
Szalonikiben kezelik a SzékelykereSztúri lányt

Sikeres volt Évike műtétje
Sikeresen túl van a csontvelő-átültetésen Madaras Éva. A huszonnégy éves székelykeresztúri 
lányról tavaly nyáron, Görögországban állapították meg, hogy veleszületett fehérvérűségben 

szenved. A sikeres transzplantációt december közepén, Szalonikiben hajtották végre. Állapota 
jelenleg stabil, s mint betegsége során mindvégig, most is kiváló a hangulata. > 5. oldal

hirdetÉSek

baleSet

Árokba borultak
A pálfalvi eltérőnél tegnap 

egy Volkswagen személy-
gépkocsi, vélhetően a túlzott 
sebesség és az útviszonyok 
miatt, az árokba borult. 
A járműben öten tartóz-
kodtak, közülük a balesetben 
két személy megsérült. 

kritériumrendSzer

Több száz 
lakáskérvényező 
Kilencvenhat személy szerepelt 

2009-ben a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal szociá-
lislakás-igénylői lajstromán, 
azóta több százra duzzadt 
a kérvényezők listája. Februárban 
indul a „pontharc�.
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incidenS

Február elején 
tárgyalnak 

A székelyudvarhelyi ügyész-
ség megküldte a vádiratot a 

városközpontban fiatalokat bán-
talmazók ügyében a bíróságnak. 
Ivănescu Georgică helyi 
ügyész elégségesnek találta 
a rendőrség által szolgálta-
tott bizonyítékokat, javaslatukat 
megalapozottnak tartja.

évértékelő

„Nem álltunk 
meg 

a fejlődésben�

A megszorítások évének nevezi 
a tavalyi esztendőt a megye 

egyetlen női polgármestere, 
Burus Mária-Ella. A nehéz-
ségek ellenére, ha nem is az 
elvárt mértékben, de több beruhá-
zás folytatódott Szentegyházán.
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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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Báli szezon
Farsangban egymás után 

kapjuk majd a báli meghívókat. 
Az már csak fizikai erőnlétünkön, 
gyomrunkon és zsebünkön múlik, 
hogy hány táncalkalmat 
tisztelünk meg jelenlé-
tünkkel, s magunkat az-
zal, hogy egy közösség tagjaként 
mulatunk, erősítjük kötődésünket.

3

halált 
okozhatnak

3Ami jár a huszadiknak, 
nem jár a huszonegyediknek

résnyi remény. A székelykeresztúri lány bizakodva tekint a jövőbe foTó: cSaLádI foTóarchíVum

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3532ì
1 amerikai dollár USd 3,4096ì
100 magyar forint hUF 1,3881ì

     Sarány istván

részben leírhatóvá válik 
az üzemanyagköltség 85



A kritériumrendszer és A kiosztás módozAtA 

Több száz szociálislakás-kérvényező 
2009-ben 96 személy szerepelt 
a székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal szociális lakás 
igénylői lajstromán, azóta pe-
dig több százra duzzadt a kér-
vényezők listája. Két tömbház 
már közel kulcsrakész, illetve a 
kritériumrendszer és a kiosztá-
si módozat alapverziója is meg-
van. A jelenlegi ütem szerint 
január folyamán a tanács el-
készíti ezek végleges formáját, 
februárban indul a pontharc, 
márciusban pedig már költöz-
het is huszonkét visszaszolgál-
tatott ingatlanból kilakoltatott 
vagy szociálisan hátrányos 
helyzetű igénylő.  

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

Kész a határozattervezet, 
amely a székelyudvarhelyi 
önkormányzat adminiszt-

rálásában levő szociális lakások 
kiosztási módozatát és kritérium-
rendszerét taglalja. A legutóbbi 
rendes havi tanácsülésen a testület 
– időt kérve, és szakbizottsági vé-
leményezés hiányában – passzolta 
a témát, múlt héten pedig kvórum 
hiányában a szociális szakbizottság 
tervezetelemző ülését napolták el. 
Tikosi László, a polgármesteri hi-
vatal műszaki igazgatója lapunkkal 
tudatta, hogy kedden, vagyis ma 
tíz órától ülésezik a tanács szociális 
szakbizottsága, mely nem azonos 
az úgynevezett lakáskiosztó, va-
gyis az elbíráló bizottsággal. Előb-
bi tanácstagokból áll, és feladata a 
pontrendszer összeállítása, utóbbi 
pedig tizenhárom tagú (elnöke a 
polgármester, tagjai tanácsosok, 
polgármesteri hivatali osztályveze-
tők), és a tanács által összeállított 
kritériumrendszernek megfelelő-
en a kérvényezőket fogja listázni 
pontjaik alapján. 

Ha a szociális bizottság vég-
legesíti a pontrendszert, a leg-
közelebbi tanácsülésen azt a tes-
tületnek el is kell fogadnia. Ezt 
követően jelentkezhetnek irat-
csomóikkal a kérvényezők, akiket 
az elbíráló bizottság listáz majd, 
akárcsak az ifjúsági lakások ese-
tében – magyarázta a folyamatot 
Tikosi László, aki szerint a janu-
ár végi tanácsülésen a tervezetből 

már határozat lehet, „és ha min-
den jól megy, még egy hónap, és 
mondjuk márciusban már ki is 
lehet osztani a lakásokat”. A mű-
szaki igazgatótól elmondta, nem 
csak az ifjúsági lakásokért van-
volt tolongás Székelyudvarhelyen, 
a szociális lakások esetében 
is akad kérelmező bőven. „A 
kilakoltatottak és a szociálisan 
hátrányos helyzetűek kaphatnak 
szociális lakást. A vonatkozó köz-
ponti törvények, rendelkezések 
alapján már el is készült az alap-
kritérium-rendszer” – mondta 
Tikosi, a városgazdálkodási osz-
tály munkatársa, Bakó Katalin 
pedig a téma kapcsán közölte: 
2009-ben a 20-as helyi határozat-
tal elfogadott lakásigénylői listán 
96 személy szerepelt, azóta pedig 
folyamatosan érkeztek újabb ké-
rések a polgármesteri hivatalba, 
így ma már több száz igénylő vár-
ja, hogy lakást kapjon. 

nem szociális lakások
Mint ismeretes, a Cserehá-

ton, az ifjúsági lakások közvetlen 
szomszédságában négy szociális 
tömbház épül, és ezekből kettő, 
huszonkét lakrésszel már közel 
kulcsrakészen várja bérlőit.  

Bár jelenleg is folyik a vita a 
megnevezés felett, mint kiderítet-
tük, ezek igazából nem is szociális 
lakások, hisz a kritériumrendszer 
alapverziója szerint a visszaszol-
gáltatott ingatlanokból kilakol-
tatott bérlők élveznek elsőbbsé-

get. Így inkább a kilakoltatottak 
tömbházának nevezhetnénk az 
épülő, és hamarosan bérlőkre, la-
kókra találó csereháti ingatlano-
kat – mindezt persze nem jelenti 
azt, hogy szociálisan hátrányos 
helyzetűek nem fognak helyet 
kapni a tömbházakban. 

A kritériumrendszer és a ki-
osztási módozat alapverzióját szá-
mos pontban módosíthatja az ön-
kormányzat, a központi rendelke-
zések miatt viszont (akárcsak az 
ifjúsági lakások esetében) eléggé 
szűk a tanácsosok mozgástere . A 
lakást igényelni szándékozók te-
hát máris elkezdhetik számolgat-
ni, hogy nagyjából hány pontra 
számíthatnak. 

Kizáró jellegű kritériumok 
Csak azok a kilakoltatás alatt 

álló személyek igényelhetnek 
szociális bérlakást, akik összesít-
ve teljesítik a következő feltéte-
leket: családjuk 2–6 tagból áll, 
a jelenlegi lakásukra érvényes 
bérleti szerződésük van, vagy 
egy ezt megsemmisítő bírósági 
végzéssel rendelkeznek. Továbbá 
nem mellékes szempont, hogy a 
kérvényezőnek bizonyítania kell, 
hogy az utóbbi tíz évben volt 
munkakönyves állása, és van ak-
kora jövedelme, hogy képes bért 
fizetni és fenntartani egy 55 négy-
zetméteres garzonlakást vagy egy 
101 négyzetméteres háromszobás 
lakást. Ugyanakkor az igénylő és 
családja a nettó átlagfizetés alatti 

jövedelemmel kell, hogy bírjon: 
ez egy személy esetében 700 lej, 
kettőnél 900 lej, háromnál 1100 
lej, négynél 1200 lej, ötnél 1300 
lej, egy hattagú család esetében 
pedig 1490 lej. Nem részesülhet 
szociális lakásban az a személy, 
akinek van vagy volt már a tulaj-
donában ingatlan, aki kapott már 
állami lakásvásárlási vagy -építési 
támogatást, aki állami bérházban 
lakik, vagy aki legkevesebb három 
hónapja nem törlesztette jelenlegi 
bérleménye kiadásait. 

A kilakoltatottak és a szociá-
lisan hátrányos helyzetűek eseté-
ben más-más kritériumrendszert 
állítottak össze, a kettő viszont 
sok pontban találkozik. 

kilakoltatottak 
A kilakoltatottak esetében az 

egy főre eső lakásfelületért 15 pon-
tot kap, aki bérlőként él, és 13-at a 
megtűrt személy, illetve felület sze-
rint 15–18 négyzetméterért nulla 
pontot, 12–15 négyzetméterért 
4 pontot, 8–12 négyzetméterért 
7 pontot adnak. Az eltartottak 
egy pontot, a nőtlenek kettőt, az 
elvált gyerekesek 6 pontot, az öz-
vegy gyerekesek 8 pontot, a há-
zasok pedig 10 pontot kapnak. 
Krónikus betegségért plusz egy 
pont jár, mozgássérültség eseté-
ben pedig fokozattól függően két, 
három, illetve négy pontot adnak. 
Az sem mindegy, hogy milyen régi 
az igénylő kérvényezési dossziéja: 
4 pont jár, ha több mint két éve 

leadta, 3 pont, ha 18 hónapnál ré-
gebbi, 2 pont, ha legalább egyéves, 
és egy pont, ha fél éve kérvényezett 
már bérlakást. Az egy főre eső jö-
vedelem szerint egy pontot adnak 
a 700 és 899 lej közötti jövedelem-
re, két pontot a 900 és 1099 lej 
közöttire, három pontot az 1100 
és 1199 lej közöttire, négy pontot 
az 1200 és 1299 lej közöttire, és öt 
pontot az 1300 és 1493 lej közötti 
egy főre eső jövedelemre. Azonos 
pontszám esetén a lakhatási kö-
rülményeket vizsgálják, ha ez sem 
elég, a kérés régiségét nézik. 

szociálisan 
hátrányos helyzetűek 
Esetükben alsó jövedelemha-

tárt is szabtak. Nem lehet az egy 
főre eső jövedelem kisebb egy sze-
mély esetében 350 lejnél, két sze-
mély esetében 500 lejnél, három 
személy esetében 600 lejnél, négy 
személy esetében 800 lejnél, öt sze-
mély esetében 950 lejnél, hat sze-
mély esetében pedig 1100 lejnél. 
A szociálisan hátrányos helyzetű-
ek esetében – a kilakoltatottaknál 
sorolt pontrendszer többleteként 
– a nevelőotthonból érkezőknek 
és gyereket örökbefogadott sze-
mélyeknek plusz négy pont jár, 
illetve iskolázatlanságért nulla, 
gimnáziumi végzettségért egy, 
szakiskolaiért négy, posztlíceumi-
ért nyolc, felső fokú tanulmányo-
kért pedig tíz pont jár. 

Furcsaságok 

Az alap kritériumrendszer szá-
mos furcsa pontot tartalmaz 
– összeállításakor központi 
rendelkezéseket vettek alapul. 
A legkirívóbbak a különbö-
ző jövedelemszintekért járó 
pontok: minél nagyobb az 
egy főre eső jövedelem, annál 
több pont jár. Ugyancsak ér-
dekes az, ahogyan a diplomá-
sokat jutalmazzák: egyetemet 
végzett személy annyi pontot 
kap, mintha legkevesebb öt 
éve leadta volna kérését – így 
akár azt is mondhatnánk, 
hogy a jól kereső diplomások 
részesülnek előnyben. 

Szociális lakások. Több százan szállnak harcba 22 lakrészért fotó: máthé lászló ferenc

társadalom
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Körkép

> Február kilencedikén tárgyalják a 
bántalmazók ügyét. A székelyudvarhelyi 
ügyészség megküldte a vádiratot a vá-
rosközpontban fiatalokat bántalmazók 
ügyében a bíróságnak. Mindez azt jelenti, 
hogy az ügyészségi eljárás során Ivănescu 
Georgică, az esetet vizsgáló helyi ügyész 
elégségesnek és megfelelőnek találta a 
rendőrség által szolgáltatott bizonyítéko-
kat, illetve javaslatukat megalapozottnak 
tartja, ezért vádat emelt a novemberi ve-
rekedők ellen. Mint lapunkat Mălăieşiu 
Gabriela Ramona, a székelyudvarhelyi 
bíróság elnöke tájékoztatta, január 6-án, 
vagyis múlt pénteken iktatták náluk a vo-

natkozó ügyészségi iratcsomót, sőt, már 
azt is tudni lehet, hogy a történetben 
az első tárgyalásra egy hónap múlva, 
február 9-én kerül sor. A bíróság elnöke 
azt is elmondta, három személy bírósá-
gi elé állítását kérte a helyi ügyészség, 
akiket testi sértéssel, ütlegeléssel és fe-
nyegetéssel vádolnak. „Az első tárgya-
láson – az ilyenkor szokásos forgató-
könyvnek megfelelően – kihallgatják a 
vádlottakat, a sértett feleket és a tanú-
kat, illetve megnézik, hogy ki milyen 
bizonyítékokat tud felsorakoztatni” – 
közölte lapunkkal Mălăieşiu Gabriela 
Ramona. (MLF)hí
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Körkép
társadalom

Januártól nem írhatnak fel ártá-
mogatott recepteket, nem adhat-
nak küldőpapírokat a családor-
vosok a napi átlag húsz betegnél 
többnek – így rendelkeznek a 
keretszerződés december végén 
megjelent alkalmazási normái. 
Az előírások negatív következmé-
nyei a családorvosi rendelőkben 
csapódnak le, ahol a betegek egy 
része kénytelen tudomásul venni, 
hogy fizetnie kell a vizsgálatért is, 
a gyógyszerért is.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyogyi@hargitanepe.ro
Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Napi átlag húsz beteg vizs-
gálatát fizeti ki havonta az 
egészségbiztosító a család-

orvosoknak, ami egymagában nem 
is volna újdonság, hiszen ez már 
tavaly is így működött. Csakhogy 
mostanig, ha az orvos akarta – és 
információink szerint legtöbbjük 
így tett – felvállalhatta, hogy meg-
vizsgálja és felírja a szükséges gyógy-
szereket a huszonegyedik betegnek, 
még ha nem is fizeti ki neki ezt a 
munkát a biztosító. Idéntől merő-
ben más a helyzet, az új szabályok 
értelmében ugyanis a napi átlag húsz 
betegen felül a családorvosok sem 
ártámogatott receptet nem írhatnak, 
sem küldőpapírt, azaz nem láthatják 
el a beteget a biztosítási rendszeren 
belül.

„Aki okos, megoldja”
Duda Tihamér, a megyei egész-

ségbiztosító pénztár vezérigaz-
gatója azt mondta, megye-szin-
ten nézve a statisztikai adatokat, 
családorvosonként nem jön ki át-
lagban napi húsz megvizsgált beteg. 
Tájékoztatása szerint már aláírták 
a családorvosokkal azt a szerződés-
kiegészítést, amely harminc nappal 
meghosszabbítja a tavalyi szerző-

déseket, ám ezek a kiegészítő doku-
mentumok már valóban az új alkal-
mazási normák előírásait tartalmaz-
zák. Ennek ellenére Duda nem lát 
problémát a huszonegyedik betegre 
vonatkozó előírásban. – Amelyik 
családorvos meg akarta oldani ezt 
a kérdést, eddig is megoldotta. Az 
okos családorvos ezután is megoldja 
– fogalmazott.

A rendelőben 
csattan az ostor
A családorvosok elmondása sze-

rint viszont ennél sokkal súlyosabb a 
helyzet, amivel nap mint nap szem-
besülnek a rendelőkben. Dr. Csáki 
Mária udvarhelyi családorvos rossz-
alja, hogy a bukaresti biztosítóház 
elnöke és az egészségügyi miniszter a 
Családorvosok Országos Szövetsége 
elnökének megkérdezése nélkül írta 
alá az új normákat, igen kellemetlen 
helyzetbe hozva ezzel a családorvo-
sokat. – Nekünk a legkényelmet-
lenebb, mert a konfliktushelyzet 
nálunk alakult ki, a betegek itt szem-
besülnek azzal, hogy fizetniük kell. 
Mindenkit ellátunk, senkit nem 
küldünk el, de sajnos a megengedett 
létszámon felül nem írhatok fel ár-
támogatott receptet, nem adhatok 
kedvezményes küldőpapírt, sőt a 
vizsgálatért is fizetni kell – mondta 
dr. Csáki.

Kiegyezést remélnek
A családorvosok körében óriási 

felháborodást kiváltó új szabályza-
tot a múlt év végén tették közzé (a 
múlt héten a Hivatalos Közlönyben 
is megjelent), így az orvosok szerint 
nem volt lehetőségük az ellenlépé-
sek megszervezésére. Az udvarhelyi 
családorvosok tudják, hogy távol 
vannak ahhoz, hogy hallassák hang-
jukat, de abban reménykednek, 
hogy a bukaresti kollégák nem lesz-
nek toleránsak. – Amit tavaly nyá-
ron tiltakozó akciók során kivívtunk 

magunknak, azt az új rendelet telje-
sen érvénytelenítette. Nem tudom, 
hogy mi lesz ennek eredménye, ez 
nem Udvarhelyen, s még csak nem is 
a megyében dől el, egyelőre várunk a 
családorvosok szövetsége mit tud ki-
egyezni az Egészségügyi Minisztéri-
um és az Országos Egészségbiztosító 
Pénztár képviselőivel – reménykedik 
Nagy Levente udvarhelyi családor-
vos

Sorszámfüggő 
a biztosított státus?
– Ez a rendelkezés a biztosított 

személyek jogfosztása. A biztosí-
tott státus nem annak a függvénye, 
hogy ki hányadiknak érkezik aznap 
a rendelőbe – fejtette ki véleményét 
dr. Szabó Soós Klára, a Hargita Me-
gyei Családorvosok Szövetségének 
elnöke. Elmondása szerint ő maga is 
átlagban 30-40 beteget vizsgál meg 
egy nap, és bármennyire is próbál 
figyelni rá, a napi átlag 20-ba semmi-
képpen nem tud beleférni. 

– Eddig felvállaltuk, hogy bár 
nem fizetett nekünk a biztosító 
ezekért a konzultációkért, meg-

vizsgáltuk azokat a betegeket is, 
akik a napi 20-on felül jöttek a ren-
delőbe, és szükség esetén receptet, 
küldőpapírt is írtunk nekik. Most 
viszont már nem vállalhatjuk. A 
receptre írt gyógyszerek, illetve 
a küldőpapírra felírt vizsgálatok 

ellenértékét ugyanis velünk fogja 
visszafizettetni a biztosító, mi-
nekutána a rendelkezés úgy szól, 
hogy napi átlag 20-on felül nem 
láthatjuk el a betegeket a biztosí-
tási rendszeren belül – mondta dr. 
Szabó Soós Klára.

A biztosítottAk Jogfosztásáról beszélnek A csAládorvosok

Ami jár a huszadiknak, nem jár a huszonegyediknek

Betegek a családorvosnál. A huszonegyedik már fizet Fotó: Balázs attila / archív
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Vízkereszttől hamvazószerdáig tart a farsang. Idén ez az 
időszak január 6. és február 22. közé esik – ha jól néztem meg 
a naptárt. Tehát megkezdődött a farsang, s víg napokat kelle-
ne éljünk e bő másfél hónap alatt. Nagyanyáink még nagyon 
várták a farsangot, az első bált, azt a napot, amikor a falu, a 
város társadalmának bemutatkozhattak.

Bál szavunk a lexikonok szerint a ’táncolni’ jelentésű olasz 
ballo, balare szóból alakult ki, s bizonyára francia és német 
közvetítéssel honosodott meg nyelvünkben. Az értelmező szó-
tár a bált szervezett, zártkörű, vendéglátással kiegészülő ün-
nepélyes táncalkalomként határozza meg, megjegyezve, hogy 
esetenként szórakoztató műsor is kiegészítheti.

Hosszú ideig nem volt divat a bálozás, főként városon 
nem, amolyan kispolgári csökevénynek tekintették a munkás-
paraszt dominanciát hirdető korszakban. S a vallásos ünne-
pekhez, jeles napokhoz kötött bálok is elmaradtak, mert nem 
volt ildomos húsvétot vagy pünkösdöt ünnepelni. Ehelyett a 
szüreti bálok terjedtek el még az olyan településeken is, ahol a 
szőlőt csak a természetrajzkönyvből meg a borosüveg címkéjé-
ről ismerték. De meghonosodtak ezek a bálok is, kiváltva a ha-

gyományos táncalkalmakat, lévén, hogy az emberek igénylik 
ezt a fajta kikapcsolódást, szórakozást, s nem utolsósorban a 
közösségbe való beavatási szertartást. Ez utóbbi kapcsán lásd 
a Csíkban egyre nagyobb méreteket öltött, pontosan koreog-
rafált, egész közösségeket megmozgató gólyabálokat, amelyek 
szervezése, kivitelezése hozza össze az iskolák régebbi és új di-
ákjait.

Tehát a bál szervezett esemény, azaz nem spontán, nem 
véletlenszerű. A meghatározás, no meg a gyakorlat szerint a 
bál zártkörű. Legalábbis az az esetek többségében. Ugye mi-
felénk nem ritka a házasemberbál vagy nem is olyan régen 

még divat volt a regutabál. Városon iparosbálokat szerveztek, 
azaz egy-egy adott foglalkozási kör művelői vettek részt rajta. 
Ezeket a bálokat tehát jól körülhatárolt közönség, közösség 
számára szervezték.

Fontos része a bálnak a vendéglátás, az evés-ivás. Leg-
gyakrabban kosaras bálokat szerveznek, ahová ki-ki maga 
viszi a harapnivalót s az innivalót.

Farsangban egymás után kapjuk majd a báli meghívó-
kat: a gyerekek iskolájából szülői bálra, az iskolán kívüli fog-
lalkozás – például tánccsoport – szülői báljára, lakóhelyünk 
legény-, vagy házasember-báljára, netán egyházközségünk 
farsangi báljára. Az már csak fizikai erőnlétünkön, gyomrun-
kon s nem utolsósorban zsebünkön múlik, hogy hány táncal-
kalmat tisztelünk meg jelenlétünkkel, s magunkat azzal, hogy 
egy közösség tagjaként mulatunk, jól érezzük magunkat, erő-
sítjük kötődésünket.

Tehát vágjunk neki bátran a báli szezonnak, s érezzük jól 
magunkat.

Báli szezon
        NézőpoNt n Sarány István

hirdetés

Dinamikus növekedésének köszönhetően, az alábbi pozíciókra 
keres munkatársat:

Üzletkötő (fuvarszervező)
a munkakör leírása: ügyfelekkel való kapcsolattartás, a fuvarfel-

adatok felvétele és végrehajtásuk ellenőrzése, a kifizetések követése.
elvárások:
minimum középfokú végzettség;−	
tárgyalási szintű francia vagy német nyelvtudás;−	
felhasználói szintű számítógépes ismeretek;−	
előnyt jelent az értékesítési tapasztalat.−	
amit kínálunk: versenyképes jövedelem; fiatal, dinamikus csapat.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el ön-
életrajzát a carier@waberers.com e-mail címre. 

További információk a 0266–312071-es telefonszámon.





Évet ÉrtÉkel a polgármester

„Nem álltunk meg a fejlődésben�

a megszorítások évének ne-
vezi a múlt esztendőt a megye 
egyetlen női polgármestere, 
Burus mária-ella. a nehézsé-
gek ellenére, ha nem is az elvárt 
mértékben, de több beruházás 
folytatódott – Szentegyháza 
nem állt le a fejlődésben.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Burus Mária-Ella a multi-
funkcionális sportpálya 
átadását említi elsőként a 

2011-es év megvalósításai közül, 
de befejezettnek tekinti a Borvízek 
útja pályázatot is. Ez utóbbinak 
azonban csak akkor fog örülni iga-
zán, ha a környéken található fö-
lösleges épületeket sikerül lebon-
tatni, illetve a megmaradó ingat-
lanokat felújítani. A Gábor Áron 
Művelődési Házat minden évben 
próbálják szépítgetni, így tavaly 
többek közt sikerült kicserélni az 
összes külső nyílászárót. Igaz, hogy 
a tetőcserepek rossz minősége mi-
att az épületet újra kellett födni, de 
ennek költségeit teljes egészében a 
kivitelező állta. Sikernek könyvel-
hető el, hogy elkészült a napközi 
othon kivitelezési terve, tavaly 
beszerezték az engedélyeket, idén 
várhatóan a munkálatok is elkez-
dődnek. Említést érdemel a Hargi-
ta Megye Tanácsa által menedzselt 

európai uniós RobinWood Plus 
projekt, amelyben Szentegyháza is 
részt vesz, így 35 000 eurót költhet 
az erdőgazdálkodás fejlesztésére.

– Amennyire lehetett, javítot-
tuk útjainkat is, a megyei tanács, 
Korodi Attila parlamenti képvi-
selő és saját erőnk összevonásá-
val 287 000 lej értékben sikerült 
aszfaltozni több utcában is. A tél 
érkeztével a munkálatok félbe-
szakadtak, de tavasszal folytatjuk 
– tudjuk meg a polgármesterasz-
szonytól, aki ugyanakkor sajnálja, 
hogy a 132-es megyei út szentegy-
házi szakaszán keveset haladtak. 
Jogi viták folynak a kivitelezővel, 
de remélhetőleg idén befejezik a 
munkát. – Sajnos kevesen értéke-
lik a meglévő beruházást, inkább a 
pillanatnyi hiányosságait róják fel 
nekünk – mondja.

Városnak kicsi, 
községnek nagy
A kisvárosnak jó pár többéves 

kifutású pályázata van folyamat-
ban, ilyen a szennyvízhálozatot 
érintő projekt, amelyet tavaly a 
beérkezett pénzek függvényében 
tudtak folytatni. A munkálatokat 
már három éve be kellett volna fe-
jezni, ám a kormánypénzek késése 
miatt minduntalan csúszott a ki-
vitelezés. Burus Mária-Ella szerint 
már látni a végét, a polgármester 

reméli, hogy idén végre működés-
be léphet a rendszer. Szóba került 
a Madarasi-Hargitára vezető út 
felújítása is, Szentegyháza ugyan 
felkerült a finanszírozott települé-
sek listájára, de ha itt nem járnak 
sikerrel, az önkormányzat olcsóbb 
megoldást szeretne találni, hogy 
legalább egy részét leaszfaltozzák.

Sajnos nem minden a sikerről 
szól, a szentegyházi polgármester 
ennek kapcsán a mezőgazdasági 
utakat érintő pályázatot említi, 
melyet bár nyertesnek ítéltek, az 
előrebocsájtott összegekbe nem 
biztos, hogy Szentegyháza belefér. 
– Nagy segítség lenne, hisz szeret-
nénk a turizmusból is táplálkozni 
egy keveset. Segítené a gazdasági 
fellendülést, ugyanakkor itt sokan 
a mezőgazdaságból élnek vagy egé-
szítik ki jövedelmüket – vélekedik 
a polgármester, megemlítve hogy 
pályázáskor sok esetben hátrány-
ban vannak, merthogy Szentegy-
háza városnak túl kicsi, községnek 
pedig túl nagy.

A választásokkal kapcsolatosan 
Burus Mária-Ella el tud képzelni 
egy újabb mandátumot. – Szeret-
nék továbblépni, természetesen 
ha erőm engedi, és amennyiben 
a választóim is velem képzelik el 
a folytatást. Még hosszú az év, de 
nem szeretnék ma meghátrálni – 
mondja a városvezető.

Burus Mária - Ella: A megszorítások éve volt fotó: balázs attila
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> Balesetek Udvarhelyszéken. A 
pálfalvi eltérőnél tegnap egy Volkswa-
gen személygépkocsi, vélhetően a túl-
zott sebesség és az útviszonyok miatt, 
az árokba borult. A járműben öten 
tartózkodtak, közülük a balesetben 
két személy megsérült. Őket korondi 
mentő szállította kórházba, a sérül-
teket a tűzoltóság részesítette elsőse-
gélyben. Dr. Ambrus József, a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat vezetője el-
mondta lapunknak, hogy a balesetben 
érintett személyek csak kisebb sérülé-
seket szenvedtek, senki sincs életve-
szélyes állapotban. Más helyszín, más 

baleset: január 7-én reggel egy 24 éves 
sofőr a székelyudvarhelyi Gábor Áron 
utca 30. szám előtt oldalról nekiütkö-
zött egy parkoló autónak. A rendőrség 
0,57 mg/l alkoholt mutatott ki H. A. 
leheletében, amiért eljárást indítot-
tak ellene. Másnap Kápolnásfaluban 
ütközött két autó, az 576-os házszám 
mellett. A 33 éves helyi B. A. áthajtott 
az út túlsó oldalára, ahol nekiütközött 
a szabályosan közlekedő L. M. jármű-
vének. B. A. elhagyta ugyan a baleset 
helyszínét, de később jószántából je-
lentkezett a kápolnási rendőrségen. 
Leheletében 1,01 mg/l alkoholt muta-

tott ki a műszer. A további nyomozá-
sok kiderítették, hogy a baleset elkö-
vetőjének még jogosítványa sem volt.

> Áramszünet a városban. A mai nap 
folyamán reggel nyolc és délután három 
óra között áram nélkül marad a Bethlen 
lakótelep több utcája és a Máréfalvi-
patak völgye, tájékoztatott a Villamos-
sági Vállalat. Székelyudvarhelyen a kö-
vetkező utcákban, valamint tömbházak-
ban szünetel a szolgáltatás: Építők utca 
15., 17. és 19.,  Győzelem utca 8. és 12., 
valamint  Fazakasok utca 1., 2., 3., 4., 5., 
6., 7., 8., 9A szám.

> Farsangi bál. Tizedik alkalom-
mal szervezik meg a „Székelyvarságról 
származol, Udvarhelyen élsz� névvel 
ismertté vált farsangi bált. A szerve-
zők minden, Varságról elszármazottat 
és otthon élőt szívesen látnak a január 
21-ei kosaras bálra. 

A mulatságnak a bethlenfalvi kul-
túrház ad otthont, előtte 18 óra 30 
perckor szentmisét tartanak meg az 
udvarhelyi Kis Szent Teréz-templom-
ban. Minden érdeklődő, a bálon részt 
venni szándékozó jelentkezhet Nagy 
Miklós szervezőnél, a 0745–306185-
ös telefonszámon.hí
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YouthBank

Fiatal bankárok 
Székelyudvarhelyért

Tavalyhoz hasonlóan az idei tan-
évben is elindította a YouthBank 
programot a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány. Céljuk 
egy különleges pénzalap felépí-
tése és átlátható kezelése oly 
módon, hogy a középiskolások 
(szakiskolások és gimnazisták) 
által kezdeményezett és kivi-
telezett projektek támogatást 
nyerjenek. 

Tizenegy önkéntes tevé-
kenykedik a csapatban, 
közülük kettő tavaly is ak-

tívan részt vett a programokban. 
Mindannyian Székelyudvarhely 
középiskoláiban tanulnak, ja-
varészt (heten) a Tamási Áron 
Gimnázium diákjai, de a város 
összes iskolája képviselve van 
a csapatban. Balogh Szabolcs 
projektvezető – aki korábban is 
youthbankár volt – elmondta 
a Hargita Népe Udvarhelynek, 
hogy idén a kitűzött célösszegük 
250 euróval nőtt. Amennyiben 
elérik az 1500 eurót, akkor az 
OTP megduplázza azt (korábban 
a BRD támogatta őket). A 2012-
es fiatal bankárok egyik legkima-
gaslóbb projektje a kuponfüze-

tek értékesítésében, a februári 
YouthBank Star tehetségkutató 
verseny, valamint a Pub’s Night 
megszervezésében csúcsosodik 
ki. „A YouthBank Star versenyen 

két kategóriát indítunk: az egyik-
ben a szólóénekesek, a másikban 
pedig a zenekarok mérhetik össze 
a tudásukat. Gondoltunk még a 
humoristákra, de időben nem fér-
nének bele a keretbe” – tért ki a 
részletekre a projektvezető. 

A fiatal bankárok végig jelen 
voltak a Karácsonyi Vásáron, 
ahol a kuponfüzetekből 410 
eurót sikerült begyűjteniük. 
Amennyiben el tudják adni a ki-
nyomtatott 500 példányt, akkor 
700 eurós profitra számítanak. 
Eddig megközelítőleg 70 füze-
tet adtak el. Balogh Szabolcs el-
mondta, hogy főként a diákok 
körében népszerű a füzet, mivel 
minden vásárláskor, szolgáltatás 
igénybe vételekor 5-50 százalé-
kos kedvezményben részesülnek 
a helyi üzletekben. „A kuponfü-
zetek annyiban változtak, hogy 
egy oldalon három letéphető ku-
pon van, mert így nem annyira 
vaskos a kötet. Támogatónk jóval 
kevesebb van ugyan, de a kupo-
nok száma sokat nőtt. Míg tavaly 
csak 130 volt, most már 242 van: 
sokkal családcentrikusabbá vált 
ezáltal a füzet” – tette hozzá Ba-
logh Szabolcs. 

Az összegyűlt pénzből március 
elején pályázatot írnak ki középis-
kolásoknak. A győztes pályázók 
közérdekű célokra költhetik el a 
pénzeket. (A. J.)

Fiatal bankárok. Márciusban írják ki pályázataikat 
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> Magasabb közjegyzői díjak? Idén 
többet kell fizetnünk a közjegyzőnél, eljá-
rástól függően kétszer-háromszor többet, 
mint a tavaly hasonló esetekben. Ha a nö-
velést szabályozó törvény hatályba lép, a dí-
jak nagyságrendekkel magasabbak lesznek, 
mint Nyugat-Európában. A Közjegyzők 
Országos Szövetsége egyelőre nem foglalt 
állást a díjszabás növelésével kapcsolatban, 
közleményükben az áll: a díjak jelenleg vál-
tozatlanok, egyelőre a szakmai szervezetek 
tették meg javaslataikat. A România Liberă 
hasábjain nyilatkozó közjegyzők szerint 
azért módosulnak az árak, mert új eljárás-
rend lépett életbe, például a hagyatéki eljá-

rásokat illetően. A változások értelmében 
Romániában a francia mintának megfe-
lelően a tranzakció értéke határozza meg, 
hogy milyen díjjal dolgozhat a közjegyző. 
A szakmai szervezetek arra is felhívják a 
figyelmet, hogy 2009 és 2011 között csök-
kentek a közjegyzői díjak. Az Országos Ver-
senytanács korábbi tanulmánya azonban 
megjegyzi, hogy a hazai tiszteletdíjak ma-
gasabbak az uniós átlagnál. „A közjegyzői 
díjak hétszer magasabbak itt, mint Portu-
gáliában és tizennégyszer nagyobbak, mint 
Németországban. A francia árak ötször, az 
osztrák és spanyol árak hatszor kisebbek” – 
áll az említett tanulmányban.

Sikeresen túl van a csontvelő-
 átültetésen Madaras Éva. A hu-
szonnégy éves székelykereszt-
úri lányon tavaly nyáron, Gö-
rögországban állapították meg, 
hogy veleszületett fehérvé-
rű ségben szenved. A sikeres 
transzplantációt december kö-
ze pén, Thesszalonikiben haj-
tották végre. Állapota jelenleg 
stabil, s mint betegsége során 
mindvégig, most is kiváló a 
hangulata.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Madaras Éva tavaly ta-
vasszal utazott ki Gö-
rögországba vőlegényé-

hez, s már indulás előtt gyakran 
panaszkodott fejfájásra, folya-
matosan láza volt. Aztán lábai 
kezdtek fájni, az orvosok emiatt 
először izomgyulladásra gyana-
kodtak, de az injekciókúra dacára 
az elviselhetetlen fájdalom átter-
jedt a csontokra is. Évike, ahogy 
családtagjai, barátai becézik, rö-
vid időn belül lábra sem tudott 
állni, mígnem a gerincvelő meg-
vizsgálása után megállapították a 
súlyos diagnózist: B típusú akut 
leukémia. A szaloniki magánkli-
nikán megkezdődött a harc Évi-
ke életéért...

Hány euró egy élet?
Néhány nap múlva a székely-

keresztúri lány megkezdte a havon-
ta három héten át tartó kemoterá-
piás kezelést, amelynek költségeit 
görög vőlegénye vállalta magára. 
Az orvosok által megállapított 
transzplantációs műtét összege 
azonban a csillagos eget súrolta: 
százhúszezer euróba került – ha 
úgy tetszik – Évike élete... A lány 
azonban addig még sok embert 
próbáló kezelésen átesett: hat su-
gárkezelésen és négy kemoterá-
pián, mígnem december 12-én a 
görög professzorok megejthették 
a csontvelő-átültetést. A donor 
Évike nővére volt, tőle kapta a be-
ültetéshez szükséges őssejteket is. 
Minden rendben ment, a fiatal szé-
kely lány ma már újra életvidám, 
bár hozzátartozói szerint a legne-
hezebb pillanatokban sem hagyta 
el soha humora, jókedve.Székely 

összefogás
Évike soha, egy percre sem 

volt egyedül a görög városban, 
folyamatosan látogatták csa-
ládtagjai, barátai, egy ismerőse 
pedig, aki hasonló megpróbál-
tatásokon esett át, lelkileg is 
felkészítette a várható nehézsé-
gekre. Meglátogatta, segítette őt 
az egykori kiváló futballista, a 
Dicsőszentmártonban született 
Bölöni László is, aki jelenleg a 
PAOK Szaloniki focicsapatának 
trénere. Interneten, telefonon is 
tartotta a kapcsolatot az itthoni-
akkal, néha azonban legyengült 
állapota miatt egyszerűen képte-
len volt a kommunikációra. „Ta-
lán a sors akarta így, hogy kül-
földön fedezzék fel a betegségét, 
ki tudja, itthon mikor jönnek 
rá, miben szenved...” – mondja 
Évike édesanyja. Madaras Ibolya 
a Hargita Népe Udvarhelynek 
elmondta, sokszor még beteg 
kislánya biztatta édesanyját, 
ne keseredjen el, mert minden 
rendbe jön.

Idehaza közben gyűjtés in-
dult a műtét összegének előte-

remtéséért: üzletekben falra-
gaszok, adománygyűjtő dobozok 
hívták fel a figyelmet arra, hogy 
Görögország északi részén egy 
székely lány az életéért küzd... 
Pénzt gyűjtöttek a keresztúri vá-
rosnapokon, különböző koncer-
teken, eseményeken, s falvakban 
házról házra jártak pénz gyűjtve 
a barátok is. Pénzt adott a család, 
barátok, rokonok, ismerősök, az 
egyházak, a testvértelepülések, 
cégek, alapítványok. „Minden 
követ megmozgattunk, s ezúton 
is köszönöm az adományokat, 
a biztatást, a jó szót. A műtét-
hez szükséges óriási pénzösszeg 
természetesen nem gyűlt össze, 
de a különböző karitatív akciók 
így is jelentősen besegítettek a 
végösszeg előteremtéséhez” – 
mondja az édesanya.

túl a nehezén
A transzplantáció sikeres volt 

– tudtuk meg Madaras Ibolyától. 
Orvosai hetente ellenőrzik a vér-
képét, s úgy tűnik, minden a leg-
nagyobb rendben. A legyengült 
állapota okozta magas fertőzés-

veszély miatt azonban egyelőre 
szigorú előírásokat betartva ét-
kezhet, folyamatosan fertőtlení-
tett szobájában nincs szőnyeg, 
függöny, pizsamát is naponta két-
szer kell cseréljen, s csak élettársa 
mehet be hozzá. „Hála Istennek a 
nehezén túl vagyunk. Mindennap 
beszélgetünk, humora, hangulata 
a régi. Már nagyon várjuk, hogy 
újra lássuk!”
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Sikeres volt Évike műtétje

Madaras Évike. Jókedve soha nem hagyta cserben fotó: családi album

Évike soha, egy percre 
sem volt egyedül a görög 
városban, folyamatosan 
látogatták családtagjai, 
barátai. Meglátogatta, 
segítette őt az egyko-
ri kiváló futballista, a 
Dicsőszentmártonban 
született Bölöni László 
is, aki jelenleg a PAOK 
Szaloniki focicsapatá-
nak trénere.

Egyre többen sepertetik ki ké-
ményüket környékünkön: a fű-
tésszezon beállta előtt nagyon 
sokan igényelték ezt a szolgál-
tatást. A fűtött épületek kémé-
nyeit – legalább évente egyszer 
– a balesetek elkerülése végett 
kellene kitakarítani.  

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Székelyudvarhelyen és környé-
kén a tavalyi fűtésszezonban 
minden második kéményt 

kitisztítottak: a kéményseprők azt 
mondják, a lakosság most már sokkal 
jobban figyel erre, elvégre saját biz-
tonságukról van szó.  A 2007/163-
as kormányrendelet értelmében 
amúgy évente két alkalommal kö-
telező módon takaríttatni, illetve 
periodikusan ellenőriztetni kell a 
tüzelőberendezések kéményeit.

– A legnagyobb problémát álta-
lában a régi kémények beomlása és a 
fészkek okozzák – mondja Kencse 
Albert. 

Az egyik székelyudvarhelyi ké-
ménytisztító cég vezetője a Hargita 
Népe Udvarhelynek elmondta, a 
fafűtésű kéményeket évente egy-
szer, a gázfűtésűeket pedig évente 
kétszer célszerű lenne kipucolni, 
még a fűtésszezon előtt. Kencse azt 
mondja, a kéményseprésre vonat-
kozó előírásokat leginkább a cégek 
és intézmények tartják be.

– Már nemcsak biztonsági 
okokból, hanem igényességből faka-
dóan is kitisztíttatják azokat. Olyan 
családok is vannak, akik most, a 
fűtésszezon kellős közepén fordul-
nak hozzánk – fogalmazott Kencse 
Albert. Udvarhely környékén egy 
kéményseprés 30-50 lejbe kerül, a 
szennyezés mennyiségétől, valamint 
a megrendelő életkorától függően, 
nyugdíjasok ugyanis kedvezmény-
ben részesülnek. A szakma is folya-
matosan fejlődik: minden méretű 
kéményre külön kefét használnak, 
továbbá videofelvétellel dokumen-
tálják az elvégzett munkát. Kencse 
felhívja az emberek figyelmét, hogy 
a gázfűtésű épületek kéményei sok-
kal gyorsabban károsodnak, mert 
a gáz égésterméke nedvesebb, sava-
sabb. A balesetek elkerülése végett 
azt tanácsolja, rozsdamentes fémmel 
béleljék ki a kéményeket.

eldugult kÉmÉnYek

Halált 
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> Magasabb közjegyzői díjak? Idén 
többet kell fizetnünk a közjegyzőnél, eljá-
rástól függően kétszer-háromszor többet, 
mint a tavaly hasonló esetekben. Ha a nö-
velést szabályozó törvény hatályba lép, a dí-
jak nagyságrendekkel magasabbak lesznek, 
mint Nyugat-Európában. A Közjegyzők 
Országos Szövetsége egyelőre nem foglalt 
állást a díjszabás növelésével kapcsolatban, 
közleményükben az áll: a díjak jelenleg vál-
tozatlanok, egyelőre a szakmai szervezetek 
tették meg javaslataikat. A România Liberă 
hasábjain nyilatkozó közjegyzők szerint 
azért módosulnak az árak, mert új eljárás-
rend lépett életbe, például a hagyatéki eljá-

rásokat illetően. A változások értelmében 
Romániában a francia mintának megfe-
lelően a tranzakció értéke határozza meg, 
hogy milyen díjjal dolgozhat a közjegyző. 
A szakmai szervezetek arra is felhívják a 
figyelmet, hogy 2009 és 2011 között csök-
kentek a közjegyzői díjak. Az Országos Ver-
senytanács korábbi tanulmánya azonban 
megjegyzi, hogy a hazai tiszteletdíjak ma-
gasabbak az uniós átlagnál. „A közjegyzői 
díjak hétszer magasabbak itt, mint Portu-
gáliában és tizennégyszer nagyobbak, mint 
Németországban. A francia árak ötször, az 
osztrák és spanyol árak hatszor kisebbek” – 
áll az említett tanulmányban.

Sikeresen túl van a csontvelő-
 átültetésen Madaras Éva. A hu-
szonnégy éves székelykereszt-
úri lányról tavaly nyáron, Gö-
rögországban állapították meg, 
hogy veleszületett fehérvé-
rű ségben szenved. A sikeres 
transzplantációt december kö-
ze pén, Thesszalonikiben haj-
tották végre. Állapota jelenleg 
stabil, s mint betegsége során 
mindvégig, most is kiváló a 
hangulata.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Madaras Éva tavaly ta-
vasszal utazott ki Gö-
rögországba vőlegényé-

hez, s már indulás előtt gyakran 
panaszkodott fejfájásra, folya-
matosan láza volt. Aztán lábai 
kezdtek fájni, az orvosok emiatt 
először izomgyulladásra gyana-
kodtak, de az injekciókúra dacára 
az elviselhetetlen fájdalom átter-
jedt a csontokra is. Évike, ahogy 
családtagjai, barátai becézik, rö-
vid időn belül lábra sem tudott 
állni, mígnem a gerincvelő meg-
vizsgálása után megállapították a 
súlyos diagnózist: B típusú akut 
leukémia. A szaloniki magánkli-
nikán megkezdődött a harc Évi-
ke életéért...

Hány euró egy élet?
Néhány nap múlva a székely-

keresztúri lány megkezdte a havon-
ta három héten át tartó kemoterá-
piás kezelést, amelynek költségeit 
görög vőlegénye vállalta magára. 
Az orvosok által megállapított 
transzplantációs műtét összege 
azonban a csillagos eget súrolta: 
százhúszezer euróba került – ha 
úgy tetszik – Évike élete... A lány 
azonban addig még sok embert 
próbáló kezelésen átesett: hat su-
gárkezelésen és négy kemoterá-
pián, mígnem december 12-én a 
görög professzorok megejthették 
a csontvelő-átültetést. A donor 
Évike nővére volt, tőle kapta a be-
ültetéshez szükséges őssejteket is. 
Minden rendben ment, a fiatal szé-
kely lány ma már újra életvidám, 
bár hozzátartozói szerint a legne-
hezebb pillanatokban sem hagyta 
el soha humora, jókedve.

Székely összefogás
Évike soha, egy percre sem 

volt egyedül a görög városban, 
folyamatosan látogatták csa-
ládtagjai, barátai, egy ismerőse 
pedig, aki hasonló megpróbál-
tatásokon esett át, lelkileg is 
felkészítette a várható nehézsé-
gekre. Meglátogatta, segítette őt 
az egykori kiváló futballista, a 
Dicsőszentmártonban született 
Bölöni László is, aki jelenleg a 
PAOK Szaloniki focicsapatának 
trénere. Interneten, telefonon is 
tartotta a kapcsolatot az itthoni-
akkal, néha azonban legyengült 
állapota miatt egyszerűen képte-
len volt a kommunikációra. „Ta-
lán a sors akarta így, hogy kül-
földön fedezzék fel a betegségét, 
ki tudja, itthon mikor jönnek 
rá, miben szenved...” – mondja 
Évike édesanyja. Madaras Ibolya 
a Hargita Népe Udvarhelynek 
elmondta, sokszor még beteg 
kislánya biztatta édesanyját, 
ne keseredjen el, mert minden 
rendbe jön.

Idehaza közben gyűjtés in-
dult a műtét összegének előte-

remtéséért: üzletekben falra-
gaszok, adománygyűjtő dobozok 
hívták fel a figyelmet arra, hogy 
Görögország északi részén egy 
székely lány az életéért küzd... 
Pénzt gyűjtöttek a keresztúri vá-
rosnapokon, különböző koncer-
teken, eseményeken, s falvakban 
házról házra jártak pénz gyűjtve 
a barátok is. Pénzt adott a család, 
barátok, rokonok, ismerősök, az 
egyházak, a testvértelepülések, 
cégek, alapítványok. „Minden 
követ megmozgattunk, s ezúton 
is köszönöm az adományokat, 
a biztatást, a jó szót. A műtét-
hez szükséges óriási pénzösszeg 
természetesen nem gyűlt össze, 
de a különböző karitatív akciók 
így is jelentősen besegítettek a 
végösszeg előteremtéséhez” – 
mondja az édesanya.

Túl a nehezén
A transzplantáció sikeres volt 

– tudtuk meg Madaras Ibolyától. 
Orvosai hetente ellenőrzik a vér-
képét, s úgy tűnik, minden a leg-
nagyobb rendben. A legyengült 
állapota okozta magas fertőzés-

veszély miatt azonban egyelőre 
szigorú előírásokat betartva ét-
kezhet, folyamatosan fertőtlení-
tett szobájában nincs szőnyeg, 
függöny, pizsamát is naponta két-
szer kell cseréljen, s csak élettársa 
mehet be hozzá. „Hála Istennek a 
nehezén túl vagyunk. Mindennap 
beszélgetünk, humora, hangulata 
a régi. Már nagyon várjuk, hogy 
újra lássuk!”

hí
rf

ol
ya

m

Szalonikiben kezelik a SzékelykereSzTúri lÁnyT

Sikeres volt Évike műtétje

Madaras Évike. Jókedve soha nem hagyta cserben fotó: családi album

Évike soha, egy percre 
sem volt egyedül a görög 
városban, folyamatosan 
látogatták családtagjai, 
barátai. Meglátogatta, 
segítette őt az egyko-
ri kiváló futballista, a 
Dicsőszentmártonban 
született Bölöni László 
is, aki jelenleg a PAOK 
Szaloniki focicsapatá-
nak trénere.

egyre többen sepertetik ki ké-
ményüket környékünkön: a fű-
tésszezon beállta előtt nagyon 
sokan igényelték ezt a szolgál-
tatást. A fűtött épületek kémé-
nyeit – legalább évente egyszer 
– a balesetek elkerülése végett 
kellene kitakarítani.  

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Székelyudvarhelyen és környé-
kén a tavalyi fűtésszezonban 
minden második kéményt 

kitisztítottak: a kéményseprők azt 
mondják, a lakosság most már sokkal 
jobban figyel erre, elvégre saját biz-
tonságukról van szó.  A 2007/163-
as kormányrendelet értelmében 
amúgy évente két alkalommal kö-
telező módon takaríttatni, illetve 
periodikusan ellenőriztetni kell a 
tüzelőberendezések kéményeit.

– A legnagyobb problémát álta-
lában a régi kémények beomlása és 
a fészkek okozzák – mondja Kencse 
Albert. Az egyik székelyudvarhelyi 
kéménytisztító cég vezetője a Har-
gita Népe Udvarhelynek elmondta, 
a fafűtésű kéményeket évente egy-
szer, a gázfűtésűeket pedig évente 
kétszer célszerű lenne kipucolni, 
még a fűtésszezon előtt. Kencse azt 
mondja, a kéményseprésre vonat-
kozó előírásokat leginkább a cégek 
és intézmények tartják be.

– Már nemcsak biztonsági 
okokból, hanem igényességből 
fakadóan is kitisztíttatják azokat. 
Olyan családok is vannak, akik 
most, a fűtésszezon kellős közepén 
fordulnak hozzánk – fogalmazott 
Kencse Albert. Udvarhely környé-
kén egy kéményseprés 30-50 lejbe 
kerül, a szennyezés mennyiségétől, 
valamint a megrendelő életkorától 
függően, nyugdíjasok ugyanis ked-
vezményben részesülnek. A szakma 
is folyamatosan fejlődik: minden 
méretű kéményre külön kefét hasz-
nálnak, továbbá videofelvétellel 
dokumentálják az elvégzett mun-
kát. Kencse felhívja az emberek fi-
gyelmét, hogy a gázfűtésű épületek 
kéményei sokkal gyorsabban ká-
rosodnak, mert a gáz égésterméke 
nedvesebb, savasabb. A balesetek 
elkerülése végett azt tanácsolja, 
rozsdamentes fémmel béleljék ki a 
kéményeket.

eldugulT kémények

Halált 
okozhatnak

hargitanépe



Két csoportban, kezdőknek és 
haladóknak szóló sajtkészítő 
kurzust szervez január 23-tól 
Hargita Megye Tanácsának 
vidékfejlesztési közhasznú tár-
sasága és a Hargita Megyei 
Agrárkamara. Az ötnapos, napi 
szinten 50 liter tej feldolgozá-
sával kísért felkészítőre janu-
ár 16-ig fogadják az érdeklődő 
gazdák jelentkezését.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A tavalyi esztendei felkészítő 
mintájára idén is újabb sajt-
készítő tanfolyamra invitálja 

a Hargita megyei gazdálkodókat és a 
tejfeldolgozás iránt érdeklődőket a 
megyei önkormányzat vidékfejlesz-
tési közhasznú társasága és a Hargita 
Megyei Agrárkamara. Az egyhetes 
képzés során viszont a szervezők a 
kezdők mellett immár a haladók-
nak is külön képzési programmal 
készülnek. Mint lapunk érdeklődé-
sére Márton István, a megyei tanács 
vidékfejlesztési közhasznú társasá-
gának igazgatója elmondta, a január 
23-a és 27-e között a csíksomlyói 
multifunkcionális központban meg-
rendezendő felkészítők iránt számos 
gazda érdeklődött már. 

– Hétfő délelőttig a kezdők 
csoportjába 37-en, míg a haladók 
közé tízen iratkoztak eddig fel, ám 
az érdeklődők számából ítélve úgy 
hiszem, maradéktalanul be fog telni 
a kezdők csoportjában fenntartott 
50, illetve a haladóknak szánt 30 
hely is – magyarázta tegnap Már-
ton. Hozzátette, a sajtkészítési kur-
zus kapcsán a gazdák jelentkezését 

egészen január 16-án délután négy 
óráig fogadják.

Elmondta, a tejfeldolgozás és 
a sajtkészítés elméleti és gyakorlati 
tudnivalóit a Magyarországról meg-
hívott sajtmesterek több előadás-
tömb keretében adják át a gazdák 
számára. Előadónak Körösladányról 
a tradicionális sajtok terén nagy ta-
pasztalattal rendelkező Kiss Feren-
cet, míg Egerből a svájci sajtok ké-
szítésének mesterét, Sándor Tamást 
kérték fel. 

– A január 23-án kezdődő kép-
zés szinte teljes mértékben a gya-
korlatra helyezi a hangsúlyt, így az 
ötnapos tanfolyam minden napján 
mind a kezdő, mind a haladó cso-
port a két sajtmester irányítása alatt 
napi 50-50 liter tejet fog feldolgoz-
ni. Az elkészített sajtféleségeket pe-
dig a képzés végén, akárcsak tavaly, 
sajtmustrán fogják bemutatni – 
magyarázta Márton. A megszerzett 
tudásukról sikeresen számot adó 
gazdák ugyanakkor a Munkaügyi 
Minisztérium által is elismert sajt-
készítő diplomát kapnak.

A sajtképzésre jelentkező gaz-
dák a feliratkozással kapcsolatos 
tudnivalókért, illetve a felkészítő-
vel kapcsolatos további részlete-
kért és bővebb felvilágosításért a 
Hargita Megyei Agrárkamaránál 
munkanapokon a 0266–312318-
as és a 0745–327961-es telefon-
számokon is érdeklődhetnek, 
de jelezhetik a sajtkurzuson való 
részvételi szándékukat Avram 
Cameliánál, a Hargita Megyei Vi-
dékfejlesztési Közhasznú Társaság 
munkatársánál a 0740–169850-
es telefonszámon is.
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JAnuár 16-ig JelenTkezHeTnek A gAzdák

Sajtkészítőket képeznek: 
kezdőket és haladókat is várnak a tanfolyamra

Új képzések 
munka

nélkülieknek
A munkanélküliek igényeit 
szem előtt tartva új tanfolya-
mokat indít februártól a Hargi-
ta Megyei Munkaerő-Elhelyező 
Ügy nökség. Hamarosan akár 
gyer mekfelvigyázói szakképesí-
tést igazoló oklevelet is szerez-
hetnek az érdeklődők. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Tavaly több, az ügynökség 
nyilvántartásában szerep-
lő személy is jelezte, hogy 

bébiszitter-tanfolyamra szeretne be-
iratkozni. Intézményünknél eddig 
még nem volt ilyen jellegű képzés, de 
mivel igény mutatkozott rá, február 
elsejétől egy 28 személyes osztályt 
indítunk Csíkszeredában – tájékoz-
tatta lapunkat Jánó Edit, a Hargita 
Megyei Munkaerő-elhelyező Ügy-
nökség osztályvezetője. Jánó sze-
rint, bár eddig elsősorban a külföldi 
munkalehetőségek miatt képezték 
volna magukat az állást keresők, 
előbb-utóbb Romániában is diplo-
más gyereknevelőkre lesz szükség. 
Mint rámutatott, Csíkszeredában 
is gondot jelent a 2 és 3 év közötti 
gyerekek felügyelete, a bölcsődében 
túljelentkezés van, és a legtöbb anyu-
ka szívesen bízná a gyerekét képzett 
bébiszitterre. Megjegyezte, az indu-
ló képzés iránt már vannak érdeklő-
dők, túljelentkezés esetén a feliratko-
zások sorrendjét veszik figyelembe. 
A tanfolyam egyébként sokoldalú, 
a résztvevők elméleti és gyakorlati 
tudást szerezhetnek arról, hogy mi-
ként kell ápolni, táplálni a gyereke-
ket, játszani velük, de egészségügyi és 
elsősegély-nyújtási alapismeretekben 
is részesülnek.

 Az ügynökség osztályvezetője 
arról is beszámolt: szintén feb-
ruártól indul gipszkartonszerelő 
szakképzés Csíkszeredában, Székely-
udvarhelyen cukrász, Gyer gyó-
szentmiklóson ács és panzióveze-
tői, illetve Maroshévízen fodrász-
tanfolyam kezdődik.

Sajtkülönlegességek a tavalyi felkészítő után: érlelődő tudás fotó: domján levente

Frontális ütközés. Két sze-
mélygépkocsi ütközött össze 
tegnap délben a Csíkszere-
dát Székelyudvarhellyel ösz-
szekötő országúton, az Anna 
vendéglő közelében található 
kanyarban. A rendőrségi érte-
sítés szerint egy Csíkszeredába 
tartó 22 éves, marosvásárhelyi 
illetőségű sofőr személygépko-
csija a túlzott sebesség miatt 
kisodródott a kanyarban, és a 
szembe jövő forgalom számára 
fenntartott sávban frontálisan 
nekiütközött egy szabályosan 
haladó autónak. A helyszínre 
kiszálló mentősök beszámoló-
ja alapján a két sofőr és a két 
utas könnyebb sérülésekkel 
megúszta az ütközést, a gép-
kocsikban viszont számottevő 
kár keletkezett.

kék-hír
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Az Albert atya ház egy éve ad 
otthont a Csíki Anyák Egyesüle
tének. Az évfordulót szentmisé
vel, baráti hangulatú találkozóval 
ünnepelték az egyesület tagjai 
és szimpatizánsai vasárnap. Az 
új székházban kifejtett tevékeny
ségről az egyesület elnökével, 
Tiboldi Beával beszélgettünk.

– Az egyesület csak idén márci-
usban lesz egyéves, de már van egy 
fontos évfordulója: az Albert atya 
ház átvétele, amelyet január 8-án 
ünnepeltek. Mivel sikerült emléke-
zetessé tenni ezt a napot?

– Akárcsak egy évvel ezelőtt, 
szentmisét egyeztünk meg Csaba 
testvérrel, amelyre sor is került, 
meglepetéssel: egy dévai kislányt 
keresztelt meg az atya, és egyben 
méltatta az édesanyákat, erőt kíván-
va és kitartást földi feladatainkhoz, 
a család meg- és fenntartásához. A 
szentmisére a csíksomlyói Szent Ist-
ván Otthon kápolnájában gyűltünk 
össze, nagyon jó volt látni, ahogy 
megtelik a helység az egyesület és 
a levelezőlista tagjaival. Összefo-
gást éreztem, új embereket, új erőt 
láttam az új esztendőben, mi kel-
lene ennél több? A szentmise után 
az Albert atya házban folytattuk a 
megemlékezést. Mintegy harminc 
személy jött el, beszélgettünk a ter-
veinkről Csaba testvérrel, jó hangu-
lat volt. Elképzelések hangzottak el, 
melyek megvalósítása valamilyen 
szinten további pályázások függ-
vénye, támogatók jóvoltából, a sa-
ját befektetéseinkből áll össze, de 
megvalósítható álmokról van szó, 
dolgozunk ezen.

– Tulajdonképpen hamarabb 
megvolt a székház, mint az egyesü-
let. Milyen formában tevékenyked-
tek azelőtt az édesanyák?

– Az egyesület a levelezőlista 
nagytestvére, bár időrendi sor-
rendben a lista született meg hama-
rabb (technikai okokból). Azóta 
már sokat haladtunk, a jogi forma 
mindenképpen erősebb kötelék-
nek tűnik. Márciusban egyévesek 
leszünk, készülünk egy közgyű-
léssel is. A belső fórumon szoktuk 
„élesben” megbeszélni egymással 
a teendőket, ki, mivel, mikor tud 
segíteni. Jó csapat vagyunk, elége-

dett vagyok, az elmúlt évek össze-
hoztak minket, újabb barátságok, 
jó kapcsolatok születtek. Az egye-
sület berkeiben mindenki megta-
lálja a neki legmegfelelőbb mun-
kát, itt leginkább önkénteseinkre 
gondolok, a Zeneovira, az Albert-
ház kifestését elvállaló édesanyára, 
a Pillangó csoportot vezető svájci 
származású édesanyára, az irodal-
mi csoportot vezetőkre és általá-
ban az önzetlenekre.

– Összegezve az elmúlt évet, 
milyen fontos mozzanatokat emlí-
tene meg?

– Én minden eseményün-
ket, megjelenésünket fontosnak 
tartom és ekként is élem meg. 
Nincsenek sablonra húzható 
rendezvényeink. Persze nem a 
nagyok tapasztalatával rendel-
kezünk, de vannak lehetőségek, 
hogy az idő teltével egyre job-
ban szervezzünk, tökéletesítsük 
a kivitelezést. Általában véve az 
egyesületi megbeszéléseket sze-
retem, itt sok jó ötlet születik. 
Nem tudok egyetlen mozzana-
tot kiemelni, mindegyik a mi 
„gyerekünk”, felelünk érte, és 
szeretnénk, ha csatlakoznának az 
emberek, az édesanyák hozzánk, 
legyen szó egy gyerekkoncertről 
vagy előadásról, meghívottakról. 
Amit mégis kiemelnék: megható 
volt számomra az a perc, ami-
kor szembesültem az egyesületi 
folyószámla-kimutatással de-
cemberben. A bizalom, a mun-
kásságunkba vetett hit, amivel 
az emberek közeledtek felénk, 
nagyon jó érzéssel töltött el. Rö-
vid idő leforgása alatt sikerült 
bizonyítanunk, erről tanúskodik 
a profitadóból származó 2 száza-
lék felajánlása is. Ezt nagyon szé-
pen köszönjük ezúton is minden 
barátunknak, ismerőseinknek. 
Ezenkívül néha érzem, hogy 
fenntartással figyelnek minket, 
rendezvényeinket, nem is értem 
miért, mert a cél éppen az len-
ne, hogy közeledjenek a hasonló 
helyzetben lévők, az elveinkkel 
szimpatizálók. De talán eljön en-
nek is az ideje. 

– Vannak olyan tervek, ame-
lyek 2011-ben meghiúsultak, és az 
idei év kihívásai lettek?

– Igen, vannak ilyenek is. Sőt 
olyanok is, amelyekről már most 
tudjuk, hogy 2013-ban lesznek 
aktuálisak. De addig is próbá-
lunk megfelelő anyagi forrásokat 
gyűjteni az idei, számos elgon-
dolásunkra. November közepén 
összeállítottunk egy középtá-
vú tervet a 2012-es esztendőre: 
2-3 gyerekkoncertet tervezünk, 
bábelőadásokat, folytatni szeret-
nénk a Zeneovit, a Szülők Isko-
lája előadássorozatot, az olvasást 
népszerűsítő programjainkat, az 
Aranyóra szülésfelkészítőt, ezen-
kívül persze tematikus meghívá-
soknak is eleget tennénk: ilyen 
a pünkösd, az Ezer Székely Le-
ány Találkozója, a Városnapok, a 
Tusványos. Különböző egészség-
ügyi szűréseket is tartunk majd, 
ahogyan eddig is, szakemberek 
bevonásával, de voltak nálunk a 
Gyermekmentő Szolgálatosok is 
Budapestről, a Bethesda Kórház 
szakemberei, őket is visszavárjuk 
az Albert atya házba. Az egyik 
nagy álmunk azonban az, hogy 
a budapesti Csodák Palotája ván-
dorcsapatát láthassuk vendégül 
városunkban, ám ehhez minden-
képpen önkormányzati és megyei 
támogatást igényelnénk.

– Mi az egyesület újévi kíván-
sága?

– Az újévi kívánság egysze-
rű: emberséggel fenntartani ma-
gyarságunkat, összetartásunk-
kal gyarapítani nemzetünket, 
békességben, toleranciával élni 
térségünkben, tiszteletben tart-
va emberi jogainkat. Kívánom, 
hogy mindenki megtalálja helyét 
a világban, a társadalomban, ott, 
ahol hasznos elem lehet, és ahol 
szeretetet adhat, és kap is!

Darvas Beáta

„Felfújt” projektekkel pályázna három település
Bizonyítékokat kér a megyei 
tanács elnöke a vissza osztott 
pénzekre pályázó Gyer gyó szent
miklós, Balán bánya és Far kaslaka 
polgármesteri hivatalától, Bor
boly Csaba szerint ugyanis túlzá
sokat tartalmazó fejlesztési pro
jekteket nyújtottak be a megyei 
önkormányzathoz a települések 
számára visszaosztott pénzekre 
ősszel meghirdetett pályázati 
kiírásra. Borboly ál lítja, a három 
település indokolatlan összege
ket kér a megyei ta nácstól.

HN-információ

Értékelhetetlen pályázatok 
érkeztek Gyergyó szent mik-
lós, Balánbánya és Far kaslaka 

polgármesteri hivatalától. Olyan 
túlzásokat, mondhatni, csak túlzá-
sokat tartalmaznak ezek a projek-

tek, hogy már első ránézésre látszik: 
felfújt és fiktív elképzelések. Olyan 
településekről van szó, ahol lenne 
helye a támogatásnak, és szeretnénk 

is támogatást nyújtani, de a polgár-
mesterek lehetetlenné teszik ezt. 
Mindenképp esélyt akarunk adni 
ezeknek a településeknek, ezért 

levélben fordultam az illetékes te-
lepülésvezetőkhöz, és kiegészítő 
dokumentációt kértem, amellyel 
bizonyítani tudják kérésük megala-

pozottságát. Nem álomprojekteket, 
hanem megkezdett munkálatokat 
vagy már elkészült dokumentáci-
ókkal, tervekkel rendelkező projek-
teket áll módunkban támogatni – 
nyilatkozta az ügy kapcsán Borboly 
Csaba, sajnálatát fejezve ki amiért 
„a három komolytalan polgármes-
ter lehetetlenné teszi, hogy pénzt 
adjon a megyei tanács az általuk 
vezetett településeknek”.

A tanácselnök január 9-én a há-
rom polgármesteri hivatalhoz gép-
kocsit küldött, amellyel a polgármes-
terek el tudják küldeni a benyújtott 
projektjeik műszaki dokumentáci-
ójának másolatát, így támasztva alá 
kérésüket. Borboly pozitív példákat 
is felsorolt a benyújtott projektek 
közül, így szerinte például Bögöz, 
Székelyderzs és Szentábrahám pol-
gármesteri hivatalától tökéletes pá-
lyázatok érkeztek.

BEszélGETés TiBoldi BEávAl, A Csíki Anyák EGyEsülETénEk ElnökévEl

„Emberséggel fenntartani magyarságunkat”

 fotó: csíki zsolt

Túlzásokat tartalmazó fejlesztési projektekre kért pénzt a megyei tanácstól Gyergyószentmiklós, Balánbánya és Farkaslaka



Gazdaság

8. oldal |  2012. január 10., keddhargitanépe

A turisztikAi bérszobákrA és Az inAktív Adófizetőkre is

Részben leírhatóvá válik
 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 26-án 11.30-kor Gyergyószentmiklós, Kárpá-
tok utca 3. szám  alatt árverés útján eladásra kerülnek 
az adós ANGI IMPORT-EXPORT Kft. (fiskális lak-
helye: Gyergyószentmiklós, Virág negyed bl.43/G/13, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 15118471) 
tulajdonát képező következő ingóságok:

RENAULT FURGON haszonjármű, gyártási év 2008, 
rendszáma HR 09 ANG

46 400 lej

RENAULT MEGANE személygépkocsi, gyártási év 
2005, rendszáma HR 08 ANG

24 500 lej

ÖSSZESEN: 70 900 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák 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 ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

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

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje 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.

A tavalyelőtt bevezetett meg-
szorítás után idén újra leírha-
tóvá válnak egyes kiszállások 
üzemanyag-fogyasztással járó 
költségei. A cégek számára így 
az üzemanyag áfaterhének 50 
százaléka, míg független tevé-
kenységű egyéni vállalkozások 
számára az évi nettó jövedelem 
kiszámításánál az elhasznált 
üzemanyag értékének 50 szá-
zaléka írható le.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A napokban hatályba lépett 
2011/125-ös sürgőssé-
gi kormányrendelet az 

Adótörvénykönyv több vonulatát 
is érinti. Egyes adónemek és ille-
tékek megemelése okán a Pénz-
ügyminisztérium illetékesei 362 
millió lejnyi pluszbevételre számí-
tanak, ugyanakkor bizonyos költ-
ségek leírhatósága 280 millió lejes 
mínuszt fog eredményezni. Költ-
ségvetési bevételi többletet jelent 
a jövedéki adó megemelése, amit 
például a gázolaj esetében 4,4 szá-
zalékkal, az eddig tonnánkénti 
358 euróról 374 euróra növeltek. 

Az üzemanyag jövedéki adóeme-
lése ugyanakkor több áruféleség 
árába is továbbgyűrűzött.

Változott az üzemanyag-
elszámolás
Ám az üzemanyagok kapcsán 

a vállalkozások számára jó hírt is 
hozott a kormányrendelet: január 
1-jétől a vásárolt üzemanyag ese-
tében az áfa 50 százaléka leírható, 
így a szóban forgó költség nem ké-
pez adóalapot a nyereségadó meg-
állapításakor. Ez utóbbi vonatko-
zik a megvásárlandó személygép-
kocsikra, valamint 3,5 tonnánál 
kisebb kapacitású haszongépjár-
művekre is. Ez utóbbiak esetében 
– amennyiben az adott járművet 
még az előző évben rendelték 
meg és az előleg kifizetésére is sor 
került, de a tényleges leszállításra 
csak az idén – élni lehet az áfa 50 
százaléka leírásának lehetőségével 
is. A személygépkocsi-használat 
kapcsán a jóváírás csak a cég érde-
kében megtett szállításra vonat-
kozik. Amennyiben magáncélra 
is használják a gépkocsit, külön 
kell nyilvántartani az ilyen cé-
lokra elfogyasztott üzemanyagot 

(a lakhely és munkahely közötti 
ingázás nem számít magáncélú 
használatnak).

A 2010-es esztendőben be-
vezetett leírhatósági tiltás nagy 
elégedetlenséget váltott ki, és szá-
mos vállalkozás esetében a tevé-
kenységet is megnehezítő, hátrál-
tató gondot okozott. Ugyanakkor 
egyes szakértők máris kételyeket 
fogalmaztak meg, állítván, alkal-
mazási utasításokra lesz szükség az 
esetleges üzemanyag-mennyiség-
gel való visszaélések megelőzése 
érdekében. Akad olyan vélemény 
is, miszerint a személygépkocsik 
esetében is kötelezővé kellene 
tenni a jogi személyek esetében a 
2006/1391-es kormányhatározat 
által előírt menetlevelek haszná-
latát.

Jövedelemnorma
a turisztikai bérszobákra
Közismert, hogy a turistasze-

zon idején főleg fürdőtelepeken 
magánszemélyek szobákat adtak 
bérbe vendégeknek. Az ilyen ese-
tek adózására eddig nem tért ki 
a jogszabály, ám az Adótörvény-
könyvbe bevezetett új szakasz ré-

> Csökkentek az állampapírhoza-
mok. A tavaly év végi 6,55 százalékhoz 
képest több mint három tized százalék-
kal, 6,23 százalékra csökkent a tegnap 
eladott egyéves lejáratú román állam-
papírhozamok kamatrátája. Az adós-
ságkezelő intézet közlése szerint az idei 
első államkötvény-aukción 2,4 milliárd 
lej értékben a tervezettnél kétszer na-
gyobb forrásösszegre sikerült szert ten-
ni. A pénzügyminisztérium eredetileg 
1,2 milliárd lejért tervezett kötvényeket 
értékesíteni, míg az idei első negyedévi 
állampapír-kibocsátás értékét 14-16 
milliárd lejre tervezi. A szakértők az 

első negyedévben – más térségbeli or-
szággal ellentétben – az átlagos hoza-
mok további csökkenésére számítanak, 
egyebek között annak a hatására, hogy 
a Román Nemzeti Bank november óta 
kétszer csökkentette az alapkamatot. A 
jegybank a román monetáris politika 
irányadó kamatját – novemberben és 
januárban egyaránt negyed százalék-
pontos kamatvágás eredményeként – a 
jelenlegi 5,75 százalékra csökkentette.

> Felfutóban az élelmiszerexport. 
Romániában közel 14 százalékkal csök-
kent az élelmiszerek külkereskedelmi 

mérlegének a hiánya tavaly az első kilenc 
hónapban. A mezőgazdasági és vidék-
fejlesztési minisztérium adatai szerint 
a mérleg hiánya 13,6 százalékkal 600 
millió euróra esett az egy évvel korábbi 
695 milliós szintről. Az élelmiszerexport 
27,5 százalékkal 2,595 milliárd euróra, 
az import 17 százalékkal 3,195 milliárd 
euróra emelkedett a vizsgált időszakban. 
Az élelmiszer-kereskedelmet tekintve az 
Európai Unió volt Románia legnagyobb 
partnere tavaly is: az Unió tagállamaiba 
irányuló export 1,99 milliárd, az import 
2,52 milliárd eurót tett ki január–szep-
tember között.hí
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Részbeni üzemanyag-elszámolással „kedveskedik” a vállalkozóknak a kormány. Lehetőség az ügyeskedésre? illusztráció
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kiterjed a módosult adótörvénykönyv

az üzemanyagköltség

Gazdaság
 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 vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. január 25-
én 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. szám  
alatt árverés útján eladásra kerülnek az adós LEO ALEX 
K Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Bucsin ne-
gyed bl.4/B/26, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
22013745) tulajdonát képező következő ingóságok:

MAN 8163 haszonjármű, gyártási év 1997, rendszáma 
HR 22 LEO

38 000 lej

DACIA LOGAN személygépkocsi, gyártási év 2007, 
rendszáma HR 10 LEO

18 000 lej

N2 MERCEDES BENZ haszonjármű, gyártási év 1998, 
rendszáma HR 26 LEO

30 000 lej

Összesen: 86 000 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák 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 folyószámlára 
(bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők 
által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy 
nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje 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.

> Három év alatt közel duplázó-
dott a benzinár. Az Európai Bizottság 
adatai szerint 2009 elejétől egészen a 
tavalyi év végéig a benzin ára euróban 
kifejezve 84 százalékot emelkedett, lej-
ben kifejezve ugyanakkor a drágulás 
mértéke 82 százalékos volt, olyan idő-
szakban, amely alatt a román gazdaság 
7 százalékkal zsugorodott – olvasható 
a Ziarul Financiar kommentárjában. 
Az Európai Bizottság adataira hivatko-
zó román üzleti napilap szerint azért a 
benzinért, amelyért 2009. január 12-én 
0,66 eurót, azaz 3 lejt kellett fizetni, 
2011. december 19-én már 1,2 euróért, 

azaz 5,6 lejért vásárolhattuk meg. Ezzel 
a drágulási ütemmel Románia a máso-
dik a 27 EU-tagország között. 

Hazánkat egyedül Görögország elő-
zi meg, ahol az elmúlt három év alatt 
98 százalékkal ment fel egy liter benzin 
ára. A harmadik Lettország 67,8 száza-
lékos drágulással, a sereghajtók Német-
ország és Hollandia 30,6, illetve 27,1 
százalékos üzemanyagár-emelkedési 
ütemmel. Románia ugyanakkor szin-
tén előkelő, az európai harmadik helyet 
foglalja el a gázolaj-árdrágulási rang-
sorban is. Egy liter gázolaj ára 2009 
óta 61 százalékot nőtt, az első helyen 

Ciprus áll 70 százalékkal, míg a máso-
dik Magyarország lett, 62 százalékos 
gázolaj-áremelési ütemmel. Legutolsók 
itt is Hollandia és Németország, ahol 
32,9, illetve 29,1 százalékkal drágult a 
gázolaj litere.

Az áremelkedéshez közrejátszik, 
hogy 2009-ben egy hordó kőolaj kö-
rülbelül 43 dollárba került, míg az ár 
mostanra meghaladja a 110 dollárt. A 
jelenlegi árfelhajtó okok között piaci 
elemzők mindenekelőtt az iráni olajra 
kivetett lehetséges embargó veszélyét 
emelik ki, mely tovább drágítaná az eu-
rópai üzemanyagárakat. hí
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vén erre is megoldást találtak. En-
nek értelmében azok a személyek, 
akik a magántulajdonukban lévő 
lakásaikból 1-től 5 szobáig ter-
jedően bérbeadást eszközölnek, 
éves jövedelmi norma alapján 
jövedelmi adó fizetésére kötele-
zettek. Az éves jövedelmi normát 
egy szobára számítva a megyei 
közpénzügyi vezérigazgatóságok 
fogják megállapítani, a régiófej-
lesztési és turisztikai, valamint a 
pénzügyminiszter közös rende-
letével jóváhagyott kritériumok 
alapján. Az érintett adófizetőknek 
a területileg illetékes adóhatóság-
hoz január 31-ig kell benyújtani-
uk a várható jövedelemre vonat-
kozó nyilatkozatot. Amennyiben 
január 31. után kerülne sor ilyen 
jellegű jövedelem realizálására, 
akkor azt megelőzően 15 nappal 
kell benyújtaniuk a szóban forgó 
nyilatkozatot. A benyújtott nyi-
latkozat alapján az illetékes adó-
hatóság megállapítja az adótételt, 
amit az éves jövedelmi norma 16 
százalékos kvótája alapján számí-
tanak ki. Az adót két részletben 
kell majd befizetni: 50 százalékát 
július 25-ig, a következő 50 szá-
zalékos részletet pedig november 
25-tel bezárólag. Ez az adó egyéb-
ként az állami költségvetés bevé-
telét képezi. A 2012-es eszten-
dőre vonatkozóan a már említett 
kritériumokat január 10-ig kellett 
jóváhagyni, a közpénzügyi vezér-
igazgatóságoknak pedig az éves 
jövedelmi normákat január 15-ig 
kell megállapítaniuk és nyilvános-
ságra hozniuk. Hangsúlyozandó, 
hogy a szóban forgó eljárás csak 
a turisztikai célra történő bérbe-
adásra vonatkozik.

Felújítás után újraértékelt
építmények
Az átfogalmazott 62-es sza-

kasz értelmében a személyi tulaj-
donban lévő javak használatának 
az átruházásából származó brut-
tó jövedelem az az összeg, amely 
szerepel a két fél (a tulajdonos és 
a bérlő) között megkötött szer-
ződésben, egy évre vonatkozik, 
függetlenül a bér bevételezésé-
nek időpontjától. Ugyanakkor a 
szóban forgó bruttó jövedelem 
megemelendő azon költségek 
értékével, amelyek a törvény 
értelmében rendszerint a tulaj-
donosra hárulnának, de mégis 

a másik fél eszközölte. Hogy mi 
értendő egy új építmény fogalma 
alatt, arra vonatkozóan is módo-
sult a jogszabály szövege: olyan 
átalakított vagy részben átalakí-
tott építmény, amely esetében az 
átalakítás költségei (áfa nélkül) 
legalább az adott építmény vagy 
építményrész piaci értékének 50 
százalékát jelenti. Az épület piaci 
értékét az átalakítás után szak-
értői jelentés alapján állapítják 
meg, amibe nem szabad belefog-
lalni az építményhez tartozó te-
rület értékét.

adókulcs alá kerül
a haszonbér
A személyi tulajdonban lévő 

javak használati jogának az átru-
házása – amennyiben mezőgaz-
dasági területről van szó – ezentúl 
szintén másképp adózódik, mint 
eddig. A bruttó jövedelmet ez 
esetben is a megkötött szerződés 
alapján állapítják meg. Ameny-
nyiben viszont a haszonbért ter-
mészetben állapítják meg, akkor 
annak felértékelését a mezőgaz-
dasági termények átlagárai alap-
ján végzik, ezeket az átlagárakat 
a megyei tanácsok határozataival 
hagyják jóvá. A haszonbérből 
származó nettó jövedelmet a 
bruttó jövedelemre alkalmazott 
25 százalékos kvóta alkalmazása 
révén állapítják meg. Ezt a nettó 
jövedelmet kell megadózni a 16 
százalékos jövedelmi adókulccsal. 
Az így megállapított adót a bér-
lőnek vissza kell tartania és át kell 
utalnia az állami költségvetésnek 
a következő hónap 25-ig. A me-
zőgazdasági javak haszonbérbe 
adásából származó jövedelmek 
ilyenszerű adózása gyökeres új-
donságot jelent, és pluszfeladatot 
ró a bérlőre. Azonban a haszon-
bérbe adás esetében is lehetséges 
a nettó jövedelem ún. reális rend-
szerben történő megállapítása, 
de ez esetben azt rögzíteni kell a 
szerződésben.

nem írhatnak le költséget
és áfát az inaktív
adófizetők
A fiskális eljárási törvény-

könyv előírásainak értelmében 
inaktívvá nyilvánított adófizetők-
re vonatkozóan is tartalmaz új-
donságszámba menő előírásokat 
a kormányrendelet. Ezek szerint 

amennyiben azok az inaktivitás 
időszakában gazdasági tevékeny-
séget fejtenek ki, kötelezettek az 
Adótörvénykönyvben megsza-
bott adók és illetékek fizetésére, 
de nem lehetnek haszonélvezői 
a költségek és az áfa leírhatósá-
gának. Ugyanakkor azok, akik 
javakat vagy szolgáltatásokat vá-
sárolnak az inaktív adófizetők 
törzskönyvében szereplő vállal-
kozásoktól, nem lehetnek ha-
szonélvezői a költségek és az áfa 
leírhatóságának. Ez alól kivételt 
képeznek a kényszervégrehajtások 
keretében megvásárolt javak.

Július 1-jétől lépik hatályba az 
az előírás, amely értelmében azok 
az adófizetők, akiknek megszűnt 
áfafizetőként való bejegyezteté-
sük, nem lehetnek haszonélvezői 
az áfa leírhatóságának, de kötele-
zettek a begyűjtött áfa fizetésére. 
Ugyanakkor azok, akik javakat 
és szolgáltatásokat vásárolnak 
olyan adófizetőktől, akiknek 
megszüntették az áfafizetőként 
való bejegyzésüket, ugyancsak 
nem lehetnek haszonélvezői az 
áfa jóváírásának a vásárlások te-
kintetében (kivételt képezve a 
kényszervégrehajtások keretében 
eszközölt vásárlások).

Újabb adóhatáridők
Az egyéni vállalkozások tekin-

tetében is számos újszerű előírást 
tartalmaz a kormányrendelet. 
Azon adófizetők, akik esetében a 
nettó jövedelmet jövedelmi nor-
mák alapján állapítják meg, kötele-
zettek a bevételi és kiadási könyv-
viteli napló bevételi „oldalának” 
a vezetésére. Továbbá ugyanezen 
adófizetők esetében, amennyiben 
a megelőző esztendőben a bruttó 
bevételük lejben kifejezve megha-
ladta a 100 ezer eurót, a követke-
ző esztendőben át kell térjenek a 
nettó jövedelem reálrendszerben 
történő megállapítására.

Bizonyos nyilatkozatok, illet-
ve befizetési kötelezettségek ha-
tárideje is módosult. Így például 
az éves nyereségadóra vonatkozó 
nyilatkozatot ezentúl április 25-e 
helyett március 25-ig kell benyúj-
tani. Az engedélyezett magán-
személyek esetében az adóelőleg-
befizetés határideje az adott év-
negyed utolsó hónapjának 25-e, 
határidő, amely eddig a szóban 
forgó hónap 15-e volt. 
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Őssejtekkel végzett kezelések, 
génterápia, személyre szabott 
rák gyógyszerezés, bravúros mű
té tek és a gyógyászatban hasz
nálható különleges esz kö zök jelez
ték az orvoslás fej lő dését a 2011
es évben. Vissza tekintésünkben 
az ős sejt terápiákban elért ered
ményeket foglaltuk össze.

Az őssejtek a szervezet mes-
tersejtjei, valamennyi sejt 
és szövet forrásai. Mivel 

képesek különböző sejttípusokat 
létrehozni, sokszorozódni és meg-
újulni, felhasználásától az orvosok a 
legkülönfélébb betegségek és rendel-
lenességek gyógyítását remélik, bele-
értve a rákot, a cukorbetegséget vagy 
a sérüléseket is. Az őssejtekkel való 
gyógyítás első klinikai próbái a szív, 
a szem és az agy károsodott sejtjeit 
célozzák meg.

Klinikai próbák Európában
Egy európai kutatókból álló cso-

port idén kapta meg az engedélyt a 
Revascor elnevezésű, őssejteket fel-
használó, szívroham után alkalmaz-
ható kezelés első klinikai próbáira. 
Az infarktuskor szokásos kezelés 
mellett az őssejtek egyszerű be-
fecskendezése a páciensek szívébe 
segíthet abban, hogy mérsékeljék a 
szerv károsodását, és megelőzzék a 
szívelégtelenséget. A terápiában fia-
tal, egészséges emberektől származó 
őssejteket juttattak be 12 órán belül 
a szívrohamon átesett páciensek 
szívébe abban a reményben, hogy 
az segíti az artériák megnyitását 
és a véráramlás helyreállítását. A 
Nagy-Britanniában és más európai 
országokban zajló klinikai próbába 
összesen 225 pácienst vonnak be. 

Amerikai siker
Amerikai kutatók a páciensek sa-

ját szívéből vett őssejteket használták 
fel első alkalommal arra, hogy hely-
reállítsák a károsodott szívszövete-
ket. Eredetileg az eljárás biztonsá-
gosságát kívánták tesztelni, de ennél 
többet értek el, mert javultak a szív 
pumpafunkciói is. Szívőssejtekkel 
korábban csak állatokon végeztek 
hasonló kezeléseket. A páciensek 
bypass műtéten estek át, eközben 
vettek szívőssejteket tőlük, amelye-
ket később laboratóriumi szövet-
tenyészetben szaporítottak tovább 
egészen addig, amíg 1-2 millió őssej-

tet nem kaptak. Az így nyert sejteket 
körülbelül száz nap elteltével fecs-
kendezték vissza a páciensek szívébe 
a Harvard és a Louisville-i Egyetem 
kutatói. Összesen 14 páciensnél 
alkalmazták a kezelést, akiknél kö-
rülbelül egyharmaddal emelkedett 
szívük pumpafunkciójának haté-
konysága.

Koreában engedélyezett
gyógykezelés
A koreai gyógyszerügyi ha-

tóság nyáron engedélyezte a 
Hearticellgram-AMI jelölésű kezelés 
forgalmazását az akut miokardiális 
infarktus (a szívroham) kezelésére. 
Az őssejtekkel való gyógykezelést 
immár klinikai használatba vehetik 
az orvosok, mert a dél-koreai kuta-
tócsoportnak sikerült meggyőznie 
az engedélyező hatóságot, hogy 
módszerük elegendően jó ehhez. A 
Hearticellgram-AMI kezelésben a 
szomatikus őssejteket a páciens saját 
csontvelőjéből nyerik, majd labora-
tóriumi sejtkultúrában tenyésztik 
tovább, végül közvetlenül a károso-
dott szívbe fecskendezik be.

Őssejteket fecskendeztek
az agyba
Sikeresen zárult a szélütés után 

alkalmazott első őssejtkezelés biz-
tonságossági tesztje is. A kipróbá-
lásba bevont három páciens állapo-
tát azután értékelték a szakemberek, 
hogy a glasgow-i közkórházban, a 
Southern General Hospitalban ős-
sejteket fecskendeztek agyukba. A 
bizottság állásfoglalása szerint nem 
léptek fel mellékhatások a kezelés 
következtében. Az értékelés utat 
nyit a terápia szélesebb körű próbá-
inak megkezdésére a szélütésen át-
esett páciensek körében. A kezelést 
abban a reményben végzik, hogy az 
őssejtek segítenek megújítani a ká-
rosodott agyszövetet. Skót orvosok 
a ReNeuron biotechnológiai céggel 
együttműködve a tavalyi év végén 
kezeltek őssejtekkel egy szélütésen 
átesett idősebb férfit, aki elsőként 
részesült az úttörő terápiában. Az-
óta további két páciensnél alkalmaz-
ták a terápiát. A kutatásban nem 
embrionális őssejteket alkalmaztak, 
hanem magzatból származó őssej-
teket. Utóbbiaknak már nincs meg 
az a teljes körű átalakulási képessé-
ge, amellyel az embrióból származó 
őssejtek még rendelkeznek. Az eljá-

rást a próbába bevont emberek az 
isémiás stroke (vérrög miatti érelzá-
ródás) után 6-24 hónappal kapják, 
majd két éven át nyomon követik 
állapotukat.

Remény egyes
látásvesztetteknek
Hamarosan megkezdi első európai, 

humán embrionális őssejteket alkal-
mazó klinikai tesztjeit bizonyos típusú 
látásvesztések kezelésére egy amerikai 
biotechnológiai cég. A kísérleti te-
rápiára a massachusettsi székhelyű 
Advanced Cell Technology elnevezé-
sű vállalat kapott engedélyt, a kipró-
bálásba 12 pácienst vonnak be, akik 
egy vakságot okozó öröklött szembe-
tegséggel, az úgynevezett Stargardt-
szindrómával élnek. A Stargardt-
szindrómában az ideghártya külső 
rétege pusztul el. A betegség első 
tünetei igen korán, hatéves kor kö-
rül jelentkeznek homályos látással 
és szürkületi vaksággal, a páciensek 
kamaszkorra elveszíthetik látá-
sukat. A biotechnológiai vállalat 
2010 novemberében kapta meg az 
engedélyt az Egyesült Államokban 
a humán embrionális őssejtek fel-
használására. Az engedély alapján a 
klinikai vizsgálatok I. fázisa kezdőd-
hetett meg, amelyben összesen 12 
Stargardt-szindrómában szenvedő fel-
nőtt amerikai páciens vesz részt. A 
második ilyen jellegű klinikai teszt-
jükbe a cég kutatói száraz időskori 
makuladegenerációban (AMD) 
szenvedő betegeket vontak be idén 
januárban az Egyesült Államokban. 
Az európai kipróbálás megkezdésé-
re az engedélyt a brit egészségügyi 
hatóságok adták ki, a klinikai tesz-
teket a londoni Moorfields szem-
kórház orvosai irányítják.

Őssejttel a rák ellen
Oxfordi kutatóknak bőrsejtek-

ből kiindulva sikerült laboratóri-
umban létrehozni immunsejteket 
is, amelyek felhasználhatók a daga-
natos sejtek elleni harcban. Az em-
beri test saját immunrendszerének 
felhasználása új utat nyithat a rák 
elleni küzdelemben. A csontvelő-
ben kifejlődő dendritikus sejtek a 
fehérvérsejtek mindössze ezred-
részét teszik ki, és az elsők között 
találkoznak a szervezetet megtáma-
dó kórokozókkal, ezért az immun-
válasz elindításában kulcsszerepet 
töltenek be.

Talán kevesen tudják, hogy a ha
zai gyógykezelésben ma is ered
ményesen használatosak olyan 
hazai gyártású gyógyszerek, ame
lyek több mint 50 éve „indultak 
útjukra”. Gyártástechnológiájuk 
ugyan változott azóta, akárcsak 
kiszerelésük, esetenként már a 
gyártó sem az akkori (legalábbis 
nevében már nem az), de ettől 
függetlenül hosszú éveken át ott 
voltak (és ott vannak jelenleg is) 
a gyógyszerpiaci toplistán.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Iaşi-ban, a moldvai nagyváros-
ban, 1950-ben jött létre egy 
vegy- és gyógyszeripari vállalat, 

a későbbi Antibiotice. Ott kezdték 
meg 1956-ban gyártani a vényköte-
les penicillininjekciót (Penicilina G 
potasică), abból 2011-ig több mint 
280 millió flakont gyártottak. Ez 
volt a Romániában gyártott első an-
tibiotikum. Két évvel később, 1958-
ban kezdték el a Streptomicin gyár-
tását, amelynek megnevezése 2004-
ben Strevitalra változott. 1958 óta 
több mint 700 millió flakont gyár-
tottak le. 1968-ban kezdték meg 
Iaşi-ban a Moldamin elnevezésű 
antibiotikum gyártását. Ez a gyógy-
szer a gyár export-portfóliójának a 
„legidősebb” márkája, 20 országban 
jegyeztették be. 

Az ország egyik legrégebbi 
gyógyszergyára az 1921-ben léte-
sült Biofarm. Termék portfó liójának 
„veteránja” a közismert Romergan 
szirup, amely gyártását 1960-ban 
kezdték meg, s amely többek között 
álmatlanság leküzdésére, valamint 
nyugtatóként ajánlott (vényköte-
les). Ugyanitt és ugyanakkor, azaz 

1960-ban kezdték el gyártani az 
emésztési panaszokra javallott, a je-
lenleg Colebil néven forgalmazott 
Felagant (a névváltozásra 1963-
ban került sor). Majd 1961-ben az 
enyhe gyulladáscsökkentő hatású 
Romazulan oldatot (jelenlegi cso-
magolása 2004-től használatos).

Bukarestben 1962-ben egy 
új gyógyszergyár (Uzina de 
Medicamente Bucureşti) kezdte 
meg tevékenységét, a következő esz-
tendőben „dobta piacra” az azóta is 
listavezető fájdalomcsillapítót, az 
Algocalmint. Időközben azonban 
történt egy s más. 1990-ben a gyár 
neve megváltozott, Sicomed lett, 
majd a Zentiva többségi tulajdo-
nossá válása után annak nevét vet-
te fel; 2001 elején az Algocalmin 
vénykötelezetté vált, s ennek okán 
üzleti forgalma némileg visszaesett.

Ugyanez a gyár 1963-ban még 
két gyógyszer gyártását kezdte 
meg: a jelenleg is vény nélkül ki-
adható Antinevralgic fájdalom-
csillapítót, amely hosszú évek óta 
az eladott gyógyszermennyiségek 
toplistájának 8. helyét foglalja el, s a 
tavaly óta növekvő tendenciát mu-
tatott; a másik a gerontológiában 
használatos Gerovital H3 (nem té-
veszthető össze a kolozsvári Farmec 
által gyártott Gerovital márkanevű 
kozmetikumokkal).

Zárjuk a sort egy másik „öreg 
harcossal”: a Biofarm 1966-ban 
kezdte meg az emésztési zavarok és 
puffadás esetén használatos ugyan-
csak közismert Triferment gyártását. 
Ma egyre több „puffadás-leküzdési” 
készítményt reklámoznak, újabbnál 
újabbakat, de a puffadás nem új kele-
tű, mint ahogy az azt enyhítő szerek 
sem, köztük a „jó öreg” Triferment...

Csaknem félmillió forintnyi 
összeget is megtakarít-
hatnak évente a családok, 

pontosabban a háztartások azzal, 
ha megtervezik egy hétre előre ét-
rendjüket, illetve élelmiszer-vásár-
lásukat, ráadásul még egészségeseb-
ben is táplálkoznak – mutatta ki a 
brit egészségügyi minisztérium.

Megfigyelésébe 20 háztartást 
vont be a brit szaktárca: 10 gye-
rekes szülői párt, 5 gyermekte-
lent és 5 egyedülálló embert. A 

kutatók megkérték az alanyokat, 
hogy jegyezzék fel két héten át, 
mit esznek-isznak, majd a kapott 
ismeretek figyelembevételével 
tervezési tanácsokat adtak nekik. 
Hamarosan megmutatkozott az 
eredmény: átlagosan 29 fonttal 
csökkent a bevásárlások heti vég-
összege. Háztartásaikba az alanyok 
kevesebb felesleges dolgot, ugyan-
akkor több gyümölcsöt, zöldséget 
vettek-vittek – adta hírül a The 
Daily Telegraph című brit lap.

A 2011Es éV oRVosi áTTöRésEi 

Őssejtterápiák
„TARTós” GyóGyszEREK

Több mint 50 éve a piacon

Olcsóbb a tervezett 
otthoni étrend

 illusztráció



Az összeesküvéssel, a román 
gazdaság aláaknázásával és a 
Romgaz gáztermelő állami vál-
lalat megkárosításával gyanúsí-
tott csoport magja Ioan Niculae 
üzletemberből, a hat vegyipari 
kombinátból álló InterAgro cso-
port elnökéből, Marin Mirea, 
az InterAgro ügyintézőjéből és 
Kramer Alpár, a Romgaz marke-
tingigazgatójából állt – állítják 
törvényszéki források. 

Kezdetben mindhárom gya
núsított a Romgaz vezeté
sét igyekezett befolyásol

ni, majd fokozatosan a gazdasági 
minisztérium döntéshozóit kör
nyékezte meg – állítják az olcsón 
vásárolt földgáz ügyében kitört 
botrány újabb fejleményeként tör
vényszéki források.

Ioan Niculae vállalata nem 
volt jogosult csökkentett áron 
földgázhoz jutni, azonban a vál
lalat mégis áron alul kapott gázt, 
ugyanis a gazdasági tárcához be
nyújtott kérés indoklásában az 
szerepelt, hogy amennyiben az 
állam nem nyújt segítséget, akkor 
az üzemek bebuknak és mintegy 
hatezer alkalmazott munkanél
külivé válik. 

Az ügyben vádolt személye
ket a hírszerző szolgálat (SRI) 
egy ideig megfigyelte, majd a 
Szervezettbűnözés és Terrorizmus 
Elleni Igazgatóság (DIICOT) 

értesítése után a Romgaz, a gaz
dasági minisztérium és az Orszá
gos Energiaszabályzó Ügynökség 
(ANRE) 40 magas rangú hivatalno
ka ellen indult bűnvádi eljárás. A vád 
szerint ezek a személyek mintegy 
95 millió euróval károsították meg 
az államot úgy, hogy jóváhagyták a 

földgáz kedvezményes áron történő 
szolgáltatását a Ioan Niculae milli
árdos tulajdonában levő InterAgro 
kombinátnak. A földgáz kedvezmé
nyes áron történő szolgáltatása töb
bek között azért volt illegális, mert 
Niculae cégei jelentős adósságot hal
moztak fel az állam felé.

Rendkívül hibás politikának ne-
vezte Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes, hogy a magyar-
országi kormánypártok nem az 
RMDSZ-t támogatták, hanem 
azokat az erdélyi politikai cso-
portosulásokat, amelyek a szö-
vetséggel szemben próbálnak 
politikai alternatívát teremteni.

Markó Béla az Erdélyi 
Magyar Televízió egyik 
műsorában úgy nyilat

kozott: hibás politikának tartja, 
hogy az anyaországi kormánypár
tok nem az RMDSZt, hanem a 

szövetség alternatívájaként megje
lenni kívánó politikai fórumokat 
támogatják, és ez a hibás politika 
oda vezetett, hogy ma Románia 
és Magyarország viszonya nem 
annyira gazdag, mint amilyennek 
lennie kellene. Markó szerint Ma
gyarország és a magyarországi po
litikai pártok nem használták ki, 
hogy az RMDSZ fontos kormány
zati tényező Romániában. Szerinte 
„rendkívül ostoba az az elképzelés, 
miszerint át kell rendezni a romá
niai magyar politikát”. 

Hozzátette: a magyarországi po
litikusok nem veszik észre, mekkora 

esélyt szalasztanak el azáltal, hogy 
állandóan megpróbálják megkerül
ni az RMDSZt különösen most, 
amikor nem látható a gazdasági vál
ság vége. Rámutatott: a Fidesznek, 
az általa támogatott erdélyi politikai 
erőknek és az RMDSZnek is félre 
kellene tenniük ezeket a megosztá
si próbálkozásokat, és szolidárisan, 
egységesen kellene fellépniük.

A politikus kitért a Marosvá
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem helyzetére is, ahol a román 
többségű szenátus hónapok óta 
ellenzi a magyar intézetek létreho
zását, amit a tavaly hatályba lépett 
román oktatási törvény ír elő. 

Kifejtette: a román kormány 
még megvárja az egyetem szená
tusának a következő ülését, és ha 
akkor sem tesznek eleget a magyar 
intézetek létrehozására vonatkozó 
minisztériumi felszólításnak, akkor 
a B tervet alkalmazzák. Ez egyrészt 
szankciók alkalmazását jelenti, más
részt megpróbálják kormányhatá
rozattal létrehozni az intézeteket.

A miniszterelnökhelyettes 
szerint fontos az egyetemi auto
nómia, de elfogadhatatlan, hogy 
az egyetem vezetősége nem tartja 
tiszteletben az alkotmány és tör
vény által garantált magyar okta
tási jogokat.

Halálra ítéltek egy iráni szárma-
zású amerikai tengerészgyalo-
gost Iránban. Amir Mirzai Hek-
mati az iráni vádak szerint „a 
CIA javára végzett kémtevé-
kenységet”, ráadásul „a terroriz-
musban való részvétellel próbál-
ta megvádolni Iránt”.

Hekmatit Abdolgászem 
Szalavati bíró „moha
rebnek (Isten ellensé

gének) és velejéig romlottnak” 
nevezte. Az iráni igazságügyi ha
tóságok közlése szerint a vádlott 
beismerte, hogy kapcsolatban állt 
az amerikai Központi Hírszerző 
Ügynökséggel, és feladata az volt, 
hogy beférkőzzön az iráni hírszer
zési minisztériumba, de azt han

goztatta, hogy nem állt szándéká
ban ártani Iránnak.

A december 27i tárgyaláson 
az ügyész a legsúlyosabb ítéletet, a 
halálbüntetést kérte, úgy vélekedve, 
hogy a vádlott vallomásából egyér
telműen kiderül: együttműködött 
a CIAval, és az iráni nemzetbiz
tonság ellen cselekedett. Az elsőfo
kú ítélettel szemben még helye van 
fellebbezésnek.

Az Egyesült Államok felszó
lította Teheránt Hekmati szaba
don bocsátására. Svájci diploma
ták, akik az – Iránnal diplomáciai 
kapcsolatban nem álló – Egyesült 
Államok érdekeit képviselik az or
szágban, szombaton kérték, hogy 
találkozhassanak a vádlottal, de 
erre nem kaptak engedélyt.
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RoMgAZ-BotRáNy

Három értelmi szerzőről beszélnek

Markó: rossz irányba mutató
magyar politika

KéMBotRáNy IRáNBAN

Halálra ítéltek
egy amerikai állampolgárt

A Romgaz medgyesi székháza. Kedvezményes árú botrány

Markó Béla. Erős hangú bírálat a magyarországi kormánnyal szemben

MuNKANélKülISég A SZIgetoRSZágBAN

A kelet-európaiakat 
okolják a britek

Összefüggést lát az elmúlt nyolc 
év kelet-európai bevándorlása 
és a nagy-britanniai fiatalokat 
sújtó növekvő munkanélküliség 
között a Migration Watch uK 
nevű brit konzervatív, a nagy-
arányú bevándorlást erőtelje-
sen ellenző kampánycsoport.

A hétfőn közzétett jelentés 
rámutatott, hogy 2004 első 
negyede és 2011 utolsó har

mada között több mint 600 ezerrel 
nőtt a posztszovjet térségben szüle
tett munkavállalók foglalkoztatása 
a szigetországban. Ugyanebben az 
időszakban csaknem megduplázó
dott, 575 ezerről több mint egymil
lióra nőtt a munkanélküli brit fiata
lok száma.

A szervezet elnöke elmondta, 
hogy az említett összefüggés vizsgá
lata nem tekinthető tudományosan 
megalapozottnak, és az erre irányu
ló kísérleteket gyakran bírálat érte. 
Andrew Green mindazonáltal hang
súlyozta: a két statisztikát együtt 
szemlélve a legelfogulatlanabb em
berek is úgy ítélnék meg, hogy kivé
teles egybeesésről van szó, különösen 
annak tükrében, hogy a szóban for
gó 8 ország emigránsai aránytalanul 
fiatalok, jól képzettek, készek ala
csony munkabérért dolgozni és erős 
munkamorál hajtja őket. A szervezet 

vezetője ugyanakkor elismerte, hogy 
a hatás valódi mértékének megálla
pításához további kutatásokra van 
szükség.

A magát függetlenként megha
tározó Migration Watch UK agy
tröszt felméréséből kiderült az is, 
hogy a brit munkanélküli fiatalok 
bizonyos része nappali tagozatos 
hallgató lehet, akik részidős munká
val próbálják tanulmányaikat lehe
tővé tenni.

A posztszovjet térség nyolc 
államának – Lengyelország, Ma
gyarország, Csehország, Szlovákia, 
Szlovénia, Lettország, Litvánia és 
Észtország – 2004. májusi EUcsat
lakozásával lényegesen megnőtt a 
térségből az Egyesült Királyság
ba vándorlók száma. A 2007ben 
csat lakozott Románia és Bulgária 
bevándorlói 2014ig csak munka
vállalási engedéllyel dolgozhatnak a 
szigetországban.

Matt Cavanagh, az Institute for 
Public Policy Research (IPPR) bal
oldali brit agytröszt vezetője a fel
méréssel összefüggésben a BBCnek 
azon véleményének adott hangot, 
miszerint a jelentés csak találgatás, 
amely ravasz módon kutatásként 
lett bemutatva. Az IPPR szerint a 
brit fiatalkorúak munkanélkülisége 
már a keleteurópaiak beáramlása 
előtt növekedésnek indult.



A nőknél cseh címvédést, a 
fér fiaknál pedig holland győzel
met jegyeztek a budapesti 
Vá rosligeti Műjégpályán ren
dezett, tegnap este zárult ösz
szetett gyorskorcsolyaEurópa
bajnokságon.

A kétszeres olimpiai bajnok 
cseh Martina Sablikova – 
aki a 2007-es, 2010-es és a 

tavalyi kontinensviadalon is nyert – 
a legrövidebb, 500 méteres táv kivé-
telével 1500, 3000 és 5000 méteren 
is a leggyorsabbnak bizonyult, s egy 
pályarekordot is felállított a felújí-
tott műjégen. Az Eb-ezüstöt a 39 
esztendős, ötszörös olimpiai bajnok 
német Claudia Pechstein szerezte 
meg, míg a bronzérem az ugyancsak 
ötkarikás aranyérmes holland Ireen 
Wüst nyakába került. Sablikova szá-
mára a pénteki 500 méteres verseny 
katasztrofálisan alakult, csak a 14. 
legjobb időt érte el, ám az esti 3000 
méteres számban pályarekorddal 
győzve javított, majd szombaton 
1500-on is meggyőző fölénnyel dia-
dalmaskodott, így a vasárnapi 5000 
méternek már úgy vághatott neki, 
hogy ha nem hibázik nagyot, biz-
tosan megvédi címét. Sablikova az 

utolsó párban, Pechsteinnel együtt 
lépett jégre a női verseny leghosz-
szabb távján. A címvédő néhány kör 
után már a legjobb részidőket hozta, 
a végén pedig hatalmas előnnyel, a 
második Pechstein idejénél is több 
mint 12 másodperccel gyorsabban 
teljesítve a távot, megnyerte pályafu-
tása negyedik összetett Eb-aranyát. 
Az Eb egyetlen magyar indulója, 
Tóth Ágota 500-on 20., 1500-on 
22., 3000 méteren pedig utolsó, azaz 
23. lett, ezzel nem jutott be a legjobb 
12 közé, így a vasárnap sorra került 
5000 méteres számban már nem 
állhatott rajthoz. A férfiaknál a ko-
rábban négyszer győztes, olimpiai 
bajnok holland Sven Kramer nyer-
te az összetett gyorskorcsolya-Eb-t. 
A négyszeres világbajnok, sérülés 
miatt másfél évet kihagyó Kramer a 
legrövidebb, 500 méteres táv kivéte-
lével 1500, 5 ezer és 10 ezer méteren 
is győzött a Városligeti Műjégpá-
lyán, s két pályarekordot állított fel. 
Az ezüstérmet Kramer honfitársa, a 
csapatban olimpiai bronzérmes Jan 
Blokhuijsen szerezte meg a budapes-
ti kontinensviadalon, míg a dobogó 
alsó fokára az 1500 méter ötkari-
kás bronzérmese, a norvég Havard 
Bökko állhatott fel.

A román kosárlabdabajnokság 
őszi idényéből elhalasztott mér
kőzést pótolja ma a Csíkszere
dai Hargita Gyöngye KK és a 
Kolozsvári UMobitelco. A csíki 
alakulat jó játékkal szeretne 
előrukkolni a címvédő ellen.

Múlt héten kezdte meg 
felkészülését a tavaszi 
idényre a Csíkszeredai 

Hargita Gyöngye KK férfi-ko-
sárlabdacsapata, amely ma este 
20.30-tól a címvédő Kolozsvári 
U-Mobitelco együttesét fogadja 
a helyi sportcsarnokban. A csíki 
csapat trénere, Lászlófy Botond, 
lapunknak elmondta, hogy szeret-
nének meglepetést okozni. „Jobb 
lábbal szeretnénk kezdeni az évet. 

Kellő hozzáállást várok a csapa-
tomtól, és remélem, jól fogunk ját-
szani. Az új játékossal meglepetést 
tudunk okozni, bizakodó vagyok. 
Az elmúlt napokban a védekező 
játékunkon próbáltunk meg változ-
tatni, továbbá a most jött Ashley 
Championt próbáltuk meg beépí-
teni a csapatba. Persze ehhez több 
idő kell, de nagyon rutinos, tapasz-
talt játékosról van szó, aki jól ismeri 
az európai kosárlabdát. A játékba 
való beilleszkedése nem okozott 
gondot. Egy kicsit a gyorsaságán 
kell javítson, továbbá a testsúlyából 
kell leadjon. Az nem nagyon lát-
szik, hogy a tavalyi idényt sérülés 
miatt kihagyta, hiszen folyamato-
san edzett egyéni edzésterv szerint” 
– mondta Lászlófy.

A kolozsvári csapatból a mai 
mérkőzésen két meghatározó játé-
kos nem fog pályára lépni. Mihai 
Silvăşan hátgerincproblémákkal, 
míg Tyler Morris ínszalagszakadással 
küszködik. Utóbbi az egész idényt ki 
kell hagyja. Az U felkészülését ki-
hagyta Chetreanu és Mihai Paul, de 
mindketten pályára léphetnek ma, 
akárcsak a hétvégén a Nagyszeben 
elleni barátságos találkozón kisebb 
sérülést szenvedő, nagyon látvá-
nyosan játszó, Kyndall Dykes is. A 
Szamos-parti alakulatnál viszont 
pályára léphet a próbajátékon levő 
Phill Jones, beállós, aki sok gondot 
okozhat majd a magasságával (2,11 
cm) és a játéktudásával is.

A két gárda legutóbb 2011. au-
gusztus 28-án találkozott szintén 
Csíkszeredában, amikor a címvédő a 
megyeszékhelyen tartotta az edzőtá-
borát. Azon a mérkőzésen az U 29 
ponttal nyert 74:103 arányban.

Romániakupa
A negyeddöntő mérkőzéseit 

rendezték a kosárlabda Romá-
nia-kupában a hétvégén. A visz-
szavágókra ma kerül sor. Mint 
ismeretes, az Otopeni visszalé-
pése nyomán a Nagyváradi VSK 
játék nélkül jutott a sorozat Final 
Fourjába. A műsor: Medgyesi 
Gaz Metan – Bukaresti CSM (17, 
Digi Sport 1, az első mérkőzésen: 
85:91), BCM U Piteşti – Buka-
resti Dinamo (18, TVR3, 67:67), 
CSU Asesoft Ploieşti – Temesvári 
BC (18.45, Digi Sport 1, 65:91).

Sport

Jó játékban bíznak a csíki kosarasok, akik meglepnék az U-t Fotó: Darvas attila / archív

MEGlEpnéK KolozsVáRt A CsíKiAK

A címvédővel játszanak a kosarasok

Sablikova megállíthatatlan 
volt Budapesten

12. olDal | 2012. január 10., keDDhargitanépe

 hirDetések

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 12 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 
3. szám alatt árverés útján eladásra kerülnek az adós ORIENT Kft. (fiskális 
lakhelye: Gyergyócsomafalva 1501. szám, Hargita megye, fiskális azonosító-
száma: 5396276) tulajdonát képező következő ingóságok:

Fafeldolgozó műhely – gatter, Gyergyócsomafalva 
sz.n., telekkönyvi kivonat 50309, kat. szám 22. 

23 000 lej

terület: 3009 m2 udvar és kert 63 200 lej

ÖsszEsEn: 86 200 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy 
nappal a Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán 
kell benyújtani (Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. szám ) a következő 
dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető 
a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os 
folyószámlára (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képvise-
lő 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 eseté-
ben a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibo-
csátott 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 közbe-
iktatott személy révén. 

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

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

rósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakasza-
inak 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.

Sporthírek
teremfoci körzetiseknek
Január utolsó hétvégéjén rende-

zik a már hagyományos teremtornát 
az Udvarhely körzeti labdarúgó-baj-
nokságban szereplő együtteseknek. 
A szervezők tájékoztatása szerint ez-
úttal is 32-es mezőnnyel számolnak. 
A jelentkezés már elkezdődött, a csa-
patvezetők január 19-ig jelezhetik, 
hogy részt kívánnak venni a tornán. 
Ezt munkanapokon 16 és 17 óra kö-
zött tehetik meg a székelyudvarhelyi 
sportcsarnoknál. A sorsolást január 
23-án, 18 órától tartják, a torna idő-
pontja pedig 27-29.  

nemzetközi labdarúgás
Il Calcio. Az olasz labdarúgó-

bajnokság 17. fordulójában: Siena 
– Lazio 4–0, Inter – Parma 5–0, 
Udinese – Cesena 4–1, Atalanta 
– Milan 0–2, Bologna – Catania 
2–0, Cagliari – Genoa 3–0, Lecce – 
Juventus 0–1, Novara – Fiorentina 
0–3, Roma – Chievo 2–0, Palermo 
– Napoli 1–3.

Primera División. A spanyol 
labdarúgó-bajnokság 18. forduló-
jában: Santander – Zaragoza 1–0, 
Levante – Mallorca 0–0, Sociedad 
– Osasuna 0–0, Real – Grana-
da 5–1, Malaga – Atletico 0–0, 
Vallecano – Sevilla 2–1, Getafe – 
Bilbao 0–0, Villarreal – Valencia 
2–2, Betis – Gijon 2–0, Espanyol 
– Barcelona 1–1.



lakás

KIADÓ háromszintes épület, 
egyben vagy szintenként a Márton 
Áron utca 39. szám alatt. Telefon: 
0745–507290. (21123)

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

Sürgősen ELADÓ felújított, sa
ját hő központtal rendelkező, 4 szo
bás tömb házlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 0744–558686.

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

ELADÓ garzonlakás felújított 
állapotban a Hunyadi János utcá
ban. Telefon: 0747–547294, 0743– 
371292. (21081)

ELADÓ lakás sorházban Tap
locán, a Hollók utcában. Irány
ár: 33 000 euró. Telefon: 0723–
365084. (21113)

ELADÓ vagy KIADÓ Balán
bánya központjában, a Virág utca 
41. szám alatt 2 szobás, felújí
tott lakás jutányos áron. Telefon: 
0744–625736. (21114)

telek

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

jármű

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

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

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

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os, fullextrás, frissen be
hozva. Irányár: 3700 euró. Telefon: 
0726–604932, 0266–334468.

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

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel 
Tigra 1.6-os, új téli, nyári gu
mikkal, ABS, szervo, elektromos 
ablakok, 2013-ig érvényes mű
szakival, hargitai rendszámmal. 
Ára: 2000 euró. Telefon: 0742–
588067.

vegyes

Kuvasz kutyakölykök ELADÓK. 
Telefon: 0742–709607.

VÁSÁROLNÉK vágómarhát. Te
lefon: 0745–184962.

ELADÓ bükk tűzifa, vegyes: nyír 
és nyár, cserefa már 100 lej/méte
re. A szállítás megoldható már egy 
öltől. Igény szerint aprítjuk, házhoz 
szállítjuk. Telefon: 0752–632182, 
0756–745736. (21104)

ELADÓ új, egysoros, szalagos 
burgonyapergető gép. Beszámí
tok vágni való sertést. Ára: 1000 
euró. Telefon: 0743–663536. 
(21105)

ELADÓ Strauss koncert pianíno 
(Lauberger és Gloss). Ára: 18 000 
lej. Telefon: 0266–321512.

felhívás

Jelen okiratban az érdekel
tek tudomására hozzuk, hogy 
Gyergyószentmiklós Bíróságá-
nak napirendjén szerepel a 
Gyergyóremete község, Szent Ist
ván u. 51. szám alatti, Hargita me
gyei, a gyergyóditrói 2376 számú 
telekkönyvből a gyergyóremetei 
50370 számú telekkönyvbe átírt, 
9146/2/2/a, 9146/2/2/c, 9143/1/b 
helyrajzszám alatt szereplő ingat
lan 1582/234/2010 számú elbirtok
lási ügycsomója, 2012. február 7-i 
tárgyalási határidővel. Felhívunk 
minden érdekelt személyt, aki vala
milyen jogot formál a szóban forgó 
ingatlannal kapcsolatban, hogy fo
galmazza meg Gyergyószentmiklós 
Bíróságához a 2012. február 7-i 
tárgyalási határidővel szereplő 
1582/234/2010. számú ügycsomó 
tárgyában intézett elbirtoklást kifo
gásoló kérelmét.

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz 
szük  séges iratok hiteles FOR-
DÍTÁ SA ked vező áron, rövid ha
táridővel, a kon zulátussal szem
beni for dító iro dában. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mind
azoknak, akik

ANTAL ISTVÁN ÖRS 
építészmérnök

temetésén részt vettek, sírjára 
virágot helyeztek és a nehéz pil
lanatokban mellettünk álltak. A 
gyászoló család.

Hálás köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik drága ha
lottunk,

SÜKET ILLÉS

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

megemlékezés

Ez a nap az emlékezés napja,
névnapod alkalmából
érted imádkozunk
halkan zokogva,
nyugodjál csendesen,
legyen békés álmod,
találj odafent örök boldogságot.

FARKAS VILMOS

névnapja alkalmából kérjük a jó 
Istent, adja meg neki, hogy mél
tóképpen ünnepelhessen odafent 
az égiek otthonában. Bánatos 
szülei – Csíkszenttamás.

Hirdetések

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

Fájó szívvel emlékezünk 
2009. január 8ra,

GERGELY BERTA
szül. Márton

halálának 3. évfor
dulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – 
Csíkszereda. (21119)

A semmi ágán ül szívem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szelíden,
s nézik, nézik a csillagok.

(József Attila)

Fájó szívvel emlékezünk 
2009. január 11re,

ERŐSS KATALIN
szül. Nagy

halálának 3. évfor
dulóján. Az engesztelő szentmi
se 2012. január 11-én 18 órakor 
lesz megtartva a Millenniumi
templomban. Szép emléked szí
vünkben őrizzük. Fájdalommal 
gondolunk rád! Szeretteid – 
Csíkszereda. (21117)
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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.

A Hargita Megyei Mentőszolgálat

GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz
mentőautóra, meghatározott időszakra,

a bélbori mentőpontra.
Szakmai önéletrajzokat a hirdetés megjelenésétől számított 15 

napig fogadunk.
Részletekről lehet érdeklődni a hivatal székhelyén, Csíkszeredában, 

a Kossuth Lajos utca 4. szám alatt, illetve telefonon 
a 0266–371562 vagy a 0722–497663-as számokon.

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

Ez megoldható saját hőközponttal!

A nyári és őszi bürokratikus ügyintézési torlódások elkerü
lése érdekében minél hamarabb, már most jelentkezzenek az 
INSTHARnál.

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

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

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

Az UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR Rt.

Zetelaka község, Zeteváralján található Törpe vízierőmű működte
téséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargi
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltün
tetésével.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313.
Fax: 0266–310041. 

A PROD MOB SZABÓ Kft.
– Csíkszereda, Szék II. út 16. szám, Hargita megye – 

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Szék II. út 16. szám alatti 
telephelyen folytatott Bútorgyártási tevékenység működtetéséhez a 
környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargi
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltün
tetésével. Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A Hargita Népe
Lapkiadó

 
lapkihordókat 

és rikkancsokat 
KERES 

Udvarhelyszéken.

Telefon:
0733–553014.

A CSÍKSZENTKIRÁLYI
KÖZBIRTOKOSSÁG

IGAZGATÓTANÁCSA

2012. január 13án 9 órától 
nyílt árverést szervez

a közbirtokosság székhelyén 
971 m3 lábon álló, végvágásból 

származó famennyiség
kitermelésére.

Érdeklődni lehet a 0266–
332880-as telefonszámon

és a közbirtokosság
székhelyén.



Rájátszást éRő helyen a steaua

Hazai győzelmek a MOL Ligában

14. oldal |  2012. január 10., KEddhargitanépe Sport
Jégkoronghírek

Mindhárom romániai csapat 
győztesen hagyta el a jeget va-
sárnap este a jégkorong MOl 
ligában. Csíkszeredában a 
hsC a sapa Fehérvár aV19-et, 
Brassóban a Corona Fenestela 
68 az Újpestet, Bukarestben a 
steaua a Miskolci jegesmed-
véket győzte le. a bukarestiek 
a sikernek köszönhetően im-
már az utolsó rájátszást érő 
hatodik helyen állnak, a barca-
ságiak pedig pontban beérték 
a miskolciakat, ám gyengébb 
gólarányuknak köszönhetően 
a negyedik helyen maradtak. a 
bukaresti mérkőzés vége előtt 
tömegverekedés volt a pályán.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Remekül sikerült a románi-
ai csapatoknak az elmúlt 
hétvége a jégkorong MOL 

Ligában, mindhárom együttes 
győzött pénteken és vasárnap is. A 
Steaua immár az utolsó rájátszást 
érő hatodik helyen áll, a brassói-
aknak is csak a gyengébb gólará-
nyon múlik a harmadik hely, ám 
egy mérkőzéssel kevesebb van a 
„méhecskéknek”, mint a közvetlen 
ellenfél Miskolcnak. A HSC Csík-
szeredának még két győzelemre 
van szüksége ahhoz, hogy meg-
nyerje a sorozat alapszakaszát.

A HSC a vasárnapi mérkő-
zésen hamar vezetést is szerzett, 
ám az ötödik percben már újra 
egyenlő volt az állás, amely hat 
percig tartott. A huszonhat 
perc gólcsendet két gyors csí-
ki találat követte, a hajrában a 
vendégek szépítettek, a kétgólos 
hazai győzelem azonban nem 
tükrözte a pályán történteket. 
A helyzetek kihasználása to-
vábbra is aggasztó, ezt a csapat 
edzője is megerősítette. „Iramos 
találkozó volt, hiszen egy fia-
tal, jól korcsolyázó csapat ellen 
játszottunk, aki rákényszerített 
arra, hogy mi is növeljük a tem-
pót. Sokkal jobban ment a játék, 

mint az előző meccseken, ám a 
helyzetkihasználásunk továbbra 
is siralmasan gyenge” – mond-
ta lapunknak Nagy Béla. A 
vendégek szakvezetője viszont 
elégedett volt játékosaival: „A 
Bukarestben pénteken nyert 
helyzetből elvesztett találkozó 
egy kissé a padlóra küldte a srá-
cokat, ám ez nem látszott vasár-
nap a pályán. Egy nagyon erős 
HSC ellen remekül helytáll-
tunk, jól játszottunk, az utolsó 
harmad elején azonban kaptunk 
két gólt, így már nem lett szoros 
a vége. A vereség ellenére elége-
dett vagyok a fiúkkal” – mondta 
a meccs végén Kóger István.

Az 54. percben egy, a csíki 
kapu előtti kavarodást követően 
Hajós és Hurtaj összeszólalkozott, 
majd ütést is váltott a két hokis. A 
HSC légiósa a büntetőpadra kor-
csolyázás közben hokibotjával tett 
ütőmozdulatot a fehérvári hokis 
felé, tettét a játékvezető végleges 
kiállítással súlytotta.

tömegverekedés a végén
A Steaua vasárnapi sikere 

nemcsak a fővárosiakat segítette, 
hanem közvetlen a barcaságiak-
nak is jól jött a miskolciak veresé-
ge. A bukarestiek a győzelemnek 
köszönhetően helyet cseréltek 
és hárompontos előnyre tettek 
szert a „kicsi Volánnal” szemben, 
így már az utolsó rájátszást érő 
hatodik helyen állnak. A Steaua 
– Jegesmedvék hat gólját idegen-
légiósok szerezték – Persson mes-
terhármast ért el –, a bukarestiek 
a hetedik perctől végig vezettek a 
meccsen. A találkozó utolsó előtti 
percében tömegverekedés tört ki 
a jégen, a bírók egy végleges ki-
állítást és két végleges fegyelmit 
ítéltek, négyen pedig kisbüntetést 
kaptak.

A Corona Fenestela 68-nak 
nem okozott nagy gondot Brassó-
ban az Újpest, a hazaiak hétgólos 
különbséggel nyertek, ma pedig a 
fehérváriakkal néznek farkassze-

met, győzelem esetén pedig meg is 
előzhetik a miskolciakat a tabellán.

eltiltások
A HSC – Fehérvár mérkőzé-

sen végleges kiállítás miatt Hurtaj 
kétfordulós eltiltást kapott, a 
szlovák légiós így a csíkiak pénte-
ki, Miskolc és a vasárnapi, Ferenc-
város elleni idegenbeli találkozón 
nem léphet jégre.

A Steaua – Jegesmedvék 
meccsen Kostandi kapott végle-
ges kiállítást, ez automatikusan 
kétfordulós eltiltást jelent. A bu-
karestiek védője a pénteki, Dab.
Docler és a vasárnapi, Újpest el-
leni idegenbeli meccset hagyja 
ki. A tegnapelőtti meccsen a mis-
kolciaktól Popovics Patrik végle-
ges fegyelmit kapott, számára az 
idényben ez volt a második ilyen 
büntetés, ezért a hokis pénteken 
a HSC, vasárnap a Brassó elleni 
hazai mérkőzésen nem léphet pá-
lyára. Szintén végleges fegyelmit 
kapott Munteanu Alexandru is, 
de neki ez az első ilyen büntetése 
az idényben.

eredmények
HSC Csíkszereda – Sapa Fe-

hérvár AV19 4–2 (2–1, 0–0, 2–1) 
/Becze (2.), Petres (16.), Virág 
(43.), Szőcs (45.), illetve Kiss (5.), 
Hajós (58.)/.

Steaua – Miskolci Jegesmedvék 
5–2 (3–1, 0–1, 2–0) /Krug (3.), 
Persson (7., 50., 59.), Poznik (17.), 
illetve Saluga (3.), Dubek (33.)/.

Brassói Corona Fenestela 68 
– Újpest 11–4 (4–0, 3–3, 4–1)  
/Boros (4., 13.), Filip (10.), Ador-
ján (17.), Péter (29., 39.), Pál 
(38.), Varga (44., 58.), Zsók (55.), 
Bartzen (56.), illetve Szirányi 
(21.), Rusznyák (28.), Roczanov 
(31.), Gergely (60.)/.

A tegnap esti Dab.Docler – 
Ferencváros találkozó lapzárta 
után ért véget, ma 17.30-tól (Digi 
Sport 2) a Corona Fenestela 68 a 
Sapa Fehérvár AV19 ellen lép jég-
re Brassóban.

hirdetéseK

Verekedéssel zárult vasárnap a Steaua – Miskolci Jegesmedvék közötti mérkőzés fotó: ovidiu trandafir

Magyar bajnokság. Megkez-
dődött a magyar kölyökbajnokság 
(U14) középszakasza, az ISK–HSC 
Csíkszereda ma fejezi be a pénteken 
kezdődött magyarországi túráját. 
Eredmények: ISK–HSC – Fehérvár 
0–13, ISK–HSC Dab.Docler 7–4 
(a csíki gólszerzők: Fejes 2, Császár, 
Sándor 2, Mihály, Búzás), UTE-
Stars – ISK–HSC Csíkszereda 
5–4 (a csíki gólszrezők: Zsigmond 
2, Császár, Mihály). Az ISK–HSC 
– Debrecen találkozó ma 19.30-tól 
kezdődik.

Női ifi vb. A Csehországban 
rendezett női U18-as világbaj-
nokságot Kanada nyerte, miután a 
döntőben 3–0-ra győzött az USA 
csapata ellen. 2008 óta rendeznek 
ifjúsági vb-t a nőknek, mind az 
ötször ez a két válogatott játszot-
ta a döntőt. A kiesés elkerüléséért 
játszott párharcban Oroszország 
a hosszabbításban harcolta ki a 
bennmaradást kettejük harmadik 
mérkőzésén, így Svájc jövőre a Di-
vízió I-ben játszik Magyarország 
helyett. A magyar női U18-as vá-
logatott jövőben Kanadával, Né-

metországgal és Finnországgal ke-
rül egy csoportba. A lebonyolítás 
értelmében a körmérkőzések utáni 
első kettő az elődöntőben folytat-
ja, a csoportharmadikok egy mecs-
csen döntenek az ötödik helyről, 
míg az utolsók három mérkőzést 
játszanak a bennmaradásért.

KHL. A nemzetközi hírforrá-
sok szerint egy újabb ország köte-
lezte el magát a KHL-csatlakozás 
mellett. Az elmúlt év végén a KHL 
vezetősége Svájcba látogatott, és 
aláírtak egy szándéknyilatkozatot, 
amely szerint a 2014/2015-ös sze-
zonban egy svájci csapat indulhat az 
orosz bázisú nyílt ligában, Helvetiks 
néven. A svájciaknak van idejük 
megszervezni az infrastruktúrát és 
megszerezni a pénzügyi garanciá-
kat, az erre vállalt határidő 2014. 
április 30. Korábban több nyu-
gat-európai ország is szóba került 
lehetséges partnerként, legutóbb 
Dánia gondolkodott el ezen a lehe-
tőségen. Ettől függetlenül továbbra 
is csak egy nem exszovjetállam-beli 
csapat szerepel a KHL-ben, a szlo-
vákiai Lev Poprad.
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Kedd 
Az év 10. napja, az év végéig 356 nap 

van hátra. Napnyugta ma 16.51-kor, nap-
kelte holnap 7.58-kor. 

Isten éltesse
Melánia nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Melánia jelentése: fe-

kete, sötét. 

Január 10-én történt 
1863. Londonban felavatták a világ első 

földalatti vasútját. 
1920. A békeszerződések ratifikációs 

okmányainak kicserélésével életbe lépett 
az első világháborút lezáró versailles-i bé-
keszerződés. 

1946. Londonban megkezdődött az 
ENSZ első közgyűlése. 

1984. Az Egyesült Államok és a Vati-
kán majdnem száz év után helyreállította 
diplomáciai kapcsolatait. 

Január 10-én született 
1783. Amadé Tádé gróf, zongoramű-

vész és zeneszerző 
1858. Törley József pezsgőgyáros 
1883. Alekszej Tolsztoj szovjet-orosz 

író, elbeszélő 
1887. Robinson Jeffers amerikai költő, 

drámaíró 
1917. Buffalo Bill amerikai vadász, mu-

tatványos, akrobata, író 
1936. Robert Woodrow Wilson No-

bel-díjas amerikai rádiócsillagász 

Január 10-én halt meg 
1602. Claude Fauchet francia törté-

nész, irodalomtörténész, „Franciaország 
történetírója” 

1971. Coco Chanel francia divattervező 
1978. Lengyel Lajos Kossuth-díjas gra-

fikus, könyvművész, fotográfus

közlemény

A Hargita Megyei Egészségbiztosító 
Pénztár felhívja azon orvosi és gyógysze-
részeti szolgáltatásokat nyújtó rendelők és 
intézmények, illetve orvosi segédeszközö-
ket forgalmazó cégek vezetőinek figyelmét, 
akik a 2012-es évre szerződést akarnak köt-
ni, illetve folytatni szeretnék a tevékenysé-
get az egészségbiztosító pénztárral, hogy a 
szerződéskötéshez szükséges dokumentu-
mok leadási határideje 2012. január 16-a. 
A szerződéskötés befejezésének határideje 
2012. január 31-e. A szükséges dokumen-
tumok jegyzéke megtekinthető az egész-
ségbiztosító pénztár honlapján (www. 
cashr.ro), vagy az intézmény székhelyén. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket 

vetítik a Relax 3D Club mozitermében 
(Székelyudvarhely, Solymossy utca 1. 
szám): ma 18 órától A titánok harca fil-
met tekinthetik meg az érdeklődők. Pén-
teken és szombaton 18 órától a James 
Cameron által rendezett Sanctum című 
film kerül vetítésre, míg vasárnap délelőtt 
11 órakor a gyerekeket várják a moziba, 
akik a Szépség és a szörnyeteg című rajz-
filmet nézhetik meg. Vasárnap 18 órától 
az Eredet című filmet vetítik. A téli szün-
időben minden délelőtt 11 órától várják 
az animációs filmek kedvelőit.

Képekben Dél-Amerikáról
A világ legdélebbi trekking útvona-

lain címmel rendeznek vetített képes 
előadást január 12-én, csütörtökön 18 
órától a csíkszeredai Sapientia egyetem 
15-ös termében. A Csíkszéki EKE és a 
Sapientia  – EMTE szervezésében zaj-
ló bemutatón Kedves Ferenc és Kedves 
Zsuzsa CSEKE-tagok 2011-es dél-ame-
rikai útjukról tartanak beszámolót.

Székely hazát akarunk
Kádár Gyula történész Székely hazát 

akarunk című könyvét tematikus elő-
adással egybekötve mutatják be január 
13-án, pénteken 18 órától a Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatal gyűléstermében. 
A bemutatót az RMDSZ Csíkszereda 
Városi Szervezete és Csíkszereda Megyei 
Jogú Város szervezi.

miben segíthetünk

A Marosvásárhelyi Rádió szerda dél-
ben negyed egykor kezdődő Miben se-
gíthetünk? című műsorának meghívottja 
a Maros Megyei Nyugdíjpénztár igazga-
tója, Morent Ilona. A hallgatók a műsor 
idején kérdéseket tehetnek fel a 0265–
307777 vagy a 0365–424433-as tele-
fonszámokon, illetve a 0755–044519-
es SMS-számon, valamint a műsort 
megelőzően is, a mibensegithetunk@
marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen. 
Műsorvezető: Agyagási Levente.

 www.parapista.com

– Nesze, Áron, egy kis zsebpénz. De aztán nehogy valami hülyeségre költsd, fiam, 
inkább idd meg rendesen!

HIRDETÉS

Boldogság, gyere haza – 
a magyar kultúra napján

A magyar kultúra napja nem tartozik 
a hivatalos, piros betűs ünnepek 
közé, de már hosszú évek óta egyre 

eredményesebben hívja fel a figyelmet azok-
ra a tárgyi és szellemi értékekre, amelyeket 
méltán érezhetünk magunkénak. A dátum 
apropóját az az esemény szolgálja, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte 
be a Himnusz megírását. Ennek emléké-
re 1989-től január 22-én a magyar kultúra 
napját ünnepeljük. 

Székelyudvarhelyen a méltán híres Cser-
háti Zsuzsa dalait felidéző produkciót te-
kinthetik, hallgathatják meg az érdeklődők. 

Az előadásra január 19-én, csütörtökön este 
20 órától kerül sor a Mokka kávézóban. 

A Csurulya Csongor által átdolgozott 
és rendezett darabot Vidovenyecz Edina 
színművész adja elő Zerkula György zon-
gorakíséretével. A Boldogság, gyere haza 
egy hétköznapi történet, melyben a kar-
rier, család, szerelem, szeretet, barátság 
színterein küszködi végig magát egy nő. 
Egy történet, melyben a dalok hol sóha-
jok, hol kacajok, s hol ragyogások vagy 
éppen hamuvá porladások húrjain szól-
nak. Egy történet az „egyetlen” érzésről, 
a csodálatos Cserháti Zsuzsa emlékére.

Hahota-kabaré

Nyakig pácban című 
zenés szilveszteri 
ka baréműsorával 

lép színpadra a marosvásár-
helyi Ha hota Színtársulat 
Korondon, a Művelődési 
Házban január 17-én 19 
órától; Székelyudvarhelyen 
a Művelődési Házban janu-
ár 19-én 19 órától, 20-án 17 
órától, illetve 20 órától; Csík-
szeredában pedig a Csíki Játék-
szín 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 kabaré-
műsorukat. 

Szereplők: Puskás Győző, 
Székely M. Éva, Boér Orsolya, 
A. Kiss Andrea, Cseke Péter, 
Kelemen Barna, Szőlősi-Pénzes 
Szilárd. Rendező: B. Fülöp 
Erzsébet. Producer: Jakab 
Zsombor. Koreográfia: Selyem 
Ildikó. Harmonikán közre-
működik: Apostolache Zénó. 

Internetes helyfoglalás a www.hahota.com 
oldalon lehetséges. 
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Látványos kitöréssel 
„ünnepelt” az Etna

Látványos bemutatóval kezdte az új évet 
az Etna: hatalmas hamufelhőt bocsátott 
ki Európa legmagasabb aktív tűzhányó-

ja. A jelenleg 3322 méter magas tűzhányó óriás 
hamufelhője körülbelül két kilométerre nyúlt a 
hegy csúcsa fölé. A kitörés rövid volt, és néhány 
órás lávatűzijátékos működés után hajnalhasad-
tára érte el a kiteljesedését, amikor hirtelen né-
hány száz méter magasra csapott fel a lávaszökő-
kút. Eközben a vulkáni hamu néhány kilométer 
magasra emelkedett, amit a szél dél felé térített 
el. Volt kisebb lávafolyás is, de nem terített be túl 
nagy területet. „Szicília királynője” igazi látvá-
nyossággal is szolgált: a sűrű vulkáni hamuosz-
lop egy része saját tömege alatt összeomlott, és 
oldalirányba csapott ki. A forró vulkáni hamu 
és a hideg hó találkozása további kisebb rob-
banásokat okozott. A Szicíliában terpeszkedő 

vulkánkomplexum már tavaly aktivizálódott: 
2011. január 2-án kezdte el legutóbbi kitörés-
sorozatát. A mostani volt sorrendben a tizen-
kilencedik, idén az első. A korábban inkább a 
lávafolyásairól híres tűzhányó egyre inkább rob-
banásos tevékenységet kezd folytatni.
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Több helyen havazásra, hószállingózásra, fel-
hős égboltra, helyenként sűrű ködre számíthatunk, 
északnyugati irányból 5–15 km/h sebességű széllel.
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Idegenforgalom hoz majd jólétet – 
reménykedünk, s igen-igen iparkodik 
mindenki, hogy Székelyföld látnivalóit a 
vendég elé tárja, mi szem szájnak ingere, 
azzal kecsegtesse, utána pedig vetett ággyal 
szolgálja a pihenését és az élmények ülepíté-
sét. A rendszer működni kezdett, már csak 
pár hiányosság érezhető, s mindössze azért 
teszek említést a tapasztaltakról, hogy mi-
előtt végérvényesen eltűnnek, maradjanak 
feljegyzésként az utókornak. 

Hétvégén a vallásturizmus szenvedé-
lyének hódoltunk, de csak itt, hazalátó-
ban, megyén belül. Hát kérem, kezdődött 
azzal, hogy nem hitték el több településen: 
mi nem magyarországiak vagyunk, mégis 
megtekintenénk a községi istenházát. Még 
csóválta is rosszallóan az egyik gondnok a 
fejét, s igyekezett meg jegyezni, hogy ő kép-
zett idegenvezető, ebből is él. 

De volt hely, ahol zárva találtuk a 
templomot, amelynek igencsak védettek 
szépségei. Mint kiderült, annyira, hogy 
nézésünk is megrongálhatná, így csak kép-
zelődhettünk csodáiról. Aztán került jó 
szándékú segítő is utunkba, aki közölte, a 
szomszéd falu temploma záros, de ha a la-
katját erősebben meghúzzuk lefelé, enged – 
menjünk csak be, nézelődjünk, kifelé pedig 
tegyük be az ajtót, ahogy kaptuk.

A sok élmény után szállásadónk is 
igyekezett mindent megtenni vendégeiért. 
Restelkedve ugyan, de előre kérte az éjsza-
ka díját. Meg járta már – magyarázta, s 
bocsánatkérésként, mielőtt derűsen álomra 
hajtottuk volna fejünket, még meg jegyez-
te: „De ha haláleset történik családjukban, 
amíg maguk nálam vannak, Isten bizony 
visszaadom a pénzüket. Na, nyugodalmas 
jóccakát!”

Turistavonzó praktikák
 villanás n Balázs Katalin
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