
Van, ahol a kultúra része a korai gyermekVállalás

Tinédzserlányok anyaszerepben
Hargita megyében a székelyudvarhelyi kórházban szült a legtöbb kiskorú lány tavaly – derül ki a 
statisztikákból. A jelenség nem korlátozódik Udvarhelyszékre, sőt Hargita megyére sem, hiszen 
a lakosság számához viszonyítva az Európai Unióban Románia az első helyen áll e tekintetben. 

A lányanyák ügye ugyanakkor nem csak orvosi, szociológiai vagy éppen pszichológiai 
kérdéseket vet fel, hanem egy joghézagra is felhívja a figyelmet. > 6. oldal
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„Élő” múzeum nyílt 

Időutazás a 
napfénytető alatt
Székelyudvarhely olyan, ma is 

működő napfénytetős stúdióval 
büszkélkedhet, amely a múlt század 
elejére volt jellemző, azonban 
ma már a térségben is ritka-
ságszámba megy. A Kováts 
család műtermében egy „élő”  múze-
umot hoztak létre.

KevÉs a színÉsz

De mi lesz a 
színházzal?

Jó és rossz egyaránt történt a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-

dor Színház életében: figyelembe 
véve a jelenlegi körülmé-
nyeket, minden megvalósí-
tott produkció jó pillanat 
volt – mondta lapunknak Nagy 
Pál igazgató.

termés utca

Építhetnek 
a romák 

Gyanús módon kiállított sze-
mélyazonossági igazolvány-

nyal a kezükben a város területén 
építettek házat a Recsenyédről 
elűzött, és az udvarhelyi 
Termés utcába menekült 
romák. A város kétezer lej-
re büntette őket, és a munkálatok 
leállítását kérte. 

másképp is lesz iskola

Megkezdődött 
a második félév 

Ismét megteltek tegnap az iskola-
padok, Romániában több 

mint hárommillió diák és 
óvodás számára megkezdő-
dött a második félév. Öt hónapig 
tart, két hét vakációval.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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kiállítás egy évtized 
lenyomataival 2 Még nem büntettek 
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3Mozi, mely
kicsiben működik

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3347ì
1 amerikai dollár Usd 3,4245ì
100 magyar forint HUF 1,3973î

Hóhányók!*
Az egész brigád mehetett Csip-

kerózsika mellé az ágyba, mert el-
maradt minden, ami hófehér: her-
ceg, paripa és csapadék... De mikor 
eljött január második hétvégéje, s 
vele egy kiadós havazás, is-
mét letolt gatyával találta a 
hószolgálat embereit. Pedig 
Csipkerózsika már rég ébren volt, 
csak a hóhányók aludtak. 

3

     szász csaba



„Élő” múzeum nyílt KovátsÉKnál

Időutazás a napfénytető alatt
Kiállítás egy Évtized lenyomataival

Az idő bástyái 
az elmúlás ellen

székelyudvarhely olyan, ma is 
működő napfénytetős stúdióval 
büszkélkedhet, amely a múlt 
század elejére volt jellemző, 
azonban ma már a térségben is 
ritkaságszámba megy. a Kováts 
család műtermében egy „élő”  
múzeumot hoztak létre, ahol a 
fényképezőgép exponálásától 
egészen a fotó sötétkamrás 
előhívásig mindent megtekint-
hetnek az érdeklődők.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Székelyudvarhely, valamint 
Udvarhelyszék nem szű-
kölködik turistalátványos-

ságokban, jól bizonyítja ezt az 
évről évre környékünkre érkező 
turistaáradat. Azonban abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy ezt a sort folyamatosan 
bővíteni tudjuk, hiszen a térség 
rendelkezik kiaknázatlan művelő-
dési kincsekkel. Székelyudvarhely 
büszkélkedhet egy olyan fényké-
pész családdal, amelynek immár 
a negyedik generációja is műveli 
ezt a mesterséget, a modern tech-
nológia mellett megőrizve a régi 
korok gépeit. A város központjá-
ban a Kováts család műtermében, 
amely a huszadik század első évti-
zedében épült, számos értékes kép 
látta meg a napvilágot, a szó szo-

ros értelmében véve is, hiszen egy 
hajdanán is korszerűnek számító 
napfényműterem várta a magukat 
megörökíteni vágyókat. Azért kü-
lönleges ez a fényképezés, mert a 
villanyvilágítás kezdeteit megelő-
zően a fényképezés csak természe-
tes megvilágítással történhetett, 
így a célszerűen kialakított, nap-
fényműtermek tették lehetővé a 
fényképek elterjedését. A város-
ban napjainkban is működő stú-
dió tetőszerkezete lényegében egy 
nagy üvegablak, amit egy mozgat-
ható textilfüggöny borít a megfe-
lelő fényadagolás érdekében.

Az ehhez hasonló műtermek 
száma a mesterséges világítás el-
terjedésével gyorsan csökkent, 
így környékünkön legközelebb 
Kézdivásárhelyen találkozha-
tunk ilyen stúdióval, viszont az 
elmúlt száz év alatt kizárólag csak 
Udvarhelyen működött folyama-
tosan. A Kossuth utca 21. szám 
alatti napfényműtermet, amelyet 
egykoron idős Kováts István, 
majd ifjabb Kováts István, napja-
inkban pedig idősebb Kováts Ár-
pád, valamint fia, ifjabb Kováts 
Árpád működtet, egy „élő” mú-
zeumot alakítottak ki, ahol a 
nézelődők valóságos időutazást 
tehetnek a korabeli gépek, vala-
mint díszletek között.

– Szeretnénk, ha az udvarhelyi 

turistalátványosságok nem merül-
nének ki a szoborparkban, hanem 
az emberek felfedeznék a műte-
rem értékét is – fogalmaz Kováts 
Szidónia, az ifjabbik Kováts Ár-
pád felesége, aki maga is besegít 
férjének a családi vállalkozás to-
vábbvitelében.

Voltak már kisiskolás csopor-
tok, akik körbejárhatták a műte-
rem minden részét és betekintést 
nyerhettek a korabeli fényképké-
szítés folyamatába. Kováts Szidó-
nia szerint minden tárgyat érdek-
lődéssel és élvezettel tekintettek 
meg, a hajdani fényképezőgéptől 
egészen a segédtárgyakig. A gye-
rekek körében nagy sikernek ör-
vendett például a fényképezéshez 
szükséges fejtartó, amit – mivel 
nagyon hosszú ideig tartott egy 
fotó elkészítése – az alanynak 
kellett használnia a jó kép érde-
kében.

– Körülbelül öt éve fogalma-
zódott meg bennünk a múzeum 
kialakításának ötlete, azóta pedig 
folyamatosan dolgozunk ezen – 
meséli Szidónia, akit bevallása 
szerint férje mellett „megfertő-
zött” ez a fajta művészet. 

Elmondása szerint hosszú 
távon gondolkodnak az olyan 
korabeli ruhák beszerzésén is, 
amiben majd a fotóalanyok 
fényképeszkedhetnek kedvükre. 

Fényképet nézek, amely jó 
pár évvel ezelőtt készült egy 
udvarhelyszéki faluban. Jelzi 
az időt, ami egyes települése-
ken gyorsabban, máshol las-
sabban múlik. egy röpke pilla-
natot ragadott meg, átadva azt 
az örökkévalóságnak. a szavak 
mellett a fényképek árulkodnak 
mindarról, ami emlékünkben 
megmaradt. ezek a fotók az idő 
bástyái az elmúlással szemben, 
és néhány szorgos ember most 
várat épített belőlük. vasárnap, 
január 22-én nekünk is bemu-
tatják.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A Magyar Kultúra Napja 
rendezvénysorozat zá-
rónapján, január 22-én, 

vasárnap 12 órától Egy évtized 
fényképlenyomatai címmel gyűjte-
ményes kiállítás nyílik az Orbán 
Balázs szemével Udvarhelyszéken 
elnevezésű dokumentációs fo-
tótáborok anyagából. A Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrás-
központ által szervezett esemény-
nek az udvarhelyi Művelődési 
Ház koncertterme ad otthont.

A fotótáborok szervezése 
2002-ben kezdődött, Székely-
varság volt az első helyszín, nem 
véletlenül, vonzó volt ugyanis 
az ottani élettípus, illetve an-
nak hajlama a gyors változásra 
tudjuk meg Buzogány Árpád-
tól. A Forrásközpont munka-
társa volt könyvtárosként isme-
ri a dokumentálás fontosságát 
Mint mondja a képi dokumen-
tálás egészen másfaja dolog, 
és Udvarhely igen erős ebben, 
nagyon sokan és nagyon jól fo-
tóznak.

– Szőcs Endrével, a központ 
igazgatójával találtuk ki a doku-
mentálásnak ez a formáját, arra 
az elvre építve, hogy a falvak 
fényképes feltérképezése rend-
szeresen és rendezetten történjen 
– mondja Buzogány. A kezdetek-
ben évi egy fotótáborra futotta 
az intézmény költségvetéséből, a 
pályázási lehetőségekkel azonban 
sikerült ezt a számot megdupláz-
ni. Sokat segített, hogy a polgár-
mesteri hivatalok biztosították a 
fotósok ellátását és szállását is. 

a kézzelfogható elmúlás
– A fotók nagy része egy 

olyan kort idéz, amely mára a 
táborok nélkül talán láthatat-
lanná vált volna. Rohanó vi-
lágunkban a modernizáció, a 
politikai-gazdasági változások 
hullámai könnyen elnyelik az 
érintetlen udvarhelyszéki falvak 
lélekvesztőit – ezt már Balázs 
Ödön mondja, aki 2004-ben 
fotósként kezdte járni a falva-
kat, 2008-tól pedig a forrásköz-
pont munkatársaként a táborok 
szakmai felelőse. Ráhárult az a 
nehéz feladat, hogy a vasárnapi 
kiállításra kiválogassa (több ezer 
képből) a táborokban tíz év alatt 
megfordult ötvenkét fotós egy-
egy alkotását. Törekedett arra, 
hogy képviselve legyen minden, 
ami a településre, annak életre 
jellemző, legyen portré, tájkép, 
mutassák be a falvak arcát hét-
köznapokon, de szerencsés eset-
ben ünnepkor, jeles napokon 
is, amikor a helység más arcát 
mutatja. Hangsúlyt helyeztek 
a minőségre is, így már az első 
táborra hívtak olyan fotósokat, 
akiknek neve van a szakmában. 

Balázs Ödön elmeséli, hogy 
kezdetben a polgármesterek 
nem fogadták kitörő örömmel 
azokat a fényképeket, amelyek a 
számukra oly ismerős, megszo-
kott falusi életet tükrözték. Ők 
inkább olyan dolgokat örökítet-
ték volna meg, amelyekre büsz-
ke a falu. Csak évekkel később, 
amikor kiállításokra előkészített 
kinagyított fotókat ismét meg-
tekinthették, fedezték fel, hogy 
egy bizonyos épületet időközben 
lebontottak, hogy a kocsmában 
borozgató bácsi már nem él. Ek-
kor érzékelték, hogy az elmúlás 
mennyire kézzelfogható, mert 
meg volt örökítve. Az idő szá-
mukra is felértékelte a fotókat, 
ezt követően már teljesen pozití-
van viszonyultak a fotósok mód-
szereihez.

Balázs megjegyzi, hogy nem 
csak az idő múlását ábrázolják 
az alkotások. Látszik, ahogy a 
fotósok is egyre ügyesebbek, ta-
pasztaltabbak lettek, s tíz év táv-
latából az is kitűnik, hogy a digi-
tális technika térhódítása milyen 
hatalmas fejlődést hozott.
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társadalom

Körkép

Kovátsék műterme. A látogatóknak időutazásban lehet részük fotó: kováts fotó 

mit hoz a jövő?

A fotótáborok szervezői a dokumentumértéket látták a legfonto-
sabbnak, nem véletlen, hogy a ma már sokan szívesen használják a 
képeket állandó kiállításokon, művelődési házakban, polgármeste-
ri hivatalokban. 
A gyűjtemények pedig tovább fognak gazdagodni, hisz a táborozás 
folytatódik. Jövőre lefedik teljes Udvarhelyszéket, a tervek szerint 
ismét sorra veszik a községeket. Így már arról is képet kapnak, hogy 
mi változott tíz év alatt. Téma bőven van, a fotósok szerint egy falu 
„feltérképezésére� legalább egy hét kell, Udvarhelyszéken pedig 
126 önálló település van.



Körkép
társadalom

2011-ben a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház életé-
ben jó és rossz egyaránt tör-
tént: figyelembe véve a jelenle-
gi körülményeket, minden meg-
valósított produkció jó pillanat 
volt – mondta lapunknak Nagy 
Pál. Az intézmény igazgatója 
örömének adott hangot, hogy 
a Művelődési Házban beindult 
a generátor, ezáltal a helyi „di-
vatos áramszünetek” már nem 
veszélyeztetik az előadásokat.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Tavaly 61 nagyszínpadi, 
25 stúdió- és 25 vendég-
előadást, valamint 58 

egyéni műsort tekinthetett meg a 
székelyudvarhelyi közönség. Ke-
vesebb volt ugyan a premier, de az 
előadások száma nőtt. Az igazga-
tó véleménye szerint az udvarhelyi 
közönség kezdi megtalálni helyét 
a nagy sikerű kortárs drámafesz-
tiválon is. Hang- és fénytechni-
ka szempontjából a színház és a 
Művelődési Ház pályázatok útján 
korszerű berendezéseket (pultok, 
hangfalak, reflektorok) szerzett 
be az elmúlt évben. Figyelembe 
véve a gazdasági helyzetet, történ-
tek olyan dolgok, ami a munka 
körülményeit sokban javítják.

– Rengeteg tennivaló van 
még, nem dőlhetünk hátra elé-
gedetten. Nagyon rosszak voltak 
azok a pillanatok, amikor a kis 
fizetések miatt közkedvelt kollé-
gáinktól kellett megválnunk. Az 
is akadályozza a működést, hogy 
a megüresedett közszférai helye-
ket nehezen tudjuk pótolni, a 
társulat létszáma az elfogadható 
minimum alá süllyedt – fogalma-
zott Nagy Pál. A 2010–2011-es 
évadban ketten távoztak, egy új 
színésznő érkezett a társulathoz, 
Bekő Fóri Zenkő személyében.  

Most az évad közepén tartanak: 
készülnek a Csurulya Csongor 
által rendezett Terülj, terülj asz-
talkám című meseelőadásra, ezt 
követően nekifognak a harma-
dik nagyszínpadi előadásnak, az 
Örömállamnak, amelyet Vadas 
László rendez.

– Szeretnénk egy felolvasó-
színházat megvalósítani, mivel 
a terveink közt évente kettő sze-
repel, ez lesz a Tóth Árpád kol-
légánk által rendezett Ovibroder 
Garaczi Lászlótól. Főként az a cél-
ja a felolvasószínházaknak, hogy a 
központi épületből kivigyük a da-

rabokat, például iskolákba. Ha az 
energiánk engedi, megvalósítunk 
egy nyári előadást, amit majd ké-
sőbb be tudunk venni a repertoá-
runkba. Igazából ezzel zárnánk az 
évadot. Valamelyik előadásunkkal 
Kisvárdára is el szeretnénk jutni 
– nyilatkozta Nagy Pál. Február 
11-én újból farsangi bált szer-
veznek, továbbra is műsoron van 
a Nóra című stúdióelőadás, a De 
mi lett a nővel? stúdióelőadás, Az 
özvegy Karnyóné s két szeleburdi-
ak felolvasószínház, továbbá ők a 
társproducerei a Marosvásárhelyi 
Akadémiai Műhellyel a Kenyér-
rel a zsebben című előadásnak 
is, melyet Patkó Éva rendezett. 
Májusban lesz látható a Gazdag 
szegények, amely a Csíki Játék-
szín szilveszteri előadása. Erre a 
kiváltott bérletek érvényesek. Az 
új év folytatódik természetesen a 
2012–2013-as évaddal, amiben 
többek közt egy Ödipusz-előadás, 
valamint az ötödik dráMA kor-
társ színházi találkozó is szerepel.

KevéS A SzíNéSz, AlAcSoNyAK A béreK

De mi lesz a színházzal?

Tavalyi darabok ismét a színpadon. Új előadásokkal is készülnek fotó: balázs attila

Magyarországon turnéznak

Henrik Ibsen Nóra című drámájával magyarországi vendégjáték-so-
rozaton vesz részt a Tomcsa Sándor Színház társulata. Az itthon is 
nagy érdeklődés övezte előadást három anyaországi helyszínen kö-
vethetik figyelemmel az érdeklődők. 2012. január 20-án 17 órától az 
egri Gárdonyi Géza Színház stúdiószínpadán lép fel a társulat, 22-én 
18 órától a tokaji Paulay Ede Színházban, valamint másnap, január 
23-án 19.30-tól a Pesti Magyar Színházban adják elő Henrik Ibsen 
drámáját. A turné a magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
által kiírt pályázati támogatás segítségével valósul meg. „Nóra az a 
tipikus női alak, aki megpróbálja a legmegfelelőbb családi modell 
látszatát fenntartani. Nő, aki bár mindent megtesz családjáért, nem 
kérkedik vele, nem vár érte köszönetet vagy dicséretet, nem abban 
leli meg boldogságát, ha ő lehet a középpontban. Ennek ellenére azt, 
hogy mi játszódik le Nórában, csak ő tudhatja igazán…”

Mozi

Kicsiben 
működik

Nagy sikernek örvend az ud-
varhelyiek körében a relax 3D 
Klubmozi, egyelőre azonban nem 
sok esély van arra, hogy újra meg-
nyithassa kapuit a „nagy mozi”.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A múlt év vége óta egy új 
hang- és képvilágba nyer-
hetnek bepillantást az ud-

varhelyiek és környékbeliek: megnyi-
totta kapuit egy negyven férőhelyes 
3D-s mozi. A tulajdonosok szerint 
a Relax Klubmozi az igényes film-
színházak hangulatát tudja nyújtani 
a filmre éheseknek. A mozit üze-
meltető Gáspáry István Zsolt szerint 
hiánypótlásként indult el a 3D-s fil-
mek vetítése, hiszen nemhogy ezzel 
a technológiával való vetítés, de még 
a hagyományos mozizás is évek óta 
szünetel városunkban. Az üzemelte-
tő szerint a helyiség nem egy szokvá-
nyos mozi, inkább egy klubhelyiség, 
ahol a koktélt fogyasztó vendégek 
nyugodtan meg tudnak nézni egy jó 
filmet.

– A megnyitás óta nagy sikere 
van a klubhelyiségnek mind a fel-
nőtt, mind pedig a gyereknézők 
körében, amit talán az elmúlt évek 
legsikeresebb 3D-s produkciói-
nak számlájára is írhatunk – vallja 
Gáspáry. Az üzemeltető jövőbeli 
tervei közt említette, hogy rendsze-
ressé szeretnék tenni a klasszikus fil-
mezést is, és olyan filmek vetítésében 
gondolkodik, amelyek a látványvilág 
nélkül is élvezhetők. A tervek szerint 
a klasszikus filmek csütörtök-, illetve 
vasárnaponként 18 órától kerülnek a 
kínálatba.

A „nagy mozi” feltámadása egy-
előre várat magára: Gáspáry szerint 
jó, ha Udvarhelyen egy negyven 
férőhelyes termet meg lehet tölteni 
nézőkkel.
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Mekkora hóhányók ezek! – fakadt ki a hószolgálat em-
bereire szombat este az egyik udvarhelyi taxis, azt követő-
en, hogy alig 20-as tempóban is centikkel úsztuk meg az 
ütközést. Egyet kellett, hogy értsek vele, hisz én sem az első 
oszlopot adtam meg neki úticélkénk.

Amikor a városi hószolgálat részéről tavaly ismét 
elhangzott a „felkészültünk” –szokásos tél eleji fogada-
lom, őszintén drukkoltam azért, nehogy ismét álnok 
módon, orvul támadva meglepje őket az a sunyi tél, 
mint egyébként minden évben rendszeresen. S mivel 
novemberben egyáltalán nem havazott, már kezdtem is 
reménykedni: talán ezúttal nem csak a szájukat jártat-
ták. Hiba volt részemről. Hiba volt azt gondolni, hogy 
talán akad egy legény a gáton (értsd a hivatalban), aki 
meri feltételezni, hogy decemberben egyszerre csak le-
hullhat a hó. Pedig milyen szép a korábbi ígéret, misze-
rint 2011. november 15. és 2012. március 31. között 
a székelyudvarhelyi városháza felügyelő csoportja folya-
matosan követi az időjárás-előrejelzést, s a végrehajtó 
csoport elsőrendű, fizetett feladata nem a hóhullásban 
való gyönyörködés lesz, hanem a munkakezdés abban a 
szent minutumban, amint lehavazott. Mese habbal, hó 
volt, hó nem volt, volt egyszer egy szórógép, amely nem 

készült fel a télre, s már az első napon elromlott. Ezt 
követően aztán az egész brigád mehetett Csipkerózsika 
mellé az ágyba, mert elmaradt minden, ami hófehér: 
herceg, paripa és csapadék... De amikor eljött január 
második hétvégéje, s vele együtt egy kiadós havazás, 
ismét letolt gatyával lepte meg a hószolgálat embereit. 
Pedig Csipkerózsika már rég ébren volt, csak a hóhá-
nyók aludtak.

Szombat estére, amikor szalagvágás, dobszó és 
székely ruhás kislányok nélkül egész Udvarhelyt fel-
avatták városi korcsolyapályának, a taxisoknál elfo-
gyott a cérna. Amikor már harmadszorra hívták a 
hószolgálatot, hogy valamit azért már kéne tenni, azt 
a megnyugtató választ kapták, hogy most töltik a szó-

rófejes kocsit. Hogy addig mit csináltak, nem tudni, 
mint ahogy azt sem, hogy az illetékesek mit érthetnek 
a „időjárás-előrejelzés folyamatos követésén”? Mert hát 
egy egész ország napokkal előre tudta, hogy a hétvégé-
re komoly havazás várható. Szomorúan összegeztem, 
hogy mindössze kétszer havazott komolyabban ezen a 
télen, az égi áldás érkezése pedig mindkét alkalommal 
a meglepetés erejével hatott...

A habot a tortán az udvarhelyi polgármesteri hi-
vatal városgazdálkodási osztályának hétfői felhívása 
jelentette, ami nálam komoly fejvakarást okozott. A 
közleményben ugyanis kérik a magánházak tulajdono-
sait, intézmények és üzletek vezetőit, hogy végezzék el 
az épületeikhez tartozó járdarészek hótalanítási mun-
kálatait (bármit is jelentsen ez, mert nem találtam az 
értelmező szótárban!), és ezt tegyék rendszeressé (sic!). 
Bevallom, értékeltem az óvatos meg fogalmazást: nem a 
figyelmünket hívták fel, hogy tegyünk eleget kötelessé-
günknek, hanem megkértek minket erre. Egy szót sem 
írtak arról, hogy mi lesz, ha fülünk botját sem mozdít-
juk. Talán megbírságolnak? Egye fene, legyen, de akkor 
nekem is lesz egy kérdésem: az adófizetők pénzén élő 
hóhányókat ugyanezért mennyivel büntették meg?

Hóhányók!
                NÉZŐpoNt n Szász csaba



Gyanús módon kiállított sze-
mélyazonossági igazolvánnyal 
a kezükben a város területén 
építettek házat a Recsenyédről 
elűzött, és az udvarhelyi Termés 
utcába menekült romák. A vá-
ros kétezer lejre büntette őket, 
és a munkálatok leállítását kér-
te. Gábor Dénesék tovább épít-
keztek, így az ügyészségre ke-
rült az ügy, ahol úgy döntöttek: 
ugyanazon tettért kétszer nem 
felelhet senki, így megszüntet-
ték az eljárást. 

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

Érdekesen alakul a Recse-
nyédről Székelyudvarhelyre 
menekült roma család törté-

nete. Első lépésként – mint isme-
retes –, tisztázatlan körülmények 
között a családfő udvarhelyi sze-
mélyazonossági igazolványhoz ju-
tott. Alapos a gyanú, hogy ezt nem 
hivatalos iratok alapján készítették 
el, ugyanis egy olyan, közjegyző 
által kiállított iratot mutattak fel, 
amelyben az állt, a várossal bérleti 
szerződést kötöttek az ingatlanjuk 
alatt fekvő önkormányzati terü-
let használatára – ilyen szerződés 
viszont nem létezik. Később ki-
derült, törvényes kiskaput hasz-
náltak ki: ha egy rendőr kiszáll a 
helyszínre, és a szomszédok meg-
kérdezésével megállapítja, hogy 
az illető ott lakik, jegyzőköny-
vet készít, amely alapján az adott 
címre ki lehet állítani a személyi 
igazolványt. Az igazolvány tehát 
elkészült, második lépésként pedig 
a család építkezni kezdett: a Ter-
més utcában, a város területén fel-
húztak egy lakóházat. Nem kellett 
sok időnek eltelnie, a bethlenfalvi 
lakosok panaszától volt hangos a 
város. Rendszeres csendzavarás-
ról, kisebb tolvajlásokról szóltak a 
hírek, illetve lapunk is beszámolt 
arról, hogy a Termés utca elején ta-
lálható, régi állatnemesítő központ 
épületének önkényes lebontásába, 
elhordásába kezdtek a frissen be-
költözöttek. Információink sze-
rint a család tagjainak többször 
gyűlt meg a baja a rendőrséggel is, 
tavaly lopás miatt két személyt elő 
is állítottak. A bethlenfalviak, nem 
tűrve tovább a kialakult állapotot, 
azzal fenyegetőztek, hogy ha a vá-
ros nem tesz semmit a romák el-

költöztetése érdekében, akkor egy 
újabb recsenyédi botrányra lehet 
számítani. 

Gálfi Árpád, a „bethlenfalviak 
tanácsosa” az önkormányzat elé 
tárta problémájukat, így tavaly tör-
vénytelen építkezésért a polgármes-
teri hivatal kétezer lejre büntette a 
családot, és kérte a munkálatok le-
állítását. Gábor Dénesék folytatták 
az építkezést, ezért a hivatal a helyi 
ügyészséghez fordult: bűnügy tör-
tént, bontassák le házaikat. 

Mint megtudtuk, az ügyészség 

előbb visszaküldte az ügy iratcso-
móját a rendőrségre, hogy további 
bizonyítékokkal egészítsék ki azt. 
Mihai Avornicesei, a városi rend-
őrség munkatársa a téma kapcsán a 
Hargita Népe Udvarhellyel azt tu-
datta, hogy még tavaly eleget tett az 
ügyészség kérésének. Tanúkat hall-
gatott ki, illetve további dokumen-
tumokat csatolt a dossziéhoz, majd 
kérte a törvénytelenül építkezők 
esetének ügyészségi kivizsgálást, 
illetve a családfő bíróság elé állí-
tását. Ivanescu Georgica, az eset-

tel foglalkozó székelyudvarhelyi 
ügyész tegnap közölte, hogy mivel 
a város korábban kétezer lejes bün-
tetést szabott ki a törvénytelenül 
építkezőkre, nem tehetett mást, 
mint beszüntette az eljárást, hiszen 
„ugyanazon tettért nem lehet két-
szer felelni”.

Büntetést sem fizettek
– A büntetést nem is fizették 

ki, a jegyzőkönyvet sem írták alá, 
ezért kértük az ügyészség segítsé-
gét – emlékeztetett Gálfi Árpád, 

aki nem lepődött meg azon, hogy 
a történet ilyen fordulatot vett.

Mint mondta: ez Románia, a 
kiskapukat itt mindig meg lehet 
találni. 

Tavaly a városi önkormányzat bi-
zottságot is alakított a Recsenyédről 
Székelyudvarhelyre költözött roma 
család helyzetének kivizsgálása érde-
kében. Gálfi szerint hamarosan újból 
össze kell ülniük, hogy megoldást ta-
láljanak az új helyzetre. Egy bírósági 
döntés megkönnyítette volna a dol-
gukat, mert ha az kimondja, hogy az 
építkezés törvénytelen, az ingatlant 
rögtön le lehetett volna bontatni. 
Gálfi korábban lapunknak azt is nyi-
latkozta: ha megszületik a döntés, 
„neki lehet engedni a buldózereket 
a házaiknak”, erre ugyanis az ország 
több településén volt már példa. 

Farkas Domokos, a polgármes-
teri hivatal urbanisztikai osztályá-
nak vezetője tegnap azt mondta, 
még nem kapták meg az ügyészségi 
végzést, ám furcsállná, ha az az eljá-
rás beszüntetéséről szólna, hisz bár 
megbüntették a törvényszegőket, 
azok nem fizették ki a kétezer lejt, 
sőt, folytatták az építkezést.

– Nézzük meg először, hogy 
mit ír az ügyészség, és majd annak 
függvényében léphetünk tovább, 
hiszen az igazságszolgáltatás hatá-
rozata érvényes mindenkire, lehet, 
hogy azt nem léphetjük túl – érvelt 
Farkas Domokos. 

Éjjel dolgoznak 
Gálfi Árpád azt is elmondta, 

hogy az elmúlt hónapokban nem 
sokat változott a helyzet a Termés 
utcában, pontosabban annyival 
romlott, hogy az új lakók áttértek 
éjjeli műszakra. 

– Zakatolnak, egész éjjel dön-
getnek, csattognak és pakolgatnak. 
Éjjel hordják a lovaikat, a lakók pe-
dig nem tudnak aludni. Már hívtuk 
emiatt a 112-es számot is, a lakók 
rendszeresen engem költenek fel, 
hogy tegyünk valamit – ecsetelte 
Gálfi, aki szerint tűrhetetlen állapot 
uralkodik ezen a városrészen. 

A tanácsos arról is tud, hogy a 
roma család – talán bebiztosítva ma-
gát – az Éltetőkút utcában telket vá-
sárolt, immáron törvényesen, és épít-
kezési engedélyt is kértek rá. Így ha-
marosan egy újabb székelyudvarhelyi 
ingatlannal bővül a problémás, ön-
magukat „lótermesztőknek” nevező 
személyek vagyonállaga.

Riport
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SzékelyuDvARhely, TeRméS uTcA

Építkezhetnek a recsenyédi romák 

> Filmvetítés. Filmvetítésre kerül 
sor  január 17-én délután 4 órától a 
magyar kultúra napi programsorozat 
keretében a városi könyvtárban. A 
Szabó Károly és Dénes Emese által, 
2010-ben készített dokumentumfilm 
a recsenyédi Bomhér Dénes vallomá-
sait örökíti meg, amint életéről, illet-
ve a „nagy háborúról”, a kollektivizá-
lásról beszél.

> Holtan találtak egy hölgyet. 
Tegnap reggel egy 54 éves halott nő 
holttestére bukkantak a Fások utcá-
ban. K. R. tetemére a  Nagy-Küküllő 

partján találtak rá, viszont a jelenlegi 
információk szerint nem tudják, mi 
volt a halál beálltának oka. 

A rendőrség tájékoztatása szerint 
az elhunyt testén nem volt semmiylen, 
erőszakra utaló nyom, a halál okát a 
boncolás fogja kimutatni. A kivizsgá-
lás folyamatban van.

> Terápiás programok függők-
nek. A Bonus Pastor Alapítvány sze-
retettel ajánlja segítségét alkohol-, 
drog-,gyógyszer-, nikotin-, illetve já-
tékfüggő férfiak és nők, valamint csa-
ládtagjaik számára, rövid vagy hosszú 

terápiás programok formájában. 
Legközelebb tizenkét napos (rö-

vid) terápiát február 6–17. között tar-
tanak Ludas mellett, Magyarózdon, a 
Drogterápiás Otthonban. A jelentke-
zési határidő január 30. A hosszú terá-
piára a 18–50 év közötti férfiak egész 
év folyamán bármikor bekapcsolód-
hatnak. 

Érdeklődni lehet Székelyudvar-
helyen a 0723–779378-as telefonszá-
mon, Geréb Gézánál. Ha kapcsolat-
ban vannak segítségre szorulókkal, 
kérik, hogy tájékoztassák őket a prog-
ramokról.

> Folytatódnak a Rendhagyó Tanórák. 
Január 19-én, csürtötökön 18 órától, a ma-
gyar kultúra napja alkalmából ismét Rend-
hagyó Tanórára kerül sor a székelyudvarhelyi 
Face Tea Houseban, az Udvarhelyi Fiatal Fó-
rum szervezésében. Szász Mihálykó Mária, a 
Tamási Áron Gimnázium magyar szakos 
tanárna lesz az idei év első előadója, az est 
témája a férfi ego a magyar szerelmi lírában. 
A tanórát gitárest követi. Középiskolás és 
egyetemista diákok fognak zenélni, az alka-
lomhoz illő magyar dalokat, megzenésített 
verseket lehet majd velük együtt énekelni. A 
tanórára minden korosztályt szeretettel vár-
nak, a belépés díjmentes.hí
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 „Lótermesztők�. Gyarapíthatják az Éltetők utcai romasort fotó: balázs attila



Az elmúlt napokban lehul-
lott hó mennyisége számos 
helyen nehézkessé tette a 
közlekedést, legyen az járda 
vagy útfelület. A polgármes-
teri hivatal városgazdálkodási 
osztálya felhívással fordult a 
székelyudvarhelyiekhez: a bal-
esetek elkerülése érdekében 
kérik a magánszemélyeket és 
cégeket, hogy takarítsák el a 
havat a portájuk elől.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy Székelyud-
varhelyen leginkább a 

magánházak tulajdonosai veszik 
komolyan a járdák hótalanítását, 
tudniillik a tömbházak lakói 
a munkamegosztásra hivat-
kozva hajlamosabbak elhanya-
golni azt. Mint ismeretes, a 
hótalanítás elmulasztásáért a la-
kószövetségeket megbüntetheti 
a polgármesteri hivatal, ugyanis 
ők felelnek a tömbházak közötti 
járdák állapotáért. Bakó Kata-
lin, városgazdálkodási osztály 
munkatársa elmondta a Hargita 
Népe Udvarhelynek, hogy sem 
idén, sem 2011-ben nem róttak 

ki büntetéseket a mulasztás vé-
gett. – Folyamatosan szoktuk 
ellenőrizni, hogy a város melyik 
területén takarítják a járdákat. 
Felhívásokat viszünk oda, ahol 
rendszeresen elhanyagolják a 
hótalanítást – ismertette Bakó 
Katalin. Az önkormányzat 
2005/74-es számú határozatá-
nak értelmében jogi személyek 
esetében 500-tól 1000, magán-
személyeknél pedig 25-től 250 
lejig lejig terjedhet a kiszabható 
pénzbírság.

A havas járdák miatt nem 
nőtt a balesetek száma a megyé-
ben – tudtuk meg a Hargita Me-
gyei Mentőszolgálat diszpécse-
rétől. Múlt heti összesítésükben 
összesen harminc csonttörés 
szerepel. Öt autóbalesethez ri-
asztották őket, és négy sérültet 
láttak el. A diszpécser szerint 
ezek az adatok egyáltalán nem 
kirívóak, nincs több riasztásuk, 
mint amikor szárazak az utak. 
Az időváltozás kapcsán megje-
gyezte, hogy különböző trau-
mák miatt 35, magas vérnyomás 
miatt 36, szívbeteghez 31 alka-
lommal, szülő nőkhöz ugyan-
csak 31-szer hívták a szolgálat 
munkatársait.

Magyarországon a héten több 
szervezet és parlamenten kívü-
li párt is utcára hívja az embe-
reket a kormány védelmében. 
A Magyar Polgári Párt kezde-
ményezésére hét székelyföldi 
városban is csatlakoznak a fel-
híváshoz. Január 21-én, hazai 
idő szerint 17 órakor, a buda-
pesti Hősök terére szervezett 
megmozdulással egy időben a 
székelyudvarhelyi Emlékezés 
parkjában gyülekeznek az ügy-
gyel szimpatizálók.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Növekvő aggodalommal 
figyeljük Erdélyből és 
Székelyföldről, hogy a 

nemzetközi nyilvánosságban meg-
jelenő hazug és elfogult híradások 
miképpen erősítenek föl egy olyan 
közhangulatot, amely méltatlan és 
igazságtalan színben tünteti fel Ma-
gyarországot – vélekedik Szász Jenő. 
Az MPP elnöke szerint a Kárpát-
medencében minden, magát ma-
gyarnak valló ember számára fontos 
a magyar nemzet függetlensége és 
fölemelkedése. Ezért január 21-én 
délután, hazai idő szerint 17 órára, 
a budapesti Hősök terére tervezett 
megmozdulással egy időben hívják 
szolidaritási akcióra mindazokat, 
akik most úgy érzik, rajtuk a sor. A 
székelyudvarhelyi megmozdulás 
helyszíne az Emlékezés parkja.

– Az anyaországban 2010-ben 
bekövetkezett kedvező fordulatot 
követően ma már valós és tényleges 
nemzeti egységről beszélhetünk. Az 
állampolgárság kiterjesztésének kö-
szönhetően immár közjogi értelem-
ben is a nemzet tagjainak érezhetjük 
magunkat. A nemzeti összetartozás 
törvényének életbe lépésétől június 
4. már nemcsak a gyász napja, hanem 
az együvé tartozás bizonyosságáé is. 
A keresztény hagyományokra és a 
Szent Koronára hivatkozó új Alap-
törvény egyben a nemzet egységének 
okmánya. A választójog kiterjesztése 
pedig a kölcsönös bizalom és a közös 
felelősségérzetünk garanciája. Éppen 
e közös felelősségérzet késztet most 
arra bennünket, hogy viszonozzuk a 
ránk irányuló figyelmet és kiálljunk 
Magyarország mellett, felemeljük sza-
vunkat a magyar kormányt ért táma-
dásokkal szemben – írja a sajtónak el-
juttatott közleményében Szász Jenő.

Az egyik közösségi oldalon ma-
gukat fiatal, civil értelmiségieknek ne-
vezők Bízunk a kormányban névvel 
indítottak csoportot, hogy „összefog-
ja azokat az embereket, akik bíznak a 
kormányban”. A tüntetések közül a ja-
nuár 21-ére, szombatra meghirdetett 
Békemenet Magyarországért című 
rendezvény szervezői számítanak a 
legtöbb résztvevőre: százezer embert 
várnak a Hősök terére. A szervezők 
szerint a menet kiállás lesz „elsősor-
ban Orbán Viktorért, másodszor a 
kormányért és Magyarországért, har-
madsorban mindnyájunkért”. 

Téli közlEkEdés

Még nem büntettek 
havas járdák miatt

székElyudvArhEly

Szimpátiatüntetés 
a magyar kormányért

ismét megteltek tegnap az is-
kolapadok, országos szinten 
több mint hárommillió diák és 
óvodás számára megkezdődött 
a második félév. Ez öt hónapig 
tart, és magában foglal egy két-
hetes tavaszi vakációt április 
7–22. között, valamint két sza-
badnapot, május 1-jén és június 
4-én, pünkösdhétfőn.

HNU-információ

Félév végén szervezik meg 
a 2., 4. és 6. osztályokban 
a tudásfelmérő teszteket, 

a nyolcadikosok záróvizsgáit, 
illetve a végzősök érettségijét.

A tanév újdonsága a tavaszi 
vakációt megelőzően zajló, Is-
kola másképp elnevezésű hét, 
ekkor oktatás helyett különféle 
egyéb programokat szerveznek 
majd, köztük kulturális, mű-
szaki, tudományos, sport- és 
önkéntes tevékenységeket. 

Figyelmet fordítanak továb-
bá a környezetvédelmi, egész-
ségügyi és közlekedési nevelés-
re, illetve tűzvédelmi felkészí-
tőket is tartanak a diákoknak. 

Lényegesen megváltozott 
a tanév struktúrája: egy héttel 
hosszabb volt a téli szünet és a 
tavaszi is egy héttel tovább tart, 
a nyári viszont rövidebb lesz. 
Mindez a nyugat-európai mo-
dellt követi. 

A második félév június 22-
én ér véget, a nyári szünidő 
2012. június 23-tól szeptember 
9-ig tart majd.

MáskéPP is lEsz iskolA

Megkezdődött 
a második félév

társadalom
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> Fotókiállítás. Ozsváth Pál fényké-
pész munkáiból nyílik kiállítás szerdán 
17 órától a Hargita Megyei Hagyomány-
őrzési Forrásközpont előadótermében. A 
fotózással és filmkészítéssel évtizedekig 
foglalkozó és Székelyudvarhelyen meg 
környékén ismert Ozsváth Pál képeiből 
válogatva a közelmúlt olyan életkockái 
kerülnek a néző elé, amelyek dokumen-
tum jellegüknél fogva is értéket képvisel-
nek.

> Varázsének a magyar kultúra nap-
ján is. A Magyar Kultúra Napját övező 
egyhetes rendezvénysorozaton az Ud-

varhely Táncműhely is fellép, mégpedig 
a Varázsénekkel. A folklórszínházi elő-
adásra január 21-én, szombaton 19 órától 
kerül sor. A nagy sikerű produkciót más-
nap este Gyergyószentmiklóson mutatja 
be társulat, a magyar kultúra napja ottani 
ünnepélyén a Gyergyószentmiklósi Mű-
velődési Központ meghívásának eleget 
téve.  

> Gyerek- és felnőtt táncház. Az 
Udvarhely Táncműhely és a Ziccer 
Egyesület szervezésében január 17-től 
folytatódik a néptáncoktatás gyerme-
keknek. A keddenkénti foglalkozások 

két korosztálynak szólnak: az óvo-
dáskor előtti gyermekeket 16.30-tól, 
míg az óvodásokat 17 órától várják 
Albert Éva és Pál Levente hivatásos 
táncosok, illetve Hadnagy Kamilla 
zenész. Az új évben is lesz csütörtö-
könként táncház: első alkalom január 
19-én, csütörtökön este 20 órától. A 
muzsikát ifj. Sipos Dezső és zeneka-
ra szolgáltatja. A táncház kezdetén 
vajdaszentiványi táncokat oktatnak 
Oláh Hilda és Boros Béla hivatásos 
táncosok. A hölgy résztvevőknek ta-
nácsos vászon zsebkendőt hozniuk 
magukkal. hí
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A tömbházlakók többnyire elhanyagolják a járdák hótalanítását fotó: haáz sándor

 Példabeszédekkel folytatódott a rendezvény. 
A magyar kultúra napi rendezvénysorozat második napján, azaz 
tegnap délután mutatták be P. Buzogány Árpád Példák, példa-
képek példabeszédek című könyvét. A Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont előadótermébe számos neves beszél-
getőpartner jött el találkozni a szerzővel. A bemutató előtt a 
Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának kórusa énekelt néhány 
dalt. A forrásközpont munkatársai azzal a szándékkal ajánlják 
az új könyvet az olvasóknak, hogy figyeljenek ezután is azokra, 
akik közülünk emberi és szakmai értékeikkel magasodnak ki, 
továbbá példaképeink lehetnek. A már hagyományosnak mond-
ható rendezvénysorozat január 15–22. közt zajlik. 



Hargita megyében a székelyud
varhelyi kórházban szült a leg
több kiskorú lány tavaly – derül ki 
a statisztikákból. A jelenség nem 
korlátozódik Udvarhelyszékre, 
sőt Hargita megyére sem, hiszen 
a lakosság számához viszonyít
va az Európai Unióban Románia 
az első helyen áll e tekintetben. 
A lányanyák ügye ugyanakkor 
nemcsak orvosi, szociológiai 
vagy éppen pszichológiai kérdé
seket vet fel, hanem egy joghé
zagra is felhívja a figyelmet.

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

A vezető hírek között sze-
repeltek az év elején az 
országos sajtóban azok a 

tudósítások, amelyek tizenegy-
néhány éves romániai kislányok 
anyává válásáról szóltak. Bár haj-
lamosak vagyunk azt hinni, hogy 
ami rossz, csak máshol történhet 
meg, ha végignézzük a statisztiká-
inkat, kiderül: nálunk sem megy 
ritkaságszámba az, hogy tiné-
dzserlányok anyává válnak.

A megyei közegészségügyi 
igazgatóság által rendelkezé-
sünkre bocsátott adatok szerint 
tavaly – akárcsak tavalyelőtt – a 
Székelyudvarhelyi Városi Kórház-
ban szült a legtöbb kiskorú lány, 
szám szerint 84, közülük tíz volt 
14 évnél fiatalabb. A Csíkszeredá-
ban szült 51 kiskorú anya közül öt 
volt 14 év alatti, Maroshévízen a 
tízből kettő, míg a gyergyói kór-
házban 22 tizenéves lány hozott 
világra gyermeket, de ők mind 14 
év fölöttiek voltak.

A statisztikák 
nem árulnak el mindent
Statisztikáink nem eléggé ár-

nyaltak e téren, így csak feltéte-
lezni tudjuk – illetve az e téren 
jártas szakemberek véleményére 
hagyatkozunk –, hogy az anyává 
vált tizenéves lányok jó része nem 
átlagos, szervezett körülmények 
között élő családból való, hanem 
többségük olyan társadalmi kate-
góriák tagja, olyan környezetből 
jön, ahol a korai gyermekszülés 
elfogadott szokás, ahol maga a 
környezet annyira szervezetlen, 
hogy még a tizennégy évesnél fi-
atalabb lányok anyává válása is 
természetes.

– Az ilyen környezetben, ahol 
akár a több partnerrel fenntartott, 
vagy éppen kiskorúakkal folytatott 
szexuális kapcsolat is hétköznapi le-
het, egy kislány számára annyi más 
lelki sérülést okozó tényező van, 
hogy a gyermekszülés már nem is 
mondható számottevő traumának 
– véli Albert Ildikó klinikai szak-
pszichológus. Hozzátette: ha vala-
milyen sajátos körülmény folytán 
rendezett családban élő, de naiv 
lánykával fordul ez elő – ami sze-
rinte nem gyakori –, hatalmas lelki 
terhet róhat a tinédzserre. Bár pozi-
tívnak mondható példákkal is lehet 
találkozni, hiszen ismertek olyan 

esetek, amikor az anyává vált diák-
lány mellé odaálltak a szülei, felvál-
lalták a gyermeknevelést, az anya 
pedig visszaülhetett az iskolapadba, 
hogy befejezze tanulmányait.

Kultúra kérdése
A hivatalos statisztikákban te-

hát nem szerepel külön, hogy a ti-
nédzseranyák hány százaléka roma 
nemzetiségű – mégis valószínűsít-
hető, hogy közülük kerülnek ki a 
legtöbben. A romák között ugyanis 
még ma is szokás a tizenéves fiata-
lok „összeházasítása”, a korai gyer-
mekvállalás pedig szinte társadalmi 
elvárás. Így történhet meg, hogy 
16-17 éves lány már a második vagy 
éppen harmadik gyermekét hozza 
világra.

– Egy tizennégy évesnél fiata-
labb lány semmilyen szempontból 
sincs felkészülve az anyaságra. A 
tizennégy év felettiek esetében már 
árnyaltabb a kérdés. Mondjuk egy 
18 éves fiatal, aki tegyük fel egy sta-
bilnak mondható párkapcsolatban 
él, akár fel is lehet készülve az anya-
szerepre – vélte Albert Ildikó. Sze-
rinte ma az anyaságról való felfogás 
is „infantilizálódott”, sokan 20-30 
éves korukban sincsenek felkészül-
ve az anyaságra, a felkészületlenség 
tehát nem kizárólag a tinédzser-
anyákra jellemző.

Dr. Hompoth György szülész-
nőgyógyász azt mondja, általában 
három kategóriába sorolhatók be 
a tinédzser kismamák: vagy romák, 
ahol a korai gyermekvállalás szok-

ványos, vagy szociálisan hátrányos 
helyzetű családból származik az 
anya, vagy olyan tinilány, aki fél a 
szüleitől, fél elmondani nekik, hogy 
terhes, és addig vár, amíg nem ma-
rad más választása, mint megszülni 
gyermekét. Ám ez a kategória nem 
túl népes – ennek ellenére érdemes 
szót ejteni róla, ugyanis nemcsak 
a biológiai érés tehető egyre fiata-
labb korra, hanem a szexuális élet 
megkezdése is, és a tinédzserek sze-
xualitásával sok szülő nem tud mit 
kezdeni. A gyermeket szülő kisko-
rúak zöme az első két csoportba 
tartozik.

– Azért veszélyeztetettebbek, 
mint a már idősebb várandós nők, 
mert nincsenek felkészülve az anyá-
vá válásra, nem tudják, mi a terhes-
ség, vagy mi a szülés – magyarázta 
Hompoth doktor, aki egy friss pél-
dát mond:

– Vasárnap végeztem császár-
metszést egy 15 éves roma lányon, 
aki 27 hetes terhes volt, és ikrei szü-
lettek. Ez a lány a terhessége alatt 
egyszer volt a családorvosánál, és 
ebben kimerült a terhesgondozás. 
Azt sem tudta, hogy ikreket vár – 
mondta a szakember, aki éppen azt 
látja a legnagyobb bajnak, hogy a 
már említett kategóriákba tartozó 
tinédzseranyák, ha biológiailag fel 
is vannak készülve a gyermekszülés-
re, nem ismerik és nem használják 
ki a terhesgondozás nyújtotta lehe-
tőségeket. Emiatt gyakoribb náluk 
a terhességi komplikáció – mert ha 
gond van, nem veszik észre időben 
–, vagy éppen a koraszülés.

Joghézag 
a gyermekvédelemben
– Ha kiskorú lány hoz világ-

ra gyermeket, mi erről értesítést 
kapunk. Megvizsgáljuk az anya 

életkörülményeit, és ha szükséges, 
beavatkozunk – mondta meg-
keresésünkre Elekes Zoltán, 
a Hargita Megyei Szociális és 
Gyermekjogvédelmi Igazgatóság 
vezetője. Mivel ezekben az ese-
tekben az anya maga is gyermek, 
ha szükségesnek találják, őt is ki-
emelhetik a családjából, bár ilyen 
az igazgató szerint ritkán fordult 
elő. Inkább az a gyakoribb, hogy 
az anya maga kéri, az újszülöt-
tet vegyék el, és helyezzék el a 
gyermekvédelmi rendszerben. 
Ilyen esetben a pici hivatásos ne-
velőszülőkhöz kerül, Románia 
ugyanis nem a hollywoodi filmek 
világa, ahol a gyermekét világra 
hozó tinédzser egy gyermektelen 
párt örvendeztet meg azzal, hogy 
örökbe adja a kicsit.

– Lévén, hogy az anya kisko-
rú, a hazai törvények értelmében 
nem adhatja örökbe a gyermekét. 
Ahhoz, hogy ezt megtehesse, 
meg kell várni, hogy nagykorú-
vá váljon – magyarázta Elekes. 
A romániai törvények ugyanis 
nagyon védik a szülők jogait, 
sokszor akár a gyermek rovására 
is. Ebben az esetben még azt sem 
teszik lehetővé, hogy a kiskorú 
szülők gyermeke mellé gyámot 
nevezzen ki a hatóság, aki képvi-
selje a gyermek jogait.

– Ez egy függő helyzet. A je-
lenlegi törvények nem kínálnak 
semmiféle választ arra a kérdésre, 
hogy ki képviselje törvényesen 
a kiskorú szülők gyermekét, így 
emiatt az újszülött nem adható 
örökbe – mondta Elekes Zoltán.

Romániában egyébként kö-
zel 50 ezerre tehető évente a ti-
nédzserterhességek száma, és az 
anyák körülbelül kétharmada 
meg is szüli gyermekét.
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Izgalmas, mezőgazdasági téma
körben zajló megbeszélésnek 
adott otthont tegnap a csík som
lyói multifunkcionális központ. 
Az élénk szaktanácsadói te
vékenységet kifejtő CDC Con
sulting partnereiként megje lent, 
különböző agrárjellegű te vé
keny séget folytató intézmé nyek 
képviselői értékelték az ágazat 
helyzetét, illetve ismertették a 
gazdák számára hasznos, aktu
ális információkat.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Tavaly októberben indította 
be a CDC Consulting a 
mezőgazdasági szaktárca 

által célirányos világbanki hitel
ből finanszírozott, a térség gazdái 
számára ingyenes mezőgazdasági 
szaktanácsadást biztosító szolgál
tatását. Jelenleg négy településen 
működnek irodák, Csíkszeredá
ban, Csíkszentkirályon, Gyer gyó
remetén és Homoród almáson. 
Az érintett szakintézményekkel, 
egyesületekkel, önkormányzatok
kal együtt működve hatékonyan si
került tevékenykedni, egyre többen 
keresik fel az irodákat, ahol a gaz
dák segítséget kapnak a különböző 
pályázatok elkészítésével kapcsola
tosan – hangzott el a konferencián.

– Az a cél, hogy az érdeklődő 
gazdák egy helyen juthassanak hoz
zá az őket érintő összes fejlesztési, 
szabályozási, gazdasági, környezet
védelmi információhoz. Zökkenő
mentes tevékenységünk érdekében 
az egész megyére kiterjedő part
nerségi hálózatot alakítottunk ki, 
amelynek tagja például a megyei 

tanács, a megyei agrárkamara, a ki
fizetési ügynökség, a környezetvé
delmi ügynökség, a mezőgazdasági 
igazgatóság, de részt vesznek benne 
partnerként civilszervezetek, mint 
például a Romániai Magyar Gaz
dák Egyesülete vagy az Agrocaritas. 
Csatlakoztak továbbá vállalkozók, 
illetve a LAM alapítvány pénzügyi 
szolgáltatását működtető, a gaz
dák számára hitelt nyújtó egysége. 
Ilyen módon ügyfeleinknek mind 
az EUs pályázati lehetőségekről, 
mind egyéb finanszírozási lehetősé
gekről, technológiai lehetőségekről 
kielégítő szaktanácsadást tudunk 

nyújtani – ismertette a tevékeny
séget Csák László közgazdász, a 
CDC Consulting igazgatója.

Az ingyenes szaktanácsadást biz
tosító projekt számára a világbanki 
hitel júliusig biztosít finanszírozást, 
de az élénk érdeklődés világossá 
tette, hogy hosszabb távon is len
ne igény a szolgáltatásra. Annál is 
inkább, mert máris kézzelfogható 
eredményekről számoltak be példá
ul Gyergyóremete esetében. 

– Talán a legfontosabb bizo
nyítéka annak, hogy hatékonyan 
működik a projekt keretében létre
hozott tanácsadói rendszer, a reme

tei példa: tíz olyan fiatal gazdától 
érkezett pályázat a 112es intézkedés 
december–januári kiírására, akiket 
az ottani iroda munkatársai láttak el 
a szükséges információkkal – fogal
mazott Tánczos Barna államtitkár, 
aki az EU 2013 utáni vidékfejlesztési 
politikájáról tartott előadást a ren
dezvényen.

Laczkó Elemér, Gyergyóremete 
polgármestere hozzátette, kezdet
ben még győzködni, biztatni kellett 
a helyi gazdákat a projektírásra, ám 
a jó példák, és nem utolsósorban a 
hatékony szaktanácsadás mára meg
növelték a pályázói kedvet.

A rendezvényen elhangzó kü
lönböző tematikájú, a gazdák 
számára kiemelten hasznos infor
mációkat tartalmazó tíz előadást 
kamerák rögzítették. A filmezett 
anyagot a szervezők a közeljövő
ben közzéteszik az általuk mű
ködtetett www.agrartanacsadas.
ro honlapon. Így az internet
felhasználó gazdák közvetlenül 
juthatnak hozzá az előadásokon 
elhangzott információkhoz, de a 
program lebonyolítóinak szándé
kában áll a különböző helyi, illetve 
regionális tévéstúdiókhoz is eljut
tatni a felvett anyagot. 

Az Országos Réz, Arany és Vas, Minvest Rt.
Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyv
be J19/31/1990es szám alatt (CUI RO11418778), a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) 
jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei Törvényszéknél 
lévő 2139/96/2007es ügycsomóban 2009. február 16án meghozott 
272es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt 
árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85ös 
törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. november 11i ülésének 
határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke 
megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, vala
mint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolvente.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare Lichidare 
Iaşi S.P.R.L. által megválasztott székhelyen tartják, nevezetesen Csíksze
reda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. január 20án 11 óra
kor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85ös törvény 
előírásaival, valamint a hitelezők 2011. november 11i közgyűlésének a 
határozataival összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy meglá
togatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági 
kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212231es 
faxszámon kell bejelentkezniük vagy emailen a iasi@insolventa.ro cí
men.

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

vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél 
a 0232–212231-es, 0232–243864-es 

és a 0755–132471-es telefonszámokon. 

Hirdetés

FélReéRtések A BíRóságI IDézés puBlIkálásA kApCsán

Térségünkben magyarul szokás közölni
A polgári perrendtartási törvény
könyv nem írja elő, hogy milyen 
nyelven kell leközölni a bírósági 
idézést, azt azonban meghatá
rozza, hogy milyen feltételeket 
kell teljesítenie a hirdetésnek 
helyet adó újságnak – és a ro
mán nyelven való leközlés nem 
szerepel feltételként. Magyar 
nyelven a könnyebb érthetőség 
és a célközönséghez való el
jut tatás érdekében szokás le
közölni a helyi lapban az idézést 
– már csak a célszerűség szem
pontjából is.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro 

Feltehetően félreértés 
miatt kérték a napok
ban Gyergyó környéki 

személyek, hogy lapunkban 
román nyelven hozzuk le a kí
vánt bírósági idézést. Néhány 
nappal később már hivatalos 
fordítást is készítettek a közöl

ni kívánt román nyelvű doku
mentumról, ami pluszköltséget 
és túlbuzgóságot feltételez ré
szükről, hiszen nincs a közlés
re vonatkozóan olyan előírás, 
ami meghatározná, hogy az 
idézést hivatalos fordító által 
lefordítva kell közölni. Mind
ezt azzal indokolták, hogy a 
Gyergyószentmiklósi Bíróság 
nem fogadja el a magyar nyel
ven leközölt idézést. 

Kardalus Erika, a Hargita 
Megyei Törvényszék szóvivője 
lapunknak elmondta, feltehe
tően félreértés az oka ennek a 
kérésnek, információi szerint a 
Gyergyószentmiklósi Bíróságon 
nem tudnak ilyen jellegű vissza
utasításról. 

– A törvénykönyv azt írja elő, 
hogy az idézésnek meg kell jelen
nie egy nagyobb példányszámú, 
szélesebb terjesztésű napilapban. 
Megtörténhet, hogy fordításkor 
hiba kerül az idézés szövegébe, ezért 

lehet, hogy visszautasítják – részle
tezte Kardalus.

– Anyanyelven közölhető 
bármilyen okirat, amennyiben ez 
lehetséges. A magyarul meghir
detett idézés fordításban kell sze
repeljen a későbbiekben a perira
tok között. Ha valamilyen oknál 
fogva nem fogadják el a leközölt 
idézést, egy román nyelvű igazo
lással, valamint a lefordított idé
zés másolatával lehet bizonyítani 
ennek jogosultságát – mondta el 
megkeresésünkre Sükös József, a 
Hargita Megyei Ügyvédi Kamara 
dékánja. 

Sükös Imola ügyvéd szerint az 
idézés kifüggesztése és a sajtóban 
való közzététel lényege épp az, 
hogy a célját elérje. Ha példának 
okáért a magyar sajtóban romá
nul jelenik meg, akkor nagy az 
esély rá, hogy román nyelvtudás 
hiányában átugorják az adott idé
zést az olvasók, és nem vesznek 
tudomást róla az érintettek.

„A gAzDAsIkeR egyIk tItkA A gyORs, pOntOs InFORMálás” 

Mezőgazdasági szaktanácsadók munkában

Szakemberek és intézményvezetők tartottak előadásokat tegnap a CDC Consulting csíksomlyói konferenciáján. A hatékony tájékoztatás előnye fotó: csíki zsolt
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TuriszTikai célra bérbe adoTT

Megállapították a
 hirdetés

a Pénzügyminisztérium,
az orszÁGos

adÓÜGYNÖkséG,
a Hargita Megyei közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését
Felülvigyázó osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,
tel.: 207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, 
újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) 
bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. január 31-én 
10 órakor a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
székhelyén (Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20 sz., 
317-es szoba), árverés útján eladja az adós EXPLOATAREA 
MINIERĂ HARGHITA Rt. (fiskális lakhelye: Csíkszereda, 
Hargita utca 98. szám, fiskális azonosítószáma: 15929449) 
tulaj donát képező következő ingó javakat:

Előkészítő csarnok, kompresszorállomás, szivattyú- 
állomás, hídmérlegkabin, két szivattyúház

2 607 689 lej

19 748 m2 beltelek 5 145 047

gázszabályzó állomás 20 358 lej

és a hozzá tartozó 210 m2 terület 54 713 lej

522 m2-es beltelek 136 000 lej

Összesen 7 963 807 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 

előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hi-
vatal titkárságára (Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 
20.) be kell nyújtani a következő dokumentumokat: a meg-
vásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező 
részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára (be-
jegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani 
az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés 
(CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegy-
zési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánsze-
mélyek esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpont-
ban és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, 
sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, táv-
irat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálná-
nak a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést meg-
előzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

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

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

Bővebb felvilágosítás
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést
2012. január 16-án kifüggesztették. 

Idéntől megadózandó a magán-
személyek által turisztikai célra 
bérbe adott szobákból realizált 
jövedelem is. A szóban forgó 
személyek éves jövedelmi nor-
ma alapján ezentúl jövedelmi 
adó fizetésére kötelezettek. Az 
éves jövedelmi normát egy szo-
bára számítva a régiófejlesz-
tési és turisztikai, valamint a 
pénzügyminiszter közös rende-
letével jóváhagyott kritériumok 
alapján állapítják meg. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A z Adótörvénykönyvet mó-
dosító és kiegészítő 2011/ 
125-ös sürgősségi kor-

mányrendelet révén bevezetett há-
rom új szakasz (a 621–623) értelmé-
ben megadózandó a turisztikai céllal 
bérbe adott szobák után szerzett 
jövedelem is. A szóban forgó kritéri-
umokra vonatkozó 22/28/2012-es 
közös miniszteri rendelet a Hivata-
los Közlöny január 11-i számában 
jelent meg. 

a nem turisztikai létesít-
ménynek tekintett
lakásokra vonatkozik
Ennek a jogszabálynak az ér-

telmében olyan személyi tulaj-
donban lévő lakásokról van szó, 
amelyek nem minősülnek turisz-
tikai létesítménynek, de az azok-
ban található szobákat (öt szobáig 
terjedően) turisztikai célra bérbe 
adják. A vendég ott-tartózkodási 
időtartama legalább 24 órás kell 
legyen, de legfeljebb 30 nap egy 
naptári évben. E 30 napos felső 
határ megszabása révén kívánták 
elejét venni annak, hogy a turisz-
tikai célt esetleg ne álcázásként 
használják fel másabb jellegű bér-
beadásra. 

Helységkategóriák
alapján normáznak
A rendelet értelmében az éves 

jövedelmi normákat differenciál-
tan kell megállapítani, a helység-
kategóriák függvényében. E ka-
tegóriák a következők: országos 
érdekeltségű üdülőtelepek (kivé-

telt képezve a tengerpartiak és a 
Duna deltájában lévő helységek); 
helyi érdekeltségű üdülőtelepek, 
gyógyfürdőtelepek; tengerparti 
és a Duna-deltában lévő helysé-
gek; más helységek. Mindezen 
kategóriákra az éves jövedelmi 
normákat a régiófejlesztési és tu-
risztikai minisztérium állapítja 
meg, illetve közli a közpénzügyi 
minisztériummal. A szóban for-
gó éves jövedelmi normák refe-
renciaértékűek, azok bizonyos 
kritériumok alapján csökkenthe-
tők vagy megemelhetők el 30 szá-
zalékig. Ezen kritériumok között 
szerepel többek között a szobák 
felszereltsége, azok felülete, az, 
hogy miből épült az a ház, vala-
mint az, hogy városon vagy vidé-
ken helyezkedik-e el, stb.

Mennyit kell fizetni
a megye üdülőtelepein?
A szóban forgó rendelet elő-

írásaival összhangban, a régiófej-
lesztési és turisztikai minisztérium 
megállapította a különböző hely-

> Kis- és középvállalkozások terem-
tik az új álláshelyek 85%-át az EU-ban. 
A 2002 és 2010 közötti időszakban az új 
álláshelyek 85%-át kis- és középvállalko-
zások teremtették az Európai Unióban  
– közölte hétfőn az Európai Bizottság. Ez 
az érték jelentősen meghaladja az összes 
foglalkoztatottból a kkv-kra eső 67%-os 
arányt. Az összesítés alapját képező nyolc-
éves időszakban évente átlagosan 1,1 mil-
lióval bővült az álláshelyek száma az Unió 
országaiban. A kis- és középvállalkozások 
kategóriájában évente átlagosan 1%-kal 
nőtt a foglalkoztatás, ami fél százalék-
ponttal magasabb növekedést jelent, mint 

a nagyvállalatok mutatója. Az összképnek 
csak a kereskedelmi szektor mond ellent, 
ahol a kis- és középvállalkozások mindösz-
sze 0,7%-kal, a nagyvállalkozások viszont 
2,2%-kal bővítették évente az álláshelyek 
számát.  A kereskedelmi nagyvállalatok 
leginkább a gépjármű-kereskedelem terü-
letén erősödtek látványosan.

> A török befektetők számára von-
zóbb célpont Románia, mint sok más 
EU-s ország. A romániai török üzletem-
berek egyesülete (TIAD) a török nagy-
követséggel és a külügyminisztériummal 
közösen egy munkacsoportot fog létrehoz-

ni, amely a két ország közti kereskedelmi 
partnerséget hivatott erősíteni. A stratégiai 
partnerség nyomán a felek azt szeretnék 

elérni, hogy a két ország évente tízmilliárd 
dollár értékben cseréljen árut – ez a jelenle-
gi összeg duplája lenne. „Mind a romániai, 
mind a törökországi fél nagyon optimista 
Románia gazdasági potenciálját illetően, 
és biztosak vagyunk benne, hogy a török 
befektetőknek sokkal kedvezőbb célpontot 
jelent Románia, mint más EU-s országok” 
– mondta Omer Susli, a TIAD elnöke. 
2011. szeptember 30-án Romániában 12 
388 török tőkéjű társaság működött. 2010-
ben a török tőkével rendelkező vállalatok 
együttes forgalma meghaladta az ötmilliárd 
eurót, ezek a cégek több mint kétmilliárd 
eurót fektettek be a román piacra.hí
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Normák alapján adózzák meg a „vendégszobázást”. Az ott-tartózkodás legalább 24 órás kell legyen, de legfeljebb harminc nap egy évben

hargitanépe



2012. január 17., kedd | 9. oldal 

szobák utáni adó

jövedelmi normákat
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> Dániai munkalehetőség. Az Orszá-
gos Munkaerő-elhelyező Ügynökség feb-
ruár 15-én állásbörzét szervez dániai me-
zőgazdasági munkára. Mintegy 75 munka-
helyről van szó, s a február 15-i börzén jelen 
lesznek a dániai munkáltatók is, akik inter-
jú alapján válogatják ki a munkavállalókat. 
Több tevékenységről is van szó. Eperszedés-
ről május végétől vagy június közepétől jú-
lius végéig vagy augusztus közepéig (5–10 
hét); borsószedésről május végétől augusz-
tus végéig (8–14 hét); melegházi málna- és 
eperszedés áprilistől novemberig különbö-
ző időszakaszokban. Általános jelentkezési 
feltételek: legalább 18 éves életkor; az angol 

nyelv középfokú ismerete; kiváló munkabí-
rás; előnyt jelent mezőgazdasági tapasztalat, 
valamint hasonló jellegű munkavégzés Dá-
niában. A kiválasztott személyeknek fedez-
niük kell majd a Dániába való utazás, illetve 
hazautazás költségeit. Bővebb részletekkel 
szolgálnak a Hargita Megyei Munkaerő-el-
helyezési Ügynökség csíkszeredai székhe-
lyén, valamint annak székelyudvarhelyi, 
székelykeresztúri, gyergyószentmiklósi 
és maroshévízi kirendeltségeinél. Az űr-
lap február 6-ig nyújthatjó be. Felvilágo-
sítás kérhető a 0266–313423-as telefon-
számon is (kapcsolattartó személy Virágh 
Zsuzsánna).hí
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ségkategóriákra vonatkozóan az 
egy szobára számított éves jö-
vedelmi normákat. Így például 
helyi érdekeltségű üdülőtelepek 
esetében az éves jövedelmi nor-
ma 4000 lej, gyógyfürdőtelepek 
esetében pedig 5000 lej. Ezeknek 
a normáknak az alapján minden 
megyében a közpénzügyi ve zér-
igazgatóságok jogosultak a te-
rületi illetőségükbe tartozó te-
lepülések számára megállapítani 
az éves jövedelminorma-szintet. 
A Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság a helyi érdekelt-
ségű üdülőtelepek esetében meg-
maradt a szaktárca által javasolt 
4000 lejes jövedelmi normánál, 
akárcsak az 5000 lejessel a gyógy-
fürdőtelepek esetében, más hely-
ségek esetében viszont 4000 lejt 
állapított meg a szaktárcai 5000 
lejjel szemben. 

Január végéig kell 
megbecsülni 
a várható jövedelmet
Az ilyen jellegű bérbeadá-

sokra vonatkozóan az érdekelt/

érintett adófizető magánszemé-
lyeknek a területileg illetékes 
adóhatósághoz január 31-ig kell 
benyújtania a várható jövede-
lemre vonatkozó nyilatkozatot. 
Amennyiben január 31-e után 
kerülne sor ilyen jellegű jövede-
lem-realizálásra, akkor azt meg-
előzően 15 nappal kell benyújta-
ni a szóban forgó nyilatkozatot. 

Annak alapján számítják majd 
ki, nevezetesen a jövedelmi nor-
ma 16 százalékos kvóta alapján a 
befizetendő adótételt. Ez az adó 
amúgy az állami költségvetés 
bevételét képezi.

nincs szükség vállalkozói
jogállásra
A most hatályba lépett előírá-

sok révén rendeződik egy eddig 
tisztázatlan adózás ügye. Mond-
juk ezt, mert az Adótörvény-
könyv értelmében mindennemű 
jövedelem megadózandó. Erre 
viszont a turisztikai jellegű bérbe-
adásokra nem tért ki a jogszabály. 
Márpedig megyénkben is sokan 
voltak olyanok, akik ilyen céllal 
adtak bérbe szobákat a turisztikai 
idényben, sőt olyanokról is tudni, 
akik érdeklődtek az esetleges adó-
zás módjáról. Most választ kap-
tak. S jó tudni azt is, hogy az ilyen 
jellegű bérbeadási tevékenységre 
nem kell vállalkozói jogállással 
rendelkezniük, azaz bejegyeztet-
ni magukat a kereskedelmi törzs-
könyvi hivatalnál.

A Hargita Megyei Köz
pénzügyi Vezérigazga
tóság a helyi érdekelt
ségű üdülőtelepek 
ese tében megmaradt a 
szak tárca által javasolt 
4000 lejes jövedelmi 
nor mánál, akárcsak az 
5000 lejessel a gyógy
fürdőtelepek esetében, 
más helységek eseté
ben viszont 4000 lejt 
állapított meg.

Csökkent a daCia piaCi részesedése

Autópiaci
arányeltolódások

A várt és remélt fellendülés az elmúlt esztendőben sem 
valósult meg a hazai autópiacon. Mi több, folytatódott a 
2010-ben bekövetkezett mélyrepülés.

H. Z.

Míg 2009-ben 116 000 új személygépkocsit írattak be 
forgalomba, azok száma 2010-ben 94 500-ra csök-
kent, s ez a tendencia megmutatkozott a tavaly is, 

amikor 81 700 új személygépkocsira került fel a forgalmi rend-
számtábla. Ilyenképpen pedig a megelőző esztendőhöz viszo-
nyítva 14 százalékkal csökkent a forgalomba bejegyzett gépko-
csik száma. Ennél ugyan többet adtak el, de ennek a bejegyzés 
szempontjából nincs különösebb jelentősége, mert 2011 elején 
is írtak be forgalomba 2010-ben eladott személygépkocsikat. 
A visszaeséssel egyidejűleg megmutatkozott egy másik, a maga 
nemében érdekes jelenség: módosult a különböző márkák pi-
aci részesedése. A különböző típusú Daciák piaci részesedése 
2009-ben 31,08 százalék volt, az 2010-ben 32,53-ra emelkedett, 
a tavaly viszont jelentősen visszaesett 28,91 százalékra. A Skoda 
piaci részesedése 2009-ben 7,97 százalék volt, a következő évben 
8,49-re emelkedett, a tavaly pedig elérte a 9,33 százalékot. Még 
látványosabb volt a Volkswagen részesedésének az alakulása: 
2009-ben 8,21 százalék volt, 2010-ben 8,25, a tavaly pedig 10,7 
százalék. A Renault tekintetében lényegesebb változás nem kö-
vetkezett be. 2009-ben a piaci részesedése 8,21 volt, 2010-ben 
8,31, a tavaly pedig 8,29 százalék. A Ford esetében 2010 bizo-
nyult a legkedvezőtlenebbnek. Akkor a piaci részesedése a meg-
előző esztendei 6,18 százalékról 5,4-re esett vissza, a tavaly némi 
fellendülés következett be, elérve az 5,67 százalékot. Amúgy ez 
az öt márka uralja gyakorlatilag a hazai autópiacot. Ugyanakkor 
utalnunk kell arra is, hogy túl a piaci részesedések alakulásán, 
majd mindegyikük esetében ugyancsak kevesebb gépkocsit ad-
tak el, mint 2010-ben. Legtöbbet Daciából, szám szerint 23 600 
bejegyzésére került sor, ugyanakkor ez 23 százalékkal kevesebb, 
mint a megelőző esztendei. A Skoda esetében a visszaesés 6 szá-
zalékos volt, akárcsak a Ford esetében, a Renault esetében pedig 
13 százalékos. Egyedül a Volkswagen esetében sikerült többet 
eladni, mint 2010-ben, nevezetesen 11,9 százalékkal. Ilyenkép-
pen pedig megváltozott az eladott gépkocsiszám alapján készült 
rangsor is, olyképpen, hogy a Volkswagen helyet cserélt a Sko-
dával. Az eladott gépkocsiszám tekintetében a tavalyi rangsor a 
következő volt: az első helyet továbbra is a Dacia foglalta el, a 
második helyre felkerült a Volkswagen, a harmadikra visszaesett 
a Skoda, a negyediken a Renault, az ötödiken pedig a Ford sze-
repel. Ha már az eladási számokról esett szó, utalhatunk arra is, 
hogy 16 márka esetében következett be kedvező fordulat, azaz 
2011-ben azokból többet sikerült eladni, mint 2010-ben. E te-
kintetben a Volkswagenen kívül kedvező előrelépés történt a To-
yota és  Hyundai esetében is. A másik 13 márka jobbára olyan, 
amelyeknek nemigen van jelentőségük a hazai autópiac alaku-
lásában, azaz azokból rendszerint keveset sikerül értékesíteni. A 
szakelemzők szerint a Volkswagen előretörése annak is tulajdo-
nítható, hogy a vásárlók egyre inkább felismerik: ez a márka az 
erkölcsi és a fizikai kopás tekintetében „időtálló”, azon túladni 
rendszerint könnyebb, s az értékvesztés is viszonylag kisebb. Az 
elmúlt esztendőben még volt egy érdekes jelenség: növekedett 
a prémium kategóriába tartozó eladott személygépkocsik száma 
is. E márkák között említhetjük a Maseratit, a Jaguart, a Land 
Rovert, a Mercedest és a BMW-t. És született e vonatkozásban 
egy rekord is: több mint 500 000 euróért vásárolt meg egy sze-
mély egy Maybach 625-ös luxus személygépkocsit. 
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Világszerte egyre nő a 100 éves 
kort betöltő idősek száma, ám azt 
még nem tudták megfejteni, mi-
lyen tényezők juttatják őket a szá-
zon túliak klubjába. Számos kuta-
tás próbálja megtalálni a hosszú 
élet titkát, hiszen e tudás kulcs-
fontosságú lehet az öregedéssel 
járó betegségek megelőzésében 
és kezelésében.

Százhúsz-százharminc év körül 
mozog az emberi élet elméleti 
határa a Bostoni Orvostudo-

mányi Egyetem kutatói szerint, de 
az még rejtély, hogy ezt miként lehet 
elérni. A szakemberek szerint a hosz-
szú élet nagyban függ a környezeti 
hatásoktól és az életmódtól, például 
az egészséges táplálkozástól, rend-
szeres mozgástól, a szellemi frissesség 

megtartásától és a káros szenvedé-
lyek mellőzésétől.

Napjainkban egyre nagyobb 
figyelmet kap az az elmélet, amely 
szerint a szokatlanul hosszú élet ve-
leszületett genetikai adottság, és bi-
zonyos génekből előre megjósolható 
a várható élettartam. Az egyetem 
gerontológusa, dr. Thomas Perls sze-
rint az emberek többségének génjei 
egészséges életvitel mellett 80-90 
éves kor elérését teszik lehetővé. 
Dr. Perls is osztja azonban azt a 
nézetet, hogy a száz fölötti életkort 
megélők speciális, „hosszú élet” gé-
nekkel rendelkeznek, amelyek a be-
tegségekhez kapcsolódó géneket le-
győzik, és lassabb öregedést tesznek 
lehetővé. A szakember hangsúlyoz-
ta, hogy kutatásukkal nem a halha-
tatlanság titkát vizslatják, hanem azt, 

hogy a betegségek leküzdésével vagy 
legalábbis késleltetésével hosszabb, 
jobb minőségű életet élhessenek a 
páciensek.

Védelmező gének
Dr. Perls beszámolt arról az út-

törő jellegű kutatásról is, amelynek 
során egy-egy 114 évet megért fér-
fi és nő teljes genomszekvenciáját 
vizsgálták, és az eredmények alapján 
mindkettejüknél ugyanannyi beteg-
séggel kapcsolatos gént találtak, mint 
bármely más embernél. A férfinél 
például 37 vastagbéldaganatra hajla-
mosító génmutációt találtak, és ko-
rábban tényleg diagnosztizáltak nála 
vastagbélrákot, ám az nem képezett 
áttéteket és sebészeti úton kezelhető 
volt. Az idős nőnél szintén több olyan 
génvariációt tudtak elkülöníteni, 
amelyek az öregedéssel járó betegsé-
gek (pl. Alzheimer-kór vagy szívbe-
tegség) kockázatát növelték, de ezek 
a betegségek egészen 108 éves koráig 
nem okoztak nála tüneteket. Hogy 
mégis miért élt ez a két ember több 
mint 114 évet? Dr. Perls elmondása 
szerint bár a betegséggel összefüggő 
gének ugyanúgy jelen voltak náluk is, 
mint bárki másnál, ezek az emberek 
valószínűleg az életkorral összefüggő 
speciális génváltozatokkal rendelkez-
nek, amelyek „hatástalanítják” a be-
tegségeket okozó géneket. Esetükben 
a betegségek vagy nem alakulnak ki, 
vagy ha mégis, akkor sokkal enyhébb 
lefolyásúak, ráadásul jellemzően csak 
az élet fizikai határához közelítő sza-
kaszában jelentkeznek. (origo.hu)

Az egész világra kiterjedő ta-
nulmány megállapította, hogy a 
mozgás jelentősen csökkenthe-
ti a szívinfarktus kialakulásá-
nak kockázatát, míg a televízió 
és az autó – főleg a szegényebb 
országokban – komoly rizikó-
faktort jelent.

Az INTERHEART név-
re keresztelt kutatás 52 
ország 29 ezer lakójának 

adatait vizsgálta Ázsiától Euró-
páig, Ausztráliától a Közel-Ke-
leten át egészen Amerikáig. A 
kutatás vezetője kiemelte, hogy 
az INTERHEART azért külön-
leges, mert eddig nem nagyon 
vizsgálták globális viszonylatban 
a munkahelyi és a szabadidős 
mozgás, illetve a szívinfarktus ki-
alakulásának kockázata közötti 
összefüggéseket.

A kutatás legfontosabb megál-
lapítása, hogy a könnyű vagy kö-
zepes fizikai aktivitással járó mun-
kát végzők, és a szabadidejükben 
bármilyen mozgásformát gyakor-
lók esetében jóval alacsonyabb a 
szívinfarktus kockázata, függetle-

nül az illető nemétől, életkorától, 
társadalmi és gazdasági helyzeté-
től. A kutatás azt is megállapítot-
ta, hogy a kemény fizikai munka 
nem nyújt védelmet az infarktus 
ellen. A mozgásszegény életmó-
dot „támogató” technikai vívmá-
nyok, például az autó és a televí-
zió pedig önmagukban is komoly 
rizikófaktornak minősülnek.

A vizsgálat során több mint 
10 ezer, az első infarktuson már 
átesett személy munkahelyi és 
szabadidős testmozgási szokása-
it vetették össze egy 14 ezer fős 
kontrollcsoporttal. Részletesen 
felmérték a munkával járó fizikai 
aktivitás mértékét, a szabadidő-
ben végzett testmozgás gyakori-
ságát és nehézségi fokát. Minden 
résztvevőtől megkérdezték továb-
bá, hogy van-e a háztartásában 
autó, motorbicikli, rádió, televí-
zió vagy számítógép.

Az egyéb befolyásoló ténye-
zők (pl. életkor, nem, jövedelem, 
dohányzás, alkoholfogyasztás, is-
kolai végzettség, étrend stb.) ki-
szűrése után a kutatók azt tapasz-
talták, hogy a könnyű vagy köze-

pesen nehéz fizikai megterhelés-
sel járó szakmában dolgozóknál 
11-22 százalékkal alacsonyabb 
volt a szívinfarktus kockázata az 
ülő munkát végzőkhöz képest. 
A szabadidejükben rendszeresen 
sportolók körében is jóval alacso-
nyabb volt az infarktus-kockázat: 
a könnyű mozgás 13, a közepesen 
nehéz, a megerőltető sportolás 24 
százalékkal csökkentette a rizikót. 
A mind televízióval, mind pedig 
autóval rendelkezőknél ugyanak-
kor 27 százalékkal magasabb volt 
az infarktus kockázata azokhoz 
képest, akik sem autóval, sem pe-
dig tévével nem rendelkeztek.

A European Heart Journal 
által közzétett tanulmány szerzői 
azt javasolják, hogy a szív egész-
ségének védelmében mindenki 
próbáljon lehetőleg napi rendsze-
rességgel valamilyen közepesen 
megterhelő mozgásformát végez-
ni. Ez lehet tempós séta, biciklizés 
vagy akár kertészkedés, ráadásul 
a jó kondíció megőrzése a szívbe-
tegségek megelőzésének is egyik 
legkönnyebb, legolcsóbb és talán 
leghatékonyabb módja.

Hiába a gyógyászati újdonságok, 
az újabb és újabb táplálkozási 
divatok, a lábadozó betegek táp-
lálása nem sokat változott az el-
múlt évszázadok során: az egyik 
kedvelt „gyógyír” a mai napig a 
leves. Az okokat vizsgálva egy 
amerikai tudós meglepő ered-
ményre jutott: azt állítja, hogy a 
leves a bébiételekhez való ha-
sonlóságának köszönheti lanka-
datlan népszerűségét.

Hatalmas változásokat hoz-
tak a táplálkozás- és az 
orvostudományban az 

el múlt évszázadok, a lábadozó be-
tegeknél alkalmazott diéta azon-
ban rendkívüli állandóságot mu-
tat – állapította meg Ken Albala, a 
kaliforniai University of the Pacific 
ételtörténésze, akinek eredményei-
ről a BBC hírportálja közölt cikket. 
A tyúkhúslevest már a 12. század-
ban ajánlották az orvosok a megfá-
zás gyógyítására. A betegek számára 
a népi bölcsesség is tápláló, erősítő 
és könnyen emészthető ételt, főleg 
leveseket és kásákat ajánlott. Azóta 
modern tudományos kutatások is 
igazolták, hogy a tyúkhúslevesnek 
nyugtató és gyulladáscsökkentő ha-
tása is lehet. Az egészséges levesek 
haszna pedig nyilvánvaló: könnyen 

emészthető formában kínálnak az 
ember számára szükséges tápanyago-
kat. Ken Albala legfrissebb kutatásai 
szerint azonban a levesek választása 
főleg ösztönös, és tudományosan 
igazolt hasznuk helyett leginkább 
a bébiételekhez való hasonlóságuk 
adja vonzerejüket. Mindkét „cél-
csoportnál” ugyanazok a követel-
mények: az ételnek táplálónak és 
könnyen emészthetőnek kell lennie. 
Az emberek ételhez fűződő lélek-
tani kapcsolata a gyermekkorba 
nyúlik vissza, tudat alatt fejlődik, 
ahogy felnövekednek. „Így, amikor 
vigaszt keresünk, azokhoz az éte-
lekhez fordulunk, amelyeket édes-
anyáink főztek nekünk, amelyeket 
az otthonnal kapcsolunk össze” 
– magyarázza az étel pszichológiá-
jával foglalkozó Christy Fergusson. 
Ken Albala kutatásai szerint ráadá-
sul a levesek receptjei nem sokat 
változtak az évszázadok során: a 
hozzávalók és az elkészítési módok is 
generációról generációra „öröklőd-
nek”. Diana Henry szakács és gaszt-
ronómiai szakíró ezt kifejezetten a 
levesek „gyógyír” státusával magya-
rázza. Úgy véli, hogy a hagyományos 
elkészítés megőrzésének részben ér-
zelmi okai vannak, hiszen sokszor 
olyannak főzik, aki nehéz időszakon 
megy keresztül.

Kapcsolat van – svéd kutatók 
megállapítása szerint – a fel-
dolgozott húsok, például a 

szalonna és a szalámik fogyasztása és 
a hasnyálmirigyrák kialakulásának 
kockázata között – közölte a BBC 
hírportálja

Napi 50 grammal, nagyjából 
egy virslivel több feldolgozott hús 
rendszeres fogyasztása 19 százalék-
kal emelheti egy embernél a beteg-
ség megjelenésének valószínűségét, 
noha a hasnyálmirigyrák előfordu-
lási aránya így is alacsony. Korábban 
összefüggésbe hozták már a vörös 
és feldolgozott húsok fogyasztását 
a bélrákok gyakoriságának növe-
kedésével, ezért Nagy-Britanniá-
ban például az új ajánlások szerint 
nem javasolják, hogy naponta 70 

grammnál többet egyen egy fel-
nőtt ezekből az élelmiszerekből. 
A British Journal of Cancer című 
szakfolyóiratban közzétett tanul-
mányhoz 11 klinikai próba adatait 
elemezték, amelyekbe összesen 6643 
hasnyálmirigyrákban szenvedő páci-
enst vontak be. Susanna Larsson ku-
tatásvezető, a stockholmi Karolinska 
Intézet munkatársa csoportjával 
úgy találta, hogy az étrendben napi 
50 grammal több feldolgozott hús 
19 százalékkal, 100 grammal több 
pedig 38 százalékkal növelte meg 
a hasnyálmirigyrák kockázatát. 
Mivel ennek a ráktípusnak nagyon 
rossz a túlélési aránya, Larsson sze-
rint különösen fontos megérteni, 
milyen tényezők növelhetik koc-
kázatát.

Mi kell AHHoz, Hogy Megéljük A SzázAdik életéVet?

Keresik a hosszú élet titkát
Miért „gyógyítjuk” leVeSSel A betegeket?

Századok óta „gyógyír”
a húsleves

A feldolgozott húsok
és a hasnyálmirigyrák 
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A rendszeres mozgás
a legolcsóbb prevenció

 illusztráció



Újból utcára vonult Bukarest-
ben tegnap délután az elmúlt na-
pokban Traian Băsescu államfő 
ellen tüntetők egy csoportja, 
akik a kormány lemondását is 
követelik. Miután vasárnap éj-
jel súlyos összecsapások vol-
tak a fővárosban a rendfenn-
tartó erők és a demonstrálók 
között, Emil Boc miniszterelnök 
tegnap nyílt közleményben ítél-
te el az utcai erőszakot, és arra 
figyelmeztetett: ezek miatt ve-
szélybe kerülhet az ország kül-
földi megítélése, sőt gazdasági 
stabilitása is. A vandalizmusról 
tegnap az RMDSZ-es honatyák 
is elítélően nyilatkoztak.

Negyedik napja zajlanak 
Bukarestben – főként 
államfőellenes – tünte-

tések. A hétvégén erőszakba tor-
kolltak a tiltakozások, miután a 
résztvevők egy része összecsapott 
a rendfenntartó erőkkel. A ható-
ságok csaknem 250 személyt bír-
ságoltak meg szabálysértésért, 36 
személy ellen ügyészségi eljárás 
indult. Az Egyetem téri összecsa-
pások nyomán tíz csendőr szorult 
egészségügyi ellátásra, ketten pe-
dig súlyosan megsérültek, akár-
csak néhány újságíró, miután a 
tiltakozók Molotov-koktélokkal 
és kövekkel dobálták a rendfenn-
tartókat és az újságírókat egy-
aránt, illetve petárdákat lőttek 
ki rájuk. Szombaton és vasárnap 
is békésen kezdődtek a tiltako-

zások, az esti órákban viszont a 
tüntetők egy része összecsapott 
a rendőrökkel, akik vízágyút 
vetettek be ellenük. A tüntetők 
törni és zúzni kezdtek, feltépték 
az utcaköveket, több újságosbó-
dét, kirakatot és bankautomatát 
törtek össze, illetve egy autó is 
kiégett. A felmérés még nem zá-
rult le, de a tüntetők egy része 
által okozott anyagi természetű 
kár jelentős. A csendőrség sze-
rint az agresszív tüntetők főként 
futballhuligánok, akiknek egy 
része korábban már összetűzésbe 
keveredett különböző sportese-
mények alkalmából a karhatalmi 
erőkkel. A tüntetések megszer-
vezését senki nem vállalta fel, így 
az elemzők egyetértenek abban, 
hogy spontán tüntetésekről van 
szó, amelyek a Traian Băsescu és 

Raed Arafat közötti vita, illetve 
az orvos helyettes államtitkári 
tisztségéből való lemondása kap-
csán kezdődtek el. A hatóságok 
statisztikája szerint eddig össze-
sen 41 városban mintegy 9 ezren 
vonultak az utcára, de csak Buka-
restben torkollott zavargásokba 
a tiltakozás.

Nulla tolerancia 
az erőszakkal szemben
Traian Igaş közigazgatási és 

belügyminiszter válságstábot hí-

vott össze, hogy értékeljék az el-
múlt napok bukaresti eseményeit, 
és megtervezzék a szükséges intéz-
kedéseket. Tegnap bejelentette: 
nagyobb határozottságot kért a 
az utcai konfliktusok kezelésében 
illetékes intézmények vezetőitől. 
A miniszter hangsúlyozta, a bel-
ügyi szervek nem nézhetik tétle-
nül, hogy kis létszámú csoportok 
felforgassák a rendet, egyébként 
szerinte a közvélemény is elítéli a 
randalírozást. „Lakótelepi bandá-
kat hívnak az utcára” – jelentette 
ki Igaş a cselekmények kapcsán, 
közölve azt is: a csendőrség és a 
rendőrség készen áll a közbelépés-
re, ha ismét erőszakos megnyil-
vánulásokra kerül sor. Hétfőn a 
bukaresti csendőrség képviselői 
nulla toleranciát hirdettek az erő-
szakos, vandál megnyilvánulások 

ellen. A csendőrség összesen két-
ezer fős kontingenssel volt jelen 
az utcán.

Boc: 
sokat veszíthet az ország
A tüntetésekre adott első hi-

vatalos kormányzati reakcióként 
Emil Boc miniszterelnök tegnap 
elítélte a tüntetők egy részének 
vandál cselekedeteit, ugyanakkor 
elismerte a tiltakozóknak azt a jo-
gát, hogy az utcán adjanak hangot 
elégedetlenségüknek. 

– Az országban garantált a 
szabad véleménynyilvánítás joga, 
a törvényes keretek között meg-
tartott tüntetések legitimek, de 
az utcai erőszak továbbra is el-
fogadhatatlan. Az államnak kö-
telessége biztosítani a polgárok 
biztonságát. A törvényről nem 
vitatkozni kell, hanem előírásait 
tiszteletben kell tartani – szögez-
te le a kormányfő, kifejtve, hogy a 
párbeszédet tartja az egyetlen le-
hetséges konfliktuskezelési mód-
nak, és üzenve egyben az ellenzék 
politikusainak, akik rendkívüli 
parlamenti ülésszak összehívását 
kezdeményezték, és a kormány le-
mondását követelték a rendfenn-
tartó erők tüntetőkkel szembeni 
„túlkapásai” miatt.

Boc felhívta a figyelmet, hogy 
az utcai tiltakozások elhúzódá-
sa esetén Románia elveszítheti 
mindazt, amit az elmúlt két év 
szigorú megszorító intézkedései-
vel vívott ki, illetve az erőszakos 
akciók veszélybe sodorják az or-
szág gazdasági stabilitását, mivel 
növekedhet a költségvetési hiány 
finanszírozására szánt hitelek 
költsége.

Új egészségügyi törvényre
tesznek javaslatot
Miután a miniszterelnök ko-

rábban jelezte: a kormánykoalí-
ciót alkotó Demokrata-Liberális 
Párt (PD-L) és az RMDSZ 
egyeztetni készül egy olyan új 
egészségügyi törvényről, amely 
már nem tartalmazza a Sürgős-
ségi Rohammentő Szolgálat 

(SMURD) feloszlatását, sem a 
sürgősségi rendszer privatizálá-
sát, tegnap közölte: a koalíció ve-
zetői felhatalmazták Ritli László 
egészségügyi minisztert, hogy 
hozzon létre egy munkacsopor-
tot, amely kidolgoz majd egy új 
egészségügyi törvényt. Hangsú-
lyozta: a munkacsoportnak tagjai 
lesznek az orvosok, a páciensek, 
a munkáltatók és az egészségügyi 
szakszervezetek képviselői is.

– Arafat, ha akar, visszatérhet 
az egészségügyi minisztériumba 
és részt vehet az új ágazati jogsza-
bály kidolgozásában – mondta 
Emil Boc, jelezve: véleménye sze-
rint nincs akadálya annak, hogy a 
lemondott helyettes államtitkár 
is tagja legyen az új törvényt ki-
dolgozó munkacsoportnak. Ritli 
László, az egészségügyi tárca veze-
tője is megerősítette: várja, hogy 
Raed Arafat is dolgozzon az új 
egészségügyi törvényen, üdvözöl-
né, ha tapasztalatával hozzájárul-
na a törvény kidolgozásához.

Kelemen: egyensúly-
keresésre kell törekedni
Nyugalomra és megfontolt-

ságra szólította fel a romániai tár-
sadalmat tegnap Kelemen Hunor. 

Az RMDSZ elnöke kiemelte, 
hogy az állampolgárok biztonsá-
ga a legfontosabb tényező, amire 
a hatóságoknak figyelniük kell.

– Egy demokratikus államban 
teljesen normális dolognak szá-
mít a békés, szervezett vagy spon-
tán tüntetés. Az állampolgárok 

ilyen módon fejezhetik ki elége-
detlenségüket bármi iránt. Ám az 
erőszakos, vandál megnyilvánu-
lásokat elítéljük, a rendfenntartó 
erőknek pedig közbe kell lépniük 
annak érdekében, hogy a lakosság 
biztonságban érezze magát – je-
lentette ki Kelemen, aki szerint „a 
hétvégén lezajlott tiltakozó akci-
ókat nagyon alaposan elemezni 
kell, majd levonni a megfelelő kö-
vetkeztetéseket”.

– A kiindulópontot az egész-
ségügyi rendszerben készülő vál-
tozások jelentették a tüntetések 
kirobbanásakor, ám ezek nagyon 
gyorsan egy általános, az egész 
állami rendszer ellen forduló til-
takozássá alakultak át. Románi-
ában az elmúlt két évben számos 
megszorító intézkedésre került 
sor, és minden állampolgár közös 
erőfeszítésének köszönhető, hogy 
az ország megőrizte gazdasági 
egyensúlyát, hogy nincsen ve-
szélyben senkinek a nyugdíja és a 
fizetése – magyarázta a szövetség 
elnöke. 

„A reformra szükség van”
– Az államelnök múlt heti be-

jelentését, mely szerint az egész-
ségügyi törvénytervezet vissza-
vonását kérte a kormányfőtől, 
az RMDSZ üdvözölte és helyes 
lépésnek tartotta. Azonban a 
szövetség továbbra is azon a véle-
ményen van, hogy ez a tény nem 
oldja meg az egészségügyi ellátás 
kérdését. Reformra szükség van, 
ezért a mai koalíciós egyeztetésen 
Ritli László minisztert egy alapos 
elemzésre kérték fel – nyilatkozta 
Kelemen. Leszögezte, egyetért az 
ellenzék azon javaslatával, hogy 
rendkívüli ülésszakra összehívják 
a parlamentet. – Amennyiben az 
alkotmány és a házszabály előírá-
sai teljesülnek a rendkívüli ülés-
szak összehívására, az RMDSZ 
ezt támogatni fogja – ismertette 
Kelemen Hunor. A rendkívüli 
ülésszak összehívásához a hon-
atyák egyharmadának az aláírásá-
ra van szükség.

Az előrehozott választásokkal 
kapcsolatosan, amely szintén az 
ellenzéki politikusok javaslata, 
az RMDSZ elnöke úgy véli, az 

ország számára egy politikai vál-
ság és instabilitás most rendkívül 
káros lenne, 2012 egyébként is 
választási év. 

– Ebben a pillanatban párbe-
szédre és egyensúlykeresésre van 
szükség – összegezte Kelemen 
Hunor.
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Boc: az utcai erőszak elfogadhatatlan

Követ dobó tüntető a fővárosi megmozdulásokon. A hatóságok mintegy 250 személyt bírságoltak meg, 36 tüntető ellen eljárás indult



Vasárnap újabb tornát rendez-
tek a Hargita Megyei Kézilab-
da-szövetség által szervezett 
megyei férfi-kézilabdabajnok-
ságban. A házigazda ez alka-
lommal a Székelyudvarhelyi KC 
öregfiú-együttese volt, a talál-
kozókat az udvarhelyi városi 
sportcsarnokban játszották. A 
bajnokság támogatója Hargita 
Megye Tanácsa. A tornán nem 
volt teljes a program, hiszen né-
hány meccset elhalasztottak.

Eredmények
Férfiak, A csoport, 9–10. for-

duló: Gyergyószentmiklósi Szaki 
II – Székelyudvarhelyi KC Öregfi-
úk 23–28 /Gergely 9, Lestyán 4, 

Vincze 4, Nagy 3, Paşcan 2, Ágos
ton 1, illetve Lőrincz 7, Pál A. 4, 
Sipos 3, Pop 2, Mies 2, Fodor 2, 
Keresztes 2, Deák 2, Gál 1, Sárdi 
1, Boros 1, Pál F. 1, Gál 1/.

Szaki II – Balánbányai ROA 
33–26 /Lestyán 8, Nagy 6, 
Csortán 5, Ágoston 5, Vincze 4, 
Paşcan 3, Dénes 2, illetve Iacob 6, 
Sofian 4, Csíki 4, Pál 3, Francu, 3, 
Roman 2, Cotârlă 2, Hilohe 2/.

Székelyudvarhelyi Partizán 
– Öreg fiúk 20–20 /Lukács 8, 

László 5, Kovács 4, Magyari 1, 
Nagy 1, Mester 1, illetve Pál A. 
5, Keresztes 5, Mies 2, Lőrincz 
2, Fodor 2, Major 1, Szígyártó 1, 
Deák 1, Gál 1/.

Partizán – ROA 38–34 / Ko
vács 11, Tokos 8, László 7, Mester 
6, Benedek 3, Nagy 1, Szabó 1, 
Csibi 1, illetve Iacob 7, Francu 6, 
Csíki 6, Sofian 5, Pál 4, Cotârlă 4, 
Roman 2/.

Elhalasztott meccsek: Ba
lán bányai ROA – Szentegyházi 

Vasas, Székelykeresztúri Egye
sülés – Székelyudvarhelyi Par
tizán, Vasas – Egyesülés.

Nők, 5–6. forduló: Székely
udvarhelyi Amazonok – Csík
szeredai Akarat 35–20; Felcsík 
Dánfalva – Salamási Deni Moon 
33–22; Székelyudvarhelyi KF 
– Csíkszeredai NKSZ 41–19; 
Zetelaka – Csíkszeredai VSK 
23–16; Székelykeresztúri KE – 
Felcsík 14–15; Salamási Deni 
Moon – SZKF 15–40; NKSZ 

– Zetelaka 12–20; VSK – Ama
zonok 18–24.

Rajtol az ifi bajnokság is
Január végén szervezik az ifjúsá

gi fiú IVes korosztály (1999ben és 
után születettek) számára a megyei 
bajnokság első fordulóját. A tervek 
szerint az első fordulót január 28án 
Gyergyóremetén rendezik, érdek
lődni és jelentkezni lehet Mincsor 
Bélánál (0740–999927) vagy Be
nedek Árpád Csabánál (0745–
669945) lehet. A második fordulót 
február 18án Székelykeresztúron 
tartják, érdeklődni és jelentkezni 
Simon Áronnál (0745–955671) 
vagy Benedek Árpád Csabánál 
(0745–669945) lehet.

Macedónia és Csehország is 
bravúros teljesítménnyel kez-
dett a szerbiai férfikézilabda Eu-
rópa-bajnokságon. Előbbi pontot 
rabolt a svédektől, míg utóbbi 
legyőzte a németeket. A házi-
gazda csapata könnyen nyert a 
lengyelek ellen, míg a dánok öt 
góllal verték meg Szlovákiát.

A több kulcsemberét is nélkü
löző lengyel válogatottnak 
lényegében egy percig sem 

volt esélye a pontszerzésre. A szerbek 
az elején megszerezték a vezetést, 
amit ezután már nem is engedtek 
ki a kezeik közül. A második félidő 
elején dőlt el az összecsapás, ami
kor a házigazda válogatott 17–9re 
elhúzott. A lengyel szövetségi kapi
tány, Bogdan Wenta hiába küldte be 
Karol Bieleckit, aki egyből elkezdte 
termelni a gólokat, és végül csapata 
legeredményesebbjének bizonyult, 
ekkor már késő volt a számukra.

Jól kezdtek a szlovákok, akik 
sokáig vezetni tudtak a vbezüst
érmes ellen. Dánia a szünetre már 
háromgólos előnnyel térhetett, a 
második játékrészben pedig öt gól
lal is elhúzott. A szlovákok azonban 
nem adták fel, és az 56. percben már 
csak kettővel voltak lemaradva. Az 
újabb meglepetés azonban elma
radt, a dánok egy utolsó rohammal 
döntésre vitték a dolgokat, és öt 
góllal nyertek.

Az Eb első gólját Tomás Skle
nák lőtte, és ezután is a csehek aka
rata érvényesült, a kapujukban Petr 
Stochl bravúrt bravúrra halmozott, 
hétmétereseket, ziccereket védett. 
A fordulást követően már biztatóbb 
játékot produkáltak a németek, 
többször is felzárkóztak egy gólra, a 
lélektanilag fontos egyenlítés azon
ban nem jött össze nekik. Kilenc 
perccel a vége előtt már ismét meg
nyugtatóbb, négygólos előnye volt 
a cseh csapatnak.

A lengyelekhez hasonlóan a 
svédek sem a legerősebb keretükkel 
érkeztek Szerbiába, ám így is esé
lyesként léptek pályára Macedónia 
ellen. A délszláv válogatott eddig 
egyszer szerepelt Ebn, 1998ban 
egy ponttal zárta a csoportkört és a 
tornát. Most meglepően jól kezdte 
a meccset, a svédek csak a 26. perc
ben vezettek először. A második 
félidő hullámzó játékot hozott, a 
macedónok egy 5–0s rohanással 
négygólos előnyt építettek ki, az 
52. percben viszont már ismét a 
svédet tűntek nyerőnek. Ezután 
Macedónia sorozatban négy gólt 
dobva újra fordított, majd az 59. 
percben Ekdahl Du Rietz egyen
lített a skandinávok részéről. A 
hátralévő időben még mindkét 
csapat támadhatott, de újabb gól 
már nem született, így maradt a 
döntetlen.

Eredmények, műsor
A csoport: Lengyelország – 

Szerbia 18–22, Dánia – Szlovákia 
30–25.

B csoport: Németország – 
Csehország 24–27, Svédország – 
Macedónia 26–26.

Tegnap a Franciaország – Spa
nyolország és a Magyarország – 
Oroszország (C csoport), illetve a 
Norvégia – Szlovénia és Horvátor
szág – Izland (D csoport) találko
zók lapzárta után értek véget.

A mai műsor: A csoport: Szlo
vákia – Lengyelország (19.15), 
Szerbia – Dánia (21.15); B csoport: 
Macedónia – Németország (19.15), 
Csehország – Svédország (21.15).

Sport

A lengyel–szerb párharcot az Eb házigazdái nyerték

FéRFiKézilAbdA-Eb

Macedón és cseh bravúr

MEgyEi KézilAbdA

Két tornát rendeztek Székelyudvarhelyen
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> Premier League. Az angol lab
darúgóbajnokság 21. fordulójának 
eredményei: Swansea City – Arsenal 
3–2, Newcastle United – Queens Park 
Rangers 1–0, Aston Villa – Everton 1–1, 
Blackburn – Fulham 3–1, Chelsea – 
Sunderland 1–0, Liverpool – Stoke City 
0–0, Manchester United – Bolton 3–0, 
Tottenham – Wolverhampton 1–1, West 
Bromwich – Norwich 1–2. Az élmezőny: 
1. Manchester City 48 pont, 2. MU 48 
p., 3. Tottenham 46 p.

> Il Calcio. Az olasz labdarúgóbaj
nokság 18. fordulójában: AC Milan 

– Inter Milano 0–1, Cesena – Novara 
3–1, Chievo – Palermo 1–0, Fiorentina 
– Lecce 0–1, Genoa – Udinese 3–2, 
Juventus – Cagliari 1–1, Parma – Siena 
3–1, Lazio – Atalanta 2–0. Az élmezőny: 
1. Juventus 38 pont, 2. AC Milan 37 p., 3. 
Udinese 35 p.

> Primera División. A spanyol lab
darúgóbajnokság 19. fordulójában: 
Barcelona – Betis 4–2, Atlético Mad
rid – Villarreal 3–0, Osasuna – Racing 
Santander 0–2, Athletic Bilbao – Levante 
3–0, Sporting Gijón – Málaga 2–1, Mal
lorca – Real Madrid 1–2, Granada – 

Rayo Vallecano 1–2, Sevilla – Espanyol 
0–0, Zaragoza – Getafe 1–1, Valencia – Real 
Sociedad 0–1. Az élmezőny: 1. Real 46 pont, 
2. Barcelona 41 p., 3. Valencia 34 p.

> Udvarhelyi sportgála. Székelyud
var hely Polgármesteri Hivatala és a 
Székelyudvarhelyi Sportért Alapít vány kö
zösen szervezi a második Székely udvarhelyi 
Sportgálát, ahol többek közt a város leg
jobb, országos, valamint nemzetközi ver
senyeken dobogós helyezést elért ifjúsági 
és felnőtt csapatait, egyéni sportolóit, 
valamint szabadidős sportrendezvények 
szervezőit fogják díjazni. Elismerésben 

részesülnek azok az edzők, sportvezetők, 
a média sporttal foglakozó munkatársai, 
akik 2011ben munkájukkal és szakér
telmükkel támogatták Székelyudvarhely 
sportéletének fejlődését, valamint a város 
azon sportemberei, akik életük során, ha
tárokon is átívelve a székely anyaváros hír
nevét növelték. Javaslatokat 2012. január 
20áig várnak a prosport@varoshaza.ro 
email címre, bővebb információért pedig 
hívják a 0733–313022es telefonszámot. 
A javaslatban kérik feltüntetni az illető 
sportoló, csapat nevét, sportágat, valamint 
az egyesület és a klub nevét, címét és a 
2011ben elért eredményt.hí
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Dobogósok a brassóiak
Öt mérkőzéssel a jégkorong MOL 
Liga alapszakaszának zárása előtt 
eldőlt, melyik négy csapat játssza 
a negyeddöntőt, ugyanakkor biz-
tossá vált, hogy a barcaságiak a 
sorozatot a dobogón zárják. A két 
kieső kiléte vasárnap dőlt el, harc 
a 4–6. helyezettek sorrendjében 
van még.

Teljes fordulót játszottak va
sárnap este a MOL Liga 
alapszakaszában, amely so

rán egy hazai csapatnak kedvezett 
csupán a szerencse. A magyarországi 
tornán szereplő romániai csapatok 
nyerni tudtak, a barcaságiak egyúttal 
bebiztosították harmadik helyüket.

A Dab.Docler – Sapa Fehér
vár AV19 találkozón gólzáporos 
dunaújvárosi siker született, a 
„kicsi Volán” pedig ezen a talál
kozón vesztette el matematikailag 
is a negyeddöntőbe jutás esélyét. 
A fehérváriak csatlakoztak az Új
pesthez, e két csapatnak az alap
szakasszal véget ér a MOL Liga 
2011/2012es idénye.

A brassóiak Miskolcon tudtak 
győzni, a hazaiak végig az egyen
lítésért harcoltak, utolsó góljukat 
pedig az üres kapuba kapták. A 
találkozón Varga Milán mester
hármast ért el, érdekesség, hogy 
a játékvezetők mindössze négy 
kisbüntetőt osztottak ki a találko
zón, mind a brassóiaknak.

A HSC Csíkszereda kispad
ján vasárnap még a Nagy Béla és 
Hozó Levente alkotta edzőpáros 
ült, ám ez nem akadályozta a csa
patot abban, hogy kitömjék a Fe
rencváros kapuját. Az utolsó har
madot ugyan még Kozuch kezdte 

a csíki kapuban, ám a 45. perctől 
Ruczuj vette át a szlovák hálóőr 
helyét, a zöldfehéreknél pedig a 
40. perctől Racko helyett Csergő 
István védett. A másik budapesti 
csapatnak sem termett hazai pá
lyán babér vasárnap, az Újpestet 
a Steaua győzte le, a bukarestiek 
már a második percben vezettek. 

A 4–6. helyek még nincsenek 
eldőlve, a Jegesmedvék 52 pont
tal a 4., a Fradi 46 ponttal az 5., 
a Steaua 41 ponttal a 6. helyen 
áll, a zöldfehérek pedig ma a 
bukarestiekkel, pénteken pedig 
a miskolciakkal játszanak, győ
zelmek esetén pedig meg is előz
hetik a „macikat”. A Steauának is 
kellene az 5. helyért a hat pont, 
a bukarestiek pénteken a HSCt 
fogadják.

Eredmények
Miskolci Jegesmedvék – Brassói 

Corona Fenestela 68 3–5 (1–1, 
1–3, 1–1) /Fodor (17.), Ritó 
(33.), Saluga (44.), illetve Var
ga (15., 33., 60.), Bartzen (22.), 
Barinka (39.)/

Ferencváros – HSC Csíkszereda 
1–7 (0–3, 0–4, 1–0) /Heikkinen 
(48.), illetve Moldován (8.), Szőcs 
(12.), Petres (14.), Podstavek (24., 
26.), Hruby (36.), Góga (40.)/

Újpest – Steaua 1–4 (0–2, 
1–1, 0–1) /Roczanov (36.), illet
ve Krug (2., 12.), Butocsnov (25.), 
Munteanu (47.)/

Tegnap a Sapa Fehérvár AV19 
– HSC Csíkszereda találkozó 
lapzárta után ért véget, ma 20 
órától a Ferencváros – Steaua, 
20.15től a Dab.Docler – Brassó 
találkozókat rendezik.



lakás

ELADÓ Szelterszen téliesített hét-
végi ház a Nádasszéki gyógyfürdő 
szomszédságában, az ásványvízforrás 
közelében, 12 ár területen, csodálatos 
környezetben. Telefon: 0744–537628.

KIADÓ garzonlakás Csíkszeredában, 
a Decemberi Forradalom negyedben. Te-
lefon: 0724–108211. (21153)

ELADÓ kertes családi ház Újtusnád 
411. szám alatt. Telefon: 0266–334180.

ELADÓ Csíksomlyón 130 m2-es 
családi ház, 5 ár udvarral, igényesen 
elkészítve, azonnal beköltözhető. Rész-
letfizetési lehetőség. Telefon: 0743–
364929.

telek

50 árnál nagyobb szántóföldet 
VÁSÁROLNÉK vagy BÉRELNÉK Csík-
kozmáson és környékén. Telefon: 
0745–506268.

ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ szántó- 
és kaszálóterületek Csíkpálfalva bel- és 
külterületén; a csíkcsicsói repülőtér mel-
lett; a delnei Torda-völgyében, Nagyerdő 
(Pálbács) dűlőben. Jogilag tisztázott, 
telekkönyvezett területek. Érdeklődni a 
0744–312841-es telefonszámon.

ELADÓ Nagytusnád 226. szám 
alatt 10 ár beltelek. Telefon: 0742–
874783.

jármű

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

ELADÓ Opel Astra 1.7-es, kom-
bi, fullextrás, tulajdonostól, 2013-ig 
érvényes műszakival, minden illeték 
kifizetve, nagyon jó állapotban. Irány-
ár: 3200 euró. Telefon: 0726–604932, 
0266–334468.

ELADÓ 1996-os évjáratú Opel 
Astra 1.7 TDi, háromajtós, 2013-ig 
érvényes műszakival, minden illeték 
kifizetve, karc- és rozsdamentes ál-
lapotban. Ára: 1750 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21143)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Renault 
Master kisteherautó (7 személy + 1,5 
tonna) első tulajdonostól, kitűnő állapot-
ban, beíratva. CSERE is érdekel 3 szemé-
lyes + teher furgonra vagy személyautó-
ra + különbözet. Telefon: 0751–095979.

vegyes

Értesítjük a Római Katolikus 
Főgimnáziumban 1959-ben végzett 
osztálytársainkat, hogy 2012. febru-
ár 10-én, pénteken 17 órától a Royal 
vendéglőben (a törvényszékkel szem-
ben) farsangi mulatságot tartunk, 
amelyre szeretettel várunk családod-
dal együtt. Részvételi szándékodat 
közöld február 1-jéig a következő te-
lefonszámokon: 0266–311599 vagy 
0366–113457. Utólagos jelentkezést 
nem fogadunk el. (21154)

ELADÓ 36-os öntött síbakancs és 
síléc, valamit két rend síruha (férfi és 
női). Telefon: 0266–322853. 

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

ELADÓ új, egysoros, szalagos bur-
gonyapergető gép. Beszámítok vágni 
való sertést. Ára: 1000 euró. Telefon: 
0743–663536. (21105)

ELADÓ egyes hám lóra, valamint 
egyes lóeke. Telefon: 0266–334180.

ELADÓ keveset használt kémé-
nyes gázbojler kitűnő állapotban, fél-
áron, valamint egy Singer varrógép. 
Telefon: 0266–313398, 0755–233583.

találkozó

A Ditrói Elméleti Líceum 1962-ben 
végzett diákjai 50 éves érettségi ta-
lálkozóra hívják volt osztálytársaikat. 
Kérjük, jelentkezzenek február hónap 
végéig a következő címen: Kovács 
Ádám, Maros u. 10., Ditró. Telefon: 
0752–948102 vagy 0746–085310.

állás

Németül tud, de tudását bővíteni 
szeretné, közben pénzt szerezni? Au 
Pair rendszerben (18–26 évesekre 
vonatkozik) vigyázhat gyerekekre 
Németországban. Információk a 
0769–224251-es telefonon. Időseb-
beket is felveszünk adatbázisba. Ne-
kik a lehetőség tapasztalat és tudás 
szerint, esetenként változó.

Csíkszeredai székhellyel  ren-
delkező kft. gyenge áramban (füst-
érzékelő, riasztóberendezés stb.) 
gyakorlattal rendelkező villanyszere-
lőt alkalmaz. Előnyt jelent a vízszere-
lésben, belső építkezési munkában 
való jártasság. Önéletrajzokat a 
0266–312112-es faxszámra várunk 
2012. január 25-ig.

szolgáltatás

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

Székely kapuk kivitelezését VÁLLA-
LOM A-tól Z-ig Csíksomlyó, Szék út 81. 
szám. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0366–102360, 0742–343937.

köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik

dr. ANDRÁS IMRE
jezsuita atyát

utolsó útjára elkísérték, a gyász-
szertartást lebonyolították, sírjára 
koszorút és virágot helyeztek és a 
család mély fájdalmában osztoztak. 
A gyászoló család. (21159)

megemlékezés

Minden évben eljön az a nap,
Amely számunkra fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2001. január 
17-re, drága édesapánk,

BAKÓ ISTVÁN 
szabómester

halálának 11. évfordulóján. Akik is-
merték és szerették, áldozzanak egy 
percet drága emlékének. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda.

Hiába álmodtunk öregkort,
boldogat és szépet,
Ha a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Minden évben eljön ez a nap,
Amely számunkra
Fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk 2003. 
január 19-re,

id. GÁSPÁR BALÁZS
nyug. építészmérnök

halálának 9. évfordulóján. Lelkéért 
az engesztelő szentmise 2012. janu-
ár 19-én 17.30-kor lesz a Szent Ágos-
ton-templomban. Gyászoló sze rettei. 
(21151)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával, 
de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a drá-
ga jó férj, édesapa, nagyapa, 
dédapa, testvér, rokon, barát 
és ismerős, a kőrispataki

id. PÉTERFI ELEMÉR

életének 85., házasságának 62. 
évében türelemmel viselt, hosz-
szú betegség után 2012. január 
16-án elhunyt. Temetése 2012. 
január 18-án, szerdán 13 óra-
kor lesz Kőrispatakon, a csa-
ládi háztól a helyi temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

Mondottam, ember:
Küzdj és bízva bízzál!

Fájdalommal tudatjuk, hogy

MAURER GYULA
egyetemi tanár

(1927. január 18., 
Dicsőszentmárton

– 2012. január 8., Maglód)

visszaadta lelkét a Teremtőnek. 
Az Úr erdélyi értelmiségi sors-
sal áldotta meg. A hozzárendelt 
életerő 85 esztendeig volt ele-
gendő, hogy bőkezűen ossza 
gondoskodó szeretetét, roppant 
tudását, emberi hitét családjá-
ra, tanítványaira, honfitársaira. 
Nyugalma legyen békés, emlé-
ke áldott! Gyászolják: családja, 
pályatársai, tanítványai, tisz-
telői, felebarátai. Búcsúztató 
istentisztelet: 2012. január 22. 
(vasárnap), maglódi reformá-
tus templom, 13 óra (Maglód, 
Ady Endre u. 15.). Végső bú-
csú – urna elhantolása: 2012. 
január 28. (szombat), Kolozsvár, 
Házsongárdi temető, 12 óra. 
Koszorúra, virágcsokorra szánt 
összeg a helyszíneken persely-
be helyezhető. A Partiumi Egye-
tem Alapítvány javára fizetjük 
be. Levelezési cím: özv. Maurer 
Éva: 2234 Maglód, Semmelweis 
u. 9. Maurer Ádám: +36–20–
9287776; Maurer Gyula: +36–
26–373467; Maurer Tamás: 
+36–20–2488873.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

MEGHÍVÓ
A Tusnád Közbirtokosság elnöke

éves közgyűlést hív össze a közbirtokosság székhelyén
2012. január 28-án 9 órára.

Napirendi pontok:
  – elnöki beszámoló;
  – a 2011es év pénzügyi helyzetének ismertetése;
  – a felügyelő bizottság jelentése;
  – a beszámolók elfogadása;
  – tisztújítás;
  – alapító okirat módosítása;
  – a 2012es év tevékenységének elfogadása;
  – különfélék.
A tagsági könyveket kérjük elhozni és a gyűlésen meg jelenni.

MEGHÍVÓ
A Csíkszentkirály, Állomás u. 600 sz. székhelyű 

HARGITA GYÖNGYE Rt. Kereskedelmi Társaság ügyvezető tanácsa
összehívja a társaság részvényeseit a rendkívüli közgyűlésre, melyre 
2012. február 22-én kerül sor 9 órai kezdettel, a társaság székhelyén.

A részvényesek rendkívüli közgyűlésének napirendje:
– a 16614/2011.11.29.  számú fúziós projekt elfogadása a HILAGO 

CONSULTING Kft. teljes beolvasztásával kapcsolatban, melynek adó
igazgatási azonosító száma 16261193,  cégjegyzékszáma J19/268/2004, 
székhelye Csíkszereda, Hargita utca 77. szám, abban a formában, ahogyan a 
Romániai Hivatalos Közlöny IV. részében megtalálható;

– a projekt alapító okiratának elfogadása a beolvasztás után;
– egyebek.
Az 1990ben megjelent 31. számú törvény 244. cikkelyének előírásait a 

cég székhelyén lehet tanulmányozni.
Abban az esetben, ha az első közgyűlés alkalmával nincs meg a szükséges 

létszám, a második közgyűlésre 2012. február 23án kerül sor 9 órai kezdettel, 
a társaság székhelyén.

Az ügyvezető tanács tagjai:
Kurkó Árpád, Kurkó Gyárfás, Dietrich Szilárd

hargitanépe

A Hargita Népe
Lapkiadó

 lapkihordókat 
KERES 

Székelykeresztúrra
és rikkancsokat

Székelyudvarhelyre.
Telefon: 0733–553014.



Véget ért a Dakar-rali

Két francia, egy argentin  
és egy holland a csúcson

14. oldal |  2012. január 17., KEddhargitanépe Sport

egy utolsó, 29 kilométeres sze-
lektívvel zárult az idei, argen-
tína, Chile és Peru érintésével 
megrendezett 33. Dakar-rali, 
amelyet a motorosoknál Cyril 
Despres, az autósoknál Stephane 
Peterhansel, a quadosok között 
az argentin alejandro Patronelli, 
a kamio nosok között pedig a hol-
land gerard de rooy nyert meg.

Összesen 97 motoros, 12 
quados, 78 autós és 60 
kamionos egység jutott 

el a limai célig (tehát az eredetileg 
elrajtolt 443 járműből 249 fejezte 
be a futamot), pedig a sokat ta-
pasztalt élmezőnybeli versenyzők 
szerint nem ez volt minden idők 
legnehezebb Dakarja. A Mar del 
Plata-i rajtot követően a mezőny 
8300 kilométernyi utat tett meg, 
hogy 15 szakasszal később megér-
kezzen Limába. A legizgalmasabb 
küzdelem a motoros kategóriában 
volt, ahol az utolsó előtti szaka-
szon dőlt el, hogy Cyril Despres 
veheti át a győztesnek járó Da-
kar-trófeát. Marc Comával igazi 
macska-egér játékot játszottak, és 
felváltva vállalták a szerepet hol az 
egyik, hol a másik oldalon. Coma 
mellé azonban nem szegődtek a 
perui szerencseszellemek, akiket 
pedig még a táborban is meg-
idéztek helyi sámánok, hiszen a 
legutolsó szelektíven úgy tönkre-
ment a váltója, hogy nem bírt el a 
dűnékkel. A második helye azon-
ban megmaradt a katalánnak, bár 
boldog nem lett tőle. Despres el-
húzott eggyel, hiszen a negyedik 
dakaros győzelmét aratta, és így 
most 4:3 az állás a javára, már ami 
a győzelmek számát illeti. A har-
madik helyen Helder Rodrigues 

végzett, csakúgy, mint tavaly, de 
nem volt elkeseredve a spanyol 
motoros, mivel sikerült egy sza-
kaszgyőzelmet is elérnie. Az igazi 
áttörést Joan Barreda érte el ezen 
a Dakaron, aki már a legelején el-
vesztette minden reményét, hogy 
az élen végezzen, de aztán mégis 
sikerült szakaszelsőséget is sze-
reznie, és végül az ötödik helyen 
zárt az összetettben. Alessandro 
Boturri lett a legsikeresebb újonc 
(a nyolcadik helyen végzett), 
Gyenes Emánuel pedig a fantasz-
tikus 17. pozícióban fejezte be a 
33. Dakar-ralit. A másik román 
motoros, Marcel Butuză a 44. he-
lyen zárt.

Az autóknál a legtöbben biz-
tosak voltak a Mini győzelmében, 
és Peterhansel tett is arról, hogy 
a rajongóknak kétségük sem le-
gyen a végső győztes személye 
felől. Ráadásul az egész X-Raid 
remek Dakaron van túl, hiszen 
mind a nyolc autójuk célba ért, 
és hazavitték az első két helyet is. 
Ráadásul Peterhansel úgy nyert, 
hogy semmilyen technikai gond-
ja nem volt, és ez az utóbbi Da-
karok után igazi felüdülés volt 
számára. „Mr. Dakar” már eddig 
is rekordtartó volt, de most újabb 
történelmet írt: megszerezte tize-
dik Dakar-győzelmét (6 motor és 
4 autó). A harmadik helyen szé-
pen csendben, mindig kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtva a 
2009-es győztes, Giniel De Vil-
liers végzett, aki a Volkswagen 
kilépése után megtalálta magának 
a Toyotát, és úgy tűnik, jól meg-
vannak együtt.

A quadoknál, ahogy arra szá-
mítani lehetett, az egyik Patronelli-
fivér vitte haza ismét a győzelmet, 

ezúttal a címvédő Alejandro volt 
a jobb, de fivérével folyamatosan 
egymás ellen küzdöttek a szaka-
szokon. Testvére, Marcos lett a 
második, és hogy teljes legyen az 
argentin dobogó, Tomas Maffei 
lett a harmadik.

A kamionoknál néhány nap 
után már kérdés sem volt, hogy 
Gerard De Rooy a legesélyesebb 
a végső győzelemre, és a holland 
nem is hibázott, behozta az Ivecót 
az első helyre. Sőt olyan jól sike-
rült az idei verseny, hogy még a 
második hely is a csapatnál ma-
radt, hiszen Hans Stacey végzett 
mögötte a dobogón. A végére 
azért három Kamaz is megérke-
zett a további három helyre, de 
kétségtelenül ez nem az oroszok 
Dakarja volt.

Szintén jobb helyezésben re-
ménykedett a Szalay Balázs-
Bunkoczi László kettős, akik so-
rozatosan technikai gondok miatt 
voltak kénytelenek hosszabb-rö-
videbb időre megállni a szelektí-
veken. Az Opel Antara aztán egy 
idő után már nem hagyta pácban 
a versenyzőket, és amikor minden 
rendben volt, a páros a 12–15. 
hely körüli időket tudta autózni. 
Végül a 21. pozícióban fejezték be 
a versenyt, és ezzel Szalay Balázs 
már hetedik alkalommal ért célba 
a Dakar-ralin (11 versenyből). Az 
újonc Sebestyén–Bognár kettős 
egészen jól vette az akadályokat, 
sajnos azonban a pihenőnap 
előtti szakaszon kifogott rajta a 
mély homok és a sok dűne, és 
lejött a szakaszról, amelynek ki-
zárás lett a vége. A Darázsi Zsolt 
vezette versenykamion a 10. sza-
kaszon kuplungproblémák miatt 
volt kénytelen feladni a versenyt.

hirdetések

A perui elnök, Ollanta Humala gratulál a Dakar-győztes Stephane Peterhanselnek  Fotó: dPPI



programajánló

Előadói est
A székelyudvarhelyiek által már is-

mert és szeretett Vidovenyecz Edina 
Boldogság, g yere haza című előadóest-
jére térhetnek be csütörtökön 19.30-
tól az érdeklődők a Mokka kávéházba. 
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház művésznőjének eg yéni műso-
ra a legendás Cserháti Zsuzsa énekes-
nőnek állít emléket. A zenés játékot 
Pozsgai Zsolt írta, átdolgozta és ren-
dezte: Csurulya Csongor, zongorán 
kísér: Zerkula Györg y. Helyet foglalni 
a Hargita Meg yei Hag yományőrzési 
Forrásközpontban (1918. december 1. 
utca, 9. szám), illetve a 0266–214440-
es telefonszámon lehet.

Népdalvetélkedő
Népdalvetélkedőre kerül sor csütör-

tökön 16 órától a Tamási Áron Gim-
názium dísztermében a mag yar kultúra 
napja rendezvénysorozat részeként. Ez-
úttal a 6–12. osztályosok mérik össze 
tudásukat. A nyerteseknek az év során 
fellépési lehetőséget biztosít a forrás-
központ a székelyudvarhelyi közműve-
lődési eseményeken.

Textilkiállítás
Páll Etelka textilkiállítására várják 

az érdeklődőket csütörtök délután öt 
órától a Haáz Rezső Múzeum képtárá-
ba. A tárlatot Veres Péter muzeológus 
nyitja meg.

Németh Géza-emlékdíj
A Németh Géza Egyesület a csíksze-

redai református templomban a január 
22-én 10.30-kor kezdődő istentisztelet 
keretében tartja a Németh Géza-emlék-
díj átadási ünnepségét. Díjban részesül 
Lőrincz József (Székelyudvarhely) és ta-
nítványa,  Bálint Tamás. Laudátor: Dáné 
Szilárd. A magyar millennium évében 
alapított díjjal olyan keresztény pedagó-
gust és az általa javasolt tanítványát jutal-
mazzák, aki kiemelkedő tevékenységével 
hozzájárul a magyar kultúra ápolásához, 
megmaradásához.

Napról napra
szabadidő

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, 
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HIRDETÉS

ma

Kedd
Az év 17. napja, az esztendő végéig még 

349 nap van hátra. Napnyugta ma 17.04-
kor, napkelte holnap 8.01-kor. 

Isten éltesse 
Antal és Antónia nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Antal és annak női meg-

felelője, Antónia jelentése: herceg, fejedelem, 
elöljáró. 

Január 17-én történt
1688. Zrínyi Ilona feladta Bécsnek Mun-

kács várát, amelyet három éven át védett a 
Habsburgokkal szemben.

1920. Az Egyesült Államokban életbe 
lépett a szesztilalmi törvény.

1991. Az amerikaiak és szövetségeseik 
részvételével megkezdődött az Irak elleni 
Öbölháború, amely február 28-án ért vé-
get, s Kuvait felszabadult az iraki megszál-
lás alól.

1995. A Richter-skála szerint 7,2-es 
erősségű földrengés rázta meg Japán nyugati 
részét. Több mint ötezren meghaltak, 130 
milliárd dolláros kár keletkezett.

Január 17-én született
1433. Antonio di Jacopo del Pollaiuolo, 

olasz szobrász, ötvös, festő és rézmetsző 
1899. Al Capone olasz származású ame-

rikai gengsztervezér 
1942. Muhammad Ali amerikai profi 

ökölvívó világbajnok 
1962. Jim Carrey kanadai származású 

amerikai színész, filmszínész 

Január 17-én halt meg
1468. Szkander Bég albán nemzeti hős, 

fejedelem 
1933. Louis Comfort Tiffany amerikai 

üveggyáros, tervező, festő és ötvös 
2002. Camilo José Cela Nobel-díjas spa-

nyol író, költő 
2007. Art Buchwald Pulitzer-díjas ame-

rikai publicista, író 

Helytörténeti évforduló

135 évvel ezelőtt halt meg 
Székelyudvarhelyen Kis Ferenc (sz. 1816. 
január 16., Egerpatak). 

A Református Kollégiumban járt kö-
zépiskolában, majd ugyanott bölcseleti, 
jogi és teológiai tanfolyamot végzett, ké-
sőbb Bécsben és Berlinben tanult. 

1845-től a Református Kollégium 
teológia-, 1851–81 között történelem-
tanára. 

Munkája: A székely-udvarhelyi ev. ref. 
collegium történelme (Székelyudvarhely, 
1873).

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

para

– Ha a munkavégzés egészséges dolog, 
akkor csinálják a betegek, hogy meggyógyuljanak!

 www.parapista.com 

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban

Kiállítás és könyvbemutató

A Haáz Rezső Múzeum a Magyar 
Kultúra Napja rendezvénysoro-
zat keretében kiállításmegnyitóra 

és könyvbemutatóra hív minden kedves 
érdeklődőt. Csütörtökön 17 órától a mú-
zeum képtárában Székely festékesek címmel 
nyílik Páll Etelkának textilkiállítása. A tár-
latot Veres Péter muzeológus nyitja meg. 
Pénteken 16 órától Sarány István mutatja 
be Sas Péter A heraldikus. Köpeczi Sebestyén 
József élete és munkássága című kötetét. 

Előadás az egyetemen

India arcai

Czire Alpár India arcai címmel tart 
vetítéssel egybekötött előadást 
Csíkszeredában, a Sapientia 

– Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
nagyaulájában holnap 18 órától. A ren-
dezvény társszervezői: Prisma Fotóklub 
(Csíkszereda), Sapientia – EMTE Csík-
szereda Hallgatói Önkormányzata. 
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Testük túlhevülése miatt 
haltak ki a Neander-völgyiek?

Testük túlmelegedése miatt halhattak 
ki a Neander-völgyi ősemberek – vé-
lekednek brit tudósok. A Newcastle 

Egyetem kutatói DNS-minták elemzésével 
jutottak arra, hogy a Neander-völgyiek tes-
te a modern emberénél jóval több hőt ter-
melt. Ez jól jött nekik a jégkorszakokban, 
ám azok elmúltával az átlaghőmérséklet 
emelkedéséhez nem tudtak alkalmazkod-
ni, és 24 ezer évvel ezelőtt kihaltak.

A DNS-molekulákat megkövesedett 
csontokból nyerték a kutatók. A génelem-
zés azt mutatta, hogy a Neander-völgyiek 
sejtjeinek energiagazdálkodása pazarló volt 
a modern emberéhez képest.

A tudósok megpróbálják feltérképezni 
a Neander-völgyiek teljes genomját, hogy 
összevethessék a modern emberével, és a 
különbségek révén válaszokat kaphassanak 
jó pár kérdésre, köztük arra, hogy ponto-

san miért haltak ki a közös őstől származó, 
400 ezer évvel ezelőtt kifejlődött Neander-
völgyiek – adta hírül a The Daily Telegraph 
című brit lap.

Hómaszat Molnár krisztina felvétele (szentegyháza)

fotóalbum

-13
-3

C̊

-13
-5 C̊

-15
-4̊C

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

-10/-1 -14/-6 -12/-2 -12/-4

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Az időnként megnövekvő gomolyfelhőzetből 
több helyen alakul ki havazás, a hegyvidéken pedig 
hózápor is előfordulhat. Az északnyugati, északi szél 
többfelé megélénkül.

Anélkül, hogy összeesküvés-elméleteket 
gyártanék, ma egy kicsit elgondolkodtam 
azon, hogy mennyi mindenre jók a kö-
zösségi oldalak. Többek között meg lehet 
tudni, hogy ki mikor született, sőt azt is, 
hogy ki, kivel, hol, mikor, mit? De lehet 
tüntetést is szervezni, mert ugyebár mi-
lyen jól is fest, meg mennyire emeli egy 
kisváros renoméját – legalábbis a közös-
ségi oldalon –, hogy lám-lám, mi is szer-
vezkedünk, utcára megyünk és tüntetünk, 
mint a nagyvárosok lakói. Ehhez semmi 
más nem kell, csak egy számítógép és némi 
„billentyűgyakorlat”, amivel létre lehet 
hozni egy eseményt a virtuális tárhelyen, 
utána pedig nyugodtan hátra lehet dőlni 
a fotelben, mert akiket sikerült ilyenfor-
mán „kibolondítani” az utcára, elvégzik 

a piszkos munkát, s majd a sajtó világ-
gá kürtöli. Csakhogy egy kisvárosban az 
ilyesmi sem úgy működik, mint egy nagy-
ban. Ugyanis, akik bármikor kaphatók 
egy kis csetepatéra és szívesen kimennének 
bármilyen tüntetésre, nincsenek jelen in-
ternetes közösségi oldalakon, inkább el-
érhetők a kocsmákban. A hirdetésre már 
csak kötelességből is figyelő újságírók pedig 
egy kamutüntetésről kénytelenek tudósí-
tani. Ezért a számítógép mögött sunyító 
tüntetésszervezőknek melegen ajánlom, 
hogy a következőkben inkább a kábelté-
vén hirdessék meg akciójukat az alábbi 
szöveggel: „Holnap öt órakor ingyen oszt-
ják a pálinkát a téren.” Fogadni mernék, 
hogy a nagyvárosokat is leköröznénk je-
lenlétben.

Pálinkát a tüntetőknek!
      villanás n Jánossy Alíz

skandi  készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.január17.

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

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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