
Egészségügy

Megélnénk-e a SMURD nélkül? 
Raed Arafat lemondása, a SMURD felszámolása, a sürgősségi rendszer privatizálása, 

az új egészségügyi kerettörvény kidolgozása – mind olyan témák, amelyek az utóbbi napokban 
ezreket vittek utcára. Bár a tüntetések immáron teljesen más – politikai – felhangot kaptak, 
az országos botrány kiváltó okaihoz visszakanyarodva azt vizsgáltuk, mi a SMURD, milyen 

tevékenységet fejt ki a megyében és Udvarhelyszéken, egyáltalán megélnénk-e 
szolgáltatásaik nélkül > 4. oldal
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NyÁRI KÍNÁLATUKAT 

KÉSZÍTIK ELŐ 

Az UTAzÁsI IRODÁK

Még síelnek, 
de már a nyárra 

gondolnak
Bár még egyelőre a döcö-

gősen beindult síszezonra 
koncentrálnak a kirándulók, 
vannak, akik már a nyári görög-
országi vagy tenerifei ki-
rándulás megszervezésén 
gondolkodnak. Az udvar-
helyi turisztikai irodákban ér-
deklődtünk.
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Párhuzamos tevékenység. Sok esetben a mentőszolgálat és a SMURD közösen segít a bajbajutottakon foTó: baLázs aTTILa

Tizennégy központi
épület szorul felújításra 2 tálas:

Nincs idő búslakodni 14

hargitanépe 

5Eseménydús 
év vár a fiatalokra

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3270î
1 amerikai dollár USD 3,3847î
100 magyar forint HUF 1,3937î

Kultúra
A Himnusz minden, magát 

magyarnak valló embernek közös 
kincse. Ezt bizonyítja az a tény, 
hogy 1844-es bemutatója óta sa-
játjának tekinti a nép, s ál-
lamformától, társadalmi 
berendezkedéstől és állami 
ideológiától függetlenül azóta is 
énekelte és énekli mindmáig.
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 sarány istván



hirdetés

> Átképzési tanfolyam. A Har-
gita Megyei Munkaerő-elhelyező 
és szakképző-Ügynökség január-
ban több átképzési tanfolyamot is 
indít a megye városaiban, köztük 
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában 
és Maroshévízen. Az udvarhelyszéki 
munkanélküliek három átképzési tan-
folyam közül választhatnak: a cuk-
rászmesterséget, a kőműves valamint 
a fodrász szakmát sajátíthatják el. 
A szervezők szerint a 360–720 órás 
tanfolyamokon a résztvevők az adott 
terület minden csínját-bínját elsajá-

títhatják. A tanfolyamok akkor indul-
nak, amikor összegyűl a tanfolyamon-
kénti huszonnyolc résztvevő. Az átkép-
zés ingyenes, sőt támogatást is kapnak a 
résztvevők, átlagosan 200 lejt havonta. 
A munkanélkülieknek hirdetett, januári 
kurzusokra jelentkezni a hivatal udvar-
helyi kirendeltségén lehet a Bethlen Gá-
bor utca 2. szám alatt, vagy telefonon a 
0735–539751 számon.

> Megfagyott egy nő. Egy hölgy 
holttestét találták meg hétfőn délelőtt 
a székelyudvarhelyi Fások utca környé-

kén. Mint a holttest ügyében folytatott 
kivizsgálás során kiderült, az áldozaton 
semmilyen, erőszakra utaló nyomot nem 
találtak. Gheorghe Filip rendőrségi szó-
vivő szerint a nő vasárnap este hazafelé 
igyekezhetett, amikor elesett és eszmé-
letét vesztette, az éjszaka során pedig a 
hideg miatt megfagyott.

> Sztrájkra készülnek a tanárok. A 
Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövet-
sége a kormány több lépését is kifogásol-
ja, így általános sztrájkra készül január 
23-tól. A szakszervezetisek szerint a kor-

mány nem tervez semmilyen fizetéseme-
lést a tanügyi szektorban 2012-ben, így a 
2010/118-as törvény alapján 25 százalé-
kos fizetéscsökkentéssel sújtott közalkal-
mazottak nem reménykedhetnek a lefa-
ragott béreik visszaállításában.

> Áramszünet. A Villamossági Vál-
lalat vezetősége felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy ma, azaz január 18-án reggel 8 
és délután 3 óra között szünetel az áram-
szolgáltatás javítási munkálatok miatt 
Lövétén a következő házszámok között: 
a 84–451., valamint 1034–1185.
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Körkép
Terjeszkedne a filmes program

Dél-Koreára fókuszál 
Agyagfalva 

Új Törvény, kevés Újdonság

Nem jelentenek veszélyt 
a járókelőkre a központ épületei

az agyagfalvi nemzetközi fil-
mes találkozók több helyi fi-
atalnak biztosítottak kiugrási 
lehetőséget, voltak, akik éltek 
is ezzel. Dél-Korea bekapcsoló-
dásával idén akár tágulhatnak 
is a program határai, a megva-
lósítás lehetőségeiről a napok-
ban tárgyalnak.

sz. Cs.

Fiatal koruk dacára, He-
gyi Laura és Sala Orso-
lya neve ismerősen cseng 

Udvarhelyszék határain túl is. A 
két agyagfalvi diáklány első kis-
filmjét, a Szerelmi történetet 2010 
decemberében a görögországi 
Camera Zizanio rövidfilm-feszti-
válon is vetítették. A Hegyi–Sala 
páros tavaly új produkcióval je-
lentkezett, a horror műfajból 
merítő, nyolcperces A malom 
című filmet benevezték a berlini 
filmfesztiválra, ahol dicséretben 
részesült.

Hegyi Orsolya elárulta, örül 
az eddigi sikereknek, de idén 
már új alkotással készül, pá-
lyázni szeretne ezzel az összes 
bemutatási, kiugrási lehetőség-
re. A forgatókönyv még mun-
ka alatt áll, de a kilencedikes 
diáklány már tudja, ezúttal is 
számít Sala Orsolya segítségére, 
és a munkába szeretne bevonni 
olyan agyagfalvi fiatalokat is, 
akik részt vettek a tavaly Agyag-
falván megrendezett I. Erdélyi 
Gyermek és Ifjúsági Vizuális Al-
kotóműhely munkálatain. A két 
rövidfilm lehetséges utóéletéről 

Czibolya Kálmánt, az agyagfal-
vi filmes tábor igazgatóját és a 
Makói Videó- és Művészeti Mű-
hely vezetőjét kérdeztük, ő az, 
aki az alkotások elkészülésénél 
bábáskodott.

– Lehet szó utóéletről olyan 
hazai és nemzetközi fesztiválokon, 
amelyeken a készítés időpontja 
nem kritérium. Az aktuális nem-
zetközi fesztiválokon ugyanis álta-
lában tárgyévben vagy maximum 
egy évvel korábban készített filmek 
nevezhetők – árulta el a filmes szak-
ember, aki úgy véli, az immár szín-
vonalas technika birtokában Laura 
és lelkes csapata akár komolyabb 
alkotásokkal is jelentkezhet.

Február végéig kiderül
Az idei tervekről Czibolya Kál-

mán elárulta, hogy szeretne egy kü-
lönleges, erdélyi–magyar-országi–
koreai programot létrehozni a nyá-
ron, a megvalósítás lehetőségeiről a 
napokban tárgyal a magyar kultu-
rális államtitkársággal.

– Tetszik nekik az ötlet, de a 
pénzügyi helyzet függvényében 
hozzák meg a döntést. Február 
végéig kiderül, lesz-e rá lehetősé-
gem – árulta el Czibolya.

A részletekről a filmes szak-
ember annyit árult el, hogy makói 
csapatával együtt agyagfalvi fiata-
lokat vinne Dél-Koreába, utána 
pedig fiatal koreai filmeseket hoz-
na el Agyagfalvára. Ha a pénzügyi 
keretek nem engedik, akkor Ma-
gyarországon lenne a találkozó, 
Budapest és Makó várná az ifjú 
erdélyi filmeseket.

Székelyudvarhely történelmi 
központjában tizennégy épület 
szorul felújításra, legtöbbjük 
esetében már elindították a re-
habilitációs folyamatot. Farkas 
domokos urbanisztikai osztály-
vezetőt kérdeztük a nyilván-
tartásba vett épületekről és a 
további tervekről.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Tavaly augusztusban lépett 
életbe az épületfront né-
ven emlegetett törvény, 

amely a járókelők testi épségét 
veszélyeztető ingatlanok „piacos 
felének” rendbetételére kötelezi a 
tulajdonosokat. November 10-ig 
a polgármesteri hivataloknak el 
kellett végezniük a helyzetfelmé-
rést, és értesíteniük kellett az érin-
tett háztulajdonosokat a kötelező 
javítási munkálatokról.

Farkas Domokos, a székely-
udvarhelyi polgármesteri hiva-
tal urbanisztikai osztályának 
vezetője szerint azonban a tör-
vény nem sok újat hozott a már 
érvényben lévők mellé, csupán 
helyenként eszközölt néhány 
módosítást.

Az osztályvezető elmondta, 
hogy a törvény adta lehetősé-
geket kihasználva a történelmi 
városközpontot jelölték ki prio-
ritási övezetként. Ide tartozik a 
Városháza, a Márton Áron és a 
Kőkereszt tér, a Bethlen Gábor 
és a Kossuth Lajos utcák, vala-
mint a Tamási Áron Gimnázium. 
Az itteni épületek többségét már 
felújították, mára tizennégy ma-
radt, amely rehabilitálásra szorul, 
legtöbbjük esetében már elindult 
a folyamat, urbanisztikai bizony-
latokat, építkezési engedélyeket 
is kiadtak. Egyedül ott akadnak 
problémák, ahol a bérlők a kiköl-
tözésük előtti, a törvény által en-
gedélyezett ötéves periódusukat 
töltik ki.

Tervezik még a Patkóként is-
mert Márton Áron tér felújítását 
is, költségeit az idei költségvetés-
be szeretnék belefoglalni.

Tizennégy épület
A Városháza téren négy, az 

1., 4., 5. és 6. szám alatti ingatlan 
szerepel a listán, főleg a 4-es szám 
alatti épület van erősen leromlott 
állapotban, olykor hullik róla a 
vakolat.

– Nem közveszélyes, de eléggé 
elhanyagolt – mondta Farkas Do-
mokos. 

Ami az 5-ös szám alatti Vá-
rosházát illeti, idénre tervezik fel-
újítani a tetőzetnek a térre néző 
részét, valamint a homlokzat új-
rameszelését. Készül egy megva-
lósíthatósági tanulmány az egész 
épület felújítására, de a nagy költ-
ségek miatt csak két-három év 
alatt lehet lebonyolítani.

A Kőkereszt téren nincs fel-
újításra szoruló épület, a Márton 
Áron téren két ilyen szerepel a lis-
tán, az 5. és a 6. szám alatti. Mind-
kettőre már adtak ki urbanisztikai 
bizonylatot, az utóbbi esetében 

egy pályázat van folyamatban, ide 
épül egy korszerű öregotthon. A 
Bethlen Gábor utcában a 12., 16., 
17., 23. és 30. alatti ingatlanok ke-
rültek a jegyzékbe, utóbbi kettőre 
azonban nem felújítás, hanem új-
raépítés, illetve lebontás vár.

A Kossuth Lajos utcában há-
rom kérdéses épület található 
(24., 26., 28. szám) az eljárási fo-
lyamat, sőt egy esetében maga a 
felújítás is megkezdődött.

Agyagfalvi fiatalok. dél-Koreára figyelnek  fotó: makói videó műhely

A gimnázium homlokzata. ráférne már a felújítás fotó: Balázs attila

Felújítási terv készül

A Tamási Áron Gimnázium felújításával kapcsolatosan Farkas 
Domokos elárulta, a múlt év végén végeztek egy felmérést, megál-
lapítva, hogy a tetőzet igen rossz állapotban van. Az osztályvezető 
sürgősségi feljavításra adott ki bizonylatot, s amint az idő engedi, 
nekilátnak a munkának. Ezzel párhuzamosan terv készül az épület 
teljes rehabilitációjára, ami azonban nem egyszerű feladat.
– Legalább olyan szintű felújítást szeretnénk, mint amilyet a csík-
szeredai Márton Áron Gimnáziumnál végeztek. Nem lesz könnyű 
kivitelezni a tervet, pályázni kell, mert rengeteg pénzbe kerül – 
összegzett Farkas Domokos.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.
Tel.: 0733–553014



Körkép
társadalom

Bár még egyelőre a döcögősen 
beindult síszezonra koncent-
rálnak a kirándulók, vannak, 
akik már a nyári görögországi 
vagy tenerifei kirándulás meg-
szervezésén gondolkodnak. Az 
udvarhelyi turisztikai irodákban 
érdeklődtünk.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A friss hónak köszönhetően 
immár rendesen beindult 
a síszezon a környéken, 

aki meg nem bírta kivárni az 
égből érkező áldást, az külföldi 
sízésre is bejelentkezhetett. A 
székelyudvarhelyi Hedon Exp-
ressnél változatos a sízős kíná-
lat, ugyanis szerveznek utakat a 
francia, valamint az osztrák sípa-
radicsomokba is, ahol kitűnően 
kiépített pályarendszerrel várják a 
síelni vágyókat.

Mindezek mellett azonban 
nem vesztek el a helyi sípályák 
ajánlatai sem, hiszen a homoródi, 
valamint a hargitai sípályákra is 
visznek sízőket. Az utazási irodá-
ban, annak ellenére, hogy még a 

sízésen van a hangsúly, már jó elő-
re gondolkodnak a tavaszi prog-
ramokon is. Legközelebb február 
végére szerveznek utakat a világ-
szerte ismert velencei és a rijekai 
karneválra, amelyek évről-évre 
nagy érdeklődésnek örvendenek. 
A karneválozás után az utazási 
iroda egyfajta tavaszi levezető-
ként megszervezi az évente szo-
kásos magyarországi borkóstoló 
túráját, és Prágába is indít turista-
buszokat.

A tavalyi szezonban szervez-
tek a székely embernek egzoti-
kus célpontnak számító Mexi-
kóba és Kubába is kiránduláso-
kat. Ez a gyakorlat idén sem fog 
megszűnni, ugyanis már van-
nak csoportok, amelyek tagjai 
ezekben az országokban fogják 
tölteni a tavaszi szabadságukat. 
Az utazási irodákban nem ko-
rai a nyári kirándulásokról sem 
beszélni:

– Előreláthatólag, mint min-
den évben a görög szigetvilág lesz 
az egyik legkedveltebb úti cél, 
de emellett persze szervezünk 
utakat Törökországba, valamint 

Egyiptomba, és a nagy sikernek 
örvendő a Kanári-szigetcsoport 
legnagyobb tagjára, Tenerifére is 
– közölte Bihari Márta, az utazási 
iroda vezetője. 

Elmondása szerint sok érdek-
lődő keresi meg az irodát, és van-
nak már előfoglalásaik is a nyári 
kirándulásokra.

A tavaly tízéves fennállását 
ünneplő Turul utazási iroda nem 
szervez a téli szezonra kirándulá-
sokat, ugyanis a két alapító, Péter 
István és Dimén Varga László 
tanárként dolgozik egy helyi kö-
zépiskolában. De annál inkább 
ráerősítenek a tavaszi, valamint a 
nyári programokra.

– Most veszem fel a kapcso-
latot a visszaigazolások érdeké-
ben, azokkal az emberekkel, akik 
korábban helyet foglaltak vala-
melyik kirándulásra – vázolta 
megkeresésünkre Péter Eszter, az 
utazási iroda titkárnője.

Az áprilisi hónap máris sűrűre 
sikeredik, ugyanis Görögország-
ba, Marokkóba és Hollandiába 
szerveznek buszos, valamint re-
pülőgépes kirándulásokat, míg 
a nyári hónapok előtt még egy 
szicíliai kiruccanást is terveznek. 
A nyári hónapok beálltával aztán 
valóságos kirándulás-dömpinget 
szerveznek az irodánál, a listára 
felkerül a párizsi Disneyland, a 

brit koronázási ékszerek és a svájci 
gleccserek is.

Nincsen sok előfoglalása az 
Euro Viadukt utazási irodának, 
de ez inkább annak tudható 
be, hogy itt nem a külföldi ki-
rándulásokra fektetik a hang-
súlyt, hanem a helyi turizmus 
fellendítésére. Az utazási iroda 
hat saját panzióval rendelkezik 
Székelyudvarhelyen és környé-
kén, például Parajdon, Bogárfal-
ván, Ivóban és Hargitafürdőn.

– Az emberek felfogása ki-
csit változott, inkább az utolsó 
pillanatra hagyják a foglalást – 
véli Madaras Levente, az utazási 
iroda igazgatója.

NYÁRI KÍNÁLATUKAT KÉSZÍTIK ELŐ AZ UTAZÁSI IRODÁK

Még síelnek, de már a nyárra gondolnak

A Hargitáról Tenerifére. Az utazási irodákban már sokan lefoglalták a nyári kiruccanást fotó: balázs attila

Népszerű karnevál

A székelyudvarhelyi turisták kö-
rében is egyre népszerűbb cél-
pont a február végén megrende-
zésre kerülő, Európa legnagyobb 
kosztümös felvonulásának szá-
mító velencei karnevál. Az egyik 
helyi utazási iroda január végéig 
lehetőséget nyújt előfoglalásra 
is, amely esetben az ötnapos ve-
lencei kiruccanás félpanzióval és 
idegenvezetéssel 199 euróba ke-
rül. Amennyiben valaki lekésné 
az előfoglalást, akkor 229 eurót 
kóstál a karneválozás a lagúnák 
városában.  
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Javában zajlanak a magyar kultúra napja alkalmából 
szervezett rendezvények: megyeszerte számos eseménnyel 
ünneplik a Himnusz születésnapját. Azt a napot, ame-
lyen Kölcsey Ferenc befejezte nemzeti imánk szövegét: 
1823. január 22-ét. Ez a jeles napunk viszonylag fiatal 
ünnep, 1989 óta tartják Magyarországon, azóta terjedt 
el a magyar nyelvterületen. Az ünnep alkalmával szer-
vezett rendezvények, megemlékezések ismételten felhívják 
figyelmünket hagyományainkban, történelmi és kulturális 
múltunkban rejtőző értékeinkre, segítenek ébren tartani a 
nemzeti tudatot, hozzájárulnak ahhoz, hogy megőrizzük, 
megismerjük, felmutassuk és tovább adjuk tárgyi és szelle-
mi értékeinket.

A Himnusz minden, magát magyarnak valló em-
bernek közös kincse. Ezt bizonyítja az a tény, hogy 
1844-es bemutatója óta sajátjának tekinti a nép, s 
államformától, társadalmi berendezkedéstől és álla-
mi ideológiától függetlenül azóta is énekelte és énekli 
mindmáig. Még Rákosinak sem sikerült új himnuszt 
íratnia...

Tehát a Himnusz összeköt minket, magyarokat. Még 
akkor is, ha a Székelyföldön élők, regionális identitásuk 

meg jelenítésére – mások a magyar nemzettől való külön-
állásuk hangsúlyozására – jelentős szerepet tulajdoníta-
nak a Székely Himnusznak is.

Lévén, hogy a Himnusz az együvé tartozást jelképezi, 
egyúttal jelképez mindent, ami ezt a nemzeti és kulturális 
közösséget jelenti: a közös történelmet, a közös legendakin-
cset, a hagyományokat, a közös nyelvet, a közös hitet, s a 
hitben gyökerező közös kultúrát.

Így a magyar kultúra napján együtt ünnepeljük mind-
azt, ami minket magyarként meghatároz. Ezért fontosak 
ezek a rendezvények, ezért szükséges, hogy minél többen 
részt vegyenek rajtuk, jelenlétükkel tiszteljék meg a közös-
séget és önmagukat.

A kultúrát egyre gyakrabban fölösleges időtöltésnek, 
pénzkidobásnak vélik sokan. Ez az első látásra merkan-
til megközelítés, vélekedés alaptalan, ugyanis a kulturális 
termékek értéke pénzben is kifejezhető. Pénzben mérhető 
a színházak és múzeumok bevétele, a galériák és könyvki-
adók forgalma, no meg a különböző alkotók társadalmi 
elismertsége, megbecsülése. A kultúrába, mint „gazda-
sági ágazatba” azonban nagyon sok pénzt kell befektetni 
és sokára térül meg – de busásan. A művelődési életbe 
befektetni legalább annyira fontos, mint az oktatás vagy 
az egészségügy kedélyeket felkorbácsoló finanszírozása. A 
befektetésnek pedig annyi a látszata, mint a gazdasszony 
munkájának: akkor veszik észre, ha nem végezte el.

Ezt a látszatot igyekszik elkerülni a kultúra terén a 
magyar kultúra napja. Övezze tehát megbecsülés e csekély 
megbecsülésnek örvendő, de annál nemesebb munka nap-
számosait, alkotásaikat egyaránt. Ne restelljünk elmenni 
tehát egy-egy könyvbemutatóra, kiállításmegnyitóra, kon-
certre, mert a kultúrát mi éltetjük.

Kultúra
        NézőpoNt n Sarány István



Raed Arafat lemondása, a 
SMURD felszámolása, a sür-
gősségi rendszer privatizálása, 
az új egészségügyi kerettör-
vény kidolgozása – mind olyan 
témák, amelyek az utóbbi na-
pokban ezreket vittek utcára. 
Bár a tüntetések immáron telje-
sen más – politikai – felhangot 
kaptak, az országos botrány ki-
váltó okaihoz visszakanyarod-
va azt vizsgáltuk, mi a SMURD, 
milyen tevékenységet fejt ki a 
megyében és Udvarhelyszéken, 
egyáltalán megélnénk-e szol-
gáltatásaik nélkül? 

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

A SMURD (Serviciul Mo-
bil de Urgenta, Reanimare 
si Descarcerare) megne-

vezés Mobil Sürgősségi, Újra-
élesztési és Kiszabadítási Szol-
gálatot fed. Története 1990-ben 
kezdődött, amikor a marosvásár-
helyi Aneszteziológiai és Inten-
zív Terápiai Klinikánál létrejött 
SMUR név alatt, egyetlen kisau-
tóval egy olyan szolgálat, amely-
nek önkéntesei a helyszínen se-
gítséget tudtak nyújtani a bajba-
jutottaknak, beteget viszont nem 
szállítottak. Egy év múlva kísér-
leti jelleggel a SMUR-t a Maros 
megyei tűzoltóság kötelékébe 
helyezték, mentőautót kaptak, 
tagjaikat képezni kezdték.

A működési modell nem 
egyedi: számos országban lé-
tezik hasonló szolgálat, ahol 
a munka egészségügyi, orvo-
si részét kórházak orvosai, az 
operatív részt pedig a tűzol-
tóság koordinálja. Az évek so-
rán a SMUR és tagjai tovább 
fejlődtek, java részt a külföld-
ről kapott segélyeknek, illet-
ve a szakmai képzéseknek kö-
szönhetően. 1993-ban veszi 
fel a SMUR a SMURD nevet 
– már nemcsak újraéleszte-
nek és elsősegélyt nyújtanak, 
hanem balesetek helyszínénél 
kiszabadítási feladatokat is vé-
geznek. 1994-től kezdődően 
számos megyében létesítettek 
SMURD-szolgálatot, 2010-
ben pedig már közel minden 
megyében van egy egységük. 

1999-ben a vásárhelyi köz-
pont egy Alouette III. típusú 
helikoptert kapott – immáron 
légi úton, sokkal gyorsabban 
tudják megközelíteni a beavat-
kozási helyszíneket. 2001-ben 
megszületett a 112-es egységes 
hívószám, amely a tűzoltókat, 
rendőrséget, mentősöket, illetve 
a SMURD-ot közösen szolgálja 
ki. A szolgálattal kapcsolatosan 
többször elhangzott, hogy ma-
gántőkéjű: nos, a 2006-os évi 
egészségügyi reformra vonatko-
zó törvény szerint jogi személyi-
ség nélküli közszolgálat, amely a 
Sürgősségi Esetek Felügyelősége 
kötelékében működik. Nincs 
önálló költségvetése, államilag 
támogatott, az egészségügyi és 
belügyminisztérium költségve-
téséből kapott pénzekből, illet-
ve adományokból, támogatá-
sokból élnek. Három SMURD-
alkalmazotti típus létezik: az 
elsősegély-nyújtási csapatok 
paramedikális tagjai, a tűzoltók, 
illetve a pilóták.

220 udvarhelyi riasztás
Hargita megyében 2010. 

július 12-én kezdte el működé-
sét a szolgálat Csíkszeredában, 
Székelyudvarhelyen és Maros-
hévízen egy-egy mentőautóval. 
Ezeken olyan paramedikális 
csapatok tevékenykednek, me-
lyeknek tagjait főleg elsőse-
gély-nyújtási és baleseteknél 
szükséges gépjárműbontási, ki-
szabadítási feladatokra képeztek 
ki. A megyében is – mint kö-
zölték – a SMURD-egységeket 
a szükség hívta életre: a közúti 
balesetek egyre növekvő száma 
miatt került sor erre a lépésre, 
illetve az Oltul Megyei Sür-
gősségi Esetek Felügyelősége, a 
megyei közegészségügyi igaz-
gatóság, a megyei kórház és a 
megyei mentőszolgálat közös 
akcióit szentesítő egyezmény is 
sürgette egy ilyen szolgálat léte-
sítését. Mindhárom városban a 
helyi tűzoltóság alegységeként 
tevékenykednek, munkájuk ko-
ordinálását pedig a megyei sür-

gősségi esetek felügyelőségénél 
egy megyei vezető végzi. 

A Hargita megyei SMURD 
jelenlegi parancsnoka, Dudu 
Ovidiu azon kérdésünkre, hogy 
mi változna, ha nem lenne Har-
gita megyében SMURD, rö-
viden felelt: számos esetben a 
sérültek, bajba jutottak sokkal 
később érnének kórházba, il-
letve meglehet, nem részesül-
nének kellő időben elsősegély-
ben. Dudu Ovidiutól azt is 
megtudtuk, hogy a SMURD 
székelyudvarhelyi elsősegély-
nyújtási gyorsegységét az el-
múlt év során 220 alkalommal 
riasztották különböző balese-
tekhez. 

– Nemcsak közúti balese-
tekről van szó, hanem más kö-
rülmények között megsérült 
személyek megsegítésére is si-
ettek. Például törések, zúzódá-
sok ellátását végezték el, illetve 
kimentek olyan tűzesetekhez 
is, amelyeknél személyi sérülés 
történt. 

A helikoptert „bárki” 
hívhatja
– A SMURD-nak van értel-

me, kiemelten olyan egyetemi 
központokban, ahol a helyszínre 
kiszálló gépjárműben orvos is van, 
az elsősegély-nyújtó paramedikális 
csapatokra pedig ott lenne inkább 
szükség, ahol nincs mentőszolgálat, 
például a Homoród mentén vagy 
Hollóban, hisz így az elszigeteltebb 
települések lakóinak is lenne hozzá-
férésük elsősegélyhez – vélekedett 
dr. Ambrus József, a megyei men-
tőszolgálat medikális igazgatója, a 
székelyudvarhelyi mentőszolgálat 
vezetője, majd azzal folytatta, a 
SMURD tulajdonképpen a men-
tőszolgálattal azonos és párhuza-
mos tevékenységet végez, szerepük 
kiemeltebb baleseteknél, tűzese-
teknél ahol bontási, kiszabadítási 
feladatokat is el tudnak látni.

Ambrus doktor azt is megje-
gyezte, mivel az elsősegélyt nyújtó 
paramedikális csapatok tagjainak 
minimális medikális ismeretei 
vannak – 140 órás kiképzésben 
részesültek – orvosi témákban 
mozgásterük korlátozott. 

– Ha a mentőszolgálatot fejlesz-
tik tovább, ha ott lett volna több 
anyagi lehetőség, nem jött volna létre 
ez a szolgálat, ám mivel Raed Arafat 
a belügyminisztériumnál talált meg-
hallgatásra, így alakult a történet – 
vélekedik Ambrus doktor, aki egy 
fontos szempontra is kitért: sokan a 
betegeket szállító helikoptereket is a 
SMURD-hoz társítják, ám, mint az 
orvos érvelt, „azon akár azt is írhat-
ná, hogy Mentőszolgálat”. 

– A helikopter egy olyan bel-
ügyes jármű, melyen orvos is van. 
Régebben is voltak vöröskeresztes 
repülők, a helikopter működését 
is az állam fedezi – közölte dr. 
Ambrus József.

Mindez pedig azt jelenti, 
hogy az esetünkben Marosvásár-
helyen állomásozó légi járművet 
a helyi SMURD-egység vagy 
a mentőszolgálat is riaszthatja, 
annak függvényében, hogy ki ér 
hamarabb a baleset helyszínére. 
A protokoll szerint a tapasztalt 
problémákról jelentést tesznek a 
marosvásárhelyi orvosoknak, akik 
eldöntik, szükséges-e a sérült, be-
teg helikopteres, gyors szállítása. 
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Megélnénk-e SMURD nélkül? 

társadalom

Körkép

> Több ezer védőoltást semmisíte-
nek meg. Miután az Egészségügyi Mi-
nisztérium leállította az oltási kampányt, 
Hargita megyében 6256 adag, eddig be 
nem adott influenza elleni védőoltást 
kell begyűjteni és megsemmisíteni.

Miután kérdések merültek fel a 
Cantacuzino Intézet által gyártott 
vakcina hatásosságával kapcsolatosan a 
napokban felfüggesztették az influenza 
elleni védőoltások beadását. Tar Gyön-
gyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság vezetőjének korábbi nyi-
latkozata szerint a három vírustörzs 
közül, amely ellen védenie kellene, a 

védőoltás hatástalan az egyik, a B típu-
sú influenza ellen, ezért függesztették 
fel a beadását.

Az Egészségügyi Minisztérium hét 
eleji bejelentése szerint teljesen leállítot-
ták az influenza elleni védőoltási kam-
pányt és visszavonják azt az országosan 
mintegy 350 000 vakcinát, amelyet még 
nem adtak be.

– Döntöttem a védőoltás vissza-
vonásáról és ezek megsemmisítéséről, 
miután a vizsgálatok több sorozat védő-
oltásnál azt bizonyították, hogy az nem 
megfelelő – nyilatkozta Ritli László 
egészségügyi miniszter.

A megyéből a közegészségügy gyűjti 
majd be a családorvosoktól a készítmé-
nyeket, amelyeket Bukarestbe szállíta-
nak és semmisítenek meg.

Hargita megyébe 14 550 adag ingye-
nes influenza elleni védőoltás érkezett, 
tavaly novemberben és decemberben 
szállították ki ezeket és kezdték el beadni 
a kedvezményezett csoportoknak. A csa-
ládorvosoknál, a kórházaknál valamint a 
közegészségügy raktárában jelenleg még 
6256 adag védőoltás van. Azzal kapcso-
latosan, hogy lesz-e a következő időszak-
ban újabb influenza elleni védőoltási 
kampány, nincs információ.hí
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Életmentő jármű. Nem csak a SMURD riaszthatja  fotó: balázs attila



A mozgássérültek tapasztala-
tai szerint akadálymentesség 
szempontjából Székelyudvar-
hely sokkal rosszabbul állt, 
mint a megyeközpont, ám 
az elmúlt egy évben sikerült 
javítani az áldatlan állapoto-
kon. Józsa Csaba, a Hargita 
Megyei Mozgássérültek Szer-
vezetének alelnöke a Hargita 
Népe Udvarhelynek nyilat-
kozva két jó hírrel is szolgált: 
egyre gyarapodik a szervezet 
tagjainak létszáma, valamint 
megnyílt a székelyudvarhelyi 
tanácsadó központjuk.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Norvég támogatásból 2009-
ben indult egy kampány, 
amely a mozgássérültek 

helyzetére hívta fel a figyelmet. 
Emellett olyan integrációs tevé-
kenységeket is folytattak, amelyek 

segítették a sérültek társadalomba 
való beilleszkedését. Habár a kam-
pány már két éve lejárt, továbbra 
is határozottan kiállnak a tör-

vények betartásáért. Az alelnök 
kifejtette, hogy a Hargita megyei 
önkormányzatok és szakmai bi-
zottságaik kezdik kikérni a moz-

gássérültek véleményét, emellett 
egyre többször fordulnak hozzá-
juk a törvényesség betartása vé-
gett. Józsa szerint az udvarhelyiek 

korábban nem figyeltek a moz-
gássérültek gondjaira, de lassan-
lassan változni látszik a helyzet.

– Legutóbb például Máré-
falvára hívtak meg, ahol kikérték 
a véleményünket: a különböző 
in tézmények is egyre jobban 
odafigyelnek ránk. Szervezetünk 
létszáma, lassan ugyan, de növek-
szik, jóllehet eléggé magas az el-
halálozások száma. Jelenleg közel 
2000 tagot számlálunk megye-
szerte – nyilatkozta az alelnök, 
hozzátéve: a szervezet idei prog-
ramjában is szerepelnek sportna-
pok, halászversenyek, valamint 
kirándulások.

Józsa Csaba pozitívumként 
értékelte, hogy Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala segítsé-
gével megnyílhatott a Petőfi Sán-
dor utca 7. szám alatti tanácsadó 
irodájuk, ahol állandó képviselet 
működik, továbbá foglalkozta-
tást terveznek a sérülteknek.

Mozgáskorlátozottak az akadályMentességről

Kikérik véleményüket

Az Udvarhelyi Fiatal Fórum 
2012-es tervei közt több mint 
17 hagyományos és új program 
szerepel, mondhatni igencsak 
színes évnek néznek elébe a 
fiatalok. Huszadik alkalommal 
szervezik meg a nagysikerű 
Székelyudvarhely Diáknapokat, 
emellett Europe Direct infor-
mációs irodát működtetnek, 
szerkesztik a Sulisokk Ifjúsá-
gi Magazint. A legfontosabb 
tudnivalókat Vass Orsolya, a 
szervezet alelnöke ismertette 
olvasóinkkal.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Sikeresnek mondanám ta-
valy a falfestési akciónkat, 
amely városi szinten is elég-

gé látványos esemény. Az elő-
ző pár évhez képest pozitívum, 
hogy ismét sikerült foglalkoz-
nunk a gyerekekkel, nemcsak a 
14 év felettiekkel – emelte ki az 
alelnök.

A hagyományos újévi prog-
ramjaikba megpróbálnak némi új 
színt vinni, többek közt a jégkar-
neválba, a 17. Hóhányó olimpiá-
ba, a szavalóestekbe, a labdarúgó -
diákkupába.

Vass Orsolya hangsúlyozta, 
hogy már februárban közéle-
ti vándortábort szerveznek: ez 
tulajdonképpen képzés, amely 
felkészíti a fiatalokat a civil mun-
kára, amennyiben ezen a terü-
leten próbálnak elhelyezkedni. 
Ezt követi február 11-én a Vá-
rosi Műjégpályán megszervezett 

jégkarnevál, amelyre a tervek 
szerint a Csíkszeredai Sportklub 
műkorcsolya gyerekcsapatát 
hívták meg. A február 24–26. 
közötti hóhányó olimpia ismét 
partnerségben zajlik a Temesvá-
ri Diákszövetséggel, valamint a 
Magyar Ifjúsági Szervezetek Szö-
vetségével.

– Amennyiben lesz rá igény, 
szervezünk Marosvásárhelyre és 
Kolozsvárra egyetemlátogatást– 
hangsúlyozta Vass Orsolya, hoz-
záfűzve: – Szintén márciusban 
tartjuk a helyi ifjúsági élet leg-
eseménydúsabb rendezvényét, a 
XX. Székelyudvarhelyi Diákna-
pokat.

Mivel jubileumi az esemény, 
meglepetéseket tartogatnak. 
Emellett megszervezik a jól bevált 
programjaikat, és ismét szabadtéri 
koncertre (a fő attrakció egyelőre 
ismeretlen) lehet számítani. A 
generációk közötti kapcsolatok 
ápolása érdekében tapasztalatcse-
rét szerveznek a régi diákpolgár-
mesterek részvételével. 

Vass Orsolya felhívja a figyel-
met, hogy bárki ötleteit szívesen 
várják – nem is kell középiskolás 
legyen –, hiszen mindenki képes 
hozzátenni valamit a szokásos 
programokhoz, legyen az diákna-
pok vagy szavalóest.

– Újabb lendületet kapott a 
Sulisokk Ifjúsági Magazin, amely-
hez mondanivalóval rendelkező 
diákokat várunk írni, szerkeszte-
ni, fotózni. Diákújságírásra min-
dig van lehetőség – fejezte be Vass 
Orsolya. 

A Gondviselés Segélyszervezet 
január 14–15. között rendezte 
meg Székelykeresztúron az er-
délyi kismamaklubok második 
országos találkozóját, valamint 
a Születés Hetét, amely az Er-
délyben tavaly első ízben meg-
tartott nemzetközi rendezvény-
sorozat ez évi szervezőinek 
találkozója.

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

Ahétvégén két szervezői ta-
lálkozónak adtak otthont 
– tájékoztatott Andrási 

Erika, a székelykeresztúri kisma-
maklub vezetője.

A jelenlévők első nap a kisma-
maklubok működéséről és fejlesz-
tési lehetőségeiről tárgyaltak – a 
rendezvényen összesen hét tele-
pülés kismamaklubja képviseltet-
te magát: Nagykároly, Kolozsvár 
(Életfa Családsegítő Egyesület), 
Sepsiszentgyörgy (Fejlesztő és 
Rehabilitációs Alapítvány), Csík-
szereda (Csíki Anyák Egyesülete), 
Székelyudvarhely, Marosvásárhely 
(Familia Centrum Egyesület) és 
Székelykeresztúr (Gondviselés 
Segélyszervezet), illetve jelen volt 
Nagyvárad is mint potenciális kis-
mamaklub, ahol jelen pillanatban a 
La Lache Liga szervezésében szop-
tatástámogató csoport működik.

A találkozó keretében a résztve-
vők betekinthettek a klubok tevé-
kenységébe, megbeszélték működé-
si nehézségeiket, és terítékre kerül-
tek jó praktikák, illetve használható 
ötletek is.

A résztvevők olyan együtt-
működési lehetőségeket körvona-

laztak, amelyek révén a klubokba 
tömörült édesanyák és gyerekek 
érdekeit magasabb szinteken is ha-
tékonyan lehetne képviselni.

A találkozón megállapodás szü-
letett, hogy az internetes babarádió 
– www.babaradio.ro – működteté-
sét anyagokkal, hírekkel, informá-
ciókkal, előadásokkal valamennyi 
kismamaklub támogatni fogja, és a 
babarádió az erdélyi kismamaklub-
mozgalom jelentős információszó-
ró felülete lesz.

A kétnapos rendezvényso-
rozat második napja a 2012-es 
évben Születés Hetet szervezők 
találkozója volt. Ezen a koráb-
ban említett települések mel-
lett még Gyergyószentmiklós is 
képviseltette magát. Kezdetben a 
tavalyi rendezvény tapasztalatait és 
tanulságait osztották meg egymás-
sal a szervezők, majd az idei rendez-

vénysorozat meghívottjait nevesí-
tették: közel tizennégy nemzetközi 
és hazai jeles előadó neve került 
a listára, mint potenciális előadó, 
akikkel az elkövetkezendő napok-
ban tárgyalásokat folytatnak.

A sikeres programok számbavé-
telét követően a kevésbé sikeresekre 
is kitértek. Mint elhangzott, bár a 
szűkös anyagi keretek jelentős mér-
tékben behatárolják lehetőségeiket, 
a szervezők egyetértettek abban, 
hogy ez nem lehet akadály, így 
idén is mindent megtesznek, hogy 
a tavalyihoz hasonló, tömegeket 
megmozgató rendezvénysorozattal 
várják a családokat, édesanyákat és 
gyerekeket a rendezvényre. 

– Mindkét találkozó nagy si-
kernek örvendett, és hisszük, hogy 
meghozzák gyümölcsüket a klubok 
és a közösségek életében – összegez-
te lapunknak Andrási Erika.

KISMAMAKlUbOK OrSzáGOS tAlálKOzóJA SzéKElyKErESztúrON

Hatékony érdekképviseletet akarnak
Az UFF tErVEI

Eseménydús év vár 
a fiatalokra
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Egyeztettek a kismamák fotó:  andrási erika

Akadálypálya. Parkoló autók nehezítik a közlekedést fotó: balázs attila 
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LEADER-csopoRtok Egy AsztALnáL

Márciusban megjelenik 
az új pályázati kiírás

Színházi, komolyzenei éS néptáncelőadáSok vidéken

Községekbe vitt kultúra

szakmai szeminárium keretén 
belül sikerült egy asztalhoz ül-
tetnie a napokban szovátán a 
magyar érdekeltségű leadeR-es 
Akció csoportok (gAL) kép-
viselőit tánczos Barna vidék-
fejlesztési államtitkárnak és 
Haschi Andrásnak, a Hargita 
Megyei ApIA igazgatójának 
(képünkön), hogy a program 
újabb, márciusi kiírását meg-
előzően az önkormányzatok, 
illetve a témában jártas szak-
emberek és civilszervezetek 
vezetői megismerjék egymást, 
és együtt próbáljanak megol-
dásokat találni a pályázások 
során felmerülő problémákra. 

HN-információ
– A szemináriumot – ame-

lyen összesen 13 GAL-képviselő 
vett részt – elsősorban a vidéki 
térség közös fejlesztési stratégiái-
nak nyomon követése érdekében 
láttuk hasznosnak megszervezni, 
a közös fejlesztési elképzelések 
meghatározása, illetve a helyi 
és regionális igények, lehetősé-
gek feltérképezése érdekében 
– nyilatkozta Tánczos Barna.  
A találkozón a LEADER prog-
ram jelenlegi helyzetét, illetve a 

márciusi kiírás feltételrendszerét 
ismertette, elmondta, a találko-
zón a Fiatal Gazdák Magyaror-
szági Szövetségének vezetősége 
is jelen volt, akik saját tapaszta-
lataikat osztották meg az itteni 
gazdákkal. „Magyarországon a 
LEADER program már 2007 
óta működik, sikeresen, s érdekes 
volt hallani, hogy ők is ugyan-
azokba a problémákba ütköztek, 
mint mi, teljesen ismertek vol-
tak előttük a felmerülő gondok” 
– fogalmazott Haschi András.  
Tánczos Barna hangsúlyozta, biz-
tos benne, hogy a találkozónak 
lesz folytatása, hisz a megbeszé-
lésen olyan aktuális procedurális 
problémák merültek fel, amelyek 
megoldásához idő kell, de a szak-
tárca ezek megoldását vállalja. 

czire Alpár 2003 óta foglalko-
zik elhivatottan a fotózással, 
azóta jelentős energiát fordí-
tott rá, de mint mondja, „ter-
mészetesen mindezért kárpó-
toltak is az átélt események, 
élmények és tapasztalatok”. 
a művész indiai útján készült 
fotóiból ma délután nyílik ki-
állítás csíkszeredában, a sa-
pientia Erdélyi Magyar tudo-
mányegyetem nagyaulájában. 
czire Alpárral a tárlatnyitó 
előtt beszélgettünk.

– Számos csoportos és egyéni 
tárlat jelzi eddigi munkásságát. 
Miért döntött úgy, hogy most in-
diai úti képekből szerkesztett kiál-
lításanyagot mutat be Csíkszere-
dában? 

– A több csoportos kiállítás 
mellett idáig hét egyéni tárlatom 
volt, amelyeket mintegy húsz 
helyszínen mutattam be. Ezek 
anyaga tematikájukat tekintve 
elsősorban társadalomábrázolá-
sokból és természetfotókból állt 
össze. Első alkalommal jártam 
Indiában, de remélem, nem utol-
jára. Az út választott engem, mert 
korábban csak egy távoli, elérhe-
tetlen csábításnak tűnt. 

– India annyira különleges és 
meg foghatatlan világ az európai 

emberek számára, hogy rögtön 
felkapják a fejüket az ilyen témájú 

kiállítások hallatán. A fotómű-
vészek pedig feltehetően szívesen 
választják ezt a dél-ázsiai orszá-
got terepmunkáik helyszínének. 
Fotósként milyennek tűnt India? 
Csakugyan meg foghatatlan és ne-
hezen értelmezhető a mi látásmó-
dunkkal?

– Nagyon fontos, hogy az 
utazó milyen felkészültséggel és 
milyen elvárásokkal utazik oda. 
Máris megcáfolom az előbbi mon-
datomat, mert ha jól belegondo-
lok, Indiára nem lehet felkészülni. 
Tele van meglepetésekkel és várat-
lan fordulatokkal. A dokumen-
tumfilmek sem képesek áthozni 
azt a légkört és hangulatot, amit 
az ember személyesen tapasztal 
ottlétekor. Amit tehetünk, hogy 
kíváncsisággal és nyitott magatar-
tással fogadjuk az élményeket. In-
dia nagyon „fotogén”, ha szabad 
ezt a kifejezést használni egy or-
szágra. Az emberek barátságosak, 
a táj gyönyörű. Évek kellenének 
az alapos megismeréséhez.

– Milyen nehézségekbe ütkö-
zött az út során?

– Egyetlen nehézséget a roha-
nás jelentette. Egy nyolctagú csa-

pattal voltam, közülük én egyedül 
voltam fotós. Alkalmazkodnom 
kellett a programhoz, a rengeteg 
utazáshoz. Mindig lemaradva lo-
holtam a társaim után.

– Honlapján azt írja magáról: 
„Ha embert fotózom, a jellemet, a 
karaktert, az életérzést igyekszem 
megragadni. Nem könnyű. Nagy 
figyelmet és legtöbbször beavat-
kozást, befolyásolást, rávezetést 
igényel, a természet az más. Az 
mindig feltölt és harmonikus. Indi-
ában főként az emberek, a gazdag 
színvilág vagy a természet ragadta 
magával? Az idegen környezetben, 
teljesen eltérő kultúrában hogyan 
boldogul a fotós, miként tudja elér-
ni, hogy jelenléte ne zavarja meg a 
pillanatot?

– Nehezen lehet láthatatlan 
maradni, ez még a zsúfolt utcá-
kon sem sikerül, ugyanis könnye-
dén „kiszúrnak” testmagasságunk 
és világos bőrszínünk miatt. De 
nem is volt szándék az álcázás 
vagy a rejtőzködés. Azokat a kéz-
fogásokat és mosolygó arcokat, 
amelyekben ott részem volt, igazi 
ajándékként fogadtam és hoztam 
magammal haza Székelyföldre.

Pál Bíborka

BeSzélgetéS cziRe alpáR fotóművéSSzel

Képeken hazahozott indiai mosolyok

Összesen 37 előadás jutott 
el tavaly a megye községeibe 
Hargita Megye tanácsa három 
programja jóvoltából. a Színház 
a székelyföldnek, néptánc a vi-
déknek, illetve a komolyzene 
hargita megyének című prog-
ram keretében tartott előadá-
sokon alkalmanként 400-450 
ember vett részt, így 15-16 ezer 
emberhez jutott el színvonalas 
színház- vagy néptáncelőadás, 
szimfonikus koncert.

HN-információ

ASzínház a Székelyföldnek 
program tavaly 30 ezer 
lej támogatást jelentett 

összesen kilenc előadás számára, 
amelyből nyolc a Csíki Játék-
szín, egy pedig a Figura Stúdió 
Színház produkciója volt. A csíki 
társulat Csomafalván, Szentegy-
házán, Madarason, Ditróban, 
Szentdomokoson, Remetén és 
Karcfalván lépett színpadra, a 
gyergyói pedig Csomafalván.

A Néptánc a vidéknek össz-
költségvetése 50 000 lej volt, és a 
program során a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes 12 előadá-
sát tekinthették meg a csíkpálfalvi, 
ditrói, kozmási, kászoni, karcfalvi, 
szenttamási, borszéki, madéfalvi, 
etédi, kőrispataki, szentdomokosi, 
csíkmenasági lakosok. A prog-

ramból a Rapsodia Călimanilor 
egy-egy előadását is támogatta a 
megyei tanács, Lóvészen, illetve 
Gyergyóhollón.

A Komolyzene Hargita 
megyének című program össz-
költségvetése 30 000 lej, amely-
ből a Csíki Kamarazenekar 
hét (Ajnád, Gyimesfelsőlok, 
Ditró, Remete, Csíkszentsimon, 
Kászon, Szépvíz), a Szentegy-
házi Gyermekfilharmónia négy 
(Korond, Marosfő, Szentimre, 
Csíkszereda), a Szent Miklós 

Kamaraegyüttes pedig három 
(Ditró, Újfalu, Szárhegy) előadá-
sát támogatta a megyei tanács.

A néptáncelőadásokon a szer-
vezők lehetőséget biztosítottak a 
nagycsaládosoknak, valamint a 
gyermekotthonokban élő, szociá-
lisan hátrányos helyzetű gyerekek-
nek, hogy ingyenesen részt vehes-
senek az előadásokon. Ezenkívül 
a három program révén olyan fal-
vakba is eljutottak az együttesek, 
társulatok, ahol még soha nem 
rendeztek ilyen műsorokat.
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Az „újrahasznosítás társadal
ma” szlogent és alapelvet kö
vetve az EU szabályzói szelle
mében állították össze a hon
atyák a 2011/211es számú új 
hulladékgazdálkodási törvényt. 
A jogszabály igyekszik befolyá
solni a hulladéktermelőket, el
lenőrző intézményeket, önkor
mányzatokat, hulladékgazdál
kodási cégeket, annak érdeké
ben, hogy a lehető legkevesebb 
szemét jusson a lerakókba.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Elvben új fejezetet nyitna 
az új hulladékgazdálkodá-
si törvény: a megszokott, 

klasszikusnak nevezhető hulla-
dékkezelési módszert, amely arról 
szólt, hogy egy erre szakosodott 
egység összegyűjti és egy megfe-
lelően kiépített lerakóba szállítja 
a szemetet, alapjaiban változtatná 
meg a jogszabály. 

A hazai törvényalkotók jó 
egy év késéssel iktatták be az 
ország jogrendjébe a vonatkozó 
2008/98/CE kódjelzésű EU-s 
direktívát, amely kimondja az 
újrahasznosítás hangsúlyozot-
tabb irányelvét, sőt egyenesen 
az „újrahasznosítás társadalmá-
nak” tudatos kiépítéséről beszél. 
A törvényes keret megszabja a 
hulladéktermelési-kezelési lép-
cső összes érintettjének feladatát 
a lerakókba kerülő mennyiség 
csökkentéséért. Az alapelv egy-
szerű: a keletkezett hulladék kate-
gorizálásáért, az újrahasznosításra 
alkalmas módon való válogatásá-
ért, előkészítéséért a szemetelő a 
felelős, tehát az egyes cégek erre 
kötelező módon hangsúlyt kell 
fordítsanak.

Például a hulladékot termelő 
jogi személyek kötelesek hulladék-
auditot végezni az egységeknél, 
pontosan meghatározni a kelet-
kező hulladékféleségek típusát, 
majd programot kell kidolgozni-
uk csökkentésére.

– Legfontosabb újdonság ta-
lán az, hogy a besorolások, mi-
nősítések is megváltoztak. Így 
például több, a gyártási techno-
lógia folyamán keletkező fölös 
anyag, amely eddig újrahaszno-
sítható hulladéknak minősült, ez-

után mellékterméknek, vagy akár 
terméknek minősül – értékelte 
a változásokat Bernádt Zelma, a 
megyei környezetvédelmi ügy-
nökség igazgatója.

Az újrahasznosítási folyamat 
több lépcsőt különít el, legmaga-
sabb szintű az újrafelhasználás, 
ilyenek például a sörös- vagy ás-
ványvizesüvegek, amelyek egy ala-
pos mosást követően már vissza is 
kerülnek a gyártósorokra. A kö-
vetkező kategóriába azok az újra-
hasznosítható hulladékféleségek 

tartoznak, amelyek saját anyaguk-
ban, megfelelő kezelést követően, 
de különösebb energiaráfordítás 
nélkül ismételten felhasználható-
ak, mint például a pillepalackok 
vagy a papírhulladék. A harma-
dik újrahasznosítási lépcsőbe tar-
toznak azok a hulladékféleségek, 
amelyek biomasszaként égetéssel 
vagy erjesztéssel energiatermelés-
re alkalmasak.

– Nem minden elégetett hul-
ladék energiatermelő, sőt egyese-
ket energiaráfordítással égetnek 

el megsemmisítési, ártalmatlaní-
tási céllal.  Ezért is dolgoztak ki 
a szakemberek egy, a gazdaságos-
ságot jelző, a megtermelhető faj-
lagos hő értékeit elemző táblázat. 
Ennek alapján minősül valamely 
hulladékféleség energiateremtő-
ként újrahasznosíthatónak – em-
lékeztetett az igazgató.

 Az új törvény alapján az érin-
tettek kötelesek a legmagasabb 
szintű újrahasznosíthatósági ka-
tegóriában kezelni az egyes hul-
ladékféléket, így például a papír-
hulladékot a gyártási folyamatba 
kell visszajuttatni, nem pedig az 
égetőkemencékbe.

– Alapjaiban alakíthatja át a 
hulladékkezelést az új törvény, fő-
ként ha a hazai jogrendszerbe teljes 
egészében beültetik a EU-s irányel-
veket. Az Unió fejlettebb országai-
ban létezik ugyanis egy illetékféle-
ség – amelyet egyelőre nálunk még 
nem vezettek be, de várhatóan itt 
is be fognak –, ezt a lerakók tulaj-
donosai kell befizessék minden, a 
telepen elhelyezett tonna hulladék 
után. Ez pedig begyűrűzik majd a 
szemétdíjakba, nagyságrendekkel 
megemelve azokat. A cél anyagilag 
is ösztönözni az érintetteket az új-
rahasznosításra, hogy ne a lerakók-
ba, hanem különböző reciklálási 
vonalakra kerüljön a keletkezett 
szemét – fejtette ki Tóth László, az 
AVE hulladékgazdálkodási vállalat 
igazgatója.

Az új jogszabályban az illegá-
lis szemétlerakásért, a nem meg-
felelő hulladékkezelésért kiróható 
bírságok összegeit is nagyságren-
dekkel megemelték a törvényho-
zók, illetve szigorúbban járnak el 
azok ellen is, akik nem teljesítik a 
jogszabály által rájuk rótt köteles-
ségüket.

AlApjAibAn rEndEzné át A hUllAdékgAzdálkodást Az új törvény

Nagyobb szigor, magasabb bírságok

A csíksomlyói kegytemp-
lomban 2011-ben indult 
Ferences Óra elnevezésű 

előadássorozat idén folytatódik. A 
2012-es év témája család és társada-
lom kapcsolata.

Az első előadásra 2012. január 
22-én, vasárnap 11.30-kor, a kegy-
templomban tartott nagymise 
után kerül sor, de kivételesen nem 
a kegytemplomban, hanem annak 
szomszédságában, a Jakab Antal 
Tanulmányi Ház nagytermében.

A téma első meghívottja  
dr. Gloviczki Eszter orvos Buda-
pestről, aki Szerelem, hűség, válás 
a hormonok világában címmel 
tart előadást.

Dr. Gloviczki Eszter 1977-ben 
született Budapesten. Az orvosit 
a Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Karán végezte 
2004–2010 között. Öt gyermek 
édesanyja, aki orvosi munkája és 
családanyai teendői mellett 2000-

től felnőtt megtérők hittanóráját is 
vezeti.

Előadásában arról fog beszélni, 
hogy mit jelent a hatodik parancso-
lat a biokémia nyelvén. Mint fogal-
mazott: intenzív kutatások eredmé-
nyeképpen feltérképeződni látszik, 
hogy milyen konkrét biokémiai, 
hormonális, molekuláris változások 
eredménye a szerelem, a „belesze-
retés-kiszeretés”, a házasság izzása 
vagy kihűlése, és az, hogy honnan 

ered a vágy, amely hűtlenséghez 
vagy esetleg a rossz választáshoz 
vezet. Mondandójában arra kíván 
rámutatni, hogy mit tehetünk tu-
datosan élni akaró emberként azért, 
hogy ilyen molekulárisan irányí-
tott belső háborúban mégis egyre 
mélyülő, szép és igaz házasságban 
élhessük le az életünket. Melyik 
molekulasereget hogyan lehet és 
kell – kiégés, válás, hűtlenség és 
fájdalom helyett – a kapcsolat iz-
zásának, virágzásának szolgálatába 
állítani, hogy teljesülhessen: „mert 
erősebb a szerelem, mint a halál, 
lángjai a tűznek lángjai, az Úrnak 
lángjai”.

A Ferences Óra februárban is je-
lentkezik: Szénégető István maros-
vásárhelyi plébános, a Gyu la fe hér-
vári Főegyházmegye csa lád pasz-
torációs irodájának vezetője lesz a 
meghívott.

Borsodi L. László
ferences sajtóreferens

Ferences Óra: család és társadalom

Pillepalackokat válogató és tömbösítő gépsor. Még inkább pénzkérdés lesz az újrahasznosítás

hargitanépe
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Három év alatt

Gyarapodtak

Némileg meglepő és a maga 
nemében érdekes jelenség: 
az egyik oldalon ott vannak a 
halmozódó hátralékos banki 
hitelek, s az azok okán kezde-
ményezett kényszervégrehaj-
tások, valamint az átlagbérek 
egy helyben topogása vagy 
éppen csökkenése, a másik 
oldalon pedig a gyarapodó 
lakossági bankbetétek. Ez 
utóbbiak volumene az elmúlt 
három esztendő során orszá-
gos viszonylatban több mint 
kétszeresére növekedett. Va-
gyis a gazdasági-pénzügyi vál-
ság nemigen érintette a banki 
betétek alakulását, az viszont 
más ügy, hogy milyen drámai 
módon a banki hitelekét.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A jegybank adatai sze-
rint november végén 
országos viszonylatban 

a lakossági bankbetétek összér-
téke 91 milliárd lej körül volt, 
a 2008 novemberében jegyzett 

42,7 milliárd lejjel szemben (a 
2011-es év végi adatok még nem 
ismeretesek). Az ilyen arányú 
növekedés némiképp meglepte a 
szakértőket is. 

Nem az átlagbérből élők
a megtakarítók
Az viszont nyilvánvaló, hogy 

a betétesek döntő hányadát nem 
az átlagbérből élők jelentik, sem 
pedig a kisnyugdíjasok, hanem 
jobbára azok a lakossági kategó-
riák, amelyek jelentős jövedelmi 
forrásokkal rendelkeznek, s a 
dolgok ilyenszerű alakulásában 
megvolt a maga szerepe az el-
múlt évek során külföldről ha-
zautalt valutának is. 

Ez abból is kikövetkeztet-
hető, hogy a valutáris betétek 
a szóban forgó időszakban na-
gyobb arányban növekedtek, 
mint a lejesek. De utalhatunk 
arra is, hogy a jegybank a be-
tétesek számára vonatkozóan 
nemigen hoz nyilvánosságra 
számadatokat, így nemigen 
tudni, hogy kiknek a kezében 
is összpontosul a szóban forgó 
jelentős betétállomány. Annyit 
viszont tudni, hogy a betéte-
sek mintegy húsz százaléka az 
összbetétállomány közel 80 szá-
zalékát birtokolja.

> Egymillió liter whiskyt vásároltak 
meg Romániában tavaly. Ez 55 millió 
eurós költekezést jelentett. Vodkából még 
több fogyott el: 4,6 millió liter. Főként 
a különböző ünnepek előtt nőtt meg a 
forgalom, de a legnagyobb vonzerőt az 
árengedmények jelentették. Ami pedig a 
nyereséget illeti, a whisky a teljes szeszes-
italprofitnak csak a 6 százalékát mondhat-
ja magáénak.

> Ipari parkot terveznek Sepsiszent-
györgyre. Erre az évre 30 hektáros ipari 
park felépítését tervezi a sepsiszentgyörgyi 
önkormányzat. A város szomszédságában 

elterülő Szépmezőn a munkálatok tavasz-
szal kezdődnek. Antal Árpád polgármester 
szerint a beruházás nyomán sok külföldi és 
hazai befektető kezd vállalkozásba a térség-
ben. Tavaly ősszel a helyi tanács 24,5 millió 
lejes POR-pályázatot nyert meg iparilag 
szennyezett és kihasználatlan telepek újra-
hasznosítása, valamint új tevékenységekre 
való előkészítése érdekében.

> Kevesebb pénz jön Kelet-Európába. 
A kelet-európai banki hitelezés fenntartá-
sáról, egy hitelválság elkerüléséről tanács-
koztak hétfőn Bécsben európai bankárok 
és a hatóságok az Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Bank (EBRD) szervezésében. 
A Bécs 2.0-nak nevezett tárgyalások rész-
leteiről hivatalos tájékoztatást nem adtak 
ki, de egy tegnapi konferencián több rész-
let is nyilvánosságra került. A konferenci-
án felszólaló, a hétfői tárgyalásokon jelen 
lévő Erik Berglöf, az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) vezető közgaz-
dásza elmondta: a térségbeli bankszektor 
most nem lesz ugyanolyan a válság után, 
mint előtte. Ezúttal ugyanis fel kellett is-
merni, hogy új intézményekre van szük-
ség, hogy meg kell erősíteni az Európai 
Bankhatóságot (EBA). Leszögezte: nem 
szabad az EBA-t hibáztatni amiatt, hogy 

nagy tőkehiányt állapított meg az európai 
bankoknál, a pénzintézetek voltak azok, 
amelyek nem végezték el feladatukat.

A találkozón egyetértés volt arról, hogy 
az Osztrák Nemzeti Bank (ÖNB) által ki-
dolgozott bank szabályok nem azt célozzák, 
hogy az osztrák bankok leépítsék térségbeli 
jelenlétüket. Patrick Butler, a Raiffeisen 
Bank International igazgatósági tagja el-
mondta: kevesebb finanszírozás származhat 
az anyabankoktól, mint a kétezres években. 
Hangsúlyozta: azért lesz határokon átívelő 
forrásbevonás, mivel a tőkepiacok nagyon 
is érdeklődők a térségbeli országok maga-
sabb növekedési kilátásai miatt.hí
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Novemberben a betétállomány összértéke a megyében 981 millió lej volt, míg 2008 novemberében az alig 421 millió lejt tett ki

 hirdEtéS

A Pénzügyminisztérium,
aZ orSZáGoS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését  
Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  
tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. február 3-án 10 órakor Székelyudvarhely, Malom 
utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós FARKAS-
TRANS Kft. (fiskális lakhelye: Székelykeresztúr, 
Timafalvi út 98. szám,  Hargita megye, fiskális azo-
nosítószám: 5360175) tulajdonát képező következő 
ingóságot:

 kétajtós, 250.72 típusú turisztikai autóbusz, 
gyártási év 1987 –  30 300 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–217558-as telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2012. január 17-én kifüggesztették.

A jegybank a betéte-
sek számára vonat-
kozóan nemigen hoz 
nyilvánosságra szám-
adatokat, így nemigen 
tudni, hogy kiknek a 
kezében is összponto-
sul a szóban forgó je-
lentős betétállomány. 
Annyit viszont tudni, 
hogy a betétesek mint-
egy húsz százaléka az 
összbetétállomány 
közel 80 százalékát 
birtokolja. 
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duplázódtak a megyében

a banki betétek

Gazdaság

> Eltörölné a kormány a CFR egy-
milliárd eurós tartozását. Egy sürgősségi 
kormányrendelet tervezete szerint a kabinet 
elengedné a Román Vasúttársaság (CFR) 
adósságát, amelyet az állami költségvetés, a 
társadalombiztosítási és a speciális alapok felé 
halmozott fel 2001-től mostanáig. Az adóssá-
got a kormány CFR-részvényekké alakítaná 
át, amelyek a szállításügyi minisztérium tulaj-
donába kerülnének. Az adósság ki nem fize-
tett adókból, illetékekből és járulékokból áll. 
A társaság adóssága az utóbbi években erőtel-
jesen növekedett: a 2007-es egymilliárd lejről 
2008-ra 1,6 milliárdra, 2009-re 2,98 milliárd-
ra majd 2010-re 4,48 milliárdra emelkedett. 

A CFR 2001 és 2010 között 5,2 milliárd lejes 
kummulált veszteséget könyvelt el. A szak-
tárca már 2008-ban is javasolta, hogy a CFR 
tartozását alakítsák át részvényekké, az akkori 
gazdasági minisztérium azonban nem hagyta 
ezt jóvá. Akkor azzal indokolták a döntést, 
hogy a vasúttársaság nem áll privatizálás előtt, 
így a részvényeket nem lehet értékesíteni. A 
minisztérium mostani véleménye szerint a 
vállalat „pénzügyi-gazdasági helyzetének ki-
egyensúlyozása”, illetve a pénzszűke nyomán 
keletkező nehézségek áthidalása miatt szüksé-
ges az adósság átváltása. A szaktárca vezetője 
szerint ha nem léptetik életbe az intézkedést, 
akkor Románia nem tudna eleget tenni az 

IMF-fel közösen lefektetett célkitűzéseknek. 
Legutoljára 2006-ban, közvetlenül az EU-ba 
történő belépés előtt fogadott el a kormány 
hasonló intézkedést. Akkor 34 vállalat adós-
ságát törölték el.

> A tavalyi 4,35%-os költségvetési hiány 
még éppen belefér az IMF-keretbe. Kormány-
zati források szerint a tavalyi költségvetési hiány 
a GDP 4,35%-át tette ki, a kormány a Nem-
zetközi Valutaalappal (IMF) legtöbb 4,4%-os 
deficitcélban állapodott meg. A kormány az év 
elején közölte, hogy a romániai gazdaság tavaly 
körülbelül 2%-kal bővült, a deficit sem érte el a 
GDP 4,4%-át. hí
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Nőtt a hosszú futamidejű
betétállomány
Van még egy másik érde-

kes jelenség is: a szóban forgó 
időszakban jelentős mértékben 
megnövekedett a hosszú, az egy 
évet meghaladó futamidejű be-
tétek állománya. Nevezetesen 
2008 novemberétől 2011 de-
cemberéig 1,1 milliárd lejjel, 
illetve 290 millió euróval. Ez a 
lejesek esetében 41 százalékos 
növekedést jelent, az eurós be-
tétek esetében pedig mintegy 
négyszeres növekedést. Ilyen-
képpen az elmúlt esztendő no-
vemberének végén az egyéves 
futamidőt meghaladó lejes be-
tétek állománya elérte a 3,75 
milliárd lejt, az eurós betéte-
ké pedig a 366 millió eurót. A 
növekedési ütem tekintetében 
megjegyzendő, hogy nem érző-
dött egy folytonos tendencia. 
Voltak időszakok, amikor csök-
kent a betétállomány és voltak 
olyanok, amikor növekedett. 
Ám a tendencia tekintetében 
az is megjegyzendő, hogy a 
valutáris betétállomány 2010 
júniusától kezdődően hónapról 
hónapra gyarapodott.

Ezzel együtt és ezen túl el-
hamarkodott lenne azt állítani, 
hogy „eluralja” a bankokat a 
hosszú futamidejű betét. Hoz-
závetőleges számítások szerint 
ugyanis a lakossági betétál-
lomány összértékének csak 
mintegy 10 százalékát teszik 
ki a hosszú futamidejűek. Az 

viszont vitathatatlan, hogy az 
utóbbi időben megmutatkozott 
tendencia úgymond előtérbe 
helyezte a hosszú futamidejű 
betéteket. 

Kedvező banki ajánlatok
Erre felfigyeltek, illetve re-

agáltak a bankok is: újabban 
ajánlataik között egyre több 
ilyen jellegű, típusú betét sze-
repel. Így például a Román Ke-
reskedelmi Bank már az elmúlt 
esztendőben belefoglalta aján-
latai közé a kétéves futamidejű 
betéteket, e hónap elején pedig 
kedvezőbb kamatlábat vezetett 
be. Így jelenleg a kétéves futam-
idejű lejes betétek esetében évi 

7,25 százalékos kamatot fizet, 
eurós betétek esetében pedig évi 
4,25 százalékost. Feltételezhető, 
hogy a helyi források erőtelje-
sebb bevonása okán bővítette 
kínálatát az UniCredit Ţiri-
ac Bank, amely két-, három-, 
öt- és hétéves futamidejű lejes 
betétekre fizet évi 7 százalé-
kos kamatot, valutáris betétek 
esetén pedig 4,5 százaléktól 6 
százalékig terjedő kamatot. A 
Carpatica Bank portfoliójában 
kétéves futamidejű betét szere-
pel, lejes esetében évi 6 száza-
lékos kamattal, eurós esetében 
pedig 4 százalékossal. Mindez 
hazai viszonylatban újdonság-
számba megy. 

angol felmérés szerint

A romániai termőföld 
hét százaléka van 

külföldi tulajdonban
Tudni, hallani arról, hogy az utóbbi évek során foko-
zódott az érdeklődés a romániai földvásárlások iránt. 
Azok nagyságrendjére vonatkozóan hivatalos és pon-
tos adatokat nem hoztak nyilvánosságra. Azaz igen: 
egy angliai szakintézet nemrégiben tanulmányt közölt 
arra vonatkozóan, hogy a világ különböző országaiban 
milyen arányt is képviselnek a külföldiek által birtokolt 
mezőgazdasági területek. Nos, ebben a tanulmányban 
Románia is szerepel, a szerzők pedig szaktárcai hivata-
los forrásokra hivatkoznak. A szóban forgó tanulmány-
ban az olvasható, hogy országunk mezőgazdasági terü-
letének 7 százaléka külföldiek tulajdonában van, ezzel 
Európa-első.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A tanulmány szerint Románia a külföldiek által bir-
tokolt mezőgazdasági területek tekintetében világ-
viszonylatban a tizedik helyet foglalja el, Európa vi-

szonylatában pedig az első helyet. Az a bizonyos 7 százalék pe-
dig több mint 700 000 hektár mezőgazdasági területet jelent, 
s annak becsült összértéke legalább 1,5 milliárd euróra tehető. 
Az említett toplista első helyét Libéria foglalja el, amely me-
zőgazdasági területének 67 százalékát ma már külföldiek bir-
tokolják. A második helyre Laos került 41 százalékkal, a har-
madik helyre Uruguay 26 százalékkal. A tanulmány szerint a 
külföldiek érdeklődése főleg az afrikai és a dél-afrikai orszá-
gokat célozta meg, de az utóbbi időben egyre inkább bekerül 
látóterükbe Ausztrália, Délkelet-Ázsia és Kelet-Európa is. A 
jelek szerint Európa esetében egyelőre országunk az, amely 
iránt az érdeklődés „testet is öltött”. Még akkor is, ha egyelőre 
csak 7 százalékos a külföldi részesedés, de ez jóval több, mint 
például a csehországi 4 százalék vagy az ukrajnai 3 százalék. 
Azt is tudni kell a külföldi befektetőkről, hogy a területek 
felvásárlására az  itt bejegyzett kereskedelmi társaságok révén 
kerül sor, mert a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé 
külföldi magánszemélyeknek mezőgazdasági területek meg-
vásárlását. A szaktárca nem helyesli a termőföldek külföldiek 
számára történő eladását, mert a hazai potenciális befektetők 
nem rendelkeznek kellő fizetési kapacitással, s ennek okán 
európai viszonylatban alacsonynak tartot. Egy nemrégiben 
készült felmérés szerint a szántóterületek hektáronkénti ára 
a legdrágább Ilfov megyében, 2500 euró körül van, ezt követi 
a délkeleti régió, ahol az 2000–3000 euró, majd a nyugati és 
a központi régió, amelyek esetében a hektáronkénti átlagár 
2000 euróra becsült. Ennél jóval olcsóbb, alig 1500 euró a 
délnyugati régióban (Olténiában) és az északkeleti régióban, 
ahol 1600 euró. Ezeket az átlagárakat összevetve más orszá-
gokéval számot adhatunk az értékkülönbözetről: Spanyolor-
szágban egyhektárnyi mezőgazdasági területért 11 000 eurót 
kérnek, de ennél jóval többet Dániában és Hollandiában, 26 
000, illetve 47 000 eurót. Arra vonatkozóan, hogy a Romá-
niában külföldiek által birtokolt területek hol is találhatók, 
nemigen állnak rendelkezésre adatok. Hallani arról is, hogy 
állítólag Hargita megyében is birtokolnak külföldiek ilyen 
területeket. Feltételezhető viszont, hogy mendemondáról 
van szó, vagy esetleg zsebszerződésekről, mert arra vonatko-
zóan hivatalos információk nem láttak napvilágot. 

Hargita megyei helyzetkép – egy lakosra háromezer lej jut

A fentebb vázolt tendencia érződött megyénkben is. Novem-
ber végén a banki betétállomány összértéke 981 millió lej kö-
rül volt, míg 2008 novemberében az alig 421 millió lejt tett ki. 
Ezek szerint a betétállomány gyakorlatilag megduplázódott. 
A valutáris betétek esetében a növekedési arány jóval nagyobb 
volt, mint az országos: 2008 novemberében annak értéke lejben 
kifejezve még csak 93 millió lej volt, 2011 novemberében pedig 
203,4 millió lej. Az országos szintű betétállomány összértéké-
hez viszonyítva elenyésző a Hargita megyei betétállomány, s ez 
mindenképp összefüggésbe hozható azzal is, hogy a lakossági 
jövedelmek átlaga jóval alacsonyabb, mint az országos átlag. 
Ennek kapcsán érdemes utalni arra is, hogy míg országos vi-
szonylatban egy lakosra 4200 lejnyi betétállomány jut, Hargita 
megye esetében ez az érték 3018 lej. Mindebből az is kikövet-
keztethető, hogy a Hargita megyei átlagember számára keve-
sebb lehetőség kínálkozik banki megtakarításokra, jelentősebb 
pénzösszegek „félretételére”.

 hirDEtéSEk
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Székelyudvarhely és egyben 
Székelyföld egyik kiemelkedő 
kulturális intézménye, a Szé-
kelyföldi Filharmónia igencsak 
eredményes évet tudhat maga 
mögött. A zeneiskolák mellett 
főként nekik köszönhető az 
is, hogy Székelyudvarhelyen 
az évek során rengeteg klasz-
szikus zenét szerető embert 
sikerült nevelni. A legutóbbi 
évadban összesen 57 koncer-
tet tartottak, többször léptek 
színpadra, mint ahány hét van 
egy esztendőben. A filharmónia 
művészeti vezetőjét, Bodurian 
Aram karnagyot kérdeztük ed-
digi tapasztalatairól, valamint a 
jövő évi tervekről, megvalósítá-
sokról.

– Milyen évet zárt a Székelyföl-
di Filharmónia?

– Én úgy érzem, igazán jól 
sikerült évről beszélhetünk. Vala-
hogy anyagilag is könnyebb volt, 
hiszen támogatott a művelődési 
tárca és a megyei tanács. Ösz-
szesen 57 koncertet tartottunk, 
több fesztivált is megrendeztünk, 
amelyek közül ki kell emelnünk a 
ClassJazzFestet. Nyitottunk más 
városok felé, a kisebb koncert-
jeinket előadtuk Hargita megye 
különböző településein is. Óriási 
dolognak tartjuk, hogy a bukares-
tiek elfogadták a létünket, és ők 
érkeznek hozzánk zenélni, noha 
nem sokra tartják a vidéki zenei 
életet.

– Voltak nehézségek? Nehezebb 
volt, mint 2010-ben?

– Egyáltalán nem. Úgy gon-
dolom, hogy a 2011-es esztendő 
minden szempontból jobb volt, 
hisz több dolgot meg tudtunk 
valósítani. Képesek voltunk olyan 
műveket színpadra vinni, ami egy 
évvel korábban elképzelhetet-
len volt. Egy olyan operaelőadá-
sunk volt decemberben – Verdi 
Rigolettóját mutattuk be –, ame-
lyet az ország nagy filharmóniái 
sem mertek vállalni. Teljesen más 
játszani egy szimfóniát, hiszen az 
operák az operaházak sajátossá-
gai. A különböző szereplők még 
térben is másképp helyezkednek 
el. Nem volt könnyű falat, de si-
kerrel jártunk. A másik kiemel-
kedő eseményünk a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar Udvarhelyre csá-
bítása volt, hiszen nagyon kevés 
intézménynek adatik meg egy 
ilyen lehetőség.

– Tagcserék voltak?

– Nem, ugyanazok marad-
tunk száz százalékban. Az egész 
zenekar felépítése egy nagyon 
régi periódusra nyúlik vissza: a 
mostani filharmónia magja tulaj-
donképpen már 1996 után együtt 
dolgozott. Ezekre az összeszokott 
emberekre épült a zenekar mint 
intézmény, ezért nem tudunk tag-
cserékről beszélni. Ahogy bővült 
a repertoárunk és a zeneművek 

komplexitása, úgy bővült a zene-
kar új tagokkal, főként bedolgo-
zókkal. A romantika felé haladva 
egyre több hangszercsoportra van 
szükségünk, főként fúvósokra.

– Ennek tükrében tulajdon-
képpen kikből is áll az Székelyföldi 
Filharmónia?

– Valamennyire minden tag 
kötődik Székelyföldhöz. A szé-
kelyföldi városok valamely zeneis-
kolájában tanultak, majd bekerül-
tek a zenekarba. Olyan személyek 
is vannak, hogy például házasság 
útján kerültek be, a társuk révén.

– Hogy lehet bekerülni? Van 
presztízsértéke itt zenélni?

– Bekerülni rendkívül nehéz. 
Akárhová megyek Romániá-
ban, csak jó dolgokat hallottam 
a zenekarról. Ez azért van, mert 
Udvarhely egyike azon kevés 
helynek, ahol a komoly hozzáál-
lás jellemzi a zenekart. Máshol is 
vannak jó zenészek, de a mieink 
igazán akarnak dolgozni. Érez-
hető, hogy a tagjaink élvezetből 
muzsikálnak. Kiemelném, hogy 
a Filharmónián belül nincs meg 
az egymás közötti marakodás: 
minden tag egyformán próbálja 
a tőle telhető legjobbat nyújtani. 
A vendégzenészek, -karmesterek 
szívesen visszajönnek, mert ér-
zik ezt az összetartást. Ebben az 
évadban sok bukaresti szólista 
magától jelentkezett, mert nem-

csak a zenekarral szeret együtt 
játszani, hanem érzi a közönség 
értékelését, és főként tudja: visz-
szavárják őt. Ha többször fellép-
nek Udvarhelyen, leghamarabb a 
harmadik előadására már sokkal 
több néző is eljön a hírneve mi-
att. Tudják, mire képes, de azt el 
is várják tőle minden előadásán. 
Van olyan filharmónia Románi-
ában, hogy száz nézőt nem tud 
bevonzani. Kopogjuk le, mi eh-
hez képest nagyon jó helyzetben 
vagyunk...

– Hogy választják ki az elját-
szott műveket?

– A műsorainkat úgy próbál-
juk felépíteni, hogy a hallgatóink-
nak nyújtsunk biztos támpontot, 
hisz valamennyire ismernie kell 
az éppen játszott művet. Ehhez 
próbálunk hozzáadni egy pluszt, 
amivel a hallgatót kicsit nevelni 
tudjuk. Az egyik résznél azt érzi a 
hallgató, hogy megérte eljönni, a 
másodiknál pedig tanul valamit. 
A hallgatóink zenei nevelése ab-
ban is segít, hogy a zenekar hala-
dási útvonalát tágítani tudjuk.

– A kottákat honnan szerzik be?

– Egyszerű: elővesszük a zse-
bünkből a pénzt, és kifizetjük. 
Többnyire sok időbe telik, de ha 
jó az ismeretség, direkt kézhez 
kapjuk. A komolyzenei műveket 
internetről lehetetlen letölteni. 
A kifizetett kotta árát soha nem 
látjuk viszont, de tudjuk, hogy 
olyasmit tettünk meg a hivata-
los vásárlással, amit Romániában 
nem sokan.

– Van olyan mű vag y műfaj, 
amit nem szeret játszani a ze-
nekar?

– Nincs. Sok függ attól, hogy 
az adott műben milyen szólista, 
vagy karmester van. Ők vagy 
magukkal ragadják a zenekart, 
vagy nem. A műveket mindig 
szeretik, úgy érzem, a zenekar-
nak a vendégekkel szokott prob-
lémájuk lenni, ami esetleges hát-
ráltató körülményként szokott 
jelentkezni.

– A ClassJazzFestet miért szer-
vezték?

– Mert Romániában nincs 
ilyen. Olyan, hogy valamiképp 
találkozzon a klasszikus zene és a 
dzsessz, teljesen egyedülálló ná-
lunk. Ennek köszönhető, hogy 
sikerült megnyerni a híres Harry 
Tavitian bizalmát, mivel Romá-
niában ilyen fesztiválról még nem 
hallott. A rendezvénnyel elértük, 
hogy olyan zenerajongók is eljöt-
tek, akik másképp soha nem men-
nek el a Filharmónia koncertjeire. 
Most májusban természetesen 
folytatjuk: ha sikerül meggyőz-
ni a Vásárhelyi Filharmóniát, 
akkor a segítségükkel a fesztivál 
zárómomentuma egy dzsesszmise 
lesz. Ez hatalmas dobás lesz, mi-
vel ezt még sehol sem játszották 
az országban.

– Mire számíthat a nagyér-
demű?

– Amit eddig elértünk, min-
denképp továbbvisszük. A közön-
ségünknek látnia kell, hogy ér-
telme van a koncertjeinkre járni. 
Januárban, az újévi koncertünkön 
csak filmzenét fogunk játszani, 
ami szintén szokatlan tőlünk. 
Júniusban, úgy néz ki, előadunk 
egy újabb operát, Giuseppe Verdi 
Attiláját.

Antalfi József

BeSzélgetéS BoduriAn ArAmmAl, A Székelyföldi filhArmóniA művéSzeti vezetőjével

Találkozott a komolyzene és a dzsessz

Bodurian Aram: komoly hozzáállás jellemzi a zenekart

Koncertezik a Székelyföldi Filharmónia. Visszatérő vendégművészek  fotó: ifj. haáz sándor



Az új, az elkövetkező 3-6 hónap-
ban kidolgozásra váró egészség-
ügyi kerettörvény előreláthatólag 
azokon a területeken hoz majd 
mérvadó változásokat, amelyek 
jelenleg az anyagi források nagy 
részét emésztik fel – jelentet-
te ki lapunknak Ritli László. Az 
Egészségügyi Minisztérium tár-
cavezetőjét az egészségügyi ke-
rettörvény-tervezet közvita alóli 
kivonásáról, a helyette készülő 
új tervezet jellegéről, a kórházak 
működését és a biztosítások fel-
használási módját érintő változá-
sokról kérdeztük.

– Nem szokványos, hogy egy 
társadalmi vitára bocsátott tör-
vénytervezetet visszavonjanak. Mit 
gondol, miért volt olyan jelentős az 
új egészségügyi törvény tervezetével 
való szembeszegülés, hogy a vissza-
vonás mellett döntött az államfő?

– Az a kerettörvény-tervezet, 
amelyet a tavalyi év végén közvi-
tára bocsátottunk, nagyon sok 
jelentős változtatást tartalma-
zott több területen is. A szaktár-
ca minden arra irányuló igyeke-
zete ellenére, hogy tényszerűen 
tájékoztassuk a közvéleményt 
az esedékes változtatásokról, azt 
kell mondanom, hogy ez nem 
sikerült teljes mértékben. Ehhez 
hozzájárult az is, hogy a törvény-
tervezet bizonyos fejezetei körül 
kialakult nézeteltérések politikai 
csatározásokká fajultak, ezért 
az átlagállampolgár nem értette 
meg világosan az esetleges változ-
tatások mibenlétének lényegét 
– következésképp a társadalom 
részéről magasfokú ellenszegülés 
volt tapasztalható. Ugyanakkor 
nyilvánvaló az is, hogy abban a 
formában, amelyben ez a terve-
zet közvitára került, sok volt a 
nem világosan érthető rész, ezért 
mindenképpen változtatásokat 
kellett volna rajta eszközölni. De 
ez most már nem aktuális, hisz a 
miniszterelnök visszavonta a ter-
vezetet a közvitáról. 

– Ennek következtében új 
egészségügyi törvénytervezetről 
egyez tettek hétfőn a kormánykoa-
líció tag jai. A rendszert merőben 
új alapokra helyező tervezetre szá-
míthatunk, vagy a jelenleg érvény-
ben lévő egészségügyi törvényt dol-
gozzák át?

– Erről továbbra is folynak az 
egyeztetések, egyelőre annyit tudok 
mondani, hogy egy olyan törvény-
tervezetet kell kidolgozni, amely az 
egészségügyi rendszer problémái-
nak reális megoldását teszi lehetővé. 
Ennek érdekében elemeznünk kell 
mindazokat a mechanizmusokat, 
amelyek lehetővé teszik a pozitív irá-
nyú változást a rendszer több terü-
letén is, ezért minden valószínűség 
szerint egy új koncepcióról beszélhe-
tünk majd a megfelelő időben.

– A miniszterelnök bejelentése 
szerint az új egészségügyi törvényter-
vezet már nem tartalmazza a sürgős-

ségi rendszer privatizálását. Milyen 
más jelentős változásokat tartalmaz 
a visszavont tervezettel szemben?

– Itt elsősorban tisztáznék 
egy nagy félreértést, mégpedig 
azt, hogy eddig sem volt szó a 
sürgősségi rendszer privatizáció-
járól – annál is inkább, hogy ez 
lehetetlen. A közvitáról vissza-
vont tervezet mindössze azt en-
gedte volna meg, hogy bizonyos 
magánstruktúrák beépüljenek az 
integrált sürgősségi rendszerbe, 
de ezek is csak egy sor nagyon 
szigorú kritérium teljesítése ese-
tén, és csakis a szaktárca jóváha-
gyásával. Ami a jelentősebb vál-
toztatásokat illeti, bár egyelőre 
túl korai erről beszélni, minden 
valószínűség szerint azokat a te-
rületeket érintik, amelyek jelen-
leg az anyagi források nagy részét 
emésztik fel. Ezért előreláthatóan 
változtatások lesznek a kórházak 
működését vagy a biztosítások 

felhasználási módját illetően, 
hogy csak két fontos területet 
említsek.

– Több általunk megszólaltatott 
egészségügyi intézményvezető legin-
kább azt kifogásolta a már vissza-
vont törvénytervezetben, hogy tel-
jesen a magánbiztosítók kezébe adta 
volna a hazai egészségbiztosítási 
rendszert, üzleti alapokra helyezve 
azt, feloldva eddigi szociális jellegét. 
Szerintük a lakosság gazdasági hely-
zete miatt ez igen veszélyes lehet. Ön 
hogyan látja ezt a kérdést?

– A magánbiztosítók az erede-
ti elképzelés szerint csak az állam 
szigorú felügyelete alatt léphettek 
volna be a rendszerbe. Erre más 
európai országokban is van példa, 
ahol hasonló módon működik az 
egészségügyi biztosítások rendsze-
re. Azt, hogy pozitív vagy negatív 
hatással lett volna egy hasonló in-
tézkedés bevezetése Romániában, 

egyelőre nem fogjuk megtudni, 
mert a vitatott törvénytervezet 
által előírt formában ez már nem 
kerül bevezetésre.

– Mikorra várható, hogy az 
új törvénytervezet nyilvánosságra 
kerül?

– Az új törvénytervezet ki-
dolgozása előreláthatóan mintegy 
3-6 hónapot vesz igénybe, ez alatt 
az idő alatt pedig konzultálni fo-
gunk mindazon – közvetlenül 
vagy közvetve érintett – csopor-
tok képviselőivel – orvosokkal, 
jogászokkal, páciensek szerveze-
teivel, szakszervezetekkel stb. –, 
akik érdemben hozzászólhatnak 
a készülő kerettörvény tervezeté-
nek minden fejezetéhez egy széles 
körű társadalmi konzultáció so-
rán. Ezt követően kerül majd köz-
vitára a törvénytervezet, amelyhez 
bárki hozzászólhat majd.

Forró-Erős Gyöngyi
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hirdetés

Visszatér Arafat 
a minisztériumba

Emil Boc miniszterelnök és 
Raed Arafat tegnapi tárgya-
lása után a felek bejelentették, 

hogy az egy hete lemondott egész-
ségügyi helyettes államtitkár újból 
elfoglalja hivatali székét. A SMURD 
alapítóját a kormányfő kérte fel, 
hogy térjen vissza a minisztériumba, 
Arafat pedig elfogadta a felkérést. A 
kormányfő szerint Arafat tárgyalt 
Traian Băsescu államfővel és Ritli 
László egészségügyi miniszterrel is a 
visszatéréséről. Boc szerint Arafat az 
új egészségügyi törvényen is dolgoz-
ni fog, mivel szakértőnek számít ezen 
a területen. Raed Arafat hangsúlyoz-
ta: azért tér vissza a minisztériumba, 

mivel lemondásának oka megszűnt. 
Ritli László egészségügyi miniszter 
leszögezte: ő maga és az RMDSZ is 
szükségesnek tartotta, hogy Arafat a 
minisztériumban dolgozzon.

Mint ismeretes, a helyettes állam-
titkár azért jelentette be lemondását, 
mert az elejétől fogva kritizálta az 
azóta visszavont egészségügyi keret-
törvényt, amely szerinte tönkreteszi 
a sürgősségi betegellátást. Lemon-
dásának hírére ezrek vonultak az 
utcára, szimpátiájukról és támoga-
tásukról biztosítva Arafatot. A közel 
egy hete tartó demonstrációk azóta 
államfő- és kormányellenes tiltako-
zásokba csaptak át.

Ritli László tárcavezetőnek mutatja egy új SMURD-helikopter orvosi berendezéseit Raed Arafat. Régi-új szakértők bevonásával készül a törvénytervezet  fotó: Mediafax/archív
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„A rendszer problémáinak reális megoldását kell kidolgozni”



Döntetlent játszott Oroszország-
gal a magyar válogatott a Szerbi-
ában zajló férfikézilabda-Európa-
bajnokság csoportkörének első 
fordulójában. Az első húsz perc 
a magyaroké, a következő az 
oroszoké volt, a piros-fehér-zöld 
siker egy hajszálon múlott.

Csak egy pontot szerzett a 
magyar válogatott Oroszor-
szág ellen a Szerbiában zajló 

férfikézilabda-Európa-bajnokság 
csoportkörének első fordulójában, 
noha a Mocsai-legénység az utolsó 
támadás értékesítése esetén meg is 
nyerhette volna a meccset. A talál-
kozó egy-egy kimaradt támadással 
indult, a magyarok fegyelmezetten, 
az oroszok idegesen kezdtek, jó vé-
dekezésből kiindulva az első öt perc a 
magyaroké volt, akik az első tíz perc 
után két góllal vezettek, az előny öt 
perccel később már négy volt. Az 
oroszok ekkor időt kértek, majd a 
22. percben kapust is cseréltek és 
kemény támadással próbálkoztak, 

védekezésben pedig visszaestek a 
magyarok, így öt perccel a szünet 
előtt kettőre csökkent a Mocsai-
csapat előnye. A magyarokon az 
időkérés sem segített, az oroszok 
pedig egy gólra megközelítették az 
ellenfelet, majd a hajrában egyen-
lítettek, így döntetlennel vonultak 
pihenőre a felek.

A szünetet követően az oroszok 
átvették a vezetést, sőt kettővel is el-
húztak, de sikerült a magyar szépítés, 
ám tízpercnyi játék után visszaállt a 
kétgólos orosz előny. A magyarok 
összekapták magukat és tíz perc 
alatt fordítottak, immár ők vezettek 
kettővel, ám az utolsó öt percben az 
oroszok megrázták magukat, és két 
perccel a zárás előtt egyenlítettek. Az 
utolsó percben az oroszok vezetést 
szereztek, a magyarok egyenlítet-
tek, majd egy kivédekezett támadás 
után 11 perccel a meccs vége előtt 
időt kért Mocsai Lajos. Egy gyors 
magyar támadásra volt idő, de em-
berelőnyben sem sikerült bevenni az 
orosz kaput, így maradt a döntetlen.

Eredmények, műsor
C csoport: Magyarország – 

Oroszország 31–31 (19–19) /Csá-
szár 8/2, Iváncsik G. 6, Mocsai T. 
5/1, Ilyés 4, Zubai 3, Krivokapics 
2, Schuch 1, Putics 1, Harsányi 1, 
illetve Csipurin 5, Rasztvorcev 4, 
Dibirov 4, Kovaljov 4, Selmenko 
4, Ivanov 3, Igropulo 2/1, Atman 
2, Koksarov 1, Csernoivanov 1, 
Sztarih 1/. Franciaország – Spa-
nyolország 26–29.

D csoport: Horvátország – 
Izland 31–29, Norvégia – Szlové-
nia 28–27.

A Szlovákia – Lengyelország 
és Szerbia – Dánia (A csoport), 
illetve a Macedónia – Németor-
szág és Csehország – Svédország 
(B csoport) találkozók tegnap 
lapzárta után értek véget.

A mai műsor: C csoport: 
Oroszország – Franciaország 
(19.15), Magyarország – Spanyol-
ország (21.15); D csoport: Szlo-
vénia – Horvátország (19.10), 
Izland – Norvégia (21.10).

A világbajnok legyőzésével 
kezd te meg menetelését az 
olimpiai bajnok magyar férfi-
vízilabda-válogatott az eind-
hoveni Európa-bajnokságon. 
Ke mény Dénes együttese a 
második negyedet megnyerve, 
négy góllal verte Olaszorszá-
got, így nagy lépést tett a cso-
portgyőzelem, és az elődöntő-
be jutás felé.

Jó olasz kezdéssel startolt a 
mérkőzés, háromszor is vezet-
tek, de a második negyedben 

képtelenek voltak felvenni a tem-
pót a magyar válogatottal, amely 
sorozatban öt gólt szerezve gyor-
san eldöntötte a meccset. Szécsi 
Zoltán végig parádésan védett, 
Kásás Tamás remekül irányított, 

Hárai Balázs és Steinmetz Ádám 
centerposzton alkotott maradan-
dót, és lőtt két-két gólt, rajtuk 
kívül Kiss Gergely és Szivós Már-
ton is ugyanennyi találatot jegy-
zett. A magyar válogatott végül 
négy góllal nyert, így hatalmas 
lépést tett a csoportgyőzelem és 
az automatikus elődöntőbe jutás 
felé.

Eredmények, műsor
A csoport: Magyarország 

– Olaszország 12–8 (2–3, 5–0, 
4–3, 1–2) /Kiss G. 2, Steinmetz 
Á. 2, Szivós 2, Hárai 2, Var-
ga Dániel, Varga Dénes, Kásás, 
Hosnyánszky, illetve Aicardi 2, 
Figliogli 2, Felugo, Giorgetti, 
Figari, Presciutti/; Görögország 
– Hollandia 14–12; Macedónia 

– Törökország 16–4; 13 ó: Ma-
cedónia – Görögország 6–10. A 
Hollandia – Magyarország és Tö-
rökország – Olaszország találko-
zók lapzárta után értek véget.

B csoport: Montenegró – Né-
metország 13–7, Szerbia – Spa-
nyolország 8–5, Horvátország 
– Románia 10–7, Szerbia – Né-
metország 13–12, Spanyolország 
– Románia 12–10, Montenegró 
– Horvátország 8–10.

Ma a nők is elkezdik a küzdel-
meket, a magyarok az angolok el-
len szállnak medencébe. A műsor: 
nők: A csoport: Nagy-Britannia 
– Magyarország (17), Hollandia 
– Oroszország (20); B csoport: 
Spanyolország – Németország 
(18.30), Görögország – Olaszor-
szág (21.30).

Sport

Ivancsik Gergő a magyarok egyik legjobb játékosa volt az Oroszország elleni találkozón

Kásás Tamást az olasz Valentino Gallo támadja fotó: mti

FérFiKézilabDa-Eb

Döntetlennel kezdtek

VízilabDa-Eb

Magyar győzelem a világbajnok ellen

Autók az olimpián? 
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Hargita Megye Sport- és 
Ifjúsági Igazgatósága, a 
Román Olimpiai Aka-

démia Hargita megyei kirendelt-
sége és a nagykanizsai Európai 
Sport Hagyományőrző Egyesület 
vetélkedőt szervez január–márci-
us időszakában a Hargita megyei 
napilapok közreműködésével.

A vetélkedő lebonyolítását a 
lapunkban megjelenő kérdések 
képezik, a győztesek a legjobb 
válaszadók, vagy a legjobb meg-
fejtők lesznek. A kérdésekre a 
válaszokat postán vagy szemé-
lyesen a Hargita Megyei Sport- 
és Ifjúsági Igazgatósághoz kell 
eljuttatni (Csíkszereda, Hősök 

utca 7. szám, postai irányítószám 
530132) a kérdéskör megjelenése 
után, öt napon belül.

a 2. forduló kérdései
1. Hol szerzett utoljára olim-

pián érmet a magyar labdarúgó-
csapat?

2. Művészeti versenyben ki 
az egyetlen magyar olimpiai baj-
nok?

3. Vízilabdában mikor lett elő-
ször olimpiai bajnok Magyaror-
szág?

4. Melyik város rendezett Bu-
dapest helyett olimpiát?

5. Melyik olimpiára vitték elő-
ször váltó futásban a lángot?

Sporttörténeti vetélkedő

Sporttörténeti vetélkedő, 2. forduló 2012. január 18.

A megfejtéseket 2012. január 23-ig kell beküldeni a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazga-
tóság Csíkszereda, Hősök utca 7. szám, postai irányítószám 530132 címére.

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

"

ANemzetközi Olimpiai 
Bizottság határozott: fel-
vette az elismert sportszö-

vetségek közé a Nemzetközi Au-
tomobil-szövetséget (FIA), amely 
az autósport első számú szervezője 
világszerte. Ezzel megnyílt annak a 
lehetősége, hogy az autóversenyzés 
is az olimpiai számok közé kerül-
jön. Ennek kapcsán érdemes meg-
emlékezni arról, hogy egy alkalom-
mal már rendeztek autóversenyt az 
ötkarikás játékokon: 1900-ban, a 
párizsi olimpián demonstrációs jel-
leggel részt vehettek az autóverseny-
zők. A dolognak azonban nem lett 
folytatása, ahogy egyelőre egyetlen 
olyan sportág sem került az olimpi-

ai számok közé, amelyben gépjár-
művek szerepelnének. Ez a korlát 
persze nincs kőbe vésve, hiszen a 
lövészetben vagy a vitorlázásban 
hasonlóan komplikált eszközök-
kel folyik a verseny, és nemcsak az 
autóversenyzés, de a motorcsónak-
verseny zés és a motorkerékpár-ver-
senyzés olimpiai bevezetésének is 
akadnak támogatói. A NOB persze 
sokkal több sportág nemzetközi 
szervezetét ismeri el, mint ahányat 
felvett az olimpiai számok közé, 
de az elismerés az első kötelező lé-
pés: csak ezek után indulhat meg a 
lobbizás azért, hogy a világ legjobb 
pilótái egyszer az olimpiai bajnoki 
címért is versenghessenek.



lakás
KIADÓK irodahelyiségek Csíksze-

reda központjában 12–30 m2 alapte-
rülettel. Érdeklődni munkanapokon 
7–15.30 óra között a 0266–312409-es 
és a 0744–472591-es telefonokon.

ELADÓ családi ház Csíkszeredá-
ban, Zsögöd utca 25. szám alatt, két 
szobával, konyhával, pincével, külön-
álló faházzal. Ára: 85 000 lej. Telefon: 
0744–877665. (21170)

ELADÓ Csíkszereda központjában 
3 szobás családi ház. Telefon: 0744–
843793, 12–20 óra között. 

ELADÓ ház Csíkszentkirályon. Te-
lefon: 0743–140661, 0743–140659.

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

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0744–558686.

KIADÓ 14 m2, 14,5 m2, 24 m2 és 
29 m2-es iroda a Gál Sándor u. 16. 
szám alatt Csíkszeredában, valamint 
műhelynek, raktárnak megfelelő felü-
let irodákkal a Rét utca 83. szám alatt. 
Telefon: 0266–371082, 0744–696514.

Magyarország legnagyobb turisz-
tikai centrumában, a fürdővárosban, 
Hajdúszoboszlón ELADÓ 200 m2-es, új 
építésű lakóház, garázzsal, esztétikus 
kiskerttel (400 m2). Irányár: 100 ezer 
euró. Telefon: 0745–475872, +36–
30–5710501. (21142)

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

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

telek
ELADÓ Gyimesfelsőlokon 60 ár 

építkezésre alkalmas terület (villany, 
folyóvíz, forrás). Telefon: 0726–
192660.

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

jármű
ELADÓ 2001-es, piros színű Fiat 

Punto 1.2, 16V, Euro 3-as, eredeti ál-
lapotban, sok extrával. Irányár: 1480 
euró + 300 euró illeték. Telefon: 
0745–794892.

ELADÓ 1998-as évjáratú 4+1 aj-
tós, piros színű Renault Clio 1.2, 16V, 
75 LE-s, gyári állapotban, extrákkal 
(4 légzsák, 4 elektromos ablak, szer-
vokormány stb.). Irányár: 1550 euró 
+ 200 euró illeték. Telefon: 0745–
794892.

ELADÓ egy 2003-as évjáratú 
BMW 650-es motorkerékpár har-
gi tai rendszámmal és egy kétrészes, 
XXL méretű motorosruha Gyer gyó-
szentmiklóson. Telefon: 0758–040332.

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

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 
Astra, kombi, 1.4-es motorral, első tu-
lajdonostól (egy éve beírva), 160 000 
km-ben. Irányár: 3150 euró. Beszámí-
tok olcsóbb autót is. Telefon: 0734–
415273, 0266–334364.

ELADÓ Kovászna megyében 2003-
as évjáratú Daewoo Matiz 91 800 km-
ben. Ára: 1400 euró, alkudható. Tele-
fon: 0757–459958.

ELADÓ Kovászna megyében 1996-
os évjáratú személyszállító Fiat Ducato. 
Csere is érdekel teherszállítóra. Telefon: 
0740–208342.

ELADÓ Kovászna megyében 2001-
es évjáratú Ford Transit beírva, 3850 
euróért. Telefon: 0740–877533.

ELADÓ Kovászna megyében 2002-
es évjáratú Audi A6-os. Telefon: 0756–
618687.

ELADÓ Kovászna megyében 2006-
os évjáratú (2008-ban beíratott), fe-
kete, ötajtós Opel Corsa (1.3-as CDTI 
motorral). Irányár: 4500 euró. Telefon: 
0724–304960.

ELADÓ Kovászna megyében 2005-
ös évjáratú, dízel papucs Dacia 1800 
euróért, 2005-ös évjáratú, ötszemé-
lyes dízel Opel Combo és 2001-es év-
járatú Ford Ka tulajdonostól. Telefon: 
0744–871324.

ELADÓ Kovászna megyében 2001-
es évjáratú Ford Transit, forgalomba 
beírva. Telefon: 0740–877533.

ELADÓ Kovászna megyében 1997-
es évjáratú Suzuki Vitara. Telefon: 
0764–476322, 0740–494467

ELADÓ Kovászna megyében 
2002-es évjáratú, hosszú, magas, 
8+1 személyes Ford Transit. Csere 
is érdekel kisebb autóra. Telefon: 
0723–454098 .

ELADÓ Kovászna megyében 2002-
es évjáratú Fiat Punto, 2001-es évjá-
ratú, dízel Opel Vectra, U650-es trak-
tor és 500 literes permetező. Telefon: 
0745–066673.

ELADÓ Kovászna megyében 2007-
es évjáratú VW Polo 1.2-es benzines, 
36 ezer km-ben. Irányár: 6900 euró. 
Telefon: 0740–170863.

ELADÓ Kovászna megyében 1996-os 
évjáratú Ford Escort alufelnikkel, nagyon 
jó állapotban, csere is érdekel. Irányár: 
1700 euró. Telefon: 0747–638233.

ELADÓ Kovászna megyében 2001-
es évjáratú VW Caddy 1.9 SDI és 
2001-es Seat Arosa 1.4, benzines. Te-
lefon: 0745–023831.

ELADÓ Kovászna megyében piros 
Opel Corsa, Eco 1.2/ASB/ESP/2004, 
forgalomba beírva, 100 ezer km-ben. 
Telefon: 0745–616077.

vegyes
ELADÓ egy 170 kg-os disznó 

Csík szent márton-Csekefalván. Tele-
fon: 0755–184347.

ELADÓ vadonatúj, barna színű, zo-
máncozott, öntvényből készült mele-
gítőkályha főzőlappal és kályhacsővel 
együtt. Ára alkudható. Telefon: 0747–
416067, 0266–353290.

ELADÓ Csíkszeredában hosszú, 
fekete, borjúbőr kabát – 300 lej; két-
soros, vastag fémlemez füstölő – 250 
lej; szürke posztósuba (3/4-es) fekete 
prémmel – 150 lej. Mindegyik kitűnő 
állapotban. Telefon: 0266–311139.

ELADÓ alig használt Atomic síléc 
(piskóta) újszerű állapotban, kedvez-
ményes áron, 1,70 méteres. Telefon: 
0726–573808.

ELADÓ szép nagy fikusz és többféle 
szobanövény, valamint 20 rend új, női 
és férfipizsama (10 lej), gyereknek való 
gitár (30 lej) és melegvízóra (20 lej). Te-
lefon: 0266–322209, 0744–979723.

ELADÓ Csíkszeredában feketeribiz-
li- bor – 10 lej/l, őszi búza – 1 lej/kg, 
valamint sörárpa – 1 lej/kg. Telefon: 
0745–772227.

ELADÓK: 651-es traktor oldalgrup, 
Carpaţi hátsó híd, egyben kapcsoló-
szekrény, reduktor, felező, különböző 
gardányok. Csere is érdekel állatra. 
Telefon: 0266–331818.

ELADÓ egy 350 kg-os bikaborjú 
továbbtenyésztésre, legelős. Telefon: 
0266–331818, 0723–460530.

ELADÓ új, cserefából faragott hat 
szék és asztal (ajándékba kettős fa-
ragott polc). Ára: 2000 lej. Telefon: 
0266–320003. (21146)

ELADÓ Csíkszentsimonban, terme-
lőtől sárgarépa nagy tételben, étkezési 
burgonya, Santé, Laura vetőmagbur-
gonya, valamint 50 LE-s homlokrakodó 
traktor. Házhoz szállítás megoldható. 
Telefon: 0727–874009, 0266–346834, 
0722–342429. (21160)

állás

Csíkszeredai székhellyel  rendel-
kező kft. gyenge áramban (füstérzéke-
lő, riasztóberendezés stb.) gyakorlattal 
rendelkező villanyszerelőt ALKALMAZ. 
Előnyt jelent a vízszerelésben, belső 
építkezési munkában való jártasság. 
Önéletrajzokat a 0266–312112-es 
faxszámra várunk 2012. január 25-ig.

szolgáltatás
Használt külföldi traktorok és más 

mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau-
tók), kishaszon gépjárművek megvá-
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

Munkát, szállítást VÁLLALOK 3,5 
tonnás teherautóval (7 személy + 1,5 
tonna teher). Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0751–095979.

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, 14 év tapasztalattal, 
helyszíni kiszállással, minden színben. Te-
lefon: 0746–639363, 0745–269777. 

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

TAMÁS DÉNES

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút és virágot helyeztek és nehéz 
perceinkben, fájdalmunkban osztoz-
tak. A gyászoló család. (21167)

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunkat,

id. CSATÓ GÁBORT

hosszas betegsége alatt vigasztalták, 
utolsó útjára elkísérték, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és a család 
mély fájdalmában osztoztak. A gyá-
szoló család – Csatószeg. (21166)

megemlékezés

Szeretettel emlékezünk a pótol-
hatatlan feleségre, édesanyára és 
nagymamára,

SZÉKELY LAJOSNÉ
György Magdolnára

halálának 6. hetén. Az engeszte-
lő szentmise 2012. január 19-én 
reggel 7.30-kor lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban. A gyászoló csa-
lád – Csíksomlyó. (21159)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagyapa, dédapa, 
testvér, rokon, barát és ismerős, 
a kőrispataki

id. PÉTERFI ELEMÉR

életének 85., házasságának 62. évé-
ben türelemmel viselt, hosszú beteg-
ség után 2012. január 16-án elhunyt. 
Temetése ma 13 órakor lesz Kőrispa-
takon, a családi háztól a helyi teme-
tőben. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata, dédapa, rokon és barát,

JÓNÁS BÉLA

szerető szíve életének 82. évében 
2012. január 14-én megszűnt do-
bogni. Temetése ma 15 órakor lesz a 
csíkszeredai állomás melletti temető 
ravatalozójából. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. A gyászoló család.
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PAPP PÉTER
Szatmár megye, Nagykároly, Október 25. sétány 54. szám alatti lakhely-
lyel értesíti az érdekelteket, hogy Zetelaka, Ivó 10 100 m2-re vonatkozó 
zonális rendezési tervet (PUZ) hétvégi házak építése céljából a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szük-
séges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 9580/2012.01.17. 
számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint 
az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatosan a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–312454, fax: 
0266–371313).

Az Aprofa Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszentgyörgy 52. szám alatt talál-
ható elsődleges fafeldolgozó egység működtetéséhez a környezetvé-
delmi  engedélyezési eljárást elindította.

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

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak fel-
tüntetésével.

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

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT  
KERES  

SZÉKELY-
KERESZTÚRRA 

ÉS RIKKAN CSOKAT  
SZÉ KELY-

UDVARHELYRE.
Telefon:  

0733–553014.

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.



Az elszalasztott továbbjutás da-
cára sikeresnek könyveli el első 
hivatalos válogatott mérkőzéseit 
Tálas Huba. A Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapatának be-
állósa – aki mellett további há-
rom SZKC-s szerepelt a román 
válogatottban – azt mondja, 
nincs idő búslakodni, s a kőke-
mény összecsapások, na meg a 
fárasztó utazás után tegnaptól 
gőzerővel készül a bajnoki foly-
tatásra: az SZKC szombaton este 
hattól Kolozsvárral mérkőzik a 
városi sportcsarnokban.

– Nem mindennapos, hogy négy 
székelyudvarhelyi játékos erősítse a ro-
mán válogatottat.

– Ez nemcsak nekünk, a klubnak 
is óriási megtiszteltetés, s ismétel-
ten bebizonyosodott, hogy komoly 
munka folyik Székelyudvarhelyen – 
ennek eredménye, hogy kezdetben 
hárman, aztán Ionuţ Ciobanu kapus 
leigazolása után négyen is magunkra 
húzhattuk a címeres mezt.

– Ráadásul sorsdöntő fontosságú, 
hivatalos összecsapásokon.

– Két barátságos mérkőzéssel 
hangoltunk a selejtezőkre: Szer-
biában először ikszeltünk, aztán 
nyertünk az Európa-bajnokságra 
készülő házigazdák ellen. Sajnos a 
hivatalos meccseken már kevésbé 
jött ki a lépés...

– Neked hogy ment a játék?

– Bukarestben és Minszkben is 
kezdő voltam a fehéroroszok ellen, 
Vasile Stăngă szövetségi kapitány 
nagyon számított rám. Sok hasz-
nos tapasztalatot szereztem, s úgy 
érzem, nem okoztam csalódást. 
Vé dekezésben több lehetőséget 
kaptam, de a kőkemény fehérorosz 
„hústornyok” között is elég jól 
feltaláltam magam, igaz, a statisz-
tikákban mindössze három gól és 
két kiharcolt büntető jelenik meg 
a nevem mellett. Összességében azt 

mondom, hasznos tapasztalatokkal 
gazdagodtam.

– Hogyan fogadtak benneteket 
Konstanca bajnokcsapatának sokszo-
ros válogatott sztárjai?

– Őszintén mondom, meg-
lepődtem, milyen jó a hangulat a 
válogatottban. Nagyszerű társaság 
verbuválódott össze, senki nem 
nézi, honnan jöttél, ki és milyen 
nemzetiségű vagy, hihetetlenül erős 
a csapatszellem. Sajnos a gyakorlati-
lag egy játékos, a barcelonás Szergej 
Rutenka köré épülő fehéroroszok 
ennek ellenére elütöttek bennünket 
a továbbjutástól...

– Megviselt a kudarc? Mit mon-
dott a kapitány, a vezetőség?

– Gyakorlatilag még idő sem volt 
kielemezni a történteket, az viszont 
tény, hogy sokat hibáztunk, főként 
a visszavágó második félidejének 
első felében, amikor tulajdonkép-
pen elúszott a továbbjutás, hiszen a 
házigazdák adott pillanatban tízzel 
is vezettek. A végére kicsit össze-
szedtük magunkat, a már említett 
jó küzdőszellemnek köszönhetően 
ismét partiban voltunk, de már túl 
késő volt ahhoz, hogy behozzuk a 
hátrányt. Nyilván, le vagyunk törve, 
de egy sportoló életében nincs meg-
állás, nincs idő a búslakodásra.

– Főként, hogy szombaton hosz-
szúra nyúlt szünet után folytatódik a 
hazai pontvadászat. A válogatottbeli 
meccsek után mennyire tudsz ráhan-
golódni a bajnokságra?

– Minél hamarabb ki kell pihen-
nem az utazás fáradalmait, ez talán 
még jobban megviselt, mint az ösz-
szecsapás. Utazás Minszkbe, meccs, 
utazás haza. A fehérorosz fővárosból 
Bécsbe repültünk, onnan Bukarest-
be, onnan pedig tegnap éjjel haza-
kocsikáztunk. Fárasztó volt. Ennek 
ellenére szombaton kötelező a két 
pont Kolozsvár ellen. Ősszel fontos 
pontokat hullattunk el, de nagyobb 
odafigyeléssel szerintem az idény vé-
gére újra meglehet az ezüstérem.

Jakab Árpád

Nincs idő búslakodni
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Sport

tálas huba akcióban fotó: balázs attila

Névjegy

Név: Tálas Huba; posztja: be-
állós; születési idő, hely: 1986. 
június 10., Marosludas; magas-
ság: 193 cm; testsúly: 100 kg; 
klubjai: Székelyudvarhelyi ISK, 
Kolozsvári U, SZKC; nevelő-
edzője: Bakó Lajos; fontosabb 
eredményei: ifi I-es aranyérem, 
felnőtt ezüstérem; kedvenc játé-
kosa: Igor Vory; kedvenc csapa-
ta: THV Kiel.

Megnyerte a jégkorong MOL 
Liga 2011/2012-es kiírásának 
alapszakaszát a HSC Csíksze-
reda csapata, miután meg-
szerezte hétfőn este az ehhez 
szükséges egy pontot Székes-
fehérváron. A csíkiak szét-
lövés után kaptak ki a Sapa 
Fehérvár AV19-től, ezen a ta-
lálkozón mutatkozott be a cím-
védő kispadján Eduard Giblak, 
a csapat új edzője.

Gólszegény találkozót ját-
szott a „kicsi Volán” és 
a HSC, a hazaiak a 9. 

percben szereztek vezetést Tóth 
révén, erre a meccs felénél Becze 
válaszolt, majd a csíkiak húszasa a 
vezetést is megszerezte a 36. perc-
ben. A fehérváriaktól a 42. perc-
ben Fekti egyenlített, ezt követően 
gól nem született sem a rendes játék-
idő végéig, sem pedig a hosszabbítás-
ban. A szétlövés során Petres volt 
eredményes a csíkiaktól, Hajós és 
Fekti a fehérvári csapatból, így a 
találkozót 3–2-re a Sapa Fehérvár 
AV19 nyerte.

Tegnap két mérkőzést rendez-
tek, a Ferencváros – Steaua és a 
Dab.Docler – Brassó találkozók 
lapzárta után értek véget.

Játékvezetői keretek
A tegnapi MOL Liga-ülésen 

elhangzott tájékoztatás értelmé-
ben a játékvezetői testület ( JT) 
elkészítette a szűkített játék-
vezetői névsort, akik a sorozat 
rájátszásában tevékenykednek 
majd a jégen.

A játékvezetők ( főbírók): Ba-
bic Vladimir, Halassy György, 
Haszonits Miklós, Kincses Ger-
gely, Gebei Péter, Csomortáni 
Zsolt, Marius Iliescu, Valentin 
Lascăr.

A vonalbírók: Nagy Attila, 
Németh Márton, Kovács Balázs, 
Abonyi Attila, Wolf László, Bedő 
Péter, Gangel László, Pálkövi Bo-
tond, Soós Dániel, Mihai Butucel, 
Alexandru Butucel, Csata Attila, 
Keresztes Levente, Máthé István, 
Eduard Popescu, Rédai Botond, 
Cosmin Topârceanu, Mihai 
Tran dafir.

Érdekesség, hogy a listán sze-
repel az elmúlt év végén egy kö-
zösségi oldalon visszavonulását 
bejelentő Eduard Popescu is. 
Utóbbi vonalbírónak van feltün-
tetve, pedig több mint tíz éve fő-
bíróként tevékenykedik.

A MOL Liga szabályai szerint 
a csapatoknak ebben a szezonban 
is lehetőségük van külföldi veze-
tőbírót igényelniük, amennyiben 
állják ennek a pluszköltségeit. A 
versenykiírás annyiban módo-
sult, hogy ugyan bármely csapat 
kérhet külföldi bírót, de onnan-
tól kezdve a párharc minden 
meccsére kérnie kell ezt. Termé-
szetesen a csapatok megállapod-
hatnak abban is, hogy mindket-
ten igénylik a semleges „zebrát” és 
elosztják a költségeket. A csapa-
tok a ligaülésen azt jelezték, hogy 
az elődöntőre és a döntőre kül-
földi bírót kérnek, ebből persze 
még nem vehető biztosra, hogy ez 
minden esetben így is lesz.

mol liGA

Alapszakaszgyőztes 
a HSC Csíkszereda

Belekötöttek ruházatába. 
Tina Maze szlovén síelőnőt svájci 
vetélytársai azzal vádolták meg, 
azért tud sikereket elérni, mert 
szabálytalan alsóneműt visel a 
síruhája alatt. A svájciak szerint 
Maze gumiból készült alsóneműt 
visel, amely kevésbé ereszti át a 
levegőt, így kisebb a légellenállá-
sa, és gyorsabban csúszik lefelé a 
lejtőn. A szabály szerint a síruha 
egy négyzetméterének másod-
percenként harminc liter levegőt 
kell áteresztenie. A szakszövet-
ség megvizsgálta az alsóneműt, 
és bár nem találta szabálytalan-
nak, nem ajánlotta annak vise-
letét. Maze a vasárnapi, Cortina 
d’Ampezzóban rendezett szu-
peróriás-műlesikló viadalon – 
ahol a harmadik lett  – a dobo-
gón állva váratlanul megmutatta 
a melltartóját, amelyen az állt: 
„Not your business”, azaz „Sem-
mi közötök hozzá!”



Hazatért a pecsét

Napról napra
szabadidő

ma

Szerda
Az év 18. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 348. Napnyugta ma 17.00-kor, 
napkelte holnap 7.56-kor. 

Isten éltesse 
Piroska és Beatrix nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin–magyar eredetű Piroska jelen-

tése egykori, tiszteletre méltó, a latin eredetű 
Beatrix boldogságot hozót jelent. 

Január 18-án történt 
1943. A II. világháborúban a szovjet 

csapatok áttörték a Leningrád körüli német 
blokádot. 

1945. A szovjet Vörös Hadsereg felsza-
badította a német megszállás alól, s elfoglal-
ta Budapest keleti részét, Pestet. 

Január 18-án született 
1882. Alan Alexander Milne angol író, 

költő, drámaíró, a Micimackó szerzője 
1883. Dapsy Gizella költő, író 
1892. Oliver Hardy amerikai filmszí-

nész, a Stan és Pan páros kövérebbik tagja 
1913. Danny Kaye amerikai színész, 

filmszínész, vállalkozó 

Január 18-án halt meg  
1926. Blaha Lujza színésznő, „a nemzet 

csalogánya” 
1936. Joseph Rudyard Kipling Nobel-

díjas angol író, novellista és költő 
2001. Sinkovits Imre Kossuth-díjas szí-

nész, kiváló és érdemes művész, a Nemzet 
Színésze 

helytörténeti évforduló

85 éve született Udvarhelyen Vámszer 
Márta nyelvész. A kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetemen szerzett magyar nyelv és 
irodalom szakos oklevelet 1949-ben. A ka-
lotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszeréből 
doktorált. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tár főszerkesztője volt haláláig.

terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány tart alko-
hol-, drog-, gyógyszer-, nikotin-, játékfüg-
gő férfiak és nők, valamint családtagjaik 
számára rövid vagy hosszú terápiás progra-
mokat. 

A legközelebbi 12 napos (rövid) terápia 
február 6–17. között lesz Ludas mellett, 
Magyarózdon, a Drogterápiás Otthonban. 
Jelentkezési határidő: január 30. 

A hosszú terápiába a 18–50 év közötti 
férfiak egész év folyamán bármikor bekap-
csolódhatnak. Érdeklődni lehet a 0723–
779378-as számon. További részletek: 
www.bonuspastor.ro.
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programajánló

Farsangi bál
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-

ház társulata február 11-én 20 órától farsangi 
bált rendez. A zenés-táncos mulatságot svéd-
asztalos vacsora is kiegészíti, a szervezők köz-
leménye szerint az italokat a fogyasztás függ-
vényében mindenki egyénileg fizeti majd. A 
bálra kötelező a jelmez vagy legalább az arcot 
részben eltakaró álarc viselése. Az érdeklődők 
február 6-ig jelezhetik részvételi szándékukat 
a 0266–212131-es telefonszámon. A belépő 
ára személyenként 25 lej.

Népdalvetélkedő
Udvarhelyi iskolák 1–4. osztályos di-

ákjainak népdalvetélkedőjére kerül sor ma 
délután 4 órától a Tamási Áron Gimnázium 
bentlakásának dísztermében. A versenyt idén 
negyedik éve szervezi meg a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont a Cimbora 
Házzal közösen. 

Fotókiállítás
Ma délután 5 órától fotókiállítás nyílik 

Ozsváth Pál munkáiból a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont előadóter-
mében. A fotózással és filmkészítéssel évtize-
dekig foglalkozó, és Székelyudvarhelyen meg 
környékén ismert Ozsváth Pál képeiből válo-
gatva a közelmúlt olyan életkockái kerülnek 
a néző elé, amelyek dokumentum jellegüknél 
fogva is értéket képviselnek.

A székely kapukról
A Romániai Magyar Népművészeti Szövet-

ség konferenciára hívja az erdélyi székelykapu-
készítőket, kapufaragókat, kovácsokat, továbbá 
mindazokat a szakembereket, néprajzosokat 
és kutatókat, akik a székely kapuk  tanulmá-
nyozásával foglalkoznak. A szakmai fórumot 
január 28-án tartják a csíkszeredai Nagy István 
Művészeti Szakközépiskola aulájában, a kezdési 
időpont délelőtt fél tíz. Az előadások között a 
következő tematikák szereplenk:  a kapufaragás 
gyakorlati kérdései, illetve helyi jellegzetességei. 
Az udvarhelyszéki székely kapukról Kovács 
Piroska, a háromszéki székely kapukról Gaz-
da Sz. Enikő, a csíki székely kapukról Albert 
Homonnai Márton, a sóvidéki székely kapuk-
ról pedig Márton Béla beszél. Az előadásokat 
szakmai tanácskozás követi.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

– Hány éves vagy, Kázmérka?
– Nem tudom, mert ez állandóan változik.

Európa-bajnokság kivetítőn

    Szurkolj velünk!

Kivetítőn követhetik figyelemmel a szurkolók az elkövet-
kező napokban a székelyudvarhelyi G. Music Pubban a 
vízilabda-, valamint a férfi kézilabda-Európa-bajnokság 

összes magyar vonatkozású mérkőzését. Ma este 9 órától Mocsai 
Lajos csapata a spanyol válogatottal csap össze a csoportmérkő-
zések keretében. A heti közvetítések sora azonban itt nem ér vé-
get, ugyanis péntek este 8 órától a Magyarország–Hollandia női 
vízilabda-összecsapást követhetik végig a szurkolók. Ugyancsak 
péntek este, 9 órától ismét nagy küzdelem vár a magyar férfi ké-
zilabda-válogatottra, ugyanis a gárda a francia címvédő csapattal 
néz majd farkasszemet a továbbjutásért folytatott harcban. A 
szervezők várják a sportkedvelőket, szurkoljunk együtt!
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HIRDETÉS

A székelyudvarhelyi múzeum igen értékes történelmi 
kiállításra hív minden érdeklődőt. A február végéig 
látogatható tárlat olyan tárgyegyütteseket vonultat 

fel, amelyek történelmi értékük és szimbolikus töltetük révén 
a székely székek és települések múltját a legeredetibb módon 
reprezentálják. Mindezek közül kimagasló jelentőséggel bír az 
a – sokak által nem ismert – kis ezüst tárgy, amelyet 133 év után 
hoztak haza Székelyföldre, Székelyudvarhelyre: a székely nem-
zet pecsétje.

A pecsétnyomó, mely két évszázadig volt a székelység 
akaratának békés jelképe, 1878-ban a kolozsvári Erdélyi 
Múzeum-Egyesület őrizetébe került, az államosítással pedig 
a Történelmi Múzeum gyűjteményét gyarapította.

A székelység ezüstbe metszett jelképe több, mint száz 
év lappangás után megtekinthető a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeumban.

Üzenet a múltból
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A Bond-filmek főgonoszai 
és az atomenergia 

A James Bond-filmek fő-
gono szait okolja a brit 
kémikusok társasága az 

atomenergiáról az évtizedek fo-
lyamán kialakult rossz képért.

David Phillips professzor sze-
rint Dr. No és az ő személyes nuk-
leáris reaktora alapozta meg az 
atomenergia „kegyetlenül rossz” 
hírét. A BBC brit közszolgálati 
csatorna internetes oldala (www.
bbc.co.uk) abból az alkalomból 
szólaltatta meg a tudóst, hogy idén lesz 50 
éves az első James Bond-film, a Dr. No. A brit 
kémikusok társasága nevében beszélő Phillips 
úgy fogalmazott, hogy csoportjuk a nukleáris 
energia „reneszánszát” szorgalmazza.

A szakember szerint a Dr. No című 
1962-es film népszerűségének köszönhe-

tően tartósan negatív képet 
alakított ki az atomenergiáról, 
és olyan dologként ábrázolták, 
amely világuralomra törő me-
galomániások kezébe kerül-
het. A filmbéli főgonosz, Dr. 
No – aki karibi búvóhelyén 
szövögette egy tömegpusztí-
tás terveit – végül a nukleáris 
reaktor hűtőmedencéjében 
leli halálát, mert alulmaradt a 
Sean Connery alakította James 

Bonddal szemben. A 007-es ügynök ké-
sőbbi kalandjaiban szereplő gonoszoknak 
is rendre voltak nukleáris törekvéseik.

A brit kémiai társaság aggodalmai sze-
rint a nukleáris biztonság miatti aggodal-
makat súlyosbítják az ilyen „érzelmi, nega-
tív asszociációk”.

Öreg lombhullatók téli pompában danel attila felvétele 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Átmenetileg ismét megnövekszik a fel-
hőzet, több helyen borult lesz az ég, és főleg 
a hegyvidéken várható havazás, hózápor. Az 
északnyugati szél élénk, napközben helyen-
ként erős lesz.

Kész, vége, betelt a pohár! Eddig szót-
lanul tűrtem, de úgy érzem, ez így sokáig 
nem mehet. Mi az, hogy sokáig, egy per-
cet sem tűröm tovább. Egy igazi kapcso-
lat a kölcsönös bizalmon alapszik, és te 
ezt már nem először játszod el. Hát csak 
ennyire hiszel te nekem? Ennyit jelentek 
én neked? Ennyit jelent neked a kölcsö-
nös bizalom? Hogyhogy már megint mi 
a bajom? Szerintem azt te nagyon is jól 
tudod! Tényleg nem tudod? Hát ked-
ves, aranyos szívecském, az a gond, hogy 
megint rajtakaptalak! Ami nagyon fáj 
nekem. Hányszor mondtam, hogy szokj 
már le erről a kotorászó szokásodról. 
Értsd meg, aranyosom, hogy nem szép 
egy férj zsebében kutatni. Tényleg olyan 
nehéz ezt megérteni? A fizetésemet az 

utolsó baniig hazaadom, de csodálatos 
módon te mindig tudsz találni a zse-
bemben egy tízest, egy ötvenest, olykor 
még egy százast is, hogy egyebekről ne 
is beszéljek. Szépen megkérlek, többet 
elő ne forduljon, mert bajok lesznek... 
Csak még egyszer kapjalak rajta, hogy 
zsebeimben kotorászol, s akkor a szigorú 
kosztpénzen kívül egy vasat sem kapsz. 
Világos? Nem tűröm, sőt megtiltom, 
hogy a jövőben hozzányúlj valamilyen 
ruhadarabomhoz! Miféle szemtelenség 
ez? Én sem kutatok a te táskádban, ha-
csak nem viselkedsz túl gyanúsan. Meg-
értetted? Akkor végeztem. Többet nincs 
kotorászás! Punktum!

Csak lenne merszem neki ezt így el-
mondani!!!!..... 

Csak lenne merszem...
      villanás n Szász Csaba
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skandipályázatiszelvény 2012.január18.

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.
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