
Homoródszentpál épített öröksége védelmében

Sikeres harc a Dimény-kúriáért
Homoródszentpál állítólag utolsó, még épen álló udvarházának aggasztó helyzetére hívta fel 
a média figyelmét még a tavaly nyáron a szentpáli közösség, megoldást keresve a romos 
épület megmentésére. Első látásra kilátástalan harcnak tűnt a próbálkozás, ám úgy látszik, 

menthető a menthetetlen – elsőként a megyei tanács nyújtott segítő kezet. > 4. oldal

Hirdetések

Hajléktalanszálló

Gondot okozna 
a túljelentkezés

Pótággyal működik az udvar-
helyi hajléktalanszálló. Két 

kisebb szobában többnyire  vissza-
járó hajléktalanok találnak 
menedéket. A bentlakók 
szerint sokkal több hajlékta-
lan van a városban, mint amennyit 
a szálló be tud fogadni.
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jubileum

30 éves 
a Szentegyházi 
Gyermekfili

AFili májusban egyhetes ren-
dezvénysorozattal ünnepli 

fennállásának harmincadik 
esztendejét. Lesz öregfilisek 
találkozója, közös éneklés, 
zenei estélyek, táncház, csűrkaland-
avató és még rengeteg érdekesség. 

Hétéves szolgálat

Társas magány 
szülte hívások 

Összességében nem ugrott 
meg kirívóan az S.O.S. Te-

lefonos Lelkisegély-szolgálatot 
tárcsázók száma a tavaly, de té-
májukban és minőségükben sok-
kal komolyabb hívások érkeztek. 
Azért, hogy az emberek 
még többet megtudhassa-
nak az ügyeletről, tavasszal 
nyílt napot tartanak Udvarhely 
központ jában.
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Udvarhelyszék 

új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3434ì
1 amerikai dollár Usd 3,3958ì
100 magyar forint HUF 1,3685ì

hatos lottó

ötös lottó

szerencseszám: 9592617

Tegye mindenki 
a dolgát

A megosztók úgyis megpró-
bálnak megosztani, az árulók 
elárulni, a megalkuvók könnyű 
egyezséget kötnek, a pro-
vokátorok hangoskodnak, 
az ellenfelek gyalázzák 
majd egymást, és ebbe a legtöbben 
nem tudunk majd beleszólni.

3

isán istván Csongor

Nagyobb adóteher 
a tehergépkocsin 832A magyarság 

nyomában
Nőtt a légúti 
megbetegedések száma

Az önleomlástól mentették meg az udvarházat fotó: SZáSZ cSaba



A honfoglAlásról

A magyarság nyomában

Ünnepel A fili

30 éves a Szentegyházi Gyermekfilharmónia

Zsúfolásig megtelt érdeklődő-
vel szombaton délben a gond-
űző Étterem konferenciaterme, 
ahol a székely pajzs egyesület 
szervezésében, a Csaba Király-
fi Népfőiskola meghívottjaként 
Bíró András Zsolt humánbioló-
gus-antropológus tartott rész-
letes előadást a hun korról, a 
magyarság vándorlásáról, hon-
foglalásról, valamint népünk 
eredetéről. Az elismert előadó 
kutatómunkáját a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum Em-
bertani tárában végzi, publiká-
ciói nemzetközi szaklapokban 
is megjelennek.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Egész Európát foglalkoz-
tatja (nemcsak a magya-
rokat), hogy tulajdon-

képpen honnan is származik a 

magyar nép. Bíró András Zsolt 
erről a témáról beszélt rendkí-
vül kimerítően – amennyire az 
idő engedte –, mivel a fő kutatá-
si területe az evolúciós biológia, 
illetve a történeti népességek bi-
ológiai rekonstruálása. A kutató 
már az előadása elején hangsú-
lyozta, hogy mennyire fontos a 
tiszta, megalapozott kutatások 
előtérbe helyezése, hisz napja-
inkban rendkívül népszerűvé 
vált az ún. „bóvli” ősmagyar-ku-
tatás, a 40 ezer éves magyar me-
sékkel az élen. 

Kiemelte, hogy más államok 
egyáltalán nem engedik meg, 
hogy szakképzetlen előadók az 
adott országról bárminemű fals 
információt terjesszenek (még ha 
mesebelien szép is). „A kíváncsi-
ságot kihasználó, képzetlen em-
berek hiperaktívak, de többnyire 
csak pénzt akarnak szerezni. Az 

interneten terjedő, hamis infor-
mációk már olyan régiek, hogy 
sokak már igaznak hiszik azt. 
Tudni kell, hogy az igazi szakem-
berek mind az intézetekben dol-
goznak.” 

A népfőiskolán Bíró András 
ismertette, hogy a honfoglalás 
korában valószínűleg úgy tud-
ták elkerülni a magyarok a törzsi 
háborúkat, hogy a Kárpát-me-
dencében már nem törzsenként 
telepedtek le, hanem részben ösz-
szekeveredve. Erre a mai helyne-
vek utalnak (pl. Kürtgyarmat). 
Mint ismeretes, a mai kutatók 
már a genetikát használják, hogy 
a népek eredetét kutassák. A hun 
korból nagyon kevés genetikai 
minta, csontlelet maradt fent, 
mivel ebben az időszakban el-
égették a halottakat. Mintegy 
tíz-húsz csontvázból nagyon 
nehéz releváns adatokat kikö-

vetkeztetni. „Rengeteg tárgy ma-
radt fent, főként fegyverek, áldo-
zati üstök, használati tárgyak. Az 
avar korból már jóval több lelet 
maradt fent, így több is az antro-
pológiai adatunk. A honfoglalás 
kori magyar koponyák elemzése 
alapján kimondható, hogy a la-
kosság döntő része közép-ázsiai 
eredetű” – összegzett a kutató.

Bíró András hangsúlyozta, 
hogy sokan keverik, de a ma-
gyarok nem a kazahoktól szár-
maznak: az ősi kazahok és a 
magyarok ősei hasonlítanak. Ka-
zahsztánban a mongol korszakot 
követően ment végbe egyfajta 
változás, miszerint a kazahok 
genetikailag elmongolosodtak, a 
magyarok pedig európaiasodtak. 
A kazahok díszítőművészeté-
nek mintázatai, a jurtákon levő 
életfamotívumok, fegyvereik és 
mondaviláguk erősen összeköt 

velük, beleértve a nyelvrokonsá-
got is. 

A kazahoknak most is van egy 
madjar nevű törzsük, ahol az előadó 
génkutatásokat végzett. 2006-ban 
egy negyven napos expedíciót tartot-
tak, a közép-kazahsztáni Torgaion. 

„Több mint tizenhat faluban 
vettünk mintákat, 160 férfitől. Ezt 
a budapesti Igazságügyi Orvosi In-
tézet DNS laborjában vizsgáltuk ki, 
és negyven nép DNS-ével hasonlí-
tottuk össze (finnel, urálival, orosz-
szal stb.). A negyven nép közül a 
kazahsztáni madjarok bizonyultak 
a legközelebbinek a magyarokhoz” 
– ismertette a kutató. 

Bíró időhiány miatt nem tudta 
befejezni az előadást, viszont meg-
ígérte, hogy a legközelebbi látoga-
tása során ismét visszatér a magyar-
ság genetikai kutatásaira, az ősök 
viseletére, jurtáira, a fafaragásra, 
valamint a koponyalékelésekre.

nem mindennapi eseményre 
készül Székelyföld egyik legna-
gyobb büszkesége, a Szentegy-
házi Gyermekfilharmónia: a Fili 
májusban ünnepli fennállásának 
harmincadik esztendejét, mely 
pillanat tiszteletére közel egyhetes 
rendezvénysorozattal készülnek. 
A zenekar vezetőségének elkép-
zelései szerint lesz öregfilisek 
találkozója, közös éneklés, zenei 
estélyek, táncház, csűrkaland-
avató és még rengeteg érdekes-
ség, hisz ezt az évfordulót illik 
méltóképp megünnepelni.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Aki valaha látta a Szent-
egyházi Gyermekfilhar-
mónia műsorát, az biz-

tosan felejthetetlen élménnyel 
gazdagodott. Tudniillik igen-
csak embert próbáló feladat any-
nyi lelkes fiatalt összhangzatos 
muzsikálásra bírni. Idén lesz 
huszadik éve, hogy a Gyerekfili 

napját május első hétvégéjén 
ünneplik. Haáz Sándor, a filhar-
mónia, vagyis a Filiként ismert 
csapat vezetője elmondta a Har-
gita Népe Udvarhelynek, hogy a 
tervek szerint május 2–7 között 

zajlanak majd az ünnepi progra-
mok. Lóverseny, bicikliverseny, 
főzőverseny, közös kirándulás, 
Fili-meccsek, retrokiállítás, tánc-
mulatság és egyéb izgalmas meg-
lepetések várják a nagyérdeműt, 

emellett folyamatosan vetítik a 
Filiről készült összes filmet és 
felvételt, amely több mint tíz-
órás anyag. „Ez nagyon érdekes 
keresztmetszete lesz a harminc 
éves tevékenységünknek. Ennek 
tiszteletére egy ünnepi lapszá-
ma is megjelenik a Szentegyházi 
Hírlapnak” – vetítette előre a ze-
nekarvezető.

A Filiben az elmúlt harminc év 
alatt kb. 1200 gyerek fordult meg, 
ennek megközelítőleg harmada 
külföldön él. Ezeknek az embe-
reknek, azaz az öregfiliseknek a 
jelenlétére is számítanak, hiszen 
az ünneplésben mindannyiuknak 
részt kell venniük. „Érzelmileg 
elvárom, hogy vegyenek részt a 
közös koncerten, mint néhai ta-
gok.  A családtagokkal, a falu és a 
város lakóival együtt olyan sokan 
leszünk az ünnepi hangversenyen, 
hogy a kultúrházba nem férünk 
be, ezért szabadtériek lesznek 
az előadások” – emelte ki Haáz. 
Szokásukhoz híven a meghívott 

zenekarok esténként koncerteket 
adnak, őket napi programokkal, 
játékokkal szórakoztatják. A ren-
dezvény koronája versenyeken 
való részvételben csúcsosodik ki, 
beleértve a főző- és íjász-meg-
mérettetéseket. Arra a kérdésre 
válaszolva, hogy milyen érzés 
harminc év távlatából vezetni a 
Szentegyházi Gyermekfilharmó-
niát, Haáz Sándor annyit mon-
dott: vén érzés. „Megöregedtem. 
Az időt visszafordítani nem lehet. 
Amit csináltam, nem bánom, bi-
zonyos részleteire nagyon büszke 
vagyok. A Fili – ami az elején szó-
rakozásnak indult – az évek fo-
lyamán  nagyon felértékelődött, 
egyféle nemzetmegmentő mun-
kává nemesült. A továbbiakban 
sosem szabadna abbamaradjon...” 
– fogalmazott a zenekarvezető. 
Az évforduló fejleményeiről havi 
rendszerességgel tudósít a Fili ve-
zetősége, ugyanakkor ötleteket, 
javaslatokat, és főként régi fotó-
kat is szívesen fogadnak.

Haáz Sándor karnagy és a Fili. 30 éves sikersorozat

társadalom
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Körkép

> „Ne adják el az épületeiket az 
atyhaiak!” A Korond községhez tar-
tozó, 180 lélekszámú Atyhán közel öt-
ven lakos vett részt a Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke által 
kezdeményezett, január 7-ei lakossági 
fórumon. A helyi kultúrotthonba össze-
hívott kötetlen beszélgetésen részt vett 
Katona Mihály polgármester és Fábián 
Vencel alpolgármester is. Borboly Csaba 
elmondta, nagyon jó az együttműködés 
a megyei tanács és Korond Polgármes-
teri Hivatala között, közös erőfeszí-
téssel sikerült fejleszteniük a községet. 
Így a megyei tanács kisvíz programjával 

megvalósult a település vízellátása, idén 
pedig a településen áthaladó megyei út 
aszfaltozását kezdik el a település irá-
nyából az országút felé. A munkálat már 
a jövő évben befejeződhet. Ehhez azon-
ban – mint azt a tanácselnök hangsú-
lyozta – szükség van a lakosság segítsé-
gére, ugyanis sok helyen túlságosan kes-
keny az úttest, és annak kiszélesítéséhez 
a lakosság beleegyezése szükséges. A téli 
és nyári útkarbantartási munkálatokat 
a megyei tanács átadja a polgármesteri 
hivatalnak. 

A lakossági fórumon Katona Mihály 
polgármester a megyei tanács segítségét 

kérte egy új iskola építéséhez. Véleménye 
szerint nem érdemes pénzt fektetni a régi 
épületbe, mivel nagyon rossz állapot-
ban van. A témában véleménykülönbség 
alakult ki a résztvevők között, ugyanis 
van, aki úgy véli, hogy a régi épületet 
kell felújítani a falukép megőrzése érde-
kében. Borboly Csaba javaslatára építési 
szakértői véleményezést kérnek, és an-
nak függvényében döntenek. A tanács-
elnök azt tanácsolta a helyieknek, hogy 
ne adják el az épületeiket, mert szerinte 
az út elkészülésével már nem fog nagy 
távolságnak számítani sem Szováta sem 
Székelyudvarhely, és sokan haza fognak 

költözni. Borboly Csaba arra biztatta 
a helyi fiatalokat, hogy hozzanak lét-
re egyesületet, így könnyebben tud se-
gítséget nyújtani a megyei tanács is. A 
tanácselnök az egyesület elindításának 
támogatásáról is biztosította a fiatalokat, 
amennyiben megalakul a kezdeményező 
csoport. Továbbá hangsúlyozta, gondol-
kodjanak a jövőről, és egymást erősítve 
minél hamarabb fogalmazzanak meg egy 
jövőképet. A falu jövőképének kidolgo-
zásához segítséget ígért Dávid László, a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem rektora, aki atyhai lakosként 
szintén részt vett a megbeszélésen. hí
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Körkép
társadalom

Lefednék Székelyföldet

Székelyudvarhelyen, Csík-
szeredában és Kovászna 
megyében vannak ügyelő-
ik, mint lapunkal tudatták, 
hosszú távú terveik közt 
szerepel egy székelyföldi te-
lefonos lelkisegély szolgálat 
kialakítása is. 

Az udvarhelyi és a csíksze-
redai stáb jelenleg közel har-
minc, erre a szolgálatra-kikép-
zett önkéntessel látja el a napi 
ügyeletet este 19 órától éjfélig.

Az S.O.S. Telefonos Lel-
kisegély-szolgálat hétvégén és 
ünnepnapokon is hívható a 
0800–800 808, 0723–800 808, 
valamint a 0754–800 808-as te-
lefonszámokon.

Összességében nem ugrott meg 
kirívóan az S.O.S. Telefonos Lel-
kisegély-szolgálatot tárcsázók 
száma a tavaly, de témájukban 
és minőségükben sokkal komo-
lyabb hívások érkeztek. Azért, 
hogy az emberek még többet 
megtudhassanak az ügyeletről, 
tavasszal nyílt napot tartanak 
Udvarhely központjában.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A korábbi évekhez képest, 
nem csak az ünnepek 
alatt nőtt meg az S.O.S. 

Telefonos Lelkisegély-szolgá-
lathoz beérkező hívások száma, 
hanem egész évben számottevő-
en sok  volt a tárcsázás. „Ennél 
is fontosabb számunkra, hogy 
témájukban és minőségükben 
sokkal komolyabb hívások ér-
keztek” – fogalmazott Pálfi 
Kinga. A koordinátor szerint, ez 
azt jelenti, hogy a hosszú évek 
munkája immár beérett, és a 
szolgálatot komolyan veszik az 
emberek, hisz egyre erőteljeseb-
ben jelennek meg a krízishívá-
sok. Pálfi szerint sok mindenre 
rá lehet fogni a növekedést, 
mint például a jelenlegi gazda-
sági helyzet, azonban szerinte 
környékünkön annak tudhatjuk 
be a hívások számának megnö-
vekedését és komolyságát, hogy 
az emberek érzik: az ügyelet 
immár meg tud birkózni a ko-
molyabb problémákkal is. Indu-
láskor nagyon sok olyan hívás 
érkezett, amiben ellenőrizni 
akarták, hogy komolyan ve-
szik-e őket, azonban most már 
első-második mondatban meg-
fogalmazzák a problémáikat a 
tárcsázók és kérik a segítséget. 

„Akik hívják a szolgálatot, va-
lós élethelyzetet, problémát tud-
nak megfogalmazni, vagy ponto-

san abban kérik a segítséget, hogy 
együtt fogalmazzuk meg a prob-
lémát” – fejtette ki Pálfi.

Az utolsó negyedévben 
hosszú volt a szolgálat hívás-
listája, ugyanis az ügyelőknek 
naponta két-három tárcsázójuk 
is akadt. Előfordultak olyanok, 
akik rendszeres hívók, és amíg 
az adott élethelyzeten áthalad-
nak, addig igénylik a támoga-
tást. 

Az ünnepek alatt nagyon 
sok magányos ember fordult 
hozzájuk, azonban meglepő 
információ, hogy sok olyan 
ember is volt, aki úgymond a 
„társas” magánytól szenvedett. 
„Ebben az esetben az emberek 
rájönnek, hogy csak élnek egy-
más mellett és nincsenek közös 
pontjaik” – fejtette ki Pálfi Kin-
ga. Mindezek mellett az elmúlt 

évben találkoztak öngyilkos-
sági krízishelyzettel, valamint 
rengeteg egyéb életválsággal is. 
„Az életkrízis alatt azt kell érte-
ni, hogy valaki olyan helyzetbe 
kerül, amikor már a jól bevált 
problémamegoldó módszerei 
nem elegendőek, hogy az adott 
helyzeten túllépjen, és nem 
tudja hogyan tovább. Ebben 
tud segíteni a szolgálat, hisz 
egy helyzet-átfogalmazással 
megoldható a probléma” – fo-
galmazott a koordinátor.

Nyílt napok
Idén tavasszal a Patkóban 

nyílt nappal szeretné ünnepelni 
közeledő hetedik születésnap-
ját a székelyudvarhelyi telefo-
nos ügyelet. Ezáltal a szolgála-
tot jobban be szeretnék vinni 
az itteni emberek tudatába.

héTéveS Az S.O.S. TeLefONOS LeLkiSegéLy-SzOLgáLAT

Társas magány szülte hívások 

Égő vonalak. Helyzetátfogalmazással „orvosolnak” 
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A változó időjárás miatt nőtt a 
légúti a megbetegedések szá-
ma. Dr. Csiszér éva családorvos 
rendelőjébe 30 százalékkal több 
beteg jár, mint decemberben. A 
szakemberek azt tanácsolják, 
hogy minél több gyümölcsöt, 
zöldséget fogyasszunk, és ke-
rüljük a zsúfolt, zárt helyeket, 
valamint a közösségben való 
tartózkodást, hisz ott jóval na-
gyobb a fertőzés veszélye. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Dr. Csiszér Éva kifejtette a 
Hargita Népe Udvarhely-
nek, hogy a betegséghul-

lám december közepén indult, a 
garat- és orrgyulladások a leggyako-
ribbak. Közel egy hónapja kezdő-
dött a rózsahimlő-járvány is.  A csa-
ládorvos szerint már alábbhagyott 
a hullám: mint mondja, főként 
azok a fiatalok betegedtek meg, 
akik nem kapták meg a szükséges 
védőoltásokat. Laczkó György, a 
Tamási Áron Gimnázium igazga-
tója elmondta lapunknak, hogy a 
vakáció előtt a légúti megbetege-
dések néhány osztályt érintettek 
ugyan, de egyetlen osztályban sem 
volt annyi beteg diák (a himlősö-
ket is beleértve), hogy a tanítást fel 
kellett volna függeszteni. „Ez okból 
egyetlen tanuló sem maradt lezárat-
lanul, a vakáció kezdetéig a legtöb-
ben kigyógyultak betegségeikből” 
– mondta az igazgató. Koncz Me-
linda, az Eszterlánc napközi veze-
tője arról számolt be, hogy náluk is 
inkább a himlő marasztalta otthon 
a gyerekeket. „A légúti betegségek-
kel most nem volt nagy gond, hisz 
a gyerekek folyton használják a 
sószobát. Az eddigi évekhez képest 
három rendben betegedtek le: ha 
most valaki megbetegedett, az egész 
csoport elkapta tőle” – mondta az 
intézményvezető.  

Nőtt a légúti 
megbetegedések 

száma

Az újévi kívánságok között sűrűn szokás 
emlegetni a szerencsét, amire természetesen 
az ember életében szükség van. Azonban nem 
szabad a dolgokat csupán a szerencsére bízni. 
A gazdasági előrejelzések szerint nehéz év elé 
nézünk, és a fellendülés helyett akár recesszi-
ót is hozhat az esztendő. Az euróválság nem 
oldódott meg, az anyaország vészesen inog. 
Vagyis szerencsére van szükségünk ahoz, hogy 
az idén is, akárcsak tavaly, a székelyföldi vállalkozások-
nak legyenek megrendeléseik, és a kiviteli görbe emelke-
dő tartományban maradjon. A gazdasági forgatóköny-
vek borúlátása mellett az erdélyi magyarság politikai 
kilátásai is aggasztóak. Több párt a választásokon, fel-
oldhatatlannak tűnő ellentétek, ami a közösségi érdek-
érvényesítés gyengüléséhez vezet, több vita és feszültség 
a vezetők között – csak néhány a lehetséges problémák 
közül. Az esetleges kormányváltás sem kedvező fordu-
lat számunkra, ennek eredményeképpen valószínűleg a 
minket érintő beruházások elmaradnak, a be nem feje-
zettek finanszírozása kétségessé válhat. 

Ugyanakkor szerencse, rossz előjelek ide vagy oda, 
egy dolgot nem tudnak tőlünk elvenni: a saját mun-
kánkat. Ha mindenki komolyan veszi saját magát és a 
munkáját, akkor nem lehet olyan nagy a baj. Ha meg 
tudjuk találni a kötelesség mellett még a jól elvégzett 
munka örömét is, akkor ez az év nagyon jó lesz. A fel-
adat elég egyértelmű: Székelyföldet meg kell erősíteni 
gazdasági, közösségi és családonkénti szempontokból 
egyaránt. Ennek érdekében mindenki kell tegye a dol-
gát. A megosztók úgyis megpróbálnak megosztani, az 
árulók elárulni, a megalkuvók könnyű egyezséget köt-
nek, a provokátorok hangoskodnak, az ellenfelek gya-

lázzák majd egymást, és ebbe a legtöbben nem 
tudunk majd beleszólni. 

Bármilyen hangzavar, gazdasági válság és 
egyéb istencsapása sem tudja elvenni tőlünk, ami 
a miénk: a föld, amit megművelünk, a szakérte-
lem, amivel dolgozunk, a meg fontoltság, becsüle-
tesség és természetesen a székely furfang. A székely 
embernek minden időkben ezek voltak a szövet-
ségesei, ezentúl is ezekre támaszkodhatunk. A 

többi tényleg a szerencse dolga. Jó lenne, ha a politikusok 
megegyeznének a közjó érdekében, ha a provokátorokat 
nyugdíjaznák és így tovább, de ez nem valószínű, amint 
az sem várható, hogy ingyen kapunk bármit is. Úgy kell 
dolgainkat rendezzük, hogy olcsón mi se adjunk semmit 
azoknak, akik mindig tőlünk várnak engedményeket, és 
adjunk mindig valamennyit pluszba azoknak, akik ön-
zetlenül segítenek. 

Tegye mindenki a dolgát

                  NÉZŐpoNt n isán istván Csongor
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Épített öröksÉgünk vÉdelme

Homoródszentpál: sikeres harc a Dimény-kúriáért

lövÉte: csak ennÉl rosszabb ne legyen

„A jó gazda kevésből is tud gazdálkodni�

társadalom

Körkép

a Homoródszentmárton község-
hez tartozó Homoródszentpál 
állítólag utolsó, még épen álló 
udvarházának aggasztó helyze-
tére hívta fel a média figyelmét 
még a tavaly nyáron a szentpáli 
közösség, megoldást keresve a 
romos épület megmentésére. 
Első látásra kilátástalan harc-
nak tűnt a próbálkozás, ám úgy 
látszik, menthető, ami ment-
hetetlennek tűnt – elsőként a 
megyei tanács nyújtott segítő 
kezet.

Szász Csaba
szasz.csaba@ hargitanepe.ro

Ho m o r ó d s z e n t p á l o n 
még áll a XVIII. szá-
zadi Dimény-kúria, de 

meglehetősen bizonytalan lába-
kon. Az 1951-ben alapított he-
lyi termelőszövetkezet egykori 
székháza ma már a község tulaj-
donát képezi, felújítását, esetleg 
műemlékké nyilvánítását többen 
szorgalmazták, köztük a Hargita 
Megyei Művelődési és Nemzeti 
Örökség Igazgatósága is. Nem 
sok jóval biztatott a tény, hogy a 
faluban négy udvarházat hordtak 
szét a közelmúltban. Az 1700-as 
években épült Dimény-házat az 
örökösök a falunak adományoz-
ták, az épület felújítása azonban 
anyagilag meghaladja az anyaköz-
ség pénzügyi erejét, a műemlékké 
nyilvánítás pedig hosszadalmas 

procedúra, félő volt, hogy közben 
össze is omolhat az épület.

Valamikor csodaszép lehe-
tett ez az udvarház, az idő vas-
foga azonban alapos munkát 
végzett. Ott áll megcsonkítva, 
időnként öles darabokat hullat-
va ki oldalából és az eresz alól, 
mintha végleges búcsúra készült 
volna, tudva, hogy napjai meg 
vannak számlálva. Kerekes Péter 
homoródszentmártoni polgár-
mester elárulta, nem ellenzi az 
épület felújítását. Szakemberek 
bevonásával több felmérést is vé-
geztek, becslések szerint 4–500 
000 lejbe kerülne a legolcsóbb 

megoldás, információi szerint 
csak a tetőszerkezet cseréjéhez 
200 000 lejre volna szükség. A ti-
zenkét falut magában foglaló, ez-
által számtalan, felújítást és/vagy 
karbantartást igénylő középület-
tel rendelkező község számára túl 
nagy teher egy ekkora beruházás 
finanszírozása.

Fogynak a műemlékek
Nem sok jóval biztatott a tény, 

hogy Hargita megye műemlék-
jegyzékének legutóbbi (2009-es) 
kimutatása szerint legalább any-
nyi műemlék tűnt el nyomtalanul 
vagy veszítette el műemlék jelle-

gét, mint az öt évvel korábban vég-
zett hasonló felmérésig. 2004-ben 
a megye 397 műemlékéből 23-at 
kellett törölni. A szakemberek-
nek, polgároknak, önkormány-
zatoknak, hivatalos szerveknek, 
alapítványoknak, kistérségi szerve-
zeteknek együttesen kellene meg-
védeniük azt a keveset, ami maradt 
– hangoztatják a műemlékvédők.

A helyi közösség egyik tagja, 
Geréd Gábor homoródszentpáli 
tanár azonban eldöntötte, hogy 
nem hagyja veszendőbe men-
ni ezt az értékes épületet. Első 
próbálkozása a semmibe kiáltott 
szónak tűnt, ám mégsem maradt 
visszhang nélkül. Mint elmond-
ta, a Művelődési és Kulturális 
Örökség Minisztériuma kereté-
ben működő Megyei Művelődési 
és Nemzeti Örökség Igazgatósága 
a 2008/22260-as minisztériumi 
rendeletének 13. pontja 1. bekez-
dése alapján hivatalból elindította 
az udvarház műemlékké nyilvá-
nítását. A próbálkozásnak egy 
bökkenője volt: kibírja-e a telet a 
meglehetősen ingatag lábakon álló 
épület?

Mentőöv a megyei 
tanácstól
A válasz szerencsére nem so-

kat késett. Hargita Megye Taná-
csa a múlt év végén úgy döntött, 
hogy 10000 lejjel támogatja a 
homoródszentpáli önkormányza-

tot a kúria épületének biztonság-
ba helyezésére. – A megyei tanács 
egyik fő célja épített örökségünk 
védelme. Amit a szentpáli kúria 
érdekében tehetünk, hogy támo-
gatást nyújtunk a megmentési 
tervek elkészítésében – nyilatkoz-
ta a Hargita Népe Udvarhelynek 
Borboly Csaba megyei tanács-
elnök. A megyei önkormányzat 
által nyújtott támogatásból kát-
ránypapírral lefedték az épületet 
és kitámasztották a tetőszerkezet 
tartóelemeit, hogy legalább a telet 
kibírja. Építkezési engedély nél-
kül az épületen csak a biztonságot 
célzó munkálatokat végezhet-
tek. Mivel a cserepek egy részét 
leszedték – sőt a tetőzet részben 
be is omlott –, a téli időszakra le 
kellett takarni, hogy ne ázzon az 
épület. Amit csak úgy lehetett 
megvalósítani, ha a tető tartószer-
kezetét kipótolják és aládúcolják.

Tavaly halálra ítélték, és 
épp hogy el nem temették Ho-
moródszentpál utolsó, még épen 
álló udvarházát. A helyi közösség 
fellélegezhet: az általuk szorgal-
mazott megmentési fáradozások 
nem bizonyultak hiábavaló-
nak. Lehet hát remélni, hogy a 
2012-es esztendő a megmene-
külést és épített értékeink közé 
való méltó besorolást jelentheti 
a homoródszentpáli Dimény-
kúriának. Harc volt ez, melyet 
érdemes volt megvívni.

Viszonylag jónak minősíti a 
2011-es esztendőt Lázár Zol-
tán lövétei polgármester. Több 
munkálatnak idén érik be a 
gyümölcse, ugyanakkor a meg-
valósításra váró tervek tekinte-
tében a községvezető szeretné 
folytatni a megkezdett munkát.

Sz. Cs.

Vagyok annyira elégedett, 
hogy azt mondjam: már 
az is jó, ha az idei év lesz 

legalább olyan, mint a tavalyi. 
Örülnék persze, ha többet és job-
bat hozna, ennek ellenére a 2011-
es esztendőt viszonylag jónak 
minősíthetem – vélekedik Lázár 
Zoltán lövétei polgármester. A 
településvezető elárulja, hogy 
sikeresen átvészelték a megszorí-
tásokat, és bár kevesebb pénzből 
kellett gazdálkodni, a hivatal és az 
önkormányzathoz tartozó intéz-
mények nem látták ennek kárát. 
– Nem dicsekvésként mondom, 
de egy jó gazda kevesebb pénzből 
is ki tudja gazdálkodni azt, ami 
szükséges. A hivatal, az iskola, 
a hozzánk tartozó intézmények 
normálisan tudtak működni, 
ilyen téren nem voltak gondjaink. 

A személyi költségek ugyan lehet-
tek volna nagyobbak, de egyelőre 
ez van, ebbe a sorba állunk mi is 
– mondja Lá-zár Zoltán.

2011 – kérdések
A 2011-es év eredményeit ille-

tően a polgármester elsőként a csa-
tornarendszert említi, amelynek 
kivitelezésére már 1995–96-ban 
volt próbálkozás, de az akkori ve-
zetés a pénzhiány miatt lemondott 
ennek megvalósításáról. A mostani 
önkormányzat azonban három év-
vel ezelőtt sikeresen pályázott, így 
már csak idő kérdése, hogy az álom 
valósággá váljon. – Sokan megkér-
dőjelezik, hogy fog-e ez egyáltalán 
valaha működni. Bár a rendszer 
még nincs teljesen készen, sőt még 
nem is működik, én bízom benne, 
hogy 2012-ben nagyot lépünk elő-
re ezen a téren is – mondja a lövétei 
polgármester.

Lázár Zoltán nem kisebb célt 
tűzött ki maga elé, mint hogy visz-
szaállítsa a település régi utcaké-
pét. A Hargita megyei tanács által 
nyújtott 50 000 lejes támogatással 
tavaly sikerült véghezvinni a tájház 
és a  könyvtár épületének  teljes 
külső felújítását, a 2012-es eszten-

dőben ezen a téren is folytatják a 
munkálatokat.

2012 – válaszok
Tavaly két uniós projekt is 

elindult Lövétén. Az egyik egy 
turisztikai információs iroda épí-
tése, amelyen a kedvező időjárás-
nak köszönhetően december ele-
jéig dolgozhattak, az alapok már 
megvannak, idén várhatóan be 
is fejezik a munkálatokat. Folya-
matban van egy jóval nagyobb, a 
322-es községfejlesztési pályázat 
is, melynek keretében még idén 
közel 15 kilométer községi utat 
fognak leaszfaltozni. Építenek 
egy szociális intézményt, amely 
fizikai és szellemi fogyatékkal 
élők programjait szolgálja, vásá-
rolnak egy tűzoltóautót, illetve 
a kultúrotthont is felszerelik 
különböző eszközökkel, mo-
dern hang- és fénytechnikával 
stb. A finanszírozási szerződé-
seket 2010-ben írták alá, tavaly 
sor került a közbeszerzésre is, 
a munkálatok várhatóan már-
ciusban kezdődnek el. A pályá-
zat összértéke 2,5 millió euró, ez 
Lövéte három éves költségvetésé-
vel egyenértékű.

A vidékfejlesztési program ke-
retében pályáztak a községi utak 
rehabilitációjára. Jelen pillanat-
ban ennek finanszírozását várják, 
de elbírálásra vár a Lövéte ivóvíz-
hálózatának modernizálását célzó 
pályázat is, a kultúrotthonuk fel-
újítására megírt pályázatuk pedig 
az elbírálást követően országos 
szinten is az első három között 
szerepel. 

– Az uniós pályázatok mellett 
önerőből is próbáltuk fejleszteni 
községünket. Saját pénzből bőví-
tettük iskolánkat, lépéseket tet-
tünk egy úgynevezett természet-

tudományi múzeum létrehozására, 
amely Lövéte és környéke állat- és 
növényvilágának a bemutatására 
szolgál. A program elindult, idén 
további lépéseket tehetünk meg – 
tudtuk meg a polgármestertől, aki 
elárulta, hogy szeretné folytatni a 
megkezdett munkát. 

– Többen is érdeklődtek a 
jövőmet illetően, nos, úgy gondo-
lom, hogy van még van ambícióm, 
van még erőm, így megpróbálko-
zom még egy mandátummal. Van 
amit még tenni-venni Lövétén, 
legalábbis én így szeretném – vall-
ja Lázár Zoltán.

Dimény-kúria. Mentik az utolsó udvarházat 

Információs iroda épül. Idén kész lesz 



Pótággyal működik jelenleg a 
székelyudvarhelyi hajléktalan-
szálló. A Budvár utcai tömb-
ház földszintjén az immár 12 
éve működő Budvár Szociális 
Központ két kisebb szobával 
rendelkezik, ahol éjszakákra 
többnyire az intézménybe visz-
szajáró hajléktalanok találnak 
menedéket a kinti hideg elől. A 
bentlakók szerint sokkal több 
hajléktalan van a városban, 
mint ahányat a szálló be tud 
fogadni, de mindenki igyekszik 
meghúzni magát valahol.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Csak a hétvégén állt be a 
téli hideg Székely ud var
helyen, de az évszakkal 

járó megpróbáltatásokat hónapok 
óta a hajléktalanoknak a legnehe
zebb kiállniuk. A város egyetlen 
hajléktalanszállója, a Budvár Szo
ciális Központ jelenleg maximá
lis létszámmal működik. Mint 
azt Fülpesi Gyulától, a városháza 
szociális osztályának vezetőjétől 
megtudtuk, nem is olyan nehéz 
elérni a maximális létszámot, 
ugyanis csupán két szoba áll ren
delkezésükre, ahol 11 személyt 
tudnak elszállásolni. 

– Jelenleg pótággyal működik 
a központ, tehát 12 embert alta
tunk éjszakánként a szállóban – 
fejtette ki.

Fülpesi szerint mielőtt bár
kit befogadnának a szállásra, az 
érintett orvosi vizsgálatoknak kell 
alávesse magát. Ennek fontossága 
a tavaly nyert bizonyítást, ugyanis 
jelentkezett náluk egy olyan haj
léktalan is, aki valószínűleg tüdő
betegségben szenvedett. 

– Szerencsére idejében észre
vették a betegséget, így senki nem 
kapta el a kórt – tudatta Fülpesi.

Az orvosi vizsgálatok mellett 
még egy fontos kritériumnak kell 
megfelelniük a lakóknak: meg 
kell tanulniuk a közösségi rendet, 
az együttélési formákat. 

– Nem az idén, de volt olyan 
év, amikor el kellett tanácsolnunk 
egy személyt, mert nem tartotta 
be azokat a minimális együttélési 
szabályokat, amelyeket elvárunk 
– fogalmazott Fülpesi Gyula.

Állandó „lakók”
Télen hosszabbított program

mal áll a hajléktalanok rendelke
zésére a szállás, már délután öt 
órakor beengedik őket, a nyári 
hét órás bejelentkezés helyett. 

– A program egyrészt a hideg 
időjárás miatt változik, és bár 
az idei tél még nem volt fagyos, 
mégsem ajánlatos a sötétben bók
lászniuk ezen a környéken – véli 
Szőcs József, a szálló gondnoka.

Mint a már az 1999es indulás 
óta a központban dolgozó gondnok 
mondja, tulajdonképpen nincsen 
szó téli rohamról, túljelentkezésről. 
A jelenlegi lakók 80%a nyáron is 
itt lakik, csupán a fennmaradó két
három helyre jelentkeznek télen. 
Az idén például két, lakásukból 
kilakoltatott férfi töltötte be az üres 
helyeket. 

– Az emberek nagy része any
nyira otthonának érzi már ezt a 
helyet, hogy bele is halnának, ha 
valami miatt holnaptól nem le
hetnének itt – fogalmazott.

„Hiába rakom ki,
úgyis ide kerül vissza”
– Nagyon fontos követelmény 

a lakókkal szemben, hogy min

denki tartsa tisztán magát és kör
nyezetét, miután bejelentkezik, az 
első lépés kötelezően a zuhanyzás 
– közölte a gondnok, miközben a 
szálló kicsi, de annál takarosabb 
helyiségeit mutatta.

Az eg yik teremben találha
tó az öltöző, benne zuhanyzó, 
mellette pedig a mosókonyha, 
ahol mosógép és ruhaszárító 
található. A másik fontos ki
kötés a szállóba való belépés
kor, hog y ne leg yen ittas álla
potban senki. 

– Ezt sajnos nem mindig tud
ják betartani, de hiába rakom ki 
az embert, mert úgyis ide kerül 
vissza. Mindenki csak szabadulna 
tőlük, senki nem akar foglalkozni 
velük – közli keserűen Szőcs.

Hús helyett a deci
Az első szobában férfiak az 

ágyon fekve, pizsamában olvas
nak, vagy éppen az esti híreket 
nézik a tévében. A szálló legré
gebbi lakójával, Kis Kálmánnal 
elegyedünk szóba, aki már 1999 
novembere óta élvezi a központ 
vendégszeretetét. Elmondása 
szerint, mielőtt a hajléktalanszál
lóra került volna, úgy élte életét, 

mint bárki más a városban. De az 
alkohol rabságától nem tudott 
idejében szabadulni, ezért föl
dönfutóvá vált. 

– A sors ide hozott. Ilyen a 
környezet, most sem azt mond
ják, hogy gyere, egyél meg egy 
szelet húst, hanem gyere, bará
tom, igyunk meg egy decit – me
séli Kálmán.

A betegnyugdíjából élő férfi 
szerint napközben mindenki talál 
valami elfoglaltságot magának, 
aztán este a Budvár utcai szociális 
központ felé veszik az irányt.

Kiforgatták vagyonából
A beszélgetés hatására lassan 

oldódott a hangulat, így a szoba 
többi lakója is elejtett egykét meg
jegyzést. Mint elmondásaikból 
kiderül, senki sem tagadja, hogy 
többnyire az alkoholfüggőség mi
att kerültek ebbe a helyzetbe. Eb
ben a szobában lakik István is – ő 
egyike a múlt év végén kilakolta
tott személynek, aki azért keresett 
a szociális központban menedéket, 
mert kiforgatták családi örökségé
ből. 

– Azért vagyok itt, mert amit 
a közjegyző egyszer megír, az visz

szavonhatatlan. Az maga a szent
írás, és nem másítja meg semmi 
– meséli keserűen a férfi.

Napjait beteg nővérénél tölti, 
akinek segít a háztartásban tenni
venni, de mivel testvére családjá
nak is megvannak a maga bajai, 
nem akar a „nyakukon” élni.

Nagyon sok a hajléktalan
A bentlakók szerint a városban 

nagyon sok hajléktalan él, viszont 
mindenki keres, illetve talál olyan 
munkát magának, ahol szállást is 
biztosítanak neki éjszakára. 

– Ismerek olyan nőket is, akik
nek nincsen tető a fejük fölött, de 
ők nem szívesen jönnének ide, 
ami érthető, mert mindkét szobá
ban csak férfiak laknak – mesélte 
Kálmán, a régi lakó.

A szálló gondnoka megjegyez
te, nincs különösebben nyilván
tartva, hogy hány hajléktalan is 
él jelenleg a városban. Elmondása 
szerint jó kapcsolatban vannak a 
városi kórház alkalmazottjaival és 
értesítik egymást, ha valaki eset
leg az úton lakik, a hajléktalanok 
is szólnak sorstársaiknak a szálló
ról – de a túljelentkezéssel nem 
tudnának mit kezdeni.

udvarhely
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> Református műemlék templomok. 
Az etédi, a küsmödi valamint kőrispataki 
református a műemlék templomok álla
potáról tájékozódott Etéd községben tett 
szombati látogatása során Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke. Szőcs 
László etédi polgármester kíséretében ke
reste fel a három műemléket. Küsmödön 
Lukács Ferenc református lelkész és Elekes 
Mihály gondnok, Etéden pedig Ferenczi 
Lajos református lelkész mutatta be a me
gyei tanács elnökének a javításra váró mű
emlék templomot. Kőrispatakon Szász 
Lóránt református lelkész tájékoztatta Bor
boly Csabát arról, hogyan haladnak a helyi 

református templomnak a megyei tanács 
által támogatott javítási munkálataival.

> Pályázati program vadkárok enyhí-
tésére. Bővítené a vadkárok csökkentésére 
irányuló programot a megyei tanács – je
lentette be Borboly Csaba etédi látogatása 
alkalmával. Mint kiderült, sikerült megvéd
jék terményeiket azok a gazdák, akik villany
pásztort szereltek fel, így Borboly Csaba kez
deményezni fogja a megyei tanácsban, hogy 
a vadkárok csökkentésére irányuló progra
mot bővítsék az értékes mezőgazdasági terü
letek körbekerítéses védelmét támogató pá
lyázati programmal. A székely ember mindig 

megvédte a mezőgazdasági területét az ezt 
a célt szolgáló tanorokkal és gyepűvel. Ezt a 
hagyományt szeretnénk feleleveníteni, akár 
a rendelkezésünkre álló modern eszközök 
segítségével, elsősorban azokon az értékes 
mezőgazdasági területeken, amelyek régeb
ben is a tanorok részét képezték – jelentette 
ki a megyei tanács elnöke.

> Csaba testvér lelkigyakorlata. Böjte 
Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent 
Ferenc Alapítvány vezetője 2012 – Re
ményeink – Örömeink címmel háromna
pos lelkigyakorlatot tart a Dózsa György 
utca 15. szám alatt működő Szent Pio 

Lelkigyakorlatos Házban. A lelkigyakor
lat január 13án, pénteken este hét órától 
szentmisével kezdődik a Mária Rádió ká
polnájában, és vasárnap, 15én ebéd után 
ér véget. A lelkigyakorlat nem bentlakásos, 
de személyes kérésre a szállásról is gondos
kodnak a szervezők. A lelkigyakorlatra be 
kell jelentkezni – a helyek száma korláto
zott –, csoportalakításkor a bejelentkezés 
sorrendjét veszik figyelembe. Érdeklődni, 
jelentkezni a 0755–489743as telefonszá
mon, illetve a hazpio@gmail.com drót
postacímen, vagy személyesen a Szent Pio 
Lelkigyakorlatos Házban lehet hétfőtől 
szerdáig naponta 9–16 óra között.hí
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MAxiMÁliS létSzÁMMAl MűKödiK A HAjléKtAlANSzÁlló

Gondot okozna a túljelentkezés

Pizsamás férfiak nézik a tévéhíradót a Budvár Szociális Központ hajléktalanszállóján. A menhely zsúfolt, arról nincs felmérés, a városban hányan élnek hajlék nélkül



Bár még hiányzik az új tanügyi 
törvény vonatkozó módszer-
tana és a tanterv, annyi már 
biztos: az óvodák iskola-előké-
szítő csoportjainak ősztől a kö-
telező iskolai oktatás részeként 
kell indulniuk. Hogy hol és ho-
gyan, azt a tanfelügyelőségnek 
az önkormányzatok vezetőivel, 
az iskolák és óvodák, napközi 
otthonok igazgatóival közösen 
kell megoldania.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megyében évek 
óta megszokott gyakor-
lat szerint kora tavasz-

szal történik az óvodát és iskolát 
kezdő gyerekek beíratása. Ezt a 
beiskolázási terv elkészítése előzi 
meg, amelynél természetszerűleg 
figyelembe kell venni a jelenlegi 
óvodások létszámát. Nos, idén az 
előző éveknél sokkal nehezebb 
helyzetben vannak mind az isko-
lahálózatot működtető önkor-
mányzatok, mind a beiskolázási 
tervet készítő tanfelügyelőség: 
az új tanügyi törvény értelmében 
az iskola-előkészítő csoportok, 
amelyek eddig az óvodai oktatás 
részeként működtek, a következő 
tanévtől az iskolai oktatás részévé 
válnak. 

A tanfelügyelőség javasol,
az önkormányzatok
döntenek
A sok kérdést felvető változás-

ról ezekben a napokban tanács-
koznak a tanfelügyelőség mun-
katársai az önkormányzatok és az 
oktatási intézmények vezetőivel.

A pénteki csíkszeredai meg-
beszélés előtt Ferencz Salamon 
Alpár főtanfelügyelőt kérdeztük 
a változásról. 

– Amit mostanig biztosan le-
het tudni, az annyi, hogy az óvo-
dai iskola-előkészítő csoportok az 
iskolák keretében kell működje-
nek a kötelező elemi oktatás része-
ként – mondta a főtanfelügyelő, 
majd hozzátette: – Jelenleg Csík-
szeredában és Székelyudvarhelyen 
folytatunk tárgyalásokat. A tan-
felügyelőség hatásköre elmonda-
ni az új játékszabályokat, továbbá 
hogy mit és hogyan látunk jónak. 
Az iskolahálózat tekintetében, 
beleértve az iskola-előkészítő cso-
portokat is, a döntéshozatal joga 
az önkormányzatoké, amelyek 
határozattervezettel szabják meg 
a 2012–2013-as tanévre az iskola-
hálózatot, a közoktatási politikát. 
Ezt nekünk véleményeznünk kell. 

Teremhiány az iskolákban
A változással kapcsolatban 

annyit lehet még biztosan tudni, 
hogy az iskola-előkészítő csopor-
tokat tanító nénik fogják taníta-
ni, akik lehetnek dupla – tanítói 
és óvónői – képesítéssel rendelke-
ző óvónők is. 

Waczel Ferenc, a tanfelügye-
lőség személyzeti kérdésekért fe-

lelős tanfelügyelője szerint me-
gyei szinten elkerülhetetlenek 
lesznek az óvodákban a leépíté-
sek, egy megszűnő napközis cso-
port ugyanis két óvónő állását 
veszélyezteti. A főtanfelügyelő 
azt ígérte, hogy Csíkszeredában 
meg tudják oldani minden kol-
légának a helyzetét. Itt a gondot 
elsősorban az iskolákban ural-
kodó teremhiány jelenti. Óriási 
visszalépést jelentene, ha az is-
kola-előkészítő csoportok mi-
att újból két váltásban kellene 
tanítani, ezért ezt a megoldást 
mindenképpen igyekeznek elke-
rülni. Csíkszeredában egyedül 
a József Attila Általános Iskola 
Tudor negyedi épülete tudja fi-
zikailag befogadni mind a négy 
iskola-előkészítő csoportot. A 
többi tanintézmény esetében a 
napközik épületében igyekez-
nek helyet találni nekik. 

– Ameddig nem konkretizá-
lódik minden, addig nem tárjuk 
nyilvánosság elé, hogy hol fog-
nak működni ezek a csoportok – 
mondta a főtanfelügyelő, de meg-
ígérte, a médiában, a tanfelügye-
lőség kommunikációs csatornáin 
és a tanintézményeken keresztül 
mielőbb a szülők tudtára fogják 
adni a döntést.

Karcsúsodik
az óvodai létszám
Antal Attila alpolgármester 

a csíkszeredai helyzettel kapcso-
latban számadatokkal is szolgált. 
A tanfelügyelőség nyilvántartása 
szerint a városban a mostani óvo-
dások közül 562 gyerek lesz isko-
laköteles a következő tanévben. 

– A városban ez gyakorlatilag 
azt fogja jelenteni, hogy az óvo-

dai gyerekállomány egyharmada 
egyik napról a másikra átminősül 
iskolásnak – közölte az alpolgár-
mester. 

– A feladatunk az, hogy az első 
osztályba, illetve az iskola-előké-
szítő csoportba a beiskolázást elő-
készítsük, megtaláljuk a megfele-
lő helyet ezeknek a csoportoknak. 
A tanfelügyelőségnek a feladata 
pedig az, hogy megoldja a humán 
erőforrás mozgását: a mostani, 
kettős képesítésű óvónők közül 
ki minősül át tanító néninek, és 
kik maradnak óvó néninek. A há-
roméves kor alatti gyerekek jelen 
pillanatban nem tartozhatnak az 
óvodai hálózathoz, és ez azt jelen-
ti, hogy a jelenlegihez képest na-
gyon „elvékonyodik” az óvodások 
létszáma, és valamelyest „dagad” 
az alsó tagozatos iskoláslétszám. 

Nincs sem tanterv,
sem módszertan
Antal Attila szerint az iskola-

előkészítő csoport tevékenysége 
formailag sok tekintetben hason-
lítani fog az óvodai foglalkozás-
hoz: játékos tanulás lesz. A szülők 
számára fontos szempont viszont, 
hogy a rövid programos óvodá-
hoz fog hasonlítani, egy pedagó-
gus fog a déli óráig a gyerekekkel 
foglalkozni. 

– Az más kérdés, hogy ameny-
nyiben napközi otthonban fog 
működni ez a csoport, akkor a 
szülőkkel meg tudjuk-e oldani, 
hogy délutáni foglalkozás is le-
gyen – vetette fel a megoldás le-
hetőségét az alpolgármester. 

Az érintett intézményvezetők 
szerint addig, amíg ilyen sok a bi-
zonytalan tényező az iskola-elő-
készítő csoportokkal kapcsolat-

ban, nem szabadott volna ekkora 
változtatásba belekezdeni. Annál 
is inkább, mert amint a főtanfel-
ügyelő hangsúlyozta, nem ismerik 
az iskolákhoz átkerülő előkészítő 
csoportoknak sem a tantervét, 
sem a módszertanát, várják, hogy 

a minisztérium tegye meg a kellő 
pontosításokat. Ferencz Salamon 
Alpár azonban reméli, hogy a 
tavasszal kezdődő iratkozási idő-
szak előtt minden információval 
a szülők rendelkezésére tudnak 
majd állni.
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IsKolásoK leszNeK ősztől A hAtéveseK

Sok még az ismeretlen tényező

hirdeTÉs

Az óvodák iskola-előkészítő csoportjai ősztől az iskolai oktatás részeként indulnak. Csíkszeredában a mostani ovisok közül 562 gyerek lesz iskolaköteles fotó: Mihály lászló / archíV
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Egyeztető gyűlést tartott 
pénteken a székelykeresztúri 
tejfeldolgozó üzem fel-

vásárlására létrehozott Küküllő 
Mezőgazdasági Értékesítési Szö-
vetkezet igazgatótanácsa. A 2010 
áprilisában bezárt üzemet jelen-
legi tulajdonosa, a csíkszeredai 
Harghita Lactatet és háromszé-
ki Covalactot is birtokló Sigma 
Blazer befektetési társaság 450 
ezer euróért árulja. Mint lapunk-
nak Varga Nagy László, a Küküllő 
Szövetkezet igazgatótanácsá-
nak elnöke elmondta, gyűlésü-
kön a finanszírozásban érdekelt 

Transilvania Bank helyi kirendelt-
ségének igazgatója is részt vett, 
aki biztosította az érintetteket, 
hogy a pénzintézet január végéig 
elkészülő üzleti terve alapján már 
február végéig, legkésőbb március 
közepéig megnyitná a tejfeldol-
gozó üzem felvásárlását elősegítő 
hitelcsatornáját. 

– Amint kifizetjük a vételár 
első harmadát, kezünkbe vehet-
jük a vajgyár kulcsát, de csak ezt 
követően indíthatjuk el a műkö-
déshez szükséges felújítási és en-
gedélyeztetési folyamatot – tette 
hozzá Varga Nagy László. 

A pénteki találkozó kereté-

ben ugyanakkor a szakemberek 
átbeszélték az üzem felvásárlása 
és újraindítása érdekében a gaz-
dák hozzájárulásából összegyűlt 
és letétbe helyezett pénzkere-
tet, és részletesen áttekintették a 
vajgyár működéséhez szükséges 
beruházási listát is. Az értékesí-
tési szövetkezet igazgatótanácsa 
előtt Márton István a megyei 
önkormányzat képviseletében az 
erkölcsi mellett Hargita Megye 
Tanácsának anyagi támogatásáról 
is biztosította a keresztúri vajgyár 
megmentésén és gazdatulajdon-
ban való újraindításán tevékeny-
kedő gazdákat. 

Az eddigi, év elejétől augusztus 
31-ig tartó időszak helyett idén 
július 1. és augusztus 15. között 
igényelhetik a Hargita megyei 
szarvasmarhatartó gazdák a 
kedvezőtlen adottságú, hegyvi-
déki fejőstehenekre vonatkozó 
különtámogatást. A támogatás-
ra jelölt állatokat a gazdáknak 
legkevesebb fél évig kell meg-
tartaniuk.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Kormányhatározat formájá-
ban pontosította a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesz-

tési Minisztérium a kedvezőtlen 
adottságú, hegyvidéki övezetben 
gazdálkodó fejőstehéntartó gaz-
dák által igényelhető támogatás 
feltételeit. A Hivatalos Közlöny 
december 27-i számában megje-
lent 1285-ös számú határozat ér-
telmében a legalább két, legtöbb 
15 darab fejőstehénre kérhető 
támogatás igénylési határideje a 
július 1. és augusztus 15. közötti 
másfél hónapra szorítkozik.

Hat hónapig kell 
megtartani az állatot
– Valójában eddig egy elég 

abszurd helyzet állt fenn, ugyanis 
az eddigi jogszabály csupán a tá-
mogatás-igénylési időszak végső 
határidejét közölte, ami augusz-
tus 31-e volt, de a kezdetét nem, 
azaz a gazdák az adott év első 
napjától kezdve gyakorlatilag bár-
mikor benyújthatták a támogatási 
kérésüket. A most megjelent kor-
mányhatározat ezt is pontosította 
– magyarázta lapunknak Lázár 
István, a Hargita Megyei Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifize-
tési Ügynökség tanácsosa.

A jogszabály újabb módosítá-
sokat ír elő ugyanakkor a támoga-
tás alá eső állatállomány megtar-
tására vonatkozóan is. 

– Az állatokat eddig a támo-
gatási kiírás befejezéséig kellett 
megtartani, ezt most hat hónapra 
változtatták a támogatási kérelem 
letevésének határidejétől számítva. 

Mivel ez már a 2011-ben benyúj-
tott kérelmekre is vonatkozik, így 
azokat az állatokat a gazdáknak 
legkevesebb március végéig kell 
megtartaniuk. Tehát nem június 
30-ig, a kifizetés határidejéig, ha-
nem rövidebb ideig. Az ezután, 
azaz idén támogatás alá eső fejős-
teheneket pedig 2013. február 15-
éig – fejtette ki az APIA központi 
irodájának munkatársa.

A farmok 10 százalékát
ellenőrzik
A múlt év végén megjelent jog-

szabály ugyanakkor pontosítja az 
ellenőrzés alá kerülő farmok számát 
is. Ezt a számot – tette hozzá az 
APIA szakembere – a támogatásra 
jóváhagyott farmok 10 százaléká-
ban határozták meg, míg a leellen-
őrzött gazdálkodók 1 százalékát 
– az előzőleg farmon járt APIA-
ellenőrök munkáját ellenőrző – 
újabb kontroll alá fogják vetni. 

– Hargita megye esetében ta-
valy 6500 hegyvidéki fejőstehén-
támogatási kérvényt jegyeztünk, 
ez alapján 650 farmra kell kimen-
nünk és állományt ellenőriznünk. 
A 650 farm 1 százaléka kapcsán, 
azaz 6-7 tehéntartó gazda eseté-
ben úgynevezett szupraellenőrzés 

keretében viszont már a mi mun-
kánkat is le fogják ellenőrizni. 
Uniós pénzről van szó, így szigo-
rúak a támogatási és ellenőrzési 
feltételek is – tette hozzá.

A kedvezőtlen adottságú, 
hegyvidéki övezetben gazdálko-
dó fejőstehéntartó gazdák támo-
gatására 22 millió eurós keret áll 
rendelkezésre. A feltételek alap-
ján egy tehénre – felső összegként 
– legtöbb 250 euró támogatás jut-
hat, ám az egy jószágra jutó támo-
gatás pontos összegét – visszaosz-
tásos alapon – az igénylések szá-
ma, illetve az állomány nagysága 
határozza meg. Ez alapján például 
a 2011-es esztendőre maximáli-
san kapható 250 eurós támogatási 
szint a túligénylés miatt jelenleg 
alig 100 euróra csökkent. 

– Az egy tehénre jutó támo-
gatási összeg végső nagyságáról 
mégis csupán márciusban, az el-
lenőrzések lejárta után beszélhe-
tünk. Ekkorra derül ki, hogy a tá-
mogatásra jelölt állatállományból 
hányat találtak meg a valóságban 
is, így még csökkenhet az állatke-
ret, annak ellenére is, hogy egy-
két adminisztratív ellenőrzésen 
már ezek a kérelmek is átestek – 
fűzte hozzá Lázár István.
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Szorítottak az igénylési időszakon

székelykeresztúri vAjgyár

Márciusban megnyílhat a hitelvonal

Júliustól kérhető a fejőstehén-támogatás fotó: domján levente

hirDetés

nyugodt évzáró A Hegyimentőknél

Túrázás közben tűnt el 
egy személy 

nyugodt tempóban zárták az 
elmúlt évet a Hargita megyei 
Hegyimentő közszolgálatnál, 
mivel az év végi időjárás nem 
igazán kedvezett a téli sportok 
kedvelőinek, csak a madarasi-
Hargitán volt zsúfolt a sípálya. 
Hargitafürdőn egy személy 
eltűnése miatt riasztották a 
mentőszolgálatot. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A térségben található sí-
pályák és üdülőtelepek 
mindegyikén éjjel-nappal 

szolgálatot teljesítettek a megyei 
tanács hegyimentő közszolgálatá-
nak munkatársai az év végi ünne-
pek alatt. 

– Főként az önkéntes csapata-
inknak köszönhetjük, hogy min-
denhol jelen tudtunk lenni, hiszen 
a közszolgálatnál összesen hat hiva-
tásos alkalmazott van, kettő-kettő 
a csíki, a gyergyói és az udvarhelyi 
körzetben.  Szilveszterkor min-
den sípálya környékén mégis négy 
emberünk teljesített szolgálatot – 
mondta el lapunknak Fekete Örs, a 
hegyimentő közszolgálat vezetője. 

Mivel  december utolsó napjaiban 
is csak vékony hóréteg borította a 
hegyoldalakat, egyedül a Madarasi-
Hargitán telt meg a sípálya. 

– A sportolni vágyók figyelmet-
lensége miatt itt több baleset történt, 
szerencsére csak kisebb zúzódások és 
enyhébb kimenetelű végtagtörések 
történtek. A sérültek mindegyike 
még a helyszínen ellátást kapott. 
Maroshévízen, Gyergyócsomafalván 
és Borszéken is felügyelet alatt tar-
tottuk a pályákat, utóbbi helyszínen 
egy ínszalagszakadás okozott  kisebb 
gondot – számolt be Fekete Örs, 
akinek elmondása szerint a legéle-
sebb helyzetet egy eltűnt férfi esete 
okozta, aki saját mobiltelefonján 
kért segítséget a Salvamont hegyi 
csapatától. 

– Az illető saját elmondása 
szerint túrázás közben észrevét-
lenül nagyon távolra keveredett 
hargitafürdői szállóhelyétől, és 
nem találta a visszavezető utat. 
Ezért telefonon kért útbaigazí-
tást. Természetesen egy csapatot 
is elindítottunk a személy keresé-
sére, így még sötétedés előtt sike-
rült megtalálnunk őt – közölte a 
hegyimentők vezetője.

Lábon lőttek egy vadászt. 
Baleset történt tegnap egy Szent-
egyháza környékén szervezett 
hivatalos vaddisznóvadászaton: 
a szentegyházi, 47 éves S. Z.-t 
vadásztársa, az 56 éves L. L. vé-
letlenül lábon lőtte. Az áldozatot 
a csíkszeredai kórház sürgősségi 
osztályára szállították – a kórház-
ba egyébként S. Z.-t az őt megse-
besítő vadásztársa vitte be. 

Gheorghe Filip rendőrségi 
szóvivő szerint – bár vizsgálatot 
indítanak a baleset körülménye-

inek tisztázásáért – minden jel 
szerint a fegyver véletlen elsülése 
következtében baleset történt az 
egyébként hivatalos, engedélye-
zett vadászaton.

 – A jobb lábán lőtt sebbel kór-
házba szállított áldozat második 
és harmadik lábujja sérült meg. A 
páciens állapota stabil, életveszé-
lyes állapotról esetében nem be-
szélhetünk, jelenleg megfigyelés 
alatt tartjuk – nyilatkozta a sérültet 
ellátó dr. Lőkös Barna Csaba álta-
lános sebész. 

kék-hír



Amint már arról beszámoltunk, 
az elmúlt esztendő végén a 
kormány újólag módosította 
és kiegészítette a fiskális tör-
vénykönyvet, a 2003/571-es 
törvényt. Az elmúlt évek során 
ezt a jogszabályt sokszor mó-
dosították, oly módon, hogy az 
újabb előírások azon nyomban 
hatályba is léptek, holott a tör-
vény úgy rendelkezik, hogy a 
hatályba léptetésig rendszerint 
hat hónapnak kell eltelnie. En-
nek kapcsán említenénk meg 
azt is, hogy a 2011-es esztendő 
folyamán is száz módosító és 
kiegészítő jellegű jogszabályo-
zási aláírás vált hatályossá.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A 2011. december 30-án 
megjelent 2011/125-ös 
sürgősségi kormányren-

deletnek vannak olyan előírá-
sai, amelyek még aznap hatály-
ba is léptek. Ami pedig annak 
tartalmát illeti: a szóban forgó 
kormányrendelet 108 módosító 
és kiegészítő jellegű előírást tar-

talmaz, de van néhány olyan is, 
amely révén érvényüket veszítik 
eddig hatályos előírások. Ugyan-
akkor a szociális hozzájárulások 
vonatkozásában bevezetésre 
került két merőben új fejezet 
is (azok 12 szakaszt tartalmaz-
nak), amelyek viszont csak július 
1-jétől lesznek hatályosak. 

Újdonságok a szociális
hozzájárulások terén
Egyébként a szociális hozzá-

járulások tekintetében ugyancsak 
sok újdonságot tartalmaz a mi-
nap megjelent kormányrendelet, 
s majd július 1-jétől hatályát vesz-
ti az ugyancsak ezzel kapcsolatos 
utólag módosított és kiegészített 
2010/58-as sürgősségi kormány-
rendelet III-as szakasza. 

A kormányrendelet meg-
indoklásában többek között 
az is szerepel, hogy bizonyos 
eljárásokat egyszerűsíteni kell, 
illetve bizonyos előírásokat vi-
lágosabbá, egyértelműbbé kell 
tenni. Az általunk megkérde-
zett szakértők szerint ez csak 
részben sikerült, mert a most 

hatályba lépett jogszabályban is 
fellelhetők zavaros, nehezen ér-
telmezhető megfogalmazások, 
azaz a szavatos megfogalmazás 
tekintetében továbbra is akad 
kifogásolnivaló. 

Az igen terjedelmes jogsza-
bály részletes ismertetésére nincs 
lehetőségünk, arról nem is be-
szélve, hogy abban szerepelnek 
olyan technikai jellegű előírások 
(például azon adófizetőkre vo-
natkozóan, akik a nemzetközi 
pénzügyi jelentési szabványoknak 
megfelelő számviteli szabályzókat 
alkalmazzák), amelyek kizárólag a 
szakmabelieket érintik. Ilyenkép-
pen az elkövetkezőkben csupán a 
közérdeklődésre is számot tartha-
tó előírások vázlatos ismertetésére 
szorítkozunk. 

Megemelhetők 
a tehergépkocsikra 
kirótt helyi adók
Gheorghe Ialomiţeanu pénz-

ügyminiszter a 2011. december 
27-i kormányülést követő sajtó-
értekezletén kijelentette, hogy 
bár egyes helyhatósági érdek-
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I. Módosult Az

Nagyobb adóteher a
 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
Az oRszÁGos AdóÜGYNÖKsÉG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi 

Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó 

osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
január 25-én 11.30-kor Gyergyószentmiklós, Kárpátok 
utca 3. szám  alatt árverés útján eladásra kerül az adós 
ROSSI CAFE Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyóalfalu 
1. szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
19042767) tulajdonát képező következő ingóság:

VolKsWAGEN PAssAt VARIANt 1.9 tdI 
személygépkocsi, gyártási év 2002, 
rendszáma HR 10 RuM – 24 600 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi  
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlá-
ra (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a 
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 2012. január 9-én 
kifüggesztették.

Kamionforgalom a Hargita megyét keresztező európai úton: megnövelt helyi adókkal kedveznek az árufuvarozóknak fotó: tamás attila

> Megvan, milyen feltételeket szabna 
az IMF Magyarországnak. A Figyelő heti-
lap birtokába jutottak a január 18-i Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) igazgatósági ülésére 
készült jelentés részletei. A dokumentum 
szerint egy szigorú gazdaságpolitikai kere-
tek között kidolgozott, elővigyázatossági 
IMF-program segíthetne Magyarország-
nak a meglévő feszültségek enyhítésében. A 
dokumentum elővigyázatossági programot 
említ, ám a szövegkörnyezetből nem derül 
ki, hogy az elvben rendelkezésre álló hitel-
program-fajták közül melyikre gondolnak 
az IMF-nél. Ugyanakkor a lap információi 
szerint az IMF egyik decemberi ülésén a 

résztvevők csakis készenléti hitel-megálla-
podást fogadtak volna el. „Ám ezt is lehet 
elővigyázatosságinak nevezni, már csak 
azért is, mert lehívni az egyes részleteket 
nem kötelező. Erre a korábban felvett ké-
szenléti hitelek esetében is többször volt 
példa” – írja a Figyelő. A dokumentum 
szerint az IMF feltételei a következők: 
a jegybanki függetlenség visszaállítása; a 
Költségvetési Tanács megerősítése; szigo-
rúbb költségvetési politika, főként a kiadási 
oldalon; a válságadók mértékének jelentős 
mérséklése, majd kivezetésük; az ad-hoc 
gazdaságpolitikai intézkedések beszünteté-
se; a tervezett reformok végigvitele; a szo-

ciális juttatások rendszerének átalakítása; a 
közösségi közlekedési vállalatok átszerve-
zése; a magáncsőd bevezetése. A lap idézi 
a jelentést, amely szerint Magyarországon 
jelenleg „bonyolult a politikai klíma”. Arra 
is felhívják a figyelmet az IMF szakértői, 
hogy ugyan a magyar gazdaságra egy sor 
olyan külső tényező hat negatívan, ame-
lyeket a kormány nem képes befolyásolni, 
de mérsékelné a rosszabb forgatókönyvek 
megvalósulásának az esélyét, ha a kormány 
felhagyna az ad-hoc intervencionista in-
tézkedések meghozatalával, ami 2011-et 
jellemezte, illetve megerősítené a gazdasá-
gi intézményeket. Valós veszélynek nevezi, 

hogy az Európai Unió – az immár nyolc 
éve tartó túlzott deficiteljárás miatt – re-
torzióként megvonja Magyarországtól a 
kohéziós alaptól nyújtott támogatást, ami 
által a GDP 2%-ának megfelelő összegtől 
esne el az ország. A dokumentum szerint 
a költségvetési tartalékok szintje nem elég 
magas. A strukturális reformokat végig kell 
vinni, a munkaerőpiacon kialakult torzí-
tásokat el kell kerülni, s racionalizálni kell 
az állami foglalkoztatást – elsősorban az 
önkormányzatoknál, újra kell gondolni és 
hatékonyabbá kell tenni a szociális ellátó-
rendszert, át kell szervezni a közösségi köz-
lekedési vállalatokat – sürgeti a jelentés. hí
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> 4,5%-kal nőhet a romániai átlagkere-
set a minimálbér emelkedése miatt. Andrea 
Paul Vass miniszterelnöki tanácsos szerint 
2012-ben 2117 lejre emelkedik a hazai bruttó 
átlagkereset. A kormány ugyanis január elsejé-
től 670 lejről 700 lejre emelte a minimálbért, 
az intézkedés körülbelül 800 ezer személyt 
érint, közülük 125 ezren közalkalmazottak.

> Országosan is 1000 euró/négyzet-
méter alá estek a lakásárak. Decemberben, 
2011 végére a lélektani 1000 euró/négyzet-
méteres határ alá estek a lakásárak Románi-
ában. Az országos átlagár 991 euró/nm volt, 
ami 3,2%-kal kevesebb, mint novemberben. 

Az imobiliare.ro elemzése szerint 2011 folya-
mán a legnagyobb árcsökkenés a kolozsvári 
ingatlanpiacon volt, -4,5%. 2008 óta tehát 
2011 decemberében voltak a legalacsonyab-
bak a lakásárak, ugyanakkor a csökkenési 
folyamat lassulni látszik; 2009-ben országos 
szinten 21, 2010-ben 16%-kal csökkentek 
az árak, idén ez a csökkenés 4,1%-os volt. 
Bukarestben természetesen továbbra is jóval 
1000 euró/nm fölötti árakkal kell számolni. 
Brassóban átlagosan 859 euró/nm volt a la-
kások ára 2011 december végén, új építésű 
ingatlanok esetében 896. Kolozsváron 948, 
Temesváron 810 euró/nm-ben szabták meg 
az árat az eladók tavaly év végén.hí
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Adótörvénykönyv

tehergépkocsin
képviseleti egyesületek képvi-
selői nagyobb mozgásteret igé-
nyeltek a helyi adók és illetékek 
kvótájának megemelési lehető-
sége tekintetében, ezzel a szak-
tárca és a kormány nem értett 
egyet, és ennek okán a szóban 
forgó adótételek nem fognak 
megemelkedni. A miniszternek 
ezt a bejelentését azon nyomban 
megcáfolták az illetékesek. Most 
a jogszabályt tanulmányozva ki-
derül, hogy a miniszter állítása 
nem fedi teljes egészében a va-
lóságot. Nem, mert több tekin-
tetben is módosulás következett 
be a helyi adókat illetően. Kez-
denénk azzal, hogy továbbra is 
érvényben marad az az előírás, 
miszerint a végrehajtó hatóság 
javaslata alapján az adott helyi 
tanács 20 százalékkal megemel-
heti a kormány által jóváhagyott 
adószinteket, szem előtt tartva 
gazdasági, társadalmi, földrajzi 
kritériumokat, valamint a helyi 
költségvetések szükségleteit. Az 
újdonság e tekintetben az, hogy 
eddig ezzel a megemelési lehe-
tőséggel nem élhettek a hely-
hatóságok a személygépkocsik 
és egyes haszongépjárművek 
esetében. Most a mozgásterük 
a jövőre nézve kitágul, ugyanis 
a szóban forgó javakra kivetett 
adószintek is megemelhetők. 

Ugyanakkor a kormány is eleve 
megemelte a 2012-es évre vo-
natkozóan a 12 tonnás és az azt 
meghaladó teherbírású jármű-
vekre kivetett adó alapszintjét, 
közel kétszeresére. Hogy végül is 
ezen járművek esetében élnek-e 
a 20 százalékig terjedő pótlóla-
gos megemelés lehetőségével a 
helyhatóságok, az ezentúl fog 
eldőlni: a vonatkozó határozatot 
a kormányrendelet értelmében 
január 30-ig kell meghozniuk. 
A személygépkocsik esetében 
az idén már az esetleges meg-
emelésre nem lesz lehetőségük, 
ugyanis az adószintek jóváha-
gyására már a kormányrendelet 
megjelenése előtt sor került. 

változások a köztéri 
reklámok esetében is
A helyi adók tekintetében van 

még egy változás: mindazon sze-
mélyek, akik hirdetési, reklámo-
zási célra pannókat, plakátokat 
vagy egyéb hasonló eszközöket 
használnak, ezentúl az illetéket 
nem négy részletben kell befizes-
sék, hanem két egyenlő részletben 
március 31-ig, illetve szeptember 
30-cal bezárólag. Amennyiben a 
szóban forgó illeték értéke nem 
haladja meg az 50 lejt, akkor azt 
be kell fizetni március 31-ig. A 
szállítóeszközökre vonatkozóan 

van még két módosító jellegű elő-
írás. Az eddigi megfogalmazásban 
az szerepelt, hogy a Romániában 
törzskönyvezett szállítóeszköz-
ökre kell adót fizetni, a mostani 
megszövegezésben az szerepel, 
hogy a törzskönyvezett/bejegy-
zett járművekre. Mindaddig, amíg 
a jármű romániai törzskönyvezé-
sére/bejegyzésére nem kerül sor, 
az árunak tekintendő, majd az 
első törzskönyvezést/bejegyzést 
követően az már nem minősül 
árunak, következésképpen utána 
adó fizetendő. 

Január 30-ig derül ki, 
hogy a helyi tanácsok 
további 20 százalék-
kal emelik-e meg a 
tehergépkocsik kor-
mány által jóváha-
gyott adó szintjét. El-
lenben a kor mány is 
eleve a kétszeresére 
emelte a 2012-es évre 
vonatkozóan a 12 ton-
nás és az azt meghala-
dó teherbírású jármű-
vekre kivetett adó alap-
szintjét. A személygép-
kocsik adóemelésére 
a helyhatóságoknak 
nem lesz lehetőségük.

 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ OrSZÁGOS 

AdóÜGynökSéG,
a Hargita Megyei közpénz-

ügyi vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. január 25-én 12 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. szám  alatt árverés útján eladásra ke-
rül az adós MAROS SZEME Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyóditró, Petőfi Sándor utca 10. szám, Hargita 
megye, fiskális azonosítószáma: 16864445) tulajdonát 
képező következő ingóságot:

rEnAULt SyMBOL személygépkocsi, gyártási év 
2007, rendszáma HR 05 SJL – 19 000 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi  
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. 
szám ) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlá-
ra (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a 
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 2012. január 9-én 
kifüggesztették.

 hirdetések

Akár 20 százalékkal is nőhetnek a tehergépkocsikra kivetett helyi adók. Luxusgéppark
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Öt- vagy hétüléses egyterű, jobb minőségű műanyagok

Érkezik a Lodgy, jön a Logan 2

Autósmagazin

> Tata: felvillanyozná Amerikát? A 
Detroiti Auto Show-n debütál az eMO, 
a Tata legújabb, elektromos koncepció-
autója. A modell a környezettudatosság 
és a mobilitás jegyében készült, belse-
jét úgy tervezték, hogy mérete ellenére 
– akár a hátsó üléspár „feláldozásával” 
akár nagyobb csomagokat is el lehessen 
helyezni benne. Az utastér kivitelezése 
egyszerű, ám még így is messze a Nano 
szintje előtt van. A villanymotoros autó 
105 kilométer/órás végsebességre képes, 
egyszeri töltéssel pedig mintegy 160 
kilométer megtételére képes. A Tata 
hangsúlyozta, hogy egy versenyre készí-

tett tervről van szó, a modellt egyelőre 
még nem készül piacra dobni, de állít-
ják, 20 000 dollár (kb. 68 000 lej) lenne 
reális ár érte.

> Dzsip a Swiftből. Új tanulmány-
autót mutatott be a Suzuki: az XA 
Alpha szinte egészében az aktuális 
Suzuki Swiftre épül, azaz inkább csak 
hobbiterepjáró, mint valódi off-road 
gép, de a tervezők igyekeztek hangsú-
lyozni a terepjárós stílusjegyeket. Az 
ötlyukas hűtőmaszk például a legendás 
Suzuki Jimnyre utal, a 19 hüvelykes fel-
nik, a sárvédő-szélesítések és a 255/50-es 
kerekek pedig még inkább rájátszanak 
az off-road érzésre. Négyméteres hosz-
szával és három ajtajával az XA Alpha 
divatos városi gép, amelynek a ma-
gasabb járdaszgélyek sem jelentenek 

akadályt. Ha a közönségnek is tetszik 
az XA Alpha, 2014-re elkészítik a vég-
leges változatot, amelyből Európába is 
hoznának.hí
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Az elmúlt évben országunkban 
81 700 új személygépkocsit 
törzs könyveztek, 13,57%-kal 
ke vesebbet, mint 2010-ben, 
vagyis nem sikerült megfékezni 
a 2009-ben bekövetkezett erő-
teljes visszaesési folyamatot, 
ami egyaránt aggasztja az im-
portőröket, a forgalmazókat és 
a gépkocsigyártókat. ilyen kö-
rülmények között talán nem vé-
letlen, hogy a Ford gyakorlatilag 
elodázta a Craiován gyártandó 
Ford b-max összeszerelését, a 
mioveni-i gyár pedig a szokásos-
nál többet „szünetelt”. a Dacia 
a Duster révén továbbra is si-
keresen szerepelt a külföldi pia-
cokon, de egyik legnagyobb fel-
vevő piacán, a franciaországin, 
teret vesztett. mindezek ellenére 
a hazai autópiaci szereplők az 
idei esztendő tekintetében op-
timizmusuknak adtak hangot: 
eladható lesz legalább 100 000 új 
személygépkocsi.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az autópiaci szereplők ez 
évi optimista prognózisá-
ban talán szerepe van an-

nak is, hogy a hazai gyártók újabb 
modellekkel fognak jelentkezni, 
olyanokkal, amelyek szerintük 
kiválthatja a potenciális vevők 
konkrét érdeklődését. 

lodgy-állomások:
titu, mioveni, tanger
Az első kívülálló, aki szemre-

vételezhette az Automobile Dacia 
új „alkotását”, a Dacia Lodgy egy-
terűt, Traian Băsescu államfő volt. 
Erre az eseményre csütörtökön, 
január 5-én került sor a cég buka-
resti dizájnközpontjában. Nem 
véletlenül használtuk az „alko-
tás” kifejezést: a járművet a Dacia 
Automobile Titu városban lévő 
tervező- és kutatóközpontjában 
tervezték meg, és komponenseinek 
több mint 70%-át Mioveni-ben, 
valamint más hazai cégeknél gyárt-
ják majd le, de az összeszerelésre a 
marokkói Tanger városában kerül 
sor. Amint az ismeretes, a Renault 
2006-ban döntött a marokkói ki-
kötővárosban létesítendő üzemről, 
többek között az ottani olcsóbb 
munkaerő, valamint annak okán, 
hogy tengeri „útvonalon” gazda-
ságosabb a nyugat-európai orszá-
gokba történő szállítás. (A tangeri 
gyárat egyébként autópálya köti 
össze a kikötővel.) Idetartozik az 
is, hogy a mioveni-i gyár kapaci-
tása maximális szintjén termel, s 
annak bővítése nem mutatkozott 
célszerűnek. Az új marokkói gyár 
üzembe helyezésére a Renault 
1 milliárd eurót fordított, s ott 
6000 alkalmazott fog tevékeny-
kedni (a mioveni-i gyár alkalma-
zottjainak száma 13 500). Jelenlegi 

összeszerelési kapacitása évi 170 
000 jármű, de az a következő évek 
során eléri majd a 400 000-et (a 
mioveni-i gyár kapacitása 35 000 
jármű).

egyterű tízezerért, áprilistól 
A csütörtökön hivatalosan be-

mutatott Lodgy már nem proto-
típus, hanem a ténylegesen össze-
szerelésre kerülő mintapéldány. Az 
egyterűről egyelőre annyit tudunk, 
hogy hossza 4,5 méter, 5 és 7 férő-
helyes variánsokban fogják gyár-

tani, induló ára 10 000 euró körül 
lesz. Hivatalos „felavatására” a már-
ciusi Genfi Autószalonon kerül sor, 
Romániában pedig állítólag már 
áprilistól megvásárolható lesz, az 
idén pedig a tervek szerint mintegy 
90 000 darabot szerel(né)nek össze. 
A Dacia illetékesei a motorizálás 
tekintetében egyelőre hallgatnak, 
nem hivatalos értesülések szerint 
az idén a gázolajüzeműt 1,5 dci 110 
lóerős motorral látják el, a benzi-
nest pedig 1,6 literes, 16 szelepes, 
105 lóerős motorral. Egyelőre erről 
a két változatról esik szó.

Piaci elemzők szerint a Dacia 
Lodgy a hazai és a nemzetközi pia-
cokon a Peugeot 3008 (induló ára 
áfástól 18 005 euró), a Ford C-Max 
(17 950 euró áfástól), a Chevrolet 
Orlando (17 030 euró áfástól) és 
az Opel Meriva (14 070 euró áfás-
tól) versenytársának ígérkezik. 

jön a logan 2 is
A Logan esetében egy merő-

ben új modellről van szó, ame-

lyet nagyrészt helyben (a titui 
Renault Technologie Roumanie 
keretében) terveztek. Egyelőre 
nem sokat tudni erről a modell-
ről, a gyár illetékesei szerint a 
műanyag elemek tekintetében 
várható jelentősebb változás, az 
időjárási viszonyoknak jobban 
megfelelő megoldásokat is ta-
láltak. Ez utóbbi azért is fontos, 
mert a megcélzott piacok közt 
van a brazíliai, az indiai és az 
oroszországi. Ára pedig nem sok-
ban fog különbözni a jelenlegi 
modellek áraitól. Bemutatójára 
szeptemberben kerül sor a Pári-
zsi Nemzetközi Autószalonon, 
az év utolsó negyedében pedig 
megvásárolható is lesz.

A Dacia Duster háza táján 
is újdonság várható: megkezdik 
exportálását a biztatónak ígér-
kező angliai piacra. Egy módo-
sított, jobb oldali kormányos 
modellről van szó, amelynek 
állítólag lesz automata sebesség-
váltós változata is. 

A Dacia Lodgy a gyártó szerint áprilistól már kapható lesz Romániában, ára 10 ezer eurótól, a kategóriában kedvező pozícióból indul

Új egyterű. Változtatható belső térrel, 5 vagy 7 férőhellyel, 1,5 literes, 110 lovas dízellel vagy 1,6-os, 16 szelepes, 105 lovas benzinmotorral

Ford b-max drágán, exportra

Hosszas „habozás” után most már úgy tűnik, hogy „sínen van” 
a Ford Románia craiovai gyárának új személygépkocsija, a Ford 
B-Max: hivatalosan is bejelentették, hogy a sorozatgyártás a 2. év-
negyed utolsó felében megkezdődik. Idén több tízezer legyártását 
tervezik, legalábbis ezt nyilatkozták a gyár illetékesei. Részletekbe 
nem bocsátkoztak, azt viszont elismerték, hogy a majdani ár nem 
sorolható a „low-cost”, azaz alacsony árú kategóriába. A Craiován 
gyártandó új személygépkocsit jobbára exportra szánják.



Az Inforeg nyerte meg a VIII. al-
kalommal megrendezett Roseal 
SK teremlabdarúgó-kupát. Az ud-
varhelyi sportcsarnokban január 
7–8-án lebonyolított 16 csapatos 
tornán a több válogatott terem-
labdarúgót felvonultató sóváradi 
Inforeg együttese bizonyult a 
legjobbnak, miután a vasárnapi 
döntőben 3–1-re legyőzte az ud-
varhelyi IPSE együttesét. A har-
madik helyen a szintén udvarhe-
lyi Sporting csapata végzett.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Már előre tudni lehetett, 
hogy nem lesz címvédés 
a VIII. alkalommal meg-

rendezett Roseal SK teremlabda-
rúgó-kupán, hisz a tavalyi győztes 
nem jelezte részvételét a kétnapos 
tornán. Sőt a torna elődöntőjét is 
olyan csapatok vívták meg, amelyek-
nek nem termett babér a legutóbbi 
kiadáson. A megmérettetésre jelent-
kező 16 csapatot négy, egyenként 
négycsapatos csoportba osztották, a 
szombati összecsapások után a kvar-
tettek két-két legjobbja folytathatta 
a küzdelmeket. A vasárnapi elődön-

tők egyértelmű választ adtak, kik 
a torna legjobbjai, az IPSE három 
góllal verte a Sportingot, az Inforeg 
pedig féltucat góllal volt jobb a Gó-
béknál. A két vesztes bronzmeccsén 
a Sporting nem kímélte a Góbékat, 
míg a döntőben az Inforeg sem adott 
sok esélyt az IPSE-nek. Így az eddigi 
győztesek listája új névvel gazdago-
dott, a Roseal SK teremlabdarúgó- 
kupa 2012-es győztese az Inforeg.

A dobogósok mellett díjazták a 
legfiatalabb, a legidősebb, a legjobb 
játékost és kapust, a gólkirályt, de a 

leghűségesebb szurkolót is. A díjakat 
az udvarhelyi nagypályás labdarúgás 
fénykorának játékosai adták át.

VIII. Roseal SK 
teremlabdarúgó-kupa
Negyeddöntők: Medgyes – 

Sporting 0–3, IPSE – Autogroup 
1–0, Szentlélek – Inforeg 2–6, 
Diesel – Góbék 0–4.

Elődöntők: Sporting – IPSE 
2–5, Inforeg – Góbék 6–0.

A 3. helyért: Sporting – Góbék 
5–2; döntő: Inforeg – IPSE 3–1.

Különdíjak: legjobb kapus: 
Nyitra Szabolcs (Inforeg); legjobb 
játékos: Miklós Sándor (IPSE); 
gólkirály: Szőcs László (Sporting); 
legfiatalabb játékos (17 éves): Bíró 
Attila – Korond; legidősebb játékos 
(73 éves): Bokor György – Roseal 
SK; Fair Play díj: Roseal SK; leghű-
ségesebb szurkoló: Kovács Balázs.

Az eddigi nyolc kiírás győz-
tes gárdái: Benatti (2005), BGM 
(2006), Apeximp (2007), BGM 
(2008), Autogroup (2009), Apex-
imp (2010), SPC Sport (2011) és 
Inforeg (2012).

Több PRofI jáTéKoS IS PályáRA léPETT

Az Inforegé a VIII. Roseal-kupa
Módosult 

az SZKC programja

Győzelem hazai pályán
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lehet nevezni a körzetisek teremtornájára

Január utolsó hétvégéjén rendezik a már hagyományos, a tizenötö-
dik kiírásához érkezett teremtornát az Udvarhely körzeti labdarú-
gó-bajnokságban szereplő együtteseknek. A szervezők tájékoztatása 
szerint ezúttal is 32-es mezőnnyel számolnak. A jelentkezés már el-
kezdődött, a csapatvezetők január 19-ig jelezhetik, hogy részt kíván-
nak venni a tornán. Ezt munkanapokon 16 és 17 óra között tehetik 
meg a székelyudvarhelyi sportcsarnoknál. A sorsolást január 23-án, 
18 órától tartják, a torna időpontja pedig január 27-29. A benevezé-
si díj csapatonként 240 lej. Csak a körzeti bajnokságban részt vevő 
együttesek, ezek leigazolt játékosai szerepelhetnek a tornán.

hirdetéS

Sport

Változott a felkészülési idő-
szak egyik mérkőzése a 
Székelyudvarhelyi KC-

nak. A tervek szerint január 17-én 
a román ifiválogatottat látta volna 
vendégül a Vlad Caba által irányí-
tott együttes. A nemzeti együttes 
nem jön, helyette az Universitatea 
Suceava lesz az ellenlábas. Egy-
előre négy válogatott játékosát 
mellőzi – Tálas Huba, Andrei 
Mihalcea, Gabriel Florea és Martin 
Johannson – a Székelyudvarhelyi 
KC, így készül a pontvadászat foly-
tatására. A felkészülési mérkőzések 
sorozatát Suceaván kezdi a csapat, 
ahol a román ifiválogatottal és a 
házigazdákkal játszik találkozó-
kat január 13-14-én. Január 17-én 
már hazai környezetben fogadja 
az Universitatea Suceavát, ezen az 
összecsapáson már teljes kerettel 
számolhat az SZKC trénere. A baj-

nokság január 21-én folytatódik a 
hazai Kolozsvári U elleni találko-
zóval.

johannson találatai
Az észt válogatottban szereplő 

SZKC-játékos, Martin Johannson 
három találatot szerzett az Észt-
ország – Finnország világbajnoki 
selejtező mérkőzésen. Az észt–
finnen (31–24) a beállós két gólt, 
míg a finn–észten (28–27) egy 
találatig jutott. A román váloga-
tott szerdán Bukarestben, majd 
vasárnap Minszkben akar túllép-
ni világbajnoki selejtezős csoport-
ellenfelén, Fehéroroszországon. 
Amennyiben hozzák a románok a 
győzelmeket, akkor csoportelső-
ként mennek tovább a háromtagú 
csoportból, amelyet a két említett 
gárdán kívül Luxemburg egészít 
még ki.

Az országos bowlingbaj-
nokság csapatversenyé-
ben győzelemmel kez-

dett a Csíkszeredai Bowling 
Sport Klub. Az év első A divíziós 
mérkőzését a bukaresti North 
Star Split csapattal szemben 
5461–5344-re nyerte. A mérkő-
zés Csíkszeredában, a Szentlélek 
utcai bowlingpályán volt meg-
szervezve tegnap délelőtt. Az 
érdeklődés, a szurkolótábor is 
látványosan gyarapodik. Sokan 
töltötték el a pályán délelőttjü-
ket, szurkolva a csapatnak, élvez-
ve az országos bowlingbajnokság 

látványát. A csíkszeredai A di-
víziós csapatnak még számos 
mérkőzése van hátra az országos 
csapatversenyből egészen a sze-
zon végéig. A legfontosabb célja 
a gárdának bent maradni az első 
osztályban, és nívós csapatokkal 
játszani a bajnokságban.

A fordulót a következő ered-
ménnyel zárták a csíki játékosok: 
Bodor Áron 939 fa, Tankó Imre 
881 fa, Gábor Csaba 948 fa, 
Kabdebó Lóránt 959 fa, Molnár 
Attila 589 fa, Bonifert Gábor 483 
fa, Vass Árpád 388 fa, Ioance Va-
lentin 274 fa.

Kiosztott kupák, illetve egyéni díjak 

Egészség méz aromával.
Az Apifito, a világ egyik legnagyobb 

természetgyógyászati termékeket előállító 
cége. Tevékenysége, elsődleges jelentőségű 
célkitűzése újabb és újabb készítmények gyár-
tásba vétele. Ennek érdekében hozták létre a 
kutatási részleget, amely keretében különböző 
tudományágak szakértői fejtik ki tevékenysé-
güket. Ugyanakkor 
szorosan együttmű-
ködnek élvonalbeli 
tudományos ku-
tató-intézetekkel, 
amelyek elvégzik a 
készítmények meg-
előző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a ro-
mániai piacon a cég 
alaptermékével, a 
Promiod-dal va-
gyunk jelen, amely 
tartalmazza a méz 
és  összete-vőinek 
összes tulajdonságát. 
A Promiodot nyolc 
évvel ezelőtt dol-
gozták ki orosz tudósok. Az étrendkiegészítő 
Promiod az Ukrajna fővárosában, Kijevben 
lévő cég terméke, amely az oroszországi Permi 
város szakértői által kidolgozott különleges 
technológiáknak megfelelően készül, az Euró-
pai Unió összes országai számára.

Az összes alkotóelemeket az Urál-hegy-
ségben gyűjtik be, nevezetesen a mézet (amely 
nem tartalmaz hozzáadott cukrot), propo-
liszt, méhviaszt, ezüsttövis olajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus 
virginiana) és tökmagolajat (Cucurbita pepo). 
Ezen alkotóelemek közül mindegyiknek 
többféle jótékony hatása van a szervezetre, 

de összekombináltan,  
az orosz tudósok által 
kidolgozott különleges 
képletnek megfelelően, a 
Promiodnak rendkívüli 
hatása van. A Promiod 
természetgyógyászati 
termék, csak gél formá-
jában létezik. Haszná-
lata kötelező módon 
szájon keresztül történik 
és ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül 
hat az érfalakra, s ennek 
következtében csök-
ken a koleszterolszint, 
valamint az érelmesze-
sedés kockázata. Hasz-
nálható vérkeringési 

zavarok meg-előzésében is, mint például szí-
varitmia, vérszegénység, magas vérnyomás, 
tromboflebita, visszér, visszérgyulladás. A 
Promiod étrendkiegészítő rendkívül eredmé-
nyesnek bizonyult a migrénes fejfájás, az izom-
fájdalmak esetében is. Továbbá a Promiod 

használható köszvény, artrózis, reuma, gerinc-
sérv stb. esetében is. A Promiod étrend-kiegé-
szítő szabályozza a pajzs-mirigy működését. 
Hatékony lehet a cukorbetegség kezelésében 
is, lévén hogy nem tartalmaz cukrot és az al-
kotóelemei közt lévő olajok jótékony hatást 
gyakorolnak a hasnyálmirigyre, csökkentve a 
vércukorszintet. A termék kedvező eredmény-
nyel jár a műtétet követő állapotokban is, elő-
segítve a hegekbegyógyulását.Eredményesen 
alkalmazható szemmegbetegedésekben is, 
például zöldhályog, szivárványhártya-gyulla-
dás stb. A Promiod  javítja a bélműködést, mé-
regtelenítheti a májat, szabá-lyozza a bélflórát. 
Úgyszintén ajánlatos húgyúti megbetegedé-
sekben, mint például hólyaghurutban, prosz-
tata-gyulladásban, prosztata-megnagyobbo-
dásban, de a nőgyógyászat terén is. A Promiod 
étrendkiegészítő ajánlott a megelőzésben is, 
lévén hogy megerősíti az immunrendszert a ví-
rusok okozta légúti fertőzésekkel. Bebizonyo-
sodott, hogy a Promiod hatékonynak bizonyul 
abban az esetben is, amikor homloküreg gyul-
ladásról, arcüreggyulladásról, középfül-gyul-
ladásról van szó, de bizonyos bőrbetegségek 
(ekcéma, pszoreázis) esetében is hatékonynak 
bizonyult. Nem feledkezhetünk meg gyulla-
dáscsökkentő hatásáról sem. 

Promiod  egy jó választás mindazok szá-
mára, akik egészségesek kívánnak maradni a 
természet erői révén, amelyeket tartalmaz ez a 
étkiegészítő. A Promiod természetgyógyászati 
termék csak egyetlen formában létezik, a gél 
formájában. Beszerezhető a romániai kizáróla-
gos forgalmazótól, kiállítások alkalmával vagy 
posta szolgáltatások révén a cég képviselőihez 
fordulva. Óvakodjanak a hamisított termé-
kektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Közegészségügyi 
Intézet  bejegyzési bizonylat: AD0131/11.06.2009.

Lelkemből fakadó köszönettel tartozom! 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter-
mékkel. A Promiod természetgyógyászati 
termékkel öt egymást követő kúrát tartot-
tam, aminek eredményeként a vércukorsz-
intem 300-ról 140-re csökkent. Két egymást 
követő kúra után az inzulin adagolást is 
csökkentettem 32 egységről 14-re. Vérnyo-
másom is ingadozó volt, elérve a 180/90 
mmHg. Most 140/70 mmHg-nál állapot-
odott meg. Két kúra után már nem szedek 
vérnyomáscsökkentő gyógyszereket. Sokkal 
jobban érzem magam és ezért is ajánlom má-
soknak is ezt a terméket!

A Promiod természetgyógyászati termék 
használatát 2011. januárjában kezdtem el, 
naponta háromszor egy-egy kávéskanállal 
vettem be. Májzsugodorásom kezelésére 
próbáltam meg használni. Három hóna-

pos használat után javulás következett be, 
eltűntek a májfoltjaim, valamint a májduz-
zanatom, könnyebben tudok mozogni, 
javult erőnlétem, mi több a memóriám is. 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter-
mékkel, s ezért köszönettel tartozom.

Régóta krónikus hörghurutban szenve-
dek, amit nagyon zavaró, makacs köhögés 
kísért. Volt egy másik problémám is: nagyon 
gyakran vizeltem, aminek okán gondot 
jelentett az otthonról való eltávozás is. Hal-
lottam az önök termékéről, s úgy döntöttem, 
hogy használni fogom én is. 2 x 3 flakonos 
kúrát végeztem, s egészségi állapotom meg-
javult. Lényegesen kevesebbet köhögtem, s 
azt is megtapasztaltam, hogy ritkábban kell 
vécére mennem. Most sokkal jobban érzem 
magam, s ezért folytatni fogom ennek a ter-
méknek a használatát, hogy még optimális-
abb eredmény születhessen. Nagyon szépen 
köszönöm!

2012. január 11-én, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött KIÁLLÍ-
TÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szabadság tér 16.sz., Szaksz. Műv. Háza,  12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda,  Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.
Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrend-kiegészítőként 1 doboz javallott. 
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 
0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom hétfőtől péntekig 9-17 óra között.  
www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Mircea Iosif, 65 éves, Torda.

Vasilescu Lidia, 49 éves, Târgovişte.

Elita Zenoida, 80 éves, Brăila. 
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hirdetésekGyengén szerepeltek a biatlonisták

Magyar és román 
tornagyőzelmek

Gyenge teljesítménnyel rukkol-
tak elő a romániai biatlonisták 
a hétvégén Oberhofban meg-
rendezett sílövő-világkupa ne-
gyedik állomásán. A legjobbnak 
titulált csíkszeredai Tófalvi Éva 
az idény legrosszabb eredmé-
nyét produkálta.

Nem az elvárásokhoz mér-
ten szerepeltek a romá-
niai, de leginkább a me-

gyét képviselő sportolók a hét-
végi németországi – Oberhof 
– sílövő-világkupa negyedik 
állomásán. Az ország legjobb 
versenyzője, Tófalvi Éva csak a 
sprinten tudott elindulni, ahol 
a 60. helyen végzett, és így nem 
vehetett részt a tegnapi tömeg-
rajtos versenyen, ahol az előbbi 
szám legjobb harminc sportoló-
ja indulhatott. Ferencz Réka és 
Luminiţa Pişcoran sem alkotott 
maradandót, hiszen a 70., illetve 
a 76. helyen végeztek a sprintszá-
mon. A magyar színeket képvi-
selő csíkszeredai Szőcs Emőke is 
csupán csak a 82. helyen ért célba 
a sprintszakaszon.

A sportolók a hétvégén sorra 
kerülő csehországi – Nove Mesto – 
viadalon javíthatnak, ahol egyéni, 
sprint- és üldözőversenyek szere-
pelnek a programban.

Eredmények
Váltó: női, 4 x 6 km: 1. Orosz-

ország, 2. Norvégia, 3. Francia-
ország; férfiak: 1. Olaszország, 2. 
Oroszország, 3. Svédország.

Sprint: női, 7,5 km: 1. 
Magdalena Neuner (német), 2. 
Darja Domracseva (fehérorosz), 
3. Olga Zajceva (orosz) ... 60. Tó-
falvi Éva, 70. Ferencz Réka, 78. 
Luminiţa Pişcoran, 82. Szőcs Emő-
ke (magyar); férfiak, 10 km: 1. Arnd 
Peiffer (német), 2. Simon Fourcade 
(francia), 3. Jevgenyij Usztjugov 
(orosz) ... 76. Gavrilă Ştefan.

Tömegrajt: női, 12,5 km: 
Magdalena Neuner (német), 2. 
Tora Berger (norvég), 3. And-
rea Henkel (német); férfiak: 1. 
Andreas Birnbacher (német), 2. 
Simon Fourcade (francia), 3. Emil 
Hegle Svendsen (norvég).

Az összetett vk állása: nők: 1. 
Magdalena Neuner 456 pont, 2. 
Darja Domracseva (fehérorosz) 
417, 3. Olga Zajceva (orosz) 378 ... 
29. Tófalvi Éva 93, 76. Ferencz Réka; 
férfiak: 1. Emil Hegle Svendsen 328 
pont, 2. Martin Fourcade (francia) 
317, 3. Tarje Bö (norvég) 308.

Mind a magyar, mind a román 
férfi-vízilabdaválogatott tornagyő-
zelmet aratott a hétvégén. A ma-
gyarok hazai környezetben, míg a 
románok Törökországban szerez-
tek első helyet.

Remek hangulatban ké-
szülhet a továbbiakban a 
jövő hétfőn kezdődő férfi 

vízilabda-Európa-bajnokságra a ma-
gyar és a román pólóválogatott, mi-
után mindkét gárda tornagyőzelmet 
zsebelt be a hétvégén. A Kemény 
Dénes által felkészített magyarok 
a Székesfehérváron megrendezett 
Volvo-kupát húzták be, miután, 
sorrendben, legyőzték Kanadát, a 
világbajnoki címvédő Olaszországot 
és Németországot. A Kovács István 
által dirigált románok Isztambul-
ban a Mihat Hantal Emléktornán 
vettek részt, ahol a házigazdákat, az 
Eb-rendező hollandokat és a tor-
na zárónapján Macedóniát verték 
magabiztos fölénnyel. A további 
felkészülési programban a román vá-

logatott nem fog több mérkőzést ját-
szani, míg a magyaroknak még egy 
meccsük hátravan a horvátokkal. 
Kemény Dénes szövetségi kapitány 
a horvátok ellen már az Eb-re utazó 
szűk kerettel fog kiállni.

Eredmények
Volvo-kupa: 1. nap: Magyaror-

szág – Kanada 11–6, Németország 
– Olaszország 9–8; 2. nap: Ma-
gyarország – Olaszország 11–8, Né-
metország – Kanada 12–8; 3. nap: 
Olaszország – Kanada 14–9, Ma-
gyarország – Németország 9–8. 
A torna végeredménye: Magyar or-
szág 9 pont, 2. Németország 6, 
3. Olaszország 3, 4. Kanada 0.

Mihat Hantal Emléktorna: 1. 
nap: Románia – Hollandia 14–6, 
Törökország – Macedónia 6–11; 
2. nap: Románia – Törökország 
18–8, Macedónia – Hollandia 9–6; 
3. nap: Hollandia – Törökország 
10–6, Románia – Macedónia 10–6. 
Végeredmény:1. Románia 9 pont, 
2. Macedónia 6, 3. Hollandia 3.

hargitanépe   

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 2003/92-
es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. január 26-án 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. szám  alatt 
árverés útján eladásra kerül az adós GABY & GABY Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyószentmiklós, Nicolae Bălcescu utca 11. szám, Hargita megye, fiskális 
azonosítószáma: 22013710) tulajdonát képező következő ingóságot:

MERCEDES BENZ személygépkocsi, gyártási év 1988, 
rendszáma HR 06 XXY – 15 000 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nappal 
a Gyergyószentmiklósi  Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell benyújta-
ni (Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. szám ) a következő dokumentumokat: 
a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befi-
zetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (bejegyzési 
kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztá-
ránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; 
a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) 
másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági igazolvány 
másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, 
hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megnevezett helyen 
személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeikta-
tott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó in-

góságra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósá-

gi szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak 
előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) be-
kezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 2012. január 9-én kifüggesztették.

tófalvi éváék hétvégén Csehországban javíthatnak

Schlierenzauer 
a győztes

Osztrák sikerrel ért véget a sí-
ugrók szokásos év eleji négy-
sáncversenye. A korábbi sike-
rei által összegyűjtött pontokat 
Schlierenzauer megőrizte, és ez 
egyben összetett elsőséget is 
jelentett számára.

Az ausztriai Bischof sho-
fenben befejeződött a síug-
rók négysáncversenye, ahol 

egy sorozat alapján hirdettek győz-
test: ez alapján az osztrák Thomas 
Morgenstern nyerte a versenyt a 
norvég Anders Bardal és honfitársa, 
Gregor Schlierenzauer előtt, aki így 
megnyerte a négy sáncverseny össze-
sítését. Mivel az időjárási körülmé-
nyek miatt sem csütörtökön, sem pe-
dig péntek kora délután nem tudták 
megrendezni a verseny selejtezőjét, 
az első sorozatban mind a hatvankét 
nevezett versenyző elindulhatott. 
Azonban a nagy havazás miatt tíz 
ugró után meg kellett szakítani a 
versenyt, végül pedig törölték az ad-
digi ugrásokat. A zsűri a módosított 
időpontban sem látta biztosítottnak 
a verseny lebonyolítását, és törölte a 
második sorozatot, így az első alap-
ján hirdettek végeredményt. Gregor 
Schlierenzauer ez alapján pedig pá-
lyafutása eddigi legnagyobb trófeá-
ját szerezte meg.

Négysánverseny, 4. álllomás, Bi
s chof shofen: 1. Thomas Morgenstern 
(osztrák), 2. Anders Bardal (nor-
vég), 3. Gregor Schlierenzauer (oszt-
rák); a négysáncverseny végeredmé
nye: 1. Gregor Schlierenzauer 933 
pont, 2. Thomas Morgenstern 908, 
3. Andreas Kofler (osztrák) 896.
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Az Országos Réz, Arany és Vas, Minvest Rt. 
Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi 
Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), 
a Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL (Iaşi, Nicolina 
sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita 
Megyei Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 
2009. február 16-án meghozott 272-es határozat alapján kineve-
zett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég 
aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, vala-
mint a hitelezők 2010. május 14-i ülésének határozata alapján 
kerül sor.

Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzékét 
kifüggesztették a Minvest Rt. balánbányai fiókjának székhe-
lyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.
insolventa.ro).

Az árverésre a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén 
(Bánya utca 1. szám) kerül sor 2012. január 12-én 11 órakor össz-
hangban a 2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 
2011.11.11-i közgyűlésén jóváhagyott eladási szabályzattal. 

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás alapján és 
egy meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel 
a bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek 
a 0232–212231-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen a 
iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál,
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató)

vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL-nél
a 0232–212231-es, a 0232–243864-es
és a 0755–132471-es telefonszámokon.

A HARGITA BÁNYAVÁLLALAT Rt.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Hargita út 98. szám alatt talál-
ható Delne termelési alegység működtetéséhez a környezetvédelmi  enge-
délyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt. Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számí-
tott 15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. 
Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

lakás

KIADÓ 4 szobás, felújított, 
földszinti tömbházlakás, saját 
hőközponttal a Müller László utcá-
ban. Telefon: 0746–150871. 

ELADÓ újonnan épült nagyobb 
családi ház Lókodban (Homoród
szent márton mellett) igényesnek, 
akár alapítványnak, 35 ár gyümöl-
csössel. 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 
konzulátushoz közel. Irányár: 70 000 
lej. Telefon: 0724–172164, 0748–
798180. (21083)

telek

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

ELADÓ Csíkmindszenten 12,5 és 
25 áras beltelek, főút mellett. Víz, 
villany, gáz a telken. Telefon: 0724–
526356. (21108)

jármű

ELADÓ 2000es évjáratú Opel 
Astra 1.4es, kombi, metálzöld szín-
ben, első tulajdonostól, egy éve be-
íratva, fullextrás, 160 ezer kmben, 
nagyon jó állapotban. Irányár: 3250 
euró, beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0734–415273, 0266–
334364.

ELADÓ 2000es évjáratú Dacia 
1310es, injekciós, 1.4es motorral, 
érvényes műszakival, minden illeték 
kifizetve, jó állapotban. Irányár: 650 
euró. Telefon: 0729–257421, 0724–
175640.

ELADÓ Opel Astra 1.7es, kom-
bi, fullextrás, tulajdonostól, 2013ig 
érvényes műszakival, minden ille-
ték kifizetve, nagyon jó állapotban. 
Irányár: 3800 euró. Telefon: 0726–
604932, 0266–334468.

ELADÓ 2002es évjáratú Opel 
Zafira 1.6os, fullextrás, frissen be-
hozva. Irányár: 3800 euró. Telefon: 
0726–604932, 0266–334468.

vegyes

ELADÓ vécépapír és kéztörlő-
gyártó gépsor, teljes körű informá-
cióval a gyártással és az eladással 
kapcsolatban. Ára: 2200 euró. Tele-
fon: 0723–536777.

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

ELADÓ 80as Steyr 4 x 4es, 70 
LE traktor – 4800 euró, csere is 
érdekel; 79es Massey Ferguson – 
12 500 lej. Telefon: 0752–135883.

idézés

Megidéztetik Bandi Julia (utolsó 
ismert lakhelye Gyergyószentmiklós, 
Gábor Áron út 1. szám) alperesi mi-
nőségében a Hargita Megyei Tör-
vényszéknél lévő 3013/96/2011es 
ügycsomóban a felperes Hargita 
Megyei Szociális Gondozási és Gyer-
mekvédelmi Vezérigazgatósággal 
szemben, amelynek tárgya a kiskorú 
elhelyezésre vonatkozó intézkedés 
sürgősségi helyettesítése, a tárgya-
lási nap pedig 2012. január 26.

állás

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

megemlékezés

Az Ő szíve megpihent,
a miénk vérzik,
A halál fájdalmát
csak az élők érzik.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
február 1jére,

SZÉKEDI ANNA
szül. Gergely

halálának 1. évfordulóján. Áldott 
emlékét örökre szívünkbe zárjuk. A 
megemlékező szentmise 2012. janu-
ár 9én 18 órakor lesz a csíkszeredai 
Millenniumitemplomban. Szerettei.

A szeretet örök cél és erő,
el nem veszti sem a jövő, sem a múlt.
Ki szeretett úgy, mint te szerettél,
akkor is él, ha már a sírba hullt.

(Ady Endre)

Fájó szívvel emlékezünk

id. BARTHOS BÉLA
nyug. polgármester

halálának 10. évfordulóján. Csen-
des álma fölött őrködjön az örök 
szeretet. Szerettei. (21112)

Fájó szívvel emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, 2011. 
november 21re,

ANDRÁS VILMOS

halálának 6. hetén. A szentmise 
bemutatása 2012. január 10én 17 
órakor lesz a csíkbánkfalvi Szent 
Jánoskápolnában. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! A gyá-
szoló család. (21106)

elhalálozás

„Az igaz ember eltávozik,
De a fénye megmarad.”

Fájdalommal em-
lékezünk 2009. január 
9re,

ANTAL ISTVÁN

halálának 3. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2012. január 9én 
18 órakor lesz a csíkszeredai Millen-
niumitemplomban. Szerettei.

Nem vársz már bennünket
ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
nyugtassa álmodat.
Telhetnek hónapok,
múlhatnak az évek,
Szívből szeretünk,
s nem feledünk téged.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2010. január 
9re,

DOBOS PÁL

halálának 2. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (21114)

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 Hargita Népe
Lapkiadó

 
lapkihordókat 

és rikkancsokat 
KERES 

Udvarhelyszéken.

Telefon:
0733–553014.

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

(Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlé-
kezünk

TAMÁS ROZÁLIA
szül. André

halálának 6. hetén. A megem-
lékező szentmise 2012. január 
10én, kedden 18.30kor lesz a 
bükkhavasi Szent Istvánplébá-
niatemplomban. Nyugodjál bé-
kességben! Testvérei: Erzsébet, 
János, Éva, Irén. (21091)

Velünk sírnak
a templomi harangok,
Mert akit szerettünk,
örökre itt hagyott.
Elköltözött tőlünk
az örök hazába,
Csendes temetőbe,
holtak otthonába.
Koporsója fölött
bánatos könnyeket ontunk,
Áldozatos életéért
köszönetet mondunk.

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy a drága 
jó férj, gondos édesapa és jóságos 
nagytata, testvér, após, apatárs, 
rokon, koma és jó szomszéd,

id. GÁL ÁDÁM

szerető szíve életének 68., boldog 
házasságának 40. évében rövid, de 
türelemmel viselt betegség után 
2012. január 6-án reggel 8 órakor 
visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványa-
it január 9-én 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszentgyörgyi 
Szent Kereszt-kápolna ravatalo-
zójából a helyi temetőbe. Lelkéért 
a szentmiseáldozatot ugyanakkor 
mutatjuk be az Egek Urának. Fájó 
szívvel búcsúznak tőled mindazok, 
akik téged nagyon szerettek. Fáj-
dalomtól megtörten álljuk körbe 
koporsódat, és köszönjük mind-
azt, amit értünk tettél. Nyugodjál 
békességben! A gyászoló család 
– Csíkszentgyörgy.



A vártnál nehezebben nyert a HSC 
Csíkszereda pénteken az Újpest 
elleni jégkorong MOL Liga-mér-
kőzésen, melyet Csíkkarcfalván 
rendeztek. Noha az eredmény 
ötgólos csíki győzelmet mutat, 
csupán a 48. perctől vált igazán 
könnyed a csíkiak játéka, addig 
az újpesti hokisok remekül vé-
dekeztek, sőt hét és fél percig 
még vezettek is a középső játék-
részben. A csíkkarcfalvi nézők 
bebizonyították, érdemes volt az 
ország egyetlen vidéki műjégpá-
lyáján rendezni mérkőzést.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Elsőként rendeztek MOL Liga- 
mérkőzést Csíkkarcfalván, 
a házigazdák azonban re-

mélik, még ebben az idényben lesz 
még hasonló vagy legalább román 
bajnoki mérkőzés az ország egyet-
len vidéki fedett műjégpályáján. A 
jegyek többségét elővételben adták 
el a pénteki találkozóra, a zsúfolásig 
megtelt lelátók azonban így is kicsi-
nek bizonyultak, hiszen közel száz 
ember a meccs megtekintése nélkül 
kellett hazamenjen, mert biztonsági 
okok miatt nem engedték be a ké-
sőn érkezőket a csarnokba. A karc-
falvi műjégpálya vezetősége ezúttal 
kér elnézést azoktól, akik helyhiány 
miatt nem jutottak be a csarnokba 
és nem szurkolhatták a helyszínen 
végig a találkozót.

A mérkőzés előtt Tánczos Bar-
na, a hazai szakszövetség elnöke 
beszédében megköszönte mind-
azoknak, akik a jégpálya építésé-
ben valamilyen módon kivették 
részüket, és hangsúlyozta, minél 
több ilyen pályára lenne szüksége az 
országnak ahhoz, hogy a jégkorong 
igazán fejlődni tudjon. A találkozó 
első korongbedobását dr. Pásztor 
György, a Magyar Jégkorongszö-
vetség tiszteletbeli elnöke és Takács 
István egykori csíkszeredai jégko-
rongozó ejtette meg.

A mérkőzést a csíkiak elég jól 
kezdték, Becze a 6. percben a veze-
tést is megszerezte, ám a gól után 
csak helyzetig jutott a HSC. A 16. 
percben Pichler egyenlített, igaz, 
a gólhoz kellett Kozuch hibája is, 
majd az első szünet után Gergely 
révén már a lilák voltak előnyben. 
Annak ellenére, hogy a találkozó 
majdnem végig az újpesti térfélen 
zajlott, a budapestiek a 29. percig 

vezettek, ekkor Flintának sikerült 
egyenlíteni, hét perccel később pe-
dig Hurtaj találatával újból a HSC 
került előnybe.

Az utolsó játékrész második per-
cében Papp növelte a csíki előnyt, a 
vendégek ellentámadá sokkal pró-
bálkoztak, de az utolsó tizenkét 
percig bírták szusszal. Becze talála-
tára még Szirányi válaszolt, az utol-
só öt percben viszont Petres, Novak 
és Hurtaj is bevette Szőke kapuját, 
így 8–3-ra nyert a HSC, ám az 
eredmény alakulása szerint az 57. 
perc hozta meg igazán a nyugalmat 
a házigazda számára.

A meccs után Nagy Béla egyál-
talán nem volt megelégedve csapata 
játékával. „Megint az történt, ami 
az utóbbi mérkőzéseken sajnos már 
megszokott számunkra. Rengete-
get lövünk kapura, nem figyelünk a 
védekezésre, és az utolsó percekben 
döntjük el a meccset, noha mi nyo-
munk, mi birtokoljuk a korongot 
és mi támadunk a találkozó többsé-
gében” – nyilatkozta az összecsapás 
után a HSC Csíkszereda edzője. 
Ancsin János viszont elégedett volt 
tanítványaival: „Azt játszották a 
fiúk, amit tőlük kértem. Fiatal a csa-
pat, többen nem is utaztak el Erdély-
be, ennek ellenére jól bírták a roha-
mokat és csak az utolsó öt percben 
fáradtak el, ekkor tudta igazán érvé-
nyesíteni fölényét a csíki csapat.”

Telt ház, remek hangulat
A csíkkarcfalvi nézők remek 

hangulatot teremtettek a mérkőzé-
sen, néhány hokis szerint a szurko-
lás helyenként jobb volt, mint ami 
a Vákár Lajos Műjégpályán lenni 
szokott. A meccs előtt már tele volt 
a jégcsarnok, a rendezők elővételben 
közel félezer jegyet adtak el a helyiek-
nek, de többen Csíkszeredából is el-

látogattak a karcfalvi műjégpályára, 
sok bérlettel rendelkező személy is a 
helyszínen szurkolt kedvenceinek.

Papp Szabolcs, a csíkiak csapat-
kapitánya a találkozó után a Hargita 
Népének elmondta, remekül érez-
ték magukat Csíkkarcfalván. „A 
szurkolók remek hangulatot terem-
tettek, a jég szerintem jobb, mint a 
Vákár Lajos Műjégpályán, összes-
ségében öröm volt Csíkkarcfalván 
játszani. Remélem, lesz folytatás” 
– mondta a HSC hokisa.

Tizenhét gól Bukarestben
Pénteken mindhárom romániai 

csapatnak sikerült győznie a MOL 
Ligában: Csíkkarcfalván öt, Brassó-
ban és Bukarestben egy-egy góllal 
bizonyultak jobbnak a hazaiak a ma-
gyarországi csapatoknál, utóbbi két 
helyszínen rangadókra került sor.

Brassóban a Miskolci Jeges-
medvék csapatát látta vendégül a 
Corona Fenestela 68, a találkozót 
a 19. percben Borsos döntötte el 
annak ellenére, hogy a barcaságiak 
jóval többet támadtak és rengeteg 
helyzetet alakítottak ki, sajnos, 
eredménytelenül.

A bukaresti, szintén nagy téttel 
bíró Steaua – Sapa Fehérvár AV19 
találkozón tizenhét gól született. 
A két csapat a 6., az utolsó ráját-
szást jelentő helyért van harcban, 
ennek megfelelően kezelték a felek 
a mérkőzést. Az első harmad végén 
vezetett egy góllal a fővárosi csapat, 
de a második játékrészben négyszer 
voltak a vendégek eredményesek, 
a rendes játékidő utolsó percének 
kezdetén pedig még hárommal 
vezettek a fehérváriak. A Steaua 
azonban összekapta magát és negy-
ven másodperc alatt kiegyenlített, 
a ráadásban pedig másfél perc után 
eldöntötték a meccset.

Megkezdődött a román 
jégkorongbajnokság 
2011/2012-es idé nyé nek 

má sodik szakasza, a kvalifikációs kör. 
A sorozat második körében a Galaci 
Dunărea, a Gyer gyószentmiklósi 
Progym és a Sportul Studenţesc 
érdekelt, minden csapat egy dup-
laforduló keretében játszik a másik 
két gárdával. A galaciak kétszer, a 
gyergyóiak egyszer lesznek házigaz-
dák, a fővárosiak minden találkozó-
jukat idegenben játsszák.

Az elmúlt hétvégén a Duna-
partiak a fővárosi diákcsapatot 
fogadták, mindkét nap kiütéses 
hazai győzelmek születtek, a két 
meccsen összesen negyvenhárom 
gól született.

Eredmények: Dunărea – Spor-
tul Studenţesc 15–4 (4–0, 6–1, 
5–3) és 17–7 (3–2, 8–3, 6–2) /Ele-
kes 7, Baron 5, Zemko 4, Gavac 4, 
Geru 3, Andrei 2, Ruzicka L. 2, 
Munteanu, Szőgyör, Tankó A., 
Ruzicka B., Kánya, illetve Tankó 
Sz. 2, Liga 2, Tănase 2, Dincă, 
Dinu, Şandor, Vlad, Gheorghe/.

Szombaton és vasárnap a 
Progym a Sportul Studenţescet 
fogadja, míg január 21-én és 22-én 

a gyergyóiak Galacon játszanak. 
A kvalifikációs körből az első két 
csapat jut a sorozat harmadik köré-
be, a selejtezőkörbe, ahol a MOL 
Ligában a két leggyengébben sze-
replő csapat is csatlakozik a me-
zőnyhöz.

Német lap 
a himnuszbotrányról
A Der Spiegel német lap 

online kiadásában Keno Verseck 
a himnuszbotrány kapcsán védel-
mébe veszi a székely hokisokat. A 
január 4-i cikkben a lap beszámol 
a csíkszeredai román–magyar 
hokimeccs után kitört himnusz-
botrányról, ugyanakkor kis törté-
nelemleckét is ír a székelyekről. A 
cikkíró több bukaresti lap az ese-
tet követően megjelent cikkéből 
szemléz, és közli, hogy Corneliu 
Vadim Tudor EP-képviselő köve-
teli Becze Tihamér hazaárulásért 
való beperelését. A szerző a cikk 
során végig Csíkszereda magyar 
nevét, és nem a román Miercurea 
Ciuc elnevezést használta. A Spi-
egel cikkét a kitekinto.hu interne-
tes portál fordította le és közölte 
magyarul.

Svédország sikerével ért vé-
get Kanadában a 2012-es 
jégkorong junior világbaj-

nokság (U20). A döntőt egyet-
len gól döntötte el, az is a hosz-
szabbításban esett: a világbajnoki 
aranyat érő találatot a harmadik 
soros Mika Zibanejad szerezte 
a 71. percben. Az iráni apától és 
finn anyától származó 18 éves 
hokisnak az apai ágon magyar 
felmenőkkel rendelkező Patrik 
Nemeth adta a sorsdöntő passzt. 
Svédország 1981 után másodszor 
lett U20-as világbajnok.

A bronzérem a házigazda Ka-
nadának jutott, amely nagyon 
simán győzte le a finneket. A tor-
na pontkirálya az orosz Jevgenyij 
Kuznyecov lett (7+6), a legtöbb 
gólt a svéd Max Friberg lőtte (9). 
A legjobb kapusnak a cseh Petr 
Mrazeket, a legjobb védőnek a 

kanadai Brandon Gormleyt, a leg-
jobb csatárnak pedig Kuznyecovot 
választották. 2013-ban az oroszor-
szági Ufa ad otthont a tornának.

Eredmények: elődöntők: Svéd-
ország – Finnország 3–2 (szét-
lövéssel), Kanada – Oroszország 
5–6. Helyosztók: 5. helyért: Cseh-
ország – Szlovákia 5–2; 3. helyért: 
Kanada – Finnország 4–0; döntő: 
Svédország – Oroszország 1–0 
(hosszabbítás után). Kiesés elke-
rüléséért: USA – Lettország 12–2, 
Lettország – Dánia 2–1 (hosszab-
bítás után), Svájc – USA 1–2.

A vb végeredménye: 1. Svéd-
ország, 2. Oroszország, 3. Kana-
da, 4. Finnország, 5. Csehország, 
6. Szlovákia, 7. USA, 8. Svájc, 9. 
Lettország, 10. Dánia. A csoport-
ból Dánia esett ki a Divízió I A 
csoportjába, ahonnan Németor-
szág került fel az elit csoportba.
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Az első HSC-gól a pénteki csíkkarcfalvi mérkőzésen fotó: hompoth loránd

HirdetéS

Eredmények

HSC Csíkszereda – Újpest 8–3 (1–1, 2–1, 5–1) /Becze (6., 48.), 
Flinta (29.), Hurtaj (37., 60.), Papp (42.), Petres (57.), Novak (58.), 
illetve Pichler (16.), Gergely (21.), Szirányi (56.)/.
Brassói Corona Fenestela 68 – Miskolci Jegesmedvék 1–0 (1–0, 
0–0, 0–0) /Borsos (19.)/.
Steaua – Sapa Fehérvár AV19 9–8 (2–1, 0–4, 6–3, 1–0) /Timaru 
(8., 44., 62.), Krug (11.), Persson (53., 60.), Nicolescu (55.), 
Kostandi (60.), Poznik (60.), illetve Farkas (18.), Kiss D. (23., 31.), 
Németh (31.), Kocsis (37.), Fekti (51.), Tóth (54.), Farkas (56.)/.
Steaua – Jegesmedvek 5–2 (3–1, 0–1, 2–0) /Krug (3.), Persson 
(7., 50., 59.), Poznik (17), illetve Saluga (3.), Dubek (33.)/.

TELT Ház CSíkkArCfALváN

Megküzdött a győzelemért a HSC
NEgyvENHárOM góL gALACON

Kettős hazai siker

HArMiNCEgy év uTáN NyErTEk ArANyérMET

Svédország világbajnok
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Hétfő
Az év 9. napja, az év végéig 357 nap van 

hátra. Napnyugta ma 16.49-kor, napkelte 
holnap 8.01-kor. 

Isten éltesse 
Marcell nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Marcell jelentése: Mars 

istenhez tartozó, neki szentelt.

Január 9-én történt 
1957. Az ENSZ-közgyűlésen megkez-

dődött az 1956-os forradalom kapcsán az 
ún. magyar kérdés vitája. 

Január 9-én született 
1890. Karel Capek cseh író, elbeszélő
1909. Feleki László író, újságíró 
1913. Richard Nixon amerikai republiká-

nus politikus, az Egyesült Államok 37. elnöke
1941. Joan Baez amerikai folkénekesnő
1944. Jimmy Page brit rockzenész, gitáros 
1954. Dés László Kossuth- és Liszt-díjas 

előadóművész, dzsesszmuzsikus, szaxofo-
nos, zeneszerző 

Január 9-én halt meg 
1778. Bercsényi László gróf, katona
1873. III. Napóleon/Charles-Louis Na-

póleon Bonaparte
1958. Brusznyai Árpád tanár, filológus, 

az 1956-os forradalom mártírja
1978. Szemlér Ferenc romániai magyar 

költő, író, műfordító, kritikus 

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás Gyimesközéplokon hétfőn és 
kedden 8–18 óra között az 1–240. és a 323–
341. szám alatt, illetve Kászonimpéren.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben 
6 sérült személyhez, 8 infarktusos esethez, 14 
agyvérzéshez, 32 szívbeteghez, 28 magas vér-
nyomásos esethez, 12 csonttöréshez, 8 testi 
sértéshez, 21 különböző traumához, 4 asztmás 
és 4 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 18 szülés, 15 ájulás, 5 
ittas állapot, 4 kómás állapot,  29 nehéz légzés, 
9 görcsös állapot, 27 pillanatnyi elmezavar, 2 
gyógyszer-, 1 étel- és egy vegyszermérgezéses 
eset, 2 kutyaharapás, 3 gyomorvérzés, 1 fagyási 
sérülés, 54 lázas állapot, 8 hasmenés, 1 gyógy-
szerallergiás reakció és 1 égési sérülés esetén. 
Nyilvános helyről 6 alkalommal riasztották a 
mentőszolgálatot. A héten összesen tizenegy 
halottat jegyeztek.

hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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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. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
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Színház
A Csíki Játékszín társulata szerdán és va-

sárnap 19 órától Csíkszeredában, szombaton 
szintén 19 órától pedig Gyergyóremetén lép 
színpadra Gazdag szegények című előadásával. 

Könyvbemutató
Balla Ede Zsolt Szent Földünk rajza cím-

mel tart könyvbemutatóval egybekötött elő-
adást Csíkcsicsóban a közbirtokosság épüle-
tében szerdán 19 órától. A belépés díjtalan. 

Grafirka-tábor
A Grafirka Egyesület ezen a héten alko-

tótábort szervez napközis rendszerben. A 
táborba elsősorban 1–4. osztályos tanulókat 
várnak, de jelentkezhetnek nagyobb osztályba 
járó diákok is, olyanok, akik szeretnek rajzolni, 
festeni, kézműveskedni, és más művészeti mű-
fajokat, technikákat is szívesen kipróbálnak. 
A foglalkozásokat naponta 9–15 óra között 
a csíkszeredai Nagy István Művészeti Szak-
középiskola szaktermeiben tartják. A szülői 
hozzájárulás tanulónként 65 lej. Jelentkezni a 
0740–887648-as és a 0744–696505-ös tele-
fonszámokon lehet. A tábor végén az elkészült 
munkákból kiállítást rendeznek.

Kézműves-foglalkozások
A Kuckó Egyesület és a székelyudvarhelyi 

Városi Könyvtár közös szervezésében kézmű-
ves-foglalkozásokat tartanak mától péntekig 
a Városi Könyvtár gyermekfoglalkoztató ter-
mében (naponta 10–13 óra között). Hétfőn  
és kedden bútorfestés, szerdán és csütörtökön 
gyöngyfűzés, pénteken pedig nemezelés várja 
a gyermekeket. A foglalkozások célja a hagyo-
mányőrzés, kézműves-foglalkozásokkal való 
ismerkedés, a szabadidő hasznos eltöltése. A 
belépő 6 lej. Az elkészített tárgyakat a résztve-
vők hazavihetik. További információ a 0740–
062986-os telefonszámon.

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

Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíkszere-
da, Petőfi Sándor utca 38. szám): szerdán 13, 
csütörtökön 15, szombaton 17, illetve vasár-
nap 20 órától a Harry Potter és a Halál ereklyé-
inek 1. részét. A Cats and dogs – The Revenge 
of Kitty Galore című filmet ma és pénteken 20 
órától, szombaton 15 órától vetítik. A Gul-
liver utazásait ma 18 órától, míg szerdán 20, 
csütörtökön 13, szombaton ismét 20 órától 
tekinthetik meg. A Sanctum című filmet hol-
nap 20, pénteken pedig 13 órától tűzték mű-
sorra. A Captain America – The First Avenger 
című filmet ma és holnap 13 órától, vasárnap 
15 órától láthatják a mozirajongók. A Narnia 
krónikáinak 3. részét holnap 11 és 18 órától, a 
Step up 3. részét pedig holnap 16, szerdán 18, 
csütörtökön 20 és vasárnap 18 órától láthatják. 
A Spy kids: Game over című filmet megtekint-
hetik ma 11, szerdán 16, csütörtökön 11, míg 
pénteken 18 órától, majd a The polar expresst 
szerdán 11 és vasárnap 13 órától. Végezetül a 
Tangled című film vetítési időpontjai: szomba-
ton és vasárnap 11 órától. 

 www.parapista.com

– Kázmérka! Ebben a szatyorban reggel még két szelet csokoládé volt, 
most pedig csak egy van! Megmagyaráznád?

– Igen, apa! Reggel még túl sötét volt, és így nem vettem észre a másikat!

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Hahota-kabaré

Nyakig pácban című zenés szilvesz-
teri kabaréműsorával lép színpadra 
a marosvásárhelyi Hahota Szín-

társulat Korondon, a Művelődési Házban 
január 17-én 19 órától; Székelyudvarhelyen 
a Művelődési Házban január 19-én 19 
órától, 20-án 17 órától, illetve 20 órától; 
Csíkszeredában pedig a Csíki Játékszín 
nagytermében láthatjuk előadásukat 
január 21-én és 22-én 17 és 20 órától. 
Gyergyószentmiklóson a Figura Stúdió 

Színház nagyszínpadán január 30-án és 
31-én 19 órától kísérhetik figyelemmel ka-
baréműsorukat. 

Szereplők: Puskás Győző, Székely M. 
Éva, Boér Orsolya, A. Kiss Andrea, Cseke 
Péter, Kelemen Barna, Szőlősi-Pénzes Szi-
lárd. Rendező: B. Fülöp Erzsébet. Producer: 
Jakab Zsombor. Koreográfia: Selyem Ildikó. 
Harmonikán közreműködik: Apostolache 
Zénó. Internetes helyfoglalás a www.haho-
ta.com oldalon lehetséges. 

Sas Péter: Kós Károly. 
Képeskönyv

Kós Károly művészeté-
nek, „művészeteinek” 
titka talán abban rejlik, 

hogy majd minden művészeti 
ágban alkotott, és ami nem mű-
vészeti jellegű feladat volt, azt is 
művészi szinten oldotta meg. 
Életművének legfőbb jellemző-
je, hogy rátalált népére, rátalált 
önmagára, megtalálta célját és 
értelmét az életben: népe és szülőhazája, 
közössége szolgálatát. Irodalmi alkotásai-
ban, épületeiben, rajzaiban, színpadképei-
ben, faragásaiban adta tovább, közvetítette 

„Erdély sohasem hazudó köve-
inek” hangtalan mondandóját 
– őt idézve: „Ahogy tudtam és 
ahogy lehetett”. A most meg-
jelent bővített újrakiadást Kós 
Károly építészeti, grafikai és 
iparművészeti munkásságának 
terjedelmes, mintegy 28 oldalas 
adattárával egészítette ki a szer-
ző. Terjedelme: 224 oldal + 80 

oldal színes illusztráció. Ára: 85 lej. 
A könyv megvásárolható a Gutenberg 

Könyvesboltjában: Csíkszereda, Petőfi utca 
4. szám, tel.: 0266–316798.
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Már 3 ezer cseh vett telket 
a Holdon

Már 3 ezer cseh állam-
polgárnak van telke 
a Holdon, az idei 

karácsonyra jó páran kaptak 
ajándékba belőle.

A telkeket a Galactic 
Agency (Galaktikus Hivatal) 
nevű cseh cég árulja a Lunar 
Embassy (Holdi Nagykövet-
ség) nevű amerikai vállalkozás 
engedélyével 373 és 777 cseh 
korona (70-135 lej) közötti áron. Az utób-
bi cég még 1980-ban alakult. Tulajdonosa, 
Dennis Hope az Egyesült Államok egy sajá-
tos földszerzési törvényét kihasználva formált 
jogot a Hold teljes felszínére. A csehek eddig 
12 négyzetkilométert vettek. A holdi telkek 
0,7 holdasok (4 ezer négyzetméteresek), azaz 

elég tágasak. A Holdon kí-
vül a Marson és a Vénuszon 
vannak már telkek cseh tulaj-
donban, bár a Hold sokszorta 
kapósabb. Az egész üzletág 
kezdeményezője, Hope már 
3,5 millió embernek adott 
el űringatlant, főképp ameri-
kaiak, oroszok és izraeliek a 
vevői. Akad köztük több volt 
amerikai elnök is, például 

Ronald Reagan, George Bush (az idősebbik), 
Jimmy Carter. A színészcsillagok közül Tom 
Cruise, Clint Eastwood, Nicole Kidman vásá-
rolt Holdat.

Ugyancsak kapható útlevél is a Holdra, 
amely egyúttal holdi állampolgárságra jogosít. 
Eddig 778 cseh szerzett be ilyent.

Amit szabad Jupiternek...  Kiss lajos felvétele

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2012. január 9.

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 25-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Több helyen havazásra, hószállingózásra, he-
lyenként havas esőre számíthatunk, máshol elszór-
tan fordul elő kisebb eső.

"

1 9
4 3 6 7 5

6 3 5
5 1 9 4

1 8 4 7
7 2 6 1

8 3 7
4 5 6 2 9

4 3

9 3 2 1
4 7

7 1 8 3
8 2 3 1 5 4

1 4 7
4 3 2 6 1 8
3 6 4 5

6 3

5 1 8 9

Zsúfolásig telt vonaton robogtunk 
az év majdnem utolsó napján a román 
főváros felé. Kicsit izgatottan, próbálva 
előre felvenni egy lüktető, zsúfolt város 
ütemét, és ugyanakkor megnyugodva, 
mindezek tudatában. Az állomáson 
kedves svájci ismerősünk várt taxival. A 
sötét, nem éppen bizalomgerjesztő sofőr 
látványa kicsit megnyugtatott abban a 
hitünkben, hogy tudtuk mire számítha-
tunk: kényszerű városnézésre az éjszaká-
ban. Csalódnunk kellett. Vendéglátónk, 
aki csupán pár éve él Bukarestben, na-
gyon céltudatosan terelte a legrövidebb 
útra a bolyongó sárga autót. A taxi 
vezetője mosolyogva köszönt el, s meg-
jegyezte, neki kutya kötelessége próbál-
kozni. Ez volt az első meglepetésünk és 
nem az utolsó. Az egyes kerület utcáin 
alig néhány ember szállingózott. A régi 

bérházak egyikében kaptunk szállást, 
a nappaliban kandalló és a boltívek, a 
szobák kialakítása is jobb időkről mesélt. 
Mesélni házigazdánk is tudott, de főzni 
annál inkább. Ebben a még számunkra 
is idegen közegben mi idegenként, ő ott-
honosan mozgott: felfedezte magának 
azokat a helyeket, ahol finom, házi és 
nem utolsósorban, minőségi termékek-
hez juthatott hozzá. Szerinte nevetsé-
ges áron. Véleményén barátai – német, 
osztrák, francia származású ismerősei 
is osztoztak. Nem vagyunk tisztában mi 
helyiek, hogy milyen értékeink vannak, 
ehelyett utánozzuk a Nyugatot és elve-
szítjük lépteink alól a biztos talajt. Az a 
néhány nap, amit külföldi vendéglátóink 
kalauzolásával a fővárosban töltöttünk, 
megtanított arra, hogy érdemes néha 
más szemével nézni a világot.

Más szemüvegén át
 villanás n Darvas Beáta

skandi
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