értelme közhelyeket szétszórnom, 
mellébeszélek inkább viccekben. 

Egy ismerős lány mesélte: a nőcsábász ta-
xis elkezdte tapizni a combját, mire ő: nem 
raknád máshová a kezed? „Raknám, de nem 
merem.” A barátnője is megjárta: „A Tábor-
ba lesz egy fuvar.” „Érdekes, maga a héten az 
ötödik terhes nő, akit a Táborba szállítok.” 
„Nem vagyok terhes.” „Nem is vagyunk még a 
Táborban.” Más sztori. A Bethlen felé tartunk, 
s elsuhan mellettünk egy Honda, a taxis pedig: 
„A Honda nagyon gyors, Japánban készült.” 
Célhoz érünk: „10 lej lesz.” „Az nagyon sok.” 
„Taxióra nagyon gyors, Udvarhelyen készült.” 

Sokszor jut eszembe, vajon ha hátramenet-
ben vinne haza, nem kellene fizetnem? Ugyan-
akkor, bár soha nem játszottam el, kísért, hogy 
egyszer tíz lejes fuvardíjra százast adjak, s azt 
mondjam: „Ez a magáé”, s mielőtt a meglepetés-
ből felocsúdva hálálkodni kezdene, folytatnám 
is: „Ami pedig visszajár, az meg az enyém.” 

Vállalva gondolataim ódiumát, átkát, 
egy újabb szakállas móka jut eszembe: sze-
rencsére nem tudom, mi a különbség taxi, 
autóbusz és lábbusz között, így hát, míg 
bírom, utóbbit részesítem előnyben. 

Ja, és ne feledjétek, nyugtával dicsérd az 
utast! 

A sofőr
 villanás n Máthé László Ferenc
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