
Csődeljárás alatt a brassói tejfeldolgozó

Perelik a Prodlactát 
a Hargita megyei gazdák

Három céggel és két tejbeszállító településsel közösen csődel járás kezdeményezésével 
pró  bálják kicsikarni a Brassó megyei Prodlacta feldolgozó ban évek óta bentragadt tej pén züket 

a homoródmenti gaz  dák. A homoródszentpáli szar vasmarhatartók 80 ezer, az almásiak 
561 ezer lejre rúgó kintlevőséget akarnak behajtani. > 6. oldal

Csődeljárás révén jutnának pénzükhöz a homoródmenti gazdák. A tejet a fizetésképtelen Prodlacta után most a Gordon és a Lactis vásárolja fel tőlük fotó: domján levente

Vissza az olvasóhoz!
A Hargita Népe – vagy ahogy 

mától az udvarhelyszéki kiadást 
nevezik: Hargita Népe Udvar-
hely – olyan fórummá nőtte ki 
magát Udvarhelyszéken, 
ahol a várost és a széket 
érintő kérdésekben a kü-
lönböző vélemények, elképzelé-
sek találkoznak.
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   jakab árpád

Inkább zöld város, 
mint főváros 532Középkorú 

álláskeresők
Csíkszeredában született 
a megye idei első babája

begyűjtik a kepét is

Házszentelni
indultak a papok
Ahívek számbavétele és ottho-

naik megszentelése mellett a 
január másodikától hatodi-
káig, azaz Vízkereszt napjáig 
tartó időszakban gyűjtik be 
szinte minden egyházközségben az 
egyházi adót, az úgynevezett kepét.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3197ì
1 amerikai dollár USD 3,3393ì
100 magyar forint HUF 1,3881ì

Cégbejegyzések

Nem lankad
a vállalkozási kedv
Bár az elhúzódó gazdasági vál-

ság a vállalkozások indítása 
tekintetében kockázatot jelent, és 
sokszor  a csőd határára sodor cége-
ket, a vállalkozási kedv nem lankad. 
2010 első tíz hónapjában a 
kereskedelmi törzskönyvbe 
102 700 vállalkozást jegyez-
tek be, az elmúlt esztendő azonos 
időszakában 113 500-at. 

szilveszteri balesetek

Sokan szorultak 
segítségre

Más évekhez hasonlítva nagyon 
sok volt a hívás szilveszterkor 

a megyei mentőszolgálatnál, 
és a tűzoltóknak, rendőrök-
nek sem voltak esemény-
mentes napjaik az óév végén és az új 
esztendő kezdetén.
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bartolf Hedvig:

„Az elégedetlen-
kedés kevés,
tenni is kell”

Németnyelv- és tankönyvek után 
román tankönyvet írt a ma-

gyar negyedikesek számára 
Bartolf Hedvig tanfelügyelő. 
Tankönyvszerzői, tanfelügye-
lői tevékenysége egyaránt az oktatás 
korszerűsítését szolgálja.
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szkC-felkészülés

Összehívták
a kézilabdásokat
Nem kaptak hosszú pihenőt a 

Székelyudvarhelyi KC férfi 
kézilabdásai, Vlad Caba vezető-
edző ugyanis mára hívta 
össze csapatát. A pont-
vadászat január 22-én 
folytatódik, addig több felkészü-
lési mérkőzést játszik az SZKC.
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Körkép
társadalom
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Csökken a munkanélküliség

Középkorú álláskeresők
Az egyházi Adót is begyűjtik év elején

Házszentelni indultak 
a papok

hirdetések

jelentősen csökkent a munkanél-
küliek száma hargita me gyében, 
a legalacsonyabb munkanélkü-
liségi rátát júliusban jegyezték, 
amikor 5,38%-ot mért a megyei 
munkaerő-elhelyező ügynökség. 
Azóta a téli hónapok alatt alig 
1%-kal emelkedett a regisztrál-
tak száma, ami az ügynökség 
osztályvezetője szerint – az elő-
ző évekhez viszonyítva – nem 
számít aggasztó növekedésnek. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A munkanélküliek száma az 
egy évvel korábbihoz ké-
pest 2,3 százalékkal csök-

kent Hargita megyében, így jelen-
leg a megyei munkaerő-elhelyező 
ügynökség adatbázisában 9196 sze-
mély van nyilvántartva, ami 6,33%-
os munkanélküliségi rátát jelent. 

– 2009 januárjától folyama-
tosan csökken az állást keresők 
száma, főként a textiliparban, 
faiparban, a kereskedelemben 

és a mezőgazdaság ágazataiban 
sikerült több személyt is elhe-
lyeznünk. A jelenlegi számada-
tok alakulásához hozzátartozik, 
hogy 2011-ben több olyan sze-
mélynek megszűnt a munka-
nélküli segélye, akit ezelőtt egy 
évvel regisztráltunk. Jelenleg az 
adatbázisunkban szereplők 35,7 
százaléka fizetett munkanélkü-
li – nyilatkozta lapunknak Jánó 
Edit, a munkaerő-elhelyező 
ügynökség osztályvezető mun-
katársa. 

A legtöbb állást kereső a 30–
39, illetve 40–49 éves korosztály 
soraiból kerül ki, számukra több 
típusú átképzési tanfolyamot indí-
tott az év folyamán az ügynökség. 

– Megyénkben a munkanél-
küliek közül a férfiak vannak 
többségben, ez azzal magyaráz-
ható, hogy az építőiparban dol-
gozóknak az őszi hónapok után 
felbontják a munkaszerződésüket 
– adott magyarázatot a jelenségre 
Jánó. 

Az ügynökség által indított 
tanfolyamoknak köszönhetően 
az állást kereső személyek 33%-a 
hat hónapon belül munkát talál, 
53 százalékuk pedig legkésőbb 
12 hónapon belül áll munkába.

– 2009-ben volt a legkeve-
sebb kínálatunk, akkor 3914 
állást tudtunk közvetíteni, 2011-
ben már 4876 üres állás közül 
válogathattak a munkanélküli-
ek – tudtuk meg az ügynökség 
osztályvezetőjétől, aki arról is 
beszámolt: sajnos a legnagyobb 
gondot azok a személyek jelen-
tik, akik csak nyolc osztályt ab-
szolváltak, vagy ennyit sem. Jelen 
pillanatban 5161 ilyen személy-
ről beszélhetünk. 

– Őket egyáltalán nem, vagy 
csak alig tudja az ügynökség bár-
milyen tanfolyamra is kötelezni, 
az összlétszámból 1968-an kezd-
tek el valamilyen továbbképző 
tanfolyamot, 1757 személynek 
viszont a nyolc osztálya sincs meg 
– mondta el Jánó Edit. 

A hívek számbavétele és ott-
honaik megszentelése mellett 
a január másodikától hatodi-
káig, azaz vízkereszt napjáig 
tartó időszakban gyűjtik be 
szinte minden egyházközség-
ben az egyházi adót, az úgy-
nevezett kepét.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Ezekben a napokban, egé-
szen Vízkereszt napjáig 
„várják a papot” a kato-

likus hívek, hiszen a hagyomá-
nyos házszentelés szokásának 
keretében viszi el áldását minden 
otthonba. A hagyomány szerint 
csengettyűs ministránsok a ház-
szentelés előfutárai, akik jelzik 
a ház lakóinak a pap érkezését, 
illetve a papnak, hogy az ott 
lakók befogadják vagy sem a 
Szentkeresztet. A csengettyűszó 
és a kántor éneke jelzi az Úr Jé-
zus közeledtét. Ministráns gyer-
mekek, azaz vidimuszok kísére-
tében a pap kereszttel kezében 
köszönti a ház lakóit: Békesség e 
háznak és a benne lakóknak. 

Hagyomány a hagyományon 
belül, hogy a legtöbb településen 
ilyenkor fizetik az egyházadót, 
az úgynevezett kepét is. (Az el-
nevezés a latin capetia szóból 
ered, és a reformációt megelőző 
korban gyökerezett meg: a kepe 
az egyházi tizednek megfelelő 
adó Székelyföldön.)

 „Miután a pap eljár, jön-
nek az egyháztanácsosok be-
gyűjteni az egyházi adót. Idén 
tíz lejjel több lesz a kepe, mint 
tavaly, most 60 lejt kell fizetni 
személyenként” – mesélte egy 
csatószegi lakos, aki beszélgető-
társai véleményét osztva, sokall-
ja az összeget. 

Egyházközségenként, plé-
bániánként változik a kepe és 
annak begyűjtési módja is. Van-
nak települések, mint például 
Csíkszentmárton is, ahol a hí-
vekre bízzák az összeget, így ki-
ki annyi kepét fizet, amennyit a 
jövedelmének arányában elfo-
gadhatónak tart. 

Arról, hogy milyen közpon-
ti szabályozás van a befizetendő 
egyházi adó összegének megálla-
pítására, illetve behajtási módo-
zatára, Tamás József segédpüspök 
lapunk megkeresésére elmondta: 
nincs központosítva, minden 
esetben az adott plébániához tar-
tozó egyháztanács határoz. 

– Annak idején egy erre vo-
natkozó döntés a hívek jöve-
delmének egy százalékát jelölte 
meg, mint befizetendő egyházi 
adót. Úgy nem működött, ép-
pen ezért minden plébánia úgy 
jár el, ahogy a helyi egyháztanács 
jónak látja: van, ahol személyre 
szabott, van, ahol családonként 
kell fizetni, van, ahol év elején, 
de van, ahol akkor, amikor a 
hívek jónak látják. Értelemsze-
rűen a nagyobb egyházközsé-
geknél kevesebb a kepe, hiszen 
több család tartja el a plébánia 
személyzetét – vázolta az egy-
házi adó kirovásának módját a 
segédpüspök. 

Ezt a törvényszerűséget tá-
masztja alá a szentegyházi példa 
is, ahol, amint a hívektől meg-
tudtuk, személyenként 15 lejt, a 
nyugdíjasok és kisjövedelműek 
10 lej egyházi adót fizetnek.

– Idén nálunk is volt szó a 
kepe emeléséről, de a plébános 
úr szerint elhalasztják jövőre. 
Most a széle a hosszát még úgy 
ahogy éri – fogalmazott egy 
szentegyházi lakos. 

házszentelés Csíkszeredában. „Békesség e háznak és a benne lakóknak” fotó: csíki zsolt

Ügyfélfogadás a megyei munkaerő-elosztó hivatalnál. Javuló mutatók fotó: csíki zsolt

A csíkszeredai Riehen egyesület 

keres:
1. Sokoldalú munkatársat marketing, 

pályázatírás és turisztikai szolgáltatás te-

rületére;

2. Meghatározott időre szociális mun-

kást a csíkszeredai Providentia Idősek 

Klubjába.

Részletes információk 
a www.asociatiariehen.ro  honlapon.

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

Ajánlatokat 

a 0747–638531-es telefonszámon várok,

hétköznapokon 8–16 óra között.  



Más évekhez hasonlítva nagyon 
sok volt a hívás szilveszterkor a 
megyei mentőszolgálatnál, és a 
tűzoltóknak, rendőröknek sem 
voltak eseménymentes napjaik 
az óév végén és az újesztendő 
kezdetén. 

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

Január elsején 0 órától másodi-
kán reggel 7 óráig összesen 102 
hívás futott be a Hargita Me-

gyei Mentőszolgálathoz. Az ügye-
letes diszpécser szerint a hívások jel-
lege igen széles skálán mozgott, volt 
infarktusos, magas vérnyomásos 
beteg, de volt Balánbányán olyan 
férfi, aki éjfél után egy perccel, az 
újesztendő eufóriájában örömében 
betört egy ablakot, és a kezét úgy 
összevágta, hogy Marosvásárhelyre 
kellett mentővel szállítani. Voltak 
lázas betegek, szülő asszonyok is, 
12-en emésztési problémák miatt 
hívták a mentőt, többen elájultak, 

Varságon szén-monoxid-mérgezés 
miatt riasztották a mentőt, és ter-
mészetesen ott voltak a jellemzően 
szilveszteri esetek, az ittas állapo-
tok, illetve a petárdasérülések is. Ez 
utóbbiból kettőt jegyeztek a men-
tőszolgálatnál, egy tusnádi 42 éves 
férfi, illetve egy homoródszentpáli 
22 éves fiatalember szeme sérült 
meg petárdázás következtében. 

Hétvégi házak kaptak lángra
Az óesztendő napján tűzeset-

hez riasztották az Olt Sürgősségi 
Esetek Felügyelőségének tűzoltóit. 
Marosfőn egy hétvégi házban csap-
tak fel a lángok, a szakemberek sze-
rint minden bizonnyal azért, mert a 
kihevült melegítőkályha mellett lévő 
tűzifa meggyulladt.

Újév hajnalán fél ötkor a Bögöz 
községhez tartozó Szentpálon egy 
istállóban ütött ki tűz, minden bi-
zonnyal rövidzárlat miatt, később 
pedig, délelőtt 11 órakor Hollósar-
kára riasztották a tűzoltókat, ahol 
szintén egy nyaralóban csaptak fel a 

lángok. A tűzoltók feltételezik, hogy 
a tüzet a kéményből kipattanó szik-
ra okozta, amelytől meggyúlt a ház 
mellett felhalmozott tűzifa. A hét-
végiház-tüzek sorozata másodikán is 
folytatódott, akkor Libánban gyúlt 
ki egy ház, ahol ugyancsak a kályhá-
ból kipattanó szikrától lobbant láng-
ra a kályha előtt lévő tűzifa. 

Petárdázók, ittas sofőrök,
nemierőszak-kísérlet
Petárdázókat fogott el a rendőr-

ség az óesztendő napján, illetve 2012 
első napjaiban. Egy maroshévízi 
polgártól 45 petárdát koboztak el, 
Gyergyószentmiklóson egy hely-
bélinél közel 4000 másodkategó-
riás petárdát foglaltak le bizonyí-
tékként, és Székelykeresztúron is 
elfogtak két személyt, akik petár-
dákat árusítottak.  

A közutakon szolgálatot teljesítő 
egyenruhásoknak is akadt dolguk 
szilveszteréjszakán. Alig két órával 
az új esztendő beköszönte után, a 
gyergyószentmiklósi 53 éves M. E. 
a városban közlekedve elveszítette 
uralmát  a jármű fölött, és nekihaj-
tott egy ház kerítésének. Mint kide-
rült, a gépkocsivezető alkohol hatása 
alatt állt, akárcsak a kányádi, 32 éves 
F. B., akit Székelyudvarhelyen állí-
tottak meg a rendőrök január elsején 
este tíz óra után. 

Nemi erőszak kísérlete miatt 
riasztották a rendőröket január má-
sodikán Gyegyóalfaluba, ahol egy 
84 éves öregasszonyt próbált meg-
erőszakolni egy ismeretlen személy. 
Amint a nyomozás során kiderült, 
az asszony egyedül volt az ottho-
nában, ahová január elsején 23 óra 
30 perckor behatolt egy férfi, és mi-
után arcon ütötte áldozatát, nemi 
erőszakot kísérelt meg. A rendőrök 
rövid időn belül azonosították a 
tettest a helybéli, 31 éves V. A. sze-
mélyében, aki ellen magánlaksértés 
és nemi erőszak kísérlete miatt indí-
tottak eljárást. 
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Tűzként futott végig két esztendő határmezsgyé-
jén a hír Udvarhelyszéken: az új év új napilapot hoz. 
Székelyudvarhelyen előbb két televízió, aztán két rádió, 
mától pedig két napilap csillapítja a lakosok informá-
ció- és tudásszomját. Igény szülte lapindításról van 
szó: megsokszorozódott olvasóink száma, amióta napi 
rendszerességgel jelentkezünk a város és a szék híreivel, 
eseményeivel, s a meggyarapodott olvasótábor már nem 
éri be heti hat-hét oldallal, többet kér. 

Sajnos van hely is a piacon: a Hargita Népét nem 
számítva Székelyudvarhelyen ma napjában kevesebb, 
mint háromezer napilap fogy el, helyi és országos, ma-
gyar és román nyelvű újságot egyaránt beleszámolva, 
pedig egykor csak helyi lapokból fogyott közel tízezer! 
A drasztikus csökkenés okai között mindenképpen meg 
kell említeni azt a tényt, hogy a mindennapi pénz-
hajhászásban az újságok éppen azoktól távolodtak 
el, akikből élnek: az olvasóktól. Manapság már nem 
divat kimenni egy olvasó lakására, meghallgatni pa-
naszát, sőt, sok helyen akkor sem állnak szóba vele, ha 
befárad a szerkesztőségbe, a hosszú órákon át körmölt 

olvasói levelek többsége pedig felbontatlanul a szeme-
tesben végzi. 

Ezzel egyenes arányban „korcsosult” el az olvasók 
egy része is: milyen könnyű is névtelenül szidni, rá-
galmazni! És akkor még nem beszéltünk az igényte-
lenségről: a honi lapokban éppúgy jelen van a tótágast 
álló mondatszerkezet, a gyermekded meg fogalmazás, 
mint az anyaországi kereskedelmi médiában a pösze-
ség vagy a butasággal párosuló báj. 

A Hargita Népe a megyével együtt gyarapodott, 
fejlődött, olvasótáborunk napról napra nő, főként 
Udvarhelyszéken, ami az első sorokban említett lapin-
dítást is eredményezte. Rendkívül komolyan vesszük a 

közszolgálatiságot, friss információkkal, érdekes hírek-
kel, riportokkal, izgalmas háttérelemzésekkel, magvas 
véleménynyilvánításokkal csalogatjuk magunkhoz az 
olvasókat, nem nyereményekkel. Elvégre ez az olvasó 
nyereménye: a friss, pontos, igényes újság. A hiteles, 
megbízható napilap. (Hej, ha annak idején Deák Fe-
renc javaslatára a sajtótörvényt egyetlen paragrafusra 
korlátozzák, amely kimondja, hogy nem szabad ha-
zudni...) Természetesen mi is nagyra értékeljük a hű-
séget, de erről a következő időszakban lesz még szó.

A Hargita Népe – vagy ahogy mától az 
udvarhelyszéki kiadást nevezik: Hargita Népe Udvar-
hely – már a napi egy-két oldalas tartalom mellett is 
olyan fórummá nőtte ki magát Udvarhelyszéken, ahol 
a várost és a széket érintő kérdésekben a különböző vé-
lemények, elképzelések találkoznak. S ez főként annak 
tulajdonítható, hogy felkaroltuk, hírt adtunk a más-
hol kisemmizett olvasó panaszáról, észrevételéről.

Sokan vannak, akik féltenek, óvnak bennünket, 
drukkolnak nekünk. Mi hisszük: álmaink valóra vál-
nak. Mert van bátorságunk valóra váltani őket!

Vissza az olvasóhoz!
             NézőpoNt n Jakab Árpád

SzilveSzter a SürgőSSégi közSzolgÁlatoknÁl

Sokan szorultak segítségre

Páciens a sürgősségi osztályon. Szilveszterkor megnőtt a segélykérők száma fotó: csíki zsolt

Tankó Tünde újszülött kislányával, Beátával fotó: csíki zsolt

hargitanépe

a megye mindhárom nagyobb 
városának kórházában látoga-
tást tett a gólya az új esztendő 
első napján, Maroshévízen vi-
szont másodikáig várni kellett 
az év első újszülöttjére. az első 
csíkszeredai baba január 3-án 
jött a világra.

F.-E. Gy.

Csíkpálfalvi Hargita megye 
idei első újszülöttje. A 23 
éves Tankó Tünde 3 kilós 

kislánya, Beáta január elsején éjjel 
1 órakor jött a világra. Az édes-
anya és a kislánya jó egészégnek 
örvend – tudtuk meg a csíksze-
redai kórház szülészetén, ahol ér-

deklődésünk időpontjában, janu-
ár 3-án 10 óra 40 perckor sírt fel a 
megyeszékhely idei első újszülött-
je, Pârvu Nicoleta kisfia, Matei. 

A megye második újszülöttje 
Gyergyószentmiklóson született. 
A gyergyóalfalusi Gyarmati Krisz-
tián a 20 éves Gyarmati Izabella 
első gyermekeként jött a világra. Őt 
követte a sorban a máréfalvi And-
rás Sándor, aki a székelyudvarhelyi 
kórházban január elsején este fél 
nyolckor született. A maroshévízi 
kórház szülészetén január másodi-
kán 19 óra 5 perckor sírt fel az első 
baba. A gyergyóvárhegyi Dobrean 
Oana Maria 41 éves édesanyjának 
elsőszülött gyermeke. 

2012-eS úJSzülöttek

Csíkszeredában született
a megye idei első babája
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Benedekéké idén is a szerencsemalac
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A figyelmesség mindenkinek jólesik
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Könyvvásárlás 
helyett

„válságkönyvtár”
tegnaptól már működik az a virtu-
ális könyvtár, amelyet a Gyergyói 
ifjúsági központért egyesület ho-
zott létre a civil-gyergyó.ro portá-
lon. a virtuális könyvtár egy adat-
bázis azokról a szakkönyvekről, 
amelyek a gyergyói fiatal segítő 
foglalkozásúak tulajdonában van-
nak, és szívesen kölcsönadják 
társaiknak.

J. A.

Ez lényegében egy válság-
könyvtár, amellyel megelőz-
zük azt, hogy kollégáink 

megvásároljanak egy olyan drága 
szakkönyvet, ami már valamelyikünk 
tulajdonában van – magyarázta Dá-
niel Botond, a virtuális közösségi 
könyvtár létrehozásának ötletgaz-
dája és programfelelőse. Hozzáfűzte, 
„ezáltal a könyv élete is hosszabbo-
dik, hiszen addig él egy könyv, amíg 
valaki használja”. Mint magyarázta, 
amikor Kolozsváron dolgozott, a 
Max Weber Szociológiai Szakkollé-
gium könyvállományát vezették fel 
egy hasonló informatikai rendszer-
re, ő pedig lényegében ezt az ötletet 
hozta haza és valósította meg a civil-
gyergyó.ro portálon. Az adatbázisba 
kerülő könyveket kód alapján lehet 
azonosítani, és így tudható meg az is, 
kinek a tulajdonában vannak. „Mi-
vel mindannyian ismerjük egymást, 
a kölcsönzés személyesen történik” 
– magyarázta a „válságkönyvtár” 
működési elvét a programfelelős. 
Ugyanezen a honlapon egy olyan 
online felületet is létrehoztak, ame-
lyen keresztül a segítő foglalkozású-
ak saját bemutatkozó adatlapot hoz-
hatnak létre, ezáltal minden segítő 
megismerheti társai képzettségét, 
kompetenciáit, tudhatja, hogy mi 
az, amiben számíthat rá. A virtuális 
közösségi könyvtárba 13 szakterü-
letről 83 könyv adatait töltötték fel 
mostanig, és két személy, valamint 
két intézmény bocsátotta könyvállo-
mányának egy részét az érdeklődők 
használatára. Dániel Botond azon-
ban abban reménykedik, hogy egyre 
többen csatlakoznak, közhasználatra 
bocsátva a könyveiket.

A Gyergyói Ifjúsági Központért 
Egyesület projektjét a Communitas 
Alapítvány támogatta 600 lejjel, az 
egyesület 400 lejes önrésszel járult 
hozzá.

> Városvezetők képtárát avatják. 
Ma 12 órakor a gyergyószentmiklósi ta-
nácsterem (volt mozi emelete) különleges 
rendezvénynek ad otthont: a 2004–2008 
között tisztséget betöltött önkormány-
zati képviselők fényképét tartalmazó 
pannót helyezik itt el. A kezdeményezés 
a múlt mandátum tisztségviselőitől szár-
mazik, akik három esztendeje hoztak 
döntést a tablóállításról. Barti Tihamér, 
a gyergyószentmiklósi  RMDSZ elnöke 
elmondta, a szervezet mindössze besegít a 
kezdeményezőknek, így például felvállal-
ta, hogy átveszi az azóta elhunyt négy ta-
nácsos részét a pannóállítás költségeiből. 

> Önkéntesek kerestetnek. Idén is 
folytatódik az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági 
Központért és a kaposvári Compass Egye-
sület közös programja, mely fiataloknak ad 
lehetőséget az önkéntesség kipróbálására, 
tapasztalatszerzésre. A két civilszervezet 
legutóbb Kiskunhalasra és Jánoshalmá-
ra juttatott önkéntest, most pedig újabb 
ajánlattal állnak a fiatalok elé. Kaposvá-
ron egyéves önkéntes munkára nyílik le-
hetőség az Európai Önkéntes Szolgálat 
program keretében, 2012. március 1-jétől 
2013. február 28-ig. A feladat: fiatalokkal 
foglalkozni az Ability Quest nevű prog-
ramban. A fogadó szervezet elvárásai kö-

zött szerepel, hogy a jelentkező 18-30 év 
közötti legyen, rugalmas, hisz irodai mun-
kavégzéstől gyerekekkel való foglalkozásig 
számos terület szerepel a munkakörében. 
Szükséges az angol nyelv alapos ismerete, 
is, és elsősorban fiúk jelentkezését várják 
a feladatra. Az önkéntességre sikeresen 
jelentkező személy egy év alatt gyűjthet 
tapasztalatot fiatalokkal való foglalkozás 
terén. Napi hétórás elfoglaltság a munka-
idő, hetente két pihenőnap jár, melyhez 
havonta még két szabadnap adódik, és 
lehetőség nyílik arra is, hogy az önkéntes 
az ünnepekre hazautazzon. Továbbá biz-
tosított a szállás és étkezés, megtérítik az 

utazási költségek 90 százalékát, 95 eurós 
zsebpénzt biztosítanak havonta, fizetik 
az egészségügyi biztosítást, a telefont és 
a buszbérletet, a nyelvtanfolyamot. Az 
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért 
felhívásában olvasható: „Jelenleg egy ön-
kéntesünk egy másik projekt keretében 
már Kaposváron tartózkodik, így bármi-
lyen információt, élménybeszámolót lehet 
tőle kérni”. A jelentkezési határidő január 
9-e, reggel 9 óra. Eddig kell önéletrajzot és 
szándéknyilatkozatot eljuttatni az Egyesü-
let a Gyergyói Ifjúsági Központért egye-
sülethez (e-mail: danielbotond@gmail.
com, telefonszám: 0740–053604). hí

rf
ol

ya
m

tűzijátékkal és koncerttel, pol-
gármesteri köszöntővel és egy-
házi áldással kezdte sok száz 
gyergyószentmiklósi a 2012-es 
esztendőt. a Benedek családot 
idén sem hagyta el a szerencse. 
enikő, a tavalyi nyertes éjfélkor 
épp apósa tomboláját húzta ki, 
így övé lett a szerencsemalac. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Küzdelmes, de eredményes 
évet zártunk, és bebizonyí-
tottuk, hogy nem hagyjuk 

Gyergyószentmiklóst letörölni a vi-
lág térképéről. Gyergyószentmiklós 
fejlődik, mert erős, életképes, szor-
galmas közösség él ebben a városban. 
Ebben az évben is bebizonyítottuk: 
nem szavakkal összeragasztott kár-
tyavárat építünk, hanem egy olyan 
várat, amely hajléka lehet családja-
inknak és bástyája nemzetünknek 
– fogalmazott Mezei János polgár-
mester a szilveszteréjszakai számvető 
beszédében a városi önkormányzat 
által szervezett szabadtéri szilvesz-
teri mulatságon. Éjfél előtt az egy-
házi áldás mellett a város vezetője is 
Isten segítségét kérte: „Arra kérem 
a Fennvalót az új évben, hogy ad-

jon erőt, energiát és kitartást, hogy 
a 2012-es évben együtt, egymást 
segítve tudjuk építeni városunkat, 
jövőnket, nemzetünket”.

Tűzijáték volt az itthon szil-
veszterezők ajándéka, a Gyer-
gyószéki Képviseleti Iroda sát-

rában ingyen kínálták a bort, 
a No Sugar együttes Bagossy 
Norberttel pedig a jó hangula-
tért felelt. 

Sorsjegyhúzáson került meg a 
szerencsemalac gazdája: –Tavaly 
menyecském nyerte a szilveszte-

ri malacot, most is kint volt a té-
ren, őt kérte fel a polgármester, 
húzzon a tombolák közül. S hát 
engem húzott – meséli lapunk-
nak Benedek Péter. A Kápolna 
utcai férfi örvend a szerencsé-
nek, újra meg újra feleleveníti, 
hogyan vette észre fia, hogy az 
ő kezében a nyertes tombola, 
mint mászott fel a színpadra, s 
hogy hagyta el az erő a kezét, 
amikor magasra akarta emelni 
nyereményét, hogy mindenki-
nek megmutassa. 

A szerencsehozót mi is meg-
nézhettük az istállóban. Gazdája 
szerint gyenge az étvágya, lehet 
azért, mert egyedül van; meg-
próbál a nyereményt felajánló 
Len Emiltől társat szerezni mel-
lé. A tavalyi malacot menyéék 
eladták, ezt meg szeretné tartani 
Benedek. Reméli, az új évben 
még lesz szerencséje, ha tehet-
né, akkor leginkább egészséget 
kérne, hisz gazdálkodó, szükség 
lenne az erejére. Aztán pedig ha 
ez az év is eltelik, a jövőben re-
ménykednek. Mindössze ennyit 
mond a nyertes: „Hogy szilvesz-
terkor ismét kimegyek a térre, az 
egyszer biztos”. 

néhány kedves mondat és örök-
érvényű jó tanács, valamint egy 
Váci Mihály-vers a polgármester 
aláírásával ellátott levélbe ágyaz-
va – ez az önkormányzat ajándé-
ka valamennyi 18 évet betöltött 
fiatalnak Gyergyószentmiklóson 
élete jeles napján. de nem csak 
nekik, ugyanis Mezei János kéz-
jegyével ellátott köszöntőlevelet 
vehet át valamennyi 65 év fölötti 
gyergyószentmiklósi is ötévente, 
kerek évfordulós születésnapján.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Kérlek, engedd meg 
nekem, hogy ezen a 
szép napon, amikor a 

18. életévedet betöltötted, s nagy-
korúvá váltál, Gyergyószentmiklós 
megyei jogú város önkormányzata 
nevében tisztelettel és szeretettel 
köszöntselek!” – olvasható a 18 
éveseknek küldött születésnapi le-
vél kezdő soraiban, amely többek 
közt arra is kitér: „Te egy gyergyói 
székely magyar vagy, s ez a föld té-
ged örökkön örökké vissza- és haza-
vár!” A Mezei János polgármester 
kézjegyével ellátott levélben foglalt 
jó tanácsokat aláhúzandó, Váci Mi-
hály Még nem elég! című versét is 
mellékelték a levél küldői. 

– Úgy érzem, számon tarta-
nak és fontos tagja lettem szülő-
városomnak – fogalmazta meg a 
levél olvastán támadt érzéseit az 

egyik 18 éves, majd megszerezte 
a polgármester telefonszámát, és 
SMS-ben köszönte meg a kedves 
sorokat, ezzel jelezve: „vette az 
üzenetet”, a szülőváros is számít-
hat rá. 

Hasonló hangvételű születés-
napi köszöntőlevelet vehetnek át a 
65. életévüket töltöttek is ötévente, 
minden kerek évfordulós születés-
napjukon. 

– Nagyon fontosnak tartom az 
emberi, közösségi kapcsolattartást, 
mert amellett, hogy ezek az apró 
figyelmességek az egyéni önérté-
kelésre jótékony hatással vannak, 
a közösségépítésben is jelentős sze-
repük van – indokolta a születés-
napi köszöntőket a Hargita Népe 

kérdésére Mezei János polgármes-
ter, elmondva: a 2009 januárjában 
megfogalmazódott ötlet mögött az 
áll, hogy mivel az idős emberekre 
kevesen figyelnek, arra gondoltak, 
legalább az önkormányzat apró 
figyelmességgel jelezze, a közösség 
nem feledkezett meg róluk. A 18 
éveseknek címzett levél későbbi 
keletű, és abból a megfontolásból 
ered, hogy a fiataloknak jól jöhet 
egy kis útravaló életük jelentős 
fordulóján a szülővárostól. Mint 
magyarázta a polgármester, az idő-
sebb generáció részéről lényegesen 
több visszajelzés érkezik, mint a 
fiataloktól, de az év végi SMS-ben 
fogalmazott köszönet is jelzi, érde-
mes a fiatalokra is gondolni.

Sikeres évindítás. Benedekéknek kedvezett a szerencse fotó: balázs katalin



udvarhely

Körkép

hargitanépe2012. január 4., szerda | 5. oldal 

> Antal: „Voltak eredmények”. A nehéz 
gazdasági év dacára is sikerült eredményeket 
felmutatni a mögöttünk hagyott esztendő-
ben – mondja Antal István. A képviselőház 
ipari szakbizottságának alelnöke szerint az 
RMDSZ azt kell tudatosítsa az idei választá-
sok előtt az erdélyi magyarokban, hogy az el-
ért eredmények tulajdonképpen a választók 
sikerei. „Az RMDSZ-nek arra kell figyelnie, 
hogy tudatosítsa félmilliós szavazóbázisá-
ban: az elmúlt évek fejlesztései, moderni-
zálásai tulajdonképpen az ő eredményük, 
hiszen a szavazók látták úgy, hogy szükség 
van a szövetségre, szükség van egy erős par-
lamenti csoportra. Ha továbbra is közösen, 

együtt lépünk fel, akkor én nem féltem az 
erdélyi magyarságot” – mondta lapunknak 
a honatya.

> Autóbaleset a Kalondán. Kedden 
reggel kilenc óra körül autóbalesetet szenve-
dett egy zetelaki férfi Korond és Farkaslaka 
között. A 41 éves L. L. Korond irányából ha-
ladt Farkaslaka felé, amikor a Kalonda-tetőn 
lesodródott az útról és a völgybe zuhant. A 
féknyomok hiánya miatt a rend őrei a hely-
színelés után arra a következtetésre jutottak, 
hogy a sofőr fáradtság miatt elaludhatott 
a kormánynál. Az autó vezetőjét először a 
székelyudvarhelyi kórházba szállították a 

sérülések ellátására, azonban a tüzetesebb 
vizsgálatok után kiderült, hogy állapota 
súlyosabb, mint gondolták. „Gerinctájéki 
sérülést szenvedett, és mivel a vizsgálatok 
során kiderült, hogy a beteg nem érzi a lá-
bait, további kezelések céljából Vásárhelyre 
szállítottuk – nyilatkozta lapunknak Amb-
rus József, a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
orvosigazgatója.

> Ittasan kocsikázott. Ittas vezetésen 
kaptak egy kányádi férfit január elsején este a 
Hunyadi János utcában a rendőrség munka-
társai. A 32 éves F. B.-t rutinellenőrzés során 
állították meg a terelőúton, aki mint a vizs-

gálatok kimutatták, ittas állapotban vezette 
személygépkocsiját. Az autóvezető ellen 
bűnvádi eljárást indítottak.

> Fát gyűjtöttek szilveszterre. Falopá-
son kapott négy újszékelyi férfit a rendőrség 
a tavalyi év végén a faluhoz közeli erdőben. 
A 21 éves D. M., a 19 éves D. N., a 23 éves B. 
A. és a 39 éves A. M. szekereiken több méter 
gyertyán- és juharfát szállítottak tűzifának, 
ám a rend őreinek kérésére nem tudták hiva-
talos papírokkal alátámasztani a tüzelőanyag 
eredetét és szállítási engedélyét. Az illegálisan 
kitermelt fát elkobozták, míg a termelőket 
2000 lejes pénzbírsággal büntették.

December 20-ig jelentkezhettek 
az önkormányzatok a Környezet-
védelmi Minisztérium által meg-
hirdetett Románia Zöld Fővárosa 
2011 versenyre, Székelyföldről 
senki nem nevezett be, az udvar-
helyi városházán nem tudnak a 
megmérettetésről. De mennyire 
értékes a cím, ha egy országnak 
akár tíz zöld fővárosa is lehet?

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

AKörnyezetvédelmi Minisz-
térium tavaly nyáron másod-
ízben hirdette meg a Romá-

nia Zöld Fővárosa versenyt, amelyre 
december 20-ig jelentkezhettek a 
hazai önkormányzatok. Ezúttal a la-
kosságszám szerint felállított három 
külön kategóriába neveztek be a 
városok, a szaktárca közleménye sze-
rint az 50 ezer lakos alatti kategóriá-
ban Alexandria és Sinaia; az 50 000–
199 999 lakosú kategóriában Tulcea, 
Râmnicu Vâlcea, Botoşani, Suceava, 
Beszterce; a 200 000-nél több lako-
sú városok kategóriájában Temesvár, 
Kolozsvár, Brăila, Bukarest 2. körze-

te, Nagyvárad és Brassó jelentkezett. 
A 13 benevező között nem találunk 
egyetlen székelyföldit sem. A szelek-
tív hulladékgyűjtés, a zöldövezet kar-
bantartása, faültetés stb. szerepelnek 
a kritériumok között, eredményhir-
detés év végére várható. A tavalyi 
első kiadásban tíz város versengett, 
az elismerést furcsamód mind a 
tíznek odaítélték, többek közt Sep-
siszentgyörgynek, Kolozsvárnak, 
Temesvárnak, Dévának, Zilahnak 
és Bukarest második kerületének, a 
nagydíjat pedig Brassó nyerte el.

Mi miért nem?
Hogy Székelyudvarhely miért 

nincs a nevezők között, arra egysze-
rű a válasz: az udvarhelyi városházán 
nem tudnak a megmérettetésről. 
Csendőr Zsuzsánna, a polgármeste-
ri hivatal környezetvédelmi felelőse 
elárulta, az ilyen versenyekről általá-
ban tájékoztatják őket, különösen ha 
a szaktárca kezdeményezéséről van 
szó, ezúttal azonban nem így történt. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
udvarhelyi önkormányzat kevesebb 
figyelmet fordítana a környezetvé-

delemre, továbbra is együttműköd-
nek a zöld szervezetekkel, a tavalyi, 
sikeresen lebonyolított programokat 
2012-ben is megszervezik, legyen az 
tavaszi, őszi nagytakarítás, lom- vagy 
lombtalanítás, medertakarítás, fa-
ültetés. A környezetvédelmi felelős 
szerint figyelnek ivóvizünk minősé-
gének javítására, előrelépés várható a 
hulladékgazdálkodás terén is.

Lehetünk még zöldek
Véleményem szerint az ilyen 

típusú programoknak nincs sem 
eleje, sem vége. Sok értelmét sem 
látom annak sem, hogy egy évben 
tíz zöld fővárosa legyen egy ország-
nak. Vagy adjanak egy címet, vagy 
egyet sem – vélekedik Péter Pál, a 
székelyudvarhelyi Agora munka-
csoport elnöke. A szakember azon-
ban továbbra is kitart véleménye 
mellett, miszerint Udvarhelynek 
lehetősége van az ország legzöldebb 
városává válnia, de a gyakorlatban, 
nem pedig egy vetélkedő megnyeré-
sével. Városunkban javában zajlik az 
a program, amelynek célja, hogy az 
ország néhány települése – de főleg 

városa – bekapcsolódjon egy olyan 
európai hálózatba, mely elkészíti a 
részt vevő városok energetikai ter-
vét. A terv a szállítástól a távfűtésig 
átöleli a teljes spektrumot, és néhány 
éven belül jelentős pénzbeli megta-
karítást és szén-dioxid-kibocsátás-
beli csökkenést tud eredményezni. 
A program az EU által támogatott 
energetikai projekt része, amelynek 
Székelyudvarhely az úgynevezett 
mintavárosa. Az első lépéseket már 
megtették, a közhivatalnokok és a 
tanácsosok képzése befejeződött, 
most januárban kapják kézhez az 
energetikai szakértő diplomákat, ezt 
követi – az országban elsőként – egy 
akcióterv kidolgozása.

– Bár a program gyakorlatba 
ültetése igen költséges, hiszen a si-
keres kivitelezéshez jelentős beru-
házásokat kell eszközölni a távfűtés, 
a közvilágítás, a közlekedés terén, 
ugyanakkor a sok más környezet-
védelmi kezdeményezést is figye-
lembe véve, úgy vélem, jó esélyünk 
van, hogy a valóságban legyünk mi 
a legzöldebbek – vélekedik Péter 
Pál Agora-elnök.

KörnyezetvéDeLeM

Inkább zöld város, mint főváros
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Nem csak papíron, valóságban is zölddé válna Udvarhely fotó: balázs attila

SzKA

Jótékony 
közösség

Jótékony közösség címmel 
egy új adománygyűjtő jótékony 
kampányt indított 2011 őszén 
a Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány (SZKA). Szombaton 
zárult az akció, s ugyan még 
nem összesítették a begyűlt 
összeget, de az alapítvány már-
is sikeresnek érzi a megmoz-
dulást: december elsejéig több 
mint 7000 lej gyűlt össze.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az adománygyűjtő kam-
pány november 14. és de-
cember 31. között zajlott. 

Mint korábban is beszámoltunk, 
az Udvarhely adományoz(z) alcí-
met viselő kampány célja az volt, 
hogy a helyi emberek, szervezetek 
bevonásával egy jobb hellyé ala-
kítsák Székelyudvarhelyt. Csáki 
Rozália, az SZKA ügyvezető igaz-
gatója kifejtette a Hargita Népe 
Udvarhelynek, hogy hagyományt 
szeretnének abból teremteni, hogy 
évente legalább egyszer fordulja-
nak a városhoz támogatásért an-
nak érdekében, hogy továbbra is 
működjön az alapítvány.

– Volt egy erőteljes szloge-
nünk is: hozzunk 10 000 dollárt 
Udvarhelyszékre. Egy országos 
támogatói csoport azt ígérte, 
ha az SZKA összegyűjti ezt a 
tízezret, akkor megduplázzák az 
összeget. Még nem számoltuk 
össze az adományokat, de de-
cember elején hozzávetőlegesen 
7000 lej volt – mondta lapunk-
nak Csáki.

Új tagokkal bővültünk, új 
székhelyre költöztünk, az elindí-
tott kampány mellett megújult a 
honlapunk is – értékelte ki azt a 
néhány hónapot, amit az SZKA 
ügyvezetőjeként töltött. Az új 
évben természetesen folytatják 
azokat a programokat, amelyeket 
eddig futtattak, továbbá az alapít-
vány stabilitásának megerősítésé-
re fektetik a hangsúlyt.



Három céggel és két tejbeszállító 
településsel közösen csődel járás 
kezdeményezésével pró  bálják ki-
csikarni a brassó megyei Prodlacta 
feldolgozó ban évek óta bentragadt 
tej pén züket a homoródmenti gaz  
dák. A homoródszentpáli szar  vas
marhatartók 80 ezer, az al má siak 
561 ezer lejre rúgó kint levőséget 
akarnak behajtani.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Több beszállítóval összefogva 
– a tejpénztartozás rendezé-
se érdekében – csődeljárást 

kezdeményeztek a homoródalmási 
és a homoródszentpáli tejtermelő 
gazdák a Brassó megyei Prodlactával 
szemben. Mint érdeklődésünkre 
Sorbán Vencel, a Homoródalmási 
Szarvasmarha-tenyésztők Egyesü-
letének elnöke elmondta, a csődel-
járás kezdeményezésével igyekeztek 
elejét venni a még nagyobb bajnak, 
így előzve meg a vállalat vezetését a 
több évre rúgó átszervezési időt és 
az adósságrendezésre fizetési hala-
dékot jelentő csődvédelem kérvé-
nyezésében.

Lakat a Prodlacta kapuján
„Bepereltük a céget, és öt, 

pénzére váró társasággal közösen 
fellépve mi is csődeljárást kezde-
ményeztünk a Prodlacta ellen. 
Ügyvédünk szerint – akit közö-
sen fogadtunk – úgy néz ki, sze-
rencsénk is lesz, a jelenlegi felállás 
alapján így ugyanis előbb minket 
kell kifizessenek, és csak ezután 
tudnak az átszervezéshez időt adó 
csődvédelmet kérvényezni. Ha 
megelőztek volna, akkor viszont 
nekünk kellene kivárni az átszer-
vezési időt, de a gyár felszámolása 
esetén is csupán az állam és a ban-
kok után, hatodrangú követelés-
ként fizettek volna ki minket. Így 
viszont most úgy néz ki, az elsők 
között kell” – bizakodott Sorbán. 
Hozzátette, november 25-től két 
felszámoló – a bukaresti Info-Dip 
Insolvency és a szintén fővárosi 
RVA Insolvency Specialist – cég 
is kinevezést kapott a Prodlacta 
tejfeldolgozó adósságainak ren-
dezésére. A felszámolótól az 
almási és szentpáli gazdák immár 
hivatalos levelet is kaptak, ami 
alapján január 13-ig kell jelezniük 
a Prodlactával szembeni pénzügyi 
igényüket. A következő forduló 
már a február 28-i tárgyalás lesz, 
amire természetesen az almási 
gazdák érdekképviselete is meghí-
vást kapott. 

A cég ugyanakkor mára telje-
sen leállt, semmilyen termelő tevé-
kenységet sem folytat, sőt Sorbán 
információi szerint a tejfeldolgo-
zó felé immár a földgázszolgálta-
tást is megszüntették. „A gyárka-
pun lakat van, az üzem területét is 
mára csak egy kapus őrzi” – fűzte 
hozzá Sorbán Vencel.

Nagy a tartozás
Bár a cég korábban még igyeke-

zett törleszteni, a homoródalmási 
gazdák felé felhalmozott tarto-
zása még így is 561 ezerre rúg. 
„Ez még a 2010-es év folyamán 
elszállított tej ellenértékét jelen-
ti. Ezt most mind ki kell fizesse, 
az utolsó lejig” – tette hozzá az 
almási szarvasmarhatartó egyesü-
let elnöke. A tejfeldolgozó ezen 
felül a daróci gazdáknak 400 ezer 
lejjel, míg a szentpáliaknak 80 
ezerrel tartozik. Ami az almási 
tejtermelők felé való elmaradást 
illeti, a Prodlacta tartozásából 
100 ezer lej az egyesülettel szem-
ben halmozódott, de a fennma-
radó összeg döntő hányada is in-
kább a település tíz legnagyobb 
tejtermelője között oszlik meg. 
„A kisebb gazdálkodók közül 
úgy ahogy mindenki igényét 
igyekeztünk elrendezni. Nem 
került mindenki sorra, de erőnk-

höz képes próbáltunk mindenkit 
átsegíteni ezen a nehéz idősza-
kon. A falu gazdálkodói közül a 
Prodlacta a legnagyobbnak 60 
ezer lejjel, míg a legkisebbnek 12 
lejjel tartozik. Ha tehát az első tíz 
nagygazdát nem számítjuk, akkor 
a többiek felé a gyár a teljes 561 
ezer lejből csupán 70 ezer lejjel 
adós” – sorolja Sorbán Vencel. 
Az egyesület elnöke különben 
43 darab szarvasmarhával gaz-
dálkodva – a gazdák követelési 
listáján harmadikként – az elmúlt 
két év alatt szintén jelentős hite-
lezőjévé vált a tejfeldolgozónak. 
A homoródalmási gazdák hatszáz 
állatra rúgó tehénállományának 
tejét a Prodlacta leállása óta az 
egyesület két tejcsarnokából a 
székelyszentléleki Gordon és a 
székelyudvarhelyi Lactis vásárol-
ja föl, akik a tej literéért jelenleg 
– éves szerződés keretében – 1,3 
lejes árat fizetnek.
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Perelik a Prodlactát a Hargita megyei gazdák

HegyimeNtő közszoLgáLAt

Megújuló turistaösvények

társadalom

Negyedével nőtt idén 
a Prodlacta vesztesége

A 2011-es esztendő első ki-
lenc hónapja alatt 3,6 millió 
lejre nőtt a Brassó megyei 
Prodlacta tejfeldolgozó cég 
vesztesége, ez 24 százalékos 
növekedést jelent a tavalyi 
azonos időszakban regisztrált 
negatív eredményhez képest 
– derül ki a Ziarul Financiar 
pénzügyi napilap által közzé-
tett adatokból. 

A tejfeldolgozó árbevétele 
a tavaly január–szeptemberi 
időszak alatt drasztikusan zu-
hanva 16,6 millió lejre apadt, 
ám a cég még a kiadási oldal 
20 millió lejes, azaz több mint 
ötvenszázalékos lefaragása 
el lenére is veszteségtermelő 
ma radt. 2010-ben a cég üzle-
ti forgalma ugyanakkor még 
48,5 millió lej (azaz közel 
11,5 millió euró) volt, igaz, a 
tendencia az előző évi ered-
ményekhez képest már akkor 
is 17 százalékos romlást mu-
tatott, amit a gyár menedzs-
mentje a csökkenő árakkal és 
a tejtermékek piacán kibon-
takozott konkurenciaharccal 
magyarázott. 

A Prodlacta tulajdonosi 
körében 18,14 százalékos rész-
vénycsomagot birtokolva az Ál-
lami Vagyonkezelő Ügynökség 
(AVAS) is megtalálható, míg a 
részvények 41,75 százalékát az 
alkalmazottak, 23,45 százalé-
kát pedig az Olympus Dairy 
Industry birtokolja.

Jelzéseket festő hegyimentők. Növelik a turistaösvények számát

Sorbán Vencel. Hamarabb lépett

Hazafelé tartó almási kecskék és tehenek. Elodázott haszon fotó: domján levente

turistaösvényeket újítottak fel, 
valamint újak kijelölését, digi-
talizálását tervezi Hargita me-
gye tanácsának Hegyimentő 
közszolgálata. A tavalyi év so-
rán Nordik Walking ösvényt is 
sikerült kiépíteniük.

HN-információ

Közel 400 kilométernyi 
felújított ösvényt tart 
számon Hargita Megye 

Tanácsának Hegyimentő Köz-
szolgálata. Ebből nagyjából 
200 kilométernyit már digitali-
záltak is, idén újabb 90 került 
fel a világhálóra. Ennek foly-
tatásaként minden évben kö-
zel 50 kilométernyi felújított, 
valamint 50-80 km új, felmért, 
feltérképezett ösvény szerepel a 
hegyimentő szolgálat tervei kö-
zött. Fontos, hogy mindegyik 
ösvény mellé részletes doku-
mentáció, valamint térképek 

készüljenek, hiszen a későbbi-
ekben az ide látogató turisták 
ezen térképek alapján tudják 
majd kiválasztani a kondíció-
juknak és elvárásaiknak megfe-
lelő túraútvonalakat. 

Egyre több civilszervezet, 
nyugdíjas tanár, ifjúsági szerve-
zet, közbirtokosság, valamint 
polgármesteri hivatal kapcso-
lódik be a hegyimentők prog-
ramjaiba, közös erővel idén már 
sikerült ösvényeket felújítani 
Székelykeresztúron, a Szent 
Anna-tónál, Csíkszépvízen, va-
lamint Csíkszentmiklóson. Si-
keres volt az együttműködés a 
Szépvízi Ifjúságért Egyesülettel, 
a Felcsíki Fejlesztési Társulással, 
a csekefalvi közbirtokossággal, 
a kápolnási közbirtokossággal, 
a CSTIT-vel, az Alfalvi Fiatalo-
kért Egyesülettel és a Sapientia 
egyetemmel is, és nem utolsósor-
ban pedig az EKE-vel. 

A Sapientia egyetemmel kö-
tött megegyezés szerint továbbá 
három évfolyam fog részt venni 
az ösvényfestési programban. A 
jelzésfestéshez tartoznak továbbá 
a táblák, valamint az oszlopok 
felállítása is. Idén a hegyimentők 
összesen 138 táblát helyeztek ki: 
37-et a csíki, 36-ot a maroshévízi, 
33-at az udvarhelyi és 32-t a 
gyergyói zónákban. Emellett pe-
dig a kitört és ellopott oszlopokat 
is folyamatosan pótolták, helyük-
re újakat állítottak, szám szerint 
54-et.

Idén készült el Hargitafürdőn 
az első Nordik Walking (amely 
sport egyesíti a sífutás lépéstechni-
káit, különböző ugrótechnikákat, 
a futás elemeit, fitneszelemeket, és 
így teljes körűen biztosítja széles 
tömegek edzését) ösvény, ennek 
mintájára a Gyilkos-tó körül is 
készülne a továbbiakban hasonló 
ösvény.
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Interjú

Németnyelv- és tankönyvek 
után román tankönyvet írt a 
magyar negyedikesek számá-
ra Bartolf Hedvig tanfelügyelő. 
Tankönyvszerzői, tanfelügyelői 
tevékenysége egyaránt az ok-
tatás korszerűsítését szolgálja.

– Hargita megye legtöbb ne-
gyedik osztályában az ön által írt 
román tankönyvből tanulnak a 
gyerekek. Mi késztette arra, hogy 
német szakos tanárként, több sike-
res német tankönyv szerzőjeként, 
tanfelügyelői munkája mellett ro-
mán tankönyvet írjon, és milyen 
szempontokat tartott szem előtt a 
könyv szerkesztésekor?

– Több nyelv- és tankönyvet 
írtam korábban, tehát volt már 
tapasztalatom ezen a téren. Jól be-
szélem a román nyelvet, a tanítási 
módszereket pedig ismerem az 
idegen nyelvektől. Tetszett, hogy 
a IV. osztály tanterve nagyon sok 
ötletnek ad helyet, kevés a megszo-
rítás. Láttam a saját fiamnál, de sok 
gyerektől, szülőtől és pedagógustól 
is hallottam, hogy a román nyelvta-
nulás nehezen megy Székelyföldön, 
azaz nagyon szegényes a gyerekek 
szókincse, nincs sikerélményük, 
gyenge a beszédkészségük, az ed-
digi tankönyvet már megunták. Is-
merve mindezeket, úgy döntöttem, 
hogy belevágok ennek a tankönyv-
nek a megírásába, mert nem elég 
elégedetlenkedni, hogy ha valami 
nem jó, hanem tenni is kell valamit. 
Én ilyen formában próbáltam hoz-
zájárulni a helyzet javításához.

– Tanfelügyelői munkája része-
ként hosszú évek óta részt vesz a vizs-
gák lebonyolításában. Hogyan látja, 
mennyire felel meg az érettségire kért 
tananyag a diákok életkori sajátossá-
gainak, illetve hogyan tudnak felké-
szülni a diákok ezekre a vizsgákra?

– Az egész rendszert át kellene 
gondolni és meg kellene változtat-
ni. Vagy kivételt teszünk minden 
tantárgyból, és a heti óraszám-
hoz viszonyítjuk a tananyagot, 
vagy egységes tételt biztosítunk 
minden tantárgyból. Román-
ból és magyarból egységes tételt 
kap minden érettségiző, attól 
függetlenül, hogy heti hány órá-
ban tanulta ezt a két tantárgyat. 
Ugyanakkor vannak tantárgyak, 
ahol a négyéves tananyagból kell 
vizsgázzanak a diákok, például 
matematikából, románból, ma-
gyarból, és vannak olyanok, ahol 
csak egyéves a tantárgy, mint a 
logika, a pszichológia vagy a gaz-
daságtan. Ha egyforma érettségi 
diplomát adunk, akkor a követel-
ményeknek is egyformáknak kell 
lenniük. Mi már évek óta javasol-
juk a minisztériumnak a kétszintű 
érettségit, amely kétféle diplomát 
jelentene. Aki megbírja az emelt 
szintűt, az vizsgázzon a nehezebb 
és több tananyagból, aki nem, 
annak is legyen lehetősége érett-
ségi diplomához jutni, kevesebb 
tananyag elsajátításával. Vissza-
térve a kérdésére, csakis kitartó 
munkával és komoly hozzáállással 
lehet sikeresen érettségizni. Az 
ismétlések, a felkészítő órák és a 
próbaérettségi segítenek ebben, 
hisz a tanár és a tanuló munkáját 
semmi sem helyettesítheti.

– A tanfelügyelőség feladata 
minden évben elkészíteni a beis-
kolázási tervet. Míg a középiskolai 
osztályok számát az igények is meg-
határozzák, az óvodai csoportok és 
általános iskolai osztályok számát 
elsősorban a demográfiai mutatók-
hoz kell igazítani. Vannak-e olyan 
tényezők, amelyek számottevően 
befolyásolják egy-egy nagyobb idő-
szakban a gyereklétszámot, illetve 
a családok gyerekvállalási kedvét?

– Azt látjuk, hogy a fiatal 
családok vállalnak gyerekeket, 
aminek az egész társadalom ör-
vend. A nagy kivándorlási hul-
lám lecsengett, ezt a beiskolázá-
si számokon is látjuk. Az állam 
által biztosított kétéves támo-
gatás nem elhanyagolható, mert 
sok olyan nyugati országról tu-
dok, ahol a fiatal anyák (vagy 
apák) nem részesülnek ilyen 
hosszú támogatásban, pedig ott 
sem könnyű megoldani a gye-
rekfelvigyázást. Bölcsődék még 
alig léteznek, a tanügyi törvény 
által ezen gyerekek számára elő-
írt óvodaelőkészítő programok 
még nem indultak be. Ha az 
anya (vagy apa) a gyerek kétéves 
koráig otthon maradhat, mi lesz 
a gyerekkel hároméves koráig, 
mert óvodába csak hároméves 
korától adhatjuk? Az áthidalást 
jelenleg a nagyszülők, a kevés 
bölcsőde és néhány esetben a 

bébiszitter jelenti. Jó lenne, ha 
megjelenne az új oktatási tör-
vény erre vonatkozó szabályza-
ta, mely lehetővé tenné a 0–3 
éves gyerekek felvigyázását, 
illetve nevelését. A 6 éveseket 
beírjuk a következő tanévtől 
az előkészítő, és a 7 éveseket az 
első osztályba. Mivel az óvo-
dai és az általános iskolai tan-
tervek mindenütt egyformák, 
majdnem mindegy, hová íratjuk 
gyermekeinket. Természetesen a 
legjobb, ha olyan iskolába/óvo-
dába íratjuk, amely a lakásunk-
hoz a legközelebb van. Többle-
tet biztosítanak a művészeti, a 
sport- és az alternatív módsze-
rekkel oktató intézmények. De 
tájékoztatjuk a kedves szülőket, 
hogy érvénybe lépett az új mód-
szertan, amely lehetővé teszi a 
iskoláknak, hogy after school-
programokat szervezzenek VIII. 
osztályig, saját intézményükben, 

amely által meg lehet oldani a 
gyerekek ebédeltetését és a dél-
utáni foglalkoztatását.

– Sokan és sokszor szidják a 
román oktatási rendszert. Me-
lyek lennének azok az alapvető 
dolgok, amelyeken a legsürgőseb-
ben változtatni kellene a javítás 
érdekében? 

– Nincs egy éve annak, hogy 
megjelent az új tanügyi törvény; 
sorra jelennek meg a módszerta-
nok és szabályzatok, amelyek sok 
mindent a helyére tesznek. De 
még mindig maradt néhány olyan 
kérdés, amelyre nem kaptunk vá-
laszt vagy megoldást: a kétszintű 
érettségi, a VIII. osztályt végzett 
diákok felvételije, az új tantervek 
és az új tankönyvek, a tansze-
mélyzet bérezési normatívái, az 
óvodaelőkészítő programok, a 
tantervek közti összefüggés, illet-
ve folytonosság – itt arra gondo-
lok, hogy például fizikából olyan 
matematikai ismereteket kérnek, 
amelyet matematikából még nem 
tanítottak, románból olyan fogal-
makat tanítanak, amelyeket anya-
nyelvből – esetünkben magyarból 
– még nem vettek fel, a IV. és a 
V. osztály és a VIII. és a IX. osz-
tály között túl nagy a szakadék, 
stb. Ezekre a kérdésekre, részben, 
készültek tervezetek, tehát van 
remény, hogy előbb-utóbb meg-
szülessenek a megoldások is, de 
vannak olyanok is, amelyekre 
nem is tudom, hogy fogunk-e va-
laha megoldást vagy választ kapni. 
Türelmünk és kitartásunk van, és 
jobbítási javaslatokat is rendsze-
resen küldünk a minisztériumba. 
Addig is, úgy dolgozunk, hogy a 
létező keretek között a legjobbat 
tudjuk kihozni, gyermekeink és 
népünk érdekében.

takács éva

BeszélgeTés BarTolf Hedviggel a korszerű okTaTásról

„Az elégedetlenkedés kevés, tenni is kell”

A bukaresti

agenţia română

de securitate kft.

szakképesített 
BizToNsági ŐrT 

alkalmaz 
a román fejlesztési Bank

csíkszeredai 
kirendeltségéhez.

Követelmények: csíkszere-
dai vagy ahhoz közeli települé-
sen lévő lakhely; legalább nyolc 
osztályos iskolai végzettség; 
biztonsági őri attesztát.

Munkaprogram: munka-
napokon 9–17 óra között. 

Bérezés: országos garantált 
minimálbér + túlórapénz.

Bővebb felvilágosítás
a 0744–856658-as

telefonon.
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Cégbejegyzési 

Nem lankad

Annak ellenére, hogy az elhú-
zódó gazdasági-pénzügyi vál-
ság a vállalkozások indítása 
tekintetében kockázatokat is 
jelent, valamint nemegyszer a 
fizetésképtelenség, a csőd ha-
tárára sodort cégeket, a vál-
lalkozási kedv, úgy tűnik, nem 
lankad. Legalábbis erre lehet 
következtetni a cégbejegyzé-
si statisztikákból. Így például 
míg 2010 első tíz hónapjában 
országos viszonylatban a ke-
reskedelmi törzskönyvbe 102 
700 vállalkozást jegyeztek 
be, az elmúlt esztendő azonos 
időszakában 113 500-at. Az 
viszont nem kizárt, hogy a be-
jegyzettek között akad kény-
szervállalkozás is. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A vállalkozások indítása 
te kintetében azonban 
az utóbbi öt esztendő 

során fordulat következett be: 
hova tovább kevesebb kereske-
delmi társaságot (mindenekelőtt 
kft.-t) jegyeztetnek be és hova-
tovább több egyéni vállalkozást 
(engedélyezett magánszemély, 
családi vállalkozás, egyéni vál-
lalkozás). Így például míg 2007-
ben országos viszonylatban 88 
200 kereskedelmi társaságot és 
alig 34 600 különböző formájú 
egyéni vállalkozást jegyeztek be, 
majd 2008-ban 88 900-at, illetve 
36 500-at, 2009-ben megfordult 
a kocka. És a 45 700 kereskedel-
mi társasággal szemben 51 300 
egyéni vállalkozást jegyeztek be 
a kereskedelmi törzskönyvbe. 
Az arányeltolódás felerősödött 
2010–2011 folyamán, s így az 
elmúlt esztendő első tíz hónap-
jában 53 800 kereskedelmi tár-
saságot jegyeztek be és 59 700 
egyéni vállalkozást. Valószínű-
síthető, hogy a dolgok ilyensze-
rű alakulásában megvolt a maga 

szerepe annak is, hogy bizonyos 
mezőgazdasági állami támoga-
tásban való részesülés feltételévé 
vált a vállalkozói jogállás. 

A megyében nagyobb 
az egyéni vállalkozások
száma
Hargita megyében a fentebb 

említett trendnek némi sajátos-
ságai is voltak: már a 2007-es 
esztendő folyamán több egyéni 
vállalkozást jegyeztek be, szám 
szerint 1259-et, mint keres-
kedelmi társaságot, amelyek 
száma 1011 volt. 2008 első tíz 
hónapjában kiegyensúlyozódott 
a helyzet, 1026 egyéni vállalko-
zást indítottak a megyénkbeliek, 
ugyanakkor 1038 kereskedelmi 
társaságot jegyeztettek be. 2009 
megyénk esetében is gyöke-
res fordulatot hozott magával: 
alig 470 kereskedelmi társasá-
got jegyeztek be, de ennél jóval 
több, szám szerint 1265 egyéni 

> 700 lej a garantált minimál-
bér. Január 1-jétől 700 lej lett az or-
szágos garantált minimál bruttó bér. 
Erről a múlt esztendő végén megjelent 
2011/1225-ös kormányhatározat ren-
delkezik. 

Ez azt jelenti, hogy ennél kisebb 
bére egyetlen munkavállalónak sem 
lehet, s amennyiben a kormányhatáro-
zat előírásait nem tartják be, az adott 
munkáltató 1000 lejtől 2000 lejig ter-
jedő pénzbírsággal sújtható. A köz-
szféra esetében a besorolási alapbér 
szintje ugyancsak nem lehet kisebb 
mint 700 lej. 

A hatályos jogszabályok értelmé-
ben a minimálbér szintje nem befolyá-
solhatja a bérrácsot, azaz nem vonhat-
ja maga után automatikusan a külön-
böző bérszintek megemelését. Ilyen-
képpen pedig nem alkalmazandók az 
egykori bérszorzók, amelyek annak 
idején az országos kollektív munka-
szerződésben szerepeltek. Már csak 
azért sem, mert 2010-ben mint olyan 
megszűnt az országos szintű kollektív 
munkaszerződés. Ugyanakkor az is 
megjegyzendő, hogy az ágazati vagy 
a cégek szintjén megkötött kollektív 
munkaszerződésekben a felek döntése 

értelmében a mostani 700 lejes mini-
málbér viszonyítási alapot képezzen. 
Apropó kollektív munkaszerződések: 
a Hivatalos Közlöny december 29-i 
számában jelent meg a 2011/1260-as 
kormányhatározat, amellyel jóváhagy-
ták azon cégcsoportok névjegyzékét (a 
CAEN-kódok szerint), amelyek eseté-
ben, összhangban a társadalmi párbe-
szédre vonatkozó, 2011/62-es törvény 
előírásaival, ágazati szintű kollektív 
munkaszerződések köthetők.

A közszféra esetében emlékeztet-
nénk arra, hogy a múlt esztendő de-
cemberében megjelent 2011/283-as 

törvény értelmében a bérezés tekin-
tetében a referenciaérték, azaz a vi-
szonyítási alap az idén is 600 lej lesz, 
ugyanakkor a hierarchizálási együtt-
hatók sem alkalmazandóak (azokról 
az együtthatókról van szó, amelyeket a 
2010/284-es kerettörvény mellékletei 
tartalmaznak).

A 30 lejes béremelés viszonylag sok 
alkalmazottat érint: Emil Boc kor-
mányfő a december 14-i kormányülést 
követő sajtóértekezletén többek között 
arra utalt, hogy a megemelt minimál-
bér országos viszonylatban 790 667 al-
kalmazottat érint. hí
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Kisütötték. Hargita megyében több egyéni vállalkozást jegyeztek be, mint kereskedelmi társaságot

 hirdEtéS

A Pénzügyminisztérium,
Az ORszÁgOs 

ADÓÜgyNÖKség,
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
Felülvigyázó Osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újrakö-
zölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének 
előírásaival, közli, hogy 2012. január 16-án 11 órakor  a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság székhelyén (Csíkszereda, 
Decemberi forradalom u. 20 sz., 317-es szoba), árverés útján eladja 
az adós KONTAKT TURISM Rt. (fiskális lakhelye: Tusnádfürdő, 
Olt utca 102. szám, fiskális azonosítószáma: RO1537227) tulaj-
donát képező következő ingó javakat:
Spirálos keverőgép 1500 lej
Három db négyszemélyes evezős csónak 1350 lej/db
Szellőztető berendezés 1275 lej
6 db kétszemélyes evezős csónak 975 lej/db
Hűtővitrin 750 lej
1230-as Bain Marie 825 lej
Szellőztetőrendszer 1500 lej
Octogon földgázberendezés 1575 lej
Hűtőláda 225 lej
410-es hűtőláda 225 lej
Két kazán 2100 lej/db
Bárbútorzat 1350 lej
Irodai bútorzat 825 lej
Irodai bútorzat 1050 lej
Bárbútorzat 1650 lej
Pálmafa 375 lej
Bismachia 525 lej
Hárompolcos munkaasztal 600 lej
1500-as szekrény típusú munkaasztal 825 lej
Hárompolcos munkaasztal 600 lej
Hárompolcos munkaasztal 750 lej
1400 x 70-es, hárompolcos munkaasztal 600 lej

Összesen: 31 125 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább 

egy nappal a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság Közepes-
nagyságrendű Adófizetők Ügyosztályán kell benyújtani (Csíkszereda, 
Decemberi forradalom utca 20. szám) a következő dokumentumokat: 
megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíksze-
redai Kincstárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-
os folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani 
az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi sze-
mélyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másola-
tát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazo-
lást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött 
időpontban és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pe-
dig közbeiktatott személy révén. 

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szó-
ban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesít-
sék a végrehajtó szerveket.

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

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. 
szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer-vég-
rehajtási intézkedésre kerül sor, nem kötelező az adófizető meghall-
gatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2011. december 30-án kifüggesztették. 
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> Nő a kötelező biztosítások kár-
térítési értéke. A Biztosításokat Fel-
ügyelő Hatóság (CSA) szabályzata ér-
telmében a kötelező gépkocsi-biztosí-
tások kártérítési értéke január elsejétől 
33,3%-kal nő egymillió euróra a közúti 
balesetek esetében, illetve 42,9%-kal 5 
millió euróra testi sérülés vagy elhalá-
lozás esetén. Idén anyagi károk esetén 
a kártérítés maximális értéke 750 000 
euró, függetlenül a közúti balesetben 
részt vett felek számától. Testi sértés 
és elhalálozás esetén 2011-ben a kár-
térítés felső értéke 3,5 millió euró volt. 
A kötelező járműbiztosítás (RCA) 

olyan szerződés, melynek értelmében 
a járművezető hibájából történt köz-
úti balesetben károsodott személyek 
anyagi kártérítést kapnak az elszenve-
dett anyagi károkért és/vagy testi sérü-
lésekért. A biztosítás célja, hogy a kárt 
szenvedett személyek kötelező módon 
kapjanak kártérítést az elszenvedett ká-
rokért, függetlenül a kárt okozó személy 
anyagi helyzetétől. Az első kilenc hónap 
után a kötelező biztosítások értéke 1,55 
milliárd lejre rúgott, ami 18,5%-os csök-
kenést jelent 2010 hasonló időszakához 
képest. A biztosítótársaságok által kifi-
zetett kártérítések értéke 1%-kal nőtt, 

és elérte az 1,23 milliárd lejt. 2010-ben 
a biztosítók 2,46 milliárd lej értékben 
kötöttek biztosítást, ami 14,2%-os nö-
vekedést jelentett az előző évhez képest, 
a biztosítási szerződések száma pedig 
7,7%-kal nőtt 6,5 millióra. Ugyanab-
ban az évben a biztosítási társaságok 
330 100 iratcsomó esetében fizettek 
kártérítést, ami 3,3%-os csökkenést 
jelent 2009-hez képest. Ugyanakkor 
azonban a kifizetett kártérítés összege 
4,63%-kal 1,6 milliárd lejre nőtt. Ami 
az arányokat illeti, legtöbbet, 93,08%-
ot anyagi károkra fizették, a testi sé-
rülésekre fizetett kártérítések aránya 

6,92%. „2010-ben a testi sérülésekre 
kifizetett kártérítések aránya 2,5 száza-
lékponttal nőtt az előző évhez képest. 
A testi sérülésekre fizetett kártérítések 
bruttó névértéke 64,4 százalékos növe-
kedést regisztrált 2009-hez képest”, áll 
a CSA éves jelentésében. Kötelező gép-
kocsi-biztosítások kötésére a következő 
biztosítótársaságok jogosultak: ABC 
Asigurări, Allianz-Ţiriac, Generali, Asi-
rom, Euroins, Astra, BCR Asigurări, 
Car patica Asig, Groupama, Omniasig, 
Uniqa és City Insurance. 2010-ben az ál-
talános és életbiztosítá sok piaca 6,36%-
kal csökkent 8,31 milliárd lejre.hí
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 hirDEtéS

 hirDEtéS

a Pénzügyminisztérium,
az ORszáGOs

aDÓÜGYNÖksÉG,
a Hargita Megyei közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését
Felülvigyázó Osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. január 16-án 10 órakor a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság székhelyén (Csíkszereda, 
Decemberi forradalom u. 20. sz., 317-es szoba), árve-
rés útján eladja az adós LEMN-MOL-FA Kft. (fiskális 
lakhelye: Szentsimon 632. szám, fiskális azonosítószá-
ma: 13778870) tulaj donát képező következő ingó és 
ingatlan javakat:

Ingó javak: 
 hatfejes gyalugép – 3600 lej
 bütüző körfűrész – 300 lej
 fűrészlapélező gép – 750 lej
Ingatlan javak: 
7008 m2-es beltelek (bejegyezve a telekkönyvbe 12/

Nsi szám alatt, kataszteri szám 18/6) – 64 500 lej
 Összérték: 69 150 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők 
által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy 
nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. december 30-án 
kifüggesztették. 

vállalkozást. Hasonló helyzet 
volt 2010-ben is, amikor is az 
előbbiek száma alig 333 volt, 
az utóbbiaké pedig 1553. Nem 
történt másként 2011 első tíz 
hónapjában sem, amikor is 483 
új kereskedelmi társaság bejegy-
zésére került sor, az egyéni vál-
lalkozást indítók száma pedig 
1077 volt. Megjegyzendő az is, 
hogy 2011-ben a bejegyzések 
tekintetében másként alakult a 
helyzet, mint országos szinten. 
Nem nőtt a vállalkozások szá-
ma, hanem csökkent: 2010 első 
tíz hónapjában a kereskedelmi 
törzskönyvbe 1886 bejegyzés 
történt, a tavaly csak 1560.

Vállalkozási dilemma: 
milyen legyen 
a jogi formája?
Egy potenciális vállalkozó 

számára sokszor dilemmát je-
lenthet a vállalkozási forma, 
hisz három variáns közül vá-
laszthat, s mindegyiknek meg 
van, meg lehet a maga előnye és 
hátránya. Ez a három lehetőség 
a következő: az egyéni vállalko-
zás különböző formái, kft. vagy 
úgynevezett mikrovállalkozás 
(microintreprindere). Közis-
mert, hogy a kft.-k 16 száza-
lékos nyereségadó fizetésére 
kötelezettek, ahhoz pedig még 
hozzáadandó újabb 16 száza-
lék az osztalékra, már ameny-
nyiben annak felvétele mellett 
döntenek a társtulajdonosok. 
Amennyiben egy adott kft.-
nek az alkalmazottjai száma 
nem haladja meg a kilencet és 
az évi üzleti forgalma a 100 
000 eurós értéket, akkor a 
mikrovállalkozásokat megillető 
kedvezőbb adózási rendszerben 
részesülhet, azaz 3 százalékos 
adókulcsot alkalmaznak a jöve-
delemre, ahhoz hozzáadandó az 
osztalékra kivetett adó. Az en-
gedélyezett magánszemélynek 
a nettó jövedelmét 16 százalék-
kal adózzák meg, ugyanakkor 
fizetnie kell a társadalombizto-
sítási és az egészségbiztosítási 
hozzájárulást is (együttesen a 
munkaadóit és a munkaválla-
lóit). Ugyanakkor amennyiben 
alkalmazottat is foglalkoztat, 
be kell nyújtania a 112-es űrla-
pot is. De ezzel együtt és ezen 
túl kevesebb adónyilatkozatot 

kell benyújtania és egyszerű-
sített könyvvitelt alkalmaz. 
Továbbá egy egyéni vállalko-
zás bejegyeztetése megúszható 
mintegy 250 lejből, egy kft.-jé 
viszont 500 lej körül van. 

a kft felszámolása 
körülményesebb
Ez utóbbi esetében számol-

ni kell azzal is, hogy annak 
megszüntetése (felszámolása) 
sokkal körülményesebb és bo-
nyolultabb, mint egy egyéni 
vállalkozás esetében. Jelentős 
a különbség a felelősség tekin-
tetében is: egy kft. esetében a 
tulajdonos (a tulajdonosok) 
anyagi felelőssége a törzstőké-
re korlátozott, egy pfa. vagy 
af. esetében amennyiben nagy 
adósságai vagy bírságai van-
nak, „elúszhatnak” a saját javai 
is. Számolni kell azzal is, hogy 
amennyiben az adott tevékeny-
ség bonyolultabb, szerteága-
zóbb és jelentős költségeket 
feltételez, akkor célirányosabb 
kft.-t létesíteni. Ha viszont a 
majdani tevékenység költség-
vonzata jelentéktelen, de ígé-
retes a jövedelmezősége, akkor 
ajánlatosabb mikrovállalkozást 
létesíteni. Az úgynevezett sza-
badfoglalkozású tevékenységek 

(tanácsadó, művész stb.) eseté-
ben a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a legelőnyösebb az 
egyéni vállalkozás indítása. 

adózási különbségek
Mintegy összegzésként né-

hány szót az adózásról. Kft.-k 
esetében 16 százalékos a nyere-
ségadó, és ugyancsak 16 száza-
lékkal terhelt a kiosztott oszta-
lék is. Mikrovállalkozások ese-
tében a jövedelemre vetnek ki 3 
százalékos adókulcsot, a kiosz-
tott osztalék pedig 16 százalékos 
adóval terhelt. Az engedélyezett 
magánszemély esetében a nettó 
jövedelmet 16 százalékkal adóz-
zák meg (vagy jövedelmi norma 
alapján), a bruttó jövedelem 5,5 
százaléka fizetendő be egészség-
biztosítási hozzájárulásként, a 
havi jövedelem 31,3 százaléka 
társadalombiztosítási hozzájá-
rulásként, de az nem lehet keve-
sebb, mint a társadalombiztosí-
tási költségvetés megalapozásá-
nál szem előtt tartott országos 
átlagos bruttó bér 35 százalé-
ka (a szóban forgó bruttó bér 
szintjét az idén 2117 lejben ál-
lapították meg). Továbbá arról 
sem lehet megfeledkezni, hogy 
amennyiben az engedélyezett 
magánszemélynek munkáltatói 
minősége is van (azaz alkalma-
zottakat is foglalkoztat), akkor 
az ebből a minőségéből fakadó 
különböző hozzájárulásokat is 
fizetnie kell. 

Egy potenciális vál-
lalkozó számára sok-
szor dilemmát je-
lenthet a vállalkozási 
forma, hisz három 
variáns közül választ-
hat, s mindegyiknek 
meg van, meg lehet a 
maga előnye és hátrá-
nya mind az adózás, 
mind a vállalkozás-
vezetés egyszerűségé-
nek szempontjából. 
Ez a három vállalko-
zásalapítási lehető-
ség a következő: az 
egyéni vállalkozás 
különböző formái, 
kft. vagy úgynevezett 
mikrovállalkozás.
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Számomra régebben, a „veszé-
lyes időszakban”, de most is 
különös  megtiszteltetésnek 

számított és számít, ha szerény ott-
honomat egy pap, az Isten szolgája 
meglátogatta vagy felkeresi. Ha ez 
valakit mosolyra derít, örvendek, 
hogy felvidíthattam, azonban ki-
tartok elfogultságomban. De amire 
emlékezni akarok, az éppen a su-
nyi megfigyelések, a vallásosságot 
és évszázados tradícióit jelentgető, 
rosszalló időszakból való, és víz-
kereszttel, illetve a házszenteléssel 
kapcsolatos. A nemcsak vérükben, 
de lelkükben is vörösek ebbéli túl-
fűtött „felelősségérzetével” kapcso-
latban sem ártott, sőt, ajánlatos volt 
bizonyos foglalkozási körökben 
működőknek óvatosnak lenni (tan-
ügyiek természetesen előnyben). 
Akik azonban ragaszkodtak házuk, 
lakásaik megáldásához, az Isten 

ilyen úton való közvetlen látogatá-
sához, különböző utakat kerestek, 
találtak. Ez alkalommal az 1970-es 
évek egy epizódjára emlékeznék. 
Csíksomlyó az idő tájt még falubb 
volt, mint most, külvárosi minő-
ségében. Ekkor a jó szomszédok 
portái között a közkerten kiskapuk 
is jelezték az emberbaráti kohézi-
ót. Ezek az átjárók sok mindenre 
jók voltak. A jelzett időben arra is, 
hogy vállalva a szinte bujkálásnak 
számító megközelítés útját, az alsó 
szomszédom hozzájárulásával így 
jutott be hozzánk a szentkereszt. 
Aki közvetítette, az nem más volt, 
mint a jóságos, szentéletű, rendkí-
vül nagy tudású, 1982-ben (sokunk 
szerint) mártírhalált szenvedett P. 
Écsy János ferences atya. Még ma is 
előttem van, amint a rövid szertar-
tás elvégzése után a felkínált szék he-
lyett otthonosan ült le az ágy szélére. 

Nem vigasztalt, hanem bátorított, 
erősített a hitben, az Isten ügye és 
magyarságunk melletti kitartásban, 
azokért való cselekvésben. Hitet, re-
ményt szórtak szavai lelkeink meg-
erősítésére éppúgy, mint percekkel 
azelőtt kezei a szentelt vizet az akko-
ri rendszer már lebontásra kiszemelt 
házaink falaira. Aztán a rá jellemző 
szerénységgel távozott ugyanazon az 
úton és kiskapun. Nálunk és lelke-
inkben hagyta karizmájából fakadt 
ferences optimizmusát, azt, hogy 
bármilyen felhős az ég, ott fenn süt 
a Nap, és bármilyen kilátástalannak 
is véli az ember a jelent, mögötte ott 
van az őrködő, a mindenható Gond-
viselő; és mint ahogy karácsonykor 
eljött, úgy minden cselekvő, imád-
ságos várakozás után érkeznie kell a 
jobbulásnak.

Borsodi László ny. tanár,
Csíksomlyó 

Mi, erdélyi születésü ma-
gyarok hálát adunk az 
Istennek, hogy több 

évtizedig élvezhettük dr. András 
Imre atya gondoskodó szeretetét 
és atyai gondoskodását Ausztriá-
ban. Személyében találtuk meg azt 
a gondoskodást, amelyet magunk-
kal hozott erdélyi sajátosságaink 
számára irányt adott, hogy megta-
láljuk a helyes utat. Mindezek mel-
lett az élő magyarságot szolgálta 
nemcsak Ausztriában, hanem az 
egész Kárpát-medencében. Tette 
ezt székely-magyar származása tu-
datában, a jezsuita szerzetes-pap 
lelkiségével, a vallásszociológus 
megalapozott tudásával, otthon 
és külföldön szerzett tapasztala-
tai felhasználásával és széles körű 
világlátásával. Ezért volt képes 
írásaiban mindig, már a kommu-
nista időkben is rámutatni az ott-
honi problémákra, nem ritkán a 
rendszert kritizáló hangnemben is. 
Tette ezt oly módon, hogy abban 
felfedezhető legyen az aggódás és a 
közösség iránti szeretet. 

A közösséget szolgáló ember-
ről szóltunk, de a tudós papról sem 
szabad megfeledkezni. András 
Imre Csíktaplocán született 1928. 
október 30-án kilencgyermekes 
családban, András Gyárfás és Lajos 
Juliánna harmadik gyermekeként. 
1947-ben érettségizett a Csík-
szeredai Római Katolikus Segítő 
Mária Gimnáziumban. Ez év szep-
tember 7-én átszökött a zöldha-
táron és Budapesten megkezdte a 
noviciátust. Miután 1949-ben fel-
oszlatták a rendett, el kellett hagy-
nia az intézetet. Így került Hód-
mezővásárhelyre 1951 májusában 
egy idős nénihez felgyógyulásra. 
Ekkor kezdett filozófiát tanulni. 
1953 nyarán ismét a Budapest kö-
zeli Leányfaluba került. 

1956. november 29-én egy 
barátjával a zöldhatáron ke-
resztül sikerült elhagynia Ma-
gyarországot és a burgenlandi 
Schattendorfba került. Innen 
került az Innsbruck-i Egyetem-
re, ahol folytatta megkezdett 

teológia tanulmányait, melyek 
befejeztével 1959. július 26-án 
Paul Rusch megyéspüspök szen-
telte fel papnak. Mint Coadjutor 
Spiritualis tett örök fogadalmat 
1962. február 2-án, de később 
mint Professus Quator is örök 
fogadalmat tett Münchenben.

1961–1970 között szocioló-
giai, történelmi és néprajzi tanul-
mányokat folytatott a bécsi egye-
temen, majd tanulmányait 1974-
ben a magyarországi népi mozga-
lom keletkezéséről és alakulásáról 
írott filozófiai doktorátussal zárta 
le. 1962-ben vállalta el Bécsben 
a Magyar Egyházszociológiai 
Intézet (Ungarisches Kirchen-
sociologisches Institut, UKI) 
vezetését, ami előkelő helyet 
foglalt el a nyugati magyar kato-
likus intézmények között. Az in-
tézetben folytatott tudományos 
munka során több mint 200 ma-
gyar, német és angol nyelvű cikk, 
tanulmány és tanulmánykötet 
született, melyek egyházi és vilá-
gi körökben egyaránt elismerést 
szereztek írójuknak. András Imre 
tagja volt a Vallásszociológusok 
Nemzetközi Egyesületének, és a 
jelenleg Párizsban székelő Euró-
pai Jezsuita Szociológusok Kö-
rének. Az általa vezetett intézet 
(UKI) mint tagszervezet szere-
pelt a Magyarok Világszövet-

ségében is. 1994-ben a Magyar 
Köztársaság Érdemrend tiszti 
keresztjével tüntették ki életmű-
véért.

A karrier, a tudomány te-
rén elért sikerek azonban nem 
változtatták meg az embert. A 
miénk volt és az elmúlt évek-
ben számos Kárpát-medencei 
magyarral együtt megtapasztal-
hattuk emberi, szerzetesi, papi 
nagyságát. Ő valóban „atya” 
volt nekünk. Empátiával, igazi 
személyre szabott együttérzéssel 
tudott hozzánk közelíteni és ne-
héz kérdésekben, a személy vagy 
az itteni magyar közösség életére 
vonatkozó problémák megoldá-
sában segítséget nyújtani. Meg-
értő, bátorító szavaival mindig 
járható utat mutatott.

A nehéz években, amikor az 
ausztriai magyarok számára „el-
zárva” maradt a csíksomlyói pün-
kösdi búcsú, Ő feltalálta a „bécsi 
Csíksomlyót”, és közel 30 évig 
szervezte, hogy erőt merítsünk 
az együttlétből, az Istenhez való 
közel kerülésből, a csíksomlyói 
Szűzanya segítő erejéből. Érezte, 
hogy ez a rendezvény nemcsak 
összekapcsolja az itt élő magya-
rokat, hanem széles összefogást 
hirdető üzenete is van. Egységet 
akart a sokszínűségben oly mó-
don, hogy mindenki kiteljesít-
hesse önmagát és egyéni sajátos-
ságaival hozzájárulhasson az egy 
nemzetben való gondolat meg-
valósításához, mert tudta, hogy 
csak így lehetünk életképesek, így 
van jövőnk Ausztriában, a Kár-
pát-medencében vagy a világ bár-
mely részén.

Kedves Imre Atya! Búcsúzunk 
Tőled, Isten veled, és együtt hálát 
adunk Istennek ezért az önfelál-
dozó munkádért, amellyel segí-
tettél. Imádkozunk Érted, hogy 
adjon a Mindenható Neked örök 
nyugodalmat, tartson meg sokáig 
emlékezetünkben mint embert és 
szerzetes-papot.

Dr. Száva Tibor-Sándor,
Bécs

Nem mulaszthatom el, 
hogy pár sorban ne tu-
dassam az újság olvasó-

ival, hogy Székelyszentkirályon 
milyen szépen köszöntötte a 80 
éven felüli öregeket az oroszhegyi 
önkormányzat. 

2011. december 26-án a mise 
utánra meghívtak az iskolába, ahol 
meg is jelentünk mi, 80 éven felüli 
idősek. A tanár néni először kö-
szöntötte a meghívottakat, utána az 
első osztályos gyermekek szép ver-
sekkel és énekekkel köszöntötték a 
nagymamákat és a nagytatákat. Na-
gyon megható volt, nekem 89 éves 

létemre ilyen szép ünnepségben és 
ajándékozásban nem volt részem. 
Az ünnepség végén ugyanis gazda-
gon megajándékoztak, megkínál-
tak pálinkával, hűsítővel, valamint 
kaláccsal. 

Mi ünnepeltek, megköszön-
jük szépen az önkormányzatnak, 
vezetőinknek, Gergely Lászlónak, 
László Sándornak, Bálint P. Fe-
rencnek és a tanár néninek a kedves 
fáradozásukat, a szórakozást, fel-
szolgálást. Isten fizesse meg nekik, 
adjon további erőt, egészséget. 

Gergely Áron,  
Székelyszentkirály

In memoriam dr. András Imre (1928–2011)

Egy házszentelés emléke A 80 éven felülieket 
köszöntötték

Barangoltunk

Egy egészséges család gyökér és 
szárny a felnövekvő gyermek 
számára, biztos alapot ad a fe-

lelősségteljes felnőtté váláshoz, ön-
maga kibontakozásához. Az iskolai 
és a tágabb közösségben a gyermek 
önmagát ismeri meg. Jellemének, 
egyéniségének, értékrendjének ala-
kulásában igen jelentős szerepe van 
annak, hogy megismeri-e nemzete 
történelmét, környezete kulturális, 
néprajzi hagyományait. Identitás-
formáló, közösségfenntartó ereje 
nem vitatott. Ebből a meggondolás-
ból tartotta fontosnak a csíkcsicsói 
Kájoni János Általános Iskola veze-
tősége/közössége, hogy Székelyföld 
jelentősebb hely(i)ségeit, múzeu-
mait, épületeit meglátogassa. 2011. 
novemberében az iskola V–VIII. 
osztályos diákjai iskolabusszal hat 
útvonal mentén ismerkedtek meg 
földrajzi-történelmi környezetük-
kel, kulturális-néprajzi hagyomá-
nyaikkal, gyökereikkel. Megismer-
kedtek templomaikkal, jellegzetes 
építészeti stílusokkal, Székelyföld 

freskóival, rovásírásos emlékeivel. 
Több múzeumi tárlat, tájház, skan-
zen kiállított anyaga tette szemléle-
tessé a népi díszítőművészet számos 
fajtáját, tudatosíthatták a jellegze-
tesen székely népművészet eredeti 
sajátosságait. Emellett szülő- és 
emlékházak, kastélyok, sírhelyek 
látogatása során megismerkedtek 
Székelyföld nevezetességeivel, írók-
kal, költőkkel, uralkodókkal, (kép-
ző)művészekkel. A gyimesbükki 
ezeréves határ Rákóczi-várától 
a gernyeszegi Teleki-kastélyig, a 
Homoródkarácsonyfalván nemrég 
feltárt freskóktól a gelencei temp-
lom középkori freskótöredékeiig 
különleges szellemi-történelmi uta-
zásban volt részük. A székelyföldi 
barangolást a Csíkcsicsói Önkor-
mányzat és Hargita Megye Tanácsa 
támogatta. Ezúton köszönjük, hogy 
lehetővé tették a közösségépítő, tar-
talmas, szemléletesebb, élménygaz-
dagabb tanulást

Kőrössy Erika, Kájoni János 
Általános Iskola, Csíkcsicsó

hirdEtés



Nehogy kihagyjátok a sóbá-
nyát! – figyelmeztetett isme-
rősünk, amikor megtudta, hogy 
több napot szolgálati ügyben 
Tordán töltenénk. Utólag elis-
merem, jó volt a tipp, élmény 
volt meglátogatni a föld alatti 
sóbirodalmat, amit a helyiek az 
„Erdély szívéhez vezető útnak” 
neveznek. 

Torda központjából kanya-
rog felfelé a dombon az 
autóbusz a sóbánya felé. 

A hegyoldalba épült városrész 
szerpentinekkel tűzdelt, szűk ut-
cáin csak araszolva képes haladni 
a járgány, ami nem baj, hisz így 
alaposabban szemügyre vehető a 
környék. A domboldalban megbú-
jó házak látványa úgy fest, mintha 
valami tréfás kedvű fotós összeke-
verte volna a múltat és a jelent egy 
jól sikerült montázson. Kis, szerény, 
de szép régi házak váltakoznak a 
frissen felhúzott, meghökkentően 
csiricsáré épületekkel, amelyek kö-
zött fel-feltűnik néhány, a szocialis-
ta idők kertvárosi doboz-valóságára 
emlékeztető, kocka alakú otthon.

Az építészeti zűrzavart azonban 
feloldja a tél, mindent vastagon be-
borít a hideg délelőtt zúzmarája. Az 
útszéli árok bokrait, füvét, a házakat, 

az út felé hajló öreg fákat egyaránt 
méltóságteljes fehér szakállba öltöz-
tette a tél, kékesen szikrázva porzik a 
jármű mögött a felkavart zúzmara.

A látvány fenséges, mintha a 
mesebeli jégkirálynő birodalmába 
tévedtünk volna. A ködből hamar 
felsejlik a sóbánya dörgői bejáratát 
rejtő épület boltíve – a különleges 
épület első jele annak, hogy számot-
tevő európai pénzeket sikerült a föld 
alatti sólabirintus vonzó turisztikai 
célponttá tételébe pumpálni. 

Hashajtó falak
Az üvegcsarnokban a nagyvá-

rosi metróállomásokhoz hasonló, 
korszerű beléptető rendszeren ke-
resztül juthat tovább a látogató, a 
forgókarok pontosan számlálják a 
bánya mélyére induló kíváncsiakat. 
Innen tudják például azt, hogy a 
nyári szezon egy-egy forgalmasabb 
hétvégéjén több mint tízezren te-
kintették meg a tordai sóbányát. 
Megérkezik egy nyurga fiatalember, 
kiderül, ő lesz az idegenvezetőnk. 

– Lovász Attila vagyok – mu-
tatkozik be.

Körbejárunk az épületben, a fo-
lyosó és az épület mennyezetét tartó 
rétegelt fagerendákra absztrakt ábrá-
kat rajzolt a bánya leheletéből kikris-
tályosodott só. Nemsokára meredek, 
barlangszerű járatba vesző lépcsőhöz 
érünk, amely a mélybe vezet. Egy 
óriási, kilencvenöt százaléknál ma-
gasabb tisztaságú sótömb belsejébe 
vezet az út, régi bányafolyosón ke-
resztül közelíthető meg az első turis-
táknak szánt attrakció, a Visszhan-
gok terme. A folyosó mennyezet 
alatti sarkaiba a huzat különös alak-
zatokat vájt, a levegő páratartalma 
ugyanis oldja a sót. Az oldaljáratokba 
betekintve látható, hogy jól kiépített 
kezelőbázissal fogadják a gyógyulni 
vágyókat, hiszen a sóbányák levegője 
kiváló a különböző légúti megbete-
gedések enyhítésére. 

– Elvben ugyan nagy tisztaságú 
a sótömb, azonban mégis arra ké-
rem a látogatókat, ne nyalják meg 
a falakat – figyelmeztet idegenve-
zetőnk. Később kiderült, miért el-
lenjavallott a sófalak kóstolgatása. 
Tiszta fehér zsebkendőt dörzsöl a 
falhoz, majd mutatja: az anyag fe-
ketéllik valamiféle kosztól. 

– Több évszázadon keresztül 
a járatokban fáklyákkal világí-
tottak, így a falakra rárakódott a 
korom meg a kátrány. Amellett, 

hogy fekete, erős hashajtó hatása 
is van, tehát hamarosan kiderül, 
volt-e a csapatból, aki nem tudott 
ellenállni a sónyalás kísértésének 
– tréfálkozik, majd kinyit egy 
deszkaajtót és beterel a Vissz-
hangok termébe. 

Visszhangok, sós ének
Kis helyiség, mutatni alig mu-

tat valamit, mindössze néhány 
négyzetméternyi, erős korláttal 
elkerített, mélybe vesző, sötét 
üreg jelzi a falon, hogy vezetne 
valahová még az út. Méghozzá 
egy harang alakú óriástárna mé-
lyére lehetne eljutni az üregen át, 
több mint száz méter szabadesés-
sel. Idegenvezetőnk bedob egy 
kisebb sórögöt a mélybe. Léleg-
zetvisszafojtva várakozunk, majd 
másodpercekkel később meghall-
juk a puffanást, amelyet felerősít 
és megsokszoroz a visszhang. A 
csapat kiabál, élvezi a különleges 
visszhang ritka akusztikai jelen-
ségét. Megtudjuk, a rekordot egy 
énekkar tartja, amelynek hangját 
több mint negyvenszer verték 
vissza a tárna falai.

– Ezért vetettük el a gumikö-
teles ugrás ötletét, noha eredetileg 
gondoltunk rá. Képzeljék el, mek-
kora ricsajt keltenének az ugrók 
kiáltásai – világosít fel Lovász.

Miután mindenki megfelelően 
kivisszhangozta magát, irány tovább, 
a felvonóhoz. Öreg és hatalmas az 
egykori mérnökök zsenialitását di-
csérő faszerkezet. Ipartörténeti ku-

riózum a masszív monstrum, amely 
segítségével a régiek kijuttatták a 
bányából a sótömböket. Lovak for-
gatták körbe a bonyolult csigarend-
szert működtető szerkezetet, több 
száz állat életének árán működtet-
ték a régmúlt idők bányászai a fel-
vonót. Az ide befogott lovak előbb 
megvakultak, majd elpusztultak: vi-
szonylag kevés ideig bírták a különös 
körülmények között végzett nehéz 
munkát. Az idegenvezető rajtaütés-
szerűen énekelni kezd, bebizonyít-
va, hogy a föld alatti akusztika nem 
mindennapi. „Lent a rónák nyár-tü-
zében ring a délibáb…” – ível fel kivá-
ló, erős, de mégis dallamos hangja a 
sóboltozatra. Lenyűgözve hallgatjuk 
a produkciót, majd hatalmas tapssal 
háláljuk meg az élményt. 

Neonfényben a föld alatt
Továbbmenve, kissé távolabb 

a csigarendszer óriáskerekeire le-
het rábámulni, a fal mellett pedig 
néhány méter sínen a bánya elma-
radhatatlan kelléke látható, a csille. 
A kerekek felett egyszerű, fából 
készült lapos plató, hiszen a sót 
tömbökben termelték ki, így nem 
kellett hajót tenni a csillékre.

A bányaipar-történeti múzeum 
után következik a kis oltár, ahol a 
mélybe szállók naponta imádkoztak 
a jó szerencséért, a gazdagok cirádás, 
sóval borított lépcsője, amelyen éven-
te egyszer aláereszkedtek az érintett 
jómódúak, és megtekintették a bá-
nyát. Jól szervezett rendszerről, régi 
verítékről árulkodnak a fennmaradt 
ipartörténeti ereklyék.

A múzeumlátogatás után jöhet a 
szórakozás, következik az, amit euró-
pai forrásokból kiépítettek a turisták-
nak. Két hatalmas, kivilágított, egybe-
nyitott tárna szolgálja a látogatók szó-
rakozását. Modern minden, neonok 
lógnak a mennyezetről, üveglift hord-
ja a mélybe a látogatókat, a tárnák 
gallérján hosszú erkély szalad végig, 
jaj a tériszonyosoknak. Pedig meg-
éri elsétálni, a jégcsapszerűen függő, 
többméteres sócseppkövek látványa 
elképesztő. Odalent hangversenyte-
rem, golfpálya, pingpongasztalok, de 
kis föld alatti tó is, szigettel a közepén, 
amely aprócska csónakokkal várja a 
kikapcsolódásra vágyókat. Kifelé a 
lépcsők mellett döntünk, a sós leve-
gőből lihegősen kortyolva másszuk a 
fokokat, igyekszünk visszajutni a fel-
színre. Odakint megszámoljuk egy-
mást, mindenki megvan, senki nem 
döntött úgy, hogy hátralevő életét 
bányarémként folytatja. A látogatás 
felvillanyozott, az ismerőstől kapott 
tipp aranyat ért. Tényleg nem szabad 
kihagyni a sóbányát, ha Tordán jár az 
ember.

Hompoth Loránd
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A csigarendszer óriáskerekei. Régi és új kellékeket bámulhat meg a bánya vendége

ArANyosszék TiTkos TUriszTikAi fEgyVErE: A TordAi sóbáNyA

Sóbirodalom a mélyben

Föld alatti látványosság. A nyári szezon egy-egy forgalmasabb hétvégéjén tízezernél is több látogatója volt a tordai sóbányának

HiRdetések



Mind a magyar, mind a román fér-
fi-vízilabdaválogatott teljes bedo-
bással készül a közelgő Európa-
bajnokságra. A magyarok már ko-
rábban, a románok viszont tegnap 
hirdettek végleges keretet.

Január 16–29. között a hollandi-
ai Eindhovenben kerül megren-
dezésre a férfi vízilabda-Európa-

bajnokság. A magyar szövetségi ka-
pitány, Kemény Dénes, már decem-
ber elején kihirdette keretét, és már 
ekkor lehetett tudni a magyarok 
felkészülési programját. A magya-
rok ezen a héten közösen edzenek 
a kanadaiakkal, a németekkel és az 

olaszokkal, majd hétvégén (péntek-
vasárnap) kerül megrendezésre a 
Volvo-kupa, amelyen a „Kemény-
legények” sorrendben Kanadával, 
Németországgal és Olaszországgal 
mérik össze tudásukat, majd jövő 
héten Varsadon Horvátország leg-
jobbjaival küzdenek meg.

A Kovács István vezényelte 
román válogatottnak valamivel 
könnyebb mérkőzései lesznek a fel-
készülés során, ugyanis holnap Tö-
rökország ellen játszanak világkupa 
selejtező mérkőzést, majd a hétvégén 
a Mithat Hantal Emlékversenyen 
vesznek részt, ahol a házigazda törö-
kök mellett Hollandiával és Mace-

dóniával mérkőznek meg, és az Eb-
ig több mérkőzést nem is játszanak.

Keretek és Eb-csoportok
A magyar keret: Baksa Lász-

ló, Decker Attila, Szécsi Zoltán 
(kapusok); Biros Péter, Gór-Nagy 
Miklós, Hárai Balázs, Hosnyánszky 
Norbert, Katonás Gergely, Ká-
sás Tamás, Kiss Gergely, Madaras 
Norbert, Steinmetz Ádám, Szivós 
Márton, Török Béla, Turzai Gábor, 
Varga Dániel, Varga Dénes, Vámos 
Márton (mezőnyjátékosok). Szö-
vetségi kapitány: Kemény Dénes.

A román keret: Dragoş 
Stoenescu, Radu Cosmin, Tiberiu 

Negrean, Nicolae Diaconu, Andrei 
Iosep, Andrei Buşilă, Alexandru 
Matei, Mihnea Chioveanu, Dimitri 
Goantă, Ramiro Georgescu, 
Alexandru Ghiban, Kádár Kálmán, 
Mihai Drăgulin, Radu Gospodinov. 
Szövetségi kapitány: Kovács István.

Az Eb csoportok: A csoport: 
Olaszország, Hollandia, Magyaror-
szág, Macedónia, Törökország, Gö-
rögország. A magyar válogatott mér-
kőzései: 1. forduló, január 16.: Ma-
gyarország – Olaszország (22.15); 
2. forduló, január 17.: Magyarország 
– Hollandia (20); 3. forduló, janu-
ár 19.: Magyarország – Macedónia 
(14); 4. forduló, január 21.: Ma-

gyarország – Görögország (20); 5. 
forduló, január 23.: Magyarország 
– Törökország (15.30); B csoport: 
Horvátország, Szerbia, Montenegró, 
Románia, Spanyolország, Németor-
szág. A román válogatott mérkőzé-
sei: 1. forduló, január 16.: Románia 
– Horvátország (15.30); 2. forduló, 
január 17.: Románia – Spanyol-
ország (17); 3. forduló, január 19.: 
Románia – Montenegró (21.30); 
4. forduló, január 21.: Románia – 
Szerbia (14); 5. forduló, január 23.: 
Románia – Németország (18.30). 
A magyar válogatott mérkőzéseit az 
m1, míg a román gárda találkozóit a 
TVR közvetíti.

Nem kaptak hosszú pihenőt a 
Székelyudvarhelyi KC férfi kézi-
labdásai, Vlad Caba vezetőedző 
ugyanis mára hívta össze csapa-
tát. A pontvadászat január 22-én 
folytatódik, addig több felkészü-
lési mérkőzést játszik az SZKC.

Mára hívtak összehívót a 
Szé kelyudvarhelyi KC 
férfi-kézilabdacsapatá-

nál. A téli szünetet követően nem 
lesz hosszas felkészülési időszak, 
hiszen a pontvadászat már január 
22-én folytatódik. Pár edzőmeccset 
már most lekötött az együttes.

A keret ma gyűl össze, igaz, ekkor 
még csak eléggé foghíjason, hiszen 
a román és észt válogatottnál levő 
négy játékos – Tálas Huba, Andrei 
Mihalcea, Gabriel Florea, illetve 
Martin Johannson – csak a nemzeti 
gárdák találkozói után csatlakozik 
a csapathoz. A felkészülés ekkor 
el is kezdődik a folytatásra. Január 
10-én lesz a kötelező orvosi vizsga. 
Egyelőre három barátságos talál-
kozót kötött le a Székelyudvarhelyi 
KC, kettőt Suceaván játszanak, 
egyet pedig hazai környezetben. A 
román bajnokság január 21-én vagy 
22-én a Kolozsvári U elleni hazai 
találkozóval folytatódik.

Az SZKC tervezett felké-
szülési programja: január 4-én 
gyülekező; 10-én orvosi vizsga; 
13-14-én edzőmeccs a román 
ifiválogatottal és az Universitatea 
Suceavával (Suceaván); 17-én 
edzőmeccs a román ifiválogatottal 

(Székelyudvarhelyen); 21-én vagy 
22-én bajnoki meccs a Kolozsvári 
U-val hazai környezetben.

Jól megy a válogatottban
Múlt szerda este zárt kapus 

meccset játszott a román váloga-
tott a hazai rendezésű Európa-
bajnokságra készülő szerbekkel. 
Az újvidéki találkozón háromszor 
húszperces félidőket rendeztek, az 
eredmény döntetlennel zárult. A 
román nemzeti együttesbe behí-
vott három SZKC-játékos igazán 
jól teljesített, a gárda legjobbjai 
voltak. Tálas Huba a mezőny leg-
eredményesebb játékosa volt hét 
góllal, de nem maradt el nagyon 
tőle Florea Gabriel sem: ő négy-
szer talált be. Mihalcea Andrei 
kétszer zörgette meg a házigazdák 

hálóját. A találkozó 31–31-es vég-
eredménnyel zárult. A két együttes 
december 29-én a versenynaptár-
ban is szereplő összecsapáson újból 
megmérkőzött, és a román csapat, 
amely a Fehéroroszország elleni vi-
lágbajnoki selejtezőre készül, bra-
vúrt vitt véghez, miután Újvidé-
ken legyőzte az Európa-bajnokság 
házigazdáját. A szerbek – habár 
nélkülözték néhány meghatározó 
játékosukat – beégtek. Az SZKC-
játékosok is remekeltek. A mérkő-
zésen a szövetségi kapitány, Vasile 
Stângă nevezte mindhárom, a 
Székelyudvarhelyi KC-ban szerep-
lő játékost. Tálas Huba, Mihalcea 
Andrei és Florea Gabriel éltek a 
lehetőséggel. Mind a három játékos 
háromszor volt eredményes a 25–
24 arányban nyert összecsapáson.

Hármas osztrák sikerrel zárult 
a síugrók jubileumi, 60. négy-
sáncversenyének első, pénte-
ki állomása a németországi 
Oberst dorfban: a győzelmet 
Gre  gor Schlierenzauer szerezte 
meg Andreas Kofler, valamint a 
címvédő Thomas Morgenstern 
előtt. A második garmischi futa-
mon csak a harmadik helyezett 
cserélődött ki: Morgenstern he-
lyét a japán Daiki vette át.

Az erős havazás és a kiszá-
míthatatlan szél miatt az 
első sorozatot félbeszakí-

tották, majd később teljesen új-
rakezdték a négysáncverseny első 
etapját. Az újabb ugrások első 
köre után még a 2010-es összetett 
győztes Kofler állt az élen, de a 21 
éves Schlierenzauer másodszor-
ra olyan messzire repült – 137,5 
méterre –, hogy honfitársának 
esélye sem volt az első hely meg-
őrzésére. 

A németországi Garmisch-
Partenkirchenben folytatódott 
a síugrók négysáncversenye va-
sárnap, amelyen Gregor Schlie-
renzauer győzött, megelőzve 
honfitársát, Andreas Koflert és 
a japán Ito Daikit. Az osztrák 
tovább növelte előnyét az ösz-
szetettben, s nem mellékesen 
versenyben maradt az egymillió 
svájci frankos extra bónuszért, 

amely akkor jár, ha mind a négy 
állomáson győzni tud.

Síugró négysáncverseny
Oberstdorf (Németország), 

1. futam: 1. Gregor Schlierenzauer 
(osztrák) 283.3, 2. Andreas 
Kofler (osztrák) 265.2, 3. Thomas 
Morgenstern (osztrák) 264.3.

Garmisch (Németország), 2. 
futam: 1. Gregor Schlierenzauer 
274.5 pont, 2. Andreas Kofler 
270.4 pont, 3. Ito Daiki (japán) 
269.6 pont.

A további program: 3. fu-
tam, ma: Innsbruck (Ausztria); 
4. futam, péntek: Bischofshofen 
(Ausztria).

Folytatódik a biatlon-vk
Ma a negyedik futammal foly-

tatódik a biatlon-világkupasorozat. 
A németországi Oberhofban sorra 
kerülő versenyeken váltó, sprint és 
tömegrajtos számokat rendeznek. 
A program: ma: női váltó, 4 x 6 km 
(19.15); holnap: férfi váltó, 4 x 7,5 
km (19.20); péntek: női sprint, 7,5 
km (19.25); szombat: férfi sprint, 
10 km (15.30); vasárnap, tömegrajt: 
női, 12,5 km (14.30); férfi, 15 km 
(16.30).

Romániát az eddigi világ-
kupafutamokon már részt vettek 
képviselik: Tófalvi Éva, Luminiţa 
Pişcoran és Ferencz Réka. Őket pe-
dig Márton Simon készíti fel.

Sport

Három felkészítő meccs után Kolozsvár ellen játszik bajnokit az SZKC Fotó: Balázs attila / archív

MA KEZDőDiK AZ SZKC FElKéSZüléSE

Összehívták a kézilabdásokat

Magyar és román készülődés a vízilabda-Eb-re

NéGySáNCVErSENy

Két futam után
Schlierenzauer vezet
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> Kosárlabda. December 28–29-én ren-
dezték meg a már hagyományos Nagy Rezső 
Emléktornát, amelyen a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnázium egykori és jelenlegi diák-
csapatai léptek pályára. A kiírásra 12 fiú- és 6 
lánycsapat nevezett be. A rendezvény főszer-
vezője a Megyei Szabadidő Sportszövetség 
volt, a költségeket Csíkszereda önkormányza-
ta, míg a találkozók zökkenőmentes lebonyo-
lítását a Nagy Antal, Silló Géza, Nagy Kinga 
és Tamás Levente tanárokból álló szervező-
bizottság felügyelte. A mintegy 200 amatőr 
sportolót felvonultató emléktornát a fiúknál a 
2008-ban végzősök, míg a lányoknál a 2005-
ben végzősök nyerték meg.

> Premier League. Az új esztendő előtt 
és az új év elején sem állt le a nagyüzem az 
angol labdarúgó-bajnokságban. December 
30. és január 1. között rendezték a 19. for-
dulót, míg január 2-án, illetve ma rendezik 
a 20. fordulót. Eredmények, 19. forduló: 
Liverpool – Newcastle 3–1, Manchester 
United – Blackburn 2–3, Arsenal – QPR 
1–0, Bolton – Wolves 1–1, Chelsea – 
Aston Villa 1–3, Norwich – Fulham 1–1, 
Stoke – Wigan 2–2, Swansea – Tottenham 
1–1, WBA – Everton 0–1, Sunderland – 
Manchester City 1–0; a 20. fordulóban: 
Aston Villa – Swansea 0–2, Blackburn – 
Stoke 1–2, QPR – Norwich 1–2, Wolves 

– Chelsea 1–2, Fulham – Arsenal 2–1. A 
Tottenham – WBA, Wigan – Sunderland, 
Manchester City – Liverpool találkozók 
lapzárta után értek véget, míg az Everton – 
Bolton és a Newcastle – Manchester United 
mérkőzéseket ma 22 órától rendezik. Az 
élmezőny: 1. Manchester City 45 pont, 2. 
Manchester United 45, 3. Tottenham 39.

> Kézilabda. Hétfőtől ismét együtt 
készül a január 15-én kezdődő Európa-
bajnokságra a magyar férfi-kézilabda-
válogatott. Mocsai Lajos szövetségi ka-
pitány alakulata Veszprémben napi két 
edzéssel folytatja a munkát. A keretben 

jelenleg 21 játékos található, a porcko-
rongsérvvel kezelt Laluska Balázs egyelő-
re külön tréningezik. A csapat ma 19.15-
kor a Veszprém Arénában a szlovák 
együttessel találkozik, majd pénteken el-
repül Németországba, és szombaton Bré-
mában, vasárnap pedig Magdeburgban 
a házigazdák válogatottjával csap össze. 
Jövő hét kedden szünnap lesz a felkészü-
lésben, az Eb-keret tagjai január 11-én ta-
lálkoznak majd Szegeden. A csapat még 
az Eb-re utazás előtt, a Tisza-parti vá-
rosban, jövő csütörtökön, 19.15-ös kez-
dési időponttal megmérkőzik a bahreini 
válogatottal.hí
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lakás

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

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

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

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

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

ELADÓ vagy KIADÓ Csicsóban, 
az állomással szemben vállalkozásra 
alkalmas, sok szobás ingatlan nagy 
területtel. Telefon: 0266–321467. 
(21074)

ELADÓ Csíkszépvízen, a gyimesi 
úton felújított ház nagy területtel. Tele
fon: 0266–321467. (21074)

telek

ELADÓ 10 ár beltelek Csíktaplocán, 
a Zsák utcában. A telek mellett víz, 
gáz, villany. Telefon: 0754–021406.

jármű

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

ELADÓ 2008-as évjáratú Dacia Lo-
gan extrákkal. Telefon: 0744–594777. 
(21068)

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

ELADÓ Steyr 70 LE, 4 x 4es trak
tor. CSERE is érdekel U-650-re – 4800 
euró; Massey Ferguson 45 LE traktor 
– 12 500 lej; Fiat 30 LE traktor – 9100 
lej. Telefon: 0752–135883.

vegyes

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

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

ELADÓ gyalupad, maró, asztalos 
kézi szerszámok, kalapácsmalom. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0752–
061951.

ELADÓK használt laptopok. Ár: 
600–800 lej között. Telefon: 0746–
219248. (20996)

Eladók: kockabálázó, permetezők, 
körgereblyék, körkaszák, 3-as LEMKEN 
OPAL forgóeke, takarmánykiosztó. Te
lefon: 0744–514745. (21081)

Eladó bükk-, csere- és vegyes 
(nyár, nyír) tűzifa már 100 lejtől mé
tere. Igény szerint fel is vágjuk, már 1 
öltől házhoz szállítjuk. Telefon: 0752–
632182, 0756–745736. (21086)

állás

Egész napos gondozást igény
lő, idős fekvőbeteg asszony mellé 
gondozónőt KERESÜNK. Telefon: 
0755–098933. (21075)

Németországi mezőgépszervizbe 
németül beszélő szakembert KERESEK. 
Telefon: 0744–514745. (21081)

idézés

Megidéztetik Szilveszter Lidia 
(utolsó ismert lakhelye Csíkszereda, 
Harom út 15. szám) alperesi minő
ségében a Hargita Megyei Törvény
széknél lévő 2935/96/2011-es ügy
csomóban a felperes Hargita Megyei 
Szociális Gondozási és Gyermekvé
delmi Vezérigazgatósággal szemben, 
amelynek tárgya a kiskorú elhelye
zésére vonatkozó intézkedés fenntar
tása, a tárgyalási nap pedig 2012. 
január 26.

szolgáltatás

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

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

Vállalunk belső munkálatot A-tól 
Zig. Telefon: 0752–632182, 0756–
745736. (21086)

társkereső
Német üzletember keres erdélyi 

lányt vagy hölgyet 25-40 éves korig 
komoly kapcsolatra. Telefon: 0752–
646032. (21081)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága jó 
édesanyánk,

özv. PINTÉR LAJOSNÉ

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek és fáj
dalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család.

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

SÁNTUS ANDRÁS

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

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

ANTAL JÁNOS

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek, segítő ke
zet nyújtottak és mély fájdalmunk
ban osztoztak. A gyászoló család. 
(21082)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2006. 
január 3-ra, a csíkszentléleki

MOLNÁR ANDRÁS

halálának 6. évfordulóján. Legyen Isten
től áldott csendes pihenése! Szerettei.

Istenem, óvd őt és öleld át helyettünk,
Mert csak te tudod
mennyire szerettük,
Hogy ő miénk volt és az is marad,
Mert aki szerettei szívében él,
az nem hal meg, csak távol van.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2009. január 
2ára,

ANDRÁS ISTVÁN

halálának 3. évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2012. január 7-én 17 
órakor lesz a gyergyókilyénfalvi temp
lomban. Gyászoló szerettei. (21071)

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk drága halottunk,

LADÓ DÉNESNÉ
szül. Basa Magdolna

halálának 2. évfordulóján. Az engesztelő 
szentmise február 7-én, reggel 7 órakor 
lesz a Szent Kereszt-plébániatemplom
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Gyászoló szerettei.

részvétnyilvánítás

A Hargita Népe Szerkesztősége 
őszinte részvétét fejezi ki volt kollé
gánknak, Kozán Istvánnak édesapja 
elvesztése miatt érzett fájdalmában.

Szomorúan értesültünk mélyen 
tisztelt igazgatónk,

ANTAL ISTVÁN ÖRS
(építészmérnök)

elhunytáról. Őszinte részvéttel oszto
zunk a család gyászában. Az ASCO 
Rt. munkaközössége.

Megrendülten értesültünk volt 
lakótársunk,

GYÖRGY IRÉN 

(Ferenc Zoltán édesanyja) haláláról. 
Őszinte részvétünket fejezzük ki a 
gyászoló családnak. A Fenyő utca 
9A/A lépcsőház lakói. (21088)

Hirdetések
?

„Velünk sírnak a templomi harangok,
mert akit szerettünk, minket itt hagyott.
Elköltözött tőlünk az örök hazába,
csendes temetőbe, holtak otthonába.
Koporsója fölött a szeretet könnyeit ontjuk,
áldozatos életéért köszönetet mondunk.”

Szívünk mély fájdalmával,  de Isten akaratában megnyu
godva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, 
apatárs, testvér, rokon, szomszéd és ismerős,

KOZÁN ISTVÁN

életének 73., házasságának 41. évében, 2012. január 2-án, rövid betegség 
után visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Értünk hozott áldozataidért és szeretetedért most, a búcsú pillanatában 
könnyes szemmel mondunk köszönetet.
Mindig velünk voltál, mindig köztünk leszel! Isten veled!
Drága halottunkat 2012. január 5-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a szent
egyházasfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! Részvétnyilvánítás: január 3-án és 4-én 17–21 óráig; január 
5-én 13 órától. A gyászoló család.

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

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, test
vér, nagyapa, apatárs, sógor, rokon, barát és jó szomszéd,

NAGY ANDRÁS
nyugalmazott főerdész

életének 77., házasságának 53. évében, 2012. január 2-án rövid szenve
dés után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2012. 
január 5-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a tusnádfürdői ravata
lozóból a helyi temetőbe. Nyugodjál békességben! A gyászoló család – 
Tusnádfürdő.

?
„Mily rövid az élet...! mint hullócsillag futása,
Mely földünk körébe jutva, lángra gyúl és tűz-barázdát
Írva elszalad, gyorsabban, mint egyet pillantanál.”

(Arany János)

Fájdalomtól megtörten tudatjuk mindazokkal akik ismerték, 
szerették és tisztelték, hogy a szerető feleség, jó édesanya, 
nagymama, testvér és rokon, a csíkkarcfalvi származású

SZEKERES LENKE
(nyugalmazott tanítónő)

sok küzdelemmel és gyötrelemmel telt életének 87. évében, türelemmel vi
selt betegség következtében 2012. január 1-jén csendesen elhunyt. Család
jában, munkájában, emberi méltóságában és szülei iránti megkülönböztetett 
tiszteletében példaként járt előttünk. A Mindenható akaratába belenyugodva 
búcsúznak tőle gyermekei: Kedves Péter, Kedves Melinda; unokái: P. Noémi, 
Kedves Örkény, Kedves Csanád, valamint a rokonok és ismerősök. Örök nyu
galomra való helyezése katolikus szertartás szerint a csíkszeredai Kalász 
negyedi temetőben lesz 2012. január 4-én, 15 órakor. Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt egy órával a Kalász negyedi ravatalozóban fogadunk. Emlékét 
magunkban őrizzük. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él és örökre itt marad.”

(Reményik Sándor)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyu
godva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, jóságos nagyma
ma, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd,

GYÖRGY IRÉN
(szül. Bokor)

életének 75., házasságának 36. évében január 1-jén lelkét visszaadta Terem
tőjének. Drága halottunk földi maradványait 2012. január 4-én, ma 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai állomás melletti temetőbe. Részvét
nyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Emléke szívünkben örökké élni 
fog. Nyugodjál békében! A gyászoló család – Csíkszereda.

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

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó feleség, édesanya, anyós, testvér, nagymama, anyatárs, 
rokon és jó szomszéd,

BOTÁR GYÁRFÁSNÉ
Boldizsár Margit

életének 69., házasságának 45. évében 2011. december 31-én 
17 órakor türelemmel viselt betegség után szerető szíve meg
szűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2012. január 4-én, ma 
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Fájó szívvel búcsúznak tőled szeretteid. Nyugodjál csendesen, 
az Úr Jézus szent nevében! A gyászoló család – Csíktaploca.

hargitanépe2012. január 4., szerda  | 13. oldal 

„Halál nincs hát, csak leoltják a villanyt,
s nem találjuk megszokott tárgyainkat,
és minket sem talál már senki sem,
pedig akkor is itt leszünk, akárcsak az éjszakai fák,
kik fényre várnak, s újjászületnek majd egy reggelen.”

(Markó Béla)

Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik is
merték és szerették, hogy a szeretett férj, drága jó édesapa, 
nagytata, testvér, após, sógor, önzetlen jó barát és munkatárs,

ANTAL ISTVÁN ÖRS
építészmérnök

életének 68., boldog házasságának 43. évében hosszan tartó betegség 
után 2012. január 2-án örökre megpihent. Szeretett halottunk földi marad
ványait folyó hó 5-én délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a csík
szeredai Kalász negyedi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk.
Földi utad véget ért, de szereteted, jóságod és emberséged bennünk él 
tovább.
Nyugodjál csendesen. A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 
1997. január 1-jére,

BÁLINT ANDRÁSNÉ
Potyó Valéria

halálának 15. évfordu ló ján. Drága 
emlékét szívünkben megőrizzük egy 
életen át. Pihenésed legyen csendes, 
emléked áldott! Férje – Tusnádfürdő. 
(21014)

elhalálozás



Győzelemmel zárta az elmúlt évet 
és győzelemmel kezdte 2012-t a 
HSC Csíkszereda jégkorongcsa-
pata, pénteken a brassóiakat, 
tegnap este a Steauát múlta felül 
a csíki csapat a Vákár Lajos Mű-
jégpályán. Pénteken az Újpest el-
len már Csíkkarcfalván játszanak 
a kék-fehérek.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Két hazai csapatot győzött le a 
HSC Csíkszereda, a Brassói 
Fenestela 68 ellen sikerrel 

zárták az évet pénteken, tegnap este 
pedig a Steauát múlták felül a 2012-
es év első romániai mérkőzésén a 
csíkiak.

Nem a legjobb formáját mutat-
ta a HSC Csíkszereda az elmúlt év 
utolsó mérkőzésén, a barcaságiak a 
találkozó elejétől az ellentámadásra 
rendezkedik be, de ez nem nagyon 
zavarta meg a csíkiakat. Az első har-
mad közepén emberelőnybe jutott a 
kék-fehér csapat, ám a fórt nemhogy 
gólra nem sikerült váltani, hanem 
egy ellentámadás végén Rajcak sze-
rezte meg a brassóiak számára a veze-
tést hátrányból. A gól nem törte meg 
a HSC-t, gyakorlatilag továbbra is 
folyamatosan támadtak, ám a hely-
zetek rendre kimaradtak. Az egyen-
lítés a játék képe ellenére a meccs 
felénél érkezett, ekkor Nagy István 
egy kapu előtti kavarodásból volt 
eredményes. Három perccel később 
Papp emberelőnyös helyzetet váltott 
gólra egy távoli lövés után, de négy 

perccel később már újra a brassóiak 
vezettek, miután Zsók és Rajcak 
egy-egy emberfórt váltott gólra.

Az utolsó harmadot nagyon 
gyengén kezdték a hazaiak, a tá-
madások rendre elakadtak a bar-
casági védőkben, amikor pedig si-

került a korongot kapura lőni, azt 
Fülöp Rajmond tudta hárítani. Az 
idő teltével azonban belelendültek 
a HSC hokisai, az utolsó öt perc 
pedig igazi gólparádét hozott. Az 
55. percben Podstavek és Petres is 
gólt ért el, az 58. percben Varga 
egyenlített, negyven másodperc-
cel később Hurtaj újra megsze-
rezte a vezetést a HSC-nek, majd 
tizenhat másodperccel a vége előtt 
Szőcs az üresen hagyott brassói 
kapuba talált be, beállítva a 6–4-es 
végeredményt.

A találkozó utolsó másodper-
ceiben Antal Zsombor a csíki kapu 
mögött durván elütötte Hurtajt, a 
szabálytalanságot azonban annak el-
lenére nem vette észre Gergely Lehel 
játékvezető, hogy alig pár méterre 
történt az eset, ahol éppen ő állt… 
A szlovák hokis egyébként izomzú-
zódást szenvedett az ütközés követ-
keztében.

Rosszul sikerült az első harmad 
tegnap a Steaua ellen a HSC-nek, 
a fővárosiak a szünetig kétgólos 
előnyt harcoltak ki, ám a HSC a 
második játékrészben lehengerlő 
játékot bemutatva fordított és nyer-
te meg a találkozót. Berdila már a 
2. percben megszerezte a vezetést a 
vendégeknek, de két perccel később 
Mihály egyenlített. A bukarestiek 
azonban egy emberhátrányt és egy 
emberelőnyt is gólra váltottak az 
első szünet előtt. A második har-
madban összekapták magukat a 
csíki hokisok, Novák előbb Mihályt, 
majd Pappot szolgálta ki remekül, 

végül pedig a cseh csatár is betalált 
Catrinoi ketrecébe. Noha az utolsó 
játékrészben is csíki fölényben zaj-
lott a mérkőzés, több gól nem esett a 
találkozón, amelynek végeredménye 
egyáltalán nem tükrözi reálisan a két 
csapat közötti különbséget.

Eredmények
HSC Csíkszereda – Brassói 

Corona Fenestela 68 6–4 (0–1, 
2–2, 4–1) /Nagy I. (28.), Papp (31.), 
Podstavek (55.), Petres (55.), Hurtaj 
(58.), Szőcs (60.), illetve Rajcak (11., 
36.), Zsók (34.), Varga (58.)/.

Miskolci Jegesmedvék – Sapa Fe-
hérvár AV19 8–3 (1–2, 4–0, 3–1) /
Chmelo (13.), Fodor (21.), Dubek 
(34.), Rafaj (39., 48.), Saluga (40., 
59.), Mocsári (60.), illetve Fekti (7.), 
Tóth A. (14.), Németh (43.)/.

Ferencváros – Dab.Docler 3–2 
(0–0, 2–0, 1–2) /Heikkinen (24.), 
Nagy (28.), Jánosi (58.), illetve Jonkl 
(59.), Virág (60.)/.

Dab.Docler – Sapa Fehér-
vár AV19  7–1 (1–0, 2–1, 4–0) /
Hüffner (11., 36.), Peterdi (30.), 
Mihalik (49.), Somogyi (50.), 
Gröschl (55.), Pavuk (59.), illetve 
Németh (26.)/.

HSC Csíkszereda – Steaua 
4–3 (1–3, 3–0, 0–0) /Mihály 
(4., 27.), Papp (34.), Novak (38.), 
illetve Berdila (2.), Krug (13.), 
Piszarenko (19.)/.

A Jegesmedvék – Dab.Docler 
és a Ferencváros – Újpest találkozó 
lapzárta után ért véget.

GyőzELEM az éVzárón éS az éVkEzdéSEn iS

Fontos meccseket nyert a HSC
TraGédia a dakar ELSő SzakaSzán

Meghalt egy motoros
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Sport

> A kanadai Edmontonban és Calga-
ryban zajlik az U20-as jégkorong-világ-
bajnokság. A csoportkör utolsó eredmé-
nyei: A csoport: Lettország – Oroszország 
0–14, Svédország – Szlovákia 9–1, Svájc 
– Lettország 5–3, Szlovákia – Svájc 6–4, 
Oroszország – Svédország 3–4 (szétlö-
véssel). A csoport végeredménye: 1. Svéd-
ország 10 pont, 2. Oroszország 10 p., 3. 
Szlovákia 6 p., 4. Svájc 4 p., 5. Lettország 
0 p.; B csoport: Dánia – Kanada 2–10, 
USA – Csehország 2–5, Finnország – 
Dánia 10–1, Csehország – Finnország 
0–4, Kanada – USA 3–2. A csoport vég-
eredménye: 1. Kanada 12 p., 2. Finnor-

szág 9 p., 3. Csehország 6 p., 4. USA 3 p., 
5. Dánia 0 p. A kiesés elkerüléséért: Dá-
nia – USA 3–11, Svájc – Lettország 5–3, 
Svájc – Dánia 4–3 (hosszabbítás után). 
Az USA – Lettország találkozó lapzárta 
után ért véget, a Lettország – Dánia ma 
20, a Svájc – USA mérkőzés pedig éjfél-
kor kezdődik.

Hétfőn a negyeddöntőket rendezték 
a felső ágon. Oroszország aranygóllal 
győzte le Csehországot, a másik mecs-
csen a finnek Szlovákiát verték meg, a 
találkozón megdőlt egy rekord: megvan 
minden idők legfiatalabb gólszerzője. 
Az orosz származású, de finn születésű 

Alekszander Barkov 16 évesen és 4 hó-
naposan talált be, 21 nappal fiatalabban, 
mint az eddigi csúcstartó, a 2003. decem-
ber 28-án eredményes Sidney Crosby. 
Eredmények: Finnország – Szlovákia 8–5, 
Oroszország – Csehország 2–1 (hosszab-
bítás után). A Svédország – Finnország 
és Kanada – Oroszország elődöntőket az 
éjszaka folyamán rendezték, a 6. helyért 
Csehország Szlovákiával mérkőzik hol-
nap hajnali 4 órától.

> Winter Classic. A New York Rangers 
kétgólos hátrányból fordítva 3–2-re le-
győzte a Philadelphia Flyerst az NHL 

hagyományos nyitott pályás mérkőzésén, 
a Winter Classicon. Az észak-amerikai 
profi jégkorong ligában (NHL) ez volt 
az ötödik nyitott pályás bajnoki meccs, 
amelyet most kivételesen nem január el-
sején, hanem másodikán tartottak, mert 
újév napjára esett az NFL alapszakaszá-
nak zárása. A mérkőzésnek a philadelphi-
ai Citizens Bank Park, a helyi Phillies ba-
seballcsapatának stadionja adott otthont, 
a helyszínen 47 ezer szurkoló foglalt he-
lyet. A meccs még világosban kezdődött, 
majd az első harmad után felkapcsolták 
a reflektorokat is. A két csapat játékosai 
retrómezben léptek pályára.hí
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Életét vesztette egy argentin 
motoros a Dakar-rali első 
szakaszán. Jorge Andrés Mar-

tínez Boero, a Mar del Plata és Santa 
Rosa közötti útvonalon, a mért sza-
kasz 55. kilométerénél szenvedett 
balesetet, majd szívroham következ-
tében halt meg. Az orvosok öt perc-
cel a tragikus bukás után érkeztek a 
helyszínre helikopterrel, megpróbál-
ták újjáéleszteni, de a beavatkozás 
nem sikerült. Boero a kórházba szál-
lítás közben hunyt el.  

A Mar del Plata környékén ren-
dezett 57 km távú versenyen a moto-
rosok közül a chilei Francisco Lopez 
érte el a legjobb időt. Szalay Balázs 
(képünkön) a 22. helyen ért célba 
az autósok versenyében a Dakar-rali 
vasárnapi szakaszán, melyen az orosz 
Leonyid Novickij volt a leggyorsabb. 
A másik magyar autós, Sebestyén 
Sándor a 132. időt autózta.

Hétfőn az autósoknál a katari 
Nasszer al-Attijah, míg a motorosok 
versenyében a spanyol Marc Coma 
nyert. A címvédő al-Attijah vasárnap 
műszaki problémákkal küszködött 
és több mint kilenc percet vesztett. 
A motorosok versenyében a címvé-
dő spanyol Marc Coma nyert. Szalay 

Balázs a 64. helyen ért célba az au-
tósok versenyében, a magyar csa-
pattól származó információ szerint 
az etap alatt egyszer egy órára meg 
kellett állniuk, mert vélhetően az 
üzemanyag túlforrósodott, később 
elakadtak egy katlanban, majd a 
kormányszervo mondta fel a szolgá-
latot. A csapat versenykamionja – a 
Darázsi Zsolt, Hoffmann Péter, Vö-
rös Ferenc trió – a 28. helyen végzett. 
A másik magyar autós, Sebestyén 
Sándor a viadal hivatalos honlapja 
szerint a 117. lett.

Eredmények. 1. szakasz, Mar 
del Plata-Santa Rosa (819 km/57 
km gyors): Motorosok: 1. Francis-
co Lopez (chilei, Aprilia), 2. Marc 
Coma (spanyol, KTM), 3. Javier 
Pizzolito (argentin, Honda). Au-
tósok: 1. Leonyid Novickij (orosz), 
2. Krzysztof Holowicz (lengyel), 3. 
Stéphane Peterhansel (francia, mind 
Mini). 2. szakasz, Santa Rosa de la 
Pampa-San Rafael: Motorosok: 1. 
Marc Coma, 2. Cyril Despres (fran-
cia, KTM), 3. Joan Barreda Bort 
(spanyol, Husqvarna). Autósok: 1. 
Nasszer al-Attijah (katari, Hummer), 
2. Stéphane Peterhansel, 3. Robby 
Gordon (amerikai, Hummer).

Catrinoi a négy gól ellenére remekül állta a csíki rohamokat fotó: csíki zsolt

Lemondtak az edzők

Az elmúlt héten elszenvedett 
Steaua elleni vereséget követő-
en lemondott a Brassói Corona 
Fenestela 68 csapatának edzői 
stábja. Antal Előd és Kovács Lász-
ló a klub megalapítását követően 
vette át a csapat irányítását.

„A Brassóban elszenvedett 
Steaua elleni vereséget követően 
(2011. december 27., – szerk. 
megj.) benyújtottuk a lemon-
dásunkat, amelyet a klubvezetés 
el is fogadott. Arról is tudomá-
sunk van, hogy már tárgyaltak 
néhány külföldi szakemberrel, 
de még nem tudjuk, ki vezeti 
majd a csapatot januártól. Arról 
viszont egyezség született, hogy 
amíg nem érkezik meg az új 
edző, Antal Előddel továbbra is 
ellátjuk az eddig ránk bízott fel-
adatokat” – nyilatkozta lapunk-
nak Kovács László. Hozzátette, 
az utánpótlás-nevelésben szeret-
nék kivenni részüket, ám az is 
elképzelhető, hogy közülük vá-
laszt majd segítőt a barcaságiak 
új trénere.
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Szerda
Az év 4. napja, az esztendő végéig hátralévő 

napok száma 362. Napnyugta ma 16.44-kor, 
napkelte holnap 8.01-kor. 

Isten éltesse 
Titusz és Leona nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Titusz jelentése: tisztel, be-

csült, tiszteletreméltó férfiú; mezei galamb, míg a 
görög–latin eredetű Leona jelentése: oroszlán. 

Január 4-én történt 
1832. Megjelent a Széchenyi István által 

alapított politikai hírlap, a Jelenkor. 
1942. Megkezdődött a magyar hadsereg 

újvidéki „tisztogatása”, a „hideg napok” során 
összesen 3340 személyt gyilkoltak meg. 

1999. A Zsil völgyében Miron Cosma 
vezetésével mintegy tizenötezer szénbányász 
kezdett általános sztrájkot a tervezett bányabe-
zárások ellen tiltakozva. 

Január 4-én született 
1483. Rodolfo Ghirlandaio firenzei festő 
1643. Isaac Newton angol fizikus, mate-

matikus, csillagász 
1870. Kárpáthy Jenő festő 
1900. James Bond amerikai ornitológus, 

Ian Fleming regényíró az ő nevét kölcsönözte 
a világ leghíresebb titkosügynökének 

1941. George Pan Cosmatos görög szár-
mazású kanadai filmrendező 

1974. Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas zongoraművész 

Január 4-én halt meg 
1821. Elizabeth Ann Seton Amerika első 

szentje, a „Szeretet nővérei” rend megalapítója 
1873. Bernát Gáspár író és újságíró 
1960. Albert Camus Nobel-díjas francia 

regény- és drámaíró, filozófus 
1965. Thomas Stearns Eliot amerikai szár-

mazású Nobel-díjas angol költő, író, kritikus

karitatív est 

Fotókiállítással egybekötött karitatív 
előadásra készül a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház. Az intézmény ezzel az ese-
ménnyel kíván csatlakozni az Erdélyi Magyar 
Televízió akciójához, amelyet a Balázsfalva 
árnyékában tengődő Tür nevű szórvány ma-
gyar falu plébánosa, Kémenes Lóránt indí-
tott útjára, és amely az ottani Magyar Ház 
felújítását tűzte ki célul. A színház Mustár-
mag című, Wass Albert írásaiból összeállított 
egyéni produkciójára vasárnap 19 órától ke-
rül sor a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plé-
bániatemplomban. Az előadásra a belépés 
ingyenes, utána adományokat gyűjtenek a 
türi Magyar Ház felújítására. A fellépést meg-
előzően, ugyancsak a Szent Miklós-plébánia-
templomban, Kémenes Lóránt türi plébános 
Életkép(es) című fotókiállításának megnyi-
tójára látogathatnak el. A tárlat január 15-ig 
tekinthető meg. Wass Albert műveiből az elő-
adást összeállította és előadja: Kulcsár-Székely 
Attila. Rendező: Csurulya Csongor.

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas Attila, Darvas Beáta, Domján 
Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs Katalin, 
Jakab Árpád, Jánossy Alíz, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin 
Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Terjesztési menedzser: Sarkadi Alex 0726–366453 Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Lapterv: Mihály László Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.
org/hargitanepe Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153
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Színház
Anthony Marriott és Alistair Foot Csak 

semmi szexet kérem, angolok vagyunk című 
produkcióját Nagy István rendezésében 
holnap és pénteken este 19 órától tekinthe-
tik meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház társulatának előadásában a Haáz Re-
zső-, majd a Kovács György-felnőttbérlettel. 

*
A Gazdag szegények című zenés vígszín-

művet pénteken 19 órától láthatják a Csíki 
Játékszín nagyszínpadán. Jókai műve alapján 
a szövegkönyvet Bognár Róbert és Schlanger 
András írta, Darvas Ferenc pedig Várady Sza-
bolcs verseihez komponált zenét. Érvényes a 
Bánk bán-bérlet.

* 
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 

Színház társulata új bemutató előadásra ké-
szül, a Kantarzsíni bolhapiac című zenés, tán-
cos előadást január 13-án 19 órától láthatják. 
A darab megtekintésére érvényes a Ferenczy 
István-bérlet. További előadások: január 23-án 
(érvényes a Salamon Ernő-bérlet) és január 29-
én (érvényesek az elmaradt bérletek). A jegyek 
ára 12 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 7 lej.

Közkorcsolyázás
A csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán 

ma, holnap és pénteken 18–20 óra között, 
szombaton 19–21 óra között lesz közkorcso-
lyázás.

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

Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíkszere-
da, Petőfi Sándor utca 38. szám):  ma és holnap 
12 órától, szombaton 18 és vasárnap 20 órától 
a Conan a barbár című filmet láthatják, pén-
teken 20 órától, illetve szombaton 15 órától a 
Transformers 3. részét kísérhetik figyelemmel. 
A Daybreakerst ma, holnap és szombaton 20 
órától vetítik. Az Avatar című filmet pénteken 
12 és 15 órától láthatják a mozirajongók. A 
Piranha című filmet vasárnap 16 órától tűz-
ték műsorra. Az Utazás a föld középpontja felé 
című filmet ma és holnap 10, pénteken 18, míg 
vasárnap 14 órától láthatják, a Karib tenger ka-
lózait ma és holnap 18, pénteken 10, vasárnap 
pedig ismét 18 órától tekinthetik meg. A Shrek 
mesefilmet szerdán és csütörtökön 16 órától, a 
Polar expresszt pedig szombaton 10 és vasár-
nap 12 órától vetítik. Az Aranyhaj és a nagy 
gubanc című filmet pedig vasárnap 10 órától 
mutatják be. Helyfoglalás a 0757–565398 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon. 

Korodi Attila válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának meghívottja Korodi Attila Har-
gita megyei parlamenti képviselő, a külügyi 
bizottság elnöke. A hallgatók a műsor idején 
kérdéseket tehetnek fel a 0265–307777 vagy 
a 0365–424433-as telefonszámokon, illetve 
a 0755–044519-es SMS-számon, valamint, a 
műsort megelőzően is, a mibensegithetunk@
marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen. Műsor-
vezető: Agyagási Levente. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

 www.parapista.com

– A konferencia már elkezdődött, kérem, 
tessék a legnagyobb csendben elfoglalni a helyet.

– Hűha, máris elaludtak?

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Kutyakomédia.  
Kemény János Művei, 2.

Színpadon a Gruppen-Hecc

Kemény János életmű-sorozatának második kö-
tete a Kutyakomédia című regény. Alapvetően 
derűs hangvételű írásmű, amelynek cselekmé-

nye egy tivornyázás nyomán lelőtt kutya története körül 
bonyolódik. A mulatságos kezdet után azonban a regény 
életbe vágó problémákat vet fel: az egy közösségben élő 
románok és magyarok mindennapjaiban fellelhető ellen-
ségeskedéseket, de barátságokat is, és nem utolsósorban a 
falu élelmes gazdáinak pártoskodását, kisszerű, ám véresen 
komoly hatalmi harcát.

A könyv terjedelme 176 oldal, ára: 20 lej. A könyv 
megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszere-
da, Petőfi utca 4. szám, tel.: 0266–316798.

A XX-on is nevetni fox címmel 20 év politikai 
kabaréinak legjavát, régi és új jeleneteket, dalokat 
mutat be a Gruppen-Hecc kabarétársulat fenn-

állásának 20. éves évfordulója alkalmából. Előadásukat 
Csíkkarcfalván január 20-án 19 órától, Gyergyóremetén 
január 27-én szintén 19 órától tekinthetik meg. Írták: 
Nagy István, Molnár Tibor és az élet. Fellépnek: Nagy 
István, Szélyes Ferenc, Kárp György, Henn János, Ördög 
Miklós Levente, Biluska Annamária, Somodi Hajnal és 
Fodor Piroska. Zenél az Autostop MS zenekar. Hang- és 
fénytechnika, vizuális effektek: Göllner Károly, producer: 
Hompot Szilárd. 
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Közlekedési lámpák
nemtelenítése

„Nemteleníti” a gya-
logosoknak szóló 
közlekedési lám-

pajelet egy önkormányzat Nagy-
Britanniában: a zöld férfit zöld 
figurára cseréli. Lincolnshire 
grófság elöljárói ily figyelmesek. 
A lámpán ugyan marad a szok-
nyátlan és rövid hajú, ezért in-
kább férfinak tűnő lépő figura, 
ám a lámpa nyomógombjánál 
lévő figyelmeztető feliraton már 
nem green man – azaz zöld fér-
fi –, hanem green figure – azaz 
zöld alak áll. A szöveg: Only 
CROSS with GREEN figure – értelme: Csak 
zöld jelzéskor menjen át a zebrán! Az újítást 
a brit Boston városának egyik elöljárója azzal 

magyarázta, hogy a zöld férfialak 
szexista, férfiuralmat sugallhat. A 
nők azt gondolhatják, hogy a fér-
fiak irányítják őket, ha egy zöld 
férfi mondja meg nekik, mikor 
mehetnek át az úton.

A „nemtelenítő” figyelmes-
ségnek azonban nem örül a la-
kosság. „Ennek pénzbe kellett 
kerülnie. Jobb dolgokra is költ-
hetnék, mint ilyen feleslegesség-
re” – dohogott egy 64 éves férfi. 
A nők oldalán sem ujjonganak. 
„Minden áldott nap átmegyek 
ezen a zebrán, de még soha nem 

okozott gondot se nekem, se másoknak, hogy 
férfi a zöld figura” – idézett egy 30 éves nőt a 
The Daily Telegraph című brit lap.

Látvány  macalik ernő felvétele

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2012. január 4.

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 18-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Csökken a felhőzet, a hegyvidéken kisebb eső 
is előfordulhat.  A helyenként erős északnyugati 
szél mérséklődik.
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A világhálót böngésző generációk 
egyik újabb szenvedélye az egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendő fun-
blogok böngészése lett. Ezek az internet 
olyan bugyrai, ahová unatkozó emberek 
járnak a nap több szakaszában is egy kis 
vidámságot keresve, amely itt teljes egé-
szében átértelmeződik. Önreflexív poénok 
ezek, amelyek különböző ismert viccekből, 
sztereotípiákból, viselkedési formák tu-
datosításából alakulnak ki. De ezt nem 
kell különösebben részleteznem, hiszen 
merem feltételezni, hogy e sorokat olva-
sók némelyike is látogat ilyen oldalakra, 
mint például a Demotiváló és testvér-
oldalai. Az angol nyelv ismerői a 9gag 
oldalról is hallottak (amelynek melles-
leg bárki lehet szerkesztője egy feltöltött 
tartalommal), amit nemes egyszerűség-
gel az emberi lélek beszippantójaként is 
neveznek, hiszen nem mindig egyszerű 
leakaszkodni róla, mivel tartalma akár 

percenként frissül, emellett pedig végig-
böngészhető a teljes archívuma. Ebben a 
világban a „mémek” a főszereplők, akik 
olyan szerkesztett, karikatúraszerű raj-
zok, fényképek, amelyek az emberi érzé-
seket, kifejezéseket hivatottak megszemé-
lyesíteni a már lassan divatjukat múló 
szmájlikhoz hasonlóan. A világháló 
ebben a bugyrában Chuck Norris a min-
denható, nincs olyan adottság, amit egy 
ázsiai ember ne tudna százszor jobban 
bárkinél. Emellett pedig olyan minden-
napi helyzetek vázolódnak fel, amik szin-
te mindenkivel megesnek nap mint nap. 
Ezeket nézve esik le a tantusz ilyenkor: 
jééé, ez nem csak velem történt meg! 

Lassan azt is tudatosítanunk kell, hogy 
a közösségi oldalaink lassan összefonódnak 
a funblogokkal, megtelnek tartalmukkal, 
hiszen mindig akad minimum egy olyan 
ismerős, aki előszeretettel osztja meg ezeket 
a nagyvilággal.

Unatkozunk?
 villanás n Tamás Attila
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