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Máthé András: 
Szerettem tanítani

Negyvenegy esztendőnyi tanügyi szolgálat után Máthé András, az Orbán Balázs Általános 
Iskola volt igazgatója, Székelyudvarhely egykori városi tanácsosa az idei tanévtől másra bízta az 
intézmény vezetését. Az elismert igazgatóval és magyartanárral nyugdíjas évei elején életéről, 

tanügyi pályafutásáról beszélgettünk. > 2. oldal
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SóSkút-fürdő

Lélegeztető 
alagút 

Lakossági kispályázatokat hir-
det a Székelykeresztúri 

Közösségi Alap, illetve a 
Sóskút-fürdő további ki-
építésén, például egy lélegeztető 
alagút megalkotásán is gondol-
kodnak. 
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gépjárművezetői vizSga

Jogosítvány 
tizenhét évesen

A gépkocsivezetői jogosítvány 
megszerzéséhez szükséges 

korhatár egy évvel való csökkenté-
se is szerepel a belügyi tárca általa 
közlekedési törvény módo-
sítására kidolgozott javasla-
tok között. Szilágyi Ferenc 
gépkocsivezető-oktató szerint he-
lyénvaló a kezdeményezés.

tejFeldolgozó gyár

Napi 35 ezer 
liter tej

Napi 35 ezer liter tejet len-
ne képes hasznosítani a 

székelykeresztúri tejfeldolgo-
zó gyár – hangzott el az üzem 
újraindításával kapcsolatosan 
január 9-én, Parajdon tartott 
megbeszélésen, amelyen 
RMDSZ-es térségi megyei 
tanácsosok és a szövetség 
színeiben, illetve függetlenként 
megválasztott polgármesterek is 
részt vettek. 
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Udvarhelyszék 

új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014

hargitanépe 

3

oktatás

Idei vizsgák 
Már csak néhány nap 

maradt a téli vakáci-
óból, hétfőn, január 15-én 
kezdődik a 2011–2012-es tanév 
második féléve.
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4kérdéses a vakcina hatékonysága, 
nem oltanak influenza ellen

Nyugdíjba vonult az iskolaigazgató. Azt mondja, most már mindenre van ideje foTó: anTaLfI józsef

Az Ugron Alapítvány
önkéntes csereprogramja 4 Állandó orvosi 

ügyelet nyílt 5

hargitanépe 

„Gazdag termés”
A jogszabályozási adatbá-

zisban az elmúlt esztendő végén 
több mint 104 000 hatályos kü-
lönböző rangú és rendű jogsza-
bály szerepelt. A gyakor-
ta változó jogszabályok 
sűrűjében eligazodni 
ilyen körülmények között igazi 
megpróbáltatást jelent. 
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 Hecser zoltán

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3625ì
1 amerikai dollár USd 3,4071î
100 magyar forint hUF 1,3883ì



Fejezetek egy sikeres tanügyi pályaFutásból

Máthé András: Szerettem tanítani
Negyvenegy esztendőnyi tan-
ügyi szolgálat után Máthé 
András, az Orbán Balázs Ál-
talános Iskola volt igazgatója, 
Székelyudvarhely egykori vá-
rosi tanácsosa az idei tanév-
től másra bízta az intézmény 
vezetését. Nyugdíjas éveinek 
kezdetán nem vonult vissza 
teljesen a tanügyből, még min-
dig tart néhány magyar órát a 
Tamási Áron Gimnáziumban. 
Az elismert igazgatóval és ma-
gyartanárral életéről, tanügyi 
pályafutásáról beszélgettünk.

– Hol végezte tanulmányait?

– A Tamásiban, az akkori Dr. 
Petru Grozában. 1964-ben érett-
ségiztem, utána rögtön elvittek ka-
tonának, 1966-tól 69-ig végeztem 
el a vásárhelyi magyar–román ta-
nárképző szakot. Majd beiratkoz-
tam látogatás nélkülin magyar–
francia szakra a Babeş–Bolyaira, 
közben Gyergyóújfaluban taní-
tottam. 1971-ben áthelyeztek 
Homoródszentmártonba.

– A tanügyi pálya tervbe volt? 
Mindig is pedagógusnak készült?

– Persze. Tudatosan készültem 
rá. Elég sok minden közrejátszott 
ebben, főként az, hogy nem volt 
testvérem. Sok barátom volt, sze-
rettem a gyerekeket. Most egyér-
telműen azt mondom: ez az egyik 
legszebb pálya.

– Hogy itéli meg, milyen mun-
kát sikerült végeznie?

– Sose szerettem a saját mun-
kámat minősíteni... Ahhoz, hogy 
valaki jó munkát végezzen, első-
sorban szeretnie kell. Én nagyon 
szerettem tanítani. A másik fon-
tos része a munkának a rendsze-
rezettség. Hosszú távú rendszert 
kell kiépíteni, hiszen egy iskolá-
ban mindennek a helyén kell len-
nie. 

– Elkülönült Önnél az igazga-
tói és a tanári munka?

– Nem. Ahogy a fiatal mun-
katársaimnak is mondani szok-
tam, óriási baj, ha az igazgató 
elfeledi, hogy ő is egy tanár. 
Azt sem szabad figyelmen kí-

vül hagyni, hogy a tanárok a 
kollégáid. Nincs nyugdíjas igaz-
gatói állás, bármikor vissza kell 
ülni becsülettel a tanári padba. 
Nem határolódott el nálam a 
két funkció, hiszen szerettem 
tanítani. Mivel sokáig keve-
sebb órám volt, több időm ma-
radt utánanézni a módszertani 
dolgoknak. 1995–96-ban egy 
munkatársnőmmel megpályáz-
tunk két magyar tankönyvet: a 
mai napig is aszerint oktatják 
az ötödik-hatodikos anyagot. 
Jelenleg is tanítok, habár nem 
sokat. A gimnáziumban van 
heti öt órám: szükségem van 
rájuk, hiszen aktív életet éltem. 
Az azonnali semmittevésre vál-
tás betegséget okoz. Szeretek a 
diákokkal nyugodtan dolgozni, 
mivel most nem nyomaszt annyi 
felelősség, mint amikor igazgató 
voltam.

– Melyek voltak pályafutása 
legemlékezetesebb pillanatai?

– A legnehezebb pillanatok, 
egyben a legrosszabb évek voltak. 
1985-től kezdve minden évben 
megjelent négy-öt román nem-

zetiségű, frissen kinevezett tanár, 
különböző szakosítással. Amikor 
a román szakos románok jöttek, 
nem szóltunk semmit. Amikor 
megérkeztek a matematika- föld-
rajz- és fizikatanárok is, borzasztó 
nehéz évek következtek, mivel 
sok konfliktust hoztak magukkal. 
Odakerültünk, hogy az 1989-
es tanév kezdetén már az összes 
ötödik osztályban (akkor nyolc 
ötödik osztály volt az iskolában) 
románul folyt az oktatás, a test-
nevelést, az éneket és a magyart 
kivéve. A forradalmat követő len-
dületben (román szakosokat kivé-
ve) egyszerűen megmondtuk ne-
kik, hogy ők többet nem mennek 
be órára. A magyar ajkú kollégák 
vállalták az ezzel járó munkatöbb-
letet. Arra is volt példa, hogy heti 
negyven órát tartottak a tanára-
ink. A románokat arra köteleztük 
– mert ugye, fizetést kaptak –, 
hogy jöjjenek be, de csak olvas-
sanak és foglalják le magukat. A 
jóérzésűek felmondtak maguktól, 
de egy moldvai nacionalista tanár-
nő áldozott a sérelmének, majd 
elég sok bonyodalmat okozott. 

Az emberségesebbek a váltás 
után még visszajártak, pedig so-
kan rosszul érezték magukat. Az 
akkori naivságunkban azt gon-
doltuk, hogy alulról meg lehet 
reformálni a tanügyet. Írtuk a 
curriculumokat, játszottuk a nagy 
demokráciát, de szép lassan rájöt-
tünk, hogy az egész semmit sem 
ér. Talán még ma is ugyanolyan 
kommunista módon működik a 
tanügy, évről évre rosszabb. 

Jó pillanat nagyon sok van: 
azért érdemes tanárnak menni, 
mert rengeteg a szakmai elégtétel. 
Talán az egyik legszebb pillanat 
az volt, amikor 1991 márciusá-
ban az iskolát elneveztük Orbán 
Balázsról. Emlékezetes volt az is, 
amint az iskola alsó focipályáján 
több mint 800 gyerek vett részt 
egy tornaünnepélyen, egyforma 
ruhában. 

– Mi a véleménye a tanügy je-
lenlegi helyzetéről?

– A mai gyerek, aki a tévé 
előtt nő fel, azt látja, hogy a szin-
te írástudatlan, hivalkodó buka-
restiek sokra vitték, ezért nem is 
érdemes tanulni. Még a becsüle-
tet is semmibe veszik. Nem is cso-

dálkozom, hogy a tanulási kedv 
rengeteg gyereknél alábbhagyott. 
Meggyőződéssel vallom, hogy a 
tudás, a hozzáértés és a becsüle-
tes munka az ember életének ér-
telmet ad. A pénz az nem. A tan-
ügy jelenlegi helyzetében talán a 
legnagyobb probléma az, hogy 
instabil. Jönnek-mennek a mi-
niszterek, mindenikük változtat 
egyet a rendszeren. Egy tanügyi 
törvény legalább tíz évre kellene, 
hogy érvényes legyen. Az elmúlt 
húsz évben legalább negyven, 
egymásnak ellentmondó változás 
ment végbe. Amit Varga minisz-
ter a sajátos tantervekkel 1996-
ben elkezdett, nagyon jó volt. 
Például opciós óraként jártak 
a diákok gyakorlati románra... 
Amíg most neologizmusokat és 
regionalizmusokat tanítanak, ad-
dig egy magyar  gyerek a káposz-
tának sem tudja, hogy mondják a 
köznyelvben. Szerintem a gyere-
kek java része szívesen megtanul-
na románul, ha engednék. Némi 
szándékosságot is látok emögött, 
mert aki nem tud románul, azt 
könnyű hülyíteni és jobbágyot 
nevelni belőle.

A mostani törvényben vannak 
jó dolgok, például a történelem 
és a földrajz magyar nyelven való 
oktatása. Azt nem tudom, hogy 
meddig fogják engedni, mert 
ismét elindult a nacionalista po-
kol ama bizonyos csíkszeredai 
hokimeccs után. Ehhez hasonló 
finomságok vannak a román ok-
tatásban is.

– Milyen érzés visszavonulni 
ennyi év szolgálat után?

– Meg kell szervezni a nyug-
díjas kort is, mert borzalmas az 
egyik napról a másikra sehová sem 
tartozni. Szép dolog a pihenés, de 
abban kell járni, hogy értelmesen 
töltsük az éveket. Egy-két hobbi 
mindenképp kell: a tanítás mel-
lett olvasok, ismét nekifogtam 
írni, illetve vadászok. Most már 
van időm mindenre.

– Jó kezekbe került az iskola?

– Egyértelműen igen. Közö-
sen választottuk ki a tantestület-
tel Gábos Annát.

Antalfi József

Máthé András csaknem 
negyvenkét évet tevékenyke-
dett a tanügyben. Két évet 
tanított Gyergyóújfaluban, 
nyolc évet volt a 
homoródszentmártoni isko-
la igazgatója, majd átkerült 
a székelyudvarhelyi Tábor 
negyedi Orbán Balázs Álta-
lános Iskolába. Itt huszonhat 
évig állt az intézmény élén 
(kivéve 1989 őszén, amikor 
országszerte leváltották a ma-
gyar igazgatókat).

Máthé András: A becsületes munka értelmet ad az életnek fotó: antalfi józsef 
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Interjú

> 2012-es vizsgamenetrend. Már 
csak néhány nap maradt a téli vakáci-
óból, hétfőn, január 15-én kezdődik a 
2011–2012-es tanév második féléve.

A nyolcadikos magyar diákoknak idén 
is három tantárgyból kell bizonyítani-
uk: románból, anyanyelvből és matema-
tikából. Az egységes felmérőkre, június 
18–20. között kell beiratkozni, a menet-
rend a következő: június 25. román nyelv 
és irodalom írásbeli, június 26. anyanyelv 
írásbeli, június 27. matematika írásbeli. 
Az első (megóvható) eredményeket június 
29-én függesztik ki, a véglegeseket július 
2-án teszik közzé.

A végzős romániai diákok június 1-jén 
zárják az iskolai évet, a beiratkozást (má-
jus 28–30.) és a ballagást követően, június 
11–13. között a román szóbeli vizsgával 
kezdődik az érettségi. Június 13–15. kö-
zött az anyanyelvi kommunikációs kom-
petenciákat, 18–22. között a számítógé-
pes ismereteket mérik fel, június 25–27. 
között tartják meg az idegennyelv-próbát.

Július 2-án lesz a román nyelv és iro-
dalom írásbeli vizsga, 3-án az anyanyelv 
és irodalom írásbeli, majd 4-én a profil-
nak megfelelő tantárgyból írják a dolgo-
zatot. Július 6-án a választott tantárgyból 
vizsgáznak a végzősök. Az első eredmé-

nyeket július 8-án, a végleges eredménye-
ket pedig július 13-án függesztik ki.

A pótérettségire július 16–20. között 
kell beiratkozni, a vizsgák viszont csak au-
gusztusban kezdődnek: 20–21. a román 
kompetencia vizsga, 20–22. anyanyelv 
szóbeli, 21–22. idegen nyelv. A számí-
tógépes ismeretek felmérését augusztus 
23–24-én tartják. Az írásbeli augusztus 
27-én a románnal kezdődik, 28-án anya-
nyelvből, 29-én a profilnak megfelelő kö-
telező tantárgyból, 31-én pedig a válasz-
tott tantárgyból vizsgáznak a diákok. Az 
első eredmények szeptember 2-án lesz-
nek nyilvánosak, a fellebbezések után, a 

végleges eredményeket szeptember 5-én 
teszik ki. 

> Lejárt rendszámmal közlekedett.
Lejárt ideiglenes rendszámmal közlekedő 
sofőrt fogtak a rend őrei kedden reggel a 
felső Bethlen negyedi Forrás utcában. A 
48 éves udvarhelyi L. Z.-t rutinellenőrzés 
során állították meg a közlekedési rend-
őrök, és amint az iratok vizsgálata során ki-
derült, az általa vezetett személygépkocsin 
található ideiglenes rendszám érvényes-
sége 2011. november 18-án lejárt. Tette 
bűncselekménynek minősül, ezért ügyét a 
székelyudvarhelyi bíróságra terjesztik fel.hí
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Joggal lehet kérkedni országunk 2011-es esztendei mező-
gazdasági terményeredményeivel, mert azok egyes gabonaféle-
ségekből vagy burgonyából európai viszonylatban is kiugrónak 
minősültek, vagy lehetne dicsekedni akár a hazai autóipar ex-
portjával is. Van azonban olyan „terméseredmény” is, amellyel 
Románia akár a rekordok könyvébe is belekerülhetne: a sokak 
által már hosszú ideje „sajátosnak” tartott jogszabályozásról van 
szó. E tekintetben eddig is volt, amivel „büszkélkedni”, de 2011 
ugyancsak kimagaslónak bizonyult. Lapozzuk fel az elmúlt 
esztendőben megjelent Hivatalos Közlönyöket – azok száma 
942 volt, oldalszámuk meghaladva az 5000-et, súlyuk pedig 
több ezer kilogramm. Hogy mit nyom súlyuk a tartalom tekin-
tetében, az már viszont vitatható. A sok a jóból is megárt... 

Nézzük meg a leltárt. Az elmúlt esztendő utolsó napjáig 
a Hivatalos Közlönyökben megjelent sürgősségi kormányren-
deletek száma 126 volt, azaz minden második munkanap-
ra jutott egy sürgősségi kormányrendelet, olyan körülmények 
között, amikor a jelenlegi kormánykoalíció célul tűzte ki azok 
számának erőteljes csökkentését. Nem véletlenül, mert egy fo-
nák helyzetet tükröz a sürgősségi kormányrendeletek sűrűsége: 
a végrehajtó hatalom átveszi a törvényhozói szerepkört, ami 
nincs, nem lehet rendjén, s ugyanakkor az ilyen jogalkotási gya-
korlatot nem nézi jó szemmel az Európai Unió sem, mert az 
nincs összhangban a demokratikus jogi elvekkel. De menjünk 
tovább: az elmúlt esztendőben 30 kormányrendelet született 
meg, s a Hivatalos Közlönyben 1297 kormányhatározat jelent 

meg. Ez utóbbiak tekintetében tulajdonképpen nem zárult le 
az esztendő, ugyanis a tavaly elfogadott kormányhatározatok 
közlése a Hivatalos Közlönyben jelenleg is folytatódik. A ren-
deletek kibocsátása tekintetében a minisztériumok, az országos 
szakhatóságok és ügynökségek közötti versenyt a jelek szerint a 
gazdasági minisztérium nyerte meg, amely több mint 3200 
ilyen jellegű jogszabállyal büszkélkedhet. A pénzügyminisztéri-
um is megközelítette a 3000-es határt, azt pedig felülmúlta az 
Országos Adóügynökség elnöke. Nem lustálkodott az államfő 
sem, a Hivatalos Közlönyben kereken 1000 elnöki rendelet je-
lent meg. Szerényebb volt a kormányfő, aki alig 140 döntést ho-
zott, illetve közölt. De mit csináltak a honatyák? Látszólag ők is 
serénykedtek, hisz a Hivatalos Közlönyben megjelent törvények 
száma 301 volt. Ám ennek a lázas munkának van egy kis szép-
séghibája: az említett törvények jelentős hányada sürgősségi kor-
mányrendeletek jóváhagyására vonatkozik. Nos, ha ezek olda-
láról közelítjük meg a törvényhozási aktust, akkor furcsállandó, 
hogy még 2009-ben elfogadott sürgősségi kormányrendeletek 

jóváhagyására is alig két év múltán, azaz 2011-ben került sor. 
A megkésett jóváhagyások kapcsán az is visszás, hogy esetenként 
azt a fránya kormányrendeletet módosították és kiegészítették. 
Ez pedig a jogalkalmazás tekintetében azt eredményezte, hogy 
adott ideig egyféleképpen ültették annak előírásait a gyakorlat-
ba, majd utólag, kénytelen-kelletlen, másképpen. De azt is meg-
említhetjük, hogy esetenként egy adott törvény vagy sürgősségi 
kormányrendelet előírásait írták felül kormányhatározattal 
jóváhagyott alkalmazási normákkal. 

Összegezve: a jogszabályozási adatbázisban az elmúlt 
esztendő végén több mint 104 000 hatályos különböző 
rangú és rendű jogszabály (törvénykönyv, törvény, sürgős-
ségi kormányrendelet, kormányrendelet, kormányhatáro-
zat, miniszteri rendeletek stb.) szerepelt. A gyakorta vál-
tozó jogszabályok sűrűjében eligazodni ilyen körülmények 
között igazi megpróbáltatást jelent mindazok számára, 
akiket érint, vagy akikre hárul a szabályozók gyakorlati 
alkalmazása. Mint ahogy az is igaz, hogy már önmagá-
ban gondot okoz(hat) a lépéstartás ezzel a jogszabályozási 
erőltetett menetrenddel. Az ilyen gazdag terméssel nem 
lehet dicsekedni.

„Gazdag termés”
             NézőpoNt n Hecser Zoltán

Körkép
társadalom

2012. január 11., szerda | 3. oldal 

A Székelykeresztúri Közössé-
gi Alap folytatná a Sóskúton 
elkezdett munkálatokat, ám 
először újabb gyűjtésből ren-
dezniük kell a fürdő megépíté-
se során keletkezett 5000 lejes 
többletköltséget. Ezt követően 
hirdethetik meg lakossági kis-
pályázataikat, illetve a Sóskút-
fürdő további kiépítésén is gon-
dolkodnak. 

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

Pénzgyűjtésbe kezdtünk, mert 
a tavalyi évet mínusszal zár-
tuk. 5000 lejjel tartozunk egy 

helyi vállalkozásnak, mert a fürdő 
építési munkálatai végül többe ke-
rültek, mint amire számítottunk. 
Eredetileg 30 ezer lejjel számoltunk, 
végül 49 ezer lej lett belőle – kö-
zölte lapunkkal Andrási Erika, a 
Székelykeresztúri Közösségi Alap ve-
zetője, akitől azt is megtudtuk, emi-
att a napokban újból gyűjtésbe kezd-
tek, anyagi támogatás reményében 
felkeresik a helyi vállalkozásokat. 

– Nem lesz könnyű dolgunk, 
hisz nincsenek könnyű helyzetben 
a keresztúri cégek, de sikerülni fog. 
Ezt követően pedig kisebb projek-
teket fogunk meghirdetni a lakosság 
számára. Azt fogjuk kérni, jöjjenek 
ötletekkel, olyan kisebb beruházási, 
megvalósítási javaslatokkal, melye-
ket ők találnak ki, és segítségünkkel 
ők is valósítanak meg. Lehet ez bár-
mi, csak a közösség számára hasznos 
legyen, a lényeg, hogy hozzá akarjuk 
szoktatni az embereket, hogy gon-
dolkodjanak, és tegyenek is valamit 
környezetükért, életterükért – ma-
gyarázta Andrási Erika. 

Parkosítás, illemhelyépítés
A Székelykeresztúri Közösségi 

Alap idén folytatni szeretné a Sós-
kút-fürdő felélesztése, felvirágoztatá-
sa érdekében elkezdett munkálato-
kat. Tavaly, mint ismeretes, közösségi 
összefogás révén székely tükörfürdőt 
alakítottak ki – a létesítményt tavasz-
szal ingyenesen már birtokukba is 
vehetik a gyógykezelésre vágyók. 

– A munkálatokat parkosítás-
sal szeretnénk folytatni. A fürdővel 
szemben levő részt kellene kicsinosí-
tanunk, illetve legsürgősebb feladat-
ként, szintén a fürdővel szemben, a 
régi kazánháznál egy közvécét kel-
lene kialakítanunk. Idén ugyanis sor 
kerül a negyvenedik Sóskút-találko-
zóra, és nincs a környéken illemhely, 
így nemcsak a fürdőzőknek, hanem 
a Sóskúton rendezvényeken részt 
vevőknek is jól jönne egy közvécé – 
magyarázta Andrási Erika, aki egy 
érdekes ötletükről, elképzelésükről 
is beszámolt lapunknak. Szintén a 
tükörfürdővel szemben található 
területen egy lélegeztető alagút ki-
alakításán gondolkodnak. 

– Vesszőből kerítést fonatnánk, 
majd azt, egyfajta alagutat formázva 
visszahajtatnák. Felül elvezetnénk a 
sós vizet, melyet párologtatnánk, 
ily módon pedig terápiás légkör 
alakulna ki az alagútban. Alul pa-
dokat helyeznénk el, a lélegeztető 
rendszert gyerekek, felnőttek egy-
aránt használhatnák. Ez egy német 
technika, kialakításához pénz kell, 
hiszen például egy motor forgatja a 
vizet – részletezte a keresztúri alap 
vezetője, akitől azt is megtudtuk, 
hosszú távú tervként nem mondtak 
le a régi kádas fedett fürdő újbóli 
kialakításáról sem. 

A jogosítvány megszerzéséhez 
szükséges korhatár egy évvel 
való csökkentése is szerepel a 
belügyi tárca által a közlekedé-
si törvény módosítására kidol-
gozott javaslatok között. Esze-
rint a B kategóriás jogosítványt 
nem tizennyolc, hanem tizenhét 
évesen is meg lehetne szerezni. 
Szilágyi Ferenc oktató szerint 
helyénvaló a kezdeményezés.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Kikötések is vannak a kiskorú 
gépkocsivezetők esetében: 
aki ebben a korban szerez 

majd jogosítványt, legkevesebb há-
rom hónapig, illetve a nagykorúság 
eléréséig csak olyan személy társa-

ságában vezethet, akinek legalább 
tízéves tapasztalata van. A kísérőnek 
kötelessége magánál tartani jogosít-
ványát – áll a törvényjavaslatban. 

– Mindenképp támogatom a 
javaslatot abban a formában, hogy 
kísérővel már tizenhét évesen el-
kezdhessen vezetni egy fiatal – fogal-
mazott Szilágyi Ferenc autóvezető-
oktató. Véleménye szerint a társada-
lom fokmérője lehet, ha elfogadják 
a módosítást, ugyanis ezalatt az egy 
év alatt a fiatal sofőrbe több eséllyel 
lehet felelősségtudatot nevelni, mint 
akinek tizennyolc évesen a kezébe 
adják a hajtásit.

– Amikor én voltam középisko-
lás, akkor az osztályból hármunknak 
volt csak hajtásija, most meg már 
ott tartunk, hogy háromnak nincs 

jogosítványa – mondta Szilágyi, aki 
szerint, ha már nem lehet megakadá-
lyozni a folyamatot, akkor minden-
képpen irányítani kell.

A módosítások között szerepel 
a vezetői jogosítvány megszerzésé-
hez szükséges gyakorlati vizsga vál-
toztatása is. Ezentúl a tanulóknak a 
fellépő esetleges szabálytalanságok 
kiküszöbölése végett videokamerák-
kal felszerelt autón kell vizsgázniuk. 
A jogosítvánnyal rendelkező szemé-
lyeknek pedig tízévente kell majd 
megismételniük az orvosi vizsgála-
tokat, ha jogosítványukat meg sze-
retnék tartani. Az új törvény szerint 
ittas vezetés esetén 0,8 helyett 0,5 ez-
relék lesz a vér alkoholszintjének fel-
ső határa, ami már nem kihágásnak, 
hanem bűncselekménynek számít.

SóSkút-fürdő

Lélegeztető alagút 
a tükörfürdő mellett 

géPjárművEzEtői vizSgA

Jogosítvány tizenhét évesen

Felelősségtudatra nevelő kezdeményezés. Több fiatal kaphat jogosítványt illusztráció: Balázs attila

hargitanépe 



Kérdéses a vaKcina hatéKonysága

Nem oltanak influenza ellen

Leállították keddtől az influenza 
elleni oltások beadását, mivel 
kérdések merültek fel az oltó-
anyag hatékonyságával kap-
csolatosan. A megyében ked-
dig mintegy hétezer személyt 
oltottak be, dr. Tar Gyöngyi, a 
Hargita Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság vezetője sze-
rint nekik nincs miért aggód-
niuk, megkapták a megfelelő 
védelmet.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az Egészségügyi Minisztéri-
um felszólítására hét-tíz 
napos időszakra leállí-

tották az influenza elleni oltások 
beadását, mivel gyanú merült fel 
az oltóanyag hatékonyságával 
kapcsolatosan. Ritli László egész-
ségügyi miniszter hétfőn kérte 
az ügy kivizsgálását, kedden az 
egészségügyi igazgatóságok a 
családorvosokhoz is eljuttatták 
a felfüggesztésről szóló hírt. Saj-
tóértesülések szerint ez mintegy 
100 ezer vakcina kereskedelem-
be hozásának letiltását jelenti. 
A tárcavezető szerint eddig nem 
kaptak arról hírt, hogy probléma 
merült volna fel az oltóanyag be-
adását követően. Jelen pillanat-

ban a bukaresti Cantacuzino In-
tézetben tesztelik a készleteket, 
várhatóan a hét végéig meglesz-
nek az eredmények, addig bizto-
san nem oltanak.

Tar Gyöngyi, a Hargita Me-
gyei Közegészségügyi Igazgatóság 
vezetője elmondta, hogy azok-
nak, akiket már beoltottak, nincs 
miért aggódniuk, ők megkapták 
a védettséget. Azok az adagok 
még megfelelőnek bizonyultak 
az ellenállás kiváltása szempont-
jából. A közegészségügyi igazga-
tó kihangsúlyozta, hogy amúgy 
a kérdéses oltóanyag semmilyen 
veszélyt nem jelent az egészségre, 
nem mérgező és nem szennyezett, 
mindössze egy kisebb kontingens-
ről derült ki, hogy a három vírus 
közül, a B típusú ellen nem fejt ki 
immunitást.

Tar Gyöngyi azt is elárulta, 
hogy a leállításig a megyében hét-
ezerre tehető a beoltott személyek 
száma, az utóbbi hetekben azon-
ban lecsökkent a légúti megbete-
gedések száma. Hargita megyében 
még csak járványveszélyről sem 
beszélhetünk. – Ilyen esetben, 
járványtani szempontból valame-
lyest indokolt is az oltáskampány 
ideiglenes szüneteltetése – fogal-
mazott közegészségügyi igazgató.

Egyelőre nem oltanak. Indokolt a kényszerszünet fotó: balázs attila
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> Ünnepelnek az unitáriusok. Az 
Erdélyi Unitárius Egyház létrejöttét az 
1568. január 6–13. között Tordán tartott 
országgyűléshez kapcsolják. Az ország-
gyűlésen részt vevő rendek a vallási ügyek 
tárgyalása kapcsán megfogalmazták azt a 
híres törvényt, mely kimondja a szabad 
vallásgyakorlatot. Az esemény évfordu-
lóján Bálint Benczédi Ferenc unitárius 
püspök nyílt levelet fogalmazott meg.

A törvény kimondásától számítják a 
16. századi radikális reformáció kibonta-
kozását, az erdélyi unitárius egyház meg-
alakulását. Erdély viharos történelmében 
ennek a törvénynek a tiszteletben tartása 

teremtette meg annak lehetőségét, hogy 
csaknem 450 éve a keresztény felekezetek 
viszonylag békésen éltek egymás mellett, 
és saját szellemi értékeikkel gazdagítot-
ták szülőföldjüket – írja levelében Bálint 
Benczédi Ferenc. Az unitárius püspök rá-
mutat: „Az emberi jogokért, a jézusi taní-
tásban gyökerező méltóbb emberi életért 
vívott évezredes küzdelemben a vallássza-
badságért való harc egyik fontos fejezete 
az 1568-as tordai országgyűlési határo-
zat. Egyetemes vonatkozásban sokan ír-
tak erről a kérdéskörről, de néhány írást 
leszámítva még mindig kevesen tudják, 
hogy Erdély történetének egyik kimagas-

ló szellemi vívmánya a négy bevett vallás 
szabadságának a biztosítása. Ezen a téren 
messze megelőzte Európa fejlettebb, nyu-
gati részét a késői középkorban.

A reformáció különböző irányzata-
inak képviselői keményen meg kellett, 
hogy küzdjenek a szabad vallásgyakor-
latért. Az erdélyi rendek bölcsességére 
mutat, hogy ezt a határozatot megfogal-
mazták, és törvénybe iktatták egy olyan 
korban, amikor a vallásos türelem kérdése 
még ismeretlen. Mi, erdélyi unitáriusok 
fontosnak tartjuk, hogy emlékezzünk 
azokra a napokra, amikor Tordán ez az 
országgyűlési határozat megszületett, 

hiszen napjainkban sem mondhatjuk el, 
hogy az emberiség életében ez egy meg-
oldott kérdés.”

A püspöki nyílt levél kitér arra is, 
hogy „a politikai és gazdasági zűrza-
varban vergődő világunkban jó olyan 
példákat említeni, melyek segítenek, 
hogy megtaláljuk az emberhez mél-
tóbb életre vezető utat. Isten iránti 
hálánkat fejezzük ki, hogy János Zsig-
mond fejedelem és az erdélyi rendek az 
evangélium tanításának szellemében 
példát mutattak a vallási türelemről 
nemcsak az akkori világnak, hanem a 
ma emberének is”.hí
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Ugron alapítvány

Önkéntes csereprogramot
hirdetnek

A székelyudvarhelyi Ugron 
Alapítvány idén is meghirde-
ti önkéntes csereprogramját, 
amelyre február 28-ig várják a 
fiatalok jelentkezését. Az egy-
éves szociális szolgálat hasz-
nos lehet az erdélyi fiatalok 
számára – mondják az alapít-
vány munkatársai.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Ismét elindítja önkéntes cse-
reprogramját a szé kely ud-
varhelyi Ugron Alapítvány. 

Február 28-ig várják minden 18–
26 év közötti, középfokú végzett-
séggel és szociális érzékenységgel 
rendelkező fiatal jelentkezését. Az 
alapítvány munkatársai szerint 
a 2006 óta folyamatosan meg-
hirdetett önkéntes program le-
hetőséget kínál számukra, hogy 
jobban megismerjék önmagu-
kat, valamint újabb tapasztala-
tokkal gazdagodjanak szociális 
területen.

Bajkó Melinda, az Ugron Ala-
pítvány munkatársa elmondta 
lapunknak, az alapítvány célki-
tűzése, hogy segítsék az erdélyi 
fiatalokat és szerinte ez a program 
tökéletesen szolgálja ezt. 

– Mindenképp hasznos, ha 
az itteni fiatalok kiutazhatnak és 
megismerhetik más népek kultú-
ráját, valamint nyelvet tanulhat-
nak. Mindemellett tágul a világ-
szemléletük, és hazatérve itthon 
kamatoztathatják a megszerzett 
tudásukat, tapasztalataikat – fo-
galmazott Bajkó.

A programban való részvé-
telhez nem szükséges szakmai 
előismeret, az idegen nyelvek 
ismerete viszont előnyt jelent. 
A pályázatok formai és tartalmi 
bírálatát követően a pályázókat 
március hónap folyamán – előze-
tes egyeztetések után – meghív-
ják majd egy személyes beszélge-
tésre, ahol további tájékoztatást 
nyújtanak a programról és a szol-
gálati helyekről. 

A végső döntést a beszélgetést 
követően hozzák majd meg az 
alapítvány munkatársai. Ameny-
nyiben az önkéntesek pályázatát 

pozitív elbírálásban részesítik a 
nyár folyamán intenzív szakmai 
és nyelvi felkészítésen vesznek 
részt. A kiutazók részére a szerve-
zők szállást, ellátást és zsebpénzt 
biztosítanak, valamint egy, az EU 
tagállamaiban elfogadott biztosí-
tást. 

A program 2006-os elindí-
tása óta csaknem ötven hazai 
fiatalnak volt lehetősége Német-
országban, valamint Franciaor-
szágban szociális intézmények-
ben önkénteskedni. Ugyanakkor 
mintegy negyven német fiatal 
teljesített szolgálatot Erdély kü-
lönböző városaiban. Jelenleg hét 
erdélyi fiatal tartózkodik Német-
országban, és hat német fiatal 
dolgozik itthoni szociális intéz-
ményekben.

Természetesen a fiatalokat 
útra indításuk után sem hagyják 
magukra, ugyanis az év során fel-
merülő problémák megoldása ér-
dekében rendszeresen szerveznek 
számukra szemináriumokat is. 

Legutóbb épp decemberben 
tartottak találkozót az itt dolgozó 
német önkéntesekkel, megbeszél-
ve tapasztalataikat és igyekeztek 
megoldást találni a munka során 
felmerült problémákra is.

– Önkéntesnek lenni az egyik 
legjobb dolog a világon! Miért? 
Mert úgy indulsz neki az egész-
nek, hogy aprópénzből meg kell 
élned egy számodra teljesen más 
országban, más kultúrában. Tehát 
amikor az utad elején vagy, tel-
jes önzetlenségből indulsz neki, 
hogy segíts másokon, de, akárcsak 
a mesékben, megkapod jó tette-
dért a méltó jutalmat. Megérkezel 
az idegen országba, például Né-
metországba, s az „önkéntesség” 
elhalmoz mindenféle jóval: új 
barátokkal, új élményekkel, új ta-
pasztalatokkal... – eképpen véle-
kedik Czine Attila, aki az egyéves 
szolgálat után, idén ismét szeretne 
önkéntes lenni.

A pályázattal kapcsolatos in-
formációkat az alapítvány hon-
lapján, a www.ugronalapitvany.
ro címen vagy az alapitvany@
ugronalapitvany.ro e-mail címen 
kaphatnak az érdeklődők.

Év végéig marad 
a hármas besorolás

A Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóságtól 
kapott hírek szerint a Szé-
kelyudvarhelyi Városi Kór-
ház újra ideiglenes besoro-
lást kapott. Ez annyit jelent, 
hogy az intézménynek 2012 
végéig marad ideje, hogy tel-
jesítse azokat a feltételeket, 
amelyek e pillanatban hiá-
nyosak, és a végleges hármas 
besorolású kategóriához el-
engedhetetlenek. Az Egész-
ségügyi Minisztérium egy 
évvel hosszabbította meg a 
kompetencia alapú besoro-
láshoz szükséges feltételek 
teljesítésére kiszabott határ-
időt. 2013. január 1-ig tehát 
marad az ideiglenes hármas 
besorolás – tájékoztatott 
Tar Gyöngyi közegészség-
ügyi igazgató. A feltételek 
szerint a kórházban még né-
hány állandó ügyeleti vona-
lat kell megszervezni, illetve 
létre kell hozni egy onkoló-
giai és egy nefrológiai rész-
leget.
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> Lehet adót fizetni. A székelyud-
varhelyi polgármesteri hivatal adóosztá-
lyán lezárták a tavalyi adatbázist, és újat 
nyitottak, így tegnaptól már ki lehet fi-
zetni a helyi adókat és illetékeket. Mint 
kiderült, idén is 10 százalékos kedvez-
ményben részesülnek azok a személyek, 
akik március 31-ig kifizetik egész évi 
adójukat. A tavalyihoz képest 2012-ben 
magánszemélyek számára nem változtak 
a helyi adók és illetékek, mindössze a jogi 
személyek esetében történt pár módosí-
tás. A polgármesteri hivatal adó és illeté-
kek osztályának pénztára hétfőtől csütör-
tökig reggel 8 és délután fél 3 között várja 

az adófizetőket, pénteken pedig reggel 8 
és 12 óra között állnak az ügyfelek ren-
delkezésére.

> Páll Etelkával indítják az évet. A 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
erre az évre tizennégy tárlatot ütemezett 
be. Köztük a legnagyobbnak ígérkezők 
a Leonardo Da Vinci zseniális szerkezetei 
című, amelytől azt várják, hogy megdön-
ti az intézmény tavalyi több mint 15 ez-
res látogatottsági rekordját. A május 21-
én nyíló kiállításon a nagy itáliai művész 
leghíresebb találmányainak egész sorát 
tárják közszemlére – a tervek szerint ok-

tóber elejéig, mindemellett természete-
sen a lokális tárgyi kultúra bemutatását 
sem hanyagolják el. Január 19-én Páll 
Etelka a Székely festékesek című textilki-
állításával nyitja a múzeum az évet, feb-
ruár elején pedig tovább bővül a látni-
valók tárháza, ugyanis az pénztörténeti 
állandó kiállítás mellett számos idősza-
kos képzőművészeti és történelmi tárlat 
is nyílik, többek között az intézmény 
névadója, Haáz Rezső hagyatékából 
vagy Sztojka Ferenc fotóiból. A Haáz 
Rezső Múzeum tíz éve megnyitott tárla-
ta, A Székelyföld virágai még körülbelül 
két hónapig fogadja a látogatókat, majd 

a néprajzi kiállítás helyére kerülnek Da 
Vinci különleges szerkezetei.

> Frontális ütközés. Január 9-én 12 
órakor a 22 éves marosvásárhelyi S. A. gép-
járművével Székelyudvarhely irányából Csík-
szereda felé tartott. Nem az útviszonyoknak 
megfelelő sebességgel haladt, így az egyik 
veszélyes kanyarban átsodródott a szemközti 
sávra, és a szembejövő, szabályosan közleke-
dő autónak ütközött. Ezt a 38 éves siménfalvi 
N. B. vezetette. A frontális ütközésnél mind-
két autó sofőrje és két utas is – a 43 éves C. G. 
és a 42 éves P. T., székelyudvarhelyi lakosok 
– sérüléseket szenvedett. 

Hargita megyében egyedülálló 
intézménynek számít a Parajdon 
nyílt és tegnap átadott állandó 
orvosi ügyeleti központ, amely 
nyolc települést és mintegy 
400 ezer turistát szolgál majd 
ki évente.

HNU-információ

Elsőként Parajdon létesült a 
megyében állandó orvosi 
ügyeleti központ, amely hét 

családorvos és hét asszisztens mun-
káját igényli, és hétvégéken, ünnep-
napokon is nyitva tart. A január 10-i 
átadáson jelen volt Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke, 
Bokor Sándor, Parajd polgármeste-
re, Duda Tihamér, a megyei egész-
ségbiztosító pénztár igazgatója, 
Bokor Márton, a megyei közegész-
ségügyi hatóság aligazgatója, vala-
mint az ott dolgozó családorvosok 
és helyi lakosok. A polgármester 
beszédében megköszönte a jelen 
lévő megyei intézményvezetők tá-
mogatását, és elmondta, hogy az 
orvosok bérezését az Egészségügyi 

Minisztérium fedezi a biztosító 
pénztáron keresztül, a helyiséget és 
kialakításának-fenntartásának költ-
ségeit pedig a helyi önkormányzat 
biztosítja. 

Borboly Csaba gratulált a he-
lyi családorvosoknak, mert mint 
mondta, úttörő tevékenységet 
végeznek, hiszen ők az elsők, 
akik ezt az állandó ügyeletet vál-

lalják, és példát mutatnak az in-
tézményekkel való összefogással. 
A tanácselnök sikeres és eredmé-
nyes munkát kívánt, és elmondta, 
hogy az orvosok gondjaikkal to-

vábbra is fordulhatnak  a megyei 
tanácshoz, amely lehetőségei 
függvényében támogatni fogja 
az újonnan létrejött intézményt.

A megyei egészségbiztosí-
tó pénztár igazgatója elmondta, 
hogy biztosítják a pénzügyi és 
jogi hátteret a parajdi új intéz-
mény működéséhez, amely nyolc 
települést és mintegy 400 ezer tu-
ristát szolgál majd ki évente. Ki-
emelte: nagyon hasznos, ha ezek 
a létesítmények a megyei, illetve 
a helyi tanács hatáskörébe tartoz-
nak. Példaként említette, hogy 
néhány kórház, amióta a megyei 
tanács hatáskörébe került, sok-
kal többet fejlődött, mint azelőtt 
húsz év alatt.

A megyei közegészségügyi 
hatóság aligazgatója elmond-
ta, manapság a vidékfejlesztés 
elképzelhetetlen egészségügyi 
fejlesztés nélkül. Gratulált a 
példaértékű összefogásért, és 
biztosította a jelenlévőket az ál-
tala képviselt intézmény további 
támogatásáról.
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ÜnnePnaPokon is nyitva tart

Állandó orvosi ügyelet nyílt

Állandó ügyelet. Parajdiakat és turistákat egyaránt szolgálni fog  

a székelykeresztúri tejfeldolgo-
zó napi 35 ezer liter tejet lenne 
képes hasznosítnai – hangzott 
el az üzem újraindításával kap-
csolatosan január 9-én Parajdon 
tartott megbeszélésen, ame-
lyen rMDsZ-es térségi megyei 
tanácsosok és a szövetség szí-
neiben, illetve függetlenként 
megválasztott polgármesterek 
is részt vettek. 

HNU-információ

A Borboly Csaba, Hargita 
megyei tanácselnök kezde-
ményezésére létrejött talál-

kozón szó volt a Küküllő–Keresztúr 
Tejfeldolgozó és -értékesítő Szövet-
kezet önrészének finanszírozásáról, 
ami feltétele az üzem megvásárlásá-
hoz szükséges bankhitelnek, és ami 
az Udvarhely–Keresztúr térségi 
tagok (gazdaegyesületek, közbirto-

kosságok) befizetéseiből, valamint a 
megyei tanács közvetett támogatási 
és együttműködési rendszerén ke-
resztül történő hozzájárulásból áll. 
Ha a szövetkezet megkapja a bank-
hitelt március–áprilisban, akkor 
május végéig beindulhat a kereszt-
úri tejfeldolgozó. Az is elhangzott, 
hogy minimum napi 10 ezer liter 
feldolgozása szükséges ahhoz, hogy 
a gyár nyereséges legyen.

A mintegy 400 gazdát tömö-
rítő Küküllő–Keresztúr szövetke-
zet 2011 tavaszán alakult Hargita 
Megye Tanácsa és a Szarvasmarha-
tenyésztők Hargita Megyei Egye-
sülete kezdeményezésére. A szö-
vetkezet célul tűzte ki a keresztúri 
tejfeldolgozó megvásárlását, amire 
rövidesen sor kerülhet. Az üzem a 
megyében megtermelt tej egyhar-
madát lesz képes feldolgozni fölös 
áron, ami több pénzt jelent majd az 

érintett gazdáknak – magasabb lesz 
a felvásárlási ár, és az évi haszonból 
is részesülnek. Borboly Csaba sze-
rint be kell vonni a térség önkor-
mányzatait is a szövetkezetbe. A 
tanácselnök követendő példának 
tartja az ausztriai és észak-olaszor-
szági gazdaszövetségeket, amelyek 
szintén összefogásból születtek.

– A székelyföldi autonómia 
alapja az önfenntartó, a családi vál-
lalkozásoknak jövedelmet termelő 
gazdaság. Már többször is hangoz-
tattam, hogy a vidéki életet vonzó-
vá kell tennünk a fiatalok számára, 
hogy minél többen hazaköltöz-
zenek. Mindezt a megélhetés le-
hetőségeinek megteremtésével és 
az infrastruktúra korszerűsítésé-
vel érhetjük el. A megyei tanács 
igyekszik megteremteni ennek 
feltételeit a gazdaszövetségek tá-
mogatásával, útfelújítással, víz- és 

csatornahálózat építésével – hang-
súlyozta Borboly Csaba hozzáté-
ve: a Küküllő–Keresztúr szövetke-
zet megalakítása és a tejfeldolgozó 
megvásárlása példaértékű lehet 
egész Székelyföld számára. Ennek 

mintájára Hargita Megye Tanácsa 
további, hús- vagy növényfeldol-
gozásban érdekelt gazdatársulások 
létrehozását támogatja, ezeknek 
ugyanis kulcsszerepük lehet a kis-
vágóhidak újraindításában. 

sZékelykeresZtúri tejfelDolgoZó gyár

Napi 35 ezer liter tej

Megvásárolt tejfeldolgozó. Több pénz a gazdáknak fotó: domján levente 
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Két nagy projeKttel indítja az évet az aCCent

„Bekeményítenek” a zöldek
a diákok és a helyi lakosság be-
vonásával képzeli el az alcsíki-
medence natura 2000 terület és 
a Sólyomkő természetvédelmi 
terület védett fajai és élőhelyei 
számára kedvező védettségi ál-
lapot biztosítását, fenntartását 
az aCCent geoÖkológiai Szer-
vezet. Céljuk megvalósítására 
indították el január elsejétől a 
partnerség a természetért el-
nevezésű projektet. Egy másik 
nagyszabású tervük is megvaló-
sulni látszik: az alcsíki-medence 
menedzsmenttervének írása és 
megvalósítása. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Az Alcsíki-medence me-
nedzsmenttervének írásá-
ra és megvalósítására nyert 

támogatást a brassói ACCENT 
Geo Ökológiai Szervezet. A Tus-
nádfürdői Polgármesteri Hivatallal 
és a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséggel partnerség-
ben pályázó szervezet a napokban 
írja alá a szerződést.

– Két év alatt kell a szakem-
berek és az alcsíki települések 
önkormányzataival karöltve meg-
írnunk a tervet – újságolta meg-
keresésünkre Pilbáth G. Attila, az 
ACCENT GeoÖkológiai Szer-
vezet vezetője.

Az év elején egy másik nagy 
projektet is elindított a szervezet, 

a Partnerség a környezetért elne-
vezésűt, amelynek keretében töb-
bek közöttt az ökoturizmus lehe-
tőségeit térképezik fel, felújítják a 
tanösvényeket, a kerékpáros túra-
ösvényeket. A diákokat is bevon-
ják a természetvédelmi értékek 
megőrzésébe és népszerűsítésébe. 

a környezeti nevelésre
összpontosítanak
Idén a terv szerint kidolgoz-

zák az Alcsíki-medence Natura 
2000 terület és a Sólyomkő vé-
delmi intézkedéseinek alapjául 

szolgáló szervezési és működési 
szabályzatot. Munkacsoportot 
alakítanak ki helyi civilszerveze-
tek, a földtulajdonosok és az érin-
tett hatóságok bevonásával, társa-
dalmi konzultációkat szerveznek 
Tusnádfürdőn és Tusnád község-
ben annak érdekében, hogy min-
denki, aki érintett, részt vehessen 
a szabályzat kidolgozásában. 

A projektben az érintett ha-
tóságok, a helyi civilszervezetek 
és a helyi közösségek bevonásával 
közös gyakorlati tevékenysége-
ket is indítanak. Az előző évhez 

hasonlóan a tusnádfürdői Jókai 
Mór Általános Iskola diákjaiból 
Junior Rangers csapatot toboroz-
nak, amelynek tagjait felkészítik a 
védett területek természeti érté-
keinek bemutatására. A tanulók 
különböző rendezvények alkal-
mával, városnapokon, a Föld nap-
ján a környező települések iskolá-
iban beszélnek majd társaiknak a 
megóvandó értékekről. 

– Hasonló környezeti neve-
lési tevékenység eddig is volt, és 
az a tapasztalat, a diákok egy-
másra jobban figyelnek. Például 

ha más településről hozunk egy 
diákcsoportot, az itteni diákok 
kalauzolják el őket Sólyomkőre, 
ők mesélnek a terület jellegzetes-
ségeiről, és ez sokkal hatásosabb, 
mintha egy felnőtt magyarázna 
– mesélte a Think Outside The 
Boxnak (A Transindex internetes 
portál projektje – szerk. megj.) 
Imecs István, az ACCENT 
GeoÖkológiai Szervezet bioló-
gusa. Az alcsíki térség települése-
it célzó információs kampányba 
is bevonnák a diákokat, térké-
peket, szórólapokat, plakátokat 
osztogatnának. 

Fenntartható turizmus
generálta bevételek
A projekt emellett népszerű-

síti a fenntartható turizmust az 
Alcsíki-medence Natura 2000 
terület és a Sólyomkő természet-
védelmi terület szomszédságában 
lévő településeken. A fenntartható 
turizmus bevételeket jelent a helyi 
közösségeknek, anélkül, hogy az a 
környezetet negatívan érintené. 
A szóban forgó munkacsoport 
többek közt az ökoturizmus le-
hetőségeit mérné fel a térségben: 
a cél az lenne, hogy az érintett 
települések közösen vegyenek 
részt a területeket érintő döntés-
hozatalban, és arányosan részesül-
jenek az ökoturizmusból szárma-
zó haszonból is – magyarázta a 
biológus.

Tanösvénytúra a Sólyomkő természetvédelmi területén. Az ACCENT a diákokat is bevonja tevékenységébe fotó: ogaccent.ro 

a wellnessközpont továbbfej-
lesztése, a vízhálózat cseréje, 
a kanalizálás befejezése, vala-
mint új járdák építése szerepel 
a tusnádfürdői önkormányzat 
terveiben. albert tibor polgár-
mester szerint a válság ellené-
re nagyot sikerült haladni a te-
lepülés fejlesztésében a tavalyi 
év során.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem volt egyszerű a 2011-
es év, minden területen 
éreztette hatását a gazda-

sági válság, különösen érzékenyen 
érintette a turisztikai szektort. 
Ennek ellenére a lehetőségekhez 
mérten haladtunk előre, azzal a 
céllal, hogy Tusnád ismét igazi 
fürdőváros lehessen – számolt be 
Albert Tibor polgármester. 

Az elöljáró kifejtette, hogy a 
településen zajló sokféle beruhá-
zás miatt tavaly építőtelep volt 
a város nagy része, ez azonban 
idénre megváltozik. Befejeződik 
a kanalizálás kiépítése, valamint a 
vízhálózat teljes cseréje kellene el-
induljon. A tervek között szerepel 
még a polgármesteri hivatal átköl-

töztetése egy nagyobb épületbe, 
amin jelenleg is dolgoznak. 

– Ha minden jól megy, már 
idén át lehetne költözni oda – 
részletezte a kisváros polgármes-
tere. –Ami még a terveink között 
szerepel, és fedezet is van már rá, 
az 1000–1500 méter járda kiépí-
tése és felújítása lenne, ezt saját 
forrásból építenénk, mintegy 200 
ezer lej értékben – közölte.

Bár nem sikerült tavaly be-
indítani az élményfürdőt, Tus-
nádfürdőn mégsem kudarcként 
élték meg ezt, hiszen csak egy nem 
várt akadály odáztatta el a nyitást, 
amelynek leküzdésére megszüle-
tett a műszaki megoldás, illetve 
feltehetően meglesz rá a pénz is, 
így további fejlesztéseket, bővíté-
seket lehet beiktatni a projektbe.

– Sajnos, a feltört termálvíz 
a vegyelemzés szerint sok gázt és 
ásványi anyagot tartalmaz, ezért 
„natúr” állapotában egyelőre nem 
lehet felhasználni a medencék 
feltöltésére. A problémára van 
megoldás, erről egy magyaror-
szági, a termálvizek elemzésére, 
felhasználási lehetőségeinek kuta-
tására szakosodott intézménnyel 
készítettünk egy tanulmányt.  A 

szakemberek vázolták azokat az 
eljárásokat, műszaki teendőket, 
amelyek lehetővé teszik a feltárt 
termálvíz felhasználását. Szük-

séges egy vízkezelő állomás be-
üzemelése, ennek az építkezési 
tervei már elkészültek, és benyúj-
tottuk a fejlesztési szaktárcához 

az aktacsomót, kérve a kiegészítő 
létesítmény felépítésének finan-
szírozását. A késedelem ellenére 
végül is hasznot húzhatunk a 
történtekből, hiszen a vízből ki-
vont gázok lehetővé teszik, hogy 
egy mofettával is kibővítsük az 
elkészült élményfürdőt. A szak-
tárcától ígéretet kaptunk, hogy az 
idei költségvetésbe belefoglalják a 
vízkezelő állomás, illetve mofetta 
létesítésére benyújtott projektün-
ket, így feltehetően meglesz a 277 
ezer eurónyi pótfinanszírozás, és 
amint az időjárás ezt lehetővé te-
szi, indulhat az építkezés, amely a 
tervek szerint két hónap alatt be 
is fejeződne – vázolta a polgár-
mester.   

Stagnál a Tusnádfürdőt kike-
rülő lehetséges terelőút ügye is, a 
zöldek részéről erőteljesen kriti-
zált útépítést egyelőre úgy néz ki, 
„pihenőmappába” tették a szállí-
tásügyi minisztériumban. 

– Pedig jó lenne, hiszen a te-
herforgalom kiiktatásával csende-
sebb, nyugodtabb, pormentesebb, 
igazi sétálásra csábító fürdőváros 
lennénk, ami a turisták idevonzá-
sában hatalmas előnyt jelentene – 
mondta az elöljáró.

KéSőbb, dE mofEttával KibővítvE indulna a tuSnádi élményfürdő 

Hátrányból előnyt kovácsolnának 

Albert Tibor a kiegészítő tervvel. Később nyílik, de jobb lesz fotó: tamás attila
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hirdetések

Körkép

A csíkszeredai Nimbus Trade Kft. 

a LexFori IPURL jogi felszámoló révén január 12-vel kezdődően minden csütör-
töki napon 12 órakor nyilvános árverést szervez a következő ingatlan eladása végett: 
2860 m2-es belterület Csíkszereda municípiumban, Hajnal u. 14. szám alatt, együtt 
az azon található építményekkel (nagybani raktár, irodák, fémraktár, kapusszoba, 
kiképzett platform), amelynek kikiáltási ára 1 244 600 lej (áfa nélkül). Továbbá a kö-
vetkező ingó javakra: 12 jármű, 146 800 lejes összértékben (áfa nélkül); alapeszközök 
(irodai berendezések és bútorzat) 99 460 lejes összértékben (áfa nélkül).

Úgyszintén január 26-ával kezdődően minden csütörtöki napon 14 órakor 
közvetlen alku révén eladásra kínál különböző bútorzati és irodai berendezés 
jellegű leltári tárgyakat 9740 lejes összértékben (áfa nélkül), valamint árukész-
letet (fürdőszobai felszerelések, radiátorok, légkondicionálók, háztartási áru-
cikkek, csaptelepek, bojlerek, kazánok, fürdőszobai tárgyak, azok tartozékai) 
711 445,95 lejes összértékben (áfa nélkül).

Bővebb felvilágosítás a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámokon.

A Casa de Insolvenţă Transilvania S.P.R.L. temesvári fiókja 
és a RVA Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.

a Temesvár, Gh. Lazăr utca 42. szám alatti székhelyű átszervezésben lévő S.C. P.S. 
INTEX Rt. jogi ügyvezetői minőségükben nyílt árverés útján eladják vagy kiadják 
a következő javakat: 
területek Gyergyószentmiklós város szélén a következők szerint:

Szántóterület és kaszáló Tölgymező-Békénymelléke pászták 3046+ 3046+1349+ 
802=6517 m2, a telekkönyvbe belefoglalva 10367 szám alatt; Disznófürdő-
Békénymelléke pászták 1536 m2, a telekkönyvbe belefoglalva 3075 szám alatt; Disz-
nófürdő pászták 1262+1262+1262+1536+1540 =6862 m2, a telekkönyvbe bele-
foglalva 7656 szám alatt; Tölgymező pászták 975+1165+327+327+327=3121 m2, 
a telekkönyvbe belefoglalva 7655 szám alatt; Disznófürdő-Békénymelléke pászták 
180+180+180=540 m2, a telekkönyvbe belefoglalva 7656 szám alatt.

Kikiáltási ár: 7 euró/m2 
Az árverést a marosvásárhelyi jogi ügyvezető székhelyén szervezik meg, G-ral 

Gheorghe Avramescu 4. szám alatt 2012. január 20-án 11 órakor, és megismétlik 
hetente pénteki napokon ugyanabban az órában a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a jogi vagy magánszemélyek vehetnek részt, akik az árverés 
megkezdéséig befizetik a részvételi garanciát, a részvételi illetéket és megvásárolják 
a feladatfüzetet. 

A részvételi garancia az ár 10%-a, s azt be kell fizetni a cég pénztárába, 
vagy átutalni a S.C. P.S. INTEX Rt.-nek (bejegyzési száma J35/327/1999, 
fiskális kódja RO11667310) a Marosvásárhelyi Alpha Banknál megnyitott 
RO62BUCU726210362511RO01 folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás 
a 0745–653430-as, a 0265–297700-as és a 0745–146096-os telefonszámokon.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

versenyvizsgát hirdet egy köztisztviselői állás betöltésére meghatározott időre a:
Megyei utak igazgatóságán 
Tanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:
■ egyetemi végzettség záróvizsgával; ■ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 

188/1999-es újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai; ■ minimum 1 év szak-
mai tapasztalat; ■ számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsga időpontja: 2012. január 25., 10.00 óra (írásbeli) és 2012. január 
27. (szóbeli vizsga).

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni a 

hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon belül. 
Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb fel-

világosítást a Hargita Megyei Tanács Menedzsment-igazgatóság humánerőforrás-
részlegén kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266-207700 / belső 1408-as 
vagy 1406-os telefonszám).

A tavalyi évben a kirótt helyi 
adók és illetékek 98 százalékát 
befizették a városháza kasszá-
jába a csíkszeredai polgárok, 
ami a városvezetés értékelése 
szerint a lakosság fegyelme-
zettségét és pozitív adófizetési 
morálját bizonyítja a gazdasági 
válság ellenére is.

hN-információ

Szinte alig maradt kinnlevő-
sége a tavalyi évben a lakos-
ságtól és vállalkozásoktól 

begyűjtött helyi adók és illetékek 
terén a csíkszeredai helyi önkor-
mányzatnak.

– Az elemzések szerint a ta-
valyi évre kirótt összeg – adó- és 
illetékkategóriánkénti – 98 szá-
zaléka folyt be, ami azt jelenti, 
hogy a nehéz gazdasági-pénz-
ügyi körülmények ellenére a 
lakosság tudatosan viszonyult 
ezen kötelezettségéhez. Az em-
berek megértették, hogy a válság 
okozta nehézségeiket nem csök-
kenthetik az adók és illetékek 
rovására – közölte Antal Atti-
la. Csíkszereda alpolgármestere 
megjegyezte: mint minden év-
ben, tavaly is a nyugdíjasok bi-
zonyultak a legfegyelmezettebb 
adófizetőknek.

Amint arról korábban hírt 
adtunk, az önkormányzat dön-
tése értelmében idén nem nőnek 
a helyi adók és illetékek, a tavaly 
megállapított összegek marad-
nak érvényben. A városatyák ezt 
azzal magyarázták, hogy hiába 
növelnék az adóterhet, mivel az 
emberek bérei nem növekedtek, 
így képtelenek lennének többel 
hozzájárulni a helyi költségvetés-
hez. Idéntől egyébként online, 
internetes utalással is átutalható a 
helyi adó.

BEfIzETTék TAVALY köTELEzETTSéGEIkET A CSíkIAk

Jó adófizetői morál

Országos szinten felfüg gesztette 
az Egészségügyi Minisztérium az 
influenza elleni oltási kampányt, 
miután kiderült, hogy gondok 
vannak a fővárosi Cantacuzino 
Intézet által gyártott vakciná-
val. Hargita megyében egyet-
len orvos sem olt az intézkedés 
bevezetése óta – tudtuk meg a 
közegészségügyi igazgatóságtól.

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

Átiratban közölte az Egész-
ségügyi Minisztérium, 
hogy függesszük fel az inf-

luenza elleni oltási kampányt azért, 
mert csökkent a megbetegedések 
száma. Ezenkívül, amit tudunk, 
azt a sajtóból tudjuk – nyilatkoz-
ta a Hargita Népének dr. Miron 
Cornelia, a megyei közegészség-
ügyi igazgatóság járványtanász fő-
orvosa.

Azt mondta, Hargita megyé-
be összesen 14 550 adag influen-
za elleni vakcina érkezett, ebből 
a készletből 7051 személyt már 
beoltottak, 1769 adag a közegész-
ségügy raktárában van, 5730 pe-
dig a családorvosoknál, kórházak-
nál. Ez utóbbiakkal is közölték, 
hogy az oltási kampányt egyelőre 
7-10 napra, vagy újabb rendelke-

zésig felfüggesztették, így addig 
senki sem kaphat az influenza el-
leni oltóanyagból.

Amint az országos sajtó is hírül 
adta, Romániában 350 ezer adag, a 
Cantacuzino Intézetben gyártott 
vakcinát vontak vissza, a szaktárca 
közleménye szerint azért, mert „az 
utóbbi időben megnövekedett az 
influenzás megbetegedések száma, 
ennek nyomán pedig aggályok me-
rültek fel a romániai gyártó által 
előállított oltóanyag minőségével 

kapcsolatosan”. A közlemény arra 
is kitér, hogy az Egészségügyi Mi-
nisztériumhoz nem érkezett olyan 
információ, mely szerint a Ion 
Cantacuzino Intézet által előállított 
oltóanyag használata miatt bárkinél 
is komplikációk vagy egészségügyi 
problémák fordultak volna elő, csu-
pán arról van szó, hogy a szezonális 
oltások nem minden esetben érték 
el a kívánt hatást, ezért további vizs-
gálatok  szükségesek a minőséget 
illetően.

ÁLLíTjÁk: NEM VESzéLYES Az EGéSzSéGRE A VISSzAVONT OLTóANYAG

Felfüggesztették az influenza
elleni oltási kampányt

350 ezer adag, a Cantacuzino Intézetben gyártott vakcinát vontak vissza

Csíkszeredában  
temetik el

András Imrét
Elbúcsúztatták Bécsben And-
rás Imrét, a bécsi Magyar 
Egyházszociológiai Intézet de-
cemberben elhunyt vezetőjét, 
akinek temetését Csíkszeredá-
ban tartják.

András Imre 1928-ban 
született Csíktaplocán 
és tavaly december 

24-én hunyt el Ausztriában. 
1947-ben a jezsuita rend tagja 
lett. Ugyanebben az évben, ti-
zenkilenc évesen Romániából 
Magyarországra szökött, majd 
1956-ban Ausztriába menekült, 
hogy papi tanulmányait folytat-
hassa. 1959-ben Innsbruckban 
pappá szentelték. 1965-től a bé-
csi Magyar Egyházszociológiai 
Intézet elnöke volt. 

András Imre 1983 óta min-
den évben megszervezte az 
Erdélyből Ausztriába szárma-
zottak Bécsi Csíksomlyói Bú-
csúját.

Búcsúztatását hétfőn a bé-
csi jezsuita templomban tartot-
ták, temetése Csíkszeredában, a 
csíktaplocai temetőben lesz szom-
baton – számolt be a szertartásról 
az osztrák rádió kisebbségi szer-
kesztősége.

Antal: szinte nincs adóhátralék
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III. Módosult az

Szociális hozzájárulások

az adótörvénykönyvet módo-
sító és kiegészítő 2011/125-ös 
sürgősségi kormányrendelet 
nagy teret szentel a különböző 
szociális hozzájárulások újrasza-
bályozásának is: több mint 30 új 
előírása van erre vonatkozóan. 
Azok átolvasásából arra lehet 
következtetni, hogy az egész-
ségbiztosítási hozzájárulás-fize-
tési kötelezettség hatósugarát 
kívánja kiterjeszteni a kormány. 
Ennek okán pedig valószínűsít-
hető, hogy az egészségbiztosítá-
si költségvetés bevételi oldalán 
fognak az eddigiekkel szemben 
jóval nagyobb összegek jelent-
kezni. A pénzügyminisztérium 
illetékeseinek becslése szerint 
az egyes adók és illetékek rend-
szerének módosítása nyomán 
az állami költségvetés bevéte-
lei az idén több mint 80 millió 
lejjel fognak növekedni, nos, az 
egészségbiztosítási, valamint 
az állami társadalombiztosítási 
költségvetések esetében felté-
telezhető, hogy a plusz ennél az 
összegnél jóval nagyobb lesz.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A szociális hozzájárulások 
tekintetében átfogalmazó
dott az azokat definiáló 

kettes szakasz szövege is: az új meg
fogalmazásban többek között az ál
lami társadalmi biztosítási költség

vetést megillető hozzájárulásokról, 
valamint az országos egészségbizto
sítási költségvetést megillető hozzá
járulásokra van utalás. 

Egységesített hozzájárulás
E vonatkozásban az az új

donság, hogy az eddig hatályos 
jogszabályban különkülön sze
repelt az egyéni hozzájárulás, 
illetve a munkáltató által fize
tendő hozzájárulás. Most e két 
hozzájárulástípust egy kalap alá 
vették. Hogy csupán formai mó
dosításról van szó, vagy annak tar
talmi vonzata is van, nemigen le
het kihámozni a kormányrendelet 
szövegéből. De valami oka ennek 
a módosításnak csak volt. 

A szociális hozzájárulások 
tekintetében vannak olyan elő
írások, amelyek máris hatályba 
léptek, de van jó néhány merőben 
új, amelyek 2012. július 1jétől 
lépnek érvénybe. Ugyanettől 
az időponttól hatályát veszti a 
2010/58as sürgősségi kormány
rendelet IIIas cikkelye, illetve 
annak előírásai – ez a kormány

> Ha Irán bekeményít, az olajár 
akár 200 dollárra is nőhet. Amennyi
ben Irán lezárja az olajpiaci szállítások 
tekintetében kiemelt fontossággal bíró 
Hormuziszorost, az olajár 150200 
dollárra is ugorhat – véli a Societe 
Generale elemzője. A szakértő szerint 
Irán viszonylag könnyen képes lenne az 
olajpiaci szállítások közel 40%át bo
nyolító szoros lezárására, azonban ez 
két hétnél hosszabb időig nem tarthat 
az amerikai katonai beavatkozás mi
att. Az olajár emelkedéséhez viszont 
az is elég lenne, ha Irán kis hajótáma
dásokkal fenyegetné a nagy tankereket, 

ilyenkor ugyanis az olajszállítmányok
ra vonatkozó biztosítási szerződéseket 
lehetetlen lenne megkötni, ez pedig gá
tat szabna az olajforgalomnak – írja a 
portfolio.hu. Az elemző szerint ugyan
akkor erre kevés az esély, valószínűbb 
az, hogy az EU olajembargóval sújtja 
Iránt, mely az amerikai pénzügyi szank
ciókkal karöltve 125150 dolláros ma
gasságba emelheti a Brent árfolyamát. 
A kőolaj drágulása pedig az üzemanyag
árakat is magával húzza.

> Több hazai turista, kevesebb 
külföldi. Novemberben 12 százalékkal 

nőtt a turisztikai egységekben regiszt
rált érkezések száma az előző év no
vemberéhez viszonyítva, de majdnem 
3 százalékkal csökkent a határokon 
belépő külföldi turisták aránya, és ezzel 
párhuzamosan több mint 5 százalékkal 
kevesebb román állampolgár utazott 
külföldre. 

A tavalyi év első 11 hónapjában, ösz
szehasonlítva 2010 azonos időszakával, 
15,6 százalékkal nőtt az érkezések és 12 
százalékkal a vendégéjszakák száma. 

A vizsgált időszakban csökkent az 
átlagos vendégéjszakák száma, ezek di
namikája kisebb, mint az érkezéseké. A 

romániai turisztikai egységekben 2011 
novemberében 507 200 érkezést re
gisztráltak. 

A román turisták aránya 78,1 szá
zalék volt, a külföldieké 21,9 százalék. 
Az arányok nagyon hasonlítanak a 
2010es novemberi arányhoz. 2011 no
vemberében a szállodák voltak a legfor
galmasabbak, a turisták 78,6 százaléka 
választotta ezeket. 2010 novemberé
hez viszonyítva 12,7 százalékkal nőtt a 
szállodai érkezések száma. 1,28 millió 
volt a turisztikai egységekben eltöltött 
vendégéjszakák száma (83,1% románi
ai, 16,9% külföldi).hí
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Mezőgazdászokra is érvényes. A magánszemélyek szociális hozzájárulása ügykezelést átveszi az adóhatóság

a GENERal MIR CoNsult s.P.R.l.

a csíkszeredai L. Z. FORREST Kft. (Hajnal utca sz. n.) 
jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei 
törvényszéknél lévő 43/96/2008as csődeljárási ügycsomó
ban 2009. június 22én meghozott végzésével a csődbiztos 
elrendelte az adós javát képező következő ingatlan nyílt ki
kiáltásos árverés révén történő eladását: 2486 m2es kaszáló 
terület Csíkszeredában, a Szécseny zónában, bejegyeztetve 
a Csíkszeredai Telekkönyvbe 2693/N szám alatt, kataszteri 
számok 3239, 3240 és 3241. 

Az árverés indulási ára 68 250 lej, mely a felértékelési 
ár 70%át jelképezi. Ilyen feltételek közepette a General 
Mir Consult S.P.R.L. 2012. február 16án 10 órakor 
megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség su
gárút 8. szám, B lépcsőház, 2es lakrész) az ingatlan nyílt 
kikiáltásos árverés útján történő eladását. Az árverésen 
való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell he
lyezniük a kikiáltási ár 10%át képező garanciát leg
alább annak megkezdése előtt és be kell fizetniük a 150 
lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank 
maroshévízi ügynökségénél megnyitott különleges eljá
rási folyószámlára. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as 

telefonszámokon.

A General Mir Consult S.P.R.L.

a Tusnádfürdő, Olt utca 86. szám alatti székhelyű Astoria
Turism Kft. jogi felszámolói minőségében közli, hogy a 
Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 2639/96/2007es 
csődeljárási ügycsomóban meghozott döntés, valamint 
a hitelezők közgyűlésének 2010. június 17én keltezett 
2328as számú jegyzőkönyve alapján, amelyek révén jó
váhagyottak az adós javainak értékesítésére vonatkozó 
dokumentumok, sor kerül nyílt kikiáltásos árverés révén 
az adós következő ingatlan javának az eladására: 598 m2 
összfelületű telek és építmény, amely Tusnádfürdőn 
található, Olt utca 86. szám alatt, bejegyezve a tusná
di telekkönyvbe 8167es szám alatt, a 182 m2 felületű 
építmény pedig a 8167/C szám alatt, kataszteri szám 12 
533/1/2/b/2/b/64/bC. Az építmény rendeltetése szál
loda (alagsor + földszint + két emelet + manzárd) 182 
m2 beépített területtel és 437 m2 hasznos területtel. 

A kikiáltási ár 732 400 lej, a 3027/21.07.2011es 
jegyzőkönyvnek megfelelően.

Ilyen feltételek közepette a General Mir Consult 
S.P.R.L. 2012. február 17-én 10 órakor megszervezi 
munkapontja székhelyén – Csíkszereda, Testvériség 
sgt. 8 szám, B lépcsőház, 2es lakosztály – az ingatlan 
nyílt kikiáltásos árverését.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevők
nek legalább egy órával annak megkezdése előtt letétbe 
kell helyezniük garanciaként a kikiáltási ár 10 százalé
kát és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereske
delmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO92RNCB0157042354340001 különleges folyó
számlára.

Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as 

telefonszámokon. 

Az az újdonság, hogy 
az eddig hatályos jog-
szabályban külön-
külön szerepelt az 
egyéni hozzájárulás, 
illetve a munkáltató 
által fizetendő hoz-
zájárulás. Most e két 
hozzájárulástípust 
egy kalap alá vették. 
Hogy csupán formai 
módosításról van szó, 
vagy annak tartalmi 
vonzata is van, nem-
igen lehet kihámozni.
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Adótörvénykönyv

rendszere is változik

Gazdaság

> 880 millió lejjel bírságolta meg a 
Versenytanács a kőolajtársaságokat. A Ver-
senytanács tegnapi döntése értelmében azok 
a kőolajtársaságok, amelyek még 2008-ban 
megegyeztek egymás között arról, hogy ki-
vonják a forgalomból az Eco Premium típusú 
benzint, összesen 880 millió lejes bírsággal 
számolhatnak. Az Európai Unióban ekkora 
büntetést még soha nem szabtak ki kőolaj-
társaságokra. A megbüntetett társaságok kö-
zött szerepel a Petrom, az OMV, a Lukoil, a 
Rompetrol, a Mol és az ENI. Az összeg a vál-
lalatok 2010-es forgalmának 3%-ával egye-
zik meg, kivéve a Petromot és a Rompetrolt 
– előbbinél ennél több, másiknál pedig ennél 

kevesebb bírságot szabtak ki. A Versenytanács 
szerint ugyanis az intézkedés kezdeményezője 
a Petrom volt, ezért ők kapták a legnagyobb 
büntetést: az OMV Petromot és az OMV 
Petrom Marketinget 366,5, illetve 137,2 mil-
lió bírsággal sújtotta, ez az összeg meghaladja 
a tavalyi árbevétel 3%-át. A Rompetrol eseté-
ben a bírság kevesebb volt, mint a forgalom 
3%-a, mivel a tanács szerint nem vett részt 
közvetlenül a megegyezésben. A bírság mér-
tékét elsősorban nem az ügylet kereskedelmi 
jelentősége befolyásolta: azért szabtak ekkora 
büntetést, mert a versenytörvény tiltja, hogy a 
társaságok egymás között információt cserél-
jenek és összehangolják áraikat. Egyébként a 

piacra gyakorolt hatás azért sem volt jelentős, 
mert az Eco Premium benzinből a társaságok 
eladásainak kevesebb mint 20%-a szárma-
zott, illetve forgalmuk 5%-át sem tette ki. A 
Versenytanács szerint egyértelmű bizonyíték 
van arra vonatkozóan, hogy a vállalatok ösz-
szehangolt akciót hajtottak végre. A Petrom 
és az OMV Petrom Marketing szerint a ható-
ság indokolatlanul szabta ki rájuk a bírságot és 
bíróságon fognak fellebbezni a döntés ellen. 
A kazah KazMunaiGaz tulajdonában lévő 
Rompetrol szintén bírósághoz fog fordulni, 
ugyanis szerintük sem volt indokolt a bírság, 
a vádat nem bizonyították, ezért a Versenyta-
nács döntése törvénytelen. hí
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rendelet, amelyet a 2010/279-es 
törvénnyel hagytak jóvá ugyan-
csak az Adótörvénykönyv módo-
sítására és kiegészítésére vonatko-
zott/vonatkozik. A szóban forgó 
előírások gyakorlatba ültetése 
ugyanakkor feltételezi az Orszá-
gos Adóügynökség és az Orszá-
gos Köznyugdíjpénztár, illetve 
az Országos Adóügynökség és 
az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár elnökei közös rendelete-
inek a meghozatalát. 

közös rendelet
a nyilvántartáshoz
Itt említenénk azt is meg, hogy 

a szociális hozzájárulások a jöve-
delmiadó-fizetési kötelezettségek-
re, valamint a biztosított szemé-
lyek névleges nyilvántartására vo-
natkozóan is közös rendeletet kell 
hozniuk a pénzügy, a munkaügyi 
és egészségügyi minisztereknek. 
Ezzel a rendelettel fogják jóvá-
hagyni a szóban forgó nyilatkozat 
kitöltésével kapcsolatos majdani 
űrlapot. Ennek a közös rendelet-
nek az érvénybe lépésére vonatko-
zóan a kormányrendelet nem jelöl 
meg határidőt, csupáncsak annyit, 
hogy a majdani közös rendelet 
hatályba lépésével egyidejűleg ha-
tályon kívül helyeződik a jelenleg 
használatos közismert 112-es űrla-
pot jóváhagyó 2010/1397-es kor-
mányhatározat. 

A hozzájárulási alap
a nyugdíj teljes értéke
A nyugdíjakra alkalmazott 

egészségbiztosítási hozzájárulási 

fizetési kötelezettség tekinteté-
ben eddig ellentmondás mutat-
kozott a törvény vonatkozó sza-
kasza és az alkalmazási normák 
között. E tekintetben pontosító 
jellegű módosítás következett 
be, s ekképp az újrafogalmazott 
2969-es szakasz egyértelművé 
teszi, hogy a hozzájárulás ki-
számítási alapja a nyugdíj teljes 
értéke. Ugyanakkor érvényben 
marad az az előírás, miszerint a 

nettó nyugdíj kvantuma nem le-
het kisebb mint 740 lej.

A mezőgazdászok
az adóhatóság
ügykezelésébe kerülnek
A kormányrendelet szövegé-

ből az is kiolvasható, hogy a szo-
ciális hozzájárulások tekintetében 
„körültekintőbb” eljárás fog érvé-
nyesülni a szerzői jogdíjakból, 
valamint a polgári szerződések 
alapján végzett tevékenységek-
ből származó jövedelmek eseté-
ben. Idetartozik az is, hogy július 
1-jétől kezdődően a magánsze-
mélyek által fizetendő szociális 
hozzájárulások ügykezelésének 
hatáskörét a biztosítóházaktól át-
veszi az Országos Adóügynökség, 
illetve annak hatóságai. Azokról 
a magánszemélyekről van szó, 
akik független tevékenységekből 
és mezőgazdasági tevékenység-
ből, valamint nem bér jellegű 
jövedelmet realizálnak, illetve az 
egészségbiztosítási hozzájárulás 
esetében azon személyekről, akik-
nek nincs jövedelmük, de hozzá-
járulási kötelezettségük lesz. A 
2012. január 1. előtti, valamint a 
2002. január 1. és június 30. közti 
jövedelmekre is vonatkozik ez a 
hatáskör.

Lévén, hog y a szóban for-
gó előírások jelentős hányada 
csak július 1-jétől lépik hatály-
ba, s addig kell megjelenniük a 
már említett miniszteri rende-
leteknek is, azok ismertetésére 
a későbbiek során még vissza-
térünk.

A szociális hozzájáru-
lásokra a jövedelmi-
adó-fizetési kötele-
zettségekre, valamint 
a biztosított személyek 
névleges nyilvántar-
tására vonatkozóan is 
közös rendeletet kell 
hozniuk a pénzügy, a 
munkaügyi és egész-
ségügyi miniszterek-
nek. Ezzel a rendelettel 
fogják jóváhagyni a 
szóban forgó nyilatko-
zat kitöltésével kapcso-
latos majdani űrlapot. 
A közös rendeletnek az 
érvénybe lépésére vo-
natkozóan a kormány-
rendelet nem jelöl meg 
határidőt.

Az AdóhAtóság is kezdeményezheti
egy vállAlkozás inAktívvá nyilvánítását

Adónyilatkozatok
„új köntösben”

Az elmúlt esztendő végén megjelent a pénzügyminisz-
ternek, valamint az országos Adóügynökség néhány 
olyan rendelete, amely révén módosítottak bizonyos 
adónyilatkozatokra vonatkozó előírásokat. Ezek között 
említhetjük meg a 2011/3578-as adóügynökségi rende-
letet, amely révén kiegészítették és módosították az 
adófizetők inaktívvá nyilvánítására, illetve azok reak-
tiválására vonatkozó 2011/3447-es rendelet egyes elő-
írásait. A módosítás lényege abban áll, hogy az adóel-
lenőrzési szerveknek is módjukban áll a megállapítása-
ik nyomán kezdeményezni egy adott vállalkozás inak-
tívvá nyilvánítását, illetve az utólagos megállapításaik 
során azokat reaktiválni. Ilyenképpen pedig lehetőség 
nyílik arra, hogy az adóhatóságok szintjén egységesen 
ügykezeljék az inaktívvá nyilvánított adófizetőket. 

Február 1-jén lépik hatályba az Országos Adóügynök-
ség elnökének 2011/3596-os rendelete, a Romániában 
áfafizetőként bejegyzett adófizetők azon kötelezettsé-

gére vonatkozóan, hogy nyilatkozzanak az ország területén 
eszközölt szállításaikra, szolgáltatásaikra és javak felvásárlására 
vonatkozóan. Ennek érdekében ezzel a rendelettel jóváhagy-
ták az ország területén eszközölt szállításokra, szolgáltatások-
ra és felvásárlásokra vonatkozó tájékoztató jellegű nyilatkozat 
formanyomtatványát, a 394-es űrlapot. Ezt a rendelet hatályba 
lépését követően elektronikus formátumban a következő hó-
nap 25-ig kell továbbítani. A szóban forgó rendelet hatályba 
lépésének időpontjában hatályon kívül helyeződik az eddig 
érvényes 2007/702-es rendelet.

Január hónaptól kezdődően „új köntösbe öltözik” a 
300-as űrlap is, az áfaelszámolásra vonatkozó nyilatkozat. 
Erről rendelkezik az Országos Adóügynökség elnökének 
2011/3665-ös rendelete, s ezek szerint a januári adókötele-
zettségekre vonatkozó szóban forgó nyilatkozatot az űrlap 
szerint kell kitölteni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a vo-
natkozó 2011/183-as rendelet. 

2011 decemberére vonatkozóan a 390-es nyilatkozatot, 
amelynek benyújtása ebben a hónapban esedékes, már csak 
elektronikus formátumban lehet benyújtani, a 2011 decem-
ber hónapot megelőző időszakra vonatkozóan továbbra az 
ügyfélablakhoz kell fordulni. Az elektronikus kitöltéssel 
kapcsolatos segélynyújtási program letölthető az ANAF 
honlapjáról. 

Az elmúlt év decemberében számoltunk be arról a pénz-
ügyminiszteri rendeletről, amelyekkel jóváhagyták azon füg-
getlen tevékenységek névjegyzékét (megfelelően a CAEN-
kódoknak), amelyek esetében a nettó jövedelem megállapít-
ható az éves jövedelmi normák alapján. Azon a névjegyzéken 
az informatikai jellegű tevékenységek nem szerepeltek, ami 
elégedetlenséget okozott az érintettek körében. A jelek szerint 
elégedetlenségük visszhangra talált: december végén jelent 
meg a Hivatalos Közlönyben a pénzügyminiszter 2011/3022-
es rendelete, amely értelmében egyes informatikai tevékenysé-
gekben is alkalmazható a nettó jövedelemnek a jövedelmi nor-
mák alapján történő megállapítása. Olyan szolgáltatásról van 
szó, amelyeknek nincs szellemi tulajdonjellegük, nevezetesen: 
információ-technológiai tanácsadás, valamint számítástechni-
kai menedzsment tevékenység. A szóban forgó tevékenységek 
esetében a jövedelmi normák szintjeinek megállapítása a köz-
pénzügyi vezérigazgatóság hatáskörébe tartozik.
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Éveken át a Harry Potter-filmek 
jelentették a biztos kasszasikert, 
a varázslótanonc kalandjait fel-
dolgozó széria azonban véget ért, 
Potter helyét pedig átveszik a hob-
bitok és a szuperhősök, de 2012-
ben George Clooneyt is láthatja 
a közönség apaszerepben, Meryl 
Streep pedig a Vaslady, Margaret 
Thatcher bőrébe bújik.

Hosszú távollét után visz-
szatérnek a filmvászonra a 
Muppet Show híres szerep-

lői, a musicalfilm forgatókönyvét a 
többek közt az Így jártam anyátok-
kal című vígjátéksorozat szereplője, 
Jason Segel írta és ő vállalta a produ-
ceri feladatokat is.

Az év elején diadalmenet vár-
hat a The Artist című fekete-fehér 
némafilmre, amelyet az Oscar-díj 
nagy esélyesei között tartanak szá-
mon. A francia alkotás – Michel 
Hazanavicius munkája – szavak nél-
kül is nagy elismerést vívott ki magá-
nak, csakúgy, mint a főszereplő Jean 
Dujardin. A film zenéje csemegének 
számít.

Február közepén érkezik a mo-
zikba George Clooney új filmje, az 
Utódok című tragikomédia, amely-
nek rendezője Alexander Payne. 
Clooney új oldaláról mutatkozik be 

a Hawaii-szigeteken játszódó alko-
tásban: túlhajszolt apát alakít, akinek 
felesége balesete után gondoskodnia 
kell két lányáról.

Az Utódok előtt bemutatkozik a 
Meryl Streep főszereplésével készült 
Vaslady, Margaret Thatcher portréja 
Phyllida Lloyd rendezésében. Bár 
Streep alakítását dicsérték az első 
kritikák, a forgatókönyvet azonban 
nem. 2012-ben egyesítik erejüket a 
Marvel szuperhősei: a veszély akko-
ra lesz, hogy nem lesz elég egy hős, 
majd’ mindre szükség lesz. A Bos�-
s�úállók sorába áll Hulk, a Vasem-
ber, Thor, Amerika kapitány, de a 
Fekete özvegy is. Robert Downey Jr. 

mellett Scarlett Johansson, Samuel 
L. Jackson, Mark Ruffalo, Jeremy 
Renner és Chris Evans is látható lesz 
az „all-star válogatottban”.

Nem múlhat el a 2012-es év 
újabb folytatások nélkül: érkezik a 
Men In Black harmadik része, a Pók-
ember és a Jégkors�ak rajongói pedig 
már a negyedik részre számíthatnak. 
Huszonharmadik bevetésére indul 
James Bond, véget ér viszont az Alko-
nyat vámpírszéria.

A Nextmovie.com szerint a leg-
nagyobb izgalmakkal várt film a The 
Hunger Games, amely sokak szerint 
az Alkonyat örökébe léphet a fiatalok 
körében.

Ebben az esztendőben is lát-
ványos kiállításokkal és prog-
ramokkal, többek között Tele-
ki László, Raoul Wallenberg, 
valamint Liszt Ferenc emlékét 
megidéző tárlatokkal várja kö-
zönségét a Magyar Nemzeti 
Múzeum (MNM).

Január végéig még látogatható 
az 1848–49-es szabadságharc 
utáni évtized egyik vezető po-

litikusa rejtélyes halálának körül-
ményeit kutató, Teleki Lás�ló – a� 
Ors�ággyűlés halottja című kiállítás a 
Pollack-palota rotundájában – tájé-
koztatta az MTI-t a múzeum.

A gróf születésének 200. és ha-
lálának 150. évfordulója alkalmá-
ból október végén nyílt tárlat Teleki 
életpályáját, reformkori, 1848–49-
es és emigrációs működését, öngyil-
kosságát, temetését és személyének 
egykori kultuszát mutatja be, míg az 
emlékkiállítás kísérőrendezvényein a 
korabeli bűnügyi helyszínelés tech-
nikájával is megismerkedhetnek a lá-
togatók. Idén emlékeznek világszer-
te Raoul Wallenberg születésének 
100. évfordulójára. Az embermentő 
svéd diplomata emléke előtt tisztelgő 
2012-es Wallenberg-emlékév egyik 
legfontosabb hazai helyszíneként a 
Nemzeti Múzeum ad otthont annak 
a svéd–magyar együttműködésben 

készülő emléktárlatnak, amelyet ja-
nuár 18. és február 12. között láto-
gathat a közönség.

A 2011-es Liszt-emlékév lezá-
rásaként nyílik meg februárban az 
állandó történeti kiállításban a Liszt 
Ferenc-sarok. A új egység olyan 
egyedülálló műtárgyakat vonultat 
fel, mint Barabás Miklós híres Liszt-
portréja, a művész ékkövekkel pom-
pázó díszkardja vagy az a nevezetes, 
Broadwood márkájú zongorája, 
amely Ludwig van Beethoven ha-
gyatékából jutott a Magyar rapszó-
diák szerzőjéhez.

Márciusban a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál keretében nyílik meg az 
MNM-ben a 30. Magyar sajtófotó 
kiállítás, a Magyar Újságírók Szö-
vetségének hagyományos tárlata, 
melynek során a tavalyi év termésé-
nek legjavával, sok száz emlékezetes 
felvétellel találkozhat a közönség.

A Nemzeti Múzeum ebben az 
esztendőben is kiállítással vesz részt 
áprilisban a Tudományfesztivál, 
szeptemberben pedig a Szakrális 
Művészetek Hete programjában, 
végül nagyszabású régészeti tárlattal 
zárja az évet: a nagyberuházásokat 
(többek között autópálya-, áruház- 
vagy lakóparképítéseket) megelőző 
feltárások során felszínre kerülő kin-
csek válogatott gyűjteményével várja 
majd a múzeumba ellátogatókat.

Németországban töretlen az 
érdeklődés az egykori keletné-
met állambiztonsági hatóság 
(Stasi) iratanyaga iránt, a bő 
110 ezer folyóméternyi aktát 
kezelő hivatalhoz tavaly is még 
több mint 100 ezer megkeresés 
érkezett.

2011-ben 80 ezren kértek 
betekintést a rájuk vonatko-
zó iratokba a hivatal adatai 

szerint. Csaknem 50 ezren tavaly 
fordultak első alkalommal az in-
tézményhez, 30 ezren pedig már 
korábban is kértek adatokat. A 
magánszemélyektől érkezett ké-
relmek száma így 2,83 millióra 
emelkedett 2011 végére, a Stasi 
iratanyagának kezeléséről szóló 
törvény hatályba lépésének hu-
szadik évfordulójára.

Roland Jahn, a hivatal vezetője 
szerint sokan azért kérik ki a rájuk 
vonatkozó adatokat ilyen hosszú 
idő elteltével, mert még mindig 

él a félelem attól, hogy kiderül ro-
konokról vagy barátokról, hogy 
besúgók voltak.

Állami, önkormányzati szerve-
zetektől tavaly nagyjából 24 500 
megkeresés érkezett, ezek többsé-
ge bizalmas munkakör betöltésére 
jelölt személyek biztonsági ellen-
őrzésére – átvilágítására – vonat-
kozott. Számos kérelem érkezett 
jóvátételi és nyugdíjügyekkel kap-
csolatban is.

A Stasi módszerei és a fogva 
tartott áldozatok sorsa iránt is tö-
retlen az érdeklődés: tavaly min-
den korábbinál többen, csaknem 
350 ezren látogatták meg a berlini 
Hohenschönhausen kerületben 
egykor működött Stasi-börtönben 
kialakított emlékhelyet, 2012 pe-
dig újabb rekordot hozhat, mert 
az előre bejelentkezett látogatók 
száma már most 35 százalékkal 
meghaladja a 2011-ben regisztrált 
szintet – írta a Welt am Sonntag 
című német lap.

TElEki, WallENbErg, liSzT 

Kiállítások a Magyar Nemzeti Múzeumban

PillaNTáS 2012 filMjEirE

Hobbitok, szuperhősök 
és Clooney apaszerepben

Nagy az érdeklődés 
a Stasi-iratok iránt

2012-ben valószínű, nem lesz akkora kasszasikerű film, mint a Harry Potter

Grazi fesztiválon 
a kolozsvári színészek

január végén grazban rende-
zik meg az Emergency Entrance 
(Vész bejárat) nevű színházi fesz-
tivált, amelyen a kolozsvári társu-
lat is bemutatja a Lakatos Róbert 
rendezte Drakulatúra – avagy 
a brand Stroker projekt című 
előadását – közölte hétfőn köz-
leményben a romániai magyar 
intézmény.

Ajanuár 26. és 29. között 
so r ra kerülő fesztivált a 
Schauspielhaus Graz szerve-

zi az Európai Színházi Unió (UTE) 
hat tagszínházának részvételével.

A prágai, az athéni, a tel-avivi 
nemzeti színház, valamint a paler-
mói és grazi városi színház, illetve a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
közös együttműködéséről van szó, 
aminek témája: Európa mint „vész-
bejárat”.

Színház- és moziigazgatók, pro-
fi és amatőr színészek, zenészek és 
videóművészek hónapokat töltöt-
tek el az országukat érintő migráció 
aktuális kérdéseinek kutatásával. A 
művészek kelet-európai és afrikai 

menekültekkel, nemzeti kisebbsé-
gek képviselőivel, hivatalos iratokkal 
nem rendelkező fiatal és idős nőkkel, 
férfiakkal beszélgettek. A kutatás a 
próbafolyamat részét képezte, a fel-
tárt anyagból hat színmű született.

Korábban két-három csoport 
többnapos műhelymunkára gyűlt 
össze Kolozsváron, Prágában és 
Grazban, összegyűjtötték és megvi-
tatták kutatásaik eredményét, és ki-
választották közös improvizációjuk 
anyagát. Pár nap alatt új jeleneteket 
dolgoztak ki, amelyeket a fesztiválon 
mutatnak be.

A kolozsváriak előadásának 
címe a Drakulatúra – avagy A Brand 
Stroker projekt, amelyet Lakatos 
Róbert rendezett meg. A rendező 
Felméri Cecíliával együtt írta meg 
a szövegkönyvet. A dokumentarista 
jellegű előadás a művészeknek és a 
középosztálybelieknek a politikai 
és az üzleti korrupcióval szembeni 
kiszolgáltatottságáról szól. A sze-
replőket létező személyek ihlették, 
akik a videóbejátszásokban is meg-
jelennek – olvasható a színház köz-
leményében.

Jelenet a kolozsvári társulat előadásából fotó: biró istván / szabadság



Benyújtotta lemondását tegnap 
Raed Arafat, az egészségügyi 
minisztérium helyettes állam-
titkára. A Sürgősségi Életmen-
tő Szolgálat (SMURD) alapí-
tója az után döntött így, hogy 
a Realitatea hírtelevízió hétfő 
esti műsorában Traian Băsescu 
erélyesen felszólította, az új 
egészségügyi kerettörvény-ter-
vezettel kapcsolatos észrevéte-
leit a szaktárca felé fogalmazza 
meg, és ne keltsen hisztériát.

A műsorban Arafat el-
mondta, komolyan gon-
dolkodik azon, hogy a 

minisztériumi kereteken kívül 
képzeli el a folytatást. „A szaktár-
ca struktúráin belül korlátozott 
lehetőségeim vannak arra, hogy 
tárgyaljak a miniszterrel” – közöl-
te a lemondott helyettes államtit-
kár, majd hozzátette, ez az utolsó 
harc a sürgősségi ellátási rendszer 
fejlesztéséért.

„Visszavonulok, és minden-
féle kormánnyal szembeni köte-
lezettség nélkül fogok beszélni a 
törvénytervezetről, úgy, ahogy a 
hétköznapi állampolgárok teszik 
– jelentette ki Arafat. – Ez így nor-
mális és tisztességes a részemről” – 
hangsúlyozta a tisztségviselő.

Saját tárcáját bírálta
Arafat elégedetlenségét az egész-

ségügyi reformról szóló törvényter-

vezet váltotta ki, amely egyebek kö-
zött a mentőszolgálat privatizálását 
is előírja. A tervezet szerint magán-
cégek által működtetett mentőszol-
gálatok is beléphetnek a piacra. Az 
így kialakult verseny a szolgáltatás 
minőségének javításához vezet – ál-
lítják a törvény megalkotói. A jog-
szabályt az elnöki hivatal keretében 
működő egészségügyi szakbizottság 
dolgozta ki.

Az egészségügyi minisztérium-
ban a törvény egyik legnagyobb bí-

rálója Arafat volt, aki szerint a pri-
vatizáció tönkreteszi a jelenleg jól 
működő sürgősségi ellátási rend-
szert. A lemondott államtitkár sze-
rint a rendőrség, a tűzoltóság és a 
mentősök összehangolt sürgősségi 
ellátási rendszerének a működteté-
sére kevesebb pénz jut majd az új 
szolgáltatók megjelenésével, amit 
a betegeknek kell megszenvedni-
ük. Arafat szerint a magánmentők 
csak azokhoz az esetekhez fognak 
kiszállni, ahol biztosan számíthat-

nak elszállítható betegre, ugyanis 
a mentőszolgálatok az ellátott be-
tegek száma alapján kapnak majd 
finanszírozást.

Radikális változások
A társadalmi vita alatt lévő egész-

ségügyi kerettörvény radikálisan 
megváltoztatná a jelenlegi rendszer 
működését, hiszen az egészségügyi 
biztosítás piacát is magánosítaná. 
Így a jelenlegi országos biztosítási 
pénztár helyét nyolc regionális ma-

gánbiztosító venné át. A tervezet 
lehetőséget teremt arra is, hogy a 
jelenleg állami vagy önkormányzati 
tulajdonban lévő kórházakat egye-
sületek vagy alapítványok vegyék át, 
ha az állam vagy az önkormányzat 
ezt célszerűnek tartja.

A kormánykoalícióban sem 
alakult ki még egységes állás-
pont az új törvénytervezetről. Az 
RMDSZ január végéig alakítja ki 
testületi álláspontját erről a kér-
désről, hiszen a szövetség szerint 
a tervezet eredeti formájában szá-
mos olyan kérdést vet fel, amelyek 
tisztázásra szorulnak. A szövetség 
azt akarja, hogy a magánvállalatok 
által működtetett egészségügyet 
hatékonyan ellenőrizhesse az ál-
lam, és közbeléphessen, ha a bete-
gek érdekei sérülnek.

Ország–világ
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> Le Monde: nacionalista felhan
gok Erdélyben. A magyar nacionaliz-
mus visszhangra talál Erdélyben címmel 
közölt tudósítást a Le Monde tegnap. A 
mértékadó párizsi liberális napilap sze-
rint „Nagy-Magyarország visszatérésé-
nek álma kezd szenvedélyeket kiváltani 
Erdélyben, abban a régióban, amely so-
káig vita tárgyát képezte Románia és Ma-
gyarország között”. A lap megjegyezte, 
hogy „a valamikor az Osztrák–Magyar 
Monarchia szerves részét képező terület, 
ahol a románok élnek többségben, az első 
világháború vége óta része Romániának. 
A rendszerváltás után Bukarest és Buda-

pest nehezen találta meg az egyensúlyt az 
erdélyi magyar kisebbség kérdésében, a 
két ország uniós csatlakozásával azonban 
megnyugodtak a kedélyek”. Mirel Bran 
cikkíró úgy látja, hogy Orbán Viktor ha-
talomra kerülésével megváltozott a hely-
zet. „Az egykori antikommunista lázadó 
koncentrálta a hatalmat, és egy olyan na-
cionalista kanyart vett, amely megront-
hatja a két szomszédos ország közötti 
viszonyt” – fogalmaz a tudósító.

> Főbe lőtte magát egy lengyel 
ügyész. Az utóbbi idők sorozatos fenye-
getései miatt döntött az öngyilkosság 

mellett az a lengyel katonai ügyész, aki 
egy sajtótájékoztató szünetében lőtte 
fejbe magát hétfőn. Mikolaj Przybyl 
túlélte a kísérletet: a lengyel állami 
hírügynökségnek kórházi ágyából azt 
nyilatkozta, nem bírta tovább, megöl-
ték a kutyáját és meglazították autó-
jának kerekeit, illetve egymillió zloty 
vérdíjat tűztek ki a fejére. A férfi a volt 
lengyel elnök, Lech Kaczynski 2010-es 
repülőgép-balesetének körülménye-
it vizsgáló bizottságban dolgozott. Az 
ügyész azt sérelmezte, hogy a poznani 
katonai  ügyészség vizsgálatot kezdett 
szolgálati titok megsértése miatt, mivel 

a repülőgép lezuhanásának okait vizs-
gáló bizottság megállapításainak részle-
tei kiszivárogtak a sajtóhoz. A lengyel 
főállamügyész jogsértőnek minősítette, 
hogy a katonai ügyészség követelte a 
mobilszolgáltatóktól, tegyék számára 
hozzáférhetővé az üggyel foglalkozó 
újságírók és a szmolenszki tragédiát ki-
vizsgáló bizottság tagjainak szöveges 
üzeneteit, illetve mobilszámláikat. Az 
öngyilkossági kísérletet saját elmondá-
sa szerint azért élte túl, mert az utolsó 
pillanatban megzavarta egy újságíró, 
akit percekkel előtte küldött ki a többi 
riporterrel együtt irodájából.hí
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Raed Arafat 1991-ben ala-
pította a SMURD mentőszol-
gálatot Marosvásárhelyen. A 
központot 1996-ban a 121-es 
törvény alapján a katonai tűzol-
tóság felügyelete alá helyezték, a 
szervezet azóta állami támogatás-
sal működik, és országszerte mű-
ködtet mentőállomásokat. Raed 
Arafat nevéhez köthető a hazai 
légimentő szolgálat kiépítése és 
korszerűsítése. A szíriai származá-
sú orvos először 2007-ben kapott 
államtitkári megbízást.

Raed Arafat. Csekély esélyt látott álláspontja érvényesítésére fotó: mediafax

Az amerikai kongresszus. Napvilágra került titkos levelezés?

KeMÉny SzóválTáSBA KeveReDeTT TRAiAn BăSeScUvAl A SzAKTáRcA helyeTTeS állAMTiTKáRA

Lemondott Raed Arafat

Kémbotrány az amerikai kongresszusbanEgy hackercsoport által köz-
zétett dokumentum alap-
ján feltételezhető, hogy 

az indiai hadsereg hozzáfért az 
amerikai kongresszus Kínával 
foglalkozó bizottságának levele-
zéséhez. A dokumentum szerint 
az indiai titkosszolgálatokat há-
rom mobilcég, az Apple, a Black-
berryt gyártó RIM és a Nokia is 
segítette. 

Nyomozásba kezdtek az ame-
rikai hatóságok annak kideríté-
sére, hogy egy indiai kémcsoport 
valóban feltörte-e az Egyesült 
Államok kongresszusának ame-
rikai–kínai gazdasági és bizton-
sági kérdéseket elemző bizottsá-
gának levelezését. A nyomozást 
azután indították, hogy egy 
hackercsoport olyan iratokat tett 
közzé az interneten, amelyik az 

indiai katonai hírszerzés számító-
gépes kémkedési kérdéseivel fog-
lalkozó dokumentumának tűnik.

A feljegyzésből kiderül, hogy 
az indiaiak arra készülnek, hogy 
célba vegyék az amerikai kong-
resszusi bizottságot, mégpedig 
olyan technológiával, amelyet 
nyilvánvalóan nyugati mobilte-
lefon-gyártó cégek bocsátottak 
a rendelkezésükre. Az irat mel-
lékletében a bizottság tagjainak 
számítógépes levelezése olvas-
ható. Egy kormányzati forrás 
szerint az ügyben a Szövetségi 
Nyomozó Iroda (FBI) jár el. A 
feltárt dokumentum hitelességét 
független forrás nem tudta meg-

erősíteni, a bizottság ugyanakkor 
nem tagadta a feltört e-mailek 
valódiságát.

Indiai részről hivatalosan 
egyelőre nem reagáltak az ügy-
re, de a hadsereg egy meg nem 
nevezett képviselője tagadta, 
hogy mobiltelefon-gyártó cégek 
segítségét vették volna igénybe a 
washingtoni bizottság ügyeinek 
kikémlelésére, és hamisítványnak 
nevezte a dokumentumot.

Számos korábbi hacker tá-
madásért Kínát tették felelőssé 
az amerikai hatóságok. A mosta-
ni ügyben egyelőre nem világos, 
hogy India saját maga számára 
igyekezett lehallgatni a szóban 
forgó kongresszusi bizottság 
tagjait, vagy esetleg a kínai ha-
tóságoknak készült átjátszani a 
begyűjtött információt. 



Mától vasárnapig a csehországi 
Nove Mesto ad otthont a biat-
lon-világkupa ötödik futamának. 
A programban egyéni, sprint- és 
üldözőversenyek szerepelnek. A 
megyei sportolók jobb eredmé-
nyekben bíznak, mint ahogy leg-
utóbb a németországi Oberhofban 
szerepeltek.

Csehországban mától vasár-
napig újra versenybe állnak 
a sílövők, ahol megrende-

zésre kerülnek a világkupa ötödik 
állomásának versenyei. Márton 

Simon, a román válogatott edzője 
lapunknak elmondta: „Sajnos nem 
tudtam jelen lenni a németorszá-
gi versenyen, a ma kezdődő futam 
utolsó két versenyére remélem ki-
érek. Sajnos Oberhofban nagyon 
szeles idő volt, ami megzavarta 
Évát a jó lövésben, és miután több 
lőhibát vétett, a futás sem ment már 
neki. Ez pedig azt is jelentette, hogy 
nem indulhatott a tömegrajtos ver-
senyen. A mostani futamon jobb 
eredményekben bízok.”

Mint ahogy hétfői lapszámunk-
ban megírtuk, Tófalvi Éva az idei 

idény leggyengébb eredményét érte 
el Oberfohban a 60. hely megszer-
zésével, de társai, Ferencz Réka és 
Luminiţa Pişcoran sem remekeltek. 
Csehországban mindhárman start-
hoz állnak, akárcsak a csíkszeredai 
Szőcs Emőke, aki az idéntől már 
Magyarországot képviseli.

A csehországi világkupa műso-
ra: ma: női egyéni, 15 km (15.15); 
holnap: férfi egyéni, 20 km (15.15); 
péntek: női sprint, 7,5 km (15.30); 
szombat: férfi sprint, 10 km (14.45); 
vasárnap: női üldöző, 10 km (13.45), 
férfi üldöző, 12,5 km (15.30). 

Lionel Messi, az FC Barcelona 
argentin válogatott futballistája 
nyerte el a Nemzetközi Labdarú-
gó Szövetség (FIFA), valamint a 
France Football magazin által kö-
zösen odaítélt FIFA Aranylabda-
díjat, amelyet hétfőn este adtak 
át a FIFA zürichi éves gáláján. A 
legszebb gólért járó Puskás-díj a 
brazil Neymaré lett.

Sorozatban harmadszor lett első 
Lionel Messi, aki a szavazatok 
47,88 százalékát bezsebelve az 

ősi rivális, a Real Madridot erősítő 
portugál Cristiano Ronaldót (21,6 
százalék), illetve klubtársát, a spa-
nyol Xavit (9,23 százalék) előzte 
meg. „Nagy megtiszteltetés, hogy 
zsinórban harmadszor is én nyer-
tem – mondta Messi, aki a már visz-
szavonult brazil Ronaldótól vette 
át a díjat. – Szeretném megosztani 
ezt az elismerést azokkal az embe-
rekkel, akik segítettek nekem, a csa-
pattársaimmal, köztük Xavival és az 
edzőmmel.”

A nőknél megszakadt a brazil 
Marta öt éven át tartó egyeduralma, 
ugyanis – habár ezúttal is ott volt a 
jelöltek között – a győztes a világbaj-
nok japán válogatott csapatkapitá-
nya, Szava Homare lett.

A harmadik alkalommal kiírt 
Puskás-díjat, azaz az év legszebb gól-
jáért járó elismerést Neymar, a brazil 
Santos válogatott támadója érde-
melte ki. A 19 esztendős csatár 2011. 
július 27-én, a Flamengo elleni rang-
adón a félpályáról indult, majd egy 

kényszerítő után visszakapta a lab-
dát, ezt követően pedig egy elképesz-
tő megkerülős csellel rázta le magá-
ról védőjét, és pörgetett a hálóba. A 
díjat tavaly a török válogatott Hamit 
Altintop, két éve pedig Cristiano 
Ronaldo kapta. Az év edzője címet 
Josep Guardiola érdemelte ki, ő az 
FC Barcelonával Bajnokok Ligáját 
és spanyol bajnokságot, legutóbb 
pedig klubvilágbajnokságot nyert. 
A szakember José Mourinhót (Real 
Madrid) és Sir Alex Fergusont 
(Manchester United) előzte meg 
a voksoláson. A FIFA elnöki díjat 
Sir Alex Ferguson, a Manchester 
United vezetőedzője vehette át. A 
nők edzői között Szaszaki Norio, a 
németországi világbajnokságon ha-
talmas meglepetésre diadalmaskodó 
japán válogatott szövetségi kapitá-
nya nyert. A FIFA Fair Play-díjat a 
Japán Labdarúgó-szövetség kapta 

meg. A labdarúgókat képviselő ér-
dekvédelmi szervezet (FIFPro) által 
megválasztott álomcsapatba mind-
össze három együttesből kerültek be 
játékosok: a BL-győztes, spanyol baj-
nok FC Barcelona öt, a Real Madrid 
négy, a Manchester United pedig 
két futballistát adott a gárdába.

Az év csapata
Iker Casillas (spanyol, Real 

Madrid) – Dani Alves (brazil, FC 
Barcelona), Gerard Piqué (spanyol, 
FC Barcelona), Sergio Ramos (spa-
nyol, Real Madrid), Nemanja Vidic 
(szerb, Manchester United), Andrés 
Iniesta (spanyol, FC Barcelona), 
Xabi Alonso (spanyol, Real Mad-
rid), Xavi (spanyol, FC Barcelona) 
– Lionel Messi (argentin, FC Barce-
lona), Cristiano Ronaldo (portugál, 
Real Madrid), Wayne Rooney (an-
gol, Manchester United).

A Székelyudvarhelyi KC ez 
év első szavazásán arra volt 
kíváncsi, hogy a szurkolók 

a csapat melyik játékosát tekintik 
az elmúlt esztendő legjobbjának. 
Akárcsak a 2010/2011-es idény 
szavazásakor, most is a gárda irányí-
tója, Goran Kuzmanoszki nyert. A 
szavazásra majdnem ötszáz voks ér-
kezett. A szavazást lebonyolítók ki-
lenc játékost – Varó Lajos, Mihalcea 
Andrei, Ferenczi Botond, Goran 
Kuzmanoszki, Tálas Huba, Martin 
Johannson, Vlademir Rusia, Orbán 
Levente, Gabriel Florea – választot-
tak ki, mivel csak ennyit engedett a 
szavazógépük. Már az első pillanat-
tól a macedón idegenlégiós vezetett, 
a lezáráskor pedig meggyőző fölény-
nyel – majdnem 50 százalékkal nyert 
a többiek előtt. Goran Kuzmanoszki 
nemcsak a Székelyudvarhelyi KC 

meghatározó játékosa volt, hanem 
a bajnokság egyik legjobbja is. Je-
len pillanatban is vezeti az együttes 
góllövőlistáját, úgy, hogy az idegen-
légiós szabályzat miatt nem is volt 
nevezve minden összecsapásra. A 
képzeletbeli dobogó második fokára 
Vlademir Rusia, míg a harmadikra 
Tálas Huba állhatott.

Érdekesség, hogy az ország leg-
nagyobb, kézilabdával foglalkozó 
szakportálja, a handbalvolei.ro sza-
vazása alapján a múlt esztendő leg-
jobb öt férfi kézilabdázója közé két 
SZKC-játékos is bekerült. Azon a 
szavazáson Rusia a negyedik, míg 
Kuzmanoszki az ötödik. A kép-
zeletbeli dobogó legfelső fokára a 
Konstancai HCM játékosa, Mihai 
Popescu állhatott fel. Őt követte 
csapattársa, Csepreghi Sándor és a 
Bákó sportolója, Cristian Ghiţă.

Sport

Lionel Messi átveszi az Aranylabdát Ronaldótól

Messié az Aranylabda, 
Neymaré a Puskás-díj

Sporttörténeti vetélkedő

Csehországban javítanának Tófalviék

A szurkolók szerint 
Kuzmanoszki volt a legjobb
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> Udvarhelyi sportgála. Székely-
ud varhely Polgármesteri Hivatala és a 
Székelyudvarhelyi Sportért Alapítvány kö-
zösen szervezi a második Székelyudvarhelyi 
Sportgálát, ahol többek közt városunk leg-
jobb, országos, valamint nemzetközi verse-
nyeken dobogós helyezést elért ifjúsági és 
felnőttcsapatait, egyéni sportolóit, valamint 
szabadidős sportrendezvények szervezőit 
fogják díjazni. Elismerésben részesülnek 
azok az edzők, sportvezetők, a médiasport-
tal foglalkozó munkatársai, akik 2011-ben 
munkájukkal és szakértelmükkel támogat-
ták Székelyudvarhely sportéletének fejlődé-
sét, valamint a város azon sportemberei, akik 

életük során, határokon is átívelve a székely 
anyaváros hírnevét öregbítették. Javaslato-
kat 2012. január 20-áig várnak a prosport@
varoshaza.ro e-mail címre, bővebb informá-
cióért pedig hívják a 0733–313022-es tele-
fonszámot. A javaslatban kérik, feltüntetni 
az illető sportoló, csapat nevét, sportágat, 
valamint az egyesület és a klub nevét, címét 
és a 2011-ben elért eredményt.

> Teremfoci körzetiseknek. Január 
utolsó hétvégéjén rendezik a már hagyo-
mányos, a tizenötödik kiírásához érkezett 
teremtornát az Udvarhely körzeti labdarú-
gó-bajnokságban szereplő együtteseknek. 

A szervezők tájékoztatása szerint ezúttal is 
32-es mezőnnyel számolnak. A jelentkezés 
már elkezdődött, a csapatvezetők január 
19-ig jelezhetik, hogy részt kívánnak ven-
ni a tornán. Ezt munkanapokon 16 és 17 
óra között tehetik meg a székelyudvarhelyi 
sportcsarnoknál. A sorsolást január 23-án, 
18 órától tartják, a torna időpontja pedig 
27-29. A benevezési díj csapatonként 240 
lej. Csak a körzeti bajnokságban részt vevő 
együttesek, ezek leigazolt játékosai szere-
pelhetnek a tornán.

> Közvetítési jogok. A román közszol-
gálati televízió, a TVR és a Dolce Sport 

csatorna megegyezett a nyár legnagyobb 
sporteseményeinek – labdarúgó-Eb és 
olimpia – programmegosztásáról. Ez alap-
ján a jogokat birtokló TVR 10 mérkőzés 
jogát adta át a Dolce Sportnak a labdarúgó-
Eb-ről. Szám szerint hét csoportmeccset, 
két negyeddöntőt és egy elődöntőt lehet 
majd látni a sportcsatornán. Az olimpia 
ideje alatt a Dolce Sport a csapatsportok 
közvetítését vállalta át, vagyis a kosárlabdát, 
a kézilabdát, a labdarúgást, a vízilabdát, a 
röplabdát és a gyeplabdát, de amennyiben 
lesz olyan román sportoló, aki egyéni szám-
ban éremért küzd, akkor párhuzamosan a 
TVR-vel azokat is fogják közvetíteni.hí
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Hargita Megye Sport- és 
Ifjúsági Igazgatósága, a 
Román Olimpiai Akadé-

mia Hargita Megyei Kirendeltsége 
és a nagykanizsai Európai Sport 
Hagyományőrző Egyesület ve-
télkedőt szervez január–március 
időszakában a Hargita megyei na-
pilapok közreműködésével.

A vetélkedő lebonyolítását a 
lapunkban megjelenő kérdések 
képezik, a győztesek a legjobb vá-
laszadók, vagy a legjobb megfejtők 
lesznek. A kérdésekre a válaszokat 
postán vagy személyesen a Hargita 
Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgató-
sághoz kell eljuttatni (Csíkszereda, 
Hősök utca 7. szám, postai irányí-
tószám 530132) a kérdéskör meg-
jelenése után öt napon belül.

A verseny második szakasza a 
döntő lesz, melynek megrendezésére 

májusban kerül sor Csíkszeredában. 
A döntőn minden versenyzőnek 
meg kell jelennie és 4 x 25 kérdé-
ses tesztet kell megoldania, időtől 
függően, a 4-6. helyezett kisdöntős, 
míg a legjobb 3 versenyző a döntőbe 
jut, közülük kerül ki majd a verseny 
győztese. A döntősöket a verseny 
szervezői díjazzák.

Az 1. forduló kérdései
1. Ki volt 1984-ben, Los Ange-

lesben a legjobb versenyző?
2. Melyik olimpián szerzett ér-

met a Marosvásárhelyen született 
Feri Attila?

3. Melyik olimpián szerepelt 
Sötér János?

4. Hány olimpián vett részt ver-
senyzőként Jencsik Katalin?

5. Ki a 150. magyar olimpiai 
bajnok?

Sporttörténeti vetélkedő, 1. forduló 2012. január 11.

A megfejtéseket 2012. január 16-ig kell beküldeni a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazga-
tóság Csíkszereda, Hősök utca 7. szám, postai irányítószám 530132 címére.

Név: ...................................................Cím: ...............................................
Tel.: .......................... Helyes megfejtés: 1. ...............................................
2............................................................. 3................................................
4............................................................. 5................................................

"



lakás

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

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

ELADÓ 4 szobás, közpon-
ti fekvésű (a prefektúra mellett), 
I. osztályú, K típusú, IV. emeleti 
tömbházlakás, két fürdőszobával, 
két terasszal. Ára alkudható. Tele-
fon: 0740–892211. (21130)

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

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

telek

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

jármű

ELADÓ 2002-es évjáratú Volks-
wagen Golf 4-es, 1.6-os benzines, 
klímás, fullextrás, szép állapotban, 
szervizkönyvvel, Euro 4-es, frissen 
behozva Németországból. Telefon: 
0722–967539. (21113)

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

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, kom-
bi, fullextrás, tulajdonostól, 2013-
ig érvényes műszakival, minden 
illeték kifizetve, nagyon jó állapot-
ban. Irányár: 3800 euró. Telefon: 
0726–604932, 0266–334468.

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.

vegyes

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

állás

Építkezési cég ALKALMAZ haj-
tási engedéllyel és saját autóval 
rendelkező előkönyvelőt. Építke-
zésben való jártasság előnyt jelent. 
Követelmény: román nyelvtudás 
és számítógép-kezelői ismeretek. 
Telefon: 0744–594409. (21128)

köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik drága ha-
lottunk,

id. GÁL ÁDÁM

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

megemlékezés

Elcsitult egy szív,
mely értünk dobogott,
Pihen a kéz,
mely értünk dolgozott.
Imádta családját,
mindenkit szeretett,
Az volt a boldogsága,
ha örömet szerzett.
Arany volt a szíve, 
munka az élete,
A jó Isten hívta, mert szerette.
Számunkra te sosem leszel
halott,
Örökké élni fogsz,
mint a csillagok.

Fájó szívvel emlékezünk 
2011. január 7-re,

DEMETER ERZSÉBET
szül. Erőss

halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A megemlékező szent-
mise 2012. január 12-én 17 óra-
kor lesz a borzsovai kápolnában. 
Szerettei.

Hirdetések hargitanépe2012. január 11., szerda  | 13. oldal 

Kerekes Károly és Kerekes Magdolna
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség döntést hozott Nagygalambfalva belterületén megvalósí-
tandó Hétvégi ház építése című tervére eseti elbírálás alapján.

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

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, január 15-ig a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyílt árverést hirdet

2012. január 25-én, 14 órakor a hivatal székhelyén
– Szabadság tér 27. szám, Hargita megye, 

telefon: 0266–364494, fax: 0266–364753 –
2306 m3 lábon álló lucfenyő eladására 

(gyérítés, széltörés, tarvágás).
Az árverésen csak erdőkitermelési engedéllyel rendelkező cégek jelent-

kezhetnek. Az árverésre a dokumentációt 2012. január 20-án 10 óráig le-
het leadni. Az előválogatás ugyanebben az időpontban lesz megtartva.

Részvételi feltételek: 
 – 100 lej részvételi díj lefizetése;
 – a kikiáltási ár 5%-át képező garancia lefizetése.

Érdeklődni lehet a hivatal közbeszerzési osztályán.

A GENNY-FER IMPEX Kft.
Székelyudvarhely, Szabók utcája 24. szám alatti székhellyel értesíti az érin-
tetteket, hogy a Gyergyóújfalu, Libán szám nélkül található 5000 m2-re 
vonatkozó Zonális rendezési tervet (PUZ) – ipari zóna létesítése céljából 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem 
szükséges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 8922/2012.01.10 szá-
mú döntés értelmében. A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekint-
hető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munka-
napokon 8.30 és 16.30 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés meg-
jelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 
A döntés megtalálható az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu 

internetes oldalon.

A Csíkszeredai 
Állami Erdészet

2012. január 20-án 10 órakor ár-
verést szervez 86 m3 út mellé ki-
termelt műfa, valamint 683 m3 
gyérítésből származó lábon álló 
fa értékesítésére, Csíkszentkirály 
község erdejéből. 

Telefon: 0266–371076.

A Csíkszeredai
Állami Erdészet

2012. január 20-án 10 órakor 
árverést szervez 17,172 m3 
műfa, valamint 23,150 m3 tű-
zifa, elkobzásból származó fa 
értékesítésére. 

Telefon:  
0266–371076.

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 Népe
Lapkiadó

 

lapkihordókat 
és rikkancsokat 

KERES 
Udvarhelyszéken.

Telefon:
0733–553014.



K ét magyar válogatott jég-
korongozóval erősített 
a Miskolci Jegesmedvék 

jégkorongcsapata, a gárda tegnap 
mutatta be az új szerzeményeket, 
akik a hétvégén már pályára is lép-
nek. Nagy Gergő Székesfehérvárról, 
Svasznek Bence Újpestről igazolt a 
„macikhoz”.

Nagy Gergő és a Sapa Fehérvár 
AV19 közös megegyezéssel bontott 
szerződést, a 22 éves támadó az idei 
szezonban 22 mérkőzésen 3 gólt és 
3 gólpasszt jegyzett az EBEL-ben, 
igaz, teljesítményét sérülések is ne-
hezítették. A MOL Ligában négy-
szer lépett jégre, ahol öt pontot – 3 
gólt és 2 gólpasszt – jegyzett. Nagy 
Gergő egyébként az osztrák bajnok-

ságban az ideivel együtt négy évet 
játszott, 168 találkozón 14 gólt és 30 
gólpasszt termelt.

A 37. éves Svasznek Bence 
Újpestről igazolt a Jegesmedvék-
hez, a hátvéd a „liláknál” kezdte 
hokis pályafutását, majd négy évet 
a Ferencvárosban játszott. 2000 
és 2008 között Székesfehérváron 
hokizott, majd három évet a Bu-
dapest Starst és annak utódát, a 
Vasas csapatát erősítette. Az idei 
szezont Újpesten kezdte, 29 MOL 
ligás meccsen egy gólt és kilenc 
gólpasszt – tíz pontot – termelt. 
Nagy Gergő és Svasznek Bence is 
tagja volt a 2009-es svájci elit cso-
portos világbajnokságon a magyar 
válogatottnak.

MOL Liga
Két mérkőzést játszottak a jég-

korong MOL Ligában a hét elején: 
hétfőn a Dab.Docler a Ferencvá-
rost fogadta, míg tegnap a Brassói 
Corona Fenestela 68 a Sapa Fehér-
vár AV19 ellen játszotta le utolsó 
hazai mérkőzését.

Eredmények: Dab.Docler – Fe-
rencváros 10–3 (5–1, 4–2, 1–0) /Er-
délyi (4.), Hüffner (15.), Vaszjunyin 
(15.), Galanisz (17.), Somogyi (20.), 
Velebny (27.), Hegyi (28.), Kiss Á. 
(33.), Pozsgai (40.), Gröschl (43.), 
illetve Berta (8.), Sivonen (35.), Já-
nosi (38.)/; Brassói Corona Fenestela 
68 – Sapa Fehérvár AV19 8–2 (2–2, 
2–0, 4–0) /Barinka (3., 24.), Péter 
(17., 57.), Bartzen (35.), Zsók (47.), 
Antal (51.), Borsos (51.), illetve Né-
meth (3.), Erdélyi (4.)/.

Magyar túrán az ifik
Ma utazott el az ISK–HSC 

Csíkszereda ifjúsági csapata Magyar-
országra, Gál Sándor együttese tíz 
nap alatt lejátssza mind a nyolc mér-
kőzését az A csoport középszakaszá-
ban. A csíkiak jelenleg 39 ponttal a 
második helyen állnak az 51 pontos 
Sapa Fehérvár AV19 mögött. Az 
ISK–HSC két-két mérkőzést játszik 
a fehérváriakkal, a Dab.Doclerrel, a 
Vasas SC és a MAC Budapest csa-
pataival. A csíkiak január 22-én este 
utaznak haza.

Miskolcon erősítettek

Alsó és felső ágon folytAtódnAk A küzdelmek

Kettéoszlott az EFAJL bajnoksága

14. oldal |  2012. január 11., szerdahargitanépe

hirdetések
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> Forma–1. Két emberi jogi szerve-
zet is aggódik a bahreini helyzet miatt, az 
egyik arra kéri a Forma–1-es csapatokat, 
hogy bojkottálják a versenyt. Elképzelhető, 
hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén sem 
lehet megrendezni a Bahreini Nagydíjat, az 
országban uralkodó hangulat messze van a 
békéstől. Továbbra is rendszeresek az utcai 
demonstrációk, amelyekben november óta 
már három ember veszítette életét. Emiatt 
két emberi jogi szervezet is komolyan ag-
gódik, az egyik egyenesen arra kéri az istál-
lókat, hogy ne utazzanak el az április 22-re 
kiírt versenyre. „A pilótáknál és a csapatok-
nál is kampányolunk majd azért, hogy boj-

kottálják a versenyt” – mondta a Bahreini 
Emberi Jogok Központjának alelnöke, 
Nabíl Radzsab. Hozzátette, a helyi kor-
mány azt akarja demonstrálni a Forma–1-
gyel a világnak, hogy minden rendben van 
az országban. A New York-i Human Rights 
Watch munkatársa, Marivan Hama-Szaíd 
szerint a Forma–1 nem mehet Bahreinbe. 
„Az FIA-nek foglalkoznia kell az emberi 
jogok súlyos bahreini megsértésével és az-
zal a ténnyel, hogy a hatóságok továbbra is 
próbálják elnyomni azokat, akik a demok-
ráciáért tüntetnek” – fogalmazott Szaíd. A 
tavalyi bahreini idénynyitót a forrongó po-
litikai helyzet miatt kellett törölni.

> Dakar. A mezőny második feléből 
indulva is az előkelő 21. helyet szerezte 
meg a Szalay Balázs, Bunkoczi László 
kettős az autósok között a Dakar-ra-
li nyolcadik, Copiapo és Antofagasta 
közötti szakaszán Chilében. A magyar 
csapat tájékoztatása szerint a szünnapot 
követő hétfői 722 km-es távon, melyen 
477 km volt a gyorsasági, folyamatos 
ritmusváltásokra volt szükség, mert 
rendre homokos és köves szakaszok vál-
togatták egymást. Szalayék a 35. helyre 
jöttek fel az összetettben, melyben a 
francia Stéphane Peterhansel áll az élen. 
Az autósoknál a spanyol Nani Roma 

(Mini) nyerte a szakaszt az amerikai 
Robby Gordon (Hummer) és a lengyel 
Krzysztof Holowczyc (Mini) előtt, ösz-
szetettben Stéphane Peterhansel (Mini) 
áll az élen, akit Gordon és Holowczyc 
követ. A motorosoknál a spanyol 
Marc Coma nyert a norvég Pal Anders 
Ullevalseter és a portugál Ruben Faria 
(mind KTM) előtt, Gyenes Emánu-
el a 22., Marcel Butuza a 54. helyen 
zárt. Összetettben Coma vezet Cyril 
Despres (KTM) és Helder Rodrigues 
(Yamaha) előtt, Gyenes a 19., Butuza 
a 49. Tegnap az Antofagasta és Iquique 
közötti szakasz várt a mezőnyre.hí
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Nagy Gergő (balról) agresszív védőjátékosnak bizonyult Székesfehérváron

Az alapszakaszt követően két, 
alsó és felső ágon folytatódik a 
héttől az erdélyi független Ama-
tőr Jégkorong liga (efAJl) által 
szervezett amatőr bajnokság. Az 
alapszakaszban tíz csapat küz-
dött, az így kialakult rangsor alap-
ján az első öt a felső, a második 
öt pedig az alsó ágon folytatja a 
küzdelmeket.

Megkezdődnek az Erdélyi 
Független Amatőr Jég-
korong Liga (EFAJL) 

által szervezett amatőr bajnokság 
felső- és alsó házában a küzdelmek. 
A liga 2011/2012-es bajnoksága az 
elmúlt év októberében kezdődött, 
az alapszakasz pedig december ele-
jén ért véget, egy hónapnyi szünet 
után a héten újra pályára lépnek az 

amatőr csapatok. Az EFAJL és a 
csapatok vezetőinek döntése értel-
mében az alapszakaszt követően a 
bajnokság kétfelé vált A (felsőház) és 
B csoportra (alsóház), előbbiben az 
alapszakasz első öt helyezettje, utób-
biban a 6–10. helyezettek küzdenek 
majd.

Mindkét csoportban egy oda-
vissza kört játszanak a csapatok. 
Az alapszakaszból a helyezések 
szerint pontokat vittek magukkal 
a csapatok (az első 4, a második 
3, a harmadik 2, a negyedik 1-et). 
Az alapszakasz hatodik helyezett-
je lett a B értékcsoportnak az első 
helyezettje, és ugyanúgy, mint az 
első csoportban, eloszlanak a pon-
tok 4-től lefele csökkenő sorrend-
ben. Az 5. és a 10. helyezett nem 
vitt pontot magával a csoportkör-

be. Mindkét csoportban díjazzák 
majd az első három helyezettet.

Az alapszakaszt a Csík-
szeredai Autosport nyerte a 
Csíkszeredai Golden Time, a 
Gyergyószentmiklósi Gyergyói 
Pingvinek, a Csíkszeredai Csíki 
Kakasok és a Székelyudvarhelyi 
OldBoys Küküllő előtt. Ez az öt 
csapat alkotja az A csoportot, míg 
a B értékcsoportba a Csíkszeredai 
Zsögödi Medvék, a Sepsiszentgyör-
gyi Királypingvinek, a Csíkszeredai 
Pro Hoki, a Csíkszentdomokosi 
HC Terkő és a Csíkszentimrei Sasok 
kaptak besorolást az alapszakasz vé-
gét követően.

Mindkét csoportban február 
elején zárulnak az odavágók, majd 
következik egy újabb kör, mely a 
tervek szerint márciusban ér véget.

A hétvégén rendezik a fran-
ciaországi Rouenben az 
idei jégkorong Kontinen-

tális-kupa döntő tornáját, amelyen 
a házigazda Dragons, a címvédő 
Junoszty Minszk, valamint a 3. se-
lejtező körből érkező HC Asiago 

és Donbass Donyeck vesz részt. 
Pénteken a Donbass – Junoszty 
és Dragons – Asiago, szombaton 
az Asiago – Donbass és a Junoszty 
– Dragons, vasárnap pedig az 
Asiago – Yunoszty és a Dragons – 
Donbass találkozókra kerül sor.

Kontinentális-kupa 
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Szerda
Az év 11. napja, az év végéig még 355 

nap van hátra. Napnyugta ma 16.52-kor, 
napkelte holnap 7.58-kor. 

Isten éltesse
Agáta, Ágota és Vazul nevű olvasóin-

kat, valamint mindazokat, akik ezen a na-
pon ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
Ágota a görög eredetű Agáta régi ma-

gyar formája, jelentése: a jó. A Vazul görög–
szláv–magyar eredetű név, jelentése: királyi.  

Január 11-én történt 
1700. Nagy Péter cár bevezette az új 

időszámítást Oroszországban. (Az addig 
használt pravoszláv egyházi időszámítás i. e. 
5509-cel kezdődött.) 

1935. Amelia Earhart amerikai pilóta-
nő – első nőként – navigátor nélkül átre-
pülte a Csendes-óceánt. 

1974. Dél-Afrikában hatos ikrek szü-
lettek, a világon ez volt az első alkalom, 
hogy mindannyian életben maradtak.  

Január 11-én született 
1800. Jedlik Ányos István természettu-

dós és feltaláló, akadémikus, a kísérleti fizi-
ka kiváló művelője és oktatója 

1880. Alfred Lothar Wegener német 
meteorológus, geofizikus, az őséghajlattan 
kiemelkedő alakja 

1910. Kurt Hansen német üzletember, 
a Bayer volt elnöke 

1961. Eszenyi Enikő Kossuth-díjas szí-
nésznő, rendező, érdemes művész, 2009-
től a Vígszínház igazgatója 

Január 11-én halt meg 
1875. Luppis János tengerésztiszt, a tor-

pedó feltalálója 
1945. Ada Negri olasz írónő, a XX. szá-

zadi olasz líra egyik kiváló képviselője 
1970. Latabár Kálmán Kossuth-díjas 

színész, kiváló művész 
1980. Kotsis István Ybl-díjas építész, 

építésztörténész, akadémikus 
2008. Sir Edmund Percival Hillary új-

zélandi hegymászó, a Mount Everest első 
megmászója

a nap vicce

Csúnya baleset történik az országúton. 
Egy Mercedes frontálisan ütközik egy ke-
rékpárossal. Megérkeznek a helyszínelők, 
és az őrmester igazoltatja a személygépkocsi 
vezetőjét, aki a szükséges papírok mellett egy 
pluszigazolványt is átnyújt a rendőrnek. Az 
őrmester áttanulmányozza, majd így szól:

– Tisztelettel kérdezem: ön szerint mi-
lyen sebességgel száguldott ez az őrült bi-
ciklista?

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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programajánló

Könyvbemutató
Vasárnap déli 12 órakor mutatják be 

Mihály János Gyalogosan a két Homoród 
mentén című útirajzát. Mihály János tör-
ténész 2009 nyarán indult Homoród 
menti túrájára, amellyel Jánosfalvi Sándor 
István unitárius lelkésznek, szónoknak, 
illetve Székelyhoni utazás a két Homoród 
mellett című, ismert munkájának kívánt 
emléket állítani.

A könyvet Simó Sándor esperes mél-
tatja. Az esemény helyszínéül a Bethlen 
negyedi unitárius egyházközség gyüleke-
zeti terme szolgál.

Kiállítás
Jövő hónap 29-ig tekinthetik meg az 

érdeklődők a székelyudvarhelyi Haáz Re-
zső Múzeum Üzenet a múltból című tör-
ténelmi kiállítását. A február végéig lá-
togatható tárlat olyan tárgyegyütteseket 
vonultat fel, amelyek történelmi értékük 
és szimbolikus töltetük révén a székely 
székek és települések múltját a legerede-
tibb módon reprezentálják.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (január 9–15. között) 

a következő filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, 
Petőfi Sándor utca 38. szám): szerdán 13, 
csütörtökön 15, szombaton 17, illetve va-
sárnap 20 órától a Harry Potter és a Halál 
ereklyéinek 1. részét. A Cats and dogs – The 
Revenge of Kitty Galore című filmet pénte-
ken 20 órától, szombaton 15 órától vetítik. 
A Gulliver utazásait szerdán 20, csütörtö-
kön 13, szombaton ismét 20 órától tekint-
hetik meg. A Sanctum című filmet pénte-
ken 13 órától tűzték műsorra. A Captain 
America – The First Avenger című filmet 
vasárnap 15 órától láthatják a mozirajon-
gók. A Narnia krónikáinak 3. részét holnap 
11 és 18 órától, a Step up 3. részét szerdán 
18, csütörtökön 20 és vasárnap 18 órától 
láthatják. A Spy kids: Game over című fil-
met megtekinthetik szerdán 16, csütörtö-
kön 11, míg pénteken 18 órától, majd a 
The polar expresst szerdán 11 és vasárnap 
13 órától. Végezetül a Tangled című film 
vetítési időpontjai: szombaton és vasárnap 
11 órától. Helyfoglalás a 0757–565398-as 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon.

– És azt mondta a feleségem, hogy ha nem hagyom abba az ivást, elválik.
– És?

– Nagyon fog hiányozni!

HIRDETÉS

Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház

Böjte atya udvarhelyi 
lelkigyakorlata

Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány vezetője 
háromnapos lelkigyakorlatot tart 

Székelyudvarhelyen a Szent Pio Lelkigya-
korlatos Házban (Dózsa György utca 15. 
szám). A program kezdőnapján, pénteken 
nagytalálkozóra, beszélgetésre kerül sor 

délután öt órától. A lelkigyakorlatra be kell 
jelentkezni, ugyanis a helyek száma korláto-
zott. Jelentkezni lehet a 0755–489 743-as 
telefonszámon, illetve a hazpio@gmail.
com drótpostacímen, vagy személyesen a 
Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban hétfő-
től szerdáig 9–16 óra között.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Sas Péter: Kós Károly. 
Képeskönyv

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

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

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

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

Könyvesboltjában: Csíkszereda, Petőfi utca 
4. szám, tel.: 0266–316798.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Havazás nem várható, a magashegyi övezetek-
ben néhol hószállingózásra lehet számítani. Az ég-
bolt felhős, helyenként sűrű köd telepszik meg, nap 
közben többfelé meleg, napos idő várható. Észak-
nyugati irányból 5–10 km/h sebességű szél fúj.

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.január11.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. január 25-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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„Az úgy volt, hogy ment előttünk egy 
hülye...” – indította kalandjának elmesé-
lését ismerősöm, akinek első nekifutásra 
nem sikerült kiverekednie magát autójával 
Hargitafürdőre. Kiderült, az illető kopott 
nyári abroncsokkal próbálta megmászni a 
hegyet, és az egyik havas kanyar kifogott 
rajta a meredeken. Keresztbe fordult a jár-
mű, elakadt a forgalom. A mögötte haladók 
is megállásra kényszerültek, a legtöbb autó 
pedig később nem volt hajlandó helyből to-
vábbindulni. A jó téli gumik is kaparták a 
havat, kipörögtek a kerekek, csak azoknak 
volt esélyük a továbbhaladásra, akik hó-
lánccal, vagy négykerékmeghajtással vág-
tak neki az emelkedőnek. Több száz métert 
kellett hátramenetben visszagurulnia az is-
merősnek, egy lankásabb szakaszig, ahon-
nan új lendülettel képes volt ismételten 
nekiszaladni a hegynek. Mindezt az illető 
„hülye” miatt. A történet nem lepett meg. 
Azért nem, mert csupán személyes forgal-
mi élményekre támaszkodva mindennap 
lejegyezhetnék „és akkor jött – használjam 
az ismerős által használt gyűjtőszót – egy 
hülye” témakörben egy-egy történetet. Van-
nak csak bosszantó hülyék, akik felvillant-

ják a vészjelzőt, és leállnak a legnagyobb 
forgalomban, mert éppen akkor és ott van 
dolguk, nem törődnek a mögöttük kelet-
kező torlódással, vagy akik lomha jár-
műveikkel az út közepén közlekednek, és 
mindent megtesznek, hogy a lehető legne-
hezebben legyenek megelőzhetők. Vannak 
azonban életveszélyes hülyék, akik az erős 
autó és az üres fej halálos kombinációjával 
száguldoznak. Kétszázzal repesztenek, 
mindenhol és mindenkit megelőznek, 
kilátás vagy kanyar, ugyan mit számít? 
Magasról tesznek rá, hogy mindenkit 
halálra rémítenek, emberek életét teszik 
percenként kockára, még az sem érdekli 
őket, hogy mellettük reszket saját család-
juk. Tíz autóból nyolc biztosan megelőz, 
ha ötvennel-hatvannal gurulunk tele-
pülésen át. Egyesek dühödten nyomják a 
dudát, sőt vannak, akik megmutatják az 
égnek emelt középső ujjukat, annyira nem 
tetszik nekik a legális sebességgel haladó 
jármű. A közlekedési baleseteknek több 
mint kilencven százaléka nem történne 
meg, ha mindenki betartaná a KRESZ 
előírásait. Ha mondjuk, csak az emberek 
közlekedhetnének és a hülyék nem.

Közlekedünk, na!
 villanás n Hompoth Loránd

skandi
 KÉszÍTeTTe: benedeK eniKő
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Feleség a férjének:
– Dezső, te egész nap 

mást nem csinálsz, csak a 
rejtvényt fejted! Hát már 
egy kedves szót sem tudsz 
nekem mondani?

–... (poén a rejtvényben)?


