
ÁsvÁnytani kutatÁsi, feltÁrÁsi program 

Sós vizet keresnek a Szejkén
Valamikor virágzó fürdőélet zajlott a Szejkén, különböző bajaikból gyógyulni szándékozók 
mártóztak meg itt rendszeresen a vízben vagy gázban. A rendszerváltás romlást hozott, 

az utóbbi években viszont újból épül a Szejke: megszépült a forrás és környéke, a mofetta 
épületét is felújították. Most már csak sós víz vagy gáz kellene, hogy újból régi pompájában 

csilloghasson egykori fürdőtelepünk. > 5. oldal

A mofetta felújított épülete. Újból gyógyfürdővé fejlesztenék Szejke-fürdőt fotó: ifj. haáz sándor

Csak magunkban 
bízhatunk

Magyarország, nem vita-
tom, hogy joggal vagy igaz-
ságtalanságból, de minden-
kivel rossz viszonyba 
került. Ez pedig a ha-
táron túli magyar kö-
zösségekre is nagyon negatív 
hatással lehet.

3

isán istván Csongor

jégkorong

Középdöntős 
a Progym

Sikerrel vette a hazai jégkorong-
bajnokság kvalifikáci-

ós második fordulójában 
mindkét mérkőzését a 
Gyer gyószentmiklósi Progym.

gyergyó

Félreértések 
nehezítik 

a parkolást
Indokolt esetben tíz percig állhat 

két autó a gyergyószentmiklósi 
kórház előtt; délután és szombaton 
csak a tilosban parkolókat bilincse-
lik, parkolójegy nem kell; ke-
rékbilincs eltávolítása miatt 
indult nyomozás ismeretlen 
tettes ellen – tájékoztatott a City 
Parking megbízottja.

A magyarországi ácstól 
az omani bébiszitterig 863MÁG: Az építők helyét 

átvették a diákok
„Eladó 
a menyasszony”
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3322î
1 amerikai dollár USD 3,3884î
100 magyar forint HUF 1,3988î

hatos lottó

ötös lottó
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gazdafórum

Előnybe kerülő 
szarvasmarha-

tartók
A brüsszeli hatóságok kedvező 

véleményezése esetén akár már 
februárban megszülethet a hússzar-
vasmarha-tartóknak szó ló támoga-
tás – újságolta el a csí ki gazdáknak 
tartott fó ru mo kon Tánczos 
Barna mező gaz dasági állam-
titkár. Hozzátette, a szaktár-
ca hasonló támogatási formát dol-
gozott ki a bivalytartók számára is.
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ÁtadtÁk a csíkszentsimoni gyermek-fúvószenekar próbatermét

Dallamok hangszigetelt teremben
Korszerű, akár hangfelvételre is 
alkalmas teremben próbálhatnak 
a csíkszentsimoni gyermek-fú-
vó szenekar tagjai a jövőben. A 
hang szigetelt terem avatójára 
rög tönzött ünnepségen igazi 
öröm zenéléssel köszönték meg a 
ze nekar tagjai a számukra kialakí-
tott létesítményt.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Jó néhány helyi lakos volt kí-
váncsi a Csíkszentsimonban 
a helyi kultúrházban frissen 

kialakított zeneteremre. A hang-
szigetelt falakkal ellátott, lépcsőze-
tes zenekari pódiummal felszerelt 
teremben nemcsak profi körül-
mények között próbálhatnak a 
fúvósok, hanem akár jó minőségű 
felvételt is készíthetnek. A megva-
lósításra igen büszke Fábián László 
polgármester Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök és Korodi Attila 
parlamenti képviselő jelenlétében 
avatta fel a létesítményt, amelyet az 
egyházi elöljárók is megáldottak.

 – A jó eredmények eléréséhez 
megfelelő felkészülési feltételek 
szükségesek. A gyerekfúvósok pedig 
olyan rohamosan fejlődtek az elmúlt 
időszakban, hogy úgy éreztük, mu-
száj hozzájárulnunk egy megfelelő 
próbateremmel a felkészüléshez – 
nyilatkozta Fábián László. Hozzátet-
te: a település helyi költségvetéséből 
azonban aligha futotta volna a pró-
bateremre, de több irányból is érke-
zett anyagi segítség.

– Amikor az önkormányzat szá-
mára nyilvánvalóvá vált, hogy szük-
séges egy megfelelően berendezett 
próbaterem, azt is tudták, hogy saját 
erőből ezt képtelenek megvalósítani. 
Összefogással azonban valóra vált 
az elképzelés, sikerült Bukarestből 

is pénzt szerezni erre a célra, illetve 
a megyei tanács is segítette a terem 
kialakítását. Az, hogy miért kellett, 
egyértelmű: csak meg kell hallgatni, 
hogyan zenélnek ezek a gyerekek – 
mutatott Korodi Attila parlamenti 

képviselő a háttérben játszó fúvósze-
nekarra.

– Az új terem új távlatokat nyit 
meg a tehetséges gyerekekből álló, 
szép sikerekre hivatott fúvószene-
kar előtt. Pedig nem is olyan régen 

kezdődött – emlékezett Sándor 
Árpád karmester. 

– A szentsimoni helyi tanács-
nál először 2008 februárjában ve-
tődött fel az ötlet, hogy hangszere-
ket kellene venni, és elindítani egy 
fúvószenekart. A hangszervásárlás 
megtörtént, jómagam akkor vé-
geztem a nagyváradi zenepeda-
gógiai egyetemen, hazajöttem és 
júniustól átvettem a frissen tobor-
zott zenekar irányítását – mondta 
el Sándor.

A lelkes gyerekek igazi öröm-
zenével köszönték meg az új léte-
sítményt. Kiderült, hogy nemcsak 
a magyar indulók világában érzik 
otthon magukat, hanem az olasz 
klasszikusokban is, de felcsendült a 

ma zenéje is – az egybegyűltek meg-
lepetésére Lady Gaga-feldolgozást 
is játszott a zenekar. 

A gyerekek örültek az új pró-
bateremnek, még az sem zavarta 
őket, hogy a működtetők úgy 
döntöttek, csak papucsban lép-
hetnek be a próbákra érkezők.

– Legalább kevesebbet kell majd 
takarítani – mondta egy kis zenész.

A tehetség adott, ezután pedig a 
fejlődéshez szükséges körülmények 
is biztosítva vannak. A rögtönzött 
előadást hallgatva meggyőződhettek 
a vendégek, hogy megérte beruház-
ni, a csíkszentsimoni gyerek-fúvós-
zenekar előbb-utóbb hallat magáról, 
feltehetően szép sikerekkel öregbíti a 
település hírnevét.

Tizenkét új hangszerrel – tárogatóval, trombitával, vadászkürt-
tel, dobbal – gazdagodtak a tekerőpataki fúvósok, de általuk a térség 
valamennyi közössége is. A hangszereket a tavalyi falunapok alkalmával 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke ígérte meg, a zene-
kar tagjai az elmúlt pénteken vehették át a 12 500 lej értékű eszközöket. 
Az 1937 óta létező rezesbanda egyébként fennállásának 73 éve alatt 
1957 óta második alkalommal kapott adományként új hangszereket. A 
találkozón a zenekar folytonos tevékenységének biztosításáért felmerült 
a népiskola keretében működő kihelyezett osztályok létesítése is, ahol a 
helyiek a tanárok irányításával ki tudnák nevelni az utánpótlást.

A csíkszentsimoni fiatal fúvósok alkalmi koncertje az új próbateremben. Látványos fejlődés fotó: hompoth loránd

Évértékelő és karavánzáró ren-
dezvényt tartott az elmúlt hétvé-
gén Csík Terület Ifjúsági Tanácsa 
(CSTIT). A csíksomlyói Jakab 
Antal tanulmányi házban a 2012-
es programterveiket ismertették 
a jelen lévő ifjúsági szervezetek, 
illetve Fiatalok a közösségért dí-
jat adtak át a tavalyi év legaktí-
vabb fiataljának.

Márton Emilia

Tizennyolc településről 80 
fiatal vett részt a CSTIT ál-
tal megrendezett évértékelő 

konferencián Csíksomlyón, ahol 
megbeszélték, illetve egy esemény-
naptárban összegezték a 2012-es 
évre vonatkozó programterveiket és 
elképzeléseiket.

A konferencia megnyitóján Koz-
ma István, a CSTIT elnöke Fiatalok 
a közösségért díjat adott át Szőcs 
Szilveszternek, a Madéfalvi Ifjúsági 
Kezdeményezés alelnökének, az ifjú-
ságért végzett felelősségteljes mun-
kájáért, valamint a közösséget szol-
gáló kiemelkedő tevékenységéért.

Meglepetésként érte a kitün-
tetés – fogalmazott Szőcs. Terveik 
szerint idén Madéfalván külön cser-
készcsapatot akarnak bejegyeztetni, 
a szervezetükön belül is további fej-
lesztéseket szeretnének véghezvinni, 
és örömükre szolgálna, ha még több 

fiatal csatlakozna a mostani dinami-
kusan működő közösséghez. 

A CSTIT tavalyi tevékenységét 
röviden egy beszámoló füzetben is 
kézhez kapták a résztvevők. Jelen-
tősebb eseményként megemlítették 
az ifjúsági tanács által októberben 

útjára indított, Fiatalok a közössé-
gért elnevezésű karavánt, aminek 
feladata volt bejárni minden Csík 
vidéki települést azzal a céllal, hogy 
összefogják és koordinálják az ifjúsá-
gi tevékenységeket. A karaván össze-

sen tizennyolc településre jutott el. 
Török Szabolcs projektmenedzser 
bemutatta a Román Környezetvé-
delmi Alap által támogatott két fil-
met is, amelyek a környezetünkben 
található természeti ritkaságokra 
hívják fel a figyelmet. A filmek az 
Erdei iskola projekt részeként jöttek 
létre, az egyik Szarvasbőgés a Har-
gitán címmel, a másik a rákosi Sáté 
vagy Szökőláp néven ismert tőzegláp 
értékeit mutatja be.

Hargita Megye Tanácsának elnöke

az 52/2012. tanácselnöki rendeletével 2012. január 22-én 13.30 
órára összehívja Hargita Megye Tanácsának rendes ülését a Molnár 
István Múzeumba, Székelykeresztúr, Szabadság utca 45. sz. 

Napirenden: 
– a 2011. december 13-i rendes ülés jegyzőkönyvének bemuta-

tása és elfogadása;
– határozattervezetek megvitatása/elfogadása, melynek név-

jegyzékét kifüggesztették Hargita Megye Tanácsának főbejáratánál, 
és közölték a www.judetulharghita.ro honlapon;

– különfélék.
Csíksomlyón tartott évértékelőt a CSTIT. Új elképzelések fotó: hompoth loránd

CSTIT ÉvÉrTÉKelő CSíKSoMlyón

Terveket szőttek 2012-re 

hIrdeTéS



Az enyhébb tél ellenére a csík-
szeredai lakosok nem fizetnek 
kevesebbet a távfűtésért, mint 
tavaly ilyenkor. A gigakalória 
árának 2011. október 1-jétől 
229,24 lejről 299 lejre való 
emelése miatt ugyanis a keve-
sebb elhasznált hőenergia nem 
eredményezett minden esetben 
kisebb értékű fűtésszámlákat. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Csíkszeredában a fűtéssze-
zon tavaly október 7-én 
indult. 2011 októbere és 

decembere között 11,7%-kal ke-
vesebb hőenergiát adtunk el, mint 
2010 októbere és decembere kö-
zött. Ez az enyhébb időjárással ma-
gyarázható: 2011 decemberében az 
eladott hőenergia mennyisége 7280 
gigakalória volt a 2010. decemberi 
8532-vel szemben – tudtuk meg 

Bíró Hajnaltól, a Goscom Rt. szó-
vivőjétől. 

Bár logikus az volna, hogy a keve-
sebb fűtés kisebb számlákat eredmé-
nyezzen, a hőenergia árának tavaly 
októberben történt növelése miatt 
sok esetben ez nem így történt.  Ezt 
jól mutatja egy költségelosztó nél-
küli garzonlakás példája, ahol 2010 
novemberében 0,405 gigakalória 
elfogyasztásáért 92,94 lejt kellett fi-
zetni, míg tavaly októberre, tehát a 
drágulás után 0,610 gigakalóriáért 
182,43 lejt. A decemberi hónapban 
pedig 2010-ben 0,623 gigakalóriáért 
143,85 lejt, míg a tavaly, a megemelt 
árral 0,591-ért 176,88 lejt kellett fi-
zetni a kimutatások alapján. 

– Ahol költségelosztók vannak 
felszerelve a fűtőtestekre, ott a spó-
rolás miatt vannak fordított helyze-
tek is, vagyis a drágulás ellenére sem 
fizetnek többet a fűtésért, mint az 
előző évben. Például vannak háztar-

tások, amelyekben teljesen lezárják 
a fűtőtesteket. Ez látszik a költség-
leosztást végző cégek által hozzánk 
leadott kimutatásokból, mivel itt 
0 egység volt a fogyasztás az eddigi 
hónapokban az idei fűtésszezon be-
indulása óta – fejtette ki a fűtésszol-
gáltató szóvivője.

Bíró Hajnal állítása szerint a 
Goscom a szolgáltatás intenzitásá-
nál figyelembe veszi az enyhébb idő-
járást is. 

– Jelenleg a fűtésszolgáltatás ál-
landó jelleggel működik, napközben 
a víz hőfokát visszavesszük, este és 
reggel pedig a rendszerben melegebb 
víz kering – mondta.

Hozzátette, hogy januárban nem 
terveznek újabb fűtésszolgálat-fel-
függesztést, de a Goscom vezetősége 
a hónap végén hoz majd döntést a 
további esetleges fűtésmegvonások-
ról, a számlák addigi befizetési ará-
nyának függvényében.
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Aggodalommal figyelem Magyarország 
sorsának alakulását. Nem érdekel tartalmilag, 
hogy a magyar kormány miként szervezi át az 
országot, nem élek ott, nem az én dolgom (amint 
arról is meg vagyok győződve, hogy a magyar 
kormánypénzek nem kellene itteni hatalomépí
tést szolgáljanak, hiszen ők sem élnek itt, nem 
az ő dolguk). Amit tesznek az országukkal, azt 
tesznek – más, ami engem aggaszt. Mégpedig 
az, hogy Magyarország, nem vitatom, hogy joggal, vagy 
igazságtalanságból, de mindenkivel rossz viszonyba ke
rült. Manapság már nem lehet európai országban, illetve 
a demokrata világban úgy beszélni Magyarországról (hi
vatalosan legalábbis), hogy az ne ellenérzést váltson ki. Ez 
pedig a határon túli magyar közösségekre is nagyon nega
tív hatással lehet. 

Képzeljük el, hogy Romániában valaki éppen most 
kívánná megleckéztetni a magyar közösséget. Kihez for
dulhatnánk segítségért, hatékony jogorvoslatért? Senki
hez. A magyar diplomácia olyan defenzívába szorult, 
hogy egyszerűen tehetetlen lenne egy hipotetikus jogsértés 
esetén. Erre élénk példa Szlovákia. Aki felvette a magyar 
állampolgárságot, attól megvonják a szlovák állampolgár
ságát. Aki így járt, az pedig mihez kezd? Nem tudom, de 

az tény, hogy ebben a kérdésben (is) a magyar diplomácia 
minimális eredményt sem képes felmutatni. Ha Erdélyben 
történne valami, mi sem számíthatnánk gyakorlatilag 
semmire Magyarországtól (a lakosság egy részének erkölcsi 
támogatásán kívül).

Ugyanakkor a vezető körök „magyarországfóbiája” 
újra olyan méreteket öltött a világon, hogy erdélyi ma
gyarként is nehéz lenne szimpátiát ébreszteni Brüsszelben, 
Washingtonban vagy bárhol (igaz, amikor jól mentek a 
dolgok, akkor is igen nehéz, szinte lehetetlen volt).

Az igazság az, hogy a rajtunk való nagy „anyaországi” 
segédkezés hevében még inkább magunkra maradtunk. Tria
non óta a magyar kérdés megvitatásától mindenki a leg jobb 
esetben is elzárkózik. Kialakult egy rendszer: az utódálla
mok magyarsága úgy oldja meg dolgait, ahogy tudja, olyan 

egyezség alapján élhet, amilyent kialkuszik magá
nak. Az esetleges lényegesebb problémákkal eddig is 
eléggé eredménytelenül fordultunk külföldhöz, de 
legalább lehetett reménykedni, hogy talán valaki 
mégiscsak segíthet. Most ilyen reményt sem lehet 
már táplálni, biztosan nem segít senki, el vannak 
foglalva Magyarország rendreutasításával. A 
kisebbségbe szorultak, közöttük mi, erdélyi ma
gyarok is úgy oldjuk meg a problémáinkat, ahogy 

tudjuk, ahogy eddig is tettük. De ha valaki úgy gondolná, 
hogy az egész folyamat visszafordítható, és meglenne hozzá 
a parlamenti többsége (kombinálva a mi gyengülésünkkel), 
akkor kedvére cselekedhetne. Erre Szlovákia a leg jobb példa, 
ahol jóból katasztrofálisba fordult a helyzet. Az egykori kor
mánypártok magyarellenessége összeadódott a kintről meg
osztott magyarság gyengülésével.  

Sajnos, mint annyiszor a történelemben, csak magunk
ra számíthatunk. Ami egyébként felvet egy további kér
dést: miért nem alakítjuk ki a magunk saját szövetségesi, 
külpolitikai kapcsolódási rendszerét? De az erre a kérdésre 
adandó válasz messzire vezetne...

Csak magunkban bízhatunk
                  NÉZŐpoNt n Isán István Csongor
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Fűtéskörkép a drágulás óta

Enyhébb a tél, 
mégsem olcsóbb a fűtés

átadták a gimnázium északi szárnyát is

Az építők helyét átvették 
a diákok

Bíró Hajnal: a Goscom vezetősége a hónap végén dönthet az esetleges fűtésmegvonásokról fotó: csíki zsolt

Átadták a gimnázium felújított északi szárnyát. Csak az alagsor van hátra fotó: csíki zsolt

A csíkszeredai gimnázium épü-
letében megkezdődött ma a ta-
nítás, miután pénteken átadták 
az utolsó felújított épületrészt, 
az északi szárnyat is. az építők 
a pincében folytatják a munkát.

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

A Márton Áron Gimnázi-
um osztályainak helyet 
adó északi szárny volt az 

utolsó épületrész a csíkszeredai 
gimnáziumban, amely teljesen 
megújult, és mától már birtokuk-
ba is vehették az iskola diákjai, 
tanárai. 

– A MÁG-os diákok az el-
múlt időszakban a Segítő Mária 
Gimnázium részében, a legkoráb-
ban felújított déli szárnyban, illet-
ve a közös középső épületrészben 
tanultak, a ma kezdődő második 
félévtől viszont vége az „összeszo-
rulásnak”, mind a két tanintéz-
mény működhet a saját felületén. 
A Segítő Mária Római Katolikus 

Gimnázium V–VIII. osztálya 
egyelőre marad az eddigi, a vá-
rosközpontban lévő épületében, a 
végső berendezkedés során pedig, 
minden bizonnyal jövő tanévtől, 
ők is beköltöznek a megújult gim-
názium épületébe – mondta An-
tal Attila alpolgármester. Állítása 
szerint a most átadott épületrész-
szel – amelyben nyolc osztályter-
met, illetve természettudományi 
laboratóriumokat képeztek ki, és 
felújították az egykori ebédlőt is 
– meg vannak elégedve, ám akár-
csak a már előzőleg felújított déli 
és középső szárnyban, itt is folya-
matosan figyelni fogják a kivitele-
zés olyan hiányosságait, amelyek a 
használat során mutatkoznak meg 
leginkább. 

A gimnázium épületének 
megújulása után a munkafront 
most a pincébe költözött, ahol 
ugyancsak teljes renoválás zajlik, 
néhány apróbb külső munkálat, 
illetve az épület körüli térrende-
zés pedig tavaszra marad. 
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Indokolt esetben tíz percig állhat 
két autó a gyergyószentmiklósi 
kórház előtt; délután és szom-
baton csak a tilosban parkoló-
kat bilincselik, parkolójegy nem 
kell; kerékbilincs eltávolítása 
miatt indult nyomozás ismeret-
len tettes ellen – minderről a City 
Parking gyergyószentmiklósi 
megbízottja tájékoztatott.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A g y er g y ó s z entm i kl ó s i 
nagykórház előtt a meg-
állni tilos mellett kiegé-

szítő tábla jelzi: kerékbilincsre 
számíthat, aki mégis ott hagyja 
autóját. A táblák sora e héten 
újabbal egészül ki, amely enyhíti 
a szigort: a kórház bejáratánál két 
autó számára biztosítunk meg-
állási és tízpercnyi állomásozási 
lehetőséget. Ezt azon gépjármű-
vezetők vehetik igénybe indokolt 
esetben, akik mozgáskorlátozott 
személyt szállítanak orvosi el-
látásra. Nagy Zoltán alpolgár-
mester és Hanesz József, a City 
Parking gyergyószentmiklósi 
megbízottja úgy véli, a lakosság-
barát intézkedés napokon belül 
érvénybe léphet, mihelyt a táb-
lák is a helyükre kerülnek. A tíz-
percnyi állomásozás érvényes, ha 
a sofőr mozgásában korlátozott 
utasát sürgősségre, kórházba vagy 
akár a poliklinikára viszi. E részen 
márciustól útburkolati jelzések is 
mutatják, melyik a két, megállásra 
alkalmas hely, akkor ugyanis újra-
festik a városi fizetett parkolóhe-
lyeket, önkormányzati megrende-
lésre pedig a központi gyalogátjá-

rókat, a megállni tilos zónákat, a 
taxistandokat és buszmegállókat. 

Sok a félreértés
Hanesz József a média segít-

ségét kérte, hogy a félreértéseket 
tisztázhassa. Mint mondta: hét-
köznap délután és szombaton 
nem kell parkolójegyet váltani. A 
jegyautomaták hétköznapokon 8 
és 17 óra között üzemelnek csu-
pán, utána kikapcsolnak, nem 
meghibásodnak, tehát nem kell 
értesíteni a parkolás üzemelte-
tőit. 17 és 20 óra között hétköz-
napokon, illetve szombaton 8 és 

14 óra között azon gépjárművek 
kerekére kerül bilincs, amelyeket 
tilosban parkoltak le. 

Hanesz felhívta a figyelmet 
arra is, hogy bérletet váltani a köz-
ponti Nagyüzlet második emele-
tén lehet a hétköznapokon 9 és 16 
óra között nyitva tartó irodában, 
ám csupán a gépjármű forgalmi 
engedélyének bemutatásával. 
Mint mondta, ebből derül ki, 
hogy jogi vagy magánszemély-e 
a tulajdonos, mert e szerint kü-
lönbözik a díj összege. Továbbá 
hangsúlyozta: a bérlet matricája 
jól látható helyre kell legyen kira-

gasztva. Amennyiben a szélvédőn 
nem látják azt a parkolóőrök, le-
bilincselhetik a gépjárművet, tu-
lajdonosa pedig nem ússza meg a 
büntetést. 

Feljelentett 
bilincsleszerelő 
A rendőrség keresi azt a sze-

mélyt, aki a Virág negyedben 
a parkolási előírásokat be nem 
tartva állomásozott járművével. 
A nem Hargita megyei rendszá-
mú autó tulajdonosa ugyanis lát-
va, hogy lebilincselték járművét, 
hozzálátott a kerékbilincs eltávo-

lításához, majd hosszú ideig tartó 
munkálkodás után, kiszabadítva 
kerekét, autójával távozott. Az 
esetről fotó és videofelvétel ké-
szült, ennek alapján keresik a tet-
test, aki anyagi kárt nem okozott 
a City Parking Kft.-nek, így csak 
parkolási kihágásért kell bünte-
tést fizessen, illetve az eljárás költ-
ségeit kell majd megtérítse. 

– Nekünk nem okozott kárt, 
magának viszont valószínű, hogy 
igen. A bilincs „saját kezű” eltá-
volítása sok munkával jár, és ered-
ménye büntetés lehet – közölte a 
parkolási cég megbízottja. 

Pontosabb tájékoztatásra törekszik a City Parking

Félreértések nehezítik a rendszer működtetését

Újabb tábla kerül a kórház elé: két autó tízpercnyi állomásozása lesz engedélyezett fotó: balázs katalin

telt ház előtt mutatta be a gyer
gyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház legújabb produkcióját, 
a Kantarzsíni bolhapiacot. A kö-
zönség meglehetősen szokat-
lan műfajú előadást láthatott, 
a színen bossa novatörténetek 
elevenedtek meg.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Kantarzsín egy Isten háta 
mögötti poros kisváros, 
ahol az évben egyszer tör-

ténik valami említésre méltó ese-
mény – akár asszociálni is lehetne 
egy valós településre. Ez az esemény 
a bolhapiac, ahová mindenki el-
hozza azokat a tárgyait, amelyektől 
szabadulni akar, olyan is akad, aki-
nek ez összejön, de olyan is, akinek 
nem. A történet abszurdságát csak 
aláhúzza, hogy a bolhapiacot a szo-
kásostól eltérően éjszaka tartják, 
méghozzá „egy bizonyos éjszakán”. 
Ettől függetlenül a színen megjelen-

nek mindazok a jellegzetes figurák, 
akik bármelyik valós bolhapiacon 
felismerhetők. Ott van a kocsmá-
ros, aki közben még százféle egyéb 
dologgal csencsel, de föltétlenül 
többnek akar látszani, mint ameny-
nyi, ráadásul folyton „lehúzza” a 
kissé zakkant felesége. Megjelenik 
a „helyi menő csávó”, de ott van a 
„dögös csaj” is, akik, akár az élet-
ben, föltétlenül ki akarnak tűnni a 
tömegből. És feltűnik a „tutit meg-
mondó”, idegenből érkezett üzlet-
ember is, aki mindenkinél jobban 
ért a szemfényvesztéshez. Emberek 
és karakterek, olyan mondatokkal, 
amik bármikor, bármelyik bolha-
piacon elhangozhatnak, mégis gro-
teszk, keveset mondó, sokat sejtető 
módon. Sorsszilánkok villannak fel 
anélkül, hogy egy cselekménysorba 
lennének ágyazva, mintha a szerep-
lők önmaguk tükörképei lennének: 
valósnak látszanak, mégis megfog-
hatatlanok. Bossa nova-történetek, 
mese felnőtteknek...

telt ház a Figura stúdió színház bemutatóján

Karakterek a kantarzsíni bolhapiacról
A darabot a pénteki bemutatót 
követően január 23-án 16 órá-
tól játsszák, ekkor a Salamon 
Ernő-bérletek érvényesek, 29-
én pedig az elmaradt bérlete-
sek, illetve a szabadeladásban 
jegyet váltók tekinthetik meg. 
Az előadás szövegét Sebestyén 
Rita kimondottan a Figura 
Stúdió Színház színészeire 
írta, zenéjét Cári Tibor sze-
rezte, a díszletet és jelmezeket 
Cristian Gătina tervezte. A 
Kantarzsíni bolhapiac rende-
zője Béres László, a színpadi 
mozgás és koreográfia terve-
zője Baczó Tünde. A produk-
cióban Bartha Boróka, Boros 
Mária, Kolozsi Borsos Gábor, 
Kőmíves Csongor, Máthé An-
namária, Mihály Alpár Szilárd, 
Moşu Norbert-László, Tamás 
Boglár és Vajda Gyöngyvér 
szerepel. 

A kantarzsíni bolhapiacon minden valósnak tűnik, mégis megfoghatatlan



Valamikor virágzó fürdőélet zaj-
lott a Szejkén, különböző bajaik-
ból gyógyulni szándékozók már-
tóztak meg itt rendszeresen a 
vízben vagy gázban. A rendszer-
váltás romlást hozott, az utóbbi 
években viszont újból épül a 
Szejke: megszépült a forrás és 
környéke, a mofetta épületét is 
felújították. Most már csak sós 
víz vagy gáz kellene, hogy újból 
régi pompájában csilloghasson 
egykori fürdőtelepünk. 

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

Fúrni fognak a Szejkén – ad-
tuk hírül a székelyudvarhelyi 
önkormányzat legutóbbi 

rendes havi ülését követően. A 
testület ugyanis meghatalmazta 
a polgármestert, hogy készíttesse 
el azt a dokumentációt, mellyel a 
Szejke térségére ásványtani kutatá-
si és feltárási engedélyt kérhetnek. 

– Hetven méter mélységben 
sós víz van a Szejkén, szeretnénk 
lefúrni, hogy nézzük meg, valóban 
találunk-e ott sós vizet, mely által 
gyógykezelésre nyílna lehetőség a 
fürdőtelepen – érvelt a decemberi 
ülésen a polgármester. 

A testület megszavazta az ásvá-
nyi és víztartalékok kiaknázásáról 
szóló határozattervezetet. 

– Szeretnénk fúrásra engedélyt 
kérni, ehhez pedig dokumentációt 
kell készíteni, melynek összeál-
lításában a gyergyószentmiklósi 
Geo-Tech szakcég segít – közölte 
lapunkkal a téma kapcsán Puskás 
Katalin, a polgármesteri hivatal 
beruházási osztályának munka-
társa, akitől azt is megtudtuk, a 
történet elején járnak, így egyelő-
re azt sem lehet pontosan tudni, 
hogy hol és milyen mélyen fognak 

a Szejkén fúrni – mindez az Or-
szágos Ásványtani Ügynökségtől 
kapott engedélytől függ. 

Egy biztos, sós vizet és talán 
meleg vizet, a régi mofettát kiszol-
gáló vizeket és gázokat keresnek 
majd. 

– Először a régi fúrásokat kell 
rendbe rakni. Sós vízben remény-
kedünk, most még termálvízben 
nem igazán merünk gondolkod-
ni, hiszen az adataink még nem 
teljesek, egyelőre ennek jelenlétét 
semmi sem támasztja alá – mondta 
lapunknak Székely István, a geoló-
giai elemzéseket, méréseket végző 
Geo-Tech Kft. geológus mérnöke.  
Közölte, hogy felvették már a kap-
csolatot a medgyesi székhelyű gáz-
vállalat geofizikusaival, ők fognak 
a régi fúrásokra vonatkozó adato-
kat adni. 

– A gázvállalatnak vannak a 
térségben régi fúráshelyei, nagyon 

sok ilyen van. Ha megkapjuk ezek 
adatait, akkor fogjuk tudni eldön-
teni, mit is kereshetünk – közölte 
a geológus mérnök, aki úgy látja, 
túlságosan mély fúrásra már csak 
anyagi okok miatt sem lesz lehe-
tőség, előreláthatóan 120 méter 
mélységre fognak lefúrni, ám ez 
meglehet, hogy elegendő lesz. 

A fúrást megelőzően számos 
tanulmányt kell elkészíttetnie, és 
több engedélyt kell beszereznie a 
településnek: többek között a kör-
nyezetvédelmi ügynökség és a víz-
ügy is áldását kell adja a történetre, 
kimondva, hogy a fúrásoknak nin-
csen negatív hatása a környezetre, 
vízhálózatainkra. 

A polgármesteri hivatal mun-
katársai által elkészített határo-
zattervezeti szakjelentésben az áll, 
hogy az ásványtani kutatási, feltá-
rási programra városmarketing és 
a turizmus fellendítése szempont-
jából van szükség. Ha ugyanis sós 
vízre találnának a Szejkén, a für-
dőhely újból visszakaphatná régi 
rangját, és igazi gyógykezelő köz-
ponttá válhatna. 

A köszvény 
és a parasztfürdő
Már 1766-ban Kibédi Mátyus 

István orvos leírta, hogy „a város 
közelében levő forrás szürkés, ten-
gervízhez hasonló büdös vize gyó-
gyítja a sebeket és a bőrkiütéseket”, 

Orbán Balázs pedig azt jegyezte 
le, hogy a Szejke gyógyvizeit egy 
pásztor fedezte fel az 1840-es 
években, amikor észrevette, hogy 
a sós víz gyógyítja köszvényét. Már 
ezen időpont előtt is használták 
parasztfürdőként gyógyulási cél-
lal a környék lakói a szejkei vizet, a 
következő évtizedben pedig meg-
épültek az első medencék, a desz-
kakabinok, illetve a lakóházak. Az 
évek során számos bérlője volt a 
fürdőhelynek, mindegyik bővített 
egy keveset a felületeken. 

Dr. Balla Árpád Székely ud-
varhely természetes gyógy té nye-
zőinek bemutatása című tanulmá-
nyában azt írja, „a Szejkei birtok 
1866-ban került a lengyelfalvi Or-
bán család birtokába, majd 1871-
ben Orbán Jánosné átadta fiának 
Orbán Balázsnak, aki 1890-ben 
bekövetkezett haláláig birtokolta. 
A fürdő ebben a korában érte el a 
legnagyobb fejlődését. Az Attila 
főforrást kőmedencébe foglalták, a 
meleg fürdőt 24 kádra bővítették, 
ekkor 340 férőhelyes volt a teljes 
kapacitása, 1876-ban már fürdő-
orvosa is volt”. A fürdő fellendü-
lése tehát az erdélyi patriarchális 
fürdőzés korára esik, amely Orbán 
Balázs halálával véget is ér – ezt 
követően a székelyföldi fürdőhe-
lyek, így a szejkei is elveszítették 
jelentőségüket, elnéptelenedtek. 
A későbbi bérlők a megváltozott 

viszonyok között már nem tudták 
üzemeltetni a fürdőt, ennek elle-
nére még a két világháború közötti 
korszakban is Bányai János úgy 
emlegette Székelyudvarhelyt, mint 
fürdővárost. 

Az 1950–1960-as években a 
városi kórház belgyógyászati osz-
tályán (dr. Bakk Elek és munka-
társai) próbálkoztak a természetes 
gyógytényezők felhasználásával. 
Tanulmányozták a szejkei kénes 
víz hatását ivókúrák formájában 
epehólyag-bántalmakban, valamint 
a szejkei „gyógytőzeget” pakolás-
ként a  mozgásszervi betegségek 
kezelésére. A helyi természetes 
gyógytényezők gyakorlati alkal-
mazására számos javaslatot tettek, 
például ebben az időben építettek 
mofettát a próbafúrás során fel-
tört gázra. A mofetta tulajdon-
képpen egy természeti ritkaság, a 
„gyógytőzeg” vagy tőzegláp kísérő-
gázára (CO2) épült. Mint dr. Balla 
Árpád tanulmányában megjegyzi, 
„a szűk völgyben fekvő Szejke für-
dő mint egy 200 m hosszú terüle-
tén három ásványvíz forrás van, két 
próbafurás ásványvize kihasználat-
lanul rejtőzik a mélyben… Emlí-
tésre méltó, hogy a Szejke-fürdő a 
hargitai borvizes zóna és az erdélyi 
medence sós, metángázas vonulatá-
nak érintkezésénél található. Ezért 
a vizek kémiai összetétele érdekes, 
mivel ezekben mindkét zóna jelleg-
zetes ásványai jelen vannak”. 

 
A mofetta és a jövő 
Kőolajat kerestek a Szejkén, ám 

„csak” a vulkáni tevékenység marad-
ványára, fortyogó gázra bukkantak. 
Az országos Balneológiai Intézet 
munkatársainak elemzéséből gyor-
san kiderült, ezen gázok alkalmasak 
többek között az ízületi bántalmak 
kezelésére és az érszűkület gyógyí-
tására. A mofetta 1978-ban kezdte 
el működését, és egészen a rend-
szerváltozásig üzemelt. 

A Szejke újkori felvirágoztatása 
a Borvíz útja projekttel kezdődött 
el: megszépítették a borvízfor-
rást és környékét, sétány épült a 
várostól a telepig, nemrég pedig 
a mofetta épületét is felújították. 
Most már csak gáz vagy sós víz 
kellene, és akár régi pompájában 
csilloghatna a fürdőtelep.

udvarhely
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> Csúszós hétvége. Megnehezítette 
az autósok dolgát hétvégén az erős szél 
és a nagy mennyiségben lehullott hó. 
Különösen szombat estére panaszkodtak 
az udvarhelyi taxisok, amikor többször 
is hívniuk kellett a városi hószolgálatot, 
hogy az, ha késve is, de megkezdje leg-
alább a főutak szórását. Amint az egyik 
fuvarozó elpanaszolta, alig 20 km/órás 
sebességgel lehetett csak közlekedni, de 
még így is fennállt a koccanásveszély. A 
megyei utakon Szentegyháza és Csíksze-
reda között, a Cekend- és a Kalonda-tetőn 
akadozott a forgalom péntek és szombat 
este, a csúszós út miatt több nehézjármű 

is elakadt. Az országos útügy Hargita me-
gyei kirendeltségétől kapott hírek szerint 
a Csíkszereda–Székelyudvarhely–Parajd 
közötti útszakaszokon forgalomkorláto-
zást kellett elrendelni a 7,5 tonnánál ne-
hezebb járművek számára.

> Megkezdődött a rendezvény-
sorozat. Mihály János Gyalogosan a 
két Homoród mentén című kötetének 
tegnapi – a Bethlen negyedi unitári-
us egyházközség gyülekezeti termé-
ben – bemutatójával nyitották meg 
a január 15–22. között zajló magyar 
kultúra napi rendezvénysorozatot. A 

már hagyományos egyhetes ünnepsé-
get idén is Hargita Megye Tanácsa, az 
Udvarhelyszék Kulturális Egyesület és 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont szervezi.

> Halálos munkabaleset. Tragikus ki-
menetelű munkabaleset történt pénteken 
a Baczkamadarasi Kis Gergely Református 
Gimnázium területén. Egy munkás leesett 
az intézmény tetőzetéről és életét vesztet-
te. A hírek szerint a 41 éves férfi az iskola 
tetőzetének javításán dolgozott, amikor 
bekövetkezett a tragédia. A munkabaleset 
körülményeit még vizsgálják.hí
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Sós vizet keresnek a Szejkén

Csendélet a Szejkén. Tavasszal gépektől lesz hangos fotó: ifj. haáz sándor

A szejkés víz és a buborékok 

A székely ember többféle ásványvizet különböztet meg: szénsavas 
ásványvizet, savanyúvizet vagy borvizet, szejkés vizet, kénes vagy 
büdös vizet és sósvizet. Bányai János geológus lejegyzéseiből tud-
juk, hogy a szejkés víz alatt a székely ember általában a fehéres, 
kéntejes büdös vizeket érti, de a kevés szén-dioxidot tartalmazó 
gyenge borvizet is ebbe a csoportba sorolja. A székelyudvarhelyi 
Szejkefürdő, a kászonfeltízi fehérkői Szejke, a dobolyi Szejke, vagy 
a répáti Szejke forrásai pedig szőke, fehéres, kénes vizűek.



A sok mulatságban megfordult 
emberek elmondása szerint 
egy jó esküvőhöz, lakodalom-
hoz nélkülözhetetlen a finom 
ételek, a minőségi italok és 
jó zene megléte. A hét végén 
Csíkmindszenten tartott Eskü-
vő Expo szervezői ezt az állítást 
erősítették meg és hívták fel az 
esküvőre készülők vagy csak az 
érdeklődők figyelmét további, 
mellékesnek tűnő, viszont annál 
inkább szükséges részletre.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Hosszú sorokban álltak 
a hét végén a parkoló 
autók a csíkmindszenti 

multifunkcionális sportcsarnok 
bejárata előtt. A második Esküvő 
Expo a szombati nyitónapon már 
több száz érdeklődőt vonzott, a 
kora délutáni órákban mi a 330-as 
sorszámot kaptuk, a nap végi ösz-
szesítés szerint hatszázhúsz láto-
gatója volt a rendezvénynek.

A csarnokba lépve máris két 
cukrászda remekeibe, gyönyörű-
en díszített, egyedien kivitele-
zett menyasszonyi tortáiba „bot-
lottunk”, és már elsőre feltűnt 
a szervezés gondossága, hogy 
minden szolgáltatást több, vagy 
legalább két cég képvisel. Ez a bő 
választék egy egészséges verseny-
helyzetet biztosít az ugyanolyan 
szolgáltatásokat nyújtó vállal-
kozásoknak, és mindemellett a 

lehetőségek sokaságát tárja az 
érdeklődők elé.

A tömeg sodrásának engedve 
először felfedező útra indultunk, 
hogy átfogó képet kapjunk arról: 
mi mindenre is kell odafigyelni 
egy nagyobb rendezvény, különö-
sen egy esküvő szervezésénél. 

A több fogással, hagyományos 
és modernebb, változatosabb me-
nüvel megterített asztalok mellett 
sorakoztak fel a virágcsokrokkal, 

díszítéssel foglalkozó vállalkozók, 
a nagy napot megörökítő fotós és 
videós szakemberek, a menyasszo-
nyiruha-kölcsönzők, ékszerészek, 
a meghívók és asztalai kártyák 
tervezői, kivitelezői. A menyasz-
szony öltöztetése, ruhájának min-
den kiegészítője, sminkje, frizurá-
ja az Expón is hangsúlyos szerepet 
kapott. 

A kiállító vendéglátósokkal 
szóba elegyedve kiderült, még 

mindig nagyobb az igény a ha-
gyományos ételek, menüsorok 
iránt, de nő az érdeklődés a mo-
dernebb, változatosabb étkek, tá-
lalások iránt is. 

Marton Zsuzsa többéves ta-
pasztalattal rendelkező szakács 
lapunknak elmondta, nagyon sok 
múlik a jó gazda választásán is, 
ugyanis vannak magukat fősze-
replőnek érző gazdák, és vannak, 
akik a konyhával, a család igényei-

vel összhangban, gördülékenyen 
vezetik le a ceremóniát. 

Az eddigi visszajelzések alap-
ján sikeresnek tudhatja a második 
Esküvő Expót a szervező csapat, a 
csíkszeredai AMARYLIS Esküvő 
és Rendezvényszervező Iroda. Az 
idén kétnaposra tervezett rendez-
vény Szőke Edit szervező szerint 
sokkal színvonalasabbra sikerült, 
mint a tavalyi, hiszen a kiállítók 
már jobban fel tudtak készülni. 

– Az első vásáron felmérték 
egymást és az érdeklődők igénye-
it is. A piaci elvárások közvetle-
nebb megismerésén túl egy ilyen 
kiállítás újabb megbízásokat is 
jelent a kiállítóknak – részletezte 
a szervező.

Az idei rendezvény hiányossá-
ga a vőlegény volt – amint Szőke 
Edittől megtudtuk, a vőlegényi 
ruhák meghívott kiállítója az 
utolsó percben mondta le a rész-
vételét, ugyanis még nem állt ren-
delkezésére a 2012-es kollekció, 
a tavalyival pedig nem akart újra 
bemutatkozni.

A szervezők hangsúlyozták, 
az Esküvő Expót rendszeresen 
meg szeretnék ismételni, terveik 
szerint minden év januárjának 
második hétvégéjén összehívnák 
az érintett szolgáltatókat, hogy 
az ország más megyéjéhez hason-
lóan Hargita megyében is legyen 
egy olyan fórum, ahol az esküvőt 
tervező fiatalok részletesen tud-
nak tájékozódni. 
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„Eladó a menyasszony”

A korábbinál sikeresebb, gazdagabb és hosszabb kiállítást szerveztek Csíkmindszenten. Középpontban a menyasszony fotó: csíki zsolt

A brüsszeli hatóságok kedve-
ző véleményezése esetén akár 
már februárban megszülethet 
a hússzarvasmarha-tartóknak 
szó ló támogatás – újságolta el a 
csíki gazdáknak tartott fó ru mo-
kon tánczos Barna mező gaz-
dasági államtitkár. hozzátette, 
a szaktárca hasonló támogatá-
si formát dolgozott ki a bivaly-
tartók számára is.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Az RMDSZ Csíki Terüle-
ti Szervezetének meghí-
vására Csíkszépvízen és 

Csíkszentdomokoson tartott gazda-
fórumok keretében ismertette a na-
pokban a legfrissebb mezőgazdasági 
támogatásokkal kapcsolatos infor-
mációkat és tudnivalókat Tánczos 
Barna, a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium államtitkára 
és Haschi András, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifi-
zetési Ügynökség (APIA) igazgató-
ja. A területalapú támogatásoktól, 
valamint az előkészítés alatt álló, 
hússzarvasmarha-tartóknak szóló 

támogatások mellett a vadkárokra 
és a birtokviszonyok rendezetlensé-
géből fakadó problémákra is kitérő 
beszélgetés mindkét településről 
számos érdeklődőt vonzott: így pél-
dául a csütörtök esti, csíkszépvízi ta-
lálkozóra több mint nyolcvan, míg a 
péntek esti, domokosi rendezvényre 
közel ötven gazda volt kíváncsi.

Az államtitkár újdonságként 
jelentette be, hogy a kedvezőtlen 
adottságú hegyvidéki tehéntar-
tóknak szóló támogatás mintájára 
utolsó száz méterére fordult a hús-
szarvasmarhák támogatási rend-
szerének kivitelezése is, miután a 
szaktárca a támogatási programot 
immár a brüsszeli szakhatóság 
számára is elküldte jóváhagyásra. 
Tánczos szerint amennyiben az 
Európai Bizottság szakemberei az 
új támogatási programot a napok-
ban kedvezően véleményezik, az 
erről szóló kormányrendelet akár 
már február során megjelenhet. A 
farmonként legtöbb 90 darab hús-
szarvasmarha támogatását lehető-
vé tevő program kapcsán Tánczos 
leszögezte: e révén is a gazdákat 
akarják támogatni, nem a növen-

dékállatokat idő előtt felvásárló 
kupeceket. 

Az államtitkár ugyanakkor ki-
tért a 2013 után formálódó közös 
agrárpolitikára is, mellyel kap-
csolatban hangsúlyozta: az egyre 
növekvő összegű területalapú 
támogatások fenntartása mellett 

a fiatal gazdák külön 20-25 szá-
zalékkal nagyobb hektáronkénti 
földpénzre számíthatnak.

Haschi András, a kifizetési 
ügynökség Hargita megyei igaz-
gatója elsősorban a gazdáknak 
kifizetett területalapú támogatá-
sokról beszélt, elmondva, hogy a 

2011-es esztendőre SAPS-pénz 
igénylő 28 ezerből immár 24 ezer, 
azaz a gazdák 85 százaléka jutott 
pénzéhez. Hozzátette, a tavalyról 
elmaradt 50 és 32 eurós külön tá-
mogatási összeget január–február 
folyamán töltik fel a gazdák szám-
lájára.

Csíkszépvízi és domokosi gAzdAfórum

Előnybe kerülnek a hússzarvasmarha-tartók

Jelentős érdeklődés övezte a gazdafórumot. Fontos újdonságok terítéken fotó: domján levente



Január 13-án lépett hatályba a 
járművek kibocsátotta szen�-
n�ezésre alkalmazott illetékre 
vonatkozó 2012/9-es törvén�. 
Az új törvén� előírásainak tulaj-
donképpeni g�akorlatba ülteté-
se a mai nappal kezdődik meg.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A Hivatalos Közlöny pén-
teki, január 13-i számá-
ban jelent meg a törvény 

módszertani normáit jóváhagyó 
2012/9-es kormányhatározat, 
valamint az Országos Adóügy-
nökség elnökének az illeték-
megállapítási eljárást jóváhagyó 
2012/28-as rendelete. Ezen jog-
szabályok alapján és értelmében 
kerül sor a mai naptól kezdődően 
a járművek forgalomba való be-
jegyzésére és a számtábla kibocsá-
tására (az újonnan bejegyzendő, 
valamint azon járművek esetében, 
amelyek a megelőző időszakok-
ban mentesültek az ilyen jellegű 
illetékfizetési kötelezettség alól, 
és január 12-t követően cserélnek 
gazdát). És ugyanezen időponttól 
kérelmezhető az egykor befizetett 
illeték kvantuma és a jelenlegi 
hatályos törvény alapján megál-
lapítandó illetékszint közötti kü-
lönbözet.

Kevesebb, mint korábban
A szaktárca illetékeseinek vir-

tuális számításai szerint az új ille-
tékszint 25%-ig terjedően kisebb, 
mint az eddigi. Ez nem azt jelen-
ti, hogy minden egyes gépkocsi 
esetében az 25%-os lesz, hisz a 
megállapítás több kritérium függ-
vénye, azok pedig – gépkocsitípus, 
hengerűrtartalom, gyártási év stb. 
alapján – igen eltérőek. Ebből ki-
folyólag a Környezetvédelmi Alap 
bevételei mintegy 240 millió lej-
jel csökkenhetnek. A becslések 
szerint 2007. január 1-je és 2011. 
december 31-e között 1,8 millió 
személygépkocsi beíratására került 
sor, s következésképpen a szeny-
nyezési illeték befizetésére is. Ezen 
járművek eladása esetén a vásárló 
nem lesz köteles az új illeték ki-
fizetésére, az a tulajdonos pedig, 
aki egykor illetéket fizetett, jogo-
sult lesz a kvantum egy részének 
visszaigénylésére. A különbözet 
megállapítására az arra területi-
leg illetékes adóhatóság hivatott, 
amelyhez a vonatkozó kérést előze-
tesen benyújtja az érintett személy 
(tulajdonos), mellékelve az alkal-
mazási norma előírta okiratokat. 
A visszatérítendő összegre vonat-
kozóan végzést bocsátanak ki, az 
ügyintézés időtartama nem halad-
hatja meg a 45 napot, összhangban 
a Fiskális Eljárási Törvénykönyv 
előírásaival.

A Romániában első ízben 
beíratásra kerülő gépkocsik ese-
tében az illetékszintet ugyancsak 
a területileg illetékes adóhatóság 
állapítja meg, arra vonatkozóan 
szabványkérést kell benyújtania 
az érintett tulajdonosnak, amely 
modelljét a 2003/28-as rendelet 
melléklete tartalmazza. Ameny-

nyiben a megvásárlásra (és esetleg 
az illeték megállapítására) január 
13-a előtt került sor, de ezen idő-
pontig a járművet nem írták be a 
forgalomba, erre már csak akkor 
kerülhet sor, ha az illetéket újra-
számítják a 2012/9-es törvény 
előírásai alapján. Amennyiben 
olyan járműről van szó, amelyre 
annak idején nem kellett illeté-
ket fizetni, a forgalomba beíratás 
előfeltétele az illeték megálla-
pítása és befizetése az említett 

törvény alapján. Ez vonatkozik 
azokra az esetekre is, amikor a 
„gazdacserére” január 13-a előtt 
került sor, de a forgalomba íra-
tásra addig nem. Amennyiben 
az illetékmegállapítás módjával, 
illetve annak kvantumával elége-
detlen a vásárló, jogában áll a jár-
mű műszaki-értékelési felülvizsgá-
latát igényelni, s így esetleg olyan 
tényezők is figyelembe vehetőek, 
amelyek „lespórolnak” az illeték 
szintjéből. Ezt a felülvizsgálatot a 

Román Jármű-törzskönyvi Ható-
ságtól (RAR) lehet igényelni, de 
fizetni kell érte.

Hátrán�os kategóriák
Kit érinthet hátrányosan az új 

illeték bevezetése? Félhivatalos 
értesülések szerint 2,5 millióra te-
hető azon forgalomban lévő sze-
mélygépkocsik száma, amelyekre 
annak idején nem kellett illetéket 
fizetni. Ezek 2012. január 12-t 
követően, amennyiben tulajdo-

nosuk megváltozik, illetékkö-
telesség alá esnek. Egy virtuális 
számítás szerint amennyiben ezek 
mindegyike gazdát cserélne 2012 
folyamán, a Környezetvédelmi 
Alapba 336 millió lej folyna be, 
tehát csökken ugyan a bevétel az 
alacsonyabb illetékszint okán, de 
jóval nagyobb összeget jelent az 
illetékfizetési kötelezettség kiter-
jesztése. 

Hogy mit is jelent a kiterjesz-
tés, azt példákkal illusztráljuk: 
egy 2006-os évjáratú, Euro 3-as, 
1,4 literes, 75 lóerős Dacia Logan 
esetében a fizetendő illeték 1200 
euró körül van, ami a jármű jelen-
legi piaci árának mintegy 50%-a; 
egy 2004-es évjáratú VW Touareg 
esetében az illeték akár 7000 euró 
is lehet, míg annak piaci ára 8500 
euró körül van; egy 2004 előtti 
Dacia 1310-es illetékének szintje 
pedig jóval meghaladja a jármű 
értékét...

Hargita Megye Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóságának ügy-
vezető igazgatója, Kedves Imre 
közgazdász arról tájékoztatott, 
hogy reményeik szerint zökke-
nőmentes lesz az ügyintézés, az 
illetékmegállapítás, illetve -jogo-
sultság esetén a visszatérítési eljá-
rás lefolytatása. Ez utóbbi kapcsán 
utalt arra is, hogy amennyiben az 
érintett személynek adósságai 
vannak az állami költségvetéssel 
szemben, akkor a Fiskális Eljárási 
Törvénykönyv előírásaival össz-
hangban kompenzálásra kerül 
sor, azaz az adósságot „szembeál-
lítják” a követelésével.
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Mától az új eljárás szerint

Az új illetékszint 25%-ig terjedően kisebb, mint az eddigi, de ez nem jelent minden gépkocsi esetében ilyen arányú megtakarítást fotó: evz.ro

Hirdetés



Nincs olyan lakosa Románi-
ának, aki kapásból ne tudna 
felsorolni néhány (sok esetben 
akár tucatnyi, vagy még több) 
olyan ismerőst, aki külföldön 
keresi a boldogulását – például 
egy csíkszeredai lány Omanban 
bébiszitterkedik. A huzamo-
sabb ideig külföldön tartózkodó 
romániai állampolgárok szá-
mára vonatkozóan nemigen áll 
rendelkezésre hiteles és meg-
bízható adat. Az biztos, hogy 
számuk nem kevés, mint ahogy 
az is: túlnyomó többségük 
(jobb) megélhetési, illetve mun-
kavállalási szándékkal hagyta 
el lakhelyét, családját. Immár 
több mint húsz éve érződik ez 
a tendencia, mikor erőteljeseb-
ben, mikor mérsékeltebben.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Egyes becslések szerint a hu-
zamosabb ideig külföldön 
tartózkodó hazánkfiai szá-

ma meghaladta/meghaladja az 
1 milliót, vannak azonban olyan 
értékelések, miszerint több mint 
1,5 millió személyről lehet/van 
szó, de olyanok is, miszerint több 
mint 2 millióról. Lehet, az idei 
népszámlálás eredményeinek köz-
lését követően pontosabb képet 
alkothatunk számukról, akárcsak 
a huzamosabb ideig tartó külföl-
di tartózkodás okairól, céljairól 
is. Már amennyiben a vonatkozó 
adatközlés korrekt volt.

Nehéz megbecsülni
a „külföldiek” számát
Ami pedig a külföldi munka-

vállalást illeti: annak „útvesztői-
ben” már csak azért is nehéz eliga-
zodni, mert arra több lehetőség, 
módozat kínálkozott az elmúlt 
esztendők során, időközben mó-
dosultak Európa-szerte az azzal 
kapcsolatos jogszabályozások. 
Románia uniós csatlakozását kö-
vetően pedig a határok is meg-
nyíltak, azaz a vízumkényszer már 

nem gördíthetett akadályokat. 
A külföldi munkahelykeresés/
találás ugyanakkor mindig is vál-
tozatos formákat öltött: illetékes 
hatóságok révén vagy közvetítésé-
vel (beleértve az államközi megál-
lapodások teremtette kereteket 
is), privát hazai (vagy külföldi) 
munkaerő-közvetítő cégek révén, 
vagy egyszerűen ott kint „próbált 
szerencsét” egy adott személy. Na 
meg a munkavállalásnak is több 
„válfaja” ismeretes: legális és il-
legális (azaz feketemunka) tevé-
kenység. Voltak például olyan esz-
tendők, amikor jobbára az utóbbi 
volt jelentősebb arányú, hisz az 
uniós csatlakozás előtt igen kö-
rülményes volt a munkavállalási 
engedély megszerzése, illetve az 
nem is volt lehetséges. 

Spanyolországban
vannak a legtöbben
A viszonylagos tényismeret 

tükrében szinte biztosra vehe-
tő, hogy a legtöbb, külföldön 

Gazdaság
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A külföldI

A magyarországi ácstól
 hirdetés

A fizetésképtelenséget 
megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága 
meghívja azokat a fizetésképtelenségben eljáró szak-
személyeket, akik szerepelnek az Országos Adóigaz-
gatási Ügynökség által jóváhagyott fizetésképte-
lenséget megállapítók listáján a XIII. zónára, hogy 
tegyék le ajánlataikat a következő cégekre vonatko-
zóan, legkésőbb 2012. január 30-án 13 óráig:

– BENDEGUZ Kft. (18285610) – Hargitafürdő; 
– HUBERTUS HUNTING kft. (26210995) – 
Csíkszentkirály.

Az ajánlatokat az 1009/2007-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendeletének 2. 
cikkelyének 4. bekezdése, valamint a 14. és 16. cik-
kelye alapján kell összeállítani és a következőket kell 
tartalmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, hogy 
kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minőségbe;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által 
követelt havi díj, honorárium;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által 
követelt sikerdíj;

Saját felelősségre tett nyilatkozat arra vonatko-
zóan, hogy az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi 
vagy érdekellentéti helyzetben az adóssal, akihez ki 
lesz nevezve;

Saját felelősségre tett nyilatkozat a dolgozók lét-
számára vonatkozóan, akik részt vesznek a fizetéskép-
telenségi eljáráshoz kapcsolódó tevékenységekben. A 
nyilatkozathoz megkérjük, csatoljanak egy rövid be-
mutatást mindegyik személyről, és bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy van érvényes munkaszerződésük 
(alkalmazottak esetében a munkaszerződések hitele-
ségéért kérjük kinyomtatni a napra frissített helyze-
tet a REVISAL programból, a nyomtatási dátummal 
együtt) érvényes együttműködési megállapodásuk 
vagy érvényes jogi szerződésük az ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatáro-
zott időbeosztással, amelynek végrehajtását követni 
fogják az adóhatóságok;

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy 
kimutatást az összes eddigi lezárt fizetésképtelenségi 
eljárásról, amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek 
hány százalékban sikerült fedeznie az adós kötele-
zettségeit, hogy amennyiben az ajánlattevők azonos 
pontszámot érnének el, az 1009/2007-es számú Or-
szágos Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendelete 
15. cikkelyének 2. bekezdése alapján, tudjuk majd 
rangsorolni az ajánlattevőket.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell be-
nyújtani, amelyen fel kell tüntetni a következőket: 
„Oferta pentru selectarea unui practician în ceea ce 
priveşte ……………….., a nu se deschide până la data de 
30.01.2012, numele/denumirea, precum şi adresa/
sediul social al practicianului în insolvenţă”. Továbbá 
megkérjük, hogy az ajánlatot minden oldalával lepe-
csételve, aláírva és sorszámozva adják le.

Statisztikában vagy azon kívül, a Romániából kivándorolt munkavállalókat világszerte foglalkoztatják

> Kilenc euróövezeti államot minősí-
tett le az S&P. Kilenc euróövezeti tagálla-
mot minősített le pénteken a Standard & 
Poor’s, arra a véleményére hivatkozva, hogy 
az eddig hozott válságintézkedések nem 
elégségesek a pénzügyi problémák kezelé-
séhez. A hitelminősítő megvonta a lehetsé-
ges legjobb, „AAA” államadós-besorolást 
Franciaországtól – a második legnagyobb 
valutauniós gazdaságtól – és Ausztriától, 
Portugáliának nem befektetési ajánlású be-
sorolást adott, Németország „AAA” osztály-
zatát viszont megerősítette. A nemzetközi 
hitelminősítő a pénteki európai és amerikai 
tőzsdezárások után jelentette be hivatalosan 

a leminősítéseket, amelyek híre azonban 
már órákkal korábban elterjedt a piacokon. 
A Standard & Poor’s egy fokozattal „AA 
plusz”-ra minősítette vissza Franciaország 
államadós-besorolását, amelyet – 14 másik 
euróövezeti országéval együtt – december 
5-én vett negatív kihatású felülvizsgálat alá. 
Olaszország osztályzatát két fokozattal az ed-
digi „A” sávból a már csak gyenge befektetői 
„BBB plusz”-ra rontotta a cég. Az S&P két 
fokozattal rontotta – Olaszország mellett – 
Ciprus, Portugália és Spanyolország hosszú 
futamidejű szuverén adósságainak besorolá-
sait, és egy fokozattal Ausztria, Franciaország, 
Málta, Szlovákia és Szlovénia hosszú lejáratú 

államadós-osztályzatait. Portugáliát a cég az 
eddigi „BBB mínusz”-ról két osztattal a már 
nem befektetési ajánlású „BB” szintre sorolta 
vissza. A Standard & Poor’s december 21-én 
az addigi „BBB mínusz”-ról egy fokozattal a 
nem befektetői sáv felső szélét jelentő „BB 
plusz”-ra minősítette át a hosszú távú magyar 
szuverén deviza- és forintadósság osztályzata-
it. Az S&P pénteken megerősítette Belgium, 
Észtország, Finnország, Németország, Íror-
szág, Luxemburg és Hollandia hosszú futa-
mú minősítéseit.  Görögországra azért nem 
jelentett be negatív felülvizsgálatot a múlt 
hónapban a cég, mert az akkori indoklás sze-
rint a görög „CC” besorolás – a világ legrosz-

szabb szuverén osztályzata – egyébként is a 
rövidesen bekövetkező törlesztésképtelenné 
válás „viszonylag magas kockázatát jelzi”. Az 
euróövezeti országok közül jelenleg csak Né-
metország és Szlovákia osztályzatainak kilá-
tása stabil, a többieké negatív. A Standard & 
Poor’s a péntek éjjeli leminősítésekhez fűzött 
elemzésében kiemelte: a negatív kilátások 
„legalább egy a háromhoz esélyt” jeleznek 
arra, hogy az érintett országok besorolásai 
még az idén vagy 2013-ban ismét romlanak. 
Az eurótagállamok közül az S&P most 
már csak négyre – Németországra, Finn-
országra, Hollandiára és Luxemburgra – 
tart érvényben „AAA” besorolást.hí
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Gazdaság

> 36%-kal estek vissza tavaly a köz-
vetlen külföldi beruházások. A tavalyi 
év első 11 hónapjában 36%-kal, 1,63 
milliárd euróra csökkentek a közvetlen 
külföldi beruházások. Ebből a csopor-
ton belüli hitelek 440 millió eurót, a 
tőkerészesedések pedig 1,19 milliárd eu-
rót tettek ki. Az összeg a folyó fizetési 
mérleg deficitjét 38,7%-ban finanszíroz-
ta. A hiány a január–november közötti 
időszakban 4,230 milliárd eurót tett ki.  
2010-ben 25,6%-kal estek vissza a kül-
földi beruházások 2009-hez képest, a 
fizetési mérleg hiányát akkor 50,3%-ban 
finanszírozták. 

> Egyre több élelmiszert exportálunk. 
Közel 14 százalékkal csökkent az élelmisze-
rek külkereskedelmi mérlegének a hiánya ta-
valy az első kilenc hónapban. A gazdasági és 
vidékfejlesztési minisztérium adatai szerint a 
mérleg hiánya 13,6%-kal 600 millió euróra 
esett az egy évvel korábbi 695 millióról. Az 
élelmiszerexport 27,5%-kal 2,595 milliárd 
euróra, az import 17%-kal 3,195 milliárd 
euróra emelkedett a vizsgált időszakban. Az 
élelmiszer-kereskedelmet tekintve az Európai 
Unió volt Románia legnagyobb partnere ta-
valy is: az Unió tagállamaiba irányuló export 
1,99 milliárd, az import 2,52 milliárd eurót 
tett ki január–szeptember között.hí
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munkavállalásról

az omani bébiszitterig
munkát vállaló romániai sze-
mély Spanyolországban van. Egy 
adott pillanatban számuk állító-
lag megközelítette a 2 milliót, 
s főleg az építőiparban sikerült 
elhelyezkedniük. 2008-at köve-
tően gyökeresen megváltozott 
a helyzet: a gazdasági-pénzügyi 
válság már-már romba döntötte 
a spanyolországi építőipart (de 
nemcsak), s a súlyosbodó gazda-
sági helyzet okán ma már a spa-
nyolországi munkanélküliségi 
ráta meghaladja a 20%-ot (leg-
nagyobb az Európai Unióban). 
Annak idején valósággal kiürül-
tek egyes moldvai, máramarosi 
falvak, lakóik a spanyolországi 
építőtelepeken „szorgoskodtak” 
évekig. A bekövetkezett válság-
helyzet érdekes módon nem 
vonta maga után a „visszahöm-
pölygést”. Sokan tartózkodnak 
most is ott, van, aki jogosulttá 
vált a munkanélküli segélyre (s 
abból ott jobban megél, mint az 
itthoni „bizonytalanból”), van, 
aki kivár, s van olyan is, aki eddig 
is illegális munkavállaló volt.

minden Eu-s országban
több tízezer romániai
munkavállaló van
A sorban következik Olasz-

ország, Németország, Írország, 
de nemigen van olyan európai 
ország, ahol ne találnánk több 
száz vagy több ezer romániai 
munkavállalót. Ennek kapcsán 
utalhatunk arra is, hogy 2011-
ben mintegy 95 000 román ál-
lampolgár juthatott egyéni mun-
kaszerződéshez kétoldalú állam-
közi megállapodások kapcsán. 
Legtöbben Németországban, 
mintegy 75 000-en. Továbbá: 
több mint 14 000-en fordultak az 
Országos Munkaerő-elhelyezési 
Ügynökség által „üzemeltetett” 
Eures tanácsadás szolgáltatáshoz, 
s annak révén közel 600 személyt 
„közvetítettek ki”.

vannak korlátozások
Utalni kell arra is, hogy Ro-

mánia és Bulgária esetében egyes 
uniós országokban továbbra is 
léteznek bizonyos korlátozó in-
tézkedések a munkavállalási le-
hetőségek területén. Idén e tekin-
tetben egyes országok bevezettek 
némi „enyhítést”, de adott feltéte-
lek közepette. Így például Német-

országban korlátokat emelnek az 
alacsony szakképesítésű román és 
bolgár állampolgárok munkavál-
lalása útjába. Ugyanakkor nem 
kell munkavállalási engedélyt 
szerezniük az egyetemi végzett-
ségűeknek. Kivételt képezhet a 
szezonmunka is (a turisztikában 
és a mezőgazdaságban). Német-
országban egyébként egy nemrégi 
közlemény szerint több mint 900 
000 szabad munkahely létezett 
(jobbára az egészségügyben, a 
gépgyártásban, a távközlésben, a 
számítástechnikában).

Csak engedéllyel...
Ha már szóltunk a spanyolorszá-

gi és németországi helyzetről, illetve 
fejleményekről, fussunk egy kört 
és tekintsük át az egyes országok 
vonatkozó jogszabályozási előírá-
sait. Ausztriában elengedhetetlen a 
munkavállalási engedély, azt viszont 
a majdani munkáltatónak kell ké-
relmeznie. Hasonlóképpen Belgi-
umban is: a kérést a majdani mun-
káltató nyújtja be, azt pedig az adott 
személy nevére állítják ki. Franciaor-
szágban az érdekelt román állampol-
gárnak előzetesen be kell szereznie 
a munkavállalási engedélyt, s csak 
annak birtokában „nézhet munka-
hely után”. Ez alól van egy kivétel is: 
létezik egy kétoldalú megállapodás, 
amely értelmében a nyelvismeret és 
a szakmai felkészültség elmélyítése 
végett a 18–35 életév közti gyakor-
nokok közvetlenül munkaszerző-
dést köthetnek egy munkáltatóval. 
Angliában bárminemű tevékenység 
tényleges megkezdése előtt meg kell 
szerezni a munkavállalási engedélyt. 
Hollandiában a majdani munkálta-
tó kötelessége a munkavállalási en-
gedély megszerzése, de ez csak akkor 
lehetséges, ha az adott munkahely 
betöltésére nincs hazai vagy más 
uniós országbeli jelentkező. Íror-
szágban a majdani munkavállalók-
nak kell beszerezniük a munkaválla-
lási engedélyt, de annak előfeltétele a 
szociális gondozási rendszerbe való 
bejelentkezés (az úgynevezett PPS 
megszerzése). 

Vannak olyan országok is, ahol 
a román állampolgárok a munka-
vállalás tekintetében a hazaiakkal 
azonos jogokat élveznek: Finn-
ország, Lengyelország, Szlovákia, 
Csehország, Svédország, Szlové-
nia, Bulgária, Magyarország, Por-
tugália, Dánia, Lettország stb.

szerte a nagyvilágban
Már utaltunk arra, hogy igen 

nagyszámú román állampolgár 
vállalt/vállal munkát külföldön 
(pontosabban rákényszerült arra), 
egyes megyékben az hatalmas mé-
reteket öltve. Pontos számadatok-
kal e tekintetben Hargita megyére 
vonatkozóan sem rendelkezünk. 
Olyan arányúról viszont, mint a 
Máramaros, a Vaslui, Hunyad stb.
megyei nincs szó. A 90-es években, 
amikor célországgá vált Magyar-
ország, amely építési munkálatait 
már-már ellepték a székelyföldiek, 
ottani tevékenységük rendszerint 
„mellőzte” a hatályos jogszabályo-
zásokat (tisztelet a kivételnek). Iz-
raeli építőtelepekre is toboroztak 
sikeresen megyénkbelieket. Ma 
már más a kép: nagyobb lett a szó-
rásmező (több a fogadó országok 
száma), de csökkent a külföldön 
munkát vállalók száma, kibővült 
a tevékenységi kör, azaz megszűnt 
az építőipar „egyeduralma”. 

Egészégügybeliek, mérnö-
kök, gépkocsivezetők, ven dég-
látóiparosok, szociális gondo-
zók, szakmunkások – a világ szá-
mos országában találunk köztük 
megyénkbelieket, még az arab 
országokban is. Tudunk arról pél-
dául, hogy Omanban jelenleg egy 
csíkszeredai lány bébiszitterként 
tevékenykedik. És van olyan 
ajánlat is, amely nemigen keltett 
érdeklődést a megyénkben, a 
spanyolországi eperszedés vagy 
az olaszországi déligyümölcs-
szüretek.

 hirdetés

hargitanépe

Kedvezően alaKult az infláció

Van,
aki másként érzékeli

az Országos Statisztikai intézet az elmúlt hét végén 
hozta nyilvánosságra a múlt esztendei infláció alakulá-
sára vonatkozó számadatokat. az infláció jól alakult, a 
drágulások nem voltak túlzottak statisztikai szempont-
ból. a háztartások terhei azonban növekedtek, mert 
az alacsony inflációt még alacsonyabb bérnövekedés 
kísérte. 

2011 decemberében a megelőző esztendő azonos idő-
szakához viszonyítva a fogyasztói árindex 3,14 száza-
lékos volt, ami kedvezően értékelhető. És ennek kap-

csán az is megjegyzendő, hogy a jegybank módosított elő-
rejelzései beigazolódtak, azaz az inflációt sikerült a tervezett 
keretek közé szorítani. A közember számára ez azt jelentené, 
hogy a fogyasztói árak átlagosan 3,4 százalékkal emelkedtek. 
Ami az éves inflációt illeti: az elmúlt esztendő során az 5,79 
százalékos növekedést mutat 2010-hez viszonyítva. Ez éves 
átlagos árak növekedési tendenciáját tükrözi. Állítólag uniós 
viszonylatban is jónak minősíthető ez a számadat. 

Az élelmiszeripari termékek esetében 2011 decembe-
rében alig 0,95 százalékkal növekedtek az árak a megelőző 
esztendő azonos időszakához viszonyítva, éves viszonylatban 
pedig 6,2 százalékkal. Az ipari árucikkek esetében a szóban 
forgó növekedési arány 4,45, illetve 6,15 százalékos volt, a 
szolgáltatások esetében pedig 4,23, illetve 4,45 százalékos.

Az áruk névjegyzékét áttekintve kiderül, hogy vannak 
olyanok, amelyek esetében az árak nemhogy növekedtek vol-
na, hanem csökkentek. Így például a burgonya fogyasztói ára 
2011 decemberében közel 18 százalékkal volt alacsonyabb, 
mint a megelőző esztendő azonos hónapjában, a déligyü-
mölcsök esetében pedig közel 11 százalékkal. Már-már ele-
nyésző mértékben emelkedett a sertés- és a baromfihús ára. 
Az ipari árucikkek esetében enyhe árcsökkenés következett 
be a gyógyszerek esetében, nem emelkedett a lakossági föld-
gázfogyasztás díjszabása, s elhanyagolható mértékben a hű-
tők, a mosógépek, a személygépkocsik és azok alkatrészeinek 
az árai. A szolgáltatások tekintetében is találunk olyanokat, 
amelyek esetében a díjszabások nem mozdultak el (már-
mint felfelé), a repülőgépjáratok menetjegyeiről, a postai és 
a távközlési, valamint a szállodai szolgáltatásokról van szó. 
Mindez az érem egyik oldala, de van egy másik oldala is, az, 
amelyre inkább érzékeny a lakosság, és az is valószínűsíthető, 
hogy a statisztikai hivatal közleményét sokan a maguk bőrén 
másként érzékelik, illetve egyes termékféleségek árainak ala-
kulása 2011-ben is a tehertétel fokozódását jelentette háztar-
tásaik költségvetései számára, például egyes alapvető élelmi-
szereké. Íme: a liszt ára 2011 decemberében 8,1 százalékkal 
volt nagyobb, mint a megelőző esztendő azonos hónapjában, 
az étolajé 5,52 százalékkal, a tehéntejé 5,50 százalékkal, a to-
jásé 15,30 százalékkal, a cukoré 18,65 százalékkal, a málélisz-
té pedig 6,16 százalékkal. A villamosenergia-fogyasztás díj-
szabása 5,03 százalékkal, a hőenergia 24,8 százalékkal, a vas-
úti személyszállítás menetjegyára 19,68 százalékkal, a víz és 
kanalizálási díjszabás pedig 19,98 százalékkal volt nagyobb 
2011 decemberében, mint 2010 azonos hónapjában. 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt esztendő folyamán 
egy-két kivételtől eltekintve a névleges bérszintek nem 
növekedtek, az infláció alakulása tükrében az is elmondha-
tó, hogy országos viszonylatban a reálbér átlagértéke több 
mint 5 százalékkal csökkent, a nyugdíjak átlagértéke pedig 
még ennél többel.
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Băsescu az egészségügyi törvénytervezet társadalmi vitájának leállítását kérte

Ritli László visszavonta a kerettörvény tervezetét

Ország–világ

az egészségügy privatizálásá-
ról szóló törvénytervezet társa-
dalmi vitájának leállítását kérte 
Traian Băsescu államfő Emil 
Boc miniszterelnöktől pénte-
ken. a maga során a minisz-
terelnök kérésének eleget téve 
ritli lászló egészségügyi mi-
niszter visszavonta közvitáról 
az egészségügyi kerettörvény 
tervezetét.

Traian Băsescu a hírtelevízi-
ók által élőben közvetített 
nyilatkozatában jelentette 

be pénteken, hogy az egészség-
ügyi kerettörvény tervezetének 
közvita alól kivonását kéri. 

Váratlan fordulat
Az Emil Boc miniszterelnök-

nek címzett kérés váratlan volt, hisz 
korábban éppen az államfő volt az, 
aki decemberben többször állást 
foglalt a jogszabály társadalmi vitára 
bocsátása mellett. Băsescu ugyanis 
az egészségügy privatizációját szor-
galmazza, amit a tervezet szabályoz. 
Az esetleges magánosítás éles vitát 
váltott ki a hazai közéletben, amely 
Raed Arafat államtitkár-helyettesi 
pozíciójából való lemondásával még 
nagyobb hangsúlyt kapott. Băsescu 
az elmúlt héten – szintén egy tele-
víziós műsorban – keveredett éles 
szóváltásba a SMURD mentőszol-
gálatot kiépítő Ara fat tal. A Băsescu 
által támogatott tervezet ugyanis a 

mentőszolgálat piacát is magánosí-
taná, amivel az orvos nem ért egyet. 

Băsescu pénteki nyilatkoza-
tában csalódottságának adott 
hangot amiatt, hogy a szakma és 
a lakosság egy része is ellenzi az 
egészségügy reformját, holott a je-
lenlegi rendszer rosszul működik, 
„virágzik a korrupció”. Ezért azt 
kérte a miniszterelnöktől, hogy 
vonja vissza a társadalmi vitából 

a tervezetet, amelyet egyébként 
az államelnöki hivatal keretében 
működő egészségügyi szakbizott-
ság dolgozott ki. A társadalmi vita 
egyébként azt jelenti, hogy min-
den törvénytervezetet az illetékes 
minisztérium honlapjára tesznek 
fel, hogy a lakosság részéről bárki 
hozzászólhasson. 

Boc felkérésére Ritli László 
egészségügyi miniszter bejelen-

tette, hogy a tervezet közvitáját 
leállítják. A tervezetet egyébként 
2011. december 28-án bocsátot-
ták közvitára, amely január 28-án 
zárult volna. Cristian Irimie állam-
titkár pénteken még bejelentette: 
legalább 30 nappal meghosszab-
bítják a közvitát – ezt a bejelentést 
azonban a tervezet visszavonása 
követte, miután Traian Băsescu ezt 
kérte a miniszterelnöktől.

Tüntetés incidensekkel
Többen megsebesültek szom-

bat este a bukaresti Egyetem téren 
azon a tüntetésen, amely inciden-
sekbe torkollott, és amelyet a na-
pokban lemondott egészségügyi 
államtitkár melletti szolidaritás-
ból, illetve az egészségügyi rend-
szer tervezett privatizálása ellen 
szerveztek.

A szombat esti megmozdu-
lás idején a rohamrendőrséget is 
mozgósították, a tüntetők és a 
rendfenntartók összeverekedtek, 
könnygázt is bevetettek. A tünte-
tők, akik közé állítólag több foci-
csapat szurkolói is bekeveredtek, 
többek közt könnygázsprayt és 
füstbombát is használtak, kövek-
kel dobálóztak, többször alakult ki 
dulakodás, négy rendfenntartó is 
súlyosan megsérült, a mentők és a 
SMURD közel 30 személyt látott 
el. A rendőrök 41 személyt kísér-
tek be, a téren röviddel éjfél után 
oszlatták el a tömeget.

A nap folyamán több nagyvá-
rosban zajlottak hasonló szimpá-
tiatüntetések, amelyek egyes ese-
tekben – különösen a fővárosban 
– a Traian Băsescu államfővel és 
a kormánnyal szembeni megmoz-
dulássá fajultak. Kolozsvár főterén 
közel százan vonultak fel, és meg-
közelítőleg ennyien vettek részt a 
temesvári, a nagyváradi, a galaci, a 
ploieşti-i és a dévai megmozdulá-
sokon is.

Tüntető tömeg Bukarestben. A Raed Arafattal szimpatizálók megmozdulása államfőellenes demonstrációba ment át fotó: mediafax

Dokumentumok az országos levéltár polcain. A katolikus püspökkari konferencia az egyházi iratok visszaszolgáltatását kéri fotó: mediafax

Levelet intézett Traian Băsescu 
államfőhöz a Romániai Katoli-
kus Püspökkari Konferencia, 
amelynek tagjai az államfő se-
gítségét kérik az egyházaktól a 
kommunizmus idején elkobzott 
egyházi levéltári anyagok visz-
szaszolgáltatása érdekében.

Akatolikus püspökkari kon-
ferencia – amely ma gá-
ban foglalja a római, a 

görög, az örmény és a bolgár ka-
tolikus egyházakat – decemberi 
ülésén döntött a levél tartalmá-
ról, és azt a múlt héten iktatták is 
az elnöki hivatalnál – közli az Új 
Magyar Szó napilap, arra utalva: 
a parlament tavaly megszavazott 
egy törvényt, amely lehetővé 
tette volna az egyházi levéltári 
anyagok restitúcióját, de az al-
kotmánybíróság formai kifogá-
sok miatt alaptörvénybe ütköző-
nek nyilvánította a jogszabályt. 
Po tyó Ferenc, a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Érsekség álta-
lános helynöke kijelentette: nem 
mondanak le az állami levéltár-
hoz került irataikról, függetle-
nül attól, hogy mit döntött az 
alkotmánybíróság. Potyó szerint 
különösen nagy anyag nem illeti 
meg a római katolikus egyházat, 
az „igazi várományosok” a görög 

katolikusok, akiknek iratai az 
egyház 1948. évi felszámolása 
alkalmával vagy megsemmisül-
tek, vagy az ortodox egyházhoz, 
onnan pedig az állami levéltárba 
kerültek.

A katolikus egyházon kívül 
a magyar protestáns egyházak 
is vissza szeretnék kapni a tő-
lük jogtalanul elkobzott levél-
tári anyagokat, amelyek között 
többnyire az egyházak belső 
igazgatása szempontjából fon-
tos iratok, például anyakönyvek 
találhatók.

Az alkotmányellenesnek ta-
lált törvény szerint az állami 
levéltárnak mikrofilmes máso-
latot kellett volna készítenie az 
egyházak által visszakért ira-
tokról, de ezeket csak akkor ad-
hatták volna át, ha az egyházak 
megfelelő tárolási helyet bizto-
sítanak.

Kerekes Károly RMDSZ-es 
képviselő szerint – aki a vissza-
szolgáltatásról szóló törvény-
módosítás egyik kezdeményező-
je – a jogszabály a február 1-jén 
kezdődő parlamenti ülésszakban 
a szenátus szakbizottsága elé ke-
rül, majd a szenátus egészének 
kell megszavaznia. Ezt követően 
a képviselőháznak is döntenie 
kell a tervezetről. Szerinte ez a 

folyamat akár másfél hónapig is 
eltarthat.

Utalt arra, hogy tavaly az egy-
házi levéltári iratok restitúcióját 

meglehetősen nacionalista hang-
vételű vita övezte, és nem tartja 
kizártnak, hogy a magyar szerve-
zet fő koalíciós partnere, a De-

mokrata Liberális Párt (PD-L) 
ezúttal nem fogja megszavazni az 
ellenzék által „magyarbarátnak” 
tartott törvényt.

az áLLamfőhöz foRduLTaK a KaToLiKus EgyházaK 

A levéltári irataik visszaszolgáltatását kérik



Tavaly novemberben kezd-
te el az idén Londonban 
sorra kerülő paralimpiára 

a felkészüléseket Novák Károly 
Eduárd világbajnok kerékpáros, 
aki úgy érzi, hogy idén újra be-
jegyzi nevét a sporttörténelmi 
lexikonba. A csíkszeredai kerék-
párost a paralimpiára való felké-
szüléséről kérdeztük.

– Többször nyilatkozott már 
arról, hogy a paralimpia felké-
szüléseit külföldi edzőtáborokban 
tartja, mivel Hargita megyében a 
hosszú telek és az útviszonyok sem 
teszik lehetővé ezt. Idén hol készül 
a nagy megmérettetésre?

– A 2012-es paralimpiára való 
felkészülést november 19-én kezd-
tem el, eddig két egyhetes edzőtá-
borban vettem részt Olaszország-
ban, ezt követi szintén ott egy egy-
hetes felkészülés, ami január 23. és 
31. között lesz. Február 3-án pedig 
már utazunk Londonba a világbaj-
nokságra, ahol 9-én és 10-én fogok 
versenyezni, 4 km-es üldözőver-
senyben és 1 km-es időfutamban. 
Ezt követően országúton kell foly-
tatnom az edzéseket, remélhetőleg 
valamelyik meleg égövi országban. 
Intenzív és egyedi edzésprogram 
szerint történik a felkészülés, na-
gyon sok mindent figyelembe kell 
vennünk a hatékony eredmény el-
éréséhez. Én nagyon bízom abban, 
hogy a dániai világbajnoksághoz 
hasonlóan, idén is sikerül csúcsfor-
mában teljesítenem.

– Milyen elhatározással indul 
az olimpiára, számíthatunk arra, 
hogy újabb aranyérem tulajdono-
saként tér vissza?

– Csak ezért a célért verseny-
zem. Két aranyérmet szeretnék 
nyerni időfutamon és a 4 km-es 
pályaversenyen, sőt remélem, 
hogy emellett más próbákon is si-
kerül helyezést elérnem, összesen 
négy futamon indulok. Úgy ér-
zem, hogy fizikai felkészültségem 

és ambícióm is elég erős ahhoz, 
hogy idén bizonyítsak.

– Ne feledkezzünk meg arról, 
hogy családapaként, férjként is 
helyt kell állnia. Nagyon sokat van 
távol a családjától, hogyan egyez-
teti össze a sportkarriert a magán-
élettel?

– Nagyon nehéz. Karácsony 
és szilveszter után rögtön utaz-
nom kellett az olaszországi 
edzőtáborba, itthon hagyva az 
ünnepi családi hangulatot. De 
hát ez a siker egyik ára, tudni 
kell lemondani. Szerencsére a 
környezetem, aki mindezt velem 
együtt elszenvedi, megérti és tá-
mogat. Ez az év egy olyan esély 
lehet számomra, amikor sport-
történelmet tudok írni, ezt nem 
szeretném elszalasztani. Minden 
esélyem megvan arra, hogy nagy 
eredményeket érjek el.

– Külön kihangsúlyozta ennek az 
évnek a fontosságát, ez remélem nem 
azt jelenti, hogy utána visszavonul?

– Nem, egyáltalán nem. Úgy 
érzem és az edzőm, Cristiano 
Valoppi is azon a véleményen van, 
hogy fizikailag annyira felkészült 
vagyok és olyan hatalmas energia 
van bennem, hogy akár még öt-hat 
éven keresztül aktív sportolóként 
folytathatom tovább. Biztos, hogy 
az olimpia után nem fogom abba-
hagyni. Már csak azért sem, mert 
az eddigi eredményeimet, a 2009-
es világbajnoki címemet, csak saját 
magamnak köszönhetem, profi 
edző nélkül, egyedül dolgoztam. 
Most sikerült Cristian Valoppiban 
megtalálnom az egyik legjobb 
szakembert, aki négy olimpiai baj-
noki címet tudhat magáénak mint 
edző, 13 világbajnoki címet és 30 
világbajnoki érmet.

Pál Bíborka

Két aranyérem megszerzése a cél

Egy győzelem, egy vereség
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hirdetések

Sport

A román ifjúsági válogatottal 
játszott felkészülési mecs-
cset a Szé kelyudvarhelyi 

KC, a pénteken Suceaván rende-
zett találkozón Vlad Caba nem 
számíthatott a válogatottakban 
szereplő játékosokra, így több 
ifi korosztályos is lehetőséghez 
jutott. A tervek szerint a CSU 
Suceavával kellett volna megmér-
kőznie az SZKC-nak, de az utol-
só pillanatban a házigazdák mégis 
úgy döntöttek, hogy pénteken 
este a román nagyifjúsági váloga-
tottal játszik az SZKC, szombat 
délelőtt pedig az első osztályban 
szereplő csapattal.

Szombat délelőtt a Székely-
udvarhelyi KC aztán a CSU 
Suceavával is megmérkőzött. Ira-
mos, jó összecsapást játszott a két 
gárda, a Székelyudvarhelyi KC az 
első félidőben végig vezetett, a má-

sodik játékrészben sem esett vissza 
a játékuk, egészen az 53. percig, ha 
szoros csatában, de tartották az elő-
nyüket.

Ekkor Caba lecserélte majdnem 
az egész sort, az ifjúsági játékosoknak 
adott lehetőséget, akik nem tudták 
megtartani az előnyt. Az eredmény-
nél sokkal fontosabb, hogy az összké-
pet tekintve érett gárdát alakítottak.

Eredmények: SZKC – Romá-
nia ifjúsági válogatott 44–40 (23–
18) /Komporály 9, Adomnicăi 
8, Kuzmanoszki 7, Irakli 5, 
Câmpan 5, Szász 4, Ferenczi 3, 
Rusia 3/; CSU Suceava – SZKC 
33–32 (15–17) /Kuzmanoszki 
7, Komporály 5, Câmpan 4, 
Adomnicăi 4, Irakli 4, Rusia 4, 
Ferenczi 3, Szász 1/.

Elszalasztott továbbjutás

Nem termett sok babér a román válogatott számára a hétvégén meg-
rendezett vb-előselejtezőn. A román gárda a fehéroroszoknál kapott ki, 
így elvesztette a lehetőséget, hogy ott legyen a jövő évi vb-n. A románok 
háromgólos előnnyel utaztak a fehéroroszokhoz. Ez alkalommal három 
SZKC-játékost nevezett a szövetségi kapitány. Tálas Huba és Florea 
Gabriel kezdőként szerepeltek, Mihalcea Andrei a második félidőben 
kapott játéklehetőséget. Utóbbi két büntetőt kihagyott, előbbiek egy-
egy gólt dobtak a 28–23 arányban elvesztett mérkőzésen.



Sport

A díjazott amatőr bowlingosok 

hirdetés

NagygalambfalváN fog játszaNi a vasas

Kezdik a felkészülést 
a szentegyházi női focisok

HarmiNcHat percig vezettek a csíkiak

Fájdalmas vereség Piteşti-en

Amatőr bowlingbajnokság Csíkszeredában

Elkezdődik a Szentegyházi Va-
sas női labdarúgócsapatánál is 
a téli felkészülés. Székely Já
nos vezetőedző mára fújt össze
hívót. A télen az is eldőlt, hogy 
a csapat minden bajnoki mér
kőzését Nagygalambfalván fog
ja játszani.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Heti két edzéssel ma el-
kezdi a téli felkészülést a 
Szentegyházi Vasas első 

ligás női labdarúgócsapata. Szé-
kely János, a csapat edzője lapunk 
érdeklődésére elmondta, hogy a 
tervek szerint a lányok fokozatos 
terhelést fognak kapni. Az első 
hetekben két edzéssel kezdenek, 
majd ahogy közeledik a bajnokság 
kezdete, úgy egyre több tréningre 
van kilátás.

A lányok már hétvégén egy 
barátságos teremtornára hivata-
losak Sepsiszentgyörgyre, ahol 
hat csapat fogja összemérni tu-
dását. A Vasas mint címvédő fog 
a háromszéki városba utazni. A 
további felkészülési programban 
öt barátságos találkozó szere-
pel a Marosvásárhelyi FCM és a 
Szászrégeni Egyesülés női csapatai 
ellen, továbbá a Székelyudvarhelyi 
ISK U15-ös és a Székelykeresztúri 
Egyesülés U16-os fiúcsapatai 
ellen. Az ötödik barátságos mér-
kőzésre még keresik az ellenfelet. 
Az előbbi csapatokkal még nem 
szögeztek le időpontot, ugyanis 
az nagyban fog függeni az időjá-
rástól is. A téli szünet alatt, feb-
ruár 6–12. között egy edzőtábor 

is a tervek között szerepel, amely 
helyszíne még kérdéses. Ezen 
edzőtáborban már a fizikai felké-
szülésen, az állóképesség növelé-
sén lesz a hangsúly.

Székely János továbbá elmond-
ta, hogy a keretből az őszhöz képest 
nem távozott senki: „Ugyanazzal 
a kerettel kezdjük a felkészülést, 
mint akikkel befejeztük az őszi 
menetelést. Hozzájuk csatlakozik 
még hat ifjúsági 14 éves lány a kor-
osztályos csapatunkból, akikkel a 
létszámproblémáink megoldód-
nak. Örvendetes hír, hogy tárgya-
lunk két játékossal is, és remélem, 
legalább az egyik hozzánk fog 
szerződni. Egyelőre többet róluk 
nem árulhatok el, de azt igen, hogy 
mindkettő magyar.”

A csapat célkitűzései nem vál-
toztak. A Szentegyházi Vasas a 
bajnokságban továbbra is a cso-

portja harmadik helyén szeret-
ne végezni. Ez nem is lehetetlen 
küldetés, hiszen jelenleg három 
ponttal vannak leszakadva a 
Keleti csoport harmadik helye-
zettjétől, a Bukaresti Fair Play 
együttesétől. A lányok még a Ro-
mánia-kupában is érdekeltek. A 
tréner elmondása szerint még egy 
kört szeretnének menni, vagyis az 
elődöntőbe kerülés itt a cél, felté-
ve, ha nem a toronymagas esélyes 
Marosvásárhellyel vagy Kolozs-
várral húzzák össze őket a február 
28-i sorsoláson.

Végezetül Székely egy bejelen-
tést is tett, miszerint a Vasas női 
gárdája a tavaszi idény összes hazai 
összecsapását a remek körülmé-
nyeket biztosító nagygalambfalvi 
labdarúgópályán fogja rendezni. 
Az okok között a sokkal jobb 
kondíciókat emelte ki az edző.

Véget ért a „9 is X” ama-
tőr bowlingbajnokság. A 
csíkszeredai 300 Bowling 

Club szervezésében először ke-
rült sor egy rendhagyó amatőr 
bowlingbajnokságra, ahol az első 
gurításnál kilenc fát taroló játé-
kosok lökése strike-nak számí-
tott. Az elmúlt héten rendezett 
bajnokság során kötelező volt 

négy sorozatot legurítani. Válto-
zatlanul most is két kategóriában 
lehetett indulni: az A kategóriá-
ban neveztek a leigazolt játéko-
sok, illetve a korábban helyezést 
elért amatőr férfibowlingozók, a 
B kategóriában neveztek a nők, 
illetve az új, vagy korábban he-
lyezést el nem érő versenyzők, a 
kezdők.

Egész hét alatt izgalmas, szo-
ros mérkőzéseknek lehettünk 
tanúi. Ugyanakkor a pontozás-
beli különbségnek köszönhetően 
látványos pontszámokat, ered-
ményeket is láthattunk a kijelző-
kön. A jó hangulat, a barátságos 
versengés mindvégig kísérte az 
eseményt, hangosabb tapsvihar 
és szurkolást tapasztalva a ko-
rábbi hasonló rendezvényekkel 
szemben.

Eredmények
A kategória: 1. Bodor Áron, 

2. Bene Lajos, 3. Gábor Csaba, 4. 
Tankó Imre, 5. Bonifert Gábor, 6. 
Göncz Endre, 7. Karda Gyárfás, 
8. Váncza Ferenc.

B kategória: 1. Harai Jenő, 2. 
Sándor László, 3. Bardócz Ró-
bert, 4. Puskás-Nagy Adél, 5. Var-
ga Ivett, 6. Kozma Béla, 7. Török 
Imre, 8. Demeter Jolán.

A legmagasabb sorozatokat ka-
tegóriánként elérő játékosok: A ka-
tegória: Bonifert Gábor – 280 fa; B 
kategória: Harai Jenő – 276 fa.

Tavasztól Nagygalambfalván játszanak a szentegyházi lányok fotó: tamás attila

Négy percen múlt a győzelem 
a Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye Kosárlabda Klub számára 
a hazai férfikosárlabdabajnok-
ság 16. fordulójában. A csíki 
kosarasok remekül játszottak 
a BC Argeş Piteşti otthonában, 
ám a hazaiak a véghajrában le-
dolgozták hátrányukat és négy 
ponttal győztek.

Szombaton hiába játszott kitű-
nően a Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye Kosárlabda Klub a 

BC Argeş Piteşti otthonában, vere-
séget szenvedtek Lászlófy Botond 
tanítványai. Pedig minden adott 
volt a győzelemhez. Az első perc 
végén öttel vezettek a csíkiak, amit 
egy perc alatt a hazaiak ledolgoz-
tak, ám innentől a vendégek uralták 
a találkozót. Dies, Long, Tucker és 
Champion sorban szórták a kosara-
kat, öt perc után hét, az első negyed 
végén már kilenc ponttal vezettek a 
vendégek. A második negyedben a 
különbség tovább nőtt, a 15. perc-
ben tizenhat, a 17. percben huszon-
két pont volt az előny, a szünetben 
pedig tizenhét ponttal vezettek a 
csíkiak.

A pihenőt követően a hazaiak 
megrázták magukat, de a vendégek-
nek sikerült újra elkapni a fonalat, 
így három perccel később már ti-
zenkilenc pont volt az előnyük, de a 
negyed feléhez közeledve a hazaiak 
tíz pontra faragták hátrányukat, kö-
szönhetően a hárompontos kosarak-
nak, az utolsó negyedet pedig hat 
pont hátrányban kezdték a piteşti-
iek. Az utolsó negyed katasztrofális-
ra sikeredett a csíkiaknak, az ellenfél 
a 34. percben egyenlített ki, és át is 
vették a vezetést, a véghajrában pe-
dig előnyüket is tudták növelni. A 
piteşti-iek húsz pontjára mindössze 
tízzel válaszoltak a vendégek, így a 
hazaiaké lett négypontos különb-
séggel a győzelem.

Eredmény
BCM U Pitești – Csíkszeredai 

KK 88:84 (17:26, 27:35, 24:13, 
20:10). Pontszerzők: Popovics 26 
(5 x 3), Kinloch 22, Calotă 16 (1 x 3), 
Vujacsics 11 (3 x 3), Neguț 6 (2 x 3), 
Stefanovics 3, Velicskovics 2, Popescu 
2, illetve Dies 21 (1 x 3), Erceg 14 (2 
x 3), Long 14 (2 x 3), Tucker 12 (2 x 
3), Champion 11 (1 x 3), Filovici 6 
(2 x 3), Rosu 4, Jakab 2.
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Tusnádfürdő Város Helyi Tanácsa
versenyvizsgát hirdet 2012. január 31-én

a WELLNESS TUSNÁD Kft. ADMINISZTRÁTORA
kinevezésére. 

A jelentkezők a beiratkozási dossziékat, amelynek tartalmaz-
nia kell egy wellnessközpont tevékenységének menedzsmenttervét 
nyomtatva, román nyelven, 2012. január 30-án 11 óráig nyújthatják 
be személyesen zárt borítékban. 

A részvételi feltételekről, speciális követelményekről, beiratko-
zási dossziék tartalmáról érdeklődni lehet a helyi tanács székhelyén, 
Olt utca 63. szám vagy a  0266–335006-os telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

?
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 fájdalomtól 
megtört szívvel, de a 
jó Isten akaratában 
megnyugodva tudat-
juk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, uno-
káit szerető nagytata, gyermek, 
testvér, sógor, após, apatárs, ro-
kon, koma, szomszéd és jó barát,

TAMÁS DÉNES

életének 65., boldog házasságá-
nak 39. évében, a gyógyulásban 
reménykedve, súlyos betegség 
után 2012. január 14-én éjjel 3 
órakor szerető szíve megszűnt do-
bogni. Drága halottunk földi ma-
radványait 2012. január 16-án, ma 
délután 2 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a borzsovai ravatalo-
zóból a helyi temetőbe. 

Szorgalmas, munkás életedet 
családodnak áldoztad, jóságodat, 
emberségedet, szeretetedet hagy-
tad ránk örökségül. Fájó szívvel 
és könnyes szemmel mondunk 
köszönetet mindazért, amit értünk 
tettél. Adjon a jó Isten örök nyugo-
dalmat az anyaföldben. 
A gyászoló család.

lakás
ELADÓ vagy KIADÓ Balán bánya köz-

pontjában, a Virág utca 41. szám alatt 2 
szobás, felújított lakás jutányos áron. Tele-
fon: 0744–625736. (21114)

Magyarország legnagyobb turisztikai 
centrumában, a fürdővárosban, Hajdúszo-
boszlón ELADÓ 200 m2-es, új építésű la-
kóház, garázzsal, esztétikus kiskerttel (400 
m2). Irányár: 100 ezer euró. Telefon: 0745–
475872, +36–30–5710501. (21142)

ELADÓ Szelterszen téliesített hétvégi 
ház a Nádasszéki gyógyfürdő szomszéd-
ságában, az ásványvízforrás közelében, 
12 ár területen, csodálatos környezet-
ben. Telefon: 0744–537628.

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

ELADÓ garzonlakás felújított állapot-
ban a Hunyadi János utcában. Telefon: 
0747–547294, 0743– 371292. (21081)

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

ELADÓ I. emeleti, 32 m2-es garzon-
lakás a Hunyadi János utcában. Ára: 25 
ezer euró. Telefon: 0766–673001, 16 óra 
után. (21138)

ELADÓ I. emeleti garzonlakás Csíksze-
redában, a Szív utcában. Telefon: 0366–
118914, 17 óra után. (21137)

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

ELADÓ vagy KIADÓ Csíksomlyón 
2007-ben épült családi ház 180 m2 lakó-
felülettel, 4,5 ár területen, csendes kör-
nyezetben. Telefon: 0745–523370.

ELADÓ Budapesten, a Hősök tere kö-
zelében 114 m2, három és fél szobás lakás, 
saját hőközponttal, tulajdonostól. Ára: 20,2 
millió forint. Telefon: 0361–3211231.

ELADÓ I. emeleti, 2 szobás tömb-
házlakás a Gyermek sétányon. Telefon: 
0743–623274.

telek
50 árnál nagyobb szántóföldet VÁ-

SÁROLNÉK vagy BÉRELNÉK Csíkkoz-
máson és környékén. Telefon: 0745–
506268.

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán egyben 
vagy parcellázva (víz, gáz, villany, kanalizá-
lás a helyszínen). Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 5 ár beltelek a Fortuna lakó-
park szomszédságában. CSERE is érdekel 
autóra. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 12 ár beltelek Csibában, pa-
norámás kilátással, alacsony áron. Tele-
fon: 0741–534730.

ELADÓ 27 ár szántó, valamint 5 ár bel-
terület Csíksomlyón, rendezett iratokkal. 
Telefon: 0745–104660, 0266–324574.

jármű
ELADÓ 2000-es évjáratú Dacia 1310-

es, injekciós, 1.4-es motorral, érvényes 
műszakival, minden illeték kifizetve, jó álla-
potban. Irányár: 750 euró. Telefon: 0729–
257421, 0724–175640.

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

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Cor sa, 
beírva. Irányár: 1500 euró. Telefon: 0747–
813370.

ELADÓ 1996-os évjáratú Opel 
Astra 1.7 TDi, háromajtós, 2013-ig 
érvényes műszakival, minden ille-
ték kifizetve, karc- és rozsdamentes 
állapotban. Ára: 1750 euró. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468. 
(21143)

ELADÓ Opel Astra 1.7-es, kombi, 
fullextrás, tulajdonostól, 2013-ig érvé-
nyes műszakival, minden illeték kifizet-
ve, nagyon jó állapotban. Irányár: 3200 
euró. Telefon: 0726–604932, 0266–
334468.

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswa-
gen Golf 4-es, 1.6-os, benzines, euró 
4-es, klímás, fullextrás, szép állapotban, 
frissen behozva Németországból. Tele-
fon: 0741–534730.

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

ELADÓ 1983-as évjáratú 1.4-es Mit-
subishi Colt bontott alkatrészek A–Z-ig. 
Telefon: 0266–363362, 0753–420858.

vegyes
ELADÓ új, cserefából faragott hat 

szék és asztal (ajándékba kettős fa ragott 
polc). Ára: 2000 lej. Telefon: 0266–
320003. (21146)

ELADÓ alig használt Atomic síléc 
(piskóta) újszerű állapotban, kedvezmé-
nyes áron, 170 cm-es méretben. Tele-
fon: 0726–573808.

ELADÓ két 120 kg körüli disznó. Te-
lefon: 0266–332558, 0753–933179.

találkozó
A Ditrói Elméleti Líceum 1962-ben 

végzett diákjai 50 éves érettségi találko-
zóra hívják volt osztálytársaikat. Kérjük, 
jelentkezzenek február hónap végéig a 
következő címen: Kovács Ádám, Maros 
u. 10., Ditró. Telefon: 0752–948102 vagy 
0746–085310.

állás

Csíkszeredai székhellyel  rendel-
kező kft. gyenge áramban (füstérzé-
kelő, riasztóberendezés stb.) gya-
korlattal rendelkező villanyszerelőt 
alkalmaz. Előnyt jelent a vízszerelés-
ben, belső építkezési munkában való 
jártasság. Önéletrajzokat a 0266–
312112-es faxszámra várunk 2012. 
január 25-ig.

Németül tud, de tudását szeret-
né bővíteni, közben pénzt szerezni? Au 
Pair rendszerben (18–26 évesekre 
vonatkozik) vigyázhat gyerekekre Né-
metországban. Információk a 0769–
224251-es telefonon. Idősebbeket is 
felveszünk adatbázisba. Nekik a lehető-
ség tapasztalat és tudás szerint, eseten-
ként változó.

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-

LALJUK garanciával, 14 év tapasztalattal, 
helyszíni kiszállással, minden színben. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(21148)

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését és teljes körű ügy-
intézését. Nyugdíjasoknak kedvezmé-
nyesen. Telefon: 0722–967539.

 köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik drága halot-
tunk,

ÁDÁM MÁRIA
szül. Bakó

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, mély 
fájdalmunkban osztoztak. Gyászo-
ló szerettei.

elhalálozás

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

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

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

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

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

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

A Hargita Népe
Lapkiadó

 
lapkihordókat 

KERES 
Székelykeresztúrra

és rikkancsokat
Székelyudvarhelyre.

Telefon: 
0733–553014.

Az igaz ember eltávozik,
de fénye megmarad.

Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a magyar-
hermányi születésű, tusnádfürdői

LŐRINCZ MÓZES

türelemmel viselt betegség után, 
életének 72. évében, visszaadta lel-
két Teremtőjének. Temetése 2012. 
január 17-én 13 órakor lesz a ma-
gyarhermányi református temető-
ben. Nyugodjon békében!

Fájdalmas szívvel tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagyapa, rokon és barát,

KISS FERENC

életének 61., házasságának 33. 
évében, türelemmel és méltóság-
gal viselt betegség után, 2012. ja-
nuár 14-én éjszaka szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait a csíksze-
redai Kalász negyedi temetőben 
helyezzük örök nyugalomra 2012. 
január 17-én, kedden 13 órakor. 
Emléke legyen áldott! A gyászoló 
család.



Sikerrel vette a hazai jégkorong-
bajnokság kvalifikációs második 
fordulójában mindkét mérkőzését 
a Gyergyószentmiklósi Progym. 
A gyergyóiak hazai közönség 
előtt szombaton este és tegnap 
délelőtt is legyőzték a Sportul 
Studenţesc csapatát. Mindkét 
mérkőzésen végleges fegyelmi 
büntetést kapott Ambrus Alpár, 
mindkétszer verekedésért.

Nagyon fontosnak bizonyult 
a Gyergyószentmiklósi Pro
gym hétvégi kettős győ

zelme a Sportul Studenţesc fölött, 
ugyanis a sikereknek köszönhetően 
immár középdöntős a pirosfehér 
csapat. A kvalifikációs körben három 
csapat érdekelt, a Galaci Dunărea, a 
Sportul Studenţesc és a Progym. Kö
zülük csak két gárda juthat be a kö
zépdöntőbe, ahol majd a MOL Liga 
alapszakaszának két leggyengébb 
romániai csapata csatlakozik a két 
hazai bajnokságban eddig érdekelt 
gárdához. A kvalifikációs kör első 
fordulójában a galaciak is legyőzték 
a bukarestieket, így az utolsó for
duló mérkőzéseinek eredményétől 
függetlenül a gyergyóiak és a Du

napartiak jutottak a középdöntő
be. Komolyan is vették a Progym 
hokisai a Sportul Studenţesc elleni 
találkozókat, szombaton már a 3. 
percben vezettek a gyergyóiak, és 
annak ellenére, hogy óriási volt a 
hazaiak fölénye, a meccs felénél 
egyenlítettek a bukarestiek. Igaz, a 
második szünetre már kettős előny
nyel vonulhattak a hazaiak. Az 51. 
percben büntetőlövéshez jutottak 
a vendégek, ám ezt nem értékesí
tették a fővárosiak. Az 55. percben 
tört ki egy tömegverekedés, az ese
tet Pál és Stoiculescu 2+2vel úszta 
meg, ám Ambrus és Vlad nagybün
tetést és végleges fegyelmit kapott. 
Másfél perccel a zárás előtt Popa 
hálója még egyszer megzörrent, így 
három góllal nyertek a hazaiak.

Tegnap délelőtt a vendégek ha
tározottabban kezdenek, néhány 
elpuskázott helyzetet követően a 
16. percben meg is szerezték a ve
zetést, de két perccel később már 
egygólos volt a Progym előnye. A 
második félidő elején a hazaiak 
növelték a különbséget, a gól után 
a pirosfehérek pörgősebb játékra 
váltanak, ám ez a továbbiakban 
nem hoz eredményt. Az utolsó 

játékrész elején emberhátrányból 
növelték előnyüket a hazaiak, majd 
Ambrus és Haba bunyója mozgatta 
meg a közönséget, ez utóbbi esetet 
követően a két verekedő nagybün
tetést és végleges fegyelmit kapott. 
A gyergyói hokis a két verekedés
nek és a két végleges fegyelminek 
köszönhetően a hétvégén Galacon 
biztosan nem lép jégre. A bunyó 
után még két gyergyói találat szü
letett, így a hazaiak a második 
meccset sokkal könnyebben nyer
ték, mint a szombatit.

Eredmények, állás
Gyergyószentmiklósi Progym 

– Sportul Studenţesc 4–1 (1–0, 
2–1, 1–0) és 6–1 (2–1, 1–0, 3–0) 
/Orbán 3, Daradics 2, Sára 2, 
Ambrus, Bilibók, Laczkó, illetve 
Gheorghe 2/.

1. Dunărea 2 2 0 0 0 43–11 6
2. Progym 2 2 0 0 0 10–2 6
3. Sportul 4 0 0 0 4 13–53 0

A kvalifikációs kör utolsó for
dulójában a Dunărea a Progym 
csapatát fogadja szombaton és va
sárnap. A körből az első két csapat 
jut tovább.

A csíkszeredai Vákár Lajos Műjég-
pálya adott otthont az elmúlt hét 
végén a hazai jégkorong U14-es 
korosztályában a Szuperliga első 
tornájának. A turnén két csíksze-
redai és egy gyergyószentmiklósi, 
egy brassói, egy fővárosi és egy 
ploieşti-i csapat vett részt. A 
négynapos tornán Csata Attila, 
Rédai Botond, Csomortáni Zsolt 
és Keresztes Levente vezette a 
találkozókat.

Eredmények
ISK–HSC I. Csíkszereda – 

ISK–HSC II. Csíkszereda 15–1, 
Gyergyószentmiklósi ISK – ISK–
HSC II. 0–12, Bukaresti AMGH – 
ISK–HSC I. 0–35, Brassói Corona 
– Olimpia Ploieşti 8–1, Gyergyói 
ISK – AMGH 12–2, ISK–HSC 
I. – Olimpia 15–0, Corona – 
ISK–HSC II. 3–6, Gyergyói ISK 

– Corona 7–2, ISK–HSC II. – 
AMGH 2–4, Olimpia – Gyergyói 
ISK 0–18, Corona – ISK–HSC 
I. 5–15, Olimpia – ISK–HSC II. 
2–8, AMGH – Corona 8–3, ISK–
HSC I. – Gyergyói ISK 5–6.

A Szuperliga második tornáját 
február 10. és 12. között rendezik, 
a helyszínről még nem döntött a 
szakszövetség, de vagy Csíkszere
da, vagy Gyergyószentmiklós lesz 
a házigazda.

Magyar kiszálláson
Az ISK–HSC Csíkszereda 

ifjúsági csapata csütörtöktől tar
tózkodik Magyarországon, Gál 
Sándor együttese tíz nap alatt 
lejátssza mind a nyolc mérkőzé
sét az A csoport középszakaszá
ban. Az ISK–HSC eddig a Va
sas SCvel játszott, és mindkét
szer vesztesen hagyta el a pályát, 

a szombati találkozót szétlövés 
döntötte el.

Eredmények: Vasas SC – ISK–
HSC 6–2 és 5–4 (szétlövéssel). A 
csíki gólszerzők: Tranca 4, Okos 
és Antal.

A csapat ma a Sapa Fehérvár 
AV19, holnap és szerdán a MAC 
Budapest, pénteken újra a Fehér
vár, szombaton és vasárnap pedig 
a Dab.Docler ellen lép jégre. 

Szombattól a Keresztes Ottó és 
Geréb István által edzett ISK–HSC 
csapata a magyar serdülőbajnok
ságban érdekelt, a kiszállás során az 
alapszakasz utolsó négy mérkőzését 
játssza le a gárda. A csapat szombaton 
és tegnap is vereséget szenvedett.

Eredmények: ISK–HSC – 
MAC Budapest 2–3 (a csíki gól
szerzők: Rokaly, Részegh), Sapa 
Fehérvár AV19 – ISK–HSC 1–0. 
A csapat ma Újpesttel játszik.

Véget ért Nove Mestóban a 
biatlon világkupasorozat 
5. futama. A 7,5 kmes női 

sprintet az orosz Olga Zaitseva 
nyerte, Tófalvi Éva a 21., Luminiţa 
Pişcoran a 35., Ferencz Réka a 68. 
helyen zárt. A 10 kmes férfi sprin
tet a norvég Emil Hegle Svendsen 
nyerte, Ştefan Gavrilă a 77. let. A 
10 kmes női üldözőszámban a 
norvég Tora Berger diadalmasko
dott, Tófalvi Éva a 23., Piscoran az 
53. lett, a férfiak üldözőversenyét 

az orosz Anton Sipulin nyerte. A 
csehországi vkfutamon, szerdán 
Tófalvi a 15 kmes egyéni futamon 
a 11. lett.

Öt vkfutamot követően a 
ranglistát a német Magdalena 
Neuer vezeti 588 ponttal, Tó
falvi 161 ponttal a 25., Pişcoran 
6 ponttal a 76., Ferencz Réka 1 
ponttal a 84. helyen áll.

A világkupasorozat hatodik ál
lomását AntholzAnterselvában ren
dezik csütörtök és vasárnap között.

A szlovák Eduard Giblak 
irányítja a kispadról teg
naptól a HSC Csíksze

reda jégkorongcsapatát. A tréner 
számos szlovák csapatot irányí
tott karrierje során, többek között 
Prešov, Igló, Turócszentmárton, 
Trencsén, Zólyom csapatait is. 
Hazáján kívül is tevékenykedett, a 
Sisak (horvát) és a Miesbach (né
met) edzője is volt. 1989től öt 
évig a csehszlovák U18as csapa
tot vezette, 2004 és 2006 között 
volt az UTE edzője, a lilák utolsó 
bajnoki ezüstérmüket Giblak irá
nyításával szerezték meg.

Hiába vezettek a meccs nagy 
részében pénteken a csíkiak Mis
kolcon, a Jegesmedvék a hajrában 
egyenlítettek, majd szétlövéssel 
szerezték meg a győzelmet. Pénte
ki és tegnapi vereségeit követően 
a „kicsi Volán” rájátszásért vívott 
harca megpecsételődni látszik, a 
fehérváriakon csupán egy bravúr 
segíthet: a ma esti HSC elleni mér
kőzést meg kell nyerjék, a Steaua a 
hátralévő összes meccsét el kell ve
szítse ahhoz, hogy a magyarorszá

gi csapat jusson a negyeddöntőbe. 
Pénteken egyébként vendégként 
csak a brassóiak tudtak nyerni.

Eredmények
Újpesti TE – Brassói Corona 

Fenestela 68 3–5 (1–1, 1–0, 1–4)  
/Szirányi, Roczanov, Gergely, illetve 
Borsos 3, Adorján, Filip/; Miskolci 
Jegesmedvék – HSC Csíkszere
da 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)  
/Nagy G., Saluga, Chmelo, Dubek 
(GWS), illetve Novak, Papp, Mi
hály/; Ferencváros – Sapa Fehérvár 
AV19 8–1 (2–0, 3–0, 3–1) /Hegyi 2, 
Nagy 2, Sivonen 2, Kiss, Hietamaki, 
illetve Hajós/; Dab.Docler – Steaua 
3–2 (3–0, 0–0, 0–2) /Hegyi Á. Z. 
2, Pavuk, illetve Nicolescu, Pascaru/; 
Dab.Docler – Fehérvár 10–0 (1–0, 
7–0, 2–0) /Papp 2, Virág 2, Ko
máromi, Szepessy, Sabados, Strenk, 
Jonkl, Tőkési/.

A Miskolc – Brassó, Ferenc
város – HSC és Újpest – Steaua 
találkozók lapzárta után értek 
véget. A Fehérvár – HSC mérkő
zést ma 19 órától a Digi Sport 2 
élőben adja.
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Harcos mérkőzéseken győzte le a Progym a bukaresti diákcsapatot. Az Sportulnak véget ért a bajnokság fotó: balázs katalin

hirdetések

AMBRuS ALpáR kétSZER iS BunyóZott

Középdöntős a Progym
Új edző a HSC-nél

Jól szerepelt Tófalvi

Ifjúsági jégkorong



Napról napra
szabadidő

ma

Hétfő
Az év 16. napja, az évből még 350 nap 

van hátra. Napnyugta ma 16.55-kor, nap-
kelte holnap 7.58-kor. 

Isten éltesse 
Dániel és Gusztáv nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ezen a napon 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Dániel jelentése Isten 

a bírám; a skandináv–német eredetű Gusz-
táv a gótok támaszát jelent. 

Január 16-án történt 
1945. A II. világháborúban, Budapest 

ostroma alatt a visszavonuló német csapa-
tok felrobbantották a Ferenc József (ma 
Szabadság) hidat. 

1992. Megszületett a megállapodás 
Kína és az Egyesült Államok között az 
amerikai szabadalmak, szerzői jogok és ke-
reskedelmi titkok védelméről. 

2003. Hétfőnyi személyzettel, köztük a 
világ első izraeli űrhajósával, Ilan Ramonnal 
a fedélzetén útnak indult a Columbia űr-
sikló. Február 1-jén, a Földre való visszaté-
rés közben az űrsikló felrobbant, mindenki 
életét vesztette. 

Január 16-án született 
1728. Niccolo Vito Piccini olasz opera-

szerző 
1847. Mikszáth Kálmán író, akadémi-

kus, a magyar kritikai realista próza nagy-
mestere 

1932. Dian Fosse amerikai állatvédő, 
etológus, gorillakutató 

Január 16-án halt meg 
1886. Amilcare Ponchielli olasz zene-

szerző 
1891. Léo Delibes francia zeneszerző 
1957. Arturo Toscanini olasz karmester
1995. Sík Ferenc Kossuth- és Jászai-dí-

jas színházi rendező, kiváló művész 

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika 
Marketing: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 
0733–110166. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, 
e-mail: office@hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Máthé László Ferenc, Berkeczi Zsolt, Antalfi József, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente peter.levente@hargitanepe.ro, 0755–042543 Terjesztési menedzser: 
Máté Lehel mate.lehel@hargitanepe.ro, 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918 December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az elofizetes@hargitanepe.ro címen, 
a postásoknál, a postahivatalokban, 
valamint banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

para

programajánló

Könyvbemutató
P. Buzogány Árpád Példák, példaképek, 

példabeszédek című, beszélgetések átiratait és 
interjúkat tartalmazó könyvét mutatják be 
ma Székelyudvarhelyen, a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont előadóter-
mében. A 17 órától kezdődő találkozó há-
zigazdája Szőcs Endre, a kiadványt Murányi 
János méltatja. A szerző a könyvben megje-
lenő beszélgetőtársai: Andrásfalvi Bertalan, 
Balázs Imre József, Balázs Lajos, Balla Zoltán, 
Bán Péter, Beke Sándor, Biró G. Albert, Dá-
vid Gyula, Demeter István, Ferenczi Géza, 
Gróf Péter, Harrach Gábor, Kallós Zoltán, 
Kedei Mózes, Kelemen Levente, Kis La-
jos, Kiss László, Lakatos Mihály, Lohinszky 
Loránd, M. Hubbes Éva, Maszelka János, 
Mátéffy Béla, Portik H. Kelemen, Ráduly Já-
nos, Romhányi András, Róth András Lajos, 
Sebestyén Péter, Siklódi Zsolt, Szakács István 
Péter, Szegedi Alice Torella, Székely József, 
Sztojka Ferenc, Sztojka Sándor, Veress Emőd, 
Zsidó Ferenc. 

Közkorcsolyázás
Újdonságként hét közben is közkorcso-

lyázást szerveznek a csíkszeredai Vákár Lajos 
Műjégpályán: szerdán délután hat és fél nyolc 
között várják az érdeklődőket, ekkor a belépti 
díj 5 lej. Aki szombaton szeretne korcsolyáz-
ni, azt este hét és kilenc óra között várják, va-
sárnap szintén 19 és 21 óra között lehet hasz-
nálni a jeget, amennyiben nincs mérkőzés az 
adott időpontokban. A hétvégi belépők ára 
alkalmanként 6 lej.

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

a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíksze-
reda, Petőfi Sándor utca 38. szám): holnap és 
csütörtökön 19, míg szombaton és vasárnap 
20 órától a Transformers című filmet, a Cats 
and dogs című filmet szerdán 20, szomba-
ton 16, vasárnap pedig 18 órától vetítik. A 
Sanctum című filmet szerdán, pénteken és 
szombaton 18 órától tekinthetik meg. A Yogi 
bear mesefilmet csütörtökön 17, míg vasárnap 
13 órától tűzték műsorra, míg Kylie Minogue 
koncertfilmjét pénteken 20 órától láthatják 
a mozirajongók. A Shrek mesefilm vetítési 
ideje: holnap 17, szombaton 13, vasárnap 16 
órától, az Alfa and omega című filmet pedig 
szombaton 11 órától kísérhetik figyelemmel. 
Az Oroszlánkirály mesefilmet vasárnap 11 órá-
tól láthatják. Helyfoglalás a 0757–565398-as 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon. 

a nap vicce

A Malév repülőgépe késve indul. A ste-
wardess mentegetőzik a hangosbeszélőn:

– Tisztelt utasaink! Szíves elnézésüket 
kérjük a hosszú késésért, de a pilótának 
valami nem tetszett a motor hangjában. A 
problémát megoldottuk, a cserepilóta kel-
lemes utazást kíván mindenkinek!

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

– Képzeld, Malvin, azt hallottam, hogy a postás egy kivételével
minden nőt lefektetett az utcánkban!

– Igen? Fogadni mernék, hogy az a nagyképű Irén lehet az, a 42-ből!

Drámapályázat

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház nyílt, egyfordulós 
drámapályázatot hirdetett a 

draMA V – kortárs színházi találkozóra. 
A pályázó magánszemély magyar, illetve 
román nyelven íródott drámát nyújthat 
be. A pályamű eddig színpadon be nem 
mutatott alkotás kell legyen. Tematikai 
és műfaji megkötés nincs, a pályamű ki-
zárólag a pályázó (szerző) saját alkotá-
sa, szellemi terméke lehet, melyet csak 
elektronikus formában fogadnak el. A 
pályázat díjazása: a zsűri által legjobb-
nak ítélt mű díjazása bruttó 1000 euró. A 

pályázatnak 2012. május 31-én 15 óráig 
kell megérkeznie az alábbi e-mail címre: 
office@szinhaz.ro. A pályázat jeligés. Az 
alkotáson és annak címén kívül kizárólag 
a pályázó egyénileg választott jeligéjét 
tartalmazhatja az e-mail. A pályaműn a 
szerző nevének vagy felvett művésznevé-
nek feltüntetése tilos! A pályázó nevét és 
jeligéjét tartalmazó zárt borítékot postán 
kérik eljuttatni a Tomcsa Sándor Színház 
címére: Tomcsa Sándor Színház 535600 
Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc, 
str. Tamási Áron, nr. 15, jud.: Harghita, 
Romania (Drámapályázat).
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mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti baleset-
ben 4 sérült személyhez, egy halálos ki-
menetelű munkabalesethez,  3 infarktusos 
esethez, 18 agyvérzéshez, 31 szívbeteg-
hez, 36 magas vérnyomásos esethez, 21 
csonttöréshez, 7 testi sértéshez, 35 külön-
böző traumához, 2 asztmás és 4 epilepszi-
ás krízishez riasztották a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a hely-
színre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 30 szülés, 13 áju-
lás, 8 ittas állapot, 8 kómás állapot, 7 gyo-
morgyulladás, 17 pillanatnyi elmezavar, 2 
allergiás reakció, 46 lázas állapot, 2 égés, 
illetve 1 felső tápcsatornai vérzés esetén. 
Nyilvános helyről 9 alkalommal riasztot-
ták a mentőszolgálatot. A héten összesen 
négy halottat jegyeztek.

hargitanépe
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó 550. könyve

Sas Péter: A heraldikus
Köpeczi Sebestyén József élete

és munkássága. I–II. 

Magyarország középcí-
merét, a királyi Romá-
nia címerét – amelyet 

a királyságra utaló jelképek nél-
kül ma is használnak –, Márton 
Áron püspöki címerét tervezte 
többek között Köpeczi Sebes-
tyén József, a XX. század egyik 
legjelentősebb heraldikusa. Sas 
Péter művelődéstörténész ter-
jedelmes monográfiában mutatja be a cí-
merfestő életét és munkásságát, rávilágítva 
arra, hogy Köpeczi művészként, művészet-
történészként egyaránt jelentőset alkotott, 

e mű ismerete nélkül rendkívül 
hiányos lenne a 20. századi er-
délyi szellemtörténetről alkotott 
kép. A Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó 550. köteteként megjelent 
monográfia 1300 oldalon, mint-
egy 1700 illusztrációval mutatja 
be ezt az életművet.

Forma: 193 x 274. Terjede-
lem: 624 + 648 oldal, amelyből 

72 oldal színes. Kivitelezés: Kötött. Ára: 
265 lej. A könyv megvásárolható a Guten-
berg Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi 
utca 4. sz. Tel: 0266–316798. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Éjszaka erős lehűlés, nap közben elszórtan hó-
szállingózás, a magashegyi övezetekben havazás  
várható. Az égbolt felhős, helyenként sűrű köd te-
lepszik meg, de nap közben néhány órára többfelé 
derült ég, napsütés várható. Észak-északnyugati 
irányból 10–20 km/h sebességű szél fúj.

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.január16.

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

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: .........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Hogy a fene enné meg! A nyavalya tör-
je ki! Ilyen és hasonló szitkok nem egyszer 
hangzanak el, amikor valami nem akar 
a legmeg felelőbben működni. Nyelvünk 
egyik tulajdonsága, hogy a bosszankodást 
kifejező szavaink a változatosságra töre-
kednek, amelyeket mindenki saját magá-
nak személyre szabhat, határ a csillagos 
ég és az idegesség foka. Gyerekkoromban 
még a Napsugár folyóirat hasábjain buk-
kantam rá Szántai János egyik írására, 
amely belopta magát a szívembe azzal, 
hogy ezeket az apró szitkozódásokat meg-
személyesítette. Valahogy úgy volt, hogy 
a főszereplő kisfiú emlegetésére tűntek fel, 
mintha ez a világ legtermészetesebb dolga 
lenne. Mármint a fene és a nyavalya. A 
fene kibújt a föld alól és elkezdett min-
dent megenni, a nyavalya pedig szintén 
azt csinálta, amihez értett: elkezdte kitö-
rögetni az útjába kerülő dolgokat. Mind-

ez arról jutott eszembe, hogy a napokban 
botlottam bele egy blogbejegyzésbe, ami 
egy nem mindennapi kiállítást mutatott 
be egy fotósorozattal. Megszemélyesített 
szójárások voltak kiállítva, amelynek 
minden egyes darabja megmosolyog-
tatta az embert. Például a halványlila 
dunsztot ki képzelte el már egy befőt-
tesüvegnyi halványlila anyagként? De 
ott volt még a fűzfán fütyülő rézangyal 
is, a radai rosseb (ezt valaki képzelte 
már el?), a híres Deákné vászna (amin 
védjegy is szerepelt: Made by Deákné), 
de még az annál különb gyolcsdarab 
is helyet kapott a kiállításon. Futottak 
még: a fába szorult féreg, az idő vasfo-
ga, az írói véna, de még a kezes bárány 
is. Ezek a nem létező tárgyak ott vannak 
világháló-szerte: elég, ha rákeresünk a 
sárga irigységre, vagy a bagolyra azzal a 
bizonyos réz testrésszel… 

Nem létező tárgyak
       villanás n Tamás Attila
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