
Kivonulhat az udvarhelyi piacról a Bálint trans

Hajsza az utasokért
Elszippantják a székely udvar helyi városi autóbuszjáratok utasait a vidéki buszok. Amennyiben 

az önkormányzat nem talál megoldást az évek óta fennálló problémára, akár az is megtörténhet, 
hogy a tömegközlekedés idén esedékes új licitjén a marosvásárhelyi központú Bálint Trans beje-

lenti: kivonul a számára amúgy is gyengén jövedelmező udvarhelyi piacról. > 5. oldal

Ádáz konkurrencia. A vidéki buszok naponta mintegy négyszáz utast „halásznak el” a városi járatok elől fotó: Balázs attila

Változó helyi 
adók és illetékek 524 Szünetelt  

a melegvízszolgáltatás

hirdETéSEk

hetvenhét csutaKKal 

maradtaK

Fatolvajok 
karácsonya 

Kellemetlen látogatók tették 
tiszteletüket a csíkrákosi 

Pogányvár Közbirtokosság terü-
letén az ünnepek alatt. A feltehe-
tően Szentegyháza-Kápolnásfalu 
környékéről érkezett fa-
tolvajok, kihasználva a ka-
rácsonyi csendet, valamivel 
több mint száz köbméter fát lop-
tak el az erdőből.

a városKözponti 

incidens fejleményei 

Bíróságra kerül 
a verekedők ügye
Készül a vádirat a városközpon-

ti fiatalok bántalmazóinak 
az ügyében. A székelyudvarhelyi 
ügyészség ma átadja a bíróságnak 
az ügy iratcsomóját. Hogy mi áll 
ebben, nem tudni, ahogyan azt 
sem, lesz-e per, s ha igen, mikor. 
Lapunknak Orbán Dávid, 
az egyik megvert fiatal-
ember azt mondta: „nem 
hagyjuk abba, végig fogjuk csinál-
ni az ügyet”.
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pénzügyi gondoK 

lehetneK

Készül 
az SK programja
Január 10-én, kedden kezdi 

meg a tavaszi felkészülést a 
Székelyudvarhelyi SK teremlab-
darúgó-csapata a román bajnok-
ság hátralevő szakaszára. Jakab 
Zoltán, a gárda trénere reális 
célnak a kisdöntőbe való beke-
rülést tartja. Egyelőre 
a felkészülési program 
kidolgozása zajlik, de az 
új év eleje sem mentes a pénzügyi 
gondoktól.

Udvarhelyszék 
új napilapja. 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553 014

hargitanépe 

hargitanépe 

Megújult erővel 
a megkezdett úton

Mágikus újesztendő
Az idei év – politikában, gazda-

ságban, ginzenggyökér-labdacsban 
és energiakarkötőben – kétségtele-
nül kedvezni fog az újabb mágusok 
megjelenésének, és ismét hor-
dóra állítja a már ismerteket. 
Ha figyelembe vesszük, hogy 
választási év következik, egy fok-
hagymakoszorú nem árthat.

3

Burus jános Botond

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3219ì
1 amerikai dollár USd 3,3208î
100 magyar forint hUF 1,3514î



Ráduly: az utóbbi időben csökkent a csőtöRések 

Szünetelt a melegvíz-szolgáltatás

székelykeResztúR: munkás év volt

Rafai folytatná az elkezdett munkát

újabb csőtörés miatt szünetelt 
tegnap délelőtt a melegvíz-szol-
gáltatás székelyudvarhelyen. a 
közművek igazgatója szerint 
azonban a meghibásodások 
száma jelentősen csökkent, és 
a folyamatban levő, valamint a 
tervezett korszerűsítéseknek 
köszönhetően a szolgáltatás 
javulni fog.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Csőtörés miatt szünetelt 
tegnap délelőtt a meleg-
víz-szolgáltatás a felső 

Bethlen negyedi Lakatosok, Győ-
zelem, Cipészek, Kós Károly ut-
cákban. 

– Elég régi vezetékekről van 
szó, ugyanis a negyed építésekor 
kerültek a földbe, és eljárt felet-
tük az idő – fogalmazott Ráduly 
Mihály, az Urbana Rt. ügyvezető 
igazgatója.

A meghibásodás kijavítása dél-
utánra tolódott, mivel a javítási 
munkálatok közben az ott elhala-
dó fűtésvezetéken is hibát észlel-
tek a cég munkásai, így annak ál-

lapotát is helyreállították. Ráduly 
elmondása szerint, bár mostanában 
is előfordulnak meghibásodások, 

ezek száma a korábbi évekhez ké-
pest jelentősen csökkent, ugyanis 
míg korábban hetente két-három 

alkalommal is előfordult csőtörés, 
addig most csupán havonta egy-két 
eset fordul elő. A tervek szerint a 

környéken a hálózattal a jövőben 
nem lesznek problémák, ugyanis az 
alsó Bethlen negyedben sikerült már 
nagyrészt felújítani a vezetékeket, 
és a felső negyedben is jól haladnak 
a munkálatokkal, amit az idén a re-
mények szerint be is tudnak fejezni. 
A vezetékek felújítása mellett hosz-
szú távon a Tábor negyedi modell 
mintájára tervezik a tömbházak 
helyi modulokkal való felszerelését 
is. Ezzel a módszerrel helyben meg 
tudják oldani a víz melegítését, jelen-
tős összeget spórolva meg a melegvíz 
előállításán. 

– A modulok beszerelése mel-
lett, a tömbházakba szeretnénk 
bevezetni a jelenlegi függőleges 
megoldás helyett a vízszintes el-
osztást is. Ezzel a megoldással az 
egyéni hőközpontos lakásokhoz 
hasonlóan, a lakó maga tudja 
majd szabályozni a fogyasztását 
– fejtette ki Ráduly. Az igazgató 
szerint a múlt rendszerben, vagyis 
a 70-es, 80-as években a fűtés-
rendszer kiépítésénél az alacsony 
gázár miatt nem volt szempont 
a költséghatékonyság, ezért nem 
használták a vízszintes elosztást.

munkás évnek nevezi a 
2011-es esztendőt Rafai emil 
székelykeresztúri polgármester, 
a nehézségek ellenére voltak 
eredmények, megvalósítások. 
az idén várható megvalósítások 
közül hármat emelt ki a telepü-
lésvezető, aki úgy véli, az elkez-
dett munkát folytatni kell.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Válságról beszélünk nem-
csak országos, de európai 
szinten is, ennek ellené-

re sok mindent sikerült elérni, 
munkás év volt a 2011-es esz-
tendő – vélekedik Rafai Emil 
székelykeresztúri polgármester.

A településvezető a legfonto-
sabb eredmények közt említi az 

Orbán Balázs Gimnázium új épü-
letének elkészültét, az iskolaava-
tó ünnepséget tavaly szeptember 
2-án tartották. Sikernek könyveli 
el, hogy tavaly elkészült a kisváros 
második sportcsarnoka. A tavaly 
április 17-én, virágvasárnap felava-
tott 3,3 millió lej értékű, új 150 
férőhelyes komplexum az Orbán 
Balázs Gimnázium diákjainak biz-
tosít megfelelő, európai szintű kö-
rülményeket a testnevelésre.

A polgármester elmondta, 
hogy több utcát sikerült leasz-
faltozni, rehabilitálni, néhány 
kisebben pedig járda épült. Új ra-
vatalozóval gazdagodott Fiatfalva 
(ennek építése még 2010-ben 
kezdődött el), tavaly pedig a 
keresztúri timafalvi temetőben 
megkezdődött egy új ravatalozó 

építése, melyet még idén szeret-
nének befejezni. Átadtak továb-
bá 44 ifjúsági tömbházlakást, a 
közművesítési munkálatok folya-
matban vannak. 

Ami a 2012-es terveket ille-
ti, Keresztúr sikeresen pályázott 
kerékpárút kialakítására, ezt még 
idén szeretnék kivitelezni. Egy 
másik terv, amelynek megvalósí-
tása már négy éve várat magára, az 
a mozi épületének kultúrotthonná 
való átalakítása, harmadikként pe-
dig egy kisvárosi zöldségpiac létesí-
tését tervezi az önkormányzat, en-
nek munkálatai már elkezdődtek.

Mivel 2012 választási év, ezzel 
kapcsolatos terveiről is megkér-
deztük Rafai Emil polgármestert.

– Kicsit még korai az idő 
ahhoz, hogy az ember biztosat 

tudjon mondani. Ugyanakkor 
úgy vélem, hogy a sok elkezdett 
munkát kellene folytatni. Ha 
kialakulnak a helyi erőviszony-

ok, kiderülnek a helyi ambíciók, 
akkor biztosan lesz egy konkrét 
válasz is – összegzett a keresztúri 
polgármester.

A legfontosabb eredmény. Új épületet avattak 

Régi vezetékek. Havonta repednek fotó: balázs attila

társadalom
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Körkép

> Székelyföld a virtuális világban. 
Székelyföld egyre nagyobb teret szo-
rít magának a virtuális világban, ebben 
nagy szerepet kapnak az új vagy éppen 
megújuló portálok. Közéjük tartozik az 
új külsővel jelentkező és nemrég harma-
dik születésnapját ünneplő, Udvarhely-
ről szerkesztett Székelyföld Információs 
Portál. Az internetes oldalt Szász Attila 
szabadidejében működteti immár tizen-
kettedik éve. Nincs szó ellenmondásról, 
a portál ősét még 2000-ben alapították 
sima html oldalként, időközben támoga-
tók segítségével új tárhelyre költözött és 
2008 novemberében új időszámítás kez-

dődött. Idén pedig egy letisztult, átlátha-
tóbb, ízléses külsőt kapott, információs 
csomagjuk is bővült.

– Ragaszkodtam a Székelyföld cím-
szóhoz, de a legtöbb elnevezés már 
foglalt volt, igaz, köztük olyan is van, 
amit három éve nem frissítettek. Így 
maradt nekünk a szekelyfold.info.ro – 
meséli Attila. Elmondja, hogy egy da-
rabig ötletelt, hogy miként működtesse 
az oldalt. Azt tudta, hogy szabadidős 
tevékenységként nem tudja felvenni a 
verseny olyan hírportálokkal, amelyek 
mögött fizetett szerkesztőgárda műkö-
dik, ezért a voksát egy információs gyűj-

tőportál mellé tette le. Ezt főleg azok 
figyelmébe ajánlja, akik szeretnének 
jobban megismerkedni Székelyfölddel, 
illetve igényt tartanak az itteni infor-
mációkra, hírekre. Nem a Székelyföld 
Információs Portál az egyetlen interne-
tes oldal, amely Attila nevéhez fűződik. 
Egyik barátjával, Imre Róberttel együtt 
más honlapokat is szerkesztenek. Az ő 
munkájukat dicséri több székelyföldi 
település honlapja is, így a Farkaslaka 
falvait összefoglaló portál (farkaslaka-
kozseg.ro), Székelyszentlélek honlapja 
(szekelyszentlelek.ro) vagy a felső-há-
romszéki Ozsdola portálja (ozsdola.ro)

– Megbízásainkat referenciamun-
kának tekintjük, talán nem véletlen, 
hogy egyik vonja a másikat maga után, 
bár köszönettel tartozunk Mihály Ist-
ván Csabának, aki sokat segít abban, 
hogy sikeresen pályázzuk meg ezeket 
az uniós programokat. Elégedettség-
gel tölt el, hogy ha valaki a google 
keresőbe a Székelyföld elnevezést írja 
be, a wikipédiás szócikk és a Székely-
föld kulturális folyóirat után harma-
dikként a mi portálunk linkjét dobja 
ki, íg y továbbra is büszkén tudjuk 
hirdetni a világnak: Székelyföld cso-
dálatos! (Sz. Cs.)hí
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Készül a vádirat a városközpon-
ti fiatalok bántalmazóinak az 
ügyében. A székelyudvarhelyi 
ügyészség, mint tegnap közöl-
ték, legkésőbb ma átadja a bí-
róságnak az ügy iratcsomóját. 
Hogy mi áll ebben, nem tudni, 
ahogyan azt sem, lesz-e per, s 
ha igen, mikor. 

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

A Székelyudvarhely köz-
pontjában novemberben 
megvert fiatalok ügyé-

ben vizsgálódó ügyész, Ivănescu 
Georgică a múlt év végén la-
punkkal azt tudatta, legkésőbb 
január első felében lezárja az el-
járást. Ez – mint ismeretes – azt 
jelenti, az ügyész megszüntetheti 
az eljárást, vagy ha elégségesnek 
és megfelelőnek találja a rendőr-
ség által szolgáltatott bizonyíté-
kokat, illetve javaslatukat meg-
alapozottnak tartja, akkor vádat 
emelhet a bántalmazók ellen. 
Tegnap lapunk megkeresésére 
Mălăieşiu Gabriela Ramona, a 
székelyudvarhelyi bíróság elnö-
ke a téma kapcsán azt tudatta, 
egyelőre náluk még nem iktattak 
ilyen iratcsomót, vagyis az ügy 
még nem került a bíróságra. „Az 
utóbbi időben túl sok rablás volt, 
vélhetően az ügyészek azokkal 
voltak elfoglalva” – tette hozzá a 
bíróság elnöke. Mindezt Ivănescu 
Georgică is megerősítette – egy 
kihallgatás közepén zavartuk az 
ügyészt. „Még nem véglegesítet-
tük, de ma, legkésőbb holnap 
(vagyis ma – szerk. megj.) a bí-
róságra kerül az iratcsomó” – kö-
zölte tegnap az ügyész. Esett te-
hát az a verzió, hogy az ügyészség 
megszünteti az eljárást, ehelyett 

hamarosan arra számíthatunk, 
hogy a bíróság – ha megkapja a 
vádiratot – kiír egy perdátumot 
az ügyben. 

Korábban már elemeztük an-
nak lehetőségeit, hogy egy per so-
rán mire számíthatnak a megvert 
fiatalok: arra jutottunk, hogy el-
méletileg nem sok jóra, hisz – mint 
a helyi ügyészekkel boncolgattuk 
– a törvény kiskapuit kihasználva 
a bántalmazók könnyedén meg-
úszhatják egy felfüggesztett bör-
tönbüntetéssel vagy pénzbüntetés-
sel. A vizsgált személyek ugyanis 
büntetlen előéletűek, és ifjú Pui 
Béla, vagyis a testi sértéssel vádol-
ható személy kiskorú, így esetében 
minden büntetéstétel feleződik, 
ugyanakkor a romániai joggyakor-
lat szerint ritka, hogy valakinek üt-
legelésért, fenyegetésért (idős Pui 
Bélát vádolhatják ezekkel) ülnie 
kellene. Ha ez sem elég, kiskapu-

ként szolgál az a lehetőség is, hogy 
ha a vádlott beismeri tettét, bünte-
tése a harmadával csökken. De hát 
ez az elmélet, jelen esetben pedig 
akár az is megtörténhet, hogy pre-
cedensértékű perre és a vázoltakkal 
meredeken ellenkező ítéletre kerül 
sor – akár a felhergelt közvélemény 
megnyugtatása érdekében is. 

„Végigcsináljuk”
Tegnap a sértett felet is meg-

kérdeztük. Lapunknak Orbán 
Dávid, az egyik megvert fiatal-
ember azt mondta: „nem hagy-
juk abba, végig fogjuk csinálni 
az ügyet”. Orbán érthető okok 
miatt az ügy fejleményeivel kap-
csolatos részletekbe nem kívánt 
belemenni, mint közölte, amíg az 
ügyészség nem hallgatja meg őket 
vagy szóba nem áll velük, avagy 
amíg az első tárgyalás le nem jár, 
vagyis amíg nem tudnak ők sem 

többet az ügyben, nem akarnak 
nyilvánosan véleményüknek han-
got adni. Annyit azért elmondott, 
hogy kicsit furcsállják, hogy az 
ügyészség nem hallgatta ki őket. 
Arra a kérdésünkre, hogy van-e 
már ügyvédjük, nem kívánt vála-
szolni – mint ismeretes, a bántal-
mazottaknak a város felajánlotta 
ügyvédjét, a fiatalok viszont nem 
fogadták el, mondván, hogy egy 
„külső”, nem székelyudvarhelyi, 
helyileg nem befolyásolható ügy-
védre van szükségük. 

Jelen pillanatban ami biztos a 
történetben, az az, hogy az ügyész-
ség a dossziéban munkája végéhez 
közeleg, közlésük szerint az ügy 
iratcsomóját még ma átadják a bí-
róságnak. Hogy mi áll ebben, az 
ügyészeken kívül egyelőre senki 
nem tudja, ahogyan azt sem, miu-
tán a bíróságra kerül az ügy, lesz-e 
per belőle, s ha igen, mikor. 

Körkép
napirenden

A városKözponti incidens fejleményei 

Bíróságra kerül a verekedők ügye
múzeum

Veteránok sírjait 
keresik

Lesújt a törvény szigora? Precedens értékű ítéletet várnak a bántalmazottak ügyében fotó: Balázs attila

A szabadságharc veteránjai 
előtt kíván tisztelegni a Haáz 
Rezső Múzeum.

A z  intézmény célkitűzé-
sei között szerepel  kul-
turális értékeink feltá-

rása, és ezeknek minél szélesebb 
körben való közkinccsé tétele. 
Jelen év március 15-én egy olyan 
kiállítás megnyitását tervezik, 
amely által az 1848–49-es sza-
badságharc udvarhelyszéki ve-
teránjai előtt tiszteleghetnek. 
„Megfogalmazott szándékunk, 
hogy a kiállításba bevonjunk 
minden fellelhető ’48-as emlé-
ket. Tisztelettel kérjük, hogy 
közöljék a múzeummal, ha az 
egyházközségük területén lé-
teznek olyan sírok, ahol a sza-
badságharc veteránjai nyugsza-
nak, illetve olyan civilek sírjai, 
akikről ismereteik vannak, hogy 
részt vettek a forradalmi ese-
ményekben. Külön forrást je-
lenthetnek számunkra a szóban 
forgó eseményekkel kapcsolatos 
lokális feljegyzések is, ezért kér-
jük jelezzék, ha vannak korabe-
li (1848–1867) feljegyzések a 
domus historiában, vagy más 
iratokban” – ezzel a kéréssel for-
dult a térség egyházi vezetőihez 
Miklós Zoltán múzeumigaz-
gató, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a kiállítás témagazdája 
Zepeczaner Jenő történész lesz.  
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Év elején érdemes kijönni az elmúlt esztendő statisztikáival, le-
gyen szó az élet bármelyik területéről: az emberek szeretik számok-
ban és színes körszeletekben viszontlátni, hogy miként éltek, mennyit 
ittak, mire ment a pénzük, mik voltak a legemlékezetesebb bakik, a 
legnagyobb botrányok, a legfontosabb sportesemények. A statisztiku-
sok, ezek a lelkes rágógumigyárosok nem utolsó sorban megspórolják 
nekünk a saját magunkra szabott lelki számvetés maceráját is. 

Nézem a tavalyi év legsikeresebb – a bevételi lista elejére nézett 
– mozifilmjeinek statisztikáját: első a Harry Potter-tiráda aktuális 
része: a varázspálcás hős felkutatni indul az utolsóhorcruxot (vagy 
mit), amiért Voldemort sötét nagyúr megfelelő mértékben utálja őt 
és barátait. Ez a történet összesen 1,3 milliárd dollárt hozott. Má-
sodik a Transformers 3, 1,1 milliárddal: mivel a Föld múltjának 
egy titokzatos eseménye hirtelen újra aktuálissá válik, űrből jött ha-
szongépjárművek alakulnak antropomorf robottá és vissza eszter-
gapaddá, hogy jól elintézzenek mindent és mindenkit. Dobogós – 1 
milliárd fölötti kasszablokkal – a Karib-tenger kalózai 4 is. Ebben 
a rosszabbul fizetett szerepekre érdemes Johnny Depp női smink-
ben játszik személyiségzavaros kalózkapitányt, aki épp az örök 
ifjúság forrását, vagy valami nagyon hasonlót keresi. A milliárdos 
filmek klubjába egyébként még az idegen bolygón játszódó Avatar, 
a Földön, de kétségkívül űrlényekkel játszódó Titanic, a Gyűrűk 
ura-trilógia harmadik része, a Karib tenger kalózai valamelyik 
másik része, a Toy Story, az Alice Csodaországban és a Batman: 

Sötét lovag című opusz tartozik. Azon nem lepődök meg, hogy nem 
egy koreai rendező vagy épp a román újhullám filmjei bizonyultak 
kasszasikernek, azon viszont igen, hogy a legtöbben azért adtak ki 
tíz-húsz dollárt vagy eurót, hogy egy varázstörténetet, a fantaszti-
kum világába vivő sztorit, gyakorlatilag mesefilmet nézzenek meg. 
Úgy látszik, a legtöbben szükségét érezték annak, hogy másfél órára 
elszakadjanak a „realitástól”, és – egy vásznon váltakozó képeket 
bámulva – átlépjenek abba a bizonyos „fátyol mögötti”, a hétköz-
napok szövetének fesléseinél átsejlő varázs-világba.  A génsebészet, 
az űrturizmus, a többpárti demokrácia és a napelemmel működ-
tethető zseblámpa korában az emberek életében létezik – Európa 
ebben a szögletében markánsan – egy párhuzamos sík, amelyben 
vörös cérnát kötnek az újszülöttek csuklójára, nem örülnek, ha az új 
évben először nővel találkoznak, mindent gyógyító növényekben és 
olaj nélkül sütő serpenyőkben hisznek, és – bár ez szerencsére ritkul  
– átdöfik a halottak szívét. 

Az elmúlt esztendő talán leggyakrabban felmerülő szintaxisa a 
gazdasági-pénzügyi válság volt (gazdasági váltság, ahogy villanysze-
relő szomszédom mondja, és neki van igaza). A közbeszédbe szakki-
fejezéseket, nemzetközi szervezeteket jelölő betűszavakat, pénzügyi 
guruk neveit mosta be. Ezekről nálunk mindenki részletekbe menő 
szakértelemmel beszél, a válság mechanizmusáról viszont az embe-
rek 95 százalékának fogalma sincs: valami sötét átokként, egyiptomi 
csapásként látja, amit Jeffrey Franks hozott Romániára, bizonyá-
ra az Úrtól való elrugaszkodottság büntetésére. Mielőtt mindezt 
a tömegek műveletlenségének rónánk fel, nézzük ezt: „Gazdasági 
téren paranormális jelenségeket élünk. Mintha a Földnek két, rákos 
daganatként növekedő Holdja lenne, és mindkettő befolyásolná az 
(ár)folyamokat, a gazdasági óceánokat és az utóbbi fél században 
berendezkedett gazdasági életet.” Mielőtt tippelnének: a kozmológiai 
utalásokban gazdag eszmefuttatás nem a villanyszerelő szomszédtól, 
hanem a világ legnagyobb – 244 milliárd dolláros – kötvényalapját 
kezelő Bill Grosstól származik.

Az idei év – politikában, gazdaságban, ginzenggyökér-
labdacsban és energiakarkötőben – kétségtelenül kedvezni fog az 
újabb mágusok megjelenésének, és ismét hordóra állítja a már 
ismerteket. Próbáljuk türelemmel, következetes gondolatvitellel és 
józan belátással a magunk életére leképezni várható szónoklatai-
kat. Bár, ha figyelembe vesszük, hogy választási év következik, egy 
nyakba akasztható fokhagymakoszorú nem árthat.

Mágikus újesztendő
 . NézőpoNt n Burus jános Botond

hargitanépe 



interjú

4. oldal |  2012. január 5., csütörtök

SZKA: eSZKöZ lenni AZ embereK KeZében

Megújult erővel a megkezdett úton

Körkép

> Magyar honfoglalás. Magyar vándorlás és 
honfoglalás címmel negyedszerre szervezi meg ja-
nuár 7-én a Székely Pajzs Egyesület a Csaba Királyfi 
Népfőiskolát a székelyudvarhelyi Gondűző étterem-
ben. Waum Péter, az egyesület vezetője arról szá-
molt be, hogy az eddigi előadásokat közel 50-60 fő 
látogatta, idősek és fiatalok egyaránt. Az első három 
alkalom témáját a magyar vallás, a lovak, a szabad-
kőművesség, valamint az iszlám képezte. Szomba-
ton délelőtt tíztől kezdődik az első előadás, amelyen 
Kolumbán Gábor a magyar nyelv bonctanáról ér-
tekezik. A nap „főattrakciójaként” a képen látható 
Bíró András Zsolt humánbiológus-antropológus, 
a Kurultáj főszervezője (képünkön) tart előadást a 
magyarság vándorlásáról és honfoglalásáról. „Bíró 

András Kazahsztánban végzett génkutatásokat az 
ottani madjar törzseknél: ezekről a felmérésekről 
osztja meg a tapasztalatait szombaton” – mondta el 
lapunknak a szervező. A madjarok törzse Kazahsz-
tán északkeleti részén (saját legendáik szerint közel 
1500 éve) él. A szétszórt, laza településformákon 
kb. 2000 család tartja magát madjarnak, bár nyel-
vük már kazah. A 90-es években (magyar kutatók 
közreműködésével) elvégzett genetikai vizsgálatok 
szerint a génmarkerek kontrollcsoportokkal történt 
összehasonlító vizsgálatai alapján az alföldi magyar-
sággal állnak legközelebbi genetikai kapcsolatban. 
Waum azt is előrevetítette, hogy az idei Kurultájra 
legalább 30 székely kézművest szeretnének eljuttat-
ni. Az előadások látogatása ingyenes! (A. J.)hí
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Számos változáson ment át 
tavaly a Székelyudvarhelyi Kö-
zösségi Alapítvány: töretlen lel-
kesedéssel, újabb projektekkel 
és új ötletekkel vágnak neki a 
2012-es esztendőnek. Az ala-
pítvány életéről Csáki Rozália 
ügyvezető igazgatóval beszél-
gettünk.

– Kezdjük talán a legfontosabb 
változással. Vezetői váltás történt 
tavaly az SZKA életében. Hogyan 
értékeli az elmúlt éveket?

– Úgy gondolom, a Közösségi 
Alapítvány életében ez az elmúlt 
négy év nagyon sikeres volt, fo-
lyamatos fejlődést tudhat maga 
mögött. Chris Worman volt, aki 
sikerre vitte az alapítványt. Fo-
lyamatosan gyarapodott a csapat 
létszáma, a kezdeteknél még én is 
besegítettem: ez volt az első Ön 
dönt! kampányunk, majd jött a 
közösségi kártya ötlete. 

– A változás mindig kérdéseket 
vet fel. Hogyan tovább?

– Azokat a projekteket, amiket 
elkezdtek, mindenképpen szeret-
ném továbbvinni, mert nagyon 
értékes kezdeményezéseknek tar-
tom. Természetesen az is fontos 
szempont, hogy amit eddig az em-
berek jónak tartottak, azt nekünk 
folytatni kell, akár fejlesztve eze-
ket. Továbbvinni, megerősíteni, 
akár egy kicsit változatosabbá ten-
ni, ez a cél. Arra fogjuk fektetni a 
hangsúlyt, hogy még több ember 
tudja meg, mivel foglalkozunk, s 
még több személyt vonjunk be az 
alapítvány életébe. Sok emberben 
feltevődik a kérdés, hogy évek 
múlva lesz-e itt Közösségi Alapít-
vány. A változás mindig felvet kér-
déseket, de egy szervezet életében 
mindig vannak váltások. Ameny-
nyiben lehet küldetést megfogal-
mazni, akkor azt mondanám: szá-
momra az a fontos, hogy ötven év 
múlva is legyen és működjön egy 
független, apolitikus Közösségi 
Alapítvány.

– A nyár eleje óta már bekap-
csolódott az alapítvány életébe. 
Indítottak idén újabb programot?

– Indult egy vidéki közössé-
geknek szóló alapunk. Azért tar-
tom fontosnak ezt a programot, 
mert azt gondolom, a vidéki em-
berek tudják számunkra megtar-
tani hagyományainkat, vagy akár 
az egészséges környezetet, nem 
beszélve arról, hogy az egészsé-
ges élelmiszer előállításában is 

fontos szerep hárul rájuk. Egy-
másra is vagyunk utalva, ennek 
a felismertetése, tudatosítása a 
feladatunk.

– Természetesen voltak más 
kampányaik is. Melyek voltak 
ezek?

– A Közösségi Alapítvány-
nak számos kampánya futott, 
és amint említettem, tavaly 
voltak újak is. Az alapítvány te-
vékenysége három fő területet 
ölel fel: adománygyűjtés, támo-

gatásosztás, közösségfejlesztés. 
Adományszerző programjaink 
között található az egyre sike-
resebb közösségi kártya, az al-
kalmazotti felajánlásokról szó-
ló kaláka kampányunk, és ami 
tavaly teljesen új volt, az a Jó-
tékony közösség kampányunk. 
Utóbbit ősszel indítottuk, ahol 

a felajánlott összeg egyik feléből 
2012-ben közösségi projektet 
támogat majd az SZKA, a másik 
felét pedig az alapítvány fejlődé-
sére fordítja.

Ami adományosztásról szólt, 
az a Jó ötlet alapunk, ahol helyi 
kezdeményezéseket karolunk 
fel, ugyanakkor az Ön dönt 
elnevezésű kampányunk, és 
amint említettem, idén volt 
először a vidéki közösségeknek 
szóló Unitárius Közösségi Alap 
elnevezésű akciónk. Nagyon 
büszkék vagyunk a YouthBank 

programunkra, amely egyben 
adományszerző és támogató 
program is, s ami évről évre si-
keresebb. Ugyanakkor voltak és 
lesznek közösségi programja-
ink, ezek közül az egyik az év 
végi közösségi gála, és talán a 
legsikeresebbnek nevezhető ak-
ciónk, a városi kaláka.

– Mivel kalákáztak tavaly?

– A tavalyi a Szabók utcai 
grund volt, amiről úgy gondo-
lom, az eddigi kalákák közül 
a legnagyobb felújítás. Eddig 
többnyire felújítottuk a ját-
szótereket, itt viszont egy elég-
gé elhagyatott térből kell egy 
felnőtt sporttelepet kialakíta-
nunk. Teljesen új dolog volt: 
megtervezni a térnek a kialakí-
tását, kitalálni, legyártani az ott 
felállított sportszereket. Nem 
dolgoztunk egyedül, ugyanis 
külön önkéntes csapat jött lét-
re, az élet minden területéről, 
hogy ez a kezdeményezés meg-
valósulhasson. Nem beszélve a 
helyi cégek segítségéről, mint a 
Melinda Impex vagy a Matrita 
Rt., akik adományoztak és se-
gítettek is legyártani a sport-
szereket. Ugyanakkor fontos 
azt is elmondani, hogy a városi 
önkormányzat is nagyon sokat 
segített a tér kialakításában.

– Hol tart jelenleg a kezdemé-
nyezés?

– Van egy futópálya, amit már 
lehet használni, és bár a sportsze-
reket is kihelyeztük, ezek lefes-
tését az időjárás miatt tavaszra 
hagytuk, amit természetesen ka-
láka keretein belül fogunk meg-
valósítani. A telep érdekessége, 
hogy ez egy felnőtt sportpálya, 
ugyanis nekik a városi parkon, 
meg a sportpályán kívül nem 
nagyon van, ahol egészségesen 
mozoghatnának. Sok szempont-
ból kihívás volt, mert azt hiszem, 
hogy legközelebb Brassóban, 
Kolozsváron van hasonló felnőtt 
kültéri sporttelep. Nyilván ez 
lehet az első lépés, hogy a város 
többi területén is kialakíthas-
sunk még ilyeneket.

– Vannak ilyen terveik jövőre is?

– Mindenképpen lesz na-
gyobb kalákánk, mert szeret-
nénk továbbvinni a hagyományt. 
Vannak is ötletek a tarsolyunk-
ban, viszont ezeket először meg 
szeretnénk beszélni az emberek-
kel, hogyan is gondolják, mit is 
szeretnének megvalósítani.

– A vezetőváltás mellett egyéb 
változás is történt. Új székhelyre 
költözött az alapítvány.

– Igen, új helyre költöztünk. 
Ennek egyszerű oka volt: akko-
ra lett már a csapat, hogy a régi 
székhelyünkön nem fértünk 
el. A Bethlen Gábor utcai új  
iroda már van akkora, hogy le 
tudunk ülni öten, hosszú távon 
viszont saját székházban gon-
dolkodunk. Jövőbeli terveink 
közt szerepel, hogy a Közössé-
gi Alapítvány fenntartását he-
lyileg , ne külföldi forrásokból 
oldjuk meg. 

– Hogyan képzelik ezt el?

– Szeretnénk a jövőben elin-
dítani egy olyan jellegű vállalko-
zást, ami a Közösségi Alapítvány 
fenntartásában segítene. Viszont 
egyenlőre még nem tisztult le 
bennünk, mi is lenne a legjobb 
megoldás. 

– Rövidtávú célok?

– Erősíteni szeretnénk a kö-
zösség bevonását az alapítvány 
életébe,  szeretnénk minél köze-
lebb kerülni a helyi közösséghez. 
Nem csak Udvarhelyhez, hanem 
az környező településekhez is. 
Eddigi tapasztalataim alapján 
úgy látom, Udvarhely szoros 
kapcsolatban van a környező vi-
déki térséggel, és valahogy ezt a 
kapcsolatot is be kellene emelni 
a Közösségi Alapítvány mun-
kájába, működésébe. Az alapít-
vány szeretne jó eszköz lenni az 
itteni emberek kezében, amivel 
a közösség saját elképzeléseit, 
vágyait, törekvéseit valóra tudja 
váltani.

Berkeczi Zsolt

Csáki Rozália. Van ötlet a tarsolyban 
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> Változó helyi adók és illetékek. 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalá-
nak adó- és illetékosztálya arról tájékoztatott, 
hogy változások következtek be a 2012-es 
évre érvényes helyi adók és illetékek eseté-
ben. Jogi személyeknél a legfontosabb vál-
tozások a következők: azon épületek eseté-
ben, amelyeket az elmúlt 3 év alatt felérté-
keltek, az adó az épület értékének 1,3%-a, 
illetve azon épületek esetében, amelyeket 
az elmúlt 3 év alatt nem értékeltek fel, az 
adó az épület értékének 15%-a. Továbbá 
azon épületek esetében, amelyeket az el-
múlt 5 évben nem értékeltek fel, az adó az 
épület értékének 30%-a. Szintén a fonto-

sabb változások közé tartozik, hogy azon 
személyek, akik turisztikai célból építettek 
ingatlant, viszont az elmúlt 1 évben nem 
használták ilyen célra, az épületadó az in-
gatlan értékének 5%-a – nem jár adóked-
vezmény azokra az épületekre, amelyeket 
6 hónapnál rövidebb ideig használtak tu-
risztikai célra. Idei újdonság, hogy a szál-
lodai illeték 1 személy elszállásolása esetén 
minden éjszakára az érték 3%-áról 1%-ra 
csökkent. A helyi adókkal és illetékekkel 
kapcsolatos változások megtalálhatók a 
polgármesteri hivatal honlapján, a www.
varoshaza.ro/ado cím alatt, a 100/2011-es 
tanácsi határozatban.

Elszippantják a székely udvar
helyi városi autóbuszjáratok uta
sait a vidéki buszok. Amennyi
ben az önkormányzat nem talál 
megoldást az évek óta fennálló 
problémára, akár az is megtör
ténhet, hogy a tömegközlekedés 
idén esedékes új licitjén a ma
rosvásárhelyi központú Bálint 
Trans bejelenti: kivonul a szá
mára amúgy is gyengén jövedel
mező udvarhelyi piacról. A vá
rosi buszokat a parkolórendszer 
bevezetése, az üzemanyagárak 
folyamatos emelkedése ellenére 
is átlagban mindössze havi száz 
személy veszi igénybe, ugyan
akkor a vidéki járatok naponta 
mintegy négyszáz utast „halász
nak el” előlük.

 
Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Nekem mindegy, milyen 
buszra ülök fel, csak vi-
gyen haza! – mondja ne-

vetve kérdésünkre a Márton Áron 
téri városi autóbusz-állomáson az 
egyik vidéki csuklós autóbuszra 
éppen felkapaszkodó Imre Teréz.

Legkevésbé nyilván az utaso-
kat érdekli, hogy milyen jármű 
szállítja céljuk felé, csakhogy a vá-
rosi tömegközlekedést lebonyolí-
tó, marosvásárhelyi központú Bá-
lint Trans kirendeltségvezetője, 
Nagy Zsolt azt mondja: mindez 
törvénytelen.

– A vidéki autóbuszjáratok ki-
zárólag a piaccal szemben található 
állomást vehetnék igénybe, a Pat-
kóban, más városi megállóhelyeken 
tilos állomásozniuk, nem vehetnek 
fel utasokat. Ismerős látvány, ugye, 
amikor a Vasszékely elé behúz vala-
melyik vidéki csuklós busz? – kér-
dezi a kirendeltségvezető.

Nagy szerint az még belefér, 
hogy a vidéki járat kérésre a város 
területén megáll, hogy az utas le-
szállhasson, csakhogy nem száll-
hatna fel senki a járműre. Mint 
mondja, ezzel szemben a vidéki 
buszsofőrök szándékosan „va-
dásznak” a városi buszra várókra.

Inkább gyalog
A Bálint Trans másik nagy 

gondja, hogy a parkolórendszer 
bevezetésével, illetve az üzem-

anyagárak folyamatos emelkedése 
ellenére sem veszik többen igény-
be a székelyudvarhelyi városi au-
tóbuszjáratokat, sőt az utóbbi 
időben kevesebb az utas. 

– Sokan inkább gyalogolnak, 
napközben sincs olyan nagy hi-
deg. A parkolórendszer beveze-
tésével az autót valóban letette 
nagyon sok udvarhelyi, főleg 
akik a központban dolgoznak, 
de nem ültek át az autóbuszba 
– kesergett megkeresésünkre 
Nagy Zsolt.

Az udvarhelyi kirendeltség-
vezető elmondta, jelenleg mintegy 
kilencven, száz bérlet talál gazdá-
ra havonta, de a parkolórendszer 
bevezetése és az üzemanyag drasz-
tikus drágulása előtt is nagyjából 
ennyi bérletet adtak el, újabban 
azonban mintha megfogyatko-
zott volna az alkalmanként jegyet 
váltók száma.

– Nincs hideg, nem ül-
nek buszra az emberek, inkább 
gyalogolnak, szóval némelyek 
véleményével ellentétben a 

parkolórendszer bevezetése nem 
hozott semmit a mi konyhánkra 
– mondta Nagy, aki szerint az el-
múlt év legjobb hónapja novem-
ber volt: akkor százharmincan 
váltottak bérletet.

A városi járatokra jelenleg 
ötven lejbe kerül egyhavi bérlet, 
harmincba egy félhavi, ezért az 
összegért korlátlanul vehetjük 
igénybe a buszokat, amelyek reg-
geltől estig óránkénti indulással 
három fő vonalon gurulnak: a vá-
ros bethlenfalvi végétől a Csere-
hátig, ugyaninnen a Jézus-kápol-
náig, illetve van egy Kadicsfalvát 
és Szombatfalvát is érintő járat.

Mivel a helyi közüzemektől 
bérelt autóbuszok régiek, füstö-
sek voltak, a Bálint Trans tavaly 
két nagy buszba is befektetett, 
ezek a reggeli és déli csúcsforga-
lomban járnak, de hazaszállít-
ják a gyárakban túlórázókat is. 
A két, egyenként százezer eurót 
érő Mercedes Citaro autóbusz 
igazán különlegességnek számít 
nálunkfelé:

– Hamburgban vásárolt jár-
művek közül az országban csupán 
Bukarestben szaladgálnak ilye-
nek, máshol nincs – közli büsz-
kén Nagy, de rögtön hozzáteszi: 
– Mikor fognak ezek megtérülni? 
Az udvarhelyi munkapont soha 
vissza nem hozza az árát, annyi 
szent…

„Egyelőre csinálgatjuk”
A kirendeltségvezető hangsú-

lyozza: a városi tömegközlekedés 
nagy ellenségei a vidéki buszjáratok.

– A környező falvakat járó 
buszok elszippantják előlünk az 
utasokat, ugyanis olcsóbban szál-
lítanak. Végigmennek a városban, 
s összeszedik az embereket, hiába, 
hogy nem szabad megálljanak a 
városi buszmegállókban.

Arra a kérdésre, hogy kinek 
lenne a feladata megbírságolni 
a városi buszmegállókat igény-
be vevő vidéki buszok sofőrjeit, 
Nagy azt mondja, a polgármes-
teri hivataltól ígéretet kaptak 
arra, hogy a helyi rendőrség fel-

állásával megoldódnak ezek a 
gondok. 

– Csakhogy ki tudja, mikor 
lesz helyi rendőrsége Udvarhely-
nek. Nincs azzal bajunk, hogy a 
vidéki járatok a buszmegállókban 
leteszik az utasokat. Az a baj, hogy 
fel is veszik – mondja Nagy, aki 
úgy számolja, naponta mintegy 
négyszáz utast „halásznak el” elő-
lük. – A mi járataink két utassal is 
kell közlekedjenek – teszi hozzá.

Ennek ellenére sem tervez 
drágítást a cég.

– Minden körülmény ellené-
re sem drágítunk: a lakosságnak 
egyszerűen nincs pénze. Udvar-
helyen kicsi fizetéseket adnak – 
jegyzi meg.

A hogyan továbbot firtató 
kérdésünkre Nagy azt mondja: 
nem jövedelmező a cég számára 
az udvarhelyi tömegközlekedés 
működtetése. 

– Egyelőre csinálgatjuk, aztán 
meglátjuk, hátha megoldódnak 
a problémáink. Nem érezzük az 
itteni veszteségeket, mert nagy a 
cég, sok belföldi és külföldi jára-
tunk van. Ha Udvarhelyből kelle-
ne megéljünk, akkor rég felkopott 
volna az állunk. Ha a város való-
ban megoldaná a vidéki buszok 
ügyét, akkor talán még egy kicsi 
nyereségünk is lenne – véli Nagy, 
hozzátéve: ha nem teljesítik ké-
réseiket, nem találnak megoldást 
problémáikra a városi tömegköz-
lekedés idén esedékes új licitjén, 
akkor akár az is elképzelhető, hogy 
a Bálint Trans kivonul a gyengén 
jövedelmező udvarhelyi piacról.
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KIvonulhAT Az udvArhElyI pIAcról A BálInT TrAns

Hajsza az utasokért

Buszra várva. Az utasoknak mindegy, melyik cég járatait használják fotó: balázs attila

A Bálint Trans másik 
nagy gondja, hogy a 
parkolórendszer be
ve zetésével, illetve az 
üzemanyagárak folya
matos emelkedése el
lenére sem veszik töb
ben igénybe a székely
udvarhelyi városi au
tóbuszjáratokat, sőt az 
utóbbi időben kevesebb 
az utas. 

hargitanépe 



Tegnap az APICOM cég-
csoport csíkszeredai telep-
helyén vehette át Barabás 

Zoltán székelyudvarhelyi mes-
terember az APICOM 2011-es 

esztendei nyereményakciójának 
fődíját, a Dacia Sandero személy-
gépkocsit. A gépkocsi kulcsait – 
a napokban megejtett sorsolást 
követően – tegnap Szilágyi Imre, 

a cég tulajdonos-ügyvezető igaz-
gatója nyújtotta át a szerencsés 
nyertesnek. 

– A sorsoláson azon vásárló-
ink vettek részt, akik visszaküld-
ték a nyereményszelvényeket, 
illetve legalább 100 lej fölött vá-
sároltak. A májusban elkezdett és 
a tavalyi év végéig tartó akciónk 
során ügyfeleink több mint húsz-
ezer nyereményszelvényt küldtek 
vissza. A szerencse, elmondha-
tom, egy valódi törzsvásárlónk-
nak kedvezett, hiszen mind mes-
teremberként, mind építőipari 
vállalkozóként Barabás 2004 óta 
rendszeres vásárlója, felhasználója 
termékeinknek – fogalmazott a 
gépkocsi ünnepélyes átadása kap-
csán Szilágyi Imre, az APICOM 
ügyvezető igazgatója. Hozzátette, 
a nyereményakciójuk – hasonló 
értékes nyereményekkel – idén is 
folytatódni fog, ám vevőik bizal-
mát és elégedettségét az egész esz-
tendőt végigkísérő meglepetések 
és nyeremények mellett a legki-
válóbb szolgáltatásokkal és a leg-
versenyképesebb árakkal kívánják 
honorálni. (x)
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 hirdetés

Körkép
társadalom

Fejkvóta az oktatási intézmények Fenntartására is

Az önkormányzatok csak húsz százalékot fizetnek

aPiCom nyereményakCió

Gazdára talált a Dacia Sandero

januártól nemcsak a pedagó-
gusok fizetését, de az oktatási 
intézmények fenntartási anyagi 
költségeit is fejkvóta szerint 
folyósítják. az intézkedéssel a 
tanügyi törvény újabb szakasza 
lépett érvénybe.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az iskolák gyereklétszám 
szerinti finanszírozását a 
kísérletezési időszak után 

a pedagógusok fizetésének fejkvó-
ta szerinti folyósításával vezették 
be. Január elsejétől már nemcsak 
a fizetéseket, de az oktatási intéz-
mények fenntartási költségét is a 
gyereklétszám szerint ítélik meg. 
Eddig az intézményeket fenntartó 
helyi önkormányzatok saját forrás-
ból biztosították az anyagi költsé-
geket a szükségleteknek és anyagi 
lehetőségek függvényében. 

Gyerekenként 320 lej 
a megyei kvóta
Január elsejétől lépett ér-

vénybe az oktatási törvény azon 
szakasza, amelynek értelmében 
az oktatási intézmények anya-
gi költségeit 75-80 százalékban 
átvállalja az állam. Mostantól 
az iskoláknak kell kidolgozniuk 
azt a kritériumrendszert, amely 
szerint beosztják a nekik járó 
összeget. Csukás Levente, a tan-
felügyelőség gazdasági vezetője 
tájékoztatta lapunkat, hogy or-

szágos szinten gyerekenként 264 
lejes összeget határoztak meg az 
iskolák anyagi költségeinek fe-
dezésére. Ezt az összeget aztán 
bonyolult kritériumrendszer sze-
rint különböző együtthatókkal 
szorozzák be. Figyelembe veszik 
többek között, hogy az illető 
megye a hatos beosztású skálán 
milyen hőmérsékleti kategóriába 
sorolható. Hargita megyét a leg-
hidegebb megyék között tartják 

számon, így a legnagyobb pót-
lékot kapják az óvodák, iskolák. 
Az együtthatók meghatározásá-
nál számít az oktatási intézmény 
típusa is (más-más együtthatóval 
számolnak az óvodák, általános 
és középiskolák esetében), falun 
vagy városon működik az ille-
tő oktatási intézmény, illetve a 
gyereklétszám is befolyásolja a 
fenntartásra fordítható összeget. 
Csukás Levente szerint a Hargita 

megyei óvodák, iskolák 320 lejes 
összeggel számolhatnak, ezt az 
összeget kell kipótolniuk a helyi 
önkormányzatoknak a szükség-
letek és a lehetőségük szerint.

Csak a községi 
önkormányzatoknak
könnyebb
Csukás Levente elmondta azt 

is, hogy külön határozták meg 
azt az összeget, amelyet a peda-

gógusok peres úton megnyert 
bérére fordíthatnak, továbbá 
hogy ezeknek az összegeknek 
idén csak öt százalékát lehet ki-
fizetni. 

Újdonság tehát, hogy az isko-
lák, óvodák anyagi költségeinek 
fedezését jórészt az állam biztosít-
ja. Az önkormányzatok azonban 
amit nyernek a réven, elvesztik 
a vámon. A személyi jövedelem-
adó 42 százaléka marad ugyanis 
helyben, és ebből nem minden-
hol tudják biztosítani az oktatási 
intézmények fenntartási költsége-
inek 20 százalékát. 

Ilyen helyzetben van Csíksze-
reda is. Antal Attila alpolgármes-
ter tájékoztatott, hogy mintegy 
10 ezer gyerek oktatására, neve-
lésére tavaly a város 4,5 millió lejt 
fordított, ez diákonként 450 lejes 
ráfordítást jelentett. Idéntől az 
állam által biztosított 264 lejtől 
a szükséges 450 lejig a városnak 
kellene kipótolnia, csak éppen 
ezt az összeget kell előteremte-
ni. Az alpolgármester véleménye 
szerint az új finanszírozási rend-
szerrel elsősorban a községek jár-
nak jól, mégpedig azok, ahol ke-
vesebbe került az óvodák, iskolák 
fenntartása. 

– Mi arra törekszünk, hogy 
az oktatás ne szenvedjen hiányt, 
igyekszünk továbbra is biztosítani 
az optimális működéshez szüksé-
ges összeget – hangsúlyozta Antal 
Attila.

tanóra. Januártól az oktatási intézmények fenntartási költségeit a gyereklétszám szerint ítélik meg fotó: domján levente
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1907. január 2-án születtem 
Margittán, Bihar vármegyében, 
Duka János és Szücs Anna Ágnes 
ötödik gyermekeként. Apám sze-
gény földműves, anyám varróle-
ány volt.

1914–1918 között elvégeztem 
a négy elemi osztályt a margittai 
római katolikus iskolában. Szor-
galmas, jórendű tanuló voltam, 
nagyon szerettem a könyveket 
böngészni.

1918–1922 között magán-
úton végeztem el a négy polgárit, 
mivel Margittán akkor még nem 
volt középiskola. Három osztályra 
Rozenberg Sándor zsidó tanító, a 
negyedikre Bod Ferenc reformá-
tus tanító készített fel. A vizsgá-
kat a nagyváradi községi polgári 
iskolában tettem le. Felkészülé-
sem meglehetősen hiányos volt.

1922–1924. A nagyváradi 
római katolikus tanítóképzőben 
végeztem a három osztályt, foko-
zatosan javuló osztályzattal. Va-
dász József volt a gyakorló iskola 
tanítója, akitől sokat tanultunk. 

Rajta kívül Leszcik Ferenc tör-
ténelem- és irodalomtanár – aki 
Leszcinszkitől1 származtatta ere-
detét – volt reám a legnagyobb 
hatással. Ő vezette az iskola 
könyvtárát.

1924 nyarán bezárták Nagy-
váradon a Csengery utcában levő 
tanítóképzőt. A tanárok elszéled-
tek, a tanulók egy része – közöt-
tük én is – elkerültünk Csíksze-
redába, ahol elvégeztük a tanító-
képző negyedik osztályát.

1925-ben tanítói és kitű-
nő kántori oklevelet szereztem 
a csíkszeredai római katolikus 
tanítóképzőben, amelynek iro-
dalomtanára Zsögön Zoltán 
költő volt. Rajta kívül Angi Dé-
nes tornatanár, mint nevelő és 
Páll Ferencz számtantanár, mint 
ember volt reám nagy hatással. 
Versfaragó készségem ekkor kez-
dett kibontakozni. Sajnos, az itt 
szerzett érzelmes verseimet egyik 
osztálytársam eltulajdonította, 
és ezzel egy időre elvette kedve-
met a versírástól.

1925–1926. Az álláskere-
sés és csalódások éve. Megpró-
bálkoztam Micskén (Bihar m.), 
Szilágycsehiben (Szilágy m.) állást 
kapni, de csak a kántorpróbákig 
jutottam el, mert szívesebben al-
kalmaztak katonaságot végzett 
tanerőket. Így szülőfalumban he-
lyettesítettem, meg Fridmann Mór 
és Krausz Jenő ügyvédek irodáiban 
tevékenykedtem, tavasztól pedig 
Érolaszi (Bihar m.) református is-
kolájában helyettesítettem.

1926–1929. Három évig a 
nagybocskói római katolikus is-
kolában kántortanítóként mű-
ködtem. Itt doktor Munkácsy Pál 
idős főorvos biztatására elhatá-
roztam a továbbtanulást, amely 
anyagiak miatt dugába dőlt.

1929–1931. Bevonultam 
Nagy váradra katonai szolgálatra 
a 86-os gyalogezredhez, innen 
Bacăuba kerültem a tisztiiskolába, 
ahol tíz hónapig tanultam a had-
vezetést, de vizsgára nem enged-
tek, hanem hadapródkáplárként 
visszairányítottak Nagyváradra az 
ezredhez, ahol 1931 februárjáig 
utánaszolgáltam az évnek. Lelutiu 
Sándor kapitány helyett tornát 
tanítottam a nagyváradi görög 
katolikus és görögkeleti tanító-
képzőkben, valamint felügyeltem 
az ezred által nevelt gyermekekre 
(copii de trupa).

1931-ben, leszerelés után a 
bihardiószegi római katolikus is-
kolában tanítottam. Állásom volt 
Gergyóújfaluban, ahol ez alatt 
helyettesítettek. Ebben az évben 
nősültem meg. Házastársam, 
Hozó Róza csíkszentléleki szár-
mazású tanítónő, aki már azelőtt 
is Gyergyóújfaluban tanított és 
az ő kedvéért hagytam ott előző 
állásomat.

1931–1934. Gyergyó újfalu-
ban a római katolikus iskolában 
tanítottunk nagyon szűkös anyagi 
viszonyok között. Három év alatt 
harmincnégyezer lej hátrálékkal 
maradt adós az egyházközség, 
amelynek harmadát két év múlva 
csak úgy kaptuk meg, hogy kéthar-
madáról örökre lemondottunk.

Itt különösen a legény- és le-
ányegyletben tevékenykedtem 
eredményesen és sok színdarabot 
tanítottam. Felgyűjtöttem a far-
sangi szokásokat és beküldtem az 
Erdélyi iskola pályázatára. Nem 
nyertem díjat.

1934–1940. Átkértük ma-
gunkat a csíkmindszenti római 
katolikus iskolához. Ok: a román 
nyelvvizsga (1934, Keresztúr)2 
ahol szerencsésen, célzatosan el-
buktatták az összes felekezeti tan-

erőt – köztük engemet is –, így 
akarván megszüntetni, anyanyelvű 
oktatást Erdélyben (Anghelescu 
miniszter)3. Már két gyermekünk 
volt, és legalább kántorként meg 
akartam maradni. Újfaluban csak 
tanító voltam. Ekkor operálták a 
feleségemet, így szülőfalujához, 
rokonaihoz közelebb akartunk 
kerülni. Egy nyilvános joggal nem 
rendelkező iskolában kínlódtunk 
hét esztendeig. Nyilvános lázítás 
címen perbe fogtak.4  1938 nya-
rán 45 napig a brassói hadbíróság 
vizsgálati fogságában szenved-
tem.5 Ősszel behívtak katonának 
Caracalba, ahonnan Focşani-ba 
kerültem a 10-es Dorobancokhoz. 
Darabani-ban (Dorohoi megye) 
húztam ki a telet, majd visszavittek 
Focşani-ba. Ott ért a bécsi döntés.

Néhány elbeszélést és cikket 
írtam a Kolozsváron megjelent 
Vasárnapi Harangszó című he-
tilapba. Különösen sikere volt a 
„Ha az ebéd nagyon drága”... hu-
moros elbeszélésnek (1938.)

Katonáskodásom ideje alatt 
kezdtem gyűjtögetni a népszoká-
sokat, regényvázlatokat, apróbb 
novellákat írogattam saját szóra-
koztatásomra. Íráskészségemet 
fejlesztgettem.

1940–1944. A változás Csík-
mindszenten ért, de még a tanév 
folyamán átmentünk az állami 
iskolához Csíkdánfalvára, ahol a 
tanév bezárásig tanítottunk, de idő-
közben áthelyeztek a csíkszeredai 
2-es számú állami iskolához, amely 
Zsögödben működött. Már négy 
gyermekünk volt, ezek nevelése 
kényszerített erre a lépésre. 

Ekkor kineveztek a szépvízi já-
rás körzeti iskola felügyelőjének. 
Egyszerre voltam igazgató, kántor, 
iskolafelügyelő, leventeparancsnok, 
népművelési titkár stb., rogyásig 
megterhelve tennivalókkal. Még e 
mellett katonáskodtam is...

1941-ben nyáron elvégeztem a 
leventeparancsnoki tanfolyamot, 
ősszel a kolozsvári 26/2-től Désre 
vezényeltek tiszti átképzésre. Itt 
kerültem össze Balogh Edgárral, 
Szabédi Lászlóval és több más ne-
ves emberrel.

Ekkor már írogattam: néhány 
novellám megjelent Csíkszeredá-
ban a Csíki Néplapban.

Időnként egyre sűrűbben hívo-
gattak be katonának, meg átkép-
zésre Szovátára, Sepsibükszádra, 
Hatvanba, Gyimesbe. Átosztot-
tak a Székely Határőrséghez. Ott 
ért a második világháború, amely-
ből a kósteleki csángók segítségé-
vel megszabadultam. Családomat 
a háború elsodorta a Balaton kör-

nyékére. Már öt gyermekünk volt. 
Egyedül kerültem haza 1944 szep-
temberében. Lakásunk kirabolva, 
írásaim, értékeink megsemmisül-
ve. Teljes tájékozatlanság minden-
felé. Egy teljesen kiürült város, 
amely csak fél év múlva kezdett 
újra benépesedni...

Szubotin őrnagy, Rancz Ká-
roly megyefőnök javaslatára 
kinevezett megyei tanfelügye-
lőnek. Újraszerveztem a megye 
tanü gyét. Csak tizenkét okleveles 
tanerő maradt az egész megyé-
ben! Megnyitottuk újra az isko-
lákat, amelyek lassan benépesül-
tek. Magam is óraadó lettem a 
csíksomlyói tanítóképzőben és 
a csíkszeredai főgimnáziumban, 
ahol ének-zenét adtam elő (1929-
ben ugyanis karmesteri oklevelet 
is szereztem).

Folytatás január 19-i lapszámunkban

1Valószínűleg I. Leszczyński 
Szaniszló (1677–1766) lengyel ki-
rályról van szó

2„Irgalmatlan labdázás a tanítókkal. 
A világ lassan megtelik azzal a botrány-
nyal, amelyet a minden vonalon dühöngő 
nyelvvizsgák okoznak. Jelenleg a a tanítók 
és tanárok vannak soron, akiknek a vizsgái 
augusztus 10-én kezdődtek. A vizsgákat 
megelőzőleg, mint köztudomású, a kétség-
beesett tanítók Cristur-Székelykeresztúron 
egy tanfolyamot rendeztek. Mindenki be-
fizetett 1200 lejt. A miniszter ezt a tanfo-
lyamot bezáratta, s a tanítók Keresztúrról 
hazautaztak. Még jóformán a tanítók 
meg sem melegedhettek otthon, már táv-
iratilag ismét visszahívták őket Keresztúr-
ra vizsgázni. Amíg ott voltak, addig nem 
adták tudomásukra, hogy a vizsgák helye 
Keresztúron lesz. A lelki tortúrán kívül 
még óriási költségeket is okoznak ezeknek 
a szegény embereknek, akik végsőkig el 
vannak keseredve emiatt a türelmetlen 
magatartás miatt.” (Csíki Lapok, 1934. 
augusztus 12.)

3„Csík vármegye felekezeti tanítói 
közül megbukott 67 és sikerrel vizsgázott 
31 magyar tanító. Azok közül a magyar 
tanítók közül, akik állami szolgálatban 
vannak, sikerült a vizsgája 38 tanító-
nak és megbukott 11.” (...) (Csíki Lapok, 
1934. augusztus 26.)

4Czikó István dr., Duka János fele-
kezeti iskolai igazgató és Málnási József 
Misentea (csíkmindszenti) lakosok a 
községi költségvetésnek megfellebbezték 
az állami iskolára és óvodára vonatkozó 
kiadási tételeit. A fellebbezést több községi 
polgár is aláírta. Emiatt feljelentették. Azt 
állítják, hogy a fellebbezésben valótlansá-
got mondanak. Ezzel a lakosságot félreve-
zették és izgattak az állami iskola ellen. 
Czikó ellen az is a vád, hogy a népsza-
vazás alkalmával az új alkotmány ellen 
izgatott. – A vádlottak azt hangoztatják, 
hogy bosszú műve a terhükre írt vád. Ta-
gadják, hogy izgattak volna. – Ügyükben 
a hadbíróság van hivatva dönteni. (Csíki 
Lapok, 1938. június 19.)

5Felmentették dr. Czikó Istvánt. A 
múlt héten tartotta meg a brassói had-
bíróság dr. Czikó Istvánnak és társainak 
ügyében az érdemleges tárgyalást (cenzú-
ra miatt egy sor kimarad – a szerk. meg-
jegyzése). A hadbíróság a vádat elejtette, 
és mindhárom vádlottra felmentő ítéletet 
hozott, elrendelve egyszersmind dr. Czikó 
azonnali szabadlábra helyezését. (Csíki 
Lapok, 1938. augusztus 7.)

„Érdemes volt-e egy életen keresztül munkálkodni?” – tette fel a 
kérdést 1973-ban, rövid önéletrajzi összefoglalójának végén Duka 
János. Az akkor hatvanhat éves, nyugalmazott tanító joggal bi-
zonytalanodott el, hiszen hangyaként gyűjtögetett anekdotákat, 
népszokásokat, írt színdarabokat, novellákat, de mindaddig önálló 
könyve csak a negyvenes években, saját költségén jelent meg. Pe-
dig Duka János folyamatosan dolgozott és közölt kisebb-nagyobb 
írásokat, tanulmányokat újságokban, folyóiratokban, néprajzi tár-
gyú gyűjteményekben. Végül az áttörést a Kilenc kéve hány ka-
langya? című székely anekdotagyűjtemény hozta meg 1983-ban. 
1990 óta hat újabb Duka János-kötetet adtak ki, de ezt az idős 
szerző már nem érhette meg: 1990 decemberében elhunyt. Ma 
viszont már tudjuk, hogy a százöt évvel ezelőtt, 1907. január 2-án 
született tanítónak/tanfelügyelőnek érdemes volt munkálkodnia. 
A most közölt, kétrészes önéletrajzi írást Duka János Csíksze-
redában élő örökösei bocsátották rendelkezésünkre. Rovatszer-
kesztő: Daczó Katalin.

Duka János életrajza
Az útkeresés évei

I. rész

Tanítóképzős kirándulás 1925 májusában

Duka János, az ifjú kántortanító



Több, az EU-s előírásokat teljesí-
tő termelőnek is gondot okozott 
az új év első napjaiban a 3-as 
számmal jelölt tojások értékesí-
tése, miután az év elején életbe 
lépett változások értelmében a 
korábban párhuzamosan alkal-
mazott két tartási forma közül ti-
lossá vált az állatjóléti előírásokat 
nem teljesítő, ketreces tartásból 
származó tojások forgalmazása. 
Ezt viszont sokat félreértelmez-
ték, a 3-as számmal jelölt tojások 
árusításának teljes tiltásáról be-
széltek. A tojásszámozás körüli 
bonyodalomba az agrárminiszter 
is belezavarodott.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro
Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Valódi fogyasztói hisztériát 
váltott ki az új esztendő első 
napjaiban a tojások eredetét 

és a tojótyúkok tartási körülményeit 
jelző pecsétszámokra vonatkozó új 
szabályozás életbe lépése. A tojáso-
kon a ketreces tartást jelző 3-as szám 
használata ugyanis továbbra is meg-
maradt, ám jelentése változott: így 
az idei év elejétől 3-as szám alatt to-
jások csakis az uniós állatjóléti előírá-
sokat teljesítő farmokról kerülhettek 
a boltok polcaira.

Pánikot keltő elszólások
A helyzetet ugyanakkor csak 

tovább bonyolította, hogy az idei év 
elejétől a nagyipari régi módszerek-
ről az EU-konform ketreces tartásra 
történő átállás, illetve a 3-as számmal 
megjelölt tojások forgalmazhatósá-
ga kapcsán Valeriu Tabără mezőgaz-
dasági miniszter és Radu Cheţan-
Roatiş, az Országos Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Ható-
ság (ANSVSA) elnöke is több ízben 
egymásnak ellentmondó nyilatkoza-
tokkal rukkolt elő. „Érthető, hogy a 
vevők és felvásárlók körében riadal-
mat keltettek a tojás forgalmazásáról 
keringő hírek, ha még a miniszter 
sem tudja, mit beszél” – jelentette 
ki tegnap lapunk kérdésére reagálva 
Ivácson Pál, a tojástermeléssel foglal-
kozó gyergyószentmiklósi Pal-Mar 
Import-Export Kft. vezetője. A napi 
szinten átlag 75-80 ezer tojást ter-
melő farmer kifejtette, a központi 
sajtóban – főleg a nagy nézettségű 
hírcsatornákon – a mezőgazdasági 
miniszter ellentmondásos nyilatko-
zataival elbizonytalanította néhány 
rendszeres felvásárlóját. Mint ma-
gyarázta, az év első munkanapján alig 
volt megrendelése emiatt, ugyanis a 
cége által termelt 3-as minősítésű to-
jásokat ódzkodtak felvásárolni a vi-
szonteladók és az élelmiszerüzletek, 
mondván, a híradásokból értesültek: 

januártól nem forgalmazhatók ezek 
a tojások. „A miniszter belebonyoló-
dott a kódok értelmezésébe ahelyett, 
hogy tisztázta volna, az európai uni-
ós rendelkezések engedélyezik a 3-as 
kóddal jelzett tojások forgalmazását 
is, ha a tojók tartása az Unió által en-
gedélyezett ketrecekben történik” – 
fejtegette Ivácson. Elmondta, a múlt 
esztendő végéig a tojástermelésben 
kétféle ketreces tartást lehetett alkal-
mazni: a január elsejétől életbe lépett 
rendelkezések viszont csak azokat 
a vállalkozókat sújtották, akik nem 
tértek át az uniós szabványoknak 
megfelelő tojótyúktartásra.

Ladó: Hargita megyében
minden rendben van
A fogyasztók elégtelen tájékoz-

tatásával magyarázza a január elején 
kialakult tojáscirkuszt Ladó Zsolt, a 
Hargita Megyei Állategészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Szakhatóság 
igazgatója is, aki lapunknak nyilat-
kozva leszögezte: idén január 1-jétől 
nem a 3-as számmal jelölt tojások 
forgalmazhatósága szűnt meg, ha-
nem az uniós normákat nem telje-
sítő farmok működése. Leszögezte, 
a Hargita megyében működő négy 
tojástermelő farm közül eggyel sem 
volt probléma. „A megye területén 
belül főként a gyergyói térségben 
működnek tojástermelő farmok, de 
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Zavart okozott a

> Anémiamentes lett a Hargita 
megyei lóállomány. A beteg állatok 
likvidálásával immár teljesen sikerült 
felszámolnia Hargita megyében a szak-
hatóságnak az anémiás, azaz kevésvérű-
ségben szenvedő lovak által terjesztett 
betegséget – újságolta lapunknak Ladó 
Zsolt, a Hargita Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
igazgatója. A főállatorvos elmondta, 
az állategészségügy szakemberei leg-
utóbb november folyamán 5595 lóból 
vett vérmintát vizsgáltak be, túlnyomó-
részt olyan helységekből, ahol a tavasz 
folyamán még beteg lovakat regisztrál-

tak. A legutolsó minták kielemzése 16 
új diagnosztizált esetre derített fényt 
– sorolta Ladó, hozzáfűzve, hogy az 
illető állatok azóta már kivétel nélkül 
a gyergyószentmiklósi vágóhídon le-
vágásra kerültek. „Az állatokat felérté-
keltük, a gazdák az állat aktuális piaci 
értékével egyenértékű kártalanítására 
pedig még a múlt esztendő végén sor 
került, a vonatkozó aktacsomók pedig 
már elő vannak készítve, így valameny-
nyi tulajdonos még az idei év folyamán 
megkapja a levágásra ítélt kártérí-
tést” – hangsúlyozta a Hargita megyei 
főállatorvos.

> Mérleget vont az APDRP. 1,56 
milliárd eurót fizetett ki az országos vi-
dékfejlesztési program keretében tavaly 
az országos Halászati és Vidékfejlesz-
tési Kifizetési Ügynökség (APDRP). 
Ebből csupán az év utolsó hónapjában 
425,5 millió euró értékű alapokat fo-
lyósítottak – derült ki a kifizetési ügy-
nökség évértékelő adataiból. Az intézet 
által tavaly folyósított összegekből 902 
millió eurót az APDRP által lebonyo-
lított beruházások kedvezményezettjei 
kaptak, a többit pedig a mezőgazda-
sági kifizetési ügynökség által folyó-
sítottak. A program indítása óta 3,35 

milliárd eurót fizettek ki ténylegesen. 
Emellett Románia lehívott 561 millió 
eurót az Európai Bizottság által az or-
szágos vidékfejlesztési program elin-
dításakor nyújtott előlegként – mutat 
rá a Mediafax hírügynökséghez eljut-
tatott közleményében az intézmény. A 
teljes összeg tehát 3,91 milliárd euró, 
ami a vidékfejlesztésre rendelkezésre 
bocsátott összegek 40 százalékos lehí-
vási arányát jelenti. Az APDRP köz-
leményében emlékeztet, hogy 2012 az 
utolsó esztendő, amikor a jelenlegi fi-
nanszírozási intézkedések révén vidék-
fejlesztésre lehet még pénzhez jutni.hí
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Ivácson Pál gyergyószentmiklósi vállalkozó 90 ezer tojótyúkot nevel: nem hiányzott az év eleji tojáscirkusz fotó: jánossy alíz

kisTérségi vágóPonTok

Elkészült a típusterv
ingyenesen, minden részletében kidolgozott kisvágó-
híd-típustervet is igényelhetnek ezután a megyei ön-
kormányzattól a könnyített, kistérségi vágópontnyitás 
után érdeklődő Hargita megyei települések, közbirto-
kosságok. A mintegy 100 ezer eurós beruházást igénylő 
vágópont dokumentációját a székelyudvarhelyi Biolact 
mezőgazdasági szövetkezet dolgozta ki.

D. L.

Univerzálisan alkalmazható kisvágóhíd tervét készítette 
el a székelyudvarhelyi Biolact mezőgazdasági szövetke-
zet. A dokumentáció elkészítését Hargita Megye Taná-

csának Vidékfejlesztési Közhasznú Társasága a költségek 49 szá-
zalékát állva, 13 ezer lejjel finanszírozta. Mint Sándor Kálmán-
tól, a kistérségi vágóhíd épületrajzát és felszereléséhez szükséges 
eszközök és gépek leírását, illetve költségelemzését is tartalmazó 
dokumentációt elkészítő Biolact szövetkezet képviselőjétől meg-
tudtuk, a vágópont típustervének kidolgozásában több tényező 
is sikeresen közrejátszott. „A Biolact szövetkezetnek több mint 
száz tagja van, Udvarhelyszék mellett Csík és Gyergyó vidékiek, 
sőt Maros és Kovászna megyeiek is. Többnyire szarvasmarhatar-
tó gazdák, és bizony több helyről is megfogalmazódott már az 
igény a kisvágóhíd létrehozása iránt. A gazdáknak ugyanis min-
denhol közös gondjuk, hogy a vágóállatot – főleg a selejtállatot 
– nem tudják értékesíteni. Amikor a típusterv elkészítésének 
támogatásáért Hargita Megye Tanácsának vidékfejlesztési társa-
ságához pályáztunk, ezt az igényt tartottuk szem előtt” – ma-
gyarázta megkeresésünkre Sándor Kálmán. Hozzátette, a kidol-
gozott dokumentációt – a finanszírozási szerződés értelmében – 
ingyen és bérmentve bocsátják a továbbiakban bármely Hargita 
megyei intézmény rendelkezésére, aki csak kiskapacitású – azaz 
napi két szarvasmarha, öt sertés, vagy tíz juh – levágására alkal-
mas vágópont nyitása iránt érdeklődik. „Az elkészített típusterv 
250 négyzetméteres felülettel számol, ám ez kiválóan adaptálha-
tó a befogadó település, vagy a rendelkezésre álló telek viszonya-
ihoz, figyelembe véve és betartva természetesen a kisvágóhidak 
nyitását lehetővé tevő főhatósági rendelet követelményeit” – so-
rolta Sándor Kálmán. Hozzátette, az ivóvíz- és szennyvízhálózat 
léte viszont mindenhol alapkövetelmény, hiánya újabb járulékos 
beruházásokat feltételez. A típusterv ugyanakkor két hűtőkam-
rával együtt egy kisebb, tőkehús-előkészítő részleg leírására és ki-
vitelezésére is kiterjed. „A költségelemzésünk szerint a vágópont 
épületrésze négyzetméterenként 250 és 300 euró között mozog, 
míg a gépekkel és berendezésekkel való felszerelése még további 
60-70 ezer eurót igényelne. Persze ez attól is függ, hogy magát a 
technológiát milyen szűkre szabjuk. A minimális technológiai 
felszereltséget ugyanis már 30-35 ezer euróból is meg lehet olda-
ni” – sorolja a Biolact képviselője.



azok a szabott határidőnél már jó-
val hamarabb, még a 2010–2011-es 
időszakban eleget tettek az erre irá-
nyuló követelményeknek, és csakis 
feljavított, az állatjóléti feltételek-
nek eleget tevő ketrecekben zajlik a 
tojótyúkok tartása. Ebben talán az 
is közrejátszik, hogy a Hargita me-
gyében működő tojófarmok döntő 
többsége európai uniós pályázatok 
révén újult meg vagy indult el, így 
esetükben olyan ketrecek használata, 
melyek nem tettek eleget az állatjólé-
ti követelményeknek, már szóba sem 
jöttek. Eleve tehát az EU-s normák-
nak megfelelő tartási rendszereket 
vásároltak” – magyarázta a megyei 
főállatorvos. Elmondta, a 3-as pe-
cséttel megjelölt tojások továbbra 
is megtalálhatók a boltok polcain, 
ám a baromfitartási feltételekről ta-
núskodó pecsét az eddigi ketreces 
tartással szemben idéntől már csakis 
az állatjóléti előírásoknak megfelelő 
tartású tyúkok tojásaira kerülhet fel. 

Minőségbizonylattal
nyugtatták a piacot
Átiratban igyekezett segíteni a 

félreértések miatt bajba került ter-
melőkön a hazai Szárnyastenyésztők 
Országos Egyesülete is. Mint 
Ivácson Páltól megtudtuk, az egye-
sület egy olyan minőségi bizonyla-
tot is mellékelt, amit az állatjóléti 
előírásoknak eleget tevő termelők 
valamennyi felvásárlónak továb-
bíthattak. A gyergyói tojástermelő 
ezzel magyarázza, hogy a kezdeti 

megtorpanás után az év második 
munkanapján már a szokásos ütem-
ben zajlott a felvásárlás, azonban 
tart attól, hogy a vásárlóközönség 
tojásvásárlási kedvére továbbra is 
hatással lesznek a tojásforgalma-
zással kapcsolatos ellentmondó 
hírek. A szárnyastenyésztők egye-
sületének adatai szerint jelen pil-
lanatban – közel mintegy 5 millió 
darabos tojóállománnyal – a hazai 

nagyipari tojástermelés 93 százalé-
kát biztosító farmok hiánytalanul 
teljesítik a megkövetelt állatjóléti 
előírásokat. Az egyesület országos 
szinten közel kétszáz kisebb-na-
gyobb tojástermelőről tud, akik-
nek a szárnyastelepeit éves szinten 
1,36 milliárd darab tojás hagyja el. 
Ez alapján az egyesület a romániai 
tojáspiac éves üzleti forgalmát több 
mint 1 milliárd euróra becsüli.
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Sándor Tamás svájci sajtok specialistája. Sajtmesterként tanítják a gazdákat

> Márciusra halasztódik az életjára-
dék-könyvecskék láttamozása. A Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügy-
nökség (APIA) Hargita megyei központja 
2012. március 1-je után láttamozza az 
életjáradékos könyvecskéket – derült ki 
az intézmény tegnapi, lapunkhoz eljut-
tatott közleményéből. A mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési miniszter 33/2011-es 
rendelete értelmében a mostanig kibocsá-
tott mezőgazdasági életjáradékos köny-
vecskéket idén március 1. – augusztus 31. 
között lehet láttamoztatni, hogy ezáltal a 
jogosultak megkaphassák a 2011. évre járó 
mezőgazdasági életjáradékot – olvasható a 

tájékoztatóban. Az életjáradékos köny-
vecskék láttamoztatása személyesen vagy 
közjegyzői felhatalmazás felmutatásával 
lehetséges az APIA csíkszeredai központ-
jának Haladás utcai székhelyén. Hargita 
megyében mintegy 380 személy részesül 
mezőgazdasági életjáradékban a 2005. évi 
247-es törvény értelmében. 2010-re a ta-
valyi év folyamán ezen személyek 90 szá-
zaléka igényelte az életjáradékot.

> A búzaexport felpörgésére számít 
az agrárminiszter. Románia idén 12 millió 
tonna gabonát exportálhat anélkül, hogy 
belső ellátási gondjai támadnának – állítja 

Valeriu Tabără mezőgazdasági miniszter. A 
Capital gazdasági hetilap információi szerint 
a tárcavezető kijelentését arra alapozza, hogy 
az éves termény felét eleve külföldön lehet-
ne értékesíteni. Romániában tavaly rekord-
méretű, 24 millió tonnás gabonatermést 
regisztráltak, ez közel nyolc tonnával halad-
ja meg az előző évek terménymennyiségét. 
Tabără ugyanakkor a napokban még arról 
beszélt, hogy az ország gabonaraktáraiban 
felhalmozott búzakészlet három évre képes 
biztosítani Románia kenyérgabona-szük-
ségletét. Az ország étkezésibúza-szükséglete 
egyébként szakértők számítása szerint évi 
3,5 millió tonnára rúg.hí
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tejfeldolgozás Mesterfokon

Sajtkészítő gazdák számára
két csoportban, kezdőknek és haladóknak szóló sajt-
készítő kurzust szervez január 23-tól a megyei önkor-
mányzat és a Hargita Megyei agrárkamara. a sikere-
sen vizsgázó sajtkészítők ráadásul a képzés révén a 
munkaügy által is elismert diplomát szerezhetnek.

D. L.

Atavalyi sikeren felbuzdulva újabb sajtkészítő tanfolyam-
ra invitálja a Hargita megyei gazdálkodókat és tejfel-
dolgozás iránt érdeklődőket a megyei önkormányzat és 

a Hargita Megyei Agrárkamara. Újdonság, hogy a tavalyi egyhe-
tes képzéstől eltérően ezúttal a kezdők mellett immár haladók-
nak is szóló tananyagot állítottak össze az előadók, a megszerzett 
tudásukról sikeresen számot adók pedig a Munkaügyi Minisz-
térium által elismert sajtkészítő diplomát kapnak. Mint tegnap 
lapunk érdeklődésére Márton István, a megyei tanács vidékfej-
lesztési közhasznú társaságának igazgatója elmondta, a felkészí-
tőkre január 23–27. között a csíksomlyói multifunkcionális köz-
pontban kerül sor, ám a tejfeldolgozás és a sajtkészítés elméleti és 
gyakorlati tudnivalóit a Magyarországról meghívott sajtmeste-
rek több előadástömb keretében májusig „oltják” be a gazdákba. 
Hozzátette, előadónak a Hargita megyei sajtkészítők körében 
mára igencsak jól ismert két szakembert, Körösladányról Kiss 
Ferencet, illetve Egerből Sándor Tamást kérték fel. „A január 23-
án kezdődő képzés szinte teljes mértékben a gyakorlatra helyezi 
a hangsúlyt, így az ötnapos képzés minden napján mind a kezdő, 
mind a haladó csoport a két sajtmester irányítása alatt napi 50-
50 liter tejet fog feldolgozni. Az elkészített sajtféleségeket pedig 
a képzés végén, akárcsak tavaly, sajtmustrán fogják bemutatni” 
– magyarázta Márton. A képzéssorozatba bevonják a tavaly 
megalakult Hargita Megyei Sajtkészítők Kézműves Egyesületét 
is, főként, hogy az egyesület tagjai is csakis a szakmailag képzett 
sajtosok lehetnek. „Szeretnénk elérni, hogy a termékek minősé-
ge érdekében a vásárokon is csak felkészült, komolyabb szakmai 
felkészültséggel rendelkező sajtkészítők árulhassanak” – tette 
hozzá Márton István. Elárulta, a sajtkészítőkhöz hasonlóan két-
lépcsős, kezdőknek és haladóknak szóló képzéssorozatot tervez-
nek elindítani a húsfeldolgozás területén is. Hozzáfűzte, a megye 
területén rövid és középtávon megszaporodó kisvágópontok, 
illetve a hozzájuk kapcsolódó feldolgozó egységek egyre több és 
jobban felkészült mészárost és hentest fognak megkövetelni.

Mit jelent a tojáson levő szám?

0-s szám: biotojás, mely szabadtartású, biotakarmánnyal etetett tyúkok-
tól származik; 1-es szám: a szabadtartásban felnevelt, de mesterséges táp-
pal etetett tojók tojását jelöli; 2-es szám az alternatív rendszerű, csarnok-
ban félszabadtartásban és takarmánykoncentrátummal tartott tyúkok 
tojására vonatkozik; a 3-as szám a ketreces, ám immár az európai uniós 
állatjóléti előírásoknak eleget tevő, feljavított tyúkketrecekből származó 
tojásokat jelöli.



Az elmúlt évi statisztikai adatok 
arról tanúskodnak, hogy a köte-
lező gépjármű-biztosítási (RCA) 
díjszabások csökkentek, ám ezzel 
egyidejűleg gyarapodtak a bizto-
sítótársaságok által kifizetett kár-
térítések. Ennek következtében 
egyes biztosítók pénzügystabili-
tása megingott, és feltételezhető, 
hogy az idén a díjszabások tekin-
tetében másabb tendencia fog 
érvényesülni. A becslések szerint 
mintegy 1,5 millió gépkocsit, pon-
tosabban azok birtoklóit érintheti 
a szóban forgó díjszabások idei 
alakulása. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Szakértők véleménye szerint az 
idén nem leszünk tanúi a biz-
tosítók közti árversenynek, bár 

egyelőre a díjszabások tekintetében 
jelentős eltérés mutatkozik. Adott 
esetekben a statisztikák szerint egy 
biztosító háromszorosát is elkérheti 
annak, amit egy másik kér. 

Alacsonyabb ár, 
gyengébb szolgáltatás
Vegyünk egy konkrét példát: 

egy bukaresti lakhelyű 29 éves 
férfi esetében a Dacia Logan kö-
telező biztosítására a Carpatica 
Asigurări éves díjtétele 364,5 
lej, a Generali Romania díjtétele 
ugyanebben az esetben 1369 lej. 
A tapasztalatok szerint azonban 
azok a biztosítók, akik alacsony 
díjszabással dolgoznak, rendsze-
rint késlekednek a kárrendezéssel, 
illetve a kártérítés kifizetésével, 
ugyanakkor ezek esetében jegyez-
ték az elmúlt esztendőben a leg-
több reklamációt is. A Biztosítási 
Felügyelet (CSA) nemrégiben 
nyilvánosságra hozott közlemé-
nye szerint ez utóbbi tekinteté-
ben a listavezető az Euroins Biz-
tosítótársaság volt, azt követte  a 
Carpatica Asig. Az autószervizek 
is gyakran panaszkodnak arra, 
hogy egyes biztosítók körülmé-
nyesen és megkésve eszközlik  a 
kifizetéseket, s azt valószínűsítik, 
hogy azok időhúzásra rendezked-
tek be.

Mindezek miatt ajánlatos a 
RCA megkötése előtt alaposan 
tájékozódni, esetleg kikérni a szer-
vizek véleményét is, és nem elsődle-
ges szempontként kezelni a díjsza-
bást. Már csak azért is, mert jobb 
elejét venni a sok utánajárásnak, az 
elvtelen vitáknak, még akkor is, ha 
a tulajdonképpeni „vesztes” nem 
annyira a biztosított, mint a kárval-
lott. Itt van például az Euroins esete, 
amely ugyan megyénkben is tevé-
kenykedik, de a kármegállapítást, az 
ügyintézést más megyéből érkező 
személy végzi, aki munkaprogramja 
szerint csupán hetente egyszer érke-
zik megyénk különböző városaiba. 
Ennek okán pedig már eleve vára-
kozniuk kell az ügyfeleknek. 

20 százalékos növekedés
A Biztosítási Felügyelet el-

nökének 2011. december 6-án 
megjelent 2011/14-es rendelete 

értelmében a kárrendezés tekinte-
tében is új eljárás alkalmazandó. 
Több mint három hete megje-
lent ez a rendelet, de hallani arról, 
hogy egyes biztosítótársaságok 
még nem hangolódtak rá az abban 
szereplő előírások maradéktalan 
gyakorlatba ültetésére. Érdemes 
a szerződés megkötése előtt tá-
jékoztatást kérni, akár írásban is, 
e rendelet előírásai alkalmazási 
módjára vonatkozóan. Annál is 
inkább, mert abban konkrét ha-
táridők is szerepelnek a kármegál-
lapításra, a kártérítés kifizetésére, 
stb. vonatkozóan. 

Egyes piaci elemzők szerint az 
év folyamán akár 20 százalékos 
díjszabásemelésre is számítani 
lehet. Erre viszont fokozatosan 
kerülhet sor, havi 2-3 százalékos 
növelési aránnyal. Azaz a várható 
díjszabásemelés lépcsőzetesen kö-
vetkezik/következhet be. 

Kötelező gépjármű-biztosítás reklámja. Elemzők szerint az év folyamán akár húszszázalékos díjszabásemelésre is számítani lehet

Körkép

hirdEtés

A kötElEző gépjáRmű-biztosításRól 

Olcsó húsnak híg a leve?

H. Z. 

Január 1-jével az árnövekedé-
sek is beköszöntöttek, minde-
nekelőtt azon termékek ese-

tében, amelyek jövedéki adóval 
terheltek. Ez adónem szintjét a 
megelőző esztendő október 31-
én jegyzett lej/euró árfolyamon 
kell kiszámítani a következő esz-
tendőre vonatkozóan. Míg ez az 
árfolyam 2011-ben 4,26 lej/euró 
volt, az idén 4,30 lej/euró. Ennek 
okán hozzávetőleges számítások 
szerint a benzin ára literenként 
1,5 banival fog drágulni, a gáz-
olaj esetében pedig több mint 8 
banival. Utóbbit illetően a drágu-
lás nem csupán az árfolyam alaku-
lásának a rovására írható, hanem 
annak is tulajdonítható, hogy an-
nak szintjét fokozatosan az uniós 
szintekhez kell közelíteni. 

Az uniós előírások szerint viszont 
a kávé esetében nem kellene alkal-
mazni a jövedéki adót, ám a kormány 
úgy döntött, hogy attól nem tekint 
el, sőt a kávé esetében nagyobb lesz 
a jövedéki adó. A földgáz ára is meg-

emelkedik, átlagosan 5 százalékkal, 
igaz, hogy csak az ipari fogyasztók 
esetében, de ez mindenképp be fog 
gyűrűzni azok termékeinek áraiba is. 
Továbbá a jövedéki adó újólag meg 
fogja drágítani a cigaretták árait is. A 
lakossági villamosenergia-fogyasztás 
díjszabása is megemelkedett, mint-
egy 2,5 százalékkal. 

A minimálbér megemelése 
maga után vonja a közúti közle-
kedési szabálysértések okán kirótt 
bírságok értékének a megemelke-
dését is, lévén, hogy azok kiszámí-
tási alapját a garantált minimál-
bér képezi. Így például az eddig 
134 lejtől 201 lejig terjedő bírság 
január 1-jétől 147 lejtől 220 lejig 
terjed (ilyen kvantumú bírság ró-
ható ki a biztonsági öv nem viselé-
se, a mobiltelefon vezetés közbeni 
használata vagy a tiltott helyen 
történő megállás esetén). 

Jó hír viszont, hogy január 
1-jétől a mobiltelefon-használat díj-
szabásai tekintetében csökkenés kö-
vetkezett be: az interkonnektálási 
díjszabás 30 százalékig terjedően 
csökken.
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bEnzin, gázolAj, földgáz, villAny, kávé, CigAREttA

Ami megdrágult

társadalom

A benzin ára literenként 1,5 banival, a gázolajé 8 banival növekszik. év eleji drágulások
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Hosszú történelmi utazásunk során elérkeztünk 
az utolsó magyar királyokhoz: I. Ferenc Józsefhez és 
IV. Károlyhoz. Ferenc József 1830-ban született Bécs-
ben. Öt testvére volt, akik közül három fiú, egyikük, 
Károly Lajos az utolsó magyar királynak, IV. Károly-
nak a nagyapja volt. 

Ferenc József világnézetét neveltetése révén a katoli-
kus egyház és a katonaság határozta meg. Fiatalon, 18 
éves korában került a császári és királyi székbe, amikor 
az 1848-as forradalom idején elődjét, V. Ferdinándot 
lemondatták. A forradalom leverése után Magyaror-
szág a Habsburg Birodalom részévé vált, a hivatalos 
nyelv a német lett, az elnyomás érezhető volt az or-
szágban. A külpolitikájában elszigetelődött császárnak 
azonban engednie kellett, és 1867-ben megtörtént a 
kiegyezés, a felelős magyar kormány kinevezése. Bár 
a politikai helyzet alakulásában nem játszott döntő 
szerepet, de csak része volt benne a császár feleségének, 
a magyarbarát Erzsébetnek, akit ma is sokan Sissynek 
hívnak. Hosszú ideig, 68 éven át ült a trónon Ferenc 
József, és bizony, már jelképes személyiséggé vált, egy-
magában képviselte az állandóságot és a birodalom 
belső konfliktusait kiegyenlítő erőt. 1914. július 28-án 

a német szövetségesek és a miniszterei tanácsára bele-
egyezett a Szerbia elleni hadüzenetbe. Ezzel tört ki az 
első világháború, ami nemcsak a Habsburg Biroda-
lomnak, de a történelmi Magyarországnak is a végét 
jelentette. Az öreg Ferenc József azonban nem érte ezt 
meg, 1916. november 21-én meghalt. 

A trónon testvérének unokája, IV. Károly követte. 
1887-ben született, és trónra lépése előtt nem vett 
részt a politika irányításában, hanem a háború had-
színterein próbálta segíteni a katonákat. A császár 
halála után igyekezett megkötni a békét, ám a hábo-
rú csak az 1918-as pádovai fegyverszünettel ért véget. 
A király lemondott a kormányzásról, és miután kikiáltot-
ták a köztársaságot, Svájcba költözött. A magyar trónról 
azonban nem mondott le, és 1921-ben megpróbált visz-
szatérni, ez azonban nem sikerült. IV. Károly 1922-ben 
Madeira szigetén halt meg. II. János Pál pápa mély 
vallásossága miatt 2004-ben boldoggá avatta, szentté 
avatási eljárása is folyamatban van. Két héttel ezelőt-
ti rejtvényünk megfejtői közül a csíkszeredai Csikós 
Eszternek kedvezett a szerencse, Páll Lajos Hódara 
című verseskönyvét postázzuk címére.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Korodi Anita, II. osztályos, Csíkszereda

Csató Ákos, II. osztályos, Csíkszereda

Az agg zsarnok, Ferenc Jó
zsef halála után IV. Ká
roly került a magyar trón

ra s az osztrák császári székbe.
A Monarchia süllyedő hajójá

nak szürke kapitánya volt ő, aki az 
első világháború szennyes hullá
mai között bizony tehetetlen kor
mányosnak bizonyult. 

Magyarországot, a Habsbur
gok utolsó menedékét azonban 
mindenáron meg akarta tartani. 
Ezért egyre jobban törődött a 
hátország ügyeivel. 

Így jutott el a Mátra alatt fek
vő Gyöngyös városába is.

E szűk utcás kisváros 1917 
májusában – történelme során 
immáron hetedszer – égett le.

A tűz, amely a kórház kony
hájából indult el, hamarosan úgy 
elharapódzott, hogy a fél várost 
elpusztította. 

A rettenetes hír természete
sen eljutott az új király fülébe is. 
Nosza, hamarvást odautazott hát, 
hogy a bajba jutott emberek kö
zött forgolódván, népszerűsítse 
magát.

1917. május 24én a gyön
gyösi állomásra begördülő kü
lönvonatát a szikár egri érsek, 
Szmrecsányi Lajos fogadta.

Az általános nyomorúság és 
gyász ellenére – hiszen a tűznek 
sok halálos áldozata volt – a ki
rályt mégis négylovas hintón vit
ték a városházára. 

Az üszkösfüstös romok nem 
keltettek kellemes benyomást az 
új királyban.

– E az egész a mai világ szim
bóluma – fordult német szóval a 
mögötte ülő Tisza István minisz
terelnökhöz.

– Főként országunkat példáz
za – tette hozzá keserűen a gróf, 
aki beadta a lemondását is.

– Az Úr megpróbálja az övé
it – szólalt meg száraz hangon a 
mellette ülő érsek. 

Ebbe a vidámnak éppen nem 
mondható hangulatba robban 
bele egy hangos, borízű hang:

– Jó napot, tekintetes főkirály 
úr! – harsogta egy gyöngyösi pa
rasztember, kilépve az útmenti 
bokor mögül.

– Ne háborgassa a felséges 
urat! – lépett melléje mérgesen 
egy kakastollas csendőr.

– Ejnye, biztos uram! – csó
válta a fejét a jóember. – Hát még 
köszönni sem szabad a magamfaj
ta szegénynek?

A rend őre kirántott kardja 
segítségével hátratuszkolta az „il
letlen” tolakodót. 

A király jól látott és hallott 
mindent (ráadásul magyarul is ér
tett), de úgy tett, mintha semmit 
sem vett volna észre.

E kellemetlen incidens után az 
előkelőségek végigkocsikáztak a 
városon. Ekkor jelentette ki nagy 
pátosszal őfelsége:

– Még ma szentesítem Gyön
gyös város újjáépítési tervét, és 
nagy összeggel segítem a tűzkáro
sultakat.

Szmerecsányi érsek úr hívei 
nevében alázatos hangon köszön
te meg a felség jólelkűségét.

A hír, hogy a király nagyobb 
összeget szándékozik szétosztani 
a tűzkárosultak között, valósággal 
lázba hozta a sokat szenvedett vá
ros lakóit. Többen háromnégy
millió koronát emlegettek, de a 
vérmesebbek még 1012 millióról 
is beszéltek.

– Derék, jószívű király ez – 
dicsérte a kárvallott nép, s nagy 
izgalommal várta a másnapot, 
amikor a király a város képvise
lőtestületének gyűlést tart, ahol 
beszédet is mond, sőt, bejelenti az 
ígért összeget. 

A gyűlésen IV. Károly nagy 
pátosszal s ígéretekkel kezdte a 
német nyelvű beszédet. 

– Mi, Isten kegyelméből Ma
gyarország királya és Ausztria 
császára, ezen ünnepélyes órá
ban kijelentjük, hogy Gyöngyös 
város kárvallott lakosainak 50 
ezer korona készpénzt adunk – 
ezután a pénzt ropogós bankók

ban át is nyújtotta a polgármes
ternek.

A jelen lévő előkelőségek meg 
a város vezetői – noha igyekeztek 
magukon uralkodni – nem tud
ták eltitkolni meglepetésüket. A 
gyöngyösieket kegyetlen csalódás 
érte. A polgármester is annyira 
zavarban volt, hogy alig hagyta el 
valami köszönő hang a száját.

IV. Károly mindezt azonban 
a „meghatottságnak” tulajdoní
totta, majd a bekövetkező fagyos 
csend közepette – Széchenyi Ist
vánt utánozva – tört magyarság
gal a következőket kiáltotta:

– „Työntyös nem volt, hanem 
nincs!” – S ezzel leült.

A kirobbanó nevetést csak 
Szmrecsányi érsek hirtelen felál
lása akadályozta meg, aki hosszas 
szónoklatban dicsérte a felség jó 
szívét, hogy ímé, a sok háborús 
kiadás ellenére is ennyire gondolt 
Gyöngyössel.

(Igaz, azt beszélik, hogy még 
az érsek is nehezen gyűrte le a szá
ja szögletében megbújó mosolyt.)

Volt azonban – főként a hátsó 
sorokban – olyan városatya, aki a 
pad alá dugva a fejét, félhangosan 
felnevetett. 

A király távozása után a város
atyák egy közeli sörözőbe mentek 
áldomásra, s ott a legbátrabb epé
sen jegyezte meg:

– No, őfelsége megadta ne
künk, megköszönhetjük... De az 
is igaz, hogy ennyit egy valamire 
való szatócs is megajánlott. 

– Ráadásul még a jövőnket is 
megjósolta – fűzte hozzá a má
sik.

A hír pedig hamarosan a város 
lakóinak tudomására jutott.

Bezzeg nem éljeneztek már, 
amikor a király elutazott!

Szerencsére az utolsó Habs
burg „jóslata” nem következett be. 
Gyöngyös ugyan hétszer leégett, 
de ma szebb, mint valaha... Mind
ez fennen hirdeti a gyöngyösi nép 
szorgalmát és szülővárosuk iránti 
szeretetüket.

Lengyel Dénes

Az utolsó Habsburg „jóslata”

Fecske Csaba

Újévi köszöntő
Itt van már az új esztendő
Gazdag padlás, teli bendő
Kövér malac, pulyka, lúd
Hosszú kolbászt, kurta bút.

A kamrában száz zsák búza
Láb a csizmát el ne nyúzza
Teli legyen a fazék
Jusson nekem maradék.

Tojjék szaporán a tyúkjuk
Hogy a rántottát megunjuk
Sajtjuk legyen nagy, kerek
Hízzanak az egerek.

          Tóthárpád Ferenc

Fogócska 
a hóban

Ébred a határ,
puha künn a hó.
Kedvem ragyogó,
te vagy a fogó.

Messze szaladunk,
csuda szép a rét!
Jönnek mivelünk
kicsi cinegék.

Huss! Cinege, huss!
Fuss a havon, fuss!

Rajzold be a katicabogarak pöttyeit a feladatnak megfelelően. Ha megvan, vágd ki és 
küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. 
szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő
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> Olimpia 2012. A kajak-kenu ver-
senyeken, illetve a vízilabdatornán lehet 
ott a legtöbb magyar szurkoló az idei 
londoni olimpián, amelynek utolsó hat 
napjára a rendelkezésre álló jegyek, illet-
ve szálláshelyek 90 százalékát már értéke-
sítette a Pegazus Sport Tours, a Magyar 
Olimpiai Bizottság hivatalos utazási iro-
dája. Kamuti Balázs ügyvezető igazgató 
az MTI érdeklődésére elmondta, hogy 
vízilabdára mintegy 2300, kajak-kenura 
pedig nagyjából 2000 belépőt kaptak. Az 
iroda 30 ezer jegyet igényelt a szervezők-
től, s csaknem 20 ezerre kapott visszaiga-
zolást, ezt kezdhette meg értékesíteni ta-

valy március 16-tól. Az összes belépő 25 
százalékát május végéig el is adta, onnan-
tól kezdve csak utazási csomaggal együtt 
kínál belépőt. Hatnapos és háromnapos 
utakra, valamint a kizárólag a kajak-ke-
nut megcélzó kétnapos programokra le-
hetett, illetve lehet még jelentkezni.

> MLSZ. A Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség (FIFA) tavalyi, zürichi kong-
resszusán döntött arról, hogy felülvizs-
gálja és átalakítja állandó bizottságai ösz-
szetételét. A szervezet a napokban hozott 
határozatot az életbe lépő változásokról, 
s december 30-i keltezésű levelében arról 

értesítette a Magyar Labdarúgó Szövetsé-
get, hogy dr. Csányi Sándort, az MLSZ 
elnökét két bizottságába is beválasztotta. 
A magyar szövetség vezetője a világbaj-
nokságok szervezőbizottságának, vala-
mint a 2014-es brazíliai vb operatív veze-
tő testületének lett tagja. Csányi Sándor 
illusztris társaságba került, a két testület 
tagjai között szerepel, más sportvezetők 
mellett, Michel Platini, az UEFA elnö-
ke, Ángel Maria Villar Llona, a spanyol 
szövetség első embere, valamint Theo 
Zwanziger, a német szövetség vezetője is. 
A magyar sportdiplomácia újabb jelentős 
sikerének számító kinevezés nem csupán 

Csányi Sándor kiterjedt nemzetközi kap-
csolatainak szól, hanem bizonyítja, hogy 
a magyar szövetség élén végzett másfél 
éves munkája kivívta a nemzetközi labda-
rúgás vezetőinek elismerését.

> Premier League. Az angol labdarúgó-
bajnokság 20. fordulójának kedd esti ered-
ményei: Tottenham – WBA 1–0, Wigan 
– Sunderland 1–4, Manchester City – Li-
verpool 3–0. Az Everton – Bolton és a 
Newcastle – Manchester United mérkőzé-
sek tegnap este lapzárta után értek véget. Az 
élmezőny: 1. Manchester City 48 pont, 2. 
Manchester United 45, 3. Tottenham 42.hí

rf
ol

ya
m

Február végén pénzügyi gondjai lehetnek az Sk-nak

Készül 
az SK felkészülési programja

kedd este hivatalosan is vissza-
lépett a CS otopeni férfi-kosár-
labdacsapata a román pontvadá-
szattól. az otopeni-i gárda ekkor 
jelentette be, hogy pénzügyi okok 
miatt nem folytatja a bajnokságot. 
a román kosárlabda-szövetség 
végrehajtó bizottsága ma dönt, 
hogy törlik vagy nem pontjaikat.

Pénzügyi okok miatt visszalé-
pett az CS Otopeni férfi-ko-
sárlabdacsapata a román baj-

nokság pontvadászatától. A klub 
vezetősége ezt kedd este egy átirat-
ban hivatalosan is jelezte a Román 
Kosárlabda-szövetségnél. Hogy az 
Ilfov megyei gárda visszalép a baj-
nokságtól, már korábban is lehe-
tett tudni, amit lapunk hasábjain 
is közöltünk, ám időközben voltak 
olyan hangok, hogy sikerült pénzt 
szerezniük a folytatásra. Ezt kedd 
este átiratban végleg tisztázták. A 
szakszövetség pedig ma dönt arról, 
hogy az Otopeni által megszerzett 
pontok sorsa mi lesz. A szabályzat 
értelmében a csapat eddigi pont-
jait törölni kell, továbbá a Romá-
nia-kupából is kizárják. Utóbbival 
a Nagyváradi VSK jár jól, hiszen 
így játék nélkül jut tovább a kupa 
Final Fourjába. Azzal viszont, hogy 
törlik a bajnokságban összeszedett 
pontjait, a Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK csapata jár rosszul, 
ugyanis az Otopeni a csíki csapat 
előtt levő CSS Giurgiut, a Buka-
resti Dinamót és a SCM Craiovát 
egyaránt legyőzte, míg a KK-tól ve-

reséget szenvedett. Így a csíki csapat 
és az előtte levő hármas között nem 
kétpontnyi különbség lesz a törlés 
után, hanem három.

Ma kezdik a felkészülést
A Csíkszeredai Hargita Gyön-

gye KK férfi-kosárlabdacsapata ma 
délután 17 órától tartja meg az idei 
új esztendő első edzését. A trénin-
gen a keret minden tagja jelen lesz. 
Többek között bemutatkozik a KK 
legújabb szerzeménye, a hármas és a 
négyes poszton egyaránt bevethető 
amerikai Ashley Champion is. A 
keret további összetétele nem vál-
tozott. A vezetőedzői feladatokat 
továbbra is Lászlófy Botond látja el, 
míg az ősszel Csíkszeredában játszó 
játékosok kivétel nélkül maradtak. 
A KK jövő kedden lép pályára az 
őszi idényből elhalasztott Kolozsvári 
U-Mobitelco elleni találkozón, ame-
lyet a Digi Sport élőben közvetít. A 
találkozó 20.30-kor kezdődik.

románia-kupa
Az Otopeni bajnokságtól való 

visszalépése nyomán a Románia-ku-
pából is kiesett, így ellenfele, a Nagy-
váradi VSK jutott a Final Fourba. A 
negyeddöntő további három találko-
zóját viszont megrendezik. Tegnap 
este a Bukaresti CSM – Medgyes 
összecsapással kezdődött, amely lap-
zárta után ért véget. A további prog-
ram: ma: Dinamo – Piteşti (18, 
TVR3); holnap: Temesvár – CSU 
Ploieşti (18, Digi Sport). A visszavá-
gókat január 10-én rendezik.

Ingyen drukkolhatnak iskolások 
Hargita megyei sportszerveze-
tek jóvoltából, ugyanis 2012-

ben folytatódik a Hargita Megye 
Tanácsa Sportklub Egyesületének 
„Ifjú szurkoló” című programja, 
amelyet tavaly kezdtek el, és amely-
lyel lehetőséget biztosítanak olyan 
gyerekeknek a megyéből, akiknek 
máskülönben nincs meg az a lehe-
tőségük, hogy nézőként jelen legye-
nek a megye sportcsapatainak hazai 
mérkőzésein.

Január 3-án a csíkszeredai Vákár 
Lajos Műjégpályán, a HSC Csík-
szereda – Bukaresti Steaua mér-
kőzésen a csíkszeredai Szent Anna 
Speciális Iskola hét tanulója vett 
részt a Sportklub Egyesület prog-

ramja révén, tavaly decemberben 
pedig kosárlabdameccsen szurkol-
hatott tizennégy kászonaltízi, illet-
ve kászonújfalusi gyerek.

Az egyesület elsősorban a falun 
élő iskolásokat szeretné minél na-
gyobb mértékben bevonni az Ifjú 
szurkoló programba, ezért további 
mérkőzésekre szervez csoporto-
kat, amiben számít a sportklubok, 
polgármesteri hivatalok és iskolák 
együttműködésére. A fiatalok így 
megismerhetik és megszerethetik a 
sportot, s remélhetőleg ezáltal több 
fiatal fog sportolni és egészségesebb 
életmódot folytatni. A program 
szervezőinek szándéka szerint civi-
lizált szurkoló-utánpótlást nevelné-
nek a részt vevő ifjakból.

január 10-én, kedden, kezdi 
meg a tavaszi felkészülést a 
Székelyudvarhelyi Sk terem-
labdarúgó-csapata a román 
bajnokság hátralevő szakaszá-
ra. jakab zoltán, a gárda tré-
nere reális célnak a kisdöntőbe 
való bekerülést tartja. Egyelőre 
a felkészülési program kidolgo-
zása zajlik, de az új év eleje sem 
mentes a pénzügyi gondoktól.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Jövő héten, kedden kezdi 
meg a tavaszi felkészülést a 
Székelyudvarhelyi SK terem-

labdarúgó-csapata a román baj-
nokság további küzdelmeire. Ja-
kab Zoltán, az SK trénere lapunk-
nak nyilatkozva elmondta, hogy 
a tervek szerint napi egy edzéssel 
készülnek majd, míg a felkészülés 
alatt több barátságos mérkőzést 
szeretnének játszani. A bajnokság 
február 20-án kezdődik a székely-
földi rangadóval, amikor az udvar-
helyi csapat a bajnokság második 
helyén tanyázó Sepsiszentgyörgyi 
Spicom otthonába látogat.

A tavalyi bronzérmes SK 10 
bajnoki forduló után a román 
pontvadászat harmadik helyét 
foglalja el 18 ponttal. Jakab el-

mondása szerint a reális cél a kis-
döntőbe való jutás lehet, de akár a 
tavalyi bravúr, vagyis a bronzérem 
megszerzése sem lehet akadály. 
Az alapszakasz végéig a harma-
dik hely megtartását tűzte ki a 
szakvezető, és ezt még akkor is 
megvalósíthatónak tartja, hogy a 
negyedik helyezett Galaci United 
egy ponttal van lemaradva az SK 
mögött, és egy találkozóval keve-
sebbet is játszott a Chiajna kivá-
lásával.

„Az őszi keretben nem történt 
változás. Egyedül Szőcs Loránd 
távozott, aki már a legutóbbi há-
rom mérkőzésen sem szerepelt, 
ugyanis munkát vállalt Angliá-
ban. A többiek mind maradtak, 
és további erősítések sem várha-
tóak. A fiatal játékosok a terveim 
szerint egyre több játéklehetősé-
get fognak kapni. A felkészülési 
program még képlékeny. Elkép-
zeléseim vannak. Ezek szerint 
szeretném, ha két mérkőzést tud-
nánk játszani a Marosvásárhelyi 
City’US II-es csapatával, egyet 
idegenben és egyet itthon. To-
vábbá szeretnénk összehozni egy 
Székely-kupát, amelyre a székely-
földi csapatokat hívnánk meg. 
Itt említhetem a Sepsiszentgyör-
gyi Spicomot, a Kézdivásárhelyi 
KSE-t, a Gyergyószentmiklósi 

Intert és a Székelyudvarhelyi 
Infopresst. Remélem, hogy ez a 
terv megvalósulásra is kerül” – 
mondta Jakab.

Egyelőre van pénz
Az elmúlt években sok 

esetben kérdéses volt, lesz-e a 
Székelyudvarhelyi SK-nak annyi 
pénze, hogy indulni tudjon a ro-
mán bajnokságban. A múlt idény 
közepétől valamelyest normalizá-
lódott a helyzet, és a vezetőedző 
ugyanilyen normális, ha még szű-
kös is, pénzügyi garanciákban bí-
zik. Mint mondta, a klub jelenlegi 
pénzügyi kerete épp addig elég, 
míg a bajnokság tavaszi idénye el-
kezdődik. „Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala eddig tartot-
ta a szavát, és a megígért pénzösz-
szegeket időben, illetve korrektül 
adta. Most, hogy új év van, még 
nincs kész a város költségvetése, 
és valószínű, csak a tavasz folya-
mán lesz végleges, illetve elfoga-
dott. Nem tudom, hogy mi lesz 
február után, ugyanis addig elég a 
klub pénzügyi forrása. Remélem, 
hogy az önkormányzat, illetve a 
klub vezetősége talál majd meg-
oldást arra, hogy a megkezdett 
munkát normális körülmények 
között tudjuk tovább folytatni” – 
jegyezte meg Jakab.

A Székelyudvarhelyi SK-nál (sötétben) a kisdöntőbe jutást látják reális célnak fotó: kakasy botond/archív

Törlik Otopeni pontjait?

Szurkolókat nevelnek



lakás

ELADÓ vagy KIADÓ Balánbánya 
központjában, Virág utca 41. szám 
alatt 2 szobás, felújított lakás jutányos 
áron. Telefon: 0744–625736. (14)

ELADÓ Szelterszen manzárdos 
hétvégi ház téliesítve, újszerű állapot
ban, csodaszép környezetben, jutá
nyos áron, 12 ár rendezett területtel. 
Telefon: 0744–537628.

ELADÓ vagy KIADÓ földszinti 
garzonlakás. Telefon: 0741–098923. 
(21096)

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

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

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás, 
meleg, termopánozott, a magyar kon
zulátushoz közel. Irányár: 70 000 lej. 
Telefon: 0724–172164, 0748–798180. 
(21083)

jármű

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

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

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

ELADÓ Steyr 70 LE, 4 x 4es trak
tor. CSERE is érdekel U650re – 4800 
euró; Massey Ferguson 45 LE traktor 
– 12 500 lej; Fiat 30 LE traktor – 9100 
lej. Telefon: 0752–135883.

vegyes

ELADÓ vécépapír- és kéztörlőgyár
tó gépsor, teljes körű információval a 
gyártással és az eladással kapcsolat
ban. Ára: 2200 euró. Telefon: 0723–
536777.

ELADÓK kuvasz kiskutyák oltva, 
féregtelenítve, egészségügyi könyvvel. 
Telefon: 0755–703611. (21081)

ELADÓ Fahre bálázó, Lenken 
Opal 3as váltóeke, 2es, 3as ekék, 
négytonnás trágyaszóró, körkaszák, 
körgereblyék, permetezők, műtrá
gyaszóró stb. Telefon: 0744–514745. 
(21098)

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)

állás

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

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

özv. GEGŐ LAJOSNÉ
Biró Erzsébet

temetésén részt vettek, sírjára vi
rágot, ko szorút helyeztek és a ne
héz órákban segítő kezet nyújtot
tak. A gyászoló család. (21095)

Köszönet és hála mindazok
nak, akik

SZEKERES LENKE
nyug. tanítónő

temetésén részt vettek, sírjára 
virágot és koszorút helyeztek. A 
gyászoló család. (21087)

Hálás köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik drága halottunk,

OKOS IRÉN

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek és a 
nehéz órákban mellettünk álltak, 
fájdalmunkban osztoztak. A gyá
szoló család. (21085)

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk volt 
kollégánk,

ANTAL ISTVÁN ÖRS
építőmérnök

haláláról. Mély együttérzéssel osz
tozunk a család fájdalmában. A 
Harbau Kft. munkaközössége.

megemlékezés

Volt egy hang, egy ráncos arc,
Életed munka volt és harc.
Két dolgos, meleg munkás kéz,
Tekinteted csak fentről néz.

Kegyelettel emlékezünk 1992. 
január 5re,

GÁL DÉNES

halálának 20. évfordulóján. Emlékét 
örökre szívünkben őrizzük. Szerettei 
– Csíkszereda, Csíkszentlélek.

elhalálozás

Hirdetések

A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
Nem hisszük el, hogy hiába várunk.
A temető csendje
ad neked nyugalmat,
Szívünk fájdalma örökre megmarad.

Fájó szívvel em
lékezünk életünk leg
szomorúbb napjára, 
2007. január 5re,

ZSIGMOND DÉNES

halálának 5. évfordulóján. Emlékét szí
vünkben őrizzük. Nyugodjék békében! 
Szerettei – Csíkdánfalva. (21097)
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A csíkszeredai Riehen Egyesület 
keres:

1. Sokoldalú munkatársat marketing, pályázatírás és turisz-
tikai szolgáltatás területére;

2. Meghatározott időre szociális munkást a csíkszeredai 
Providentia Idősek Klubjába.

Részletes információk 
a www.asociatiariehen.ro  honlapon.

A DPERIMED COLLECTION Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Székelyudvarhely 1918. dec. 1 út 1/1 szám 
alatt található Fertőzőhulladék-gyűjtés és -szállítás működtetéséhez a kör-
nyezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította. A tevékenység előrelát-
ható környezeti hatásaival kapcsolatos információk megtekinthetők hét-
köznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt. Az érintettek 
észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, írás-
ban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, 
az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. Tel.: 0266–312454, 
0266–371313. Fax: 0266–310041. 

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

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

Olcsóbb, kényelmesebb, biztonságosabb fűtést
és meleg vizet szeretne lakásába a következő szezonra?

Ez megoldható saját hőközponttal!
A nyári és őszi bürokratikus ügyintézési torlódások elkerü-

lése érdekében minél hamarabb, már most jelentkezzenek az 
INSTHAR-nál.

Teljes ügyintézést, kivitelezést, szervizelést ajánlunk a legalacso-
nyabb áron, és ennek csak 30%-át kell az üzembe helyezés előtt kifi-
zetnie, a többit két év alatt.

Bővebb információ érdekében keressen minket a cég székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 21. szám. 

Telefon: 0266–371785, 0745–380499,
0744–625736, 0745–147275.

A HARGITA MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

összhangban a köztisztviselők statútumára vonatkozó újraközölt 
188/1999-es törvény 57-es szakasz, 4-es bekezdés

előírásaival, versenyvizsgát hirdet meghatározott időre
egy köztisztviselői állás betöltésére:

n TANÁCSOS – asszisztensi fokozat, 41/3, meghatározott időre.
Részvételi feltételek: 
– a köztisztviselők karrierfejlesztésére és szervezésére vonatkozó 

611/2008-as számú kormányhatározat 49-es cikkelye által előírt általános 
feltételek; gazdasági vagy hasonló hosszú távú egyetemi végzettség záróvizs-
gával; a köztisztviselői állásnak megfelelő szakmai régiség; középfokú szá-
mítógép-kezelői ismeretek (Windows, Microsoft Office).

A versenyvizsga időpontja: 2012. január 16., 10 óra (írásbeli) és 2012. 
január 18., 13 óra (szóbeli vizsga), a  Hargita Megyei Mezőgazdasági Igaz-
gatóság székhelyén. Beiratkozás 2012. január 13-án, 13 óráig.

Könyvészeti anyagot, beiratkozási nyomtatványokat, 
valamint bővebb felvilágosítást a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igaz-

gatóság székhelyén kaphatnak az érdeklődők 
(247-es iroda, 0266–371898-as telefonszám). 

A Hargita Megyei Fogyasztási 
Szövetkezetek Szövetsége

2012. január 24-én 10 órakor 
árverés útján eladja 

a Csíkszereda, 
Miron Cristea 2. szám alatt

található kereskedelmi felületet.
Részvételi feltételek megtalál-

hatók naponta 8–15 óra között 
a cég székhelyén, Csíkszereda, 
Villanytelep utca 2. szám, illetve 
a 0266–312906-os vagy a 0752–
202725-ös telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

rás: 0744–391537, Jakab Zoltán: 
0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Fájdalomtól megtört szívvel, 
de a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a szeretett 
jó édesapa, nagyapa, testvér, 
após, apatárs, dédapa, rokon és 
jó szomszéd,

özv. SZOPOS LÁSZLÓ

szorgalmas, munkás életének 92., 
özvegységének 12. évében türe-
lemmel viselt betegség után 2012. 
január 3-án 16 órakor nemes lel-
két visszaadta Teremtőjének. Drá-
ga halottunk földi maradványait 
január 6-án 9.30-kor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszentimrei 
római katolikus temetőbe. Nyu-
godjál békességben! A gyászoló 
család – Csíkszentimre.

Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem,
Őrizzetek szívetekben.

Fájdalomtól meg-
tört szívvel tudatjuk, 
hogy tragikus körül-
mények között, búcsú 
nélkül távozott közü-
lünk 2012. január 1-jén a drága jó 
gyermek, testvér, sógor, nagybácsi,

ANTAL TIBOR

életének 33. évében. Földi marad-
ványait 2012. január 6-án reggel 9 
órakor helyezzük örök pihenésre 
a gyimesfelsőloki római katolikus 
temetőbe. Megtört szívvel, Isten 
akaratában megnyugodva búcsú-
zik tőled édesanyád, testvéred, 
sógorod, unokahúgaid, valamint 
a rokonság, jó szomszédok és ba-
rátok. Pihenésed legyen Istentől 
áldott és nyugodt.



Huszonkét mérkőzéssel a jég-
korong MOL Liga 2011/2012-es 
idényének alapszakaszzárása 
előtt két elődöntős csapat már 
ismert, az utolsó hely sorsa is 
eldőlt, és három negyeddöntős 
gárda kiléte is biztos. Az utol-
só negyeddöntős helyért ket-
ten küzdenek, ám a sorsolás a 
Steauának kedvez a Sapa Fe-
hérvár AV19-cel szemben.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Tizenöt nap múlva ér véget 
a jégkorong MOL Liga 
2011/2012-es idényének 

alapszakasza. A kiírás szerint az 
alapszakasz első két helyezettje az 
elődöntőbe jut, a 3–6. helyezet-
tek negyeddöntőt játszanak, míg 
az utolsó két helyezett befejezi a 
küzdelmeket január 20-án. A két 
elődöntős csapat, illetve az egyik 
kieső ismert, ugyanakkor három 
negyeddöntős kiléte is eldőlt, az 

egy kiadó helyért a Steaua és a Sapa 
Fehérvár AV19 küzd egymás ellen, 
a sorsolás alapján a bukarestieknek 
van nagy esélyük a továbbjutásra. 
A 3–5. helyezésekért még zajlik a 
harc, a trióban található a Brassói 
Corona Fenestela 68 is, mely hat 
ponttal van lemaradva a 3. Mis-
kolctól és eggyel előzi meg az 5. 
Ferencvárost.

Kedden este a HSC Csíksze-
reda – Steaua (4–3) mérkőzésen 
kívül még két találkozót rendez-
tek Magyarországon, Miskolcon a 
Dab.Docler szétlövéssel győzte le a 
Jegesmedvék csapatát 3–2-re, míg 
a két budapesti csapat párharca 
8–1-es Ferencváros-sikerrel zárult.

Karcfalván játszanak
Az előttünk álló hétvégén egy 

új helyszín is bekapcsolódik a MOL 
Ligába. Pénteken este hat órától a 
HSC Csíkszereda az Újpestet fo-
gadja, a találkozónak a csíkkarcfalvi 
műjégpálya ad otthont, a szerve-

zők szerint a belépők ára tíz lej lesz. 
Csíkkarcfalván először rendeznek 
hivatalos felnőtt jégkorongmérkő-
zést, először látogat magyar csapat 
az elmúlt év végén átadott műjégpá-
lyára és első alkalommal lesz MOL 
Liga-találkozó. Hivatalos bajnoki 
mérkőzést – az egyetlent – az elmúlt 
év végén két U16-os csapat játszott 
egymás ellen az ország első vidéki 
műjégpályáján, ez pedig egy magyar 
bajnoki találkozó volt az ISK–HSC 
Csíkszereda és a Brassói Corona 
csapatai között, melyen csíki siker 
született. A pénteki találkozón jelen 
lesz a Magyar Jégkorongszövetség 
tiszteletbeli elnöke, Pásztor György 
is – közölte lapunkkal Zsigmond 
Barna Pál, Magyarország csíkszere-
dai főkonzulja, aki egyben a magyar 
szövetség egyik alelnöke is.

Rangadók
Két rangadóra is sor kerül pén-

teken, mindkettőt Romániában 
rendezik. Bukarestben az utolsó 

negyeddöntőt érő helyért harco-
ló két csapat játszik egymás ellen, 
amennyiben a Steaua legyőzi a „ki-
csi Volánt”, helyet cserél a két csapat 
a ranglistán. Brassóban a harmadik 
hely lesz a tét, a Corona Fenestela 
68 egy győzelem esetén három 
pontra faraghatja hátrányát a Mis-
kolci Jegesmedvékkel szemben, és 
újra elérhető lesz számukra az alap-
szakasz utolsó dobogós helye.

A barcaságiaknak jelenleg nincs 
edzőjük, Antal Előd és Kovács Lász-
ló lemondását követően több szak-
emberrel is tárgyalt a klubvezetés, de 
egyelőre senkit nem szerződtettek 
le. Miklós Ervin, a Corona Fenestela 
68 alelnöke lapunknak azt mondta, 
pénteken biztosan új edző ül majd le 
a brassói kispadra a Miskolci Jeges-
medvék elleni mérkőzésen, ám nem 
árulta el a szakember nevét. „Egy-
előre tárgyalások folynak, amíg nem 
írjuk alá a szerződést az új trénerrel, 
addig semmi biztosat nem tudok és 
nem is akarok mondani. De egy biz-
tos, pénteken új edző irányítja majd 
a csapatunkat” – mondta lapunknak 
Miklós.

A további műsor
Huszonkét találkozó van még 

hátra a MOL Liga alapszakaszá-

ból, négy csapatnak 6-6, négynek 
pedig 5-5 mérkőzést kell játszania. 
A HSC-nek egy meccse Karcfal-
ván (Újpest), egy pedig a Vákár 
Lajos Műjégpályán (Fehérvár) van 
hazai közönség előtt, négy mér-
kőzést pedig idegen környezetben 
kell lejátszania a Miskolc, Ferenc-
város, Fehérvár és Steaua ellen. A 
Dab.Docler négy meccset hazai és 
egyet idegen környezetben játszik, 
a Jegesmedvék hármat hazai és ket-
tőt idegenben (az öt mérkőzésből 
kétszer Brassóval), a barcaságiak 
Miskolcot, Újpestet és Fehérvárt 
fogadják, Újpesten, Miskolcon és 
Dunaújvárosban vendégszerepel-
nek, a Fradinak három hazai és két 
idegenbeli meccse lesz.

A Steaua a fehérváriakat, a 
miskolciakat és a HSC-t fogadja, 
Dunaújvárosban, illetve kétszer 
– az Újpest és a Fradi ellen – Bu-
dapesten szerepel, míg a „kicsi 
Volán” Bukarestben, Csíksze-
redában és Brassóban, valamint 
Dunaújvárosban, Budapesten a 
Ferencvárosnál vendégeskedik, és 
egyedül a HSC ellen játszik ha-
zai környezetben. A kiírás szerint 
éppen ezért is lesz nehéz a Steaua 
előtt végezniük a tabellán az alap-
szakasz végén.

Jó hangulatú mérkőzést játszott kedden a HSC és a Steaua fotó: csíki zsolt

KözeLediK A MOL LigA ALApSzAKASzánAK záRáSA

Elődöntős a HSC és a Dab.Docler
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HirdetéS

Sport

>  Jégkorong. A világ legjobb nyolc 
csapata közé jutott a magyar női U18-as 
jégkorong-válogatott, miután megnyerte 
a norvégiai Tromsø-ben rendezett Di-
vízió I-es világbajnokságot. A magyar 
lányok 4–3-ra nyertek Ausztria, 7–0-ra 
Szlovákia, szétlövéssel 3–2-re Japán, 5–2-
re Norvégia és 5–3-ra Nagy-Britannia 
ellen. A magyar női U18-as válogatott 
2013-ban a világ legjobb nyolc csapata 
között játszik majd, alighanem ez az év 
egyik legnagyobb szenzációja a nemzet-
közi hokiéletben. A csapatot egyébként 
az elmúlt év november végéig, az asiagói 
kvalifikációs torna kezdetéig sehol sem 

jegyezték külföldön, egy hónap alatt két 
osztályt ugrott. A világ élvonalában olyan 
sportági hatalmak szerepelnek jelenleg, 
mint Kanada, Egyesült Államok, Orosz-
ország, Svédország, Finnország, Csehor-
szág, Németország és Svájc. Ilyen „magas-
ságban” magyar női válogatott még soha 
sem járt.

A sikeren felbuzdulva a női fel nőtt-
csapatot benevezte a magyar szövetség 
(MJSZ) a 2014-es szocsi olimpia idén 
novemberben esedékes előselejtezőjé-
re. A felnőttek ugyan a világranglistán a 
25. helyen állnak (ezért kényszerülnek 
ötkarikás előselejtezőre), miután 2011-

ben megnyerték a divízió III-as vb-t, ám 
most a fiatalok közül 16-an is erősíthetik 
a keretet. Kovács Zoltán, az MJSZ fő-
titkára kifejtette, hogy amíg a jelenlegi 
felnőttcsapat alapemberei 14 éves koruk 
után ismerkedtek meg a sportággal, ad-
dig a most sikeresen szereplő fiatalok már 
kiskoruk óta hokiznak, és az U18-as vá-
logatottban több 15 éves játékos szerepel. 
„Három éve versenyeztetjük a női U18-
as válogatottat, a lányok kölyök-, serdülő 
vagy ifjúsági csapatokban szerepelnek, 
erősödnek, fejlődnek, és van, aki külföldi 
klubban játszik, míg létezik egy felnőtt 
magyar női bajnokság is három csapat-

tal” – mondta Kovács Zoltán. A 2014-es 
szocsi játékokon nyolc női és tizenkét 
férficsapat szerepel. Az előselejtezőket 
2012. november 8. és 11. között rende-
zik meg. Az előselejtezős győztes vehet 
részt a 2013. február 7. és 10. közötti 
selejtezőben, ezek nyertesei jutnak ki a 
szocsi olimpiára, amelyen a férfirang-
lista első kilenc, illetve a női rangsor 
első öt helyezettje, valamint a rendező 
Oroszország csapata alanyi jogon indul-
hat. A magyar női hokiválogatott még 
sohasem szerepelt olimpián, míg a fér-
fiak legutóbb 1964-ben Innsbruckban 
voltak ott.hí
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MOL HSC dab Miskolc Brassó FTC Fehérvár Steaua UTe M 3p 2p 1p 0p gólok pont

HSC
4–0 
5–4 

(1–2)

1–2 
4–2

(5–4) 
3–2
 6–4

4–0 
10–1 
8–3

9–1 11–0 
4–3

9–2 
8–1 29 22 2 2 3 142–59 72

dab (2–3) 
4–1

6–1 
3–1 
4–3

3–1 
3–6

1–0 
6–1 7–1 6–1 

7–1
11–0 
3–2 30 19 5 1 5 121–62 68

Miskolc 2–3 
1–3

4–2 
(2–3)

4–3 
3–5

7–1 
7–4

5–0 
4–1 
8–3

7–2 
7–3

8–0 
7–2 30 16 0 2 12 118–85 50

Brassó 2–3 
3–6

4–6 
(3–4) 5–2 7–2 

4–1
7–1 
6–2

3–4 
9–4

 3–5

4–3 
7–2 29 13 1 3 12 114–99 44

FTC 0–2 2–3 
3–2

4–1
 3–1

3–4
1–2 

(3–2)

6–1
4–2

7–4
 4–1

5–1 
14–5 
8–1

30 13 2 0 15 101–107 43

Fehérvár (4–3) 
1–3

1–2 
1–4 
0–5

(3–2) 
5–7

6–3 
7–3

6–2 
6–0

7–3 
2–5

4–6 
6–1 
6–4

29 10 2 0 17 102–126 34

Steaua 5–2 
0–8

(3–4) 
(2–3)

2–4 
3–1

(1–2) 
5–2

3–5 
(3–4)

4–9 
5–8

5–2 
6–2 29 9 1 4 15 92–140 33

UTe 4–6 
0–7

4–7 
1–4

3–8
 1–6
 3–1

1–4 2–5 
1–5

4–1 
4–7 5–6 (2–3) 30 3 0 1 26 69–181 10

A további műsor

január 6., péntek: HSC Csíkszereda – Újpest, Steaua – Sapa Fehérvár AV19, Brassói Corona Fenestela 
68 – Miskolci Jegesmedvék;
január 8., vasárnap: Steaua – Jegesmedvék, HSC – Fehérvár, Brassó – Újpest;
január 9., hétfő: Dab.Docler – Ferencváros;
január 10., kedd: Brassó – Fehérvár;
január 13., péntek: Újpest – Brassó, Jegesmedvék – HSC, Ferencváros – Fehérvár, Dab.Docler – Steaua;
január 15., vasárnap: Dab.Docler – Fehérvár, Ferencváros – HSC, Jegesmedvék – Brassó, Újpest – Steaua;
január 16., hétfő: Fehérvár – HSC;
január 17., kedd: Ferencváros – Steaua, Dab.Docler – Brassó;
január 20., péntek: Steaua – HSC, Újpest – Dab.Docler, Jegesmedvék – Ferencváros.



Napról napra
szabadidő
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Csütörtök
Az év 5. napja, az esztendő végéig hátralé-

vő napok száma 361. Napnyugta ma 16.02-
kor, napkelte holnap 7.44-kor. 

Isten éltesse 
Simon nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Simeon rövidüléséből 

önállósult Simon jelentése: meghallgattatás. 

Január 5-én történt 
1917. Izland korlátozott önrendelkezési 

jogot kapott Dániától. 
1947. Magyarországon az illetékes bel-

ügyi hatóságok nyilvánosságra hozták, hogy 
köztársaságellenes összeesküvést lepleztek le. 

Január 5-én született 
1592. Sáh Dzsahán indiai nagymogul, a 

Tádzs Mahal építtetője 
1913. Molnár István olimpiai bajnok ví-

zilabdázó 
1932. Umberto Eco olasz író, esztéta, iro-

dalomtörténész 
1938. I. János Károly spanyol király 
1944. Schütz Ila Jászai Mari-díjas színész-

nő, kiváló művész 
1954. Krasznahorkai László Kossuth- és 

József Attila-díjas író 

Január 5-én halt meg 
1589. Medici Katalin francia királyné 
1933. Calvin Coolidge 1923–1929 kö-

zött az Egyesült Államok 30. elnöke 
1969. Franz Theodor Csokor osztrák köl-

tő, regény- és drámaíró 
1979. Charles Mingus bőgős, zeneszerző, 

az amerikai dzsessz jelentős alakja 
2006. Békés József író, színműíró, dra-

maturg

pályázati felhívás

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa ezúton 
hirdeti meg a 2012. évi, nemzetközi ran-
gú, az általános és középiskolások, illetve 
a főiskolások és egyetemisták részére kiírt, 
Neumann János Nemzetközi Tehetségku-
tató Programtermék Verseny erdélyi szaka-
szát, amelyre a versenyzők a következő hat 
kategóriában küldhetnek be pályaműveket: 
1. Oktató programok; 2. Alkalmazói prog-
ramok; 3. Játékprogramok; 4. Megépített 
(digitális) automata berendezés (hardver) 
és vezérlése (szoftver); 5. Számítógépes 
művészeti programok; 6. Számítógéppel 
támogatott tervezés. A pályázatokat a kö-
vetkező címre kell eljuttatni postán vagy 
személyesen: Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, 
Csíkszereda  530211, Márton Áron utca 
1/B/7, Hargita megye vagy elektronikusan 
a neumann@hargitahalo.ro e-mail címre. 
A pályázat beküldésének határideje: 2012. 
március 1. Bővebb információ a www.cstit.
ro és a www.hargitahalo.ro oldalakon.
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az elofizetes@hargitanepe.ro címen, 
a postásoknál, a postahivatalokban, 
valamint banki átutalással. 
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Színház
Anthony Marriott és Alistair Foot Csak 

semmi szexet kérem, angolok vagyunk című 
produkcióját Nagy István rendezésében ma 
és holnap este 19 órától tekinthetik meg a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
társulatának előadásában a Haáz Rezső-, 
majd a Kovács György-felnőttbérlettel. 

*
A Gazdag szegények című zenés vígszín-

művet holnap 19 órától láthatják a Csíki Já-
tékszín 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.

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

Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíkszere-
da, Petőfi Sándor utca 38. szám):  ma 12 órától, 
szombaton 18 és vasárnap 20 órától a Conan a 
barbár című filmet láthatják, holnap 20 órától, 
illetve szombaton 15 órától a Transformers 3. 
részét kísérhetik figyelemmel. A Daybreakerst 
ma és szombaton 20 órától vetítik. Az Avatar 
című filmet holnap 12 és 15 órától láthatják a 
mozirajongók. A Piranha című filmet vasár-
nap 16 órától tűzték műsorra. Az Utazás a föld 
középpontja felé című filmet ma 10, holnap 18, 
míg vasárnap 14 órától láthatják, a Karib ten-
ger kalózait ma 18, holnap 10, vasárnap pedig 
ismét 18 órától tekinthetik meg. A Shrek me-
sefilmet ma 16 órától, a Polar expresszt pedig 
szombaton 10 és vasárnap 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 tele-
fonszámokon. 

felhívás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerve-
zete felhívja az 1961 és 1989 között, a katonai 
idő alatt munkaszolgálatot teljesítők figyelmét, 
hogy az alább megadott telefonszámon jelent-
kezzenek be. A katonakönyv és a személyazo-
nossági igazolvány alapján közöljék a kért ada-
taikat. Tekintettel arra, hogy az 1950 és 1961 
közötti munkaszolgálatot teljesítők már több 
éve létrehozták a törvényes képviseletüket, 
ezért szükséges, hogy hozzájuk hasonlóan az 
1961 és 1989 között munkaszolgálatot  telje-
sítők is alakítsák meg a kezdeményező bizott-
ságot, amely később a törvényes képviseletüket 
is bejegyezteti. Jelentkezési határidő január 15. 
Telefonszám: 0266–311836, naponta 8 és 15 
óra között. 

a nap vicce

A zsiráf odamegy a dinoszauruszhoz:
– Téged is bejelölt Noé a Facebookon?
– Nem. Miért?
– Ja, semmi, semmi...

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

 www.parapista.com

– Tata, ha a tehén gyorsan fut, kilötyög a teje?

Hahota-kabaré 

Előadás Székelyudvarhelyen

Nyakig pácban

Magyar vándorlás 
és honfoglalás

Nyakig pácban című zenés szil-
veszteri kabaréműsorával lép 
színpadra a marosvásárhelyi Ha-

hota Színtársulat Korondon, a Művelő-
dési Házban január 17-én 19 órától, 
Székelyudvarhelyen a Művelődési Ház-
ban január 19-én 19 órától, 20-án 17 
órától, illetve 20 órától, Csíkszeredában 
pedig a Csíki Játékszín nagytermében lát-
hatjuk előadásukat január 21-én és 22-én 
17 és 20 órától. Gyergyószentmiklóson a 
Figura Stúdió Színház nagyszínpadán ja-
nuár 30-án és 31-én 19 órától kísérhetik 
figyelemmel kabaréműsorukat. 

Szereplők: Puskás Győző, Székely M. 
Éva, Boér Orsolya, A. Kiss Andrea, Cseke 
Péter, Kelemen Barna, Szőlősi-Pénzes 

Szilárd. Rendező: B. Fülöp Erzsébet. Pro-
ducer: Jakab Zsombor. Koreográfia: Se-
lyem Ildikó. Harmonikán közreműködik: 
Apostolache Zénó. Internetes helyfoglalás 
a www.hahota.com oldalon lehetséges. 

Január 7-én, szombaton a következő 
előadásokkal várja az érdeklődő közön-
séget a Csaba Királyfi Népfőiskola: 10 

órától Kolumbán Sándor A magyar nyelv 
bonctana, míg 12 órától Bíró András Zsolt 
humánbiológus, antropológus, a Kurultaj 
főszervezője Magyar vándorlás és honfog-

lalás című előadását kísérhetik figyelem-
mel. Helyszín: Székelyudvarhely, Gondűző 
Szálloda és Étterem. Az előadások látoga-
tása ingyenes! Érdeklődni és jelentkezni a 
0740–918023-as telefonszámon, illetve a 
szekelypajzs@gmail.com címen lehet. Hon-
lap: www.szekelypajzs.org.
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Angelina Jolie vízeséssel lepte meg 
Brad Pittet

Decemberi születésnapjára és kará-
csonyra egy Los Angeles melletti 
vízeséssel lepte meg Angelina Jolie 

gyermekei apját, Brad Pittet.
A The Daily Mail online beszámolója sze-

rint Pitt majd kiugrott a bőréből, mikor meg-
tudta, hogy Jolie megvette neki azt a földda-
rabot, amelyen a vízesés is fekszik. A népszerű 
színész ugyanis az építészet megszállottja, és 
korábban már elmondta: egy olyan házról ál-
modik, amely alatt egy vízesés zúg.

Pitt december 18-án ünnepelte 48. szü-
letésnapját élettársával, Jolie-val és hat gyer-
mekükkel. A dailymail.co.uk szerint máris 
azon töri a fejét, hogy valami olyasmit alkot, 
mint egyik kedvenc építésze, Lloyd Wright 
1939-ben, aki egy hasonló adottságú penn-
sylvaniai telekre tervezte a Fallingwater el-

nevezésű házat. Pitt azt szeretné, ha a család 
új lakhelyén nyugalomban, a világtól elvo-
nulva élhetnének.

Dermedt lángolás  macalik ernő felvétele

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2012. január 5.

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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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Nagyrészt felhős vagy borult lesz az ég, némi 
napsütés a déli órákban valószínű. A hegyvidé-
ken várható kisebb eső is.
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Az közismert, hogy igen nehézkesen zajlik 
a közúti forgalom az 1-es országúton (a 60-as 
európai út Brassó és Bukarest között). A nap 
bizonyos óráiban csak araszolva lehet előreha-
ladni, akár a főváros felé, akár onnan Brassó 
felé. A Bukarest–Brassó autópálya építése pedig 
ugyancsak késlekedik, annak egyes szakaszait 
nem sikerült határidőre átadni. A szállítási mi-
nisztérium kamionstoppal próbálja enyhíteni a 
helyzetet: a 2011/1031-es miniszteri rendelet 
értelmében 2012. december 31-ig munkanapo-
kon 6 és 22 óra között kamionstopot vezettek be. 
A rendelet értelmében a 7 és fél tonnát megha-
ladó teherszállító járművek a szóban forgó pe-
riódusokban nem közlekedhetnek a Bukarest–
Bărcăneşti közötti, valamint a Ploieşti és Brassó 
közötti útszakaszon. Ez a tiltás bizonyos esetek-

ben nem érvényes, így például ha élő állatokat, 
húst és húskészítményeket, gyümölcsöket, friss 
tejtermékeket vagy üzemanyagot szállítanak. 
Továbbá adott szállítmányok esetében engedély 
kérelmezhető az Országos Autópálya és Ország-
út-kereskedelmi Társaságtól. Abban viszont sze-
repelnie kell a célállomásnak, a szállítmánynak, 
valamint a szállítás időpontjának. Amúgy a 
szóban forgó engedélyeztetési eljárás bonyodal-
masnak és körülményesnek tűnik. 

A szóban forgó forgalomkorlátozás 
hátrányosan érint számos céget, beleértve 
megyénkbelieket is, hisz a fővárosba az ország 
majd minden megyéjéből jelentős árutétel 
irányul, s azok közül az ideális útvonal rend-
szerint éppen az, amely most a kamionstop 
határa alá esik. 

Kamionstop
 villanás n Hecser Zoltán
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