
Politikai csatározások áldozatává válhat az új híd

Függő játszma
Várhatóan Székelyudvarhely idei költségvetésének vitáján kerül újra terítékre a városi 

önkormányzat asztalán a Fások és Bălcescu utcákat összekötő, acélszerkezetű függőhíd 
kérdése. A Nagy-Küküllőn átívelő, egyelőre csak tervekben létező híd megépítését a városatyák 

jelentős része csak akkor hajlandó támogatni, ha a folyó jobb partján található ipari övezet 
cégei beszállnak a félmillió lejes összköltségbe. > 5. oldal
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kevés a jó szakember

Újraindulhatnak 
a szakiskolák

A tanüg yminisztérium 
ígérete szerint a 2012–

2013-as tanév programjában 
és a beiskolázási tervben már meg 
fognak jelenni a szakiskolák is. 

2012. január 12., csütörtök köZÉLEtI naPILaP | I. (XXIV.) ÉVf., 7. (6174.) sZám | 16 oLdaL ára 1 LEj

adótartozások

Többszázezer lej 
adósság

Szép summákkal tartoznak az ud-
varhelyiek a városi kasszának és 

a központi büdzsének. A városban 
működő cégek és a lakók több száz-
ezer lejnyi adóhátralékot hal-
moztak fel, az udvarhelyszéki 
adófizetők pedig nem keve-
sebb, mint 28 millió lejjel lógnak a 
közpénzügyi hivatalnak.

ÉvÉrtÉkelő

Régészeti 
feltárások

Gazdag és eredményes évet 
tud maga mögött a székely-

udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
a régészeti feltárások terén 
is. A tavalyi munkála-
tok eredményeiről Nyárádi 
Zsolt, a múzeum régésze számolt 
be lapunknak.
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Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014

hargitanépe 
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kézilabda

Ciobanu az 
SZKC új hálóőre
Válogatott kapust igazolt a 

Székelyudvarhelyi KC fér-
fi kézilabdacsapata tegnap dél-
után Ionuţ Ciobanu személyé-
ben. A remek névjegy-
kártyával rendelkező 
Ciobanu két és fél évre 
kötelezte el magát a kézilabda-
klub mellett.
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Átkelni tilos. Egyelőre kérdés, lesz-e új híd fotó: haáZ sándor

Saját cég jelenti 
a megoldást 3 Feljelentést fontolgat 

Borboly Csaba 5

hargitanépe 

4egyhetes rendezvénysorozattal 
ünneplik a magyar himnuszt

Vivát, Arafat!
Az Arafat–Băsescu vita ve-

szélye, hogy eltereli a figyelmet 
a törvénytervezet igazán nagy 
problémájáról. Sokkal nagyobb 
veszélyt rejt magában az, hogy az 
egészségbiztosítást teljes 
egészében a magánbizto-
sítók kezébe akarja adni 
az állam – anélkül, hogy megha-
tározná, mi az alapcsomag.

 Forró-erős Gyöngyi

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3627î
1 amerikai dollár USD 3,4190ì
100 magyar forint HUF 1,4043ì
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AdótArtozások

Mit kezdhetnénk pár százezer lejjel?
szép summákkal tartoznak a 
székelyudvarhelyiek a városi 
kasszának és a központi büdzsé-
nek. A városban működő cégek 
és a lakók több százezer lejnyi 
adóhátralékot halmoztak fel a 
város felé, az udvarhelyszéki 
adófizetők pedig nem kevesebb, 
mint 28 millió lejjel tartoznak a 
közpénzügyi hivatalnak, vagyis 
az államnak. körképünk során 
azt is próbáltuk felvázolni, ha 
mindenki tökéletes adófizető 
lenne, mit kezdhetne a város-
vezetés az ily módon befolyó 
„többletpénzzel”. 

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

Több százezer lej – ilyen 
nagyságrendű az a befize-
tetlen helyi adókból és il-

letékekből felgyűlt összeg, amely-
lyel a székelyudvarhelyi lakosok 
és cégek tartoznak a városnak, . 
Kirívóan nagy adós nincs, a cégek 
többségének is kifizethető, tör-
leszthető a haladéka, ám sok kicsi 
sokra megy: az össztartozás már 
tetemes summa, pár százezer lej 
még egy Udvarhely méretű város 
esetében is jelentős összeg. 

Mint kiderítettük, 2011-ben a 
polgármesteri hivatal adó- és ille-
tékek osztálya természetes szemé-
lyektől 74 százalékban gyűjtötte 
be az épületadót, 71 százalékban 
a telekadót és 79 százalékban a 
gépjárműadót. Ugyanakkor a jogi 
személyek 85 százalékban fizették 
be épületadóikat, 76 százalékban 
telekadóikat és 81 százalékban 
gépjárműadóikat – a számok a 
tervezett költségvetés megvalósí-
tásainak százalékai.

Érdemes megjegyezni, hogy e 
százalékarányok nagyjából min-
den évben hasonlóak. 2010-hez 
képest a gépjárműadó esetében 
volt kisebb robbanás. Akkor 58 
százalékban fizettek, tavaly pedig 
a roncsprogramnak is köszönhe-
tően, húsz százalékkal nagyobb 
összeg folyt be. Azt is megtudtuk, 
mindenki, aki bárminemű adót 
befizetett a polgármesteri hivatal 
pénztárába, egy számot kapott, így 
kiderül, hányan járultak a város 
kasszájához: 64 555 természetes 
személy, illetve 5373 jogi személy.

Ha mindenki tökéletes 
adófizető lenne...
Mit kezdhetnénk több száz-

ezer lejnyi többletpénzzel? Mivel, 
mikkel lennénk gazdagabbak, ha 
mindenki eleget tenne adózási 
kötelezettségének? – feltehet-
nénk így is a kérdést, válasz, ötlet 
pedig akad bőven. Ilyen nagyság-
rendű, mondjuk 500 ezer lejnyi 
többletpénzből például a város 
egy újabb körforgalmat építtet-
hetne – a legutóbbi is nagyjából 
ennyibe került.

– A rendőrség melletti keresz-
teződésnél a körforgalom elkészí-
téséhez talán nem is kellene ennyi 
pénz, de mindenképpen belefér-
ne, ahogyan például egy Méhek 
utca nagyságú útszakasz moder-
nizálása, aszfaltozása is – sorolta 
kérésünkre ötleteit Tikosi László. 
A polgármesteri hivatal műszaki 
igazgatója, szerint ekkora összeg-
ből egy Móricz Zsigmond méretű 
utca villanyhálózatát is pontra le-
hetne tenni, sőt, a Bethlen negyed 
felett futó, eléggé rossz állapotban 
levő esővíz-elvezető sáncot is újjá 
lehetne építeni.

28 millió lejjel tartozunk 
a központi költségvetésnek
Aki soknak találja a helyi 

adókból be nem folyt félmillió 
lejt, amellyel a helyi vállalkozók, 
magánszemélyek tartoznak a vá-
rosnak, annak eláruljuk, hogy a 
központi költségvetésbe sokkal 
többet kellene befizetnünk, mint 
a helyi kasszába.

Dimén Hunor Dénes, a 
székelyudvarhelyi közpénzügyi 
hivatal vezetője ismertette: a 
működési körzetükhöz tarto-
zó jogi személyeknek, vagyis az 
udvarhelyszéki cégeknek, vállal-
kozásoknak 22 millió lejes elma-
radása van a pénzügyi hivatalnál. 
Emellett az egyéni vállalkozások, 
fizikai személyek további 6 mil-
lió lejjel adósai a pénzügynek. 
Összegezve az állapítható meg, 
hogy közel 7 millió euróval tar-
tozik Udvarhelyszék a központi 
büdzsének.

– Ez nem sok, nagyjából más-
fél hónapnyi bevételünk – közöl-
te a pénzügy vezetője, mindez 
pedig azt is jelenti, van „termelés” 
a térségben, van pénzmozgás, jö-

vedelem a vállalkozásoknál. A 7 
millió eurós összeg nagyságának 
szemléltetése érdekében említjük: 
Székelyudvarhely város tavalyi 
költségvetése 67 millió lej volt – 
a pénz csaknem felét a tanügyi-
ek bére jelentette, vagyis a város 
nagyjából 10 millió euróból gaz-
dálkodott.

telbit: a mindent tudó 
telefonrobot
A polgármesteri hivatal adó- és 

illetékek osztálya minden lehetősé-
get megad az adózóknak tartozása-
ik törlesztésére, igyekeznek lépést 
tartani a korral. Mint megtudtuk, 
jelenleg is szolgáltatásaik fejleszté-
sén dolgoznak. A legutóbbi tanács-
ülésen például a testület rábólintott 
egy olyan, pár ezer euróba kerülő 
számítógépes program és rendszer 
beszerzésére, amely lehetővé teszi 
majd a bankkártyával történő adó- 
és illetékfizetést.

– Ez egy országos internet-
hálózat része, mely révén a lakók 
otthon, számítógép előtt ülve, banki 
átutalással kifizethetik adóikat, ille-
tékeiket – közölte Czika Edit.

A rendszer nagy előnye, hogy 
bármelyik bankban lehet számlánk, 
amelyről kényelmesen utalhatjuk a 
szükséges összeget. 

– Most ingyen csatlakozhatunk 
ehhez az országos hálózathoz, csak 
a szükséges programot kell meg-
vásárolnunk. Ez nagyjából hatezer 
euróba kerül – közölte Czika Edit. 
– Tudomásom szerint a megyében 
elsőként lépnénk be ebbe a rendszer-
be. Hasznos lesz, remélem használni 
is fogják a lakók – fűzte hozzá.

Mindezt azért jegyezte meg az 
osztályvezető, mert már egy ideje lé-
tezik online fizetési módozat is, ám 
használatához OTP-s számlával kell 
rendelkezni – emiatt kevesen hasz-
nálják.

Korábban modernizációs lépés-
ként felmerült a Telbit rendszer tele-
pítése is, amely lehetővé tenné, hogy 
az igényelt információkat telefonos 
kérésre egy telefonrobot válaszolja 
meg. Így ezt a szolgáltatást is minden 
olyan telefonnal rendelkező személy 
igénybe vehetné, aki adózandó javak-
kal rendelkezik Székelyudvarhely te-
rületén. Hasonló lehetőség egy utcai 
információs terminál, vagyis infor-
mációs pult beszerzése és felszerelése 
lenne, amely szintén elősegítené a 
lakosok tájékoztatását.

Ha nem fizetünk, 
bankszámlánkhoz nyúlnak 

Idén is kedvezményt bizto-
sítanak a jól és előre fizetők-
nek: aki március 31-ig rende-
zi mindennemű éves adóját, 
tíz százalék kedvezményben 
részesül. Ugyanakkor a rosz-
szul fizetők számára is vannak 
híreink: első körben, janu-
ár–február folyamán – fő-
leg a jogi személyeknek és a 
nagyobb tartozóknak – fel-
szólítást küldenek, majd, ha 
március 31-éig nem rendezik 
tartozásaikat, még egy levelet 
kapnak, amely már végrehaj-
tási jogcímen érkezik, és arról 
értesíti az adófizetőt, hogy ha 
záros határidőn belül nem tesz 
eleget befizetési kötelezettsé-
geinek, zárolják számláit.

Több százezer lejes nagyságrendű helyi adóval és illetékkel tartoznak a városkasszának fotó: balázs attila
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Körkép

> Elkészült a négyezredik dosz-
szié a Székelyudvarhelyi Demokrácia 
Központban. A Székelyudvarhelyi 
Demokrácia Központban 2012. ja-
nuár 11-én zárták le a négyezredik 
honosítási dossziét.A négyezredik 
dosszié tulajdonosa, Birtalan István, 
aki feleségével együtt kérelmezi a ma-
gyar állampolgárságot. Birtalan István 
„egyszerű munkásnak” vallotta magát, 
aki a székelyudvarhelyi Matrica gyár-
ban vasesztergályos. A mappa tulajdo-
nosa nemcsak elvi és érzelmi alapon 
kérvényezi a magyar állampolgársá-
got, hanem utódaira is gondol, akik 

egyszer talán hasznát veszik. Bevallá-
sa szerint, ha most adva van a lehető-
ség, ki kell használni. Birtalan István 
büszke volt, hogy ilyen kitüntetésben 
részesült és boldogan vette át az iro-
da ajándékait és az elismerő oklevelet. 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
udvarhelyszéki demokrácia központ-
jai a megnyitásuk óta eltelt egy év 
alatt, több mint 9500 személynek ad-
tak tájékoztatást, 4000 mappát állítot-
tak ki, összesen 6879 kérelmezőnek. A 
Székelyudvarhelyi Demokrácia Köz-
pont kihelyezett irodákat működtet 
Székelykeresztúron, Szentegyházán és 

Zetelakán is. A székelyudvarhelyi köz-
pont a Vár utca 4. szám alatt műkö-
dik, hétfőtől csütörtökig 9–12 óra és 
13–16 óra között, valamint pénteken 
9–14 óráig fogadja az érdeklődőket. A 
székelykeresztúri iroda az Orbán Ba-
lázs utca 14. szám alatt minden ked-
den 14–19 óra és szerdán 9–16 óra 
között; a szentegyházi iroda a Köztár-
saság utca 15. szám alatt minden pén-
teken 9–14 óra és 15–17 óra között; a 
zetelaki iroda a Főút 272. szám alatt, 
hétfőn, szerdán és csütörtökön 9–15 
óra, és kedden és pénteken 13–19 óra 
között várja az érdeklődőket a magyar 

állampolgársági kérelmek összeállítá-
sához.

> Áramszünet. A Villamossági Válla-
lat vezetősége felhívja a székelyudvarhelyi 
lakosság figyelmét, hogy január 13-án, 
azaz holnap 8 és 15 óra között javítási 
munkálatok miatt szünetel az áramszol-
gáltatás, Székelyudvarhelyen a követke-
ző utcákban: Építők 1A., 1B., 1C., Győ-
zelem 15., 17., 19., 21., 23., 26., 28., 30., 
32., 34., 38., 40., a Szabók 9., 11., 13., 
15., 16., 24., a Haáz Rezső 3. valamint 
Kós Károly 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12. és 14. 
számok alatt.hí
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Körkép
társadalom

A gazdasági szféra képvise-
lői már többször kifogásolták, 
hogy Romániában nincs meg-
felelő szakmunkásképzés, és 
emiatt a munkaerőpiac kiüre-
sedett. A tanügyminisztérium 
ígérete szerint a 2012–2013-as 
tanév programjában és a beis-
kolázási tervben már meg fog-
nak jelenni a szakiskolák is. A 
székelyudvarhelyi iskolaigaz-
gatók jónak tartják az ötletet, 
mivel egyrészt űr van a munka-
erőpiacon, másrészt pedig sok 
diáknak nehezére esik eljutni 
az érettségig. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro
Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A mesterség tanulása azok-
nak a diákoknak nyújtott 
alternatívát, akik nem kí-

vántak elméleti oktatást nyújtó 
középiskolába járni. Romániában 
viszont 2009-ben mellőzte a tan-
ügyi tárca a szakmunkásképzést. 
– Most is van lehetőség arra, hogy a 
diákok szakképesítést szerezzenek: 
a szakközépiskolák tizedik osztály 
után indíthatnak gyakorlati évet, 
de ez a felnőttképzéshez hasonlóan, 
egyéves, sűrített, 720 órás szakmai 
oktatást jelent. A diákok alig öt szá-
zaléka választja ezt a lehetőséget, 
hiszen a hároméves szakiskola által 
nyújtott lehetőségekhez képest nem 
tartalmaz elegendő elméleti anyagot 
– vázolta a jelenlegi helyzetet Görbe 
Péter szaktanfelügyelő. A szakisko-

lák megszüntetése a munkaerőpi-
acon is űrt eredményezett. A Har-
gita Megyei Munkaerő-elhelyező 
Ügynökség osztályvezetője szerint a 
képzés megszűnésével a piacon egyre 
nagyobb lesz a szakképzetlen szemé-
lyek száma, a gazdasági szféra pedig 
már jelezte, hogy ez nincs rendjén. 
A jó szakemberek egyre keresetteb-
bek, ugyanakkor egyre kevesebben 
vannak, minisztériumi ígéret szerint 
azonban rövidesen újra megnyitják 
kapuikat a szakiskolák.

 
Ígéret van, 
rendelkezés még nincs
A Daniel Funeriu oktatási mi-

niszter és a gazdasági szféra képvise-
lői közötti tárgyalásoknak köszön-
hetően a tárcavezető már tavaly év 
végén bejelentette: a 2012–2013-as 
tanévtől kezdőzően megerősítik a 
szakoktatást. – Csak annyit tudunk, 
hogy a jövő tanév programjában és 

a beiskolázási terv metodológiájá-
ban valóban szerepel szakosztályok 
indítása, de egyelőre sem a tanterv, 
sem az óraszámok mennyisége 
nincs leszögezve, sőt hivatalosan 
kiadott rendelkezést sem láttam 
még. Háttérinformációim szerint 
a kötelező kilenc osztály elvégzése 
után elméleti és szakiskolai típusú 
irányokba ágazna szét az oktatás. A 
szakképzés kétéves lenne, és nagyobb 
hányadát a gyakorlati képzés jelente-
né – nyilatkozta Görbe Péter.

Udvarhely: 
„Az ötlet jó, de nehéz lesz”
Liszkovics József, az Eötvös Jó-

zsef Szakközépiskola aligazgatója 
összességében jónak tartja a kezde-
ményezést, habár igencsak nehéznek 
látja a kivitelezését, amennyiben jö-
vőtől beindítják a fejkvótarendszert 
is. Véleménye szerint nem szabadott 
volna megszüntetni a szakoktatást, 

mivel visszaállítani azt sok nehéz-
séggel jár. – Rengeteg gyerek van, 
aki tanulni nem szeret, de kiváló 
kézügyessége van, vagy megtanul-
na kétkezi munkát. Erre a piacnak 
is igénye van. Mivel csak líceumok 
működnek napjainkban, ezért le-
csökkent az osztályok száma: erre ha 
még bevezetik a fejkvótarendszert is, 
a mi működésünk ellehetetlenedik. 
Nem fogunk beleférni mi a keretbe, 
nagy dilemma előtt állunk – nyilat-
kozta Liszkovics. 

Ameddig nincs teljesen letisz-
tázva az ügy, addig nem kívánok ki-
forrott véleményt formálni – nyilat-
kozta a Hargita Népe Udvarhelynek 
Végh Jenő, a Koós Károly Szakkö-
zépiskola igazgatója. Arra a kérdésre 
válaszolva, hogy jónak tartja-e ezt a 
kezdeményezést, elmondta, hogy 
valamit valóban tenni kell az ügy-
ben, hiszen sok olyan diák van, aki-
nek gondot okoz az érettségi.

Kevés A jó szAKembeR

Újraindulhatnak a szakiskolák

Eötvös József Szakközépiskola. Félnek a fejkvótarendszertől fotó: Balázs attila

Saját cég jelenti
 a megoldást

Idén először találkoztak a Fej-
lődő Udvarhelyszék kistérségi 
egyesülethez, az ADI-hoz tartozó 
tizenhét község polgármesterei. 

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Ilyenkor megszokott közgyű-
lési témák – éves beszámoló, 
tagközségek éves hozzájárulá-

sa – mellett a tegnapi megbeszélé-
sen leginkább arról volt szó, ami az 
egyesület létrejöttét is szorgalmazta: 
az udvarhelyszéki települések hul-
ladékgazdálkodásának problemati-
kája. Az egyesületivezető elárulta, 
hogy már régóta gondolkoznak egy 
saját cég létrehozásán, amellyel a jö-
vőben szeretnének bekapcsolódni a 
megyei hulladékgazdálkodási rend-
szerbe. A találkozón ezzel kapcsola-
tosan próbáltak egyeztetni Hargita 
Megye Tanácsával. Megtörténhet, 
hogy a későbbiekben fuzionálnak, 
de az is elképzelhető, hogy majd egy 
saját, udvarhelyszéki cég szállítja a 
hulladékot a leendő lerakóba. Mind-
ehhez természetesen szakemberi 
véleményezés, a gazdasági számítá-
sok elvégzése szükséges. Időközben 
néhány községnek lezárult a peres 
ügye a korábbi szolgáltatóval, így 
rövid időn belül újabb kiírás várha-
tó a szemétszállításra. – Amíg nincs 
saját cégünk, addig versenyeztetni 
kell ezt a szolgáltatást. Egy átmeneti, 
kétéves időszakról van szó, reméljük, 
amíg beindul a megyei hulladékgaz-
dálkodási rendszer, addig nekünk is 
sikerül megtenni a szükséges lépése-
ket, hogy bekapcsolódjunk – tette 
hozzá Dávid. 
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Az egészségügyi törvénytervezet közvitája az utóbbi na-
pokban áthelyeződött a médiába, ahol kevesebb szakember, 
több újságíró és még annál is több politikus ontja a pró és 
kontra véleményeket. A csata nem eredménytelen: a romá-
niai sürgősségi rendszer markáns személyisége, a SMURD 
rohammentő szolgálat alapítója, Raed Arafat lemondott 
tisztségéről. Olyan nagyon nem lepődtem meg ettől, még 
2011-et írtunk ugyanis, amikor egy interjúban országunk 
hajóskapitánya nem éppen pozitív szövegösszefüggésben 
emlegette Arafat nevét, valami affélét mondva, hogy ő a 
legnagyobb ellenzője a reformnak. Tapasztalat, hogy akiről 
Băsescu elejt egy efféle mondatot, rövid időn belül felmond. 

Arafat tulajdonképpen azt kifogásolja az új egészség-
ügyi törvénytervezetben, hogy az állami pénzből finanszí-
rozott sürgősségi ellátás nyitottá válik a magánszféra felé, 
megszűnik a központi ellenőrzés, a kereskedelmi szempon-
tok előtérbe kerülnek, sértve ezzel a betegek érdekeit. A ma-
gánszolgálatok elcsalhatják az állami szférából az amúgy 
is kevés sürgősségi orvost, és gyakorlatilag párhuzamosan 
fog egymás mellett futni az állami, illetve a magánrend-
szer, amelynek hosszú távon nem biztos, hogy az állami 
lesz a nyertese, de ami még nagyobb baj, a beteg sem. 

Arafatnak ez a meglátása teljesen helyénvaló. Ami egy 
kissé megkeseríti a szám ízét, az az, hogy éppen Arafat volt, 
aki Romániában létrehozott egy, a már meglévő mentőszol-
gálattal párhuzamos rendszert, és mivel az Egészségügyi 
Minisztérium annak idején nem fogadta be, a belügymi-
nisztérium keretében kezdte működtetni. Most nem az a 
kérdés, hogy jó vagy rossz Arafat rendszere, de a mentővel 
párhuzamos, ez tény. Ennek lett a következménye az, hogy 
Hargita megyében például nemegyszer egy esethez egymás 

nyomában rohan a mentő és az elsősegélynyújtásra kiképe-
zett tűzoltókból álló SMURD-csapat, fogyasztva ugyanan-
nak az államnak az üzemanyagát, a fogyóanyagait és esz-
közeit – fölöslegesen kétfelé. Szóval nekem most úgy tűnik, 
hogy Arafat bizonyos szempontból olyan dolgokat kifogásol, 
amelyeket ő maga simán véghezvitt, amikor érdeke éppen azt 
kívánta. Ez persze semmit sem von le annak a munkának 
az értékéből, amelyet a volt államtitkár kifejtett, mert el kell 
ismerni, hogy ahol rendesen működik a SMURD, például 
Maros megyében, ott szó nem érheti a ház elejét. 

De az Arafat–Băsescu vitának egy nagy veszélyét is 
látom. Azt, hogy eltereli a figyelmet a törvénytervezet iga-
zán nagy problémájáról. Meglátásomban ugyanis sokkal 
nagyobb veszélyt rejt magában az, hogy az egészségbiztosí-
tást, mint olyat, teljes egészében a magánbiztosítók kezébe 
akarja adni az állam. Ráadásul anélkül, hogy a törvényben 
konkrétan meghatározná, hogy mi az alapcsomag, amely 
minden biztosított személynek jár a havonta befizetett pén-
zéért. Ma ugyanis, aki napirenden van a biztosításával, ha 
lebetegszik és kórházba kerül, és a kezelőorvosa indokoltnak 
tartja, minden vizsgálatot megkap, még a legdrágábbakat 
is. Mindent, amire szüksége van, sőt – és itt jön igen gyak-
ran a pazarlás a rendszerben, amit a magánbiztosító való-

ban kiszűrhet – még azon felül is. Na, ez biztos nem lesz, 
ha életbe lép az új egészségügyi törvény. Akkor könnyen 
ébredhetünk arra, hogy a magánbiztosítók nyomására po-
litikusaink meghatározzák az alapcsomagot, amely kimerül 
mondjuk egy vérnyomásmérésben és egy aszpirinben. Ha 
pedig a kedves beteg nem éri be ezzel, és a begyulladt vakbe-
lét akarja kivetetni, hát legyen felülbiztosítása, amely fedezi 
a kórházi ellátást és a sebészeti beavatkozást. Arról már nem 
is beszélve, hogy a magánbiztosítóknak jogukban áll majd 
eldönteni, melyik egészségügyi szolgáltatóval, kórházzal 
kötnek szerződést, és előfordulhat, hogy ez az orvoshiánnyal 
küszködő kisebb városi kórházak halálát eredményezi majd, 
ami egyértelműen a betegeknek jelent nehezebb hozzáférést 
majd az ellátáshoz. 

Amire biztosan számítani lehet, az az, hogy a magán-
biztosítók nem fognak jótékonykodni, számukra az üzlet 
és a profit a mérvadó, ami az ő szemszögükből teljesen ért-
hető. Ami baj, hogy a törvénytervezet szövege értelmében 
teljesen az ő kezükben leszünk. E téren fognak csak igazán 
előtérbe kerülni a kereskedelmi szempontok és háttérbe szo-
rulni a betegek érdekei.

De mégiscsak lehet előnye annak, hogy Arafat összekia-
bált a hajóskapitánnyal és elhagyta a fedélzetet. A SMURD 
atyja ugyanis nagy népszerűségnek örvend az ország la-
kosságának körében, és ha másért nem, de azért, hogy az ő 
pártjára állhassanak, talán népesebb lesz azok tábora, akik 
hangosan fognak kiabálni a vitatott törvénytervezet ellen.

Vivát, Arafat!
     NézőpoNt n Forró-erős Gyöngyi

hargitanépe 



Egész hetes rendezvénysoro-
zattal köszönti a magyar kultú-
ra napját a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont. 
Jövő héten számos program 
várja a kultúrára szomjazókat: 
könyvbemutatók, filmvetíté-
sek, előadások szerepelnek a 
kínálatban.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A magyar himnusz születés-
napja alkalmából számos 
kulturális és művészeti ren-

dezvényre várják az érdeklődőket. 
Nem lesz kivétel ez alól a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont sem, mely vasárnaptól 
kezdődően hétnapos rendezvényso-
rozattal köszönti a magyar kultúra 
napját. A rendezvénysorozat első, 
egyben megnyitó eseményét janu-
ár 15-én, azaz vasárnap 12 órakor 
tartják a Bethlennegyedi unitárius 
templomban, ahol bemutatják Mi-
hály János történész Gyalogosan a 
két Homoród mentén című könyvét. 
A kötet szerzője Jánosfalvi Sándor 
István unitárius lelkésznek, illetve 
Székelyhoni utazás a két Homoród 
mellett című, ismert munkájának kí-
ván emléket állítani.

A programsorozat hétfőn P. Bu-
zogány Árpád Példák, példaképek 
példabeszédek című kötetének be-
mutatójával folytatódik. A szerző új 
könyvét azzal a szándékkal ajánlja az 
olvasóknak, hogy figyeljenek ezután 
is azokra, akik emberi és szakmai 
értékeikkel kiemelkednek társadal-
munkból, és példaként szolgálhat-
nak. A 17 órakor kezdődő esemény 
helyszíne a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont előadó-
terme.

A könyvbemutatók után, ked-
den filmvetítéssel kedveskednek a 
szervezők, amelyet a városi könyv-
tárban tartanak 16 órától. A Szabó 
Károly és Dénes Emese által, 2010-
ben készített dokumentumfilm a 
recsenyédi Bomhér Dénes vallo-
másait örökíti meg, amint életéről, 
illetve a „nagy háborúról”, a kollek-
tivizálásról beszél. A szerzők szerint 
a közelmúlt ilyen dokumentálása 
azért lehet érdekes az embereknek, 

mert teljesen másként tapasztalják 
meg a közelmúlt eseményeit, mint-
ha a történelemkönyvek lapjairól 
olvasnák, valamely győztes hatalom 
átfestett változatában.

Szerdán két programmal is szá-
molhatnak a kultúrára éhes város-
lakók. A Tamási Áron Gimnázium 
bentlakásának díszterme ad otthont 
a 16 órától kezdődő Hajnal csillag 
népdalvetélkedőnek, ahol a kisis-
kolások versenyeznek egymással. 
Ugyanaznap 17 órától Ozsváth Pál 
Az anyatejtől az anyaföldig fotókiál-
lítását a forrásközpont előadótermé-
ben tekinthetik meg.

Csütörtökre növekszik a napi 
rendezvények száma, ugyanis há-
rom eseménnyel is számolni kell. A 
gimnázium dísztermében 16 órától 
ismét az iskolások népdalvetélke-
dőjére kerül sor, ezúttal 6–12 osz-
tályosok mérik össze tudásukat. A 
nyerteseknek egyébként az év során 
fellépési lehetőséget biztosít a forrás-
központ a székelyudvarhelyi közmű-
velődési eseményeken. A következő 
eseménynek 17 órától a Haáz Rezső 
Múzeum képtára ad majd otthont, 
ahol bemutatják Páll Etelka textil-
kiállítását. Este fél nyolctól pedig az 
udvarhelyiek által már ismert és sze-
retett Vidovenyecz Edina Boldog-
ság, gyere haza című előadóestjére 
térhetnek be az érdeklődők a Mok-
ka kávéházba. A székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház művész-
nőjének egyéni műsora a legendás 
Cserháti Zsuzsa énekesnőnek állít 
emléket. A zenés játékot Pozsgai 
Zsolt írta, átdolgozta és rendezte: 
Csurulya Csongor, zongorán kísér: 
Zerkula György. Az előadói estre 
helyet foglalni a forrásközpontban, 
illetve a 0266–214440-es telefon-
számon lehet.

A pénteki kultúrprogram a Háaz 
Rezső Múzeumban Sas Péter kis-
előadásával kezdődik, ahol egyben 
bemutatják a művelődéstörténész A 
heraldikus. Köpeczi Sebestyén József 
élete és munkássága című kötetét is. 
17 órától a Cimbora Ház tanulói-
nak munkájából nyílik majd kiállí-
tás, amely a magyar kultúra napját 
ünneplő rendezvénysorozat évente 
ismétlődő eseménye. A napot a pol-
gármesteri hivatal Szent István Ter-

mében magyar kamarazene koncert 
zárja, műsoron szerepelnek többek 
közt Bartók Béla, Liszt Ferenc, Ko-
dály Zoltán és Dohnányi Ernő mű-
vei.

A szombati események főhadi-
szállásául a művelődési ház szolgál 
majd, ahol 17 órától az udvarhelyi 
fúvószenekar koncertjét hallgat-
hatják meg az érdeklődők. A szer-
vezők szerint a koncertteremben 
várhatóan egyetlen szék sem marad 
üresen, legalábbis korábbi kon-
certjeik alapján az a tanulság, hogy 
idejében helyet kell foglalni. 19 órá-
tól a székelyudvarhelyi Udvarhely 
Táncműhely Varázsének című folk-
lórszínházi előadását láthatják újból 
a nézők, amelyet a magyar kultúra 
napja tiszteletére tűzött ismét műso-
rára a műhely.

Kölcsey Ferenc himnusz alko-
tásának évfordulóján, január 22-én, 
vasárnap 12 órától fotókiállítás nyí-
lik a művelődési ház koncerttermé-
ben Egy évtized fényképlenyomatai 
címmel. A bemutatott fotókat több 
ezer felvétel közül választották ki a 
szervezők, amelyek az Orbán Balázs 
szemével Udvarhelyszéken elnevezé-
sű dokumentációs fotótáborokban 
készültek. A Balázs Ödön fotográfus 
által válogatott alkotások az elmúlt 
évtized képi lenyomatait mutatják 
be.

A rendezvénysorozat záróesemé-
nyére vasárnap este 18 órától kerül 
sor a művelődési ház nagytermében, 
ahol kiosztják az Udvarhelyszék 
Kultúrájáért Díjakat. Az idei díjki-
osztó immár a kilencedik, a díjakat 
minden évben a vidék megbecsült 
személyiségei vehetik át. Az élet-
műdíj mellett hagyományápolásért, 
értékteremtésért és -közvetítésért 
adnak át díjat, illetve évente egy-egy 
csoport, szervezet, közösség munká-
ját is elismerik.

Gálaműsorként idén a 
székelyudvarhelyi Vitéz Lelkek Di-
ákszínpad Valahol Európában című 
musicaljének bemutató előadását 
láthatják az érdeklődők. A Vitéz 
Lelkek, akik nevüket a nyelvteremtő 
Tamási Áron egyik darabjának cí-
méből vették, játékosan, a diákszín-
játszás színvonalas hagyományaira 
építve viszik színre a darabot.

Népdal-verseny. A nyertes fiatalok további fellépési lehetőséget kapnak fotó: balázs attila

társadalom
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EgyHEtEs rEndEzvénysorozat

A magyar himnusz ünnepe
évEt értékEltEk a régészEk

Kis munkának is lehet 
nagy hozadéka

a régészeti feltárások terén is 
gazdag és eredményes évet tud 
maga mögött a székelyudvar-
helyi Haáz Rezső Múzeum. A 
tavalyi munkálatok eredménye-
iről Nyárádi Zsolt számolt be 
lapunknak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro 

Sófalvi Andrásnak és Nyárádi 
Zsoltnak, a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum két 

munkatársának tavaly is a szokásos 
terepezéssel kezdődött az év. Már-
cius közepétől április elejéig hat-
hét települést jártak be, számos 
régészeti lelőhelyet térképeztek fel, 
ezek között elpusztult templom-
helyeket is, és kutatták többek közt 
a falvak belterületét.

Az ásatások áprilisban, Szé-
kelyudvarhely legrégebbi épülete, 
a Jézus Szíve-kápolna közelében 
kezdődtek. Az egy hónapig tartó 

régészeti kutatást a templom fel-
újításának kapcsán rendelték meg. 
A feltárásokat követően a régészek 
egyértelműen sem bizonyítani, 
sem cáfolni nem tudták a kápolna 
Árpád-kori eredetét. Az előkerült 
leletek tanúsága szerint azonban 
inkább valószínűsíthető a késő kö-
zépkori építése.

Ezt követően a homoród-
szentmártoni unitárius templom-
nál folytatták a munkát. 

– Itt a templom erődítési és vé-
delmi rendszerét kutattuk, párhu-
zamosan elkészült a tereprendezés, 
a falrészletek, lőrések részletrajzai. 
A felmerült kérdések tisztázására 
több szelvényt nyitottunk, ami ér-
dekes eredményeket hozott – árul-
ta el Nyárádi Zsolt.

A régészek a nyár folyamán 
Lövétén folytatták az előző évben 
megkezdett kutatásokat, annak is 
köszönhetően, hogy a több mint 
egy hónapig tartó munkálatokat 

továbbra is támogatta a helyi ön-
kormányzat.

A múzeum munkatársainak 
Fenyéden is volt egy megkezdett 
munkájuk, amit a talajcsúszások 
következtében folytatni kellett. 
Itt egy építkezés „bolygatta meg” 
a domboldalt, a leletmentő ása-
tások során a régészek a szakadás 
vonalában található részeket ku-
tatták át.

Ősszel egy hónapig Szent-
mártonban folytatták a kutatást, 
ahol amellett, hogy a mai védelmi 
falnak több fázisát különítették 
el, több belső alápincézett kőépü-
let és leégett faépület nyomai is 
felszínre kerültek. Mint kiderült, 
ezek mind a védelmi rendszerhez 
tartozó házak, tárolóegységek 
voltak, amelyeket a 19. században 
bontottak el.

Az elmúlt esztendő egyik 
legérdekesebb lelete egy alig két-
napos régészeti felügyelet során 

bukkant elő, mely késő ősszel, a 
székelyudvarhelyi Vár utca köz-
művesítése miatt volt szükséges. 
A várárokból ugyanis egy késő 
középkori bőrcsizma a részei ke-
rültek elő, ez igen ritka, hiszen 
bőranyagok megmaradásához 
különleges környezet szükséges. 
Ilyen leletek általában kutakból, 
nedves helyekről szoktak előke-
rülni – a csizmarészeket is a vár-
árok nedves-iszapos rétege men-
tette meg. A leletet Domokos 
Levente tisztította és restaurálta.

– Íme, olykor egy kis régészeti 
felügyelet is hozhat felszínre fon-
tos leleteket, kis munkának is lehet 
nagy a hozadéka, Székelyföldön ez 
az egyetlen ilyen lelet. Sajnos csak 
a sarok maradt meg egészben, a 
többé rész pontosan nem illeszthe-
tő össze, ellenben nagyon izgalmas 
viselettörténeti rekonstrukciós le-
hetőségeket is magában rejt – kö-
zölte Nyárádi Zsolt.

Fenyédi Csonka-templom. Leletmentő ásatások fotó: haáz rezső múzeum



Várhatóan Székelyudvarhely 
idei költségvetésének vitáján 
kerül újra terítékre a városi ön-
kormányzat asztalán a Fások 
és Bălcescu utcákat összekötő 
acélszerkezetű függőhíd kér-
dése. A Nagy-Küküllőn átívelő, 
egyelőre csak tervekben létező 
híd megépítését a városatyák 
jelentős része csak akkor haj-
landó támogatni, ha a folyó 
jobb partján található ipari öve-
zet cégei beszállnak a félmillió 
lejes összköltségbe.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Az ipari övezet szomszédsá-
gában, a terelőút mellett 
1998 tavaszán avatták fel 

a gyalogos fahidat.
– Az arra járók addig a vasúti 

hídon voltak kénytelenek átkelni, 
a folyón mintegy száz méterrel fel-
jebb található, autós forgalomra is 
alkalmas betonhíd később épült – 
mondja Csoma Zsigmond.

A polgármesteri hivatal beru-
házási osztályának vezetője szerint 
emiatt „borzasztó nagy jelentősé-
ge” volt a gyalogos hídnak, amely 
viszont az idők során annyira 
megrongálódott, hogy életveszé-
lyessé vált. Jobb híján naponta 
így is több százan használták, 
mígnem a fokozott balesetveszély 
miatt lezárták: a híd lábait a víz 
elkorhasztotta, a szerkezet meg-
roggyant egy idő után. A hiányzó 
fém járólapok dacára a munkába 
igyekvők – gyalogosok, biciklisek 
egyaránt – a vasúti hídon keltek 
át. Ennek felújítása a román vas-
úttársaságra tartozna, mivel azon-
ban már senki nem tudja, mikor 
közlekedett arra vonat, az állami 
cégnek nyilván nem érdeke egy 
használaton kívüli létesítményre 
költeni.

Új híd épül?
A tervek szerint a jelenlegi ro-

mos fahídtól mintegy nyolc mé-
terrel lennebb új, acélszerkezetű 
függőhíd épülne. A polgármesteri 
hivatal, illetve az önkormányzat rá 
is bólintott a Bálint Construction 
Kft. által készített tervre. Ez sze-
rint az új átkelőt a gyalogosok, 
illetve a biciklis sávnak köszönhe-

tően a bringások is igénybe vehet-
nék. A hídnak nem lennének víz-
ben álló pillérei, a két part között 
függesztenék ki. A rozsdamentes 
acél pedig hosszabb élettartamot 
biztosítana a 48 méter hosszú, 21 
tonnás létesítménynek, amelynek 
felépítése a tervek szerint nyolc 
hónap alatt nyélbe üthető. Az 
önkormányzat asztalára helyezett 
megvalósíthatósági tanulmány 
szerint a régi híd lebontása, illetve 
az új felépítése összesen 510 761 
lejébe kerülne a városnak. Erre 
viszont a polgári tanácsosok, va-
lamint a zöldpárti városatya nem 
adta áldását...

„Adjanak pénzt 
a cégek is!”
– Ez a beruházás túl fontos 

ahhoz, hogy politikai játszmák-
ra, kampánycélokra használjuk 
– nyilatkozta a Hargita Népe Ud-
varhelynek Jakab Áron Csaba.

Az RMDSZ-es tanácsos sze-
rint „rendkívül fontos” beruhá-
zásról van szó, mely naponta több 
száz városlakót szolgálna ki, s 
emiatt mindenképpen vissza kell 
térni rá a költségvetési vita során.

– Jómagam is a költséghaté-
konyság híve vagyok, nevetséges 

viszont a polgáriak azon javasla-
ta, hogy pár köbméter deszkával 
javítsuk ki a régi gyalogoshidat – 
mondja Jakab.

Az új híd szükségességét Ja-
kab Attila sem firtatja, hiszen az 
„az ipari övezetben dolgozó több 
száz ember érdekeit szolgálja”, de 
éppen emiatt úgy látja, a költsé-
gekbe az ott tevékenykedő cégek 
is be kellene szállniuk.

– Nekik is fontos a beruházás, 
s ha öt-hat cég pótol mondjuk öt-
tízezer eurót, akkor máris megvan 
a költségek fele. A városvezetés és 
a vállalkozói szféra összefogásá-
nak szép példája lehetne ez – véli 
a tanácsos.

Szász Jenő 
mennyit pótolt?
– Egy részvénytársaság igaz-

gatója vagyok. Ha kapunk erre 
vonatkozó kérést a várostól, akkor 
elemezzük, s megpróbáljuk támo-
gatni. Biztos vagyok benne, az is 
segítség lenne, ha egy emelődarut 
bocsátanánk az építő rendelkezé-
sére – mondja Gergely László.

A Matrica Rt. igazgatóját, aki 
a városi önkormányzat tagja is, 
korábban több mint száz lakos 
kereste meg, aláírásával nyomaté-

kosítva a kérést: járjon közbe a vá-
rosvezetésnél egy új híd felépíté-
sében. Gergely szerint a vasúttár-
saságtól nem kapnának engedélyt 
a vasúti híd felújítására, miként 
az sem járható út, hogy felújítsák 
a régit, hiszen annyira elkorhadt 
annak faanyaga.

– A következő tanácsülésen 
mindenképpen szóba hozom a té-
mát. A részvénytársaságnál egye-
dül nem dönthetek a támogatás 
kérdésében, de támogatásunkról 
biztosítom a városvezetést – fűzte 
hozzá Gergely.

Az ipari övezetben találha-
tó cégek vezetői többnyire név 
nélkül nyilatkoztak lapunknak, 
kifejtve: nem érzik úgy, hogy az 
ők feladatuk lenne a hídépítés. 
Hangsúlyozták: közvetett módon 
bepótolnak az új híd felépítésébe, 
hiszen jelentős összegeket fizet-
nek a városkasszába.

– Nézze, Jakab úr, Ha Szász 
Jenő megmutatja, mennyit pótolt 
a Lejtő utca aszfaltozásába, moder-
nizálásába, ahová ő és holdudvara 
költözött, akkor beszélhetünk a 
híd felépítésének támogatásáról – 
nyilatkozta szűkszavúan Borbáth 
István, az ipari övezetben található 
Roseal Rt. igazgatója.

Használhatatlan átkelő. Több száz ember érdekeit szolgálná egy új híd fotó: haáz sándor

AlkoholizmuS

Van kiút!
PolitikAi cSAtározáSok áldozAtáVá VálhAt Az Új híd

Függő játszma
Székelyföldön alig van olyan 
ember, aki valamilyen módon 
– akár hozzátartozóként, akár 
érintettként – ne került volna 
kapcsolatba a szenvedélybe-
tegségekkel, főként az alkoho-
lizmussal. A Bonus Pastor Ala-
pítvány 2012-ben is folytatja 
terápiás programjait, amelyek-
kel csaknem húsz éve segít a 
szenvedélybetegeken.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Ezt a szervezetet 1996-ban 
jegyezték be alapítványként 
Kolozsváron, de egyházi ke-

retekben már 1993-ban beindult a 
tevékenysége Székelyudvarhelyen 
és Marosvásárhelyen. Geréb Géza, 
az alapítvány munkatársa közölte 
lapunkal, hogy a kezdetektől fogva 
működik kéthetes terápiás prog-
ramjuk, amely kezdeti lehetőséget 
nyújt a szenvedélybetegek számára. 
Időközben megalakultak tanácsadó 
irodáik is, Udvarhelyen jelenleg a 
Kuvar utca 12/1. szám alatt mű-
ködik. 2005-ben nagyobb változás 
következett be az alapítvány életé-
ben, ekkor kezdte meg működését 
Magyarózdon a rehabilitációs köz-
pontjuk. Itt kizárólag húsz és ötven 
év közötti férfiak vehetnek részt a 
hosszú terápián, amelyre háromtól 
kilenc hónapig lehet bevonulni. A 
nőknek a rövid programot ajánlják: 
ezt évente háromszor szervezik meg, 
és házaspárok is részt vehetnek, kor-
határ nélkül.

Geréb elmondta, hogy a rövid 
terápiákon a résztvevők mintegy 
25 százaléka szokott kigyógyulni, a 
hosszún ez az arány 75 százalék.

– A tanácsadó irodák azért mű-
ködnek, hogy mind a beteg, mind 
a hozzátartozó tájékozódhasson a 
lehetőségekről – nyilatkozta Geréb 
Géza –, megközelítőleg 80 százalék-
ban alkoholbetegek keresnek meg, 
a maradék 20 százalék többnyire já-
tékfüggő.

Folyamatosan lehet jelentkezni a 
rehabilitációra, amelyet felvételi in-
terjú előz meg. A Bonus Pastor Ala-
pítványnak február elején lesz legkö-
zelebb tizennégy napos terápiás prog-
ramja, ezt követi júniusban, majd 
novemberben. Székelyudvarhelyen 
a szenvedélybetegek és a hozzátarto-
zók érdeklődhetnek Geréb Gézánál, 
a 0723–779378-as telefonszámon. 

társadalom
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> Feljelentést fontolgat Borboly. 
Hamis iratok kibocsájtása miatti fel-
jelentést is fontolgat Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök, annak kapcsán, 
hogy Gyergyószentmiklós, Balánbánya 
és Farkaslaka polgármesteri hivata-
la túlzásokat tartalmazó fejlesztési 
projekteket nyújtott be a megyei ön-
kormányzathoz a megye települései 
számára visszaosztott pénzekre ősszel 
meghirdetett pályázati kiírásra. 

A média a hét elején kapta fel a 
hírt, miszerint irreális nagyságú pén-
zek igénylése miatt kérdésessé válik a 
három település támogatása. 

Borboly az érintett településve-
zetők reakcióira Borboly Csaba vála-
szolt tegnapi, udvarhelyi látogatása 
alkalmával.

– Ne hazugságból építkezzünk, le-
gyen vége annak, hogy kérek száz lejt, 
mert hátha kapok kettőt. Kérjek két 
lejt, ha ennyire van szükségem, s ha jól 
megindokolom, akkor meg is lesz az a 
pénz – közölte a tanácselnök.

Politikai szándékot sejt az irreáli-
san nagy összegek igénylése mögött, 
egy jól bevett szokásra utalva: „kérek 
majd jó sokat, kiszúrják a szememet 
egy kevéske pénzzel, s ezzel mehetek 

a sajtóhoz világgá kürtölni a hírt”. A 
tanácselnök elárulta, levélben kérte 
a polgármesterektől, bizonyítsák be, 
hogy az igénylések mögött léteznek 
dokumentációk, de mint kiderült, 
nincsenek ilyenek, sőt olyan munká-
latokra is igényeltek pénzt, amelyeket 
korábban már elvégeztek.

Borboly szerint szó sincs arról, hogy 
ezeknek a településeknek nem akarná-
nak pénzt adni csak azért, mert nem 
RMDSZ-es a vezetőjük. Példaként az 
MPP-s polgármesterek által vezetett 
Bögöz, Székelyderzs és Szentábrahám 
községet említi, amelyek tökéletes, 

„mintaértékű” pályázatokat adtak le. 
Ugyanakkor lesznek olyan RMDSZ-
es polgármesterek által benyújtott 
igénylések, amelyekre hiányosságaik 
miatt kevés pénzt kapnak.

A tanácselnök kifogásolja továbbá 
a három önkormányzat által benyúj-
tott igénylések törvényességét is.

– Olvasva mindazt, ami megje-
lent a sajtóban az érintettek válasza-
ként, megfontolandónak tartom és 
egyeztetek a jogászainkkal is, hogy 
akár feljelentést tegyünk hamis iratok 
kibocsájtása miatt – közölte Borboly. 
(Sz. Cs.)hí
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Új törvény a szennyezési illetékről

törvényismertető

Megjelent és január 13-án lép ha-
tályba a járművek által kibocsátott 
szennyezés-kibocsátásra alkalma-
zott illetékre vonatkozó új törvény. 
Az eddig hatályos törvényes elő-
írások alapján kiszámított illeték-
szintekhez képest a jövőbeni ille-
tékszint átlagosan mintegy 25 szá-
zalékkal fog csökkenni – de lesz 
olyan gépkocsi is, amely esetében 
a szennyezési illeték nagyobb, 
mint a jármű autópiaci ára.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A Hivatalos Közlöny január 
10-i, keddi 17-es számában 
jelent meg a járművek szen-

nyezés-kibocsátására alkalmazott 
illetékre vonatkozó 2012/9-es tör-
vény. Az új jogszabály január 13-án 
lép hatályba, és azzal egy időben 
hatályon kívül helyeződik az eddig 
érvényben lévő hasonló jogszabály, 
a 2011/140-es törvénnyel jóváha-
gyott, utólag módosított és kiegé-
szített 2008/50-es sürgősségi kor-
mányrendelet.

Tisztázott fogalmak
Az új jogszabály 1-es szakasza 

értelmében megállapítást nyer a jár-
művek által kibocsátott szennyezés 
okán fizetendő illeték törvényes ke-
rete. Ez az illeték a környezetvédel-
mi alap költségvetésének bevételét 
képezi, és ebből finanszírozzák a kör-
nyezetvédelmi programokat és pro-
jekteket. A törvény tisztáz bizonyos 
fogalmakat is. Így többek között új 
jármű alatt értendő bármilyen autó, 
amely nem volt törzskönyvezve. A 
törzskönyvezés fogalmát is tisztáz-
zák: közigazgatási művelet, amely 
abban áll, hogy az illetékes hatóságok 
nyilvántartásaiba bekerül a romániai 
első tulajdonos tulajdonjogának a 
megszerzése és egy bejegyeztetési 
bizonylat, valamint a számtábla ki-
bocsátása. A használt jármű fogalma 
alatt olyan jármű értendő, amely már 
törzskönyvezve volt. A tulajdonjog 
első beíratásának számít egy hasz-
nált jármű tulajdonjogának az első 
ízben történő átruházása a törvény 
hatályba lépését követően, a közúti 
forgalomra vonatkozó 2002/195-ös 
sürgősségi kormányrendelet 11. sza-
kaszának (2)-es bekezdése b) pontjá-
ban rögzített feltételek közepette.

Kevés kivétellel minden
járműre vonatkozik
A szennyezési illeték vonatkozik 

bármilyen járműre. Vannak azonban 
kivételek is. Ezek között szerepelnek 
a diplomáciai kirendeltségek, illetve 
a diplomáciai jogállású külföldi sze-
mélyek és különböző szervezetek, 
a fogyatékkal élő személyek hasz-
nálatára különlegesen átalakított 
járművek, a különböző fegyveres 
testületek által használt járművek, a 
mentőautók, a sürgősségi orvosi ellá-
tást biztosító járművek. Ez utóbbiak 
viszont csak akkor, ha különleges 
felszereltségűek. A fogyatékkal élők 
esetében csak egyetlen járműre nem 
alkalmazandó az illeték, annak pe-
dig az érintett személy tulajdonában 
kell lennie, s öt év során csak egyszer 

nem alkalmazandó az illeték. To-
vábbá a fogyatékkal élő személyek 
esetében az automata sebességváltós 
járművek esetében sem alkalmazan-
dó az illeték. A törvény 8. szakasza 
értelmében nem fizetendő illeték a 
veterán járművekre, valamint azok-
ra, amelyeket oktatási, egészségügyi, 
művelődési intézményeknek, mi-
nisztériumoknak, különböző köz-
igazgatási szerveknek, patronátu-
soknak, reprezentatív szakszerveze-
teknek, közhasznú egyesületeknek 
és alapítványoknak juttatnak kül-
földi kormányok, nemzetközi szer-
vezetek, vagy nonprofit egyesületek 
adományként, vagy vissza nem térí-
tendő kölcsönből történő közvetlen 
finanszírozással. 

Mikor jelenik meg 
az illeték-fizetési 
kötelezettség? 
A törvény 4-es szakasza értelmé-

ben akkor, amikor a romániai első 
tulajdonos által az illetékes hatósá-
goknál bejegyeztetésre kerül a tulaj-
donjog megszerzése, illetve kibocsá-
tása, a forgalmi bizonylat és a rend-
számtábla, de ugyanakkor fennáll az 
illetékfizetési kötelezettség a romá-
niai tulajdonjog első átruházásánál 

is olyan használt gépkocsikra vonat-
kozóan, amelyek esetében megelő-
zőleg nem került sor a 2003/571-es 
törvény által előírt különleges ille-
ték befizetésére, vagy a forgalomba 
beíratás pillanatában az egykori 
szennyezési illeték befizetésére. Va-
gyis mindazon járművek esetében, 
amelyek forgalomba való beírására 
a 2008/50-es sürgősségi rendelet 
megjelenése előtt, a tulajdonjog át-
ruházására pedig 2012. január 12-e 
után került sor, a vásárlónak fizetnie 
kell a most megjelent törvényben 
előírt szennyezési illetéket.

Képletek alapján 
számolják ki
Az illeték kiszámítására bizo-

nyos képletek alapján kerül sor, 
arról a törvény 6-os szakasza ren-
delkezik. Ez a képlet „számol” a 
motortípussal, a hengerűrtarta-
lommal, a szén-dioxid-kibocsátás 
mértékével, valamint a gyártási év-
vel: mindezen tényezőknek meg-
van a maguk kisebb vagy nagyobb 
szerepük az illeték végösszegének 
a megállapításában. E tényezők 
szintjeire vonatkozóan a törvény 
mellékletei tartalmaznak tábláza-
tokat. Az eddig hatályos törvényes 

előírások alapján kiszámított ille-
tékszintekhez képest a jövőbeni 
illetékszint átlagosan mintegy 25 
százalékkal fog csökkenni. Ez egy 
jó hír, de rossz hír az, hogy mind-
azon járművek esetében, amelyek 
megvásárlására 2008 előtt került 
sor, de a tulajdonjog átruházásá-
ra ezentúl, illetve azok esetében, 
amelyekre idáig nem fizették be az 
ilyen jellegű illetéket, január 13-tól 
kezdődően illetéket számítanak és 
azt be is kell fizetni. 

Az illeték-kiszámítás hatásköre 
az adóhatóságokra hárul. Nem lesz 
könnyű dolguk, mert a jogszabály 
gyakorlatba ültetésére vonatkozó 
módszertani normákat csak ezentúl 
dolgozzák ki, s kormányhatározattal 
kell jóváhagyni január 25-ig. Hallani 
arról, hogy akik a 2008-as esztendő-
től kezdődően befizették az illetéket, 
azok jogosultak lesznek egy bizo-
nyos hányad visszatérítésére. 

Ez igaz, de a törvény 12. sza-
kasza értelmében erre csak akkor 
lesz jogosult az érintett, ha 2008. 
július 1-jét követően az általa befi-
zetett illeték értéke nagyobb volt, 
mint a most hatályba lépő törvény 
előírásai alapján kiszámítandó ille-
ték értéke. Ez azt jelenti, hogy az 

egykori bejegyeztetési és illetékbe-
fizetési időpontra „visszavezetik” a 
most hatályba lépő előírásokat, il-
letve azok alapján újra kiszámítják 
az illetéket, és amennyiben az így 
megállapított érték kisebb, mint 
az egykoron befizetett, a külön-
bözet visszafizetésére kérést kell 
benyújtani. 

Összehasonlítva 
a jelenlegi szintet 
a majdanival
Egyes elemzők máris számítá-

sokat végeztek, összehasonlítva a 
jelenlegi illetékszinteket a majda-
niakkal. Így például egy benzin-
üzemelésű, 2011-es évjáratú, Euro 
5-ös, 1390 cm3-es Dacia Logan 
esetében a jelenlegi illeték 176,29 
euró, január 13-tól pedig 132,21 
euró lesz. Egy benzinüzemelésű, 
2005-ös évjáratú, Euro 4-es, 1798 
cm3-es Skoda Octavia esetében 
1751,86 euróról 1313,89 euróra 
csökkent. De nem így azon jármű-
vek esetében, amelyekre ezentúl kell 
alkalmazni az új szennyezési illeték-
szinteket. Azok között lesz olyan is, 
amelyekre vonatkozóan az illeték 
értéke nagyobb lesz, mint amennyi 
a gépjármű piaci ára...

 illusztráció: libertatea
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Az őszi időszakot végigkísérő sú-
lyos aszály ellenére is több mint 
9600 hektáron, azaz a várt terü-
letnagyság 87 százalékán sikerült 
végezniük őszi vetési munkálata-
ikkal a Hargita megyei gazdálko-
dóknak – derül ki a megyei Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság adataiból. Hótakaró 
és csapadék nélkül viszont – köny-
nyen lehet – elmarad az aratás.

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

Noha az őszi kultúrák közül 
az étkezési búza 8459 hek-
táron, takarmánynakvaló 

836 hektáron, az árpa pedig 130 
hektáron került a földbe, a gyéren ki-
kelt, s a hóhiány miatt fagynak kitett 
táblák kapcsán a gazdák és a szakem-
berek továbbra sem mernek hátra-
dőlni. „Több a semminél, de ha beáll 
a mínusz 18-20 fokos hideg, a búzát 
a teljes fagykártól nem fogja meg-
védeni” – jegyezte meg tegnap ér-
deklődésünkre az őszibúzavetéseket 
helyenként épphogy csak takaró 
hóréteg kapcsán Török Jenő, a me-
gyei mezőgazdasági szakigazgatóság 
vezetője. A bokrosodás nélkül alig 
kikelt növényeket ráadásul a fagy 
mellett a szárazság is tovább veszé-
lyezteti. „A sok évi, 30 literes négy-
zetméterenkénti csapadékátlaggal 
szemben a decemberi térségenként 
csupán 17 és 20 liter között alakult. 
Ez kicsit javított a helyzeten, külö-
nösen, hogy néhány melegebb nap 
újraélesztette a növényvegetációt. 
Olyan terület is volt, ahol ennek kö-
szönhetően javult a növénysűrűség, 
újabb magok keltek ki, de a helyzet 
még korántsem megnyugtató” – 
magyarázta Török. Bár – állítja – az 
őszi vetésekről áprilisig nem szabad 
ítéletet mondani, vaskosabb hótaka-
ró nélkül, idén könnyen elmaradhat 
az aratás.

Esélyt adtak maguknak
„Az elmúlt 37 évben – legalább-

is amióta mezőgazdasággal foglalko-
zom – ekkora szárazsággal még nem 
találkoztam, mint most ősszel” – ál-
lítja lapunknak az őszi munkálatok 
és vetések sikerességét firtató kérdé-
sünkre Varga Nagy László agrármér-
nök, székelykeresztúri gazdálkodó. A 
csapadékhiány így nagymértékben 
befolyásolta a munkálatok minősé-

gét, az ősz során elvetett növények ki-
kelési és fejlődési esélyeit. „Az aszály 
miatt, sajnos azt kell mondjam, nem 
láttuk nagy értelmét a vetési mun-
kálatoknak, de úgy gondoltuk, aki 
vet, annak van esélye aratni is” – teszi 
hozzá a szakember. Bevallása szerint 
ilyen megfontolásból került az ősz 
folyamán földbe 10 hektárnyi őszi 
árpa és 9 hektár őszi búza. „Az őszi 
búzából nem tudtam annyit vetni, 
mint amennyit szántam. 12 hektárt 
akartam, de a vízhiány miatt egysze-
rűen nem tudtam a területet előké-
szíteni” – magyarázza a szakember, 
hozzáfűzve, hogy a burgonya után, 
október első napjaiban földbe került 
búza ellenben tökéletes lett. „Az ár-
pánál viszont már megmutatkozott 
a talajvízhiány. A magok ugyan meg-
gyökereztek, kikeltek, de a gyökerek 
időközben elszáradtak, és elpusztult 
a növény is. A bevetett 10 hektárból 
így csupán 2,6 hektár maradt tökéle-
tes, a többi sorsa bizonytalan. Száz-
százalékos növénysűrűség nem lesz, 
de ahol nagyon foghíjasnak mutat-
kozik, ott tavaszi árpát fogok rávet-
ni” – sorolja a keresztúri gazdálkodó. 
A négyzetméterenkénti 250-300 
szálas – azaz a normál körülmények 
között féltermést hozónak számító 
– növénysűrűséget azonban Varga 
Nagy szerint még érdemes megtarta-
ni, így kiszántás helyett rávetéssel kell 
próbálkozni. „Nem mondhatjuk, 
hogy biztos gabonatermésre lehet 
számítani. Fel lehet készülni, hogy 
még további problémák lesznek 
az őszi vetésekkel, főleg a búzánál 
is kényesebb őszi árpával, melynek 
bokrosabban kellene a téli hótakaró 

alá kerülnie. Az őszi búzában jobban 
bízok, de a természet is sokat segít-
het” – vallja a keresztúri termelő. 
Ha mégis úgy adódik, hogy újra kell 
vetni egy-egy területet, akkor zabot 
vagy kukoricát fog vetni.

Veszteséget termelnek
 A száraz, hó nélküli tél megtette 

hatását a Gyergyói-medencében is, 
a mezőgazdasági társulások vezetői 
jelentős veszteségekkel számolnak az 
őszi vetést illetően. „Ha valami cso-
da folytán hirtelen helyreállna az év-
szaknak megfelelő időjárás, akkor is 
30-50 százalékos veszteséggel kellene 
számolnunk az eddigi szárazság mi-
att” – magyarázta érdeklődésünkre 
Ferencz Béla, a gyergyószentmiklósi 
Agromec mezőgazdasági társulás 
vezetője. Nem titkolta, a több hóna-
pos szárazság miatt a földbe került 
őszi búza és rozs nagy hányada nem 
kelt ki, így a 250 hektárnyi bevetett 
területen jelenleg 80-90 százalékos 
veszteséggel számolnak. Ez hektá-
ronként – még önköltségi áron szá-
molva is – már most ezer lejes vesz-
teséget jelent, magyarázza. Ferencz 
Béla, székelykeresztúri agrármér-
nök-kollégájához hasonlóan állítja, 
több évtizede nem emlékszik olyan 
esztendőre, amikor a talaj szárazsága 
miatt marad el az őszi mélyszántás. 
„Olyan volt a föld ősszel, mint a be-
ton, ekével rá sem volt érdemes men-
ni” – magyarázta Ferencz. Elmon-
dása szerint a jelenlegi helyzeten egy 
kiadó csapadékos időszak még sokat 
segítene, de az eddigi veszteségek 
teljes mértékben semmiképp nem 
térülnének meg. Mélyszántást végző erőgép. Január 31-ig várják gázolaj-elszámolásra a gazdákat

Vékony a hóréteg a vetéseken. Korlátolt fagyvédelem fotó: domján levente

> Gazdafórum ma Csíkszépvízen, hol-
nap Csíkszentdomokoson. Az RMDSZ 
Csíki Területi Szervezetének kezdemé-
nyezésére Tánczos Barna, a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkárának részvételével tartanak 
ma este, 19.00 órától gazdafórumot 
Csíkszépvízen a helyi polgármesteri 
hivatal pincetermében. Az államtitkár 
a szervezők ígérete szerint a gazdákat 
érintő legújabb hírekről, változások-
ról, illetve az agrárium és vidékfej-
lesztés keretén belül idén kínálkozó 
pályázati lehetőségekről tájékoztatja a 
gazdálkodókat. „A hatékony mezőgaz-

dálkodás egyik alapvető tényezője a le-
hetőségek felismerése és kihasználása, 
ehhez viszont szükséges, hogy a leg-
közvetlenebb módon minden érdeklő-
dő gazdához eljussanak az aktuális in-
formációk. A gazdafórumok célja épp 
ezért a gazdákkal való kapcsolattartás, 
a gyors és hatékony tájékoztatás” – ol-
vasható a szervezők felhívó levelében. 
A gazdafórum holnap, azaz január 13-
án, pénteken este 19.00 órától immár 
Csíkszentdomokoson folytatódik. A 
mezőgazdasági államtitkár részvételé-
vel tartott gazdatalálkozóra a domokosi 
polgármesteri hivatalban kerül sor.

> Béremelésre várnak az APIA- 
alkalmazottak. Idén átlagosan 50 
százalékos béremelést kapnak a Me-
zőgazdasági Intervenciós és Kifizeté-
si Ügynökség (APIA) alkalmazottjai. 
Egy jóváhagyásra váró kormányren-
delet szerint az ügynökségnél vezetői, 
illetve ügyviteli beosztásban dolgozó 
személyek bérét 25 osztályzattal emel-
nék meg, míg az új alkalmazottak fi-
zetése 8 osztályzattal lesz magasabb, 
egészen az első szakmai értékelésig. Ez 
átlagosan 50 százalékos fizetésemelést 
jelentene 160 személy számára, ami 
4,8 millió lejes költséget jelentene az 

üg ynökségnek. A béremelés után eg y 
alkalmazott átlagosan bruttó 2509 
lejjel fog többet keresni, a többlet-
kiadást a mezőgazdasági tárca költ-
ségvetéséből fog ják fedezni. Valeriu 
Tabără mezőgazdasági miniszter sze-
rint az emelés nem prémium, hanem 
„néhány olyan személyt érint, akik 
kimagaslóan teljesítettek a minisz-
térium berkeiben”. A rendeletben 
kiemeli: fontosabb, hog y Románia 
megfelelő bérszínvonal mellett szak-
értőket alkalmazzon az üg ynökség-
hez, mint hog y több tízmillió eurós 
büntetést kapjon az EU-tól.hí
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CsApAdék és HótAkAró MEntHEtné MEg Az IdEI éVI kEnyérnEkVAlót HArgItA MEgyébEn

Bizonytalan lett az idei aratás
lItErEnkéntI 1,2 lEjEs üzEMAnyAg-szubVEnCIó

Több gazda kért
gázolajár-támogatást

A tavalyi 351 kérvényezővel 
szem ben az idei esztendőre 441 
gazdálkodó jelezte a literenkénti 
1,2 lejes gázolajár-szubvencióra 
való igényét a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és 
kifizetési ügynökségnél – tudtuk 
meg lázár Istvántól, a megyei 
ApIA tanácsosától. A szakember 
ugyanakkor nyomatékosan felhív-
ja a figyelmet a tavaly utolsó ne-
gyedévi gázolaj-elszámolások e 
hónap végén lejáró határidejére.

D. L.

A várthoz képest több mint 
négyszáz Hargita megyei 
gazdálkodó jelezte az idei 

esztendőre gázolajár-támogatási 
igényét a megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynök-
séghez (APIA). „Megyénkből a 
december végi határidőig a tavalyi 
351-hez képest 26 százalékkal több, 
szám szerint 441 előzetes gázolajár-
támogatási kérelmet nyújtottak be” 
– nyilatkozta lapunknak Lázár Ist-
ván, a Hargita megyei APIA mun-
katársa. Az ügynökségnél jelenleg 
a kérelmek feldolgozása zajlik, 
így a Hargita megyéből igényelt 
szubvencionált  gázolajmennyiség 
január második felében válik is-
mertté. A támogatás mértéke a ta-
valy esztendeivel megegyező mér-
tékben, a jövedéki adó utólagos 
visszaigénylése révén literenként 
1,2 lej maradt. A mezőgazdasági 
minisztérium idei esztendőre le-

osztott támogatási keretösszege a 
növénytermesztési ágazat számára 
597,226 millió liter, míg az állat-
tenyésztőknek 99,720 millió liter 
kedvezményes árú gázolaj vásárlását 
teszi lehetővé. A támogatás iránt ér-
dekelt gazdák első negyedévre szó-
ló gázolaj-elszámolásaikat a megyei 
APIA-kirendeltségekhez április 
folyamán nyújthatják be. A támo-
gatás ugyanakkor csak és kizárólag 
a mezőgazdasági tevékenységre el-
használt gázolajra vonatkozik.

A szakember ugyanakkor 
nyomatékosan felhívja a tavalyi 
esztendőre gázolajár-szubven-
ciót igénylő gazdák figyelmét a 
tavalyi utolsó negyedévre esedé-
kes mennyiség elszámolására. A 
2011 negyedik negyedévében 
felhasznált gázolajra vonatkozó 
számlák másolatai – a kérelem-
mel együtt – folyó év január 31-ig 
nyújthatóak be a Hargita megyei 
kifizetési ügynökség csíkszeredai 
székhelyén. A határidő azokat a 
növénytermesztőket, illetve állat-
tenyésztőket érinti, akik még nem 
igényelték a 2011-re jóváhagyott 
teljes gázolajkeretre a literen-
kénti 1,20 lejes támogatást. Egy 
negyedévre amúgy csupán a már 
előzetesen jóváhagyott gázolajke-
reten belül felhasznált mennyiség 
legtöbb 40 százaléka számolha-
tó el. A kérelmeket a kormány 
975/2011-es határozata alapján 
fogják kifizetni a 2012. év költ-
ségvetési keretéből.



Gazdaság

8. oldal |  2012. január 12., csütörtökhargitanépe

Idén több nyIlatkozásI határIdő, 

Január havi

> A HSBC tanulmánya szerint a ro-
mán GDP 2050-re leelőzi a norvég gaz-
daságot. Az elkövetkező 40 évben Romá-
nia gazdasági növekedése egy kategóriába 
kerül a brazil, orosz vagy török GDP-bő-
vüléssel – mutat rá az egyik legnagyobb 
európai bank, a HSBC tanulmánya. Az 
előrejelzés szerint 2050-re a hazai gazda-
ság méretben le fogja előzni az Egyesült 
Arab Emirátusok, Norvégia vagy akár 
Csehország és Portugália GDP-jét. A ro-
mán gazdaságot 2010-ben – 2000-es ára-
kon számolva – 56 milliárd dollárra érté-
kelték, 2050-re a bank számításai szerint 
eléri a 377 milliárd dollárt. A tanulmány 

három kategóriába sorolja az országokat: 
a gyorsan növekvők közé tartozik többek 
között Kína, India, Egyiptom, Ukrajna, 
Kenya, Bolívia, Kazahsztán, Szerbia. A 
második, növekvő osztályba sorolták Ro-
mánia mellett Brazíliát, Mexikót, Orosz-
országot, Csehországot, Magyarországot, 
Líbiát, Új-Zélandot, Tunéziát. A várha-
tóan enyhe növekedést jelző listán olyan 
fejlett gazdaságok szerepelnek, mint az 
USA, Japán, Németország, Ausztrália, 
Olaszország, Spanyolország, Franciaor-
szág, de ott vannak a nagy növekedési 
potenciállal bíró Szingapúr és Dél-Korea 
„ázsiai tigrisek” is.

> Romániában is terjeszkedik a 
CEZ, zöldenergiákra hajtanak. Megúju-
ló energetikai tevékenységének leválasztá-
sát tervezi a cseh állami áramóriás. A CEZ 
szándékai szerint az újonnan alakuló társa-
ságba intézményes befektetőket is bevon-
nának. A társaság lépésével régiós terjesz-
kedési terveinek fedezéséhez kíván forrást 
teremteni – számol be a Bloomberg. A 
CEZ bejelentette, hogy megújuló ener-
getikai tevékenységeit külön társaságba 
tervezi szervezni. A cseh állami vállalat 
az újonnan alakuló társaságba kisebbségi 
tulajdonosként intézményes befektetőket 
is bevonna, hogy finanszírozza lengyel, 

német és román terjeszkedési terveit. A 
társaság képviselője a bejelentéssel össze-
függésben semmilyen számadatot nem 
hozott nyilvánosságra, de várhatóan még 
az első negyedévben döntés születik arról, 
hogy a kisebbségi részesedést intézményes 
befektetőknek értékesítik majd, vagy tőzs-
dén keresztül kínálják majd fel. A társaság 
Csehországban nap- és szélerőműveket 
tulajdonol, a szervezeti átalakítással vél-
hetően forrásokat kíván szerezni további 
terjeszkedési terveihez. Romániában 600 
MW-os szélparkot fejleszt a társaság, és 
beruházási lehetőségek után kutat Len-
gyelországban és Németországban is. hí
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 hirdetések

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.

a BEST CAR Kft. (Csíkszereda, Müller László utca 
2/B/21., Hargita megye) jogi felszámolói minősé-
gében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél 
lévő 417./96/2007-es csődeljárási ügycsomóban meg-
hozott döntéssel, valamint a hitelezők azon közgyű-
lésének 769./2010.03.02-es számú jegyzőkönyvével 
összhangban, amely révén jóváhagyták az adós javai 
értékesítése végett szükséges dokumentumokat, meg-
szervezi az adós következő ingatlanjának nyílt kikiál-
tásos árverésen történő eladását: terület és építmény, 
összesen 1000 m2-es felülettel, Gyimesfelsőlok község, 
Fő út 556. szám alatt, bejegyeztetve a Csíkszentmihályi 
Telekkönyvbe 8120. szám alatt, topószám 11909/1.

Az indulási ár 129 146,85 lej + TVA, a 
2953/2011.07.14-es számú jegyzőkönyv szerint.

Ilyen feltételekkel a GENERAL MIR CONSULT 
S.P.R.L. 2012. február 17-én 12 órakor megszervezi 
a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, 
B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos 
árverés útján történő eladását. Az árverésen való rész-
vétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük a 
felértékelt ár 10%-át képező garanciát legalább egy órá-
val a kezdés előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvé-
teli illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi 
ügynökségénél megnyitott különleges eljárási folyó-
számlára RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001. 

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 BALTICOM Kft. (Remete, Balázs Jenő utca 34., Har-
gita megye) jogi felszámolói minőségében közli, hogy a 
Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 620/96/2009-es 
csődeljárási ügycsomó, valamint a hitelezők közgyűlé-
sén (amelyen jóváhagyták a javak értékesítéséhez szük-
séges dokumentumokat) létrejött 657/23.02.2010-es 
számú jegyzőkönyv alapján a csődbiztos elrendelte 
az adós javát képező következő ingatlanok nyílt kiki-
áltásos árverés révén történő eladását: telek, építkezés 
és nehézgépek, összesen 2990 m2-en Remetén, Balázs 
Jenő utca 34., Hargita megye, CF 251, CN Remete ka-
taszteri szám 227/1.   

Az árverés kiindulási ára a legnagyobb ajánlott ár, 
az árverés jóváhagyott szabályzatának megfelelően.

Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR 
CONSULT S.P.R.L. 2012. február 16-án 12 órakor 
megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség 
sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingatlan 
nyílt kikiáltásos árverés útján történő eladását. Az ár-
verésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe 
kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát 
legalább egy órával a kezdés előtt és be kell fizetniük 
a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi 
Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott külön-
leges eljárási folyószámlára RO49 RNCB 0157 0163 
1361 0001. 

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

A Hargita Népe napilap és a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Ve-
zérigazgatóság együttműködésé-
vel nyújtott szolgáltatás keretében 
közöljük az e hónapban esedékes 
adóbevallások és nyilatkozatok 

benyújtásának, illetve a befizeté-
si kötelezettségek teljesítésének 
utolsó időpontját. Az elmúlt esz-
tendőben elindított szolgáltatás 
folytatását azért is tartjuk indo-
koltnak, mert az Adótörvény-

könyv egyes előírásait módosító 
jogszabályok nyomán az idén 
megváltoznak egyes határidők, 
illetve módosulnak egyes forma-
nyomtatványok, valamint az azo-
kat jóváhagyó rendeletek.

határidő Tárgy Jogalap

Január 16-ig

Azok az egyéni gazdaságok, amelyek saját fogyasztásra 
szeszes italt állítanak elő, bejegyeztetés végett arról nyilat-
koznak a folyó évre vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 20614-
es szakasza, a 2004/44-es 
kormányhatározat 77. 
pontjának (5)-ös bekezdése. 

Azok a magánszemélyek, akik több mint öt bérbeadási 
szerződés nyomán jövedelmet realizálnak, a folyó évre 
vonatkozóan benyújtják a 220-as űrlapot (a felbecsült jöve-
delemre vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 
61-es szakaszának (2)-es 
bekezdése, az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2007/2333-as rendelete.

Január 20-ig

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett azon adófizető személyek, akik 
nem lépték túl a mentességi határt és ki akarnak kerülni 
az áfafizetőként bejegyzett személyek nyilvántartásából, 
benyújtják a 096-os űrlapot (az áfafizetési nyilvántartásból 
való törlésre vonatkozó nyilatkozat). 

Az Országos Adóügynök-
ség elnökének 2011/13-as 
rendelete.

Azon áfafizetőként bejegyzett személyek, akik elektroni-
kus szolgáltatásokat végeznek nem áfafizető személyek 
számára, benyújtják a megelőző évnegyedre vonatkozóan 
elektronikus formátumban a 301-es űrlapot (különleges 
áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 
1524-es szakaszának (7)-es 
bekezdése.

Január 25-ig

Az áfa vonatkozásában vegyes rendszert alkalmazó sze-
mélyek közlik a 2012-ben alkalmazandó pro-ratat és annak 
megállapítási módját vagy a különleges pro-rata alkal-
mazásáról történő lemondási döntésüket. 

Az Adótörvénykönyv 147-es 
szakaszának 9-es és 14-es 
bekezdései.

Szerzői jogdíjból származó, polgárjogi vagy ügynöki 
szerződések alapján kifejtett tevékenységből, valamint 
szakértői tevékenységből származó jövedelmeket kifizető 
személyek átutalják a megelőző hónapra vonatkozó vissza-
tartott jövedelmi adót.

Az Adótörvénykönyv 52-es 
szakaszának (3)-as bekez-
dése.

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett azon személyek, akik a megelőző 
esztendőben fiskális időszakként kezelték az évnegyedet és 
amelyek 100 000 euró alatti értékben eszközöltek interkom-
munitáris felvásárlásokat, benyújtják a 094-es űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 
1561-es szakaszának (6)-os 
bekezdése és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2010/7-es rendelete.

Az adófizetők, jogi és magánszemélyek benyújtják az állami 
költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségükre vonat-
kozó nyilatkozatot, elektronikus formátumban, a 100-as 
űrlapot.

Az Országos Adóügynökség 
elnökének 2008/101-es 
rendelete.

Az Adótörvénykönyv 13. szakasza c) és e) szakaszaiban 
feltüntetett adófizetők közt létrejött jogi személyek a 
megelőző évnegyedre vonatkozóan benyújtják a 104-es 
űrlapot (a bevételek és a kiadások elosztására vonatkozó 
nyilatkozat).

Az Országos Adóügynökség 
elnökének 2008/101-es 
rendelete.

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magánsze-
mélyek, valamint a munkáltatókkal asszimilált entitások 
benyújtják elektronikus formátumban a szociális hozzájáru-
lásokra, a jövedelmi adóra és a biztosított személyek név-
leges nyilvántartására vonatkozó 112-es űrlapot a megelőző 
hónapra vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 
29619-es szakasza és a 
2010/1397-es kormányha-
tározat.
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illetve formanyomtatvány is megváltozik

pénzügyi naptár

> 2011-ben az infláció 3,14%-ot 
esett, az utóbbi 20 év rekordértéke; de-
cemberben 0,23% volt. Az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint 
az éves infláció (decembertől decembe-
rig) 2011-ben 3,14%-ra esett, az utóbbi 
20 év rekordértékét érve el, elsősorban az 
élelmiszerárak stagnálása következtében, 
miután a fogyasztói árak decemberben 
0,23%-kal emelkedtek. Az utóbbi öt év-
ben először az inflációs arány illeszkedett 
a Román Nemzeti Bank 2011-re kitű-
zött, 2-4 százalékos célértékéhez. Az éves 
átlagos infláció 5,8 százalékon állapodott 
meg, azaz a 2009-es szint fölött, mivel a 

referenciaperiódus magában foglalta az 
áfa 19 százalékról 24-re emelése előtti, 
2010-es első félévet is.

Tavaly egész évben az élelmiszerter-
mékek drágulása átlagosan egy százalék-
pont alatt maradt (0,95%), miközben a 
más termékek és a szolgáltatások ára 4,45 
és 4,23 százalékkal nőtt. Ezen belül azon-
ban némely élelmiszertermékek jelentő-
sen drágultak, még olyan alaptermékek 
is, mint a cukor (+18,65%) vagy a tojás 
(+15,37%). A hőenergia-tarifáknál je-
gyezték a legnagyobb mértékű emelkedést 
a tavalyi évben, átlagosan 24,8 százalékkal 
nőttek 2010 decemberéhez viszonyítva, 

ezt követték a CFR vasúti jegyei, melyek 
19,68 százalékkal drágultak. Nagymérté-
kű és a lakossági fogyasztásra nézve jelentős 
hatású drágulást jegyeztek tavaly az üzem-
anyagoknál (8,37%), a dohánynál (6,5%) 
és az elektromos energiánál (6%). Több 
mint 5 százalékkal drágultak még 2011-
ben olyan alapélelmiszerek, mint a liszt 
(8,1%), kukoricaliszt (6,16%), tehéntej 
és olaj (5,5%) meg a kenyér (5,1%). 

A szokásos évi alakulással ellentétben 
az élelmiszerárak decemberben nőttek 
a legnagyobb mértékben, 0,4 százalék-
kal, ezt követték a szolgáltatások árai 0,3 
százalékkal és a nem élelmiszertermékek 

(+0,1%). Az élelmiszerárak növekedé-
sénél egyértelmű a szezon befolyása, 
miután a legnagyobb mértékű drágulást a 
tojásnál (10,37%), a zöldségeknél és zöldség-
konzerveknél (2,25%) mérték. A zöldség, 
gyümölcs, tojás, üzemanyag, italok, dohány 
és a szabályozott árú termékek árainak hatá-
sa nélkül a fogyasztói árak tavaly december-
ben nagyon csekély csökkenést is mutattak. 
A jegybank novemberben 4,6 százalékról 
3,3 százalékra csökkentette a 2011. év végi 
inflációs előrejelzését, az idei prognózist 
pedig 3,5 százalékról 3 százalékra vitte 
le. A 2012-es inflációs cél 2,5 százalék, 
plusz-mínusz egy százalékpont.hí
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az állami alkalmazottaknál is

Nőtt az átlagbér
2011. novemberben októberhez képest 1491 lejre nőtt 
a nettó átlagjövedelem. 2011. novemberben a névleges 
nettó jövedelem 1491 lej volt, 2,3%-kal (34 lej) maga-
sabb, mint októberben és 8,3%-kal 2010 ugyanazon hó-
napjához viszonyítva. 

Hírösszefoglaló

Így 2011 novemberében a pénzügyi közvetítéssel foglal-
kozó alkalmazottak nettó átlagfizetése 3705 lej volt, a 
szállodák, vendéglők alkalmazottjaié pedig 875 lej, de-

rül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataiból. Az 
elemezett időszakban a bruttó átlagjövedelem 2054 lej volt, 
2,2 százalékkal nagyobb, mint 2011 októberében. 2011 no-
vemberében a gazdasági ágazat legtöbb tevékenysége eseté-
ben a nettó átlagbér nagyobb volt, mint az előző hónapban, 
főként a prémiumok miatt (köztük az év végi ajándékpén-
zek is), a más alapokból történt kifizetések okán (ajándék-
jegyek, ebédjegyek). A novemberi átlagjövedelmek nőttek a 
nagyobb termelés és bevételek miatt is. A kitermelőiparban 
a növekedés 29,2 százalékos, az elektromos felszereléseket, 
számítógépeket, elektronikai és optikai cikkeket gyártó ipar-
ban, a használt víz begyűjtésében és hasznosításában, az erdé-
szetben, a fafeldolgozásban stb., 10 és 12 százalék közötti a 
növekedés. 6,5 és 8,5 százalék közötti aránnyal nőttek a bérek 
a kőolaj- és földgázfeldolgozó iparban, illetve más ipari te-
vékenységeknél, a pénzügyi közvetítések mellékágazataiban, 
a biztosítóknál, szállításnál. Az előző hónaphoz viszonyított 
fizetéscsökkenést okoztak a kisebb bevételek és alacsonyabb 
termelés, a gazdasági nehézségek, illetve az, hogy a korábbi hó-
napban prémiumokat, pluszjuttatásokat kaptak az alkalmazot-
tak. A legjelentősebb csökkenés a fémfeldolgozó iparban volt 
(6,3%), illetve a dohányiparban (4,2%). Ugyanakkor 1-2% kö-
zötti visszaesés volt a vízszolgáltatások, a szállodák, vendéglők 
alkalmazottjai, a gyógyszergyárakban dolgozók esetében. Az 
állami alkalmazottaknál is kicsit növekedett a nettó átlag-
bér októberhez képest.

Gazdaság

Január 25-ig

A közjegyzők a megelőző félévre vonatkozóan benyújtják 
elektronikus formátumban a 208-as űrlapot (a személyi 
vagyonállományból átruházott ingatlantulajdonból származó 
jövedelemre vonatkozó tájékoztató nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 733-as 
szakasza, a pénzügyi és 
az igazságügyi miniszter 
2008/1706/1889-es közös 
rendelete.

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett 
tevékenységükért külföldről részesülnek bérben, illetve 
Romániában akkreditált diplomáciai kirendeltségeknek és 
konzulátusoknak az alkalmazottjai, benyújtják a megelőző 
hónapra vonatkozóan a 224-es űrlapot (magánszemé-
lyeknek Romániában kifejtett tevékenységéért, de külföldről 
folyósított bér jellegű jövedelmeikre vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 60-as 
szakaszának (2)-es bekez-
dése és a 2007/2371-es 
pénzügyminiszteri rendelet.

Azon adófizetők, akik jövedelmet realizálnak értékpapírok 
átruházásából, benyújtják a megelőző évnegyedre vonat-
kozóan a 225-ös űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 
67-es szakaszának (3)-as 
bekezdése és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2010/2600-as rendelete.

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett adófizető személyek benyújtják 
elektronikus formátumban a megelőző évre vonatkozóan a 
300-as űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 
1562-es szakaszának (1)-es 
bekezdése és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2011/183-as rendelete.

Azok a személyek, akik nincsenek bejegyezve áfafizetőként 
és az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében nem 
is kell bejegyeztessék magukat, benyújtják elektronikus 
formátumban a megelőző hónapra vonatkozóan a 301-es 
űrlapot (különleges áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 
1563-as szakaszának (2)-es 
bekezdése és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2011/30-as rendelete.

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy 1531-es szakasza 
értelmében áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják 
a megelőző hónapra vonatkozóan a 39VIES űrlapot (az 
európai közösségen belüli javak szállítására vagy megvásár-
lására és szolgáltatásokra vonatkozó összegző nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 1564-
es szakasza és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2010/76-os rendelete.

A Romániában áfafizetőként bejegyzett személyek be-
nyújtják a megelőző évre vonatkozóan elektronikus 
formátumban a 394-es űrlapot (a Romániában áfafizetőként 
bejegyzett személyeknek, illetve személyektől Románia 
területén történő áruértékesítésre, szolgáltatásra és javak 
vásárlására vonatkozó tájékoztató nyilatkozat).

Az Országos Adóügynökség 
elnökének 2011/3596-os 
rendelete.

Január 31-ig

Azok a jogi személyek, akik 2011. december 30-án eleget 
tettek az Adótörvénykönyv 1121-es szakasza előírásainak és 
a mikrovállalatok jövedelmére kivetett adó fizetése mellett 
döntenek, benyújtják a 010-es űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 
1128-as szakaszának (1)-es 
bekezdése

Azok az adófizetők, akik jövedelmi normák alapján megadó-
zott független tevékenységből realizálnak jövedelmet, vala-
mint azok, akik szerzői jogdíjból javak használati jogának az 
átruházásából, valamint mezőgazdasági tevékenységekből 
realizálnak jövedelmet, amennyiben reálrendszerben kíván-
ják megállapítani a nettó jövedelmet, akkor arra vonat-
kozóan benyújtják kérésüket egyidejűleg a 220-as űrlappal 
(a felbecsült jövedelemre vonatkozó nyilatkozat), vagy a 
reálrendszer alkalmazásáról való lemondásra vonatkozó 
nyilatkozatot.

Az Adótörvénykönyv 51-es 
szakaszának (3)-as bekez-
dése, 73-as szakaszának 
(2)-es bekezdése, illetve 
62-es szakaszának (3)-as 
bekezdése és a pénzügy-
miniszter 2007/2371-es 
rendelete.

Azok az adófizetők, akik nettó jövedelmét jövedelmi 
normák alapján állapították meg és akiknek a megelőző 
esztendőben a bruttó jövedelmük meghaladta a 100 000 
eurót meghaladó összeget, benyújtják a 220-as űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 
49. szakaszának (9)-es 
bekezdése és a 621-es 
szakaszának (1)-es bekez-
dése.

Határidő tárgy Jogalap



Bordélyházak 
és kóbor kutyák1

„A vendéglősök nem tartják 
be a zárórát; a házsárdjáték na-
pirenden van. A szomszéd köz-
ségekből különösen vasárnap ide 
csődülő falusi legénység – miként 
ezt a »Székely Nemzet is felje-
gyezte« – trágár beszédekkel, ká-
romkodásokkal és ordítozásokkal 
traktálja a publikumot; a bordély-
házakban az 1892. évi augusztus 
11-én kiadott miniszteri rendelet 
ellenére tetszés szerinti időig tart-
hat a bor és muzsikaszó melletti 
mulatás; az utczákon a szájkosár és 
bárcza nélkül szabadon kóborló ku-
tyák nappal is veszélyeztetik a járó-
kelők testi épségét.” (B. Á.)2

Csíki Lapok, 1893. május 3.

A városi hatóság 
és a bordélyház – beszámoló
a városi tanács üléséről
(...) Majd Magyar Herman 

bor délyház-tulajdonos kérését tár -
gyalta a képviselő-testület, amely-
nek felháborító voltát eléggé hang-
súlyozni nem tudjuk. 

Előadta kérésében, hogy üzle-
te az utóbbi években pang, holott 
azelőtt virágzó volt s a nagy be-
fektetések, melyeket 7-8 év előtt 
létesített, a jövedelemből nem té-
rülnek meg. Ennek okát egyrészt 
abban látja, hogy a kávéházak 
és éttermek záróra megváltással 
reggelig nyitva tarthatók s így az 
ő helyiségét nem keresik fel, más-
részt abban, hogy a pincérnők és 
szobaasszonyok, kik kávéházak-
ban és szállodákban alkalmaztat-
nak, üzletének keresményét csök-
kentik. Javasolta ezért, hogy az 
italméréssel bíró üzlethelyiségek 
záróra megváltással is csak hajnali 
3 óráig legyenek nyitva tarthatók 
s pincérnők és szobaasszonyok 
csak 40 éven felüli korban alkal-
maztassanak, és ezenfelül szigorú 
ellenőrzésnek vettessenek alá. 

Már maga a kérvény eredete 
ki kellett volna zárja azt, hogy ha-
tósági intézkedés alapjául szolgál-
hasson, mert prostitutiót szabá-

lyozni nem lehet és nem szabad a 
bordélyház jövedelme szempont-
jából. 

A városi tanács azonban a kér-
vénynek helyet adott, s a képvi-

selő-testületnek ez irányban tett 
javaslatot, melyet az igen hirtelen 
el is fogadott.

A határozat valóban meglepő, 
mert azt célozza, hogy a bordély-
ház jövedelme fokoztassék. – Erre 
a célra azonban a város nem állhat 
be – kerítőnek. Ha a rend kívánja 
azt, hogy éjjel 3 órán túl kávéház és 
étterem nyitva ne lehessen, akkor 
azt sem szabad megengedni, hogy 
a bordélyház is azon túl nyitva le-
gyen. De az előbbieket bezáratni 
azért, hogy az éjjelezők az utób-
biba irányíttassanak – nem lehet 
a városi hatóság feladata. Csodála-
tos, hogy a városi hatóság vezetői 
ilyen javaslat támogatására készek.

S aztán a prostitutio rendsza-
bályozása is olyan kérdés, melyet 
a világ kezdete óta még sehol meg 
nem oldottak, mert hát – úgyis 
hiábavaló. – Ezt a kérdést nem le-
het szabályrendelettel és oly rövi-

den elintézni. Tudja ezt mindenki 
jól, csakhogy az emberek mindig 
nagyképűsködnek. Mindenki a 
– más erkölcsével bajlódik, pedig 
azok is, kik a „rendszabályozás”-t 
oly szükségesnek tartják, maguk 
is sokszor virradtak meg azok-
ban a helyiségekben, melyeknek 
most bezárását kívánják és set-
tenkedtek azon kasszírnők körül, 
kik akkor – 40 éven alul voltak. 
De hát az „erkölcs” mindig jó – 
másnak. (...)

Csíki Hírlap, 1913. május 10.

Az 1917-es iratcsomó
1917. január 25-én a m. kir. 

erkölcsrendészeti központi ha-
tóság főnöke tájékoztatást kért 
az egyes vármegyék alispáni hi-
vatalaitól a körzetükben műkö-
dő „bordélyok, kávéházak, zug-
szállodák, fogadók, vendéglők, 
dalcsarnokok és helyszerzők” 
számáról. Sajnos, a csíkszere-
dai alispáni hivatal irattárában 
megőrzött dossziéban Puskás 
Imre helyettes rendőrkapitány 
1917. február 17-én csak bor-
délyházi helyzetjelentést adott:  
„1227–1917 ai számú rende-
letére jelentem, hogy Magyar 
Hermann volt csíkszeredai bor-
délyház-tulajdonos a múlt év 
nyarán elhalt s a román betörés 
óta a csíkszeredai bordélyház 
megnyitva nem volt, és enge-
délyért özv. Magyar Hermanné 
még nem folyamodott.”

Özv. Magyar Hermanné 
kérelme3

I. hadsereg szállásmesteri
Hivatalnak 
Székelyudvarhely
Alulírott özv. Magyar Her-

manné, ki bordélyház-tulajdo-
nos Csíkszeredában, a román 
betörés alkalmával 10 leányá-
val menekülni kényszerült és 
Nyírbátorban tartózkodott. Öt 
hónapja, hogy alolírott ismét 
visszatért, anélkül, hogy üzletét 
megnyitotta volna. Röviddel ez-
előtt a várostól felszólíttatott, 
hogy üzletét ismét nyissa meg, és 
az itteni hadtápállomás parancs-
noksághoz fordult azon kérés-
sel, hogy a lányok visszatérésére 
a belépési engedélyt állítassa ki, 
és adja meg az engedélyt üzleté-
nek részbeni megnyitására. 

Azzal is igazolta kérését, hogy 
nagy családot kell fenntartania 

anyagi rossz helyzete dacára, mi-
vel a román betörés által vagyona 
sokat szenvedett.

Azon tiszteletteljes kéréssel 
fordulok tehát a szállásmesteri hi-
vatalhoz, mint a határállomás pa-
rancsnokság felettes hatóságához, 
hogy (szíveskedjék) üzletem meg-
nyitását megengedni, s ezen kéré-
sem azzal is megtámogatom, hogy 
itt, illetve a város környékén nagy 
csapattestek vannak összevonva, 
amelyek ilyen hatóságilag és or-
vosilag ellenőrzött helyet nem ta-
lálván, a titkos prostitutiót keresik 
fel, amelyre vezethető vissza a sok 
katonai személy nemi betegsége.

Tisztelettel megjegyzem, hogy 
hadiözvegy vagyok, mivel férjem 
hadiszolgálata alatt a 82. gyal. 
ezrednél Székelyudvarhelyen 
meghalt.

Alázatosan kérem kérésem tel-
jesítését, annál is inkább, mivel ha-
sonló üzletek, az egészségügyi okok 
szemmeltartása mellett Sepsiszent-
györgyön, Kézdivásárhelyen és más 
városokban engedélyeztettek.

1917. V. 7.
 özv. Magyar Hermanné

A Válasz4

Császári és Királyi 1. Had se-
regparancsnokság

Tárgy: Nyilvánosház berende-
zése

A Magyar Királyi Alispán ré-
szére

1917. május 18.

A mellékelt kérvény további 
eljárás végett áttétetik. Innen egy 
nyilvánosház megnyitása ellen 
akadály nem tétetik.

1. ha az alkalmazottak ellen-
őrzése pontos és legalább heten-
ként kétszer egy katona v. egy 
megbízható polgári orvos által 
teljesíttetik.

2. ha a prostituáltak és a 
bordélylátogatók az alanti elő-
írásokat szigorúan betartják, 
akkor a nemi betegségektől 
meg lesznek óva.

Alvás előtt5

a. A férfi szeméremtest meg-
szemlélése, hogy nincs-e rajta ki-
ütés vagy nyomásra nincs-e geny-
nyes kifolyás

b. A nemi szerv bezsírozása 
vazelinnal

c. A látogató megkínálandó 
kotonnal

Alvás után
a. Ha lehetséges, vizelni
b. Szivaccsal és kal. permang. 

(vörösbor színű oldat) a nemi 
szerv lemosása.

c. A női nemi szervnek kal. 
permang. oldattal kimosása irri-
gátor segélyével. 

d. Protaroldat befecskende-
zése gumi fecskendővel a női 
húgyszervbe (a hüvely felett)

e. A látogatók utasítása

1. A nemi szervet, a bőr vissza-
húzása után, kal. permang oldat-
tal lemosni

2. Ha lehetséges, vizelni
3. Két csepp protar oldatot 

fecskendővel a szervbe csöpög-
tetni

Ha a leány a férfinak vele alvás 
után fertőtlenítő folyadékot és 
protárcseppet nem ad, úgy szigo-
rúan meg lesz büntetve.

Minden orvosi vizsgálatnál 
3 koton, vazelin, kal. permang. 
védőcseppek csepegtetővel (a 
teljes eszköztár) előmutatan-
dók.

A hadtáp állomásparancs-
nokság, amely egyúttal értesít-
ve van, a bordélyházat felkereső 
legénységnél előzetes vizsgála-
tot tartathat egy egészségügyi 
altiszttel.

Bartha....  
(olvashatatlan aláírás)

1Válasz Szász Lajos csíkszere-
dai rendőrkapitány úrnak

2A cikk szerzője valószínűleg 
Bartalis Ágost.

3A dosszié két – tartalmában 
nagyon hasonló – kérést tartalmaz 
magyar, illetve német nyelven.

4Az alispáni hivatalnak szóló vá-
lasz német nyelven, géppel írva érke-
zett, viszont a sorok fölött, ceruzával, 
a szöveg magyar nyelven is olvasha-
tó. Mi ezt a fordítást közöljük.

5Az egykori fordító a nemi kö-
zösülés kifejezés helyett használta az 
alvás kifejezést, valószínűleg nem 
véletlenül (talán nem tartotta illen-
dőnek), mert Bács Béla János német-
magyar tolmács szerint egyébként a 
szöveg fordítása nagyon pontos.

Irattár
A Román Országos Levéltár Hargita megyei fiókjánál őrzik Csík 
vármegye alispáni hivatalának 1917-es esztendőre vonatkozó do-
kumentumait: hadikárok megtérítése, menekültek hazatérésének 
megszervezése, járványkórház létesítése, napközik létrehozása, 
tűzkárosultak támogatása, családtagok keresése, törvénytelen 
árdrágítások, népfölkelők szemléje, az egész vármegye búja-baja 
ott halmozódik a dossziékban. Az egyik iratcsomó egy, a kato-
naság számára elengedhetetlen „szolgáltatásra” vonatkozik: az 
egyik csíkszeredai nyilvánosház újbóli beindítására. A megnyitást 
özv. Magyar Hermanné kérelmezte, és kérése mellett az engedély 
feltételeit is megőrizték számunkra az egykori hivatalnokok. Az 
újranyitásról a Csíki Lapok nem tett említést, igaz, a város nagy 
múltú lapja néhány évvel korábban sem foglalkozott Magyar 
Hermann bordélyházának ügyével, annak ellenére, hogy a másik 
csíkszeredai újságból, a Csíki Néplapból tudjuk, hogy 1913-ban 
Csíkszereda városi tanácsának napirendjén volt az „intézmény” 
vezetőjének azon kérelme, hogy más vendéglátó-ipari egységek 
korábban zárjanak, mint ő...  Ebből a cikkből következtethetünk 
arra, hogy Magyar Hermann 1905 körül nyitotta meg (vagy újította 
fel) bordélyházát. Egy korábbi újságcikkből viszont azt is tudjuk, 
hogy már 1893-ban több ilyen jellegű egység működött a városban. 
A történethez hozzátartozik, hogy később özv. Magyar Hermanné 
Neamtu Emilhez ment feleségül, s nyilvánosházát a nyilvánosság 
előtt szállodaként működtette – hogy pontosan meddig, arra vo-
natkozóan nincsenek adataink. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Nyilvánosházak 
és szabályzatok

Neamtu Emil (korábban Magyar Hermann) bordélyháza. Drócsay Imre rajza

10. oldal | 2012. január 12., csütörtökhargitanépe



Aranyalma hargitanépe2012. január 12., csütörtök  | 11. oldal 

Végére értünk a királyokhoz, történelmi személyi-
ségekhez és eseményekhez kapcsolódó  mondáinknak. 
Az utolsó magyar királyról szóló mesénk zárta le azt a 
sorozatot, amely a magyarok őstörténetével, a csodaszar-
vas, Hunor és Magor legendájával kezdődött. Sok-sok 
évszázadot utaztunk az időben, meg-megállva olyan 
eseményeknél, személyiségeknél, amelyek és akik meg-
határozták a magyarság sorsát. Meséinkben többnyire 
olyan emberek szerepeltek – híresek vagy akiknek nevét 
nem jegyezte fel a történelem –, akik követendő példát 
mutattak nemcsak kortársaiknak, hanem a késő utó-
kornak, nektek is. Az árulók, a hitványok emlékezete is 
fennmaradt, ha nem egyébért, hogy intő jelként tanítsa: 
így nem szabad viselkedni. 

Mai és jövő heti Aranyalmánkban egy kis vakációt 
tartunk. Téli meséket hozok nektek, amelyekben szintén 
van tanulnivaló. Íróink már csak ilyenek: ha tollat fog-
nak, hogy olvasnivalót ajándékozzanak nekünk, a mesé-
ben valami megfogadni való tanulságot is elrejtenek.

 Két hét múlva újra hosszú sorozatot indítunk szá-
motokra. Különböző helyekhez kötődő mondákat, legen-
dákat szeretnék megosztani veletek. Ezt a munkát azon-
ban nem vállalom teljesen magamra, a ti segítségetekre is 
szükségem van. Gyűjtsétek össze szülőfalutok, a környék 
legendáit, mondáit, írjátok le, és küldjétek be a Hargita 
Népe számára. Így lesz csak igazán színes és gazdag az a 
világ, ami majd elénk tárul. Hegyek, völgyek, dombok, 
folyók, patakok és más természeti kincsek, várromok 
elevenedhetnek meg általatok. A mesék, mondák mellé 
írjatok egy kis ismertetőt is falutokról, városotokról, ar-
ról a helyről, amelyről a monda szól.  Így az olvasók is 
megismerhetik szűkebb szülőföldeteket, és ezáltal tágabb 
szülőhazánk, ez a szép Erdélyország sok rejtett kincsét 
ajándékozhatjátok egymásnak. Ha kedvetek tartja, il-
lusztrációt is készíthettek a mondához, legendához.

Meséiteket, rajzaitokat nagy-nagy kíváncsisággal 
várja

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Bocz Stefánia, II. osztályos

Korodi Anita

Kegyetlen hideg tél volt, 
azóta se tudok hozzáfog
hatót. Fenékig befagyott 

a patak, a verebek megdermedve 
hullottak le a fákról, a háztetőről 
olyan vastag jégcsapok meredez
tek, hogy kővel is alig bírtuk őket 
lehajigálni. Először a báránybőr 
sapkánkat vagdostuk hozzájuk, 
de evvel nem sokra mentünk. A 
fülünk megfázott, a sapka a tetőn 
maradt, s ami a legnagyobb baj 
volt: a jégcsap se esett le.

Még jobban szerettünk a hóban 
játszani. Akkora hó volt, hogy alig 
látszottunk ki belőle, ástunk is ben
ne akkora barlangokat, hogy akár 
a medvék királya ellakhatott volna 
bennük. Persze a medvének több 
esze volt, mint hogy hópalotában 
lakott volna. Nem is fagyott el se 
keze, se lába, mint nekünk.

Legkülönb mulatság mégis 
csak a szánkázás volt. Szomszé
dunkban lakott a bíró. A bíró csi
náltatott a fiainak olyan szánkót, 
hogy annál szebb még nem volt a 
világon. Még most is sokszor ál
modom vele így tél idején. Kőris
fából volt a talpa, diófából a karja, 
az ülése lószőrvánkos, beterítve 
bársonyposztóval, a lábtakaróján 
bolyhos szőnyeg. Be volt festve az 
egész szép pirosra, tán a kötele is 
selyemből volt.

Megvolt a mesés szép szánkó, 
de nem volt, aki húzza. Nagy úr 

volt akkor Bíró Pali is, Bíró Gyuri 
is, mind a kettő csak húzatni akar
ta magát. Engem fogtak be, meg 
egy másik szegény gyereket, a Fa
vágó Jánoskát.

– Egyszer ti húzzátok, más
kor mi ülünk benne – biztattak 
a bíró fiai.

Bántuk is mi a csúfolódást, 
csakhogy hozzáférhettünk a szán
kóhoz. Gyuri, Pali elnyújtózkod
tak nagyurasan a puha ülésben, 
mi ketten nyakunkba akasztottuk 
a cifra istrángot, szél se érhetett a 
nyomunkba aztán. Meg se álltunk 
az ötödik fordulóig, ott is csak lé
legzetet venni.

Így tartott ez egy hétig, ha
nem Favágó Jánoska már akkor 
olyan búsan lógatta a fejét, mint 
egy igazi ló. Meg is kérdezte tőle a 
kisebb gazdánk, a Bíró Pali, hogy 
tán kevesli az abrakot?

– Szeretnék már egyszer én is 
beleülni a szánkóba – motyogta 
félősen Jánoska –, csak egyet
lenegyszer, csak egyik saroktól a 
másikig!

Bíró Gyuri nevetve csördítet
te meg fejünk fölött a pántlikás 
ostorát:

– Mást nem kívánnál, kis ron
gyos? Nem olyan gúnyához csi
nálták ezt a szánkót, mint a tied.

Pali még jobban rákiáltott:
– Örülj, hogy húzhatod. Gyi, 

Szellő, gyi Bogár!
Összenéztünk Jánoskával, s 

akkorát rántottunk a szánkón, 
hogy mind a két gazdánk kigurult 
a hóra. Olyat hemperedtek, hogy 
öröm volt nézni, ámbátor igye
keztünk elhordani az irhát.

Hanem aztán megbántuk, 
amit tettünk. Másnap majd meg
hasadt a szívünk, mikor a bíró fiai 
elszánkáztak a ház előtt. Most már 
a Szabó Gergőék húzták őket.

Ekkor énnekem egy gondola
tom támadt:

– Jánoska, van egy hatosod?
– Volt tavaly, de labdát vettem 

rajta.
– Tudod mit, Jánoska? Ha ne

ked is volna egy hatosod, nekem 
is, vennénk rajta szánkót.

Másnapra kerítettünk pénzt. 
Én a Csacsadér vargától kaptam, 
mert segítettem neki kivinni a csiz
mákat a piacra, Jánoska meg eladta 
a labdáját meg a márvány golyóját 
meg a bicskáját a molnárinasnak.

Délután lementünk a szenes
boltba, vettünk a pénzünkön egy 
szenesládát. A ládát félig megrak
tuk szalmával, a fenekére szögez
tünk két gyalult deszkát, kerítet
tünk egy ruhaszárító kötelet, s azt 
ráerősítettük a láda két oldalára. 
Megvolt a szánkó.

Biz az nem egészen olyan volt, 
mint a bíró fiaié, de éppúgy csú
szott.

Az udvaron próbáltuk ki, mert 
az utcára szégyelltünk kimenni a 
másik szánkó miatt.

Hanem az udvar kicsi volt.
Megegyeztünk, hogy kime

gyünk a falu végére, ahol senki 
se lát. Közökön, zigzug utcákon 
bujkáltunk kifelé, hogy ne talál
kozzunk a bíró fiaival. Fújt a szél 
kegyetlen, sodorta a tetőkről az 
arcunkba a havat, de nem törőd
tünk vele. Csak arra gondoltunk, 
hogy milyen jó lesz szánkóba ülni. 
Először Jánoska ül bele, én elhú
zom a kis erdőig, ő meg engem 
vissza. Jaj, istenem, de jó lesz!

Kiértünk a falu végére. Az utol
só ház a Kati nénié volt, az öreg kol
dusasszonyé. Rogyott kis szalmás 
kunyhó, se udvara, se kerítése. Most 
csupa hó és jégcsap az egész kuny
hó, csupa dér még az ajtókilincs is. 
A Kati néni kutyája, a szegény Mor
zsa, ott nyöszörgött a küszöbön.

– Megállj, Ferkó – mondja a 
Jánoska –, eresszük be ezt a sze

gény kutyát, mert megveszi ide
kint az isten hidege. Az öregasz
szony bizonyosan alszik.

Belöktük az ajtót, a Morzsa 
csaholva szaladt előre.

Kati néni ott gubbasztott 
a vackán, elkékült orcával, di
deregve vékony kendőjében. 
Olyan hideg volt odabent, hogy 
még a tűzhely sarkait is kivirá
gozta a dér.

– Nem égett ebben a tűz, lelke
im, már három nap óta. Sem egy 
marék szalmám, sem egy gyújtat 
fám. Majd megfagyok, lelkeim – 
sóhajtozott az öregasszony.

Jánoska rám nézett, én meg őrá. 
Előhúzta a sarokból a baltát, kiment, 
csattogott, pattogott odakint: föl
vágta tűzrevalónak a szánkót.

Kisvártatva hatalmas tűz lobo
gott a kunyhóban. Égett a szánkó. 
A mi szánkónk, amelyikbe egy
szer se ültünk bele.

A szánkódarabok piros lángja 
hosszú csíkokban táncolt a falon, 
amely mintha sírt volna örömé
ben, ahogy a dér leolvadt róla. Az 
öreg koldusasszony orcája is színe
sedni kezdett. Ahogy ránk vetette 
háládatos tekintetét, a mi szívünk
ben is valami melegség támadt. És 
egyszerre megsajnáltuk a gazdag 
bíró fiait, akik érzik, hogy milyen 
jólesik repülni a szánkón, de nem 
tudják, milyen jólesik jót tenni a 
szegényekkel.

Móra Ferenc

A szánkó

Kormosan, de tiszta szívvel, 
A füst barna fiai 
Beköszönünk ma hozzátok, 
Házak boldog urai. 
És kivánunk, és ohajtunk 
Újnál újabb esztendőt, 
Szerencsével rakodottat, 
Nem is egyet, sem kettőt, 
Hanem igen, igen sokat, 
Annyit, mint a kis világ, 
Mennyi csillag van az égen, 
Régi fákon mennyi ág. 
De talán az sok is volna; 
Semmiből sem jó a sok; 
Éljetek míg kedvetek tart, 
Éljen úri házatok, 
Míg a szép leány kapós lesz, 
S kedves a bor, és kenyér, 
Míg szomszédba a magyarnak 
Nem kell futni ezekért, 

Míg szivetek, mint a gyertya 
Oly vídámon égdegel, 
Szemetekben az örömtűz, 
És az erő nem hal el; – 
Majd ha egykor kürtőtökben 
A pók szövi hálóját, 
S vendég hagyta házatokból
Füst nem ontja fel magát, 
Majd ha nem lesz mit vakarni 
Sem odafenn, sem alúl, 
S a korommal a vígság is 
Mindörökre elvonúl, 
Akkor még ki kérdi többé, 
Hány meg hány hét a világ? 
Jobb fekügyék a gödörbe, 
És takarja el magát. 
De az Isten ójon attól! – 
Éljen a szent vígaság, 
Ezt ohajtja a Földvári 
Tűzkármentő Társaság 

Vörösmarty Mihály

Újesztendei szép kívánság
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Válogatott játékos UdVarhelyen

Ionuţ Ciobanu az SZKC új hálóőre
Csehországban, Nove Mes

tóban, rendezték meg teg
nap a sílövők világkupa

futamának ötödik etapját. A teg
napi programban a nők egyéni 
15 kilométeres versenye szerepelt. 
Tófalvi Éva egy lőhibát vétve a 11. 
helyen ért célba. Éva három körön 
keresztül kiválóan szerepelt, és egy 
lőhibát sem vétett, ami azt ered
ményezte, hogy folyamatosan az 
első ötben volt és „éremért” harcolt. 
Az utolsó lövészetnél viszont az öt
ből egyet hibázott, amiért egy perc 
büntetést kapott, és a rangsorban 
hátrább került, amennyiben nem 
hibázik, a negyedik helyen ér be. 
A versenyt végül a 11. helyen zárta. 
A tekerőpataki Ferencz Réka há

rom lőhibával a 71., míg Luminiţa 
Pişcoran nyolc lőhibával a 82. he
lyen ért célba. A csíkszeredai, de 
magyar színeket képviselő Szőcs 
Emőke a 62. helyen zárt.

Eredmények: női egyéni, 15 
km: 1. Kaisa Makarainen (finn), 2. 
Helena Ekholm (svéd), 3. Magdalena 
Neuner (német) ... 11. Tófalvi Éva, 
62. Szőcs Emőke, 71. Ferencz Réka, 
82. Luminiţa Pişcoran.

A további program: ma: férfi 
egyéni, 20 km (15.15); holnap: 
női sprint, 7,5 km (15.30); szom-
bat: férfi sprint, 10 km (14.45); 
vasárnap: női üldöző, 10 km 
(13.45), férfi üldöző, 12,5 km 
(15.30). Minden versenyszámot 
az Eurosport élőben közvetít.

Miután már egyszer elhalasz-
tották a Csíkszeredai hargi-
ta gyöngye kk – kolozsvári 
U-Mobitelco kosárlabda-mér-
kőzést, kedd este sem tudtak 
egymásnak feszülni a felek. a 
gond ezúttal a kosárpalánk volt, 
amely „feladta a szolgálatot”. a 
találkozót viszont egy későbbi 
dátumon megrendezik.

D. A.

Közel ezer szurkoló volt kí
váncsi a kedd késő esti Csík
szeredai Hargita Gyöngye 

KK – Kolozsvári UMobitelco mér
kőzésre, ám legnagyobb bánatukra a 
már egyszer elhalasztott mérkőzést 
ezúttal sem lehetett megrendezni. 
Míg első alkalommal a kolozsváriak 
európai kupamérkőzése miatt ma
radt el az összecsapás, ezúttal egy 
előre nem látható hiba szólt bele a 
találkozó lebonyolításába. Éspedig 
az, hogy a kosárpalánk a meccs kez
dése előtt pár perccel „összerogyott”, 
és egy órán át hiába próbálták meg 
rendbe hozni a hibát, nem sikerült. 
Egy óra várakozás után a megfigye
lő, a szabályzat passzusait figyelembe 
véve, a mérkőzés elhalasztása mellett 
döntött. Igaz, ehhez kellett a címvé
dő vezetőségének jóindulata is, akik 
belementek egy későbbi dátumon 
való újrajátszásba. Ha ebbe nem 
mentek volna bele a vendégek, akkor 
a mérkőzést 20:0 arányban zöld asz

talnál veszítette volna el a KK. Ez
zel kapcsolatban Mircea Cristescu, 
az U elnöke így nyilatkozott: „Mi 
nem zöld asztalnál akarunk meccset 
nyerni, hanem a pályán.” A 12. for
dulóból elmaradt mérkőzés így egy 
későbbi dátumon lesz megrendezve, 
amelyet a kosárbarátok díjmente
sen tekinthetnek meg, a csíki klub 
vezetőségének tájékoztatása szerint, 
akárcsak a KK következő hazai mér
kőzését, az Energia Rovinari ellenit, 
amelyre a program szerint január 21
én, szombaton, kerül sor.

egy kis visszatekintés
Közel 40 évvel ezelőtt, 1974ben 

jelent meg első sakkrovatom az akko
ri Hargita napilapban. A Sakkozzon 
velünk heti rendszerességgel jelent 
meg Székedi Ferenc és Rebendics Jó
zsef szerkesztőknek köszönhetően. 
Sakkiskola címmel a változások után, 
a nagy „demokráciában” is közölhet
tem a Hargita Népében. Újraindult 
rovatom, a Sakksuli a sakkkedvelők 
népes táborát igyekszik sakktábla 
mellé csalogatni. Azokhoz is szólok, 
akik ezután fognak megismerkedni 
a 64 mező rejtelmeivel.

Tisztes eredmények – harsogó 
hajrák nélkül címmel 1975. július 
5én a Hargita hasábjain Hévizi 
József (Rebendics) így ír a sakk
ról: Van olyan sportág – bár szám 
szerint elég kevés – amelynek küz
delmeit nem kísérik harsogó „haj
rá”zások, inkább ellenkezőleg, a 
többnyire „beavatott” szurkolók 
is feszült figyelemmel, szinte lé
legzetvisszafojtva követik egyegy 
nagy játszma döntő lépéseit. Hogy 
aztán illő csodálattal adózzanak 
egyegy mesteri kombináció szer
zőjének. Nos, ilyen sportág a sakk 

is – a csend és az értelem sportja, 
amelyet – lévén egyben az emberi
ség egyik legrégibb játéka is – több 
évezredes fejlődése során a legkü
lönbözőbb jelzőkkel illettek. So
kak szerint bizonyos fokon túl már 
szinte művészetté, sőt tudománnyá 
nemesedhet...

sakkhumor
Bernard Shaw (1856–1950), 

a híres drámaíró egyik barátjával 
egy kávéházban üldögélt. A leg
újabb könyvekről beszélgettek. 
Eközben hangosan és rettentő
en hamisan játszott a zenekar. 
A karmester észrevette, hogy a 
híres író bosszúsan néz feléjük. 
Odasietett hozzá: – Mr. Shaw, 
mit játsszunk az ön tiszteletére? 
– kérdezte. – Sakkot! – válaszol
ta a nagy élcelődő.

halhatatlan feladvány
Bayer Conrad (1828–1897) 

osztrák feladványszerző műve 
1856ban jelent meg a The Era
ban. Világos indul és 9 lépésben 
mattot ad. A megoldás valóságos 
áldozatvihar: 1.Bb7!! Vb7 (1...gh5 
2.Bf7+ Kg6 3.Vf6 matt) 2.Fg6+!! 
Kg6 3.Vg8+ Kf5 (3...Kh5 4.Bh4 
matt) 4.Vg4+ Ke5 5.Vh5+ Bf5 (5...
f5 6.Vh8+ Vg7 7.Vg7 matt) 6.f4+!! 
Ff4 (6...Hf4 7.Be4+!! de4 8.d4 
matt) 7.Ve2+!! Fe2 8.Be4+!! de4 
9.d4 matt. A saját bábjai által kö
rülvett sötét királynak az egyetlen 
megmaradt gyalog ad mattot! A 
fejtőnek Kosztolányi remekmívű 
novellájának zárósorai jutnak eszé
be : „Mikor aztán újra rám került a 
sor, az agyamra ömlő vértől szinte 
vakon, az indulattól részegen, az 
öröm remegő kiáltásával szóltam: 
– Sakkmatt! – S lassan előretol
tam egy parasztot...”

Biró Sándor
caissa@topnet.ro

Válogatott kapust igazolt a szé-
kelyudvarhelyi kC férfi-kézilab-
dacsapata tegnap délután Ionuţ 
Ciobanu (képünkön) személyé-
ben. a remek névjegykártyával 
rendelkező Ciobanu két és fél évre 
kötelezte el magát az sZkC-hoz.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Sikerült tegnap megegyez
nie a közös munkáról a 
Székelyudvarhelyi KCnak és 

Ionuţ Ciobanu román válogatott 
hálóőrnek. A spanyol másodosz
tályú BM Toledótól érkező kapus 
két és fél évre írt alá az udvarhelyi 
klubhoz. A klub elnöke, Verestóy 
Attila szenátor már kedden meg
egyezett a játékossal a közös mun
káról, ám a szerződés aláírására 
tegnap került sor.

A Székelyudvarhelyi KC férfi
kézilabdacsapatánál az őszi idény 
vége felé kezdett gondot okozni a ka
pusposzt. Előbb Sorin Bârză dőlt ki a 
sorból, akivel a későbbiekben a klub 
vezetősége egyoldalúan fel is bontot
ta a szerződését, nem megfelelő ma
gaviselet okán. Ezt követően a csapat 

második számú kapusa, Varó Lajos is 
sérülésekkel küszködött, ami követ
keztében már a harmadik hálóőrt, 
Orbán Szilárdot is több alkalommal 
kellett foglalkoztatni. Gyorsan hoz
zá kell tenni, hogy remekül helytállt 
a fiatal Orbán.

Lapunknak adott őszi kiértéke
lésében Benedek Árpád Csaba, az 
SZKC ügyvezető igazgatója már 
jelezte, hogy kapus után szeretné
nek nézni, ami a szűk piac miatt 

nehéznek ígérkezett. De mint így 
utólag kiderült, sikerült egy remek 
és egyben tapasztalt játékost igazolni 
Bârza helyére.

Ionuţ Ciobanu
A 27 esztendős (2 méter és 92 

kilós) hálóőr a Pajurai ISK nevelt
je, ahonnan a Bukaresti Steaua ISK 
igazolta le, ahol majd a felnőttek kö
zött is bemutatkozott. A katonáktól 
Târgu Jiuba a Panduriihoz, onnan 
pedig a Bukaresti CSMhez szer
ződött. A legutóbbi idényt pedig 
Spanyolországban a másodosztályú 
BM Toledo gárdájánál kezdte, ám a 
tavaszt már a Székelyudvarhelyi KC 
együttesénél folytatja.

Ciobanu pályafutása legjobb 
eredményeit a bukaresti katona
csapattal érte el, akikkel 2008ban 
bajnokságot, 2007–2009 között 
Romániakupát nyert, továbbá 
2006ban egy Challengekupa
elsőséget is bezsebelhetett. Számára 
viszont nem ismeretlen a KEK, az 
EHF és a Bajnokok Ligája légköre 
sem, hiszen mindhárom rangos eu
rópai kupasorozatba volt alkalma 
beleszagolni.

A meghibásodott kosárpalánkot igyekeznek megjavítani a rendezők

Tófalvi közel állt
a bravúrhoz Csehországban

Újbóli halasztás lett 
a kosárlabda-mérkőzésből

Sakksuli (1.)
„A sakk a szellemi tevékenység egyik formája, az élet talán legnagyobb 
öröme. Sajnálom az olyan embert, aki nem tud sakkozni, ahogy sajnálom 
azt, aki nem képes szeretni. A sakk, mint a szerelem, mint a zene, képes az 
embert boldoggá tenni.”  Siegbert Tarrasch

románia-kupa

A negyeddöntő visszavágó mér
kőzéseit rendezték a kosárlab
da Romániakupában kedden 
este. Kisebb meglepetésre a 
Medgyesi Gaz Metan búcsú
zott a sorozattól. Mint isme
retes az Otopeni visszalépése 
nyomán a Nagyváradi VSK 
játék nélkül jutott a sorozat 
Final Fourjába. Eredmények: 
Medgyesi Gaz Metan – Buka
resti CSM 84:80 (az első mér
kőzésen: 85:91, továbbjutott a 
CSM), BCM U Piteşti – Bu
karesti Dinamo 72:51 (67:67, 
tj.: a Piteşti), CSU Asesoft 
Ploieşti – Temesvári BC 87:64 
(65:91, tj.: a Temesvár).



lakás

KIADÓ 2 szobás lakás. Tele-
fon: 0742–212292.

Sürgősen ELADÓ felújított, 
saját hő központtal rendelkező, 4 
szobás tömb házlakás Csíkszere-
dában. Telefon: 0744–558686.

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

KIADÓ háromszintes épület, 
egyben vagy szintenként a Már-
ton Áron utca 39. szám alatt. Te-
lefon: 0745–507290. (21123)

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

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

ELADÓ garzonlakás felújított 
állapotban a Hunyadi János ut-
cában. Telefon: 0747–547294, 
0743– 371292. (21081)

telek

ELADÓ 56 ár építkezésre al-
kalmas terület Csíkszereda Ud-
varhely felőli kijáratánál, a főút 
mellett. Telefon: 0723–036890.

jármű

ELADÓ 2003as évjáratú Opel 
Corsa 1.0i, 4+1 ajtós, beíratva 
2009ben, sok extrával, valamint 
egy Stihl 170es láncfűrész. Tele-
fon: 0743–780296.

ELADÓ 2002es évjáratú 
Opel Corsa 1.0, háromajtós, me-
tálszürke színben, légkondi, 60 
lóerős, téli gumikkal, egy éve be-
íratva, csere is érdekel drágább 
autóval. Ára: 2400 euró. Telefon: 
0723–536777.

vegyes

ELADÓ egy fenyőfából készült 
rakott ajtó, megkímélt állapot-
ban, valamint egy falra akaszt-
ható szekrény. Ár megegyezés 
alapján. Telefon: 0740–782407.

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

szolgáltatás

VÁLLALUNK bútorkészítést 
méretre (konyha, szoba, fürdő-
szoba, irodai bútorok). 10 kmes 
körzetben díjmentes szállítás. Te-
lefon: 0751–164813. (21139)

megemlékezés

Fáj, hogy nem vagy köztünk többé,
De emlékezetünkben élni fogsz
mindörökké.

Kegyelettel és fájó szívvel em-
lékezünk 2011. november 21ére,

DARVAS JÁNOS

halálának 6. hetén. Lelkéért az en-
gesztelő szentmise január 12én, ma 
délután 18 órakor lesz a csíkszeredai 
Millenniumitemplomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család.

Kegyelettel, fájó szívvel emlé-
kezünk 2008. január 13ra,

KOPACZ ELEMÉR

halálának 4. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2012. január 13án, 
pénteken 18 órakor lesz a csíktaplocai 
templomban. Jóságának és gondos-
kodó szeretetének emlékét örökre 
szívünkbe zártuk. Nyugodjon csende-
sen! Szerettei. (21131)

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

Fájó szívvel emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, 2011. 
január 7re,

BOGDÁN BERTA

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. január 
14én 18 órakor lesz a csíkszeredai 
Szent Ágostontemplomban. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei. (21126)

Minden évben eljön az a nap,
amely számunkra fájó emlék marad.
Te voltál a jóság, a szeretet,
szívünkben hordjuk örök emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk 1992. ja-
nuár 12re, a csík som lyói születésű

id. KOVÁCS IMRE

halálának 20. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. január 
13án 18 órakor lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei 
– Csíkszereda. (21122)

elhalálozás

Hirdetések

Csak az tudja, mi a keserű fájdalom,
kinek drága férjét fedi a sírhalom.

Fájó szívvel emlékezek 2011. 
január 4re, amikor a kegyetlen 
halál elragadta karja-
imból a nagyon élni 
vágyó drága férje-
met, a tusnádfürdői 
gépkocsivezetőt,

KOSZTÁNDI ISTVÁNT.

Lelkéért az engesztelő szentmi-
seáldozat 2012. január 14én 17 
órakor lesz a tusnádfürdői római 
katolikus templomban. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Bánatos felesége. (21135)

Az idő elmúlhat,
szállhatnak az évek,
míg élünk,
velünk lesz szeretett emléked.
Még fáj, s talán örökre
így marad,
de te mindig velünk leszel,
az idő bárhogy halad.
Halott csak az,
akit elfelejtenek.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
december 1re,

özv. NYERGES SZIBILA
szül. Herman

halálának 6. hetén. 
Akik ismerték és sze-
rették, gondoljanak rá 
kegyelettel. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

hargitanépe2012. január 12., csütörtök  | 13. oldal 

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

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

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

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

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

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

A Nevelés-, Kutatás-, Ifjúság- és Sportügyi Minisztérium
Az iskola és egyetemi hálózat modernizálási menedzsment egység révén

ALKALMAZ TANÁCSADÓKAT, ENGEDÉLYEZETT MAGÁNSZE-
MÉLYEKET, építőtelep-felügyeleti tevékenység végzése céljából azon munkála-
tokra, amelyeket Hargita megyében 2012-ben szerződnek le iskolai egységeknél. 

Az érdekelt személyeknek a kiválogatás végett be kell nyújtaniuk az alkalma-
zási ügycsomót, amelynek tartalmaznia kell a következőket: szándéknyilatkozat, 
szakmai önéletrajz, személyazonossági igazolvány másolata, magánszemélyi enge-
dély, fiskális bejegyzési bizonylat, érvényes építőtelep-felügyelői engedély, banki 
folyószámla, adószám, diplomamásolatok és ajánlás. 

Az ügycsomót a Hargita Megyei Tanfelügyelőség csíkszeredai székhelyére (Szabad-
ság tér 5. szám, 323-as szoba) lehet benyújtani hétköznapokon 9-12 óra között 2012. 
január 24-ig. Bővebb felvilágosítás a 0723–119971-es telefonon, Rozsos Camelia.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

?
Szívem mély fájdalmával 

tudatom, hogy szeretett fele-
ségem,

ÁDÁM MÁRIA
szül. Bakó

életének 75., boldog házasságá-
nak 39. évében búcsú nélkül el-
távozott az örök életbe. Temeté-
se 2012. január 13-án 13 órakor 
lesz a csíktaplocai temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Gyászoló férje, a test-
vérek és a rokonság.

Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél
és minket szerettél,
Nem haltál Te meg,
csak álmodni mentél.

Mély fájdalommal, meg-
tört szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, após, test-
vér, rokon, apatárs, keresztapa, 
koma, szomszéd és jó barát,

id. MIKLÓS GÁBOR

fáradtságot nem ismerő életé-
nek 66., boldog házasságának 
43. évében, türelemmel viselt 
hosszú szenvedés után, 2012. 
január 11-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Drága halottun-
kat 2012. január 13-án, pénte-
ken 11 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a lövétei katolikus 
felszegi temetőbe. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órá-
val fogadunk a templom melletti 
ravatalozóban. Szorgalmas éle-
tét családjának áldozta, jóságát, 
emberségét, szeretetét hagyta 
ránk örökségül. Úgy ment el, 
ahogy élt, csendesen és szeré-
nyen, drága lelke nyugodjék bé-
kében. Gyászoló szerettei.

A Hargita Népe
Lapkiadó

 

lapkihordókat 
és rikkancsokat 

KERES 
Udvarhelyszéken.

Telefon: 0733–553014.

Dinamikus növekedésének köszönhetően, az alábbi pozícióra 
keres munkatársat:

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

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

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

További információk a 0266–312071-es telefonszámon.



Szponzorok és hozzátartozók 
jóvoltából Japánban edzőtábo-
rozott három hetet december 
folyamán két csíkszeredai csel-
gáncsozó. Papp Róbert Flórián 
és Vişan Vlad december 3-tól 
karácsonyig világbajnokoktól 
is tanulta a cselgáncsozást, de 
a japán életmód is elnyerte tet-
szésüket.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Két csíkszeredai cselgáncsozó 
három hétig edzőtáboro-
zott Japánban az elmúlt év 

végén. Papp Róbert Flórián a Csík-
szeredai Sportklub és Vişan Vlad 
a Csíkszeredai Iskolás Sportklub 
sportolója, ázsiai tartózkodásukat 
családtagjaik és néhány lelkes szpon-
zor fedezte, a lehetőséget pedig Vlad 
édesapja interneten keresztül kereste 
a két sportolónak.

– Októberben vettem fel a kap-
csolatot a tokiói Kodokan cselgáncs-
intézettel, mert mindenképpen 
szerettem volna fiamat edzőtáborba 
küldeni Japánba. Az intézettől po-
zitív választ kaptam, de ők kérték, 
hogy Vladnak legyen még egy ittho-
ni társa. Ekkor kérdeztük meg Papp 
Róbert Flóriánt, hogy lenne-e kedve 
Japánban edzőtáborozni, és termé-
szetesen, számára is kecsegtető volt 
az ajánlat, így igennel válaszolt. Ezt 
követően már csak az anyagi hátteret 
kellett megteremteni az utazáshoz és 
a kinttartózkodáshoz – mesélte la-
punknak Vişan Ioan, Vlad édesapja. 
A két csíkszeredai cselgáncsozó de-
cember 3. és 25. között három hetet 
töltött az ázsiai országban.

– Egy nagyon erős Grand Prix-
versenyt nézhettünk meg Tokióban 
kinttartózkodásunk első napjaiban, 

majd egy háromnapos edzőtábor-
ban vettünk részt. Ezt követően egy 
Tokió melletti kisváros, Tsukuba 
egyetemi klubjánál voltunk, itt 
többek között hat világbajnokkal 
edzhettünk együtt – mondta Papp 
Róbert Flórián. A cselgáncsozó el-
mondta, naponta két edzésük volt, 
amelyek egyáltalán nem hasonlítot-
tak az itthon megszokott tréningek-
re. – Rájöttünk, nem elég az az edzés, 
amit itthon megszoktunk. Többet, 
jobban és keményebben kell dolgoz-
zunk ahhoz, hogy haladhassunk a 
cselgáncsban – mondta Papp.

A két sportoló idén a hazai baj-
nokságok és kupaküzdelmek mellett 
Európa- és világkupa-futamokra sze-
retne eljutni, ugyanakkor terveik kö-
zött szerepel az Európa-bajnokságon 
való részvétel is. Az országból súly-
csoportonként a két legjobbnak van 
lehetősége a nemzetközi porondra 
is kilépni, a két sportoló pedig azért 
küzd, hogy ott lehessen a válogatott 
keretben. – Sokat változott a gon-
dolkodásmódunk, egyre motivál-
tabbak vagyunk. Japánban sokkal 

komolyabban veszik az edzéseket, mi 
pedig arra is rá kellett döbbenjünk, 
hogy sokkal több időt kell szánjunk 
a felkészülésre, mint eddig – mondta 
Papp Róbert Flórián. Hozzátette, Ja-
pánban a tiszteletre fektetik a hang-
súlyt, a sportolók nem keresik a ki-
búvókat a munka alól, mint itthon. 
„Olykor még keményebben edzenek 
a sportolók akkor, amikor az edző 
nem tartózkodik a teremben, itthon 
pedig ezt az alkalmat általában ella-
zsálják a cselgáncsozók” – mondta a 
csíki sportoló, akit kissé megzavart 
a mindennapos földmozgás is. – 
Három hét alatt három nagy föld-
rengést éltünk meg, de ez annyira 
nem zavarta meg a helyieket. Még a 
tévéhíradások sem említették meg a 
földmozgást. Számunkra azért elég 
kellemetlen volt – mesélte Flórián.

A két sportoló ázsiai tartózko-
dását az M-Tabac, a Metrolex, a 
Hardrum, a Garlando Romania, a 
Glover Construct, a Csíkszeredai 
Sportklub, a Csíki Sportegylet és 
Csató Kovács Imre, valamint a Vişan 
és a Papp család támogatta.

Papp Róbert Flórián (középen) és Vişan Vlad (Papptól jobbra a második) Japánban

Japánban edzőtáborozott 
két csíkszeredai cselgáncsozó

Kiesett a címvédő

Mérkőzésözön az U14-es hokibaJnokságban

Kezdődik a Szuperliga

14. oldal |  2012. január 12., csütörtökhargitanépe

hirdetés

Sport

> Jégkorong. Az észak-amerikai profi 
jégkorongliga (NHL) tulajdonosainak 
köre december elején szavazta meg az új 
csoportokról és lebonyolítási rendszer-
ről való elképzeléseket, amire a játéko-
sok szakszervezetének (NHLPA) január 
6-ig adtak határidőt, hogy jóváhagyják 
vagy megvétózzák azt. Az NHLPA ki-
várt az utolsó napig, és végül élt vétói 
jogával, úgyhogy a 2012–2013-as sze-
zon mindenképp ugyanolyan formában 
fog lezajlani, mint az idei – a csoportok 
tagjai sem fognak változni. Magában az 
NHLPA döntése nem okozna nagy gon-
dot, viszont a közelgő bérvita előtt egy-

általán nem jött jól ez a húzás. Az NHL 
és az NHLPA nézetei ezzel már 2012 
elején távolabb kerültek egymástól, ami 
egy újabb lockoutot eredményezhet a 
későbbiekben. Az NHL tulajdonosainak 
gyűlésén nyert az az elképzelés, miszerint 
felszámolják a mostani két főcsoportos 
rendszert, helyébe négy főcsoport kerül, 
kettő 7, illetve kettő 8 csapattal, az NHL 
tulajdonosai ezzel elsősorban az utazások 
mértékét akarták visszaszorítani. A ter-
vezetet jóváhagyták a tulajdonosok, de 
az NHLPA tavaly kinevezett új elnöke, 
Donald Fehr megvétózta a tulajdonosok 
elképzelését, és ezzel alaposan keresztül-

húzta számításaikat. Egy dolog biztossá 
vált ezzel: jövőre marad minden a régi-
ben, nem lesz csoportátszervezés, és a 
rájátszás lebonyolításához sem nyúlnak 
hozzá. Az NHLPA-nek többek között 
ez utóbbi nem tetszett – a tervezet alap-
ján a csapatok a rájátszás első két körét 
csoportellenfelekkel vívták volna, tehát 
a szezon meccseinek több mint 60%-át 
csoporton belül játszották volna a klu-
bok. A másik gócpontot a playoffba 
jutás problémája nyújtotta: a két hétfős 
csoportban ugyanis sokkal nagyobb lett 
volna az esélye a csapatoknak a rájátszást 
kivívni, mint a nyolcfősökben. Ennek el-

lenére az NHL elnökhelyettese, Bill Daly 
úgy nyilatkozott, hogy mérvadó okok 
nélkül éltek vétói jogukkal a játékosok. 
Donald Fehr ezzel a húzással megmu-
tatta, hogy az NHLPA-nek van tekin-
télye, hatalma, és kiáll az álláspontja 
mellett. Ugyebár a 2004–2005-ös 
lockoutnál végül a játékosok adták be a 
derekukat, és belementek a fizetési sap-
ka rendszerébe. Ha ezúttal az NHLPA 
sem fog, akkor a bérvita előreláthatólag 
sokáig el fog húzódni, mire a feleknek 
sikerül kompromisszumra jutniuk. Ez 
pedig egy újabb, teljes egészében elmara-
dó idényt fog jelenteni.hí
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Harmadszor érte el a leg-
jobb időt a motoroknál 
Cyril Despres az idei 

Dakar-ralin. Az autós címvédőnek 
viszont már biztosan nem lesz le-
hetősége, hogy bizonyítson, Nasser 
Al-Attiyah ugyanis műszaki gon-
dok miatt kénytelen volt befejezni a 
versenyt. Despres a spanyol Barreda 

Bort és a portugál Helder Rodrigues 
előtt végzett. Gyenes Emánuel a 23., 
Marcel Butuza az 55. helyen zárt 
kedden, előbbi a 19., utóbbi az 50. 
helyen áll összetettben.

Az autóknál Robby Gordon 
nyerte a 9. szelektív szakaszt 
Stephane Peterhansel előtt. A má-
sik Hummert terelgető Nasser Al-

Attiyah motorgondokkal küszkö-
dött, így a címvédő kénytelen volt 
feladni a versenyt.

Szalay Balázs és Bunkoczi 
László a 18. helyen ért célba. Az 
abszolút értékelésben hat helyet 
előre lépve feljöttek a 29. pozíci-
óba, így a verseny végére szépen 
behozzák a lemaradásukat.

egy hónapnyi szünet után foly-
tatódik a hazai U14-es jégko-
rongbajnokság, a csoportmér-
kőzések után mától már a szu-
perligában érdekelt hat csapat. 
a sorozatban két csíkszeredai 
és egy gyergyószentmiklósi, 
egy brassói, egy fővárosi és 
egy ploieşti-i csapat érdekelt.

Elkezdődik ma délután a 
hazai U14-es jégkorong-
bajnokságban a Szuper-

liga. A pontvadászatban erede-
tileg nyolc csapat jelentkezett, 
őket két kvartettbe sorolták be: 
Az A csoportban négy erdélyi, 
a B csoportban egy moldvai, két 
havasalföldi és egy moldáviai 
csapat szerepelt, ám a Kisinyovi 
Dinamót kizárták. A csoportkör 
után a kvartettek 3. és 4. helye-
zettjei egy selejtezőtornán vettek 
részt, ahol a Galaci Dunărea zárt 
utolsóként, így a Duna-partiak 
egyedüli csapatként befejezték a 
küzdelmeket, a 7. helyen zárták a 
hazai bajnokságot.

A Szuperligában az ISK–
HSC Csíkszereda I. és II., a 
Gyergyószentmiklósi ISK, a 
Brassói Corona, a Bukaresti 
AMHG és az Olimpia Ploieşti 
vesz részt. A Szuperligában há-
rom tornát rendeznek, az első 
ma kezdődik és vasárnap ér vé-
get, a második turnét február 10. 
és 12., a harmadikat március 9. és 
11. között rendezik.

Az első körmérkőzéses torna 
ma 15.45-kor a két csíkszeredai 
csapat küzdelmével kezdődik, 
holnap 8 és 18, valamint 20.25 és 

22.15 között összesen hat mér-
kőzést rendeznek, szombaton 8 
és 18 óra között öt, vasárnap 8 és 
14 óra között három meccsre ke-
rül sor. A találkozókra ingyenes 
a belépés.

Csak egy győzelem
Vereséggel zárta az ISK–HSC 

Csíkszereda U14-es csapata a 
magyar kölyökbajnokság felső-
házának középszakaszát. Antal 
Károly csapata pénteken utazott 
Magyarországra, ahol egy nappal 
később a Sapa Fehérvár AV19-
től 13–0-s vereséget szenvedett, 
vasárnap a Dab.Doclert 7–4-re 
verte, majd hétfőn az Újpesttől 
5–4-re kapott ki, végül kedden 
este Debrecenben a HK 5–3 
arányban győzte le a csíkiakat. Ez 
utóbbi találkozón Fejes Nándor 
kétszer, Márton Koppány pedig 
egyszer volt eredményes.

Az ISK–HSC Csíkszereda if-
júsági csapata mától van magyar-
országi kiszálláson, Gál Sándor 
együttese tíz nap alatt lejátssza 
mind a nyolc mérkőzését az A 
csoport középszakaszában. A 
csíkiak január 22-én este utaznak 
haza, öt nappal később – január 
27-én – pedig megkezdik a hazai 
ifjúsági (U18) bajnokságban is a 
küzdelmeket, mely egy bukaresti 
tornával indul.

Szombattól pedig a Keresztes 
Ottó és Geréb István által edzett 
ISK–HSC csapata a magyar 
serdülőbajnokságban érdekelt, 
a kiszállás során az alapszakasz 
utolsó négy mérkőzését játssza le 
a gárda.



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 12. napja, az év végig 354 nap van 

hátra. Napnyugta ma 16.55-kor, napkelte 
holnap 8.01-kor. 

Isten éltesse 
Ernő és Erna nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ezen a napon ün-
neplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az ófelnémet eredetű Ernő és Erna 

jelentése komoly, határozott, különösen a 
harcban.

Január 12-én történt 
1848. Népfelkelés zajlott Palermóban, 

kiűzték a Bourbon-csapatokat, kikiáltották 
Szicília függetlenségét. A felkelés átterjedt 
az itáliai városokra is. 

1990. Törvényen kívül helyezte a Ro-
mán Kommunista Pártot a romániai Nem-
zeti Megmentés Frontjának Tanácsa. 

1998. Az emberi klónozás bármely 
kísérletét és gyakorlatát kizáró, minden 
korábbinál átfogóbb európai egyezményt 
elsőként 17 állam írta alá Párizsban. 

Január 12-én született 
1876. Jack London/John Griffith 

Chaney amerikai író és elbeszélő 
1878. Molnár Ferenc író, újságíró, pub-

licista, a XX. századi magyar polgári drá-
mairodalom jelentős alakja 

1880. Lengyel Menyhért író, újságíró
1930. Balogh László Munkácsy Mi-

hály-díjas festőművész, grafikus
1930. Csák Gyula József Attila-díjas 

író, szociográfus 

Január 12-én halt meg 
1625. Jan Brueghel/Bruegel (idősebb) 

németalföldi festő 
1665. Pierre de Fermat francia matema-

tikus és fizikus 
2003. Maurice Gibbs angol popzenész, 

a Bee Gees együttes tagja

a nap vicce

János bácsit mentő szállítja be a sür-
gősségi osztályra, mert gombamérgezést 
kapott. Ellátják, gyomormosást végeznek 
rajta, hazaengedik, de másnap megismét-
lődik az eset, harmadnap szintén. Az orvos 
nem állhatja meg szó nélkül:

– Bácsi, maga aztán tényleg nem ismeri 
a gombákat!

– Hogy mondhat ilyet, doktor úr! 
Gyermekkoromtól gombászok.

– Akkor hogy lehet, hogy harmadjára 
hozzák be, mert megette a légyölő galó-
cát?!

– De hát, ha szeretem…
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Színház
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 

Színház nagyszínpadán január 17-én és 18-
án 19 órától bérletes előadást láthatnak a 
nézők. Anthony Marriott és Alistair Foot 
Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk 
című produkcióját Nagy István rendezte. 
Érvényes a Tamási Áron-, majd a Fekete Ist-
ván-diákbérlet.

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.

Tábléverseny 
Szombatfalván
A szombatfalvi Sarki kocsmában szom-

baton, január 14-én 15 órától harmadik al-
kalommal szerveznek tábléversenyt. Jelent-
kezni a 0740–249505-ös telefonszámon 
lehet, vagy a verseny napján a helyszínen 
14 óráig.

Adj hangot véleményednek 

A Polgár-Társ Alapítvány környezetvédel-
mi civilszervezetek számára meghirdeti az Adj 
hangot véleményednek elnevezésű program-
jának második kiadását, melynek célja a kör-
nyezettel kapcsolatos hazai és EU-s törvények 
életbe ültetésének monitorizálása, a környe-
zeti politikák kidolgozása és véleményezése, 
valamint szükség esetén civil tiltakozó akci-
ók támogatása.  A program társtámogatója a 
Trust for Civil Society in CEE. A pályázatok 
rendelkezésére álló összeg 512 000 lej.  Meg-
pályázható összegek: 6–12 hónapos lefutású 
projektekre maximum 46 000 lej/projekt; sür-
gősségi projektek 1500–18 000 lej/projekt. A 
pályázatok leadásának határideje: 2012. febru-
ár 10., 16 óra. Bővebb információ: Dániel Csil-
la aligazgató – e-mail: csillad@repf.ro; Kovács 
Erzsébet irodavezető – e-mail: office@repf.ro. 
Telefon/fax: 0266–310678. 

– Ne most, Béla, nem vagyok ráhangolódva!
– Mit vettem én el? Nőt vagy zongorát?
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Haáz Rezső Múzeum

A pénz beszél

Továbbra is megtekinthető a Haáz Rezső Mú-
zeumban A pénz beszél című kiállítás. 
Az éremgyűjteményt Nagykedei Fekete Sámu-

el (1804–1870) numizmatikus alapozta meg 1868-
ban, amikor ugyanis egy igen értékes gyűjteményt 
adományozott a helyi református kollégiumnak „a 
nemes székelyföld fiainak,… megőrzés, élvezet és a 
történelem mezejéni mívelődés végett”. A numizma-
tikai gyűjtemény továbbá tibódi, sepsiszentgyörgyi, 
csíkszentmártoni leletek, valamint a Firtos hegyén 
kiszántott kincs által gyarapodott. 

A kiállítás február 28-ig , keddtől péntekig reggel 
9 és délután 5 óra között tekinthető meg, hétfőn, egy-
házi és állami ünnepeken zárva tart. A felnőttek 5, 
diákok és nyugdíjasok pedig 2 lej 50 banit kell, hogy 
fizessenek. Múzeumi és újságírói iagazolvánnyal ren-
delkezők, hat év alatti gyerekek, valamint fogyaték-
kal élők számára ingyenes.

 www.parapista.com

HIRDETÉS

Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház

Böjte atya udvarhelyi 
lelkigyakorlata

Böjte Csaba ferences szerzetes, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
vezetője háromnapos lelki-

gyakorlatot tart Székelyudvarhelyen 
a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház-
ban (Dózsa György utca 15. szám). 
A program kezdőnapján, pénteken 
nagytalálkozóra, beszélgetésre kerül 

sor délután öt órától. A lelkigyakor-
latra be kell jelentkezni, ugyanis a 
helyek száma korlátozott. Jelentkez-
ni lehet a 0755–489 743-as telefon-
számon, illetve a hazpio@gmail.com 
drótpostacímen, vagy személyesen a 
Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban 
hétfőtől szerdáig 9–16 óra között.



Terasz
szabadidő
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Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a ja-
vasolt kép alá írást a benedek.eniko@
har  gitanepe.ro e-mail cím re vagy 
szerkesztőségünk postai címére
(530190 Csíkszereda, Szent  lé lek utca 
45. szám) várjuk.

*
A fotót Incze-Ferencz Eszter, a 
csíkmenasági Gál Sándor Általános Is-
kola VIII. osztályos tanulója készítette.

sudoku

Annamari az Eurovíziós
Dalfesztivál elődöntőjében

Az előzsűri kiválasztotta azt a húsz dalt, 
amely közül a győztes májusban Ba-
kuban Magyarországot az Eurovíziós 

Dalfesztiválon képviseli. Az esélyes előadómű-
vészek között van a sepsiszentgyörgyi Dancs 
Annamari és a nagyváradi Tolvai Renáta is.

„Százhetven pályamű, összesen 202 
szerzemény érkezett a magyar dalverseny-
re. Az előzsűri húszra szűkítette a listát. Az 
első elődöntő január 28-án, a második feb-
ruár 4-én lesz, a nemzeti döntő február 11-
én. Mindhármat élőben, egy showműsor 
keretében közvetíti az m1” – közölte Rákay 
Philip, az m1 és az m2 intendánsa. Mindkét 
elődöntőből négy dal kerül a nemzeti dön-
tőbe, ezek közül hármat a négytagú zsűri 
(Rákay Philip, Wolf Kati, Csiszár Jenő és 
Rakonczai Viktor), egyet a közönség vá-
laszt. A döntő első részében a nézők voksai 
döntenek arról, melyik dal kerül a végső 

négybe, majd a zsűri választja ki, melyik dal 
képviseli Magyarországot május 22–26. 
között az 57. Eurovíziós Dalfesztiválon az 
azerbajdzsáni fővárosban, Bakuban. Dancs 
Annamari egy saját dallal, a Feellel vesz 
részt a magyarországi döntőn.

fotóalbum

kezdőszint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2012. január 12.

Hamegfejtimindenhéten(hétfő–péntek)azötskandifeladványt,és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesenszerkesztőségünkbevagybeküldipostán(530190Csíkszereda,Szentlélekutca45.szám),résztvehet
nyereményjátékunkon, amelyen hetente ahelyesmegfejtőkközöttértékeskönyvnyereményt,havontapedig1havi
előfizetéstsorsolunkkilapunkra.Azehetimegfejtéseket2012.január25-igkellbeküldeni.
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Változóan felhős lesz az ég, de keleten a köd 
helyenként csak lassan oszlik fel. Csapadék nem 
valószínű. Időnként megélénkül az északnyugati 
szél.
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A minap megyénkbeli cég által Magyar-
országról importált mangalicaszalonnát 
szemrevételeztünk egy üzletben. Azon két 
felirat is szerepelt: az egyik az eredeti, a má-
sik a „helybéli”. Ez így is van rendjén, de az 
kevésbé, hogy a vákuumozott csomagolású 
szalonna súlya hogy, hogy nem, idő-, illetve 
menet közben gyarapodott. Az anyaországi 
csomagoláson kisebb súly volt feltüntetve, 
mint az itt, helyben ráragasztott címkén. 
Ezek szerint holta után is hízott az a sertés. 
Persze ennek a súlygyarapodásnak meg van 
a maga vonzata az ár tekintetében is... És 

láttunk egy ugyancsak Magyarországról 
származó tasakos levest is. Az az itteni fel-
főzés során akár fel is hígulhat. Hogy miért? 
Az eredeti csomagoláson az van feltüntetve, 
hogy a tasak tartalmát háromnegyed liter 
forró vízbe kell beleönteni. A román nyelvű 
fordításon viszont már egy liter szerepel... 
Lehet, azzal számoltak, hogy az a plusz 
negyed liter majd „asztalhoz ültethet” még 
egy személyt. Az viszont más ügy, hogy ilyen 
körülmények között sokkal hígabb lesz a fo-
gyasztó asztalán az a leves, mint ahogy azt 
joggal megjelölte a gyártó.

„Súlygyarapodás”
 villanás n Hecser Zoltán
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