
A megyei tAnács ülése 

Százezer euró 
a szeméttelep bezárására 

Elfogadták tegnap a megye költségvetését: idén 264 348 700 lej áll rendelkezésre. 
Székelyudvarhelynek 619 ezer lejt adnak beruházásokra, és a Borboly Csaba elnök által ígért 
100 ezer eurót is jóváhagyták a régi szeméttelep bezárására. A megyei önkormányzat elnöke 

nem tagadja, a vidékfejlesztési beruházások kapcsán a kistelepülések idén is pozitív 
diszkriminációt élveznek. > 4., 6. oldal
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Jól megy A 
zálogházAknAk

Ha nekünk 
rossz, az nekik jó
Ha a kényszer diktál és köl-

csönre van szükség, ennek 
megszerzésére több módszer léte-
zik, a legkézenfekvőbb megoldást 
azonban tagadhatatlanul a 
zálogházak nyújtják. Ebben 
rejlik népszerűségük, mely 
az utóbbi időben egyre nő Udvar-
helyen is.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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szArvAsmArhA-, Juh- és 
kecsketámogAtás

Zöld utat kapott 
a kifizetés

A szarvasmarhák után járó 410 
lejből 205 lejre, míg a juhok 

és kecskék 40 lejes támogatási ösz-
szegéből állatonként 20 lejre szá-
míthatnak napokon belül a 
Hargita megyei gazdálko-
dók – állította lapunknak 
Haschi András, a Hargita megyei 
kifizetési ügynökség igazgatója. 
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Jól küzdött Az szkc

A rutin hozott 
két pontot

Egy újabb golyó süvített el az 
SZKC-sok füle mellett: ismé-

telten a nagyobb tapasztalatnak, a 
hihetetlen küzdeni aka-
rásnak, s ezúttal egy vita-
tott hétméteresnek volt 
köszönhető, hogy a piros-fehérek 
nem kaptak végzetes lövést.
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régi tájseb. Százezer euróból elkezdheik a felszámolását fotó: baLáZS attILa

Tűz ütött ki 
az Artera székhelyén4 Báloztak a Varságiak:

Jó együtt lenni! 5

hargitanépe 

5Szimpátiatüntetés 
a magyar kormány mellett

Tüntetések
Üzenet a politikusok számára 

is: olyan kereteket kell teremteni, 
amelyek biztosítsák a lehetőséget, 
hogy az emberek életminősége ja-
vulhasson, természetesen 
ha megdolgoznak érte. 
Olyan kereteket, amelyek 
között érdemes itthon maradni, 
dolgozni és vállalkozni.

3

isán istván csongor

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3473ì
1 amerikai dollár USd 3,3663î
100 magyar forint hUF 1,4268î

hatos lottó

ötös lottó

SzErEnCSESzám: 0367804



közélet

Körkép

> Lőrincz Józsefet és Bálint Ta-
mást díjazták. Németh Géza-emlékdíjjal 
tüntették ki vasárnap Csíkszeredában 
a székelyudvarhelyi Lőrincz József ta-
nárt és volt tanítványát, Bálint Tamást. 
A Németh Géza-emlékdíjat a tiszteletes 
nevét viselő egyesület olyan keresztény 
pedagógusnak és a pedagógus által ja-
vasolt tanítványnak ítéli oda, akik tevé-
kenységükkel hozzájárulnak a magyar 
kultúra ápolásához, megmaradásához. 
Idén Lőrincz Józsefre esett a választás, 
aki Bálint Tamást nevesítette – a pénz-
jutalmat Sógor Csaba EP-képviselő, a 
díjként szolgáló művészeti alkotást pedig 

Xantus Géza csíkszeredai képzőművész 
ajánlotta fel. Dáné Szilárd tanfelügyelő 
méltató beszédében azt hangsúlyozta: 
Lőrincz József munkássága során mindig 
a maximumot nyújtotta, örök útravalót 
hagyott tanítványainak. A Kolozsváron 
élő Bálint Tamás közgazdászt és költőt 
tanára méltatta, majd Lőrinc József nem-
zeti imádságunkkal kapcsolatos gondola-
tait olvasták fel. 

> Leégett egy ház Ivóban. A tűzoltó-
ságot pénteken éjjel értesítették arról, hogy 
kigyulladt egy ház Ivóban – a helyszínre ti-
zenkét tűzoltó, két tűzoltóautó, illetve egy 

SMURD mentőautó szállt ki. A lángokat a 
zetelaki önkéntes tűzoltók segítségével sike-
rült eloltani, a mentést reggel háromnegyed 
hétre fejezték be. A tűzoltók közleménye 
szerint a tüzet egy melegítőkályhából szár-
mazó szikra okozhatta, a megmentett java-
kat 18 ezer, a kárt 16 ezer lejre becsülik. Az 
oltást követően a tulajdonos lánya és veje, 
akik értesítették a tűzoltóságot, velük együtt 
keresni kezdték a házban lakó 84 éves M. 
A.-t. A reggel újrakezdett keresés folyamán 
kiderült, hogy az idős asszony a tűzben életét 
vesztette. Dima Valerian tűzoltóparancsnok 
megerősítette: az asszony maradványait ta-
lálták meg a törmelékek között.hí
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Bizonyára mindenki hallott 
már erről a sportos tevékeny-
ségről, sőt sokan gyakorolják 
is, anélkül, hogy tudatában 
lennének. Széles a skála, így 
hát a kellemes, könnyed sétá-
tól a keményebb, akár sziklás 
terepen való gyaloglásig, szin-
te minden belefér a túrázásba. 
A lényeg csak annyi, hogy kint, 
a természetben történjen. 

Sokan nem is gondolnák, hogy 
túrázás közben, bár fárad a test, a 
szellem felfrissül és feltöltődik 
energiával, így könnyedébben le-
het venni a hétköznapok akadálya-

it. Túrázni lehet egyedül és szerve-
zett formában is. Vannak társasá-
gok és egyesületek, ahová bármi-
kor csatlakozhatunk. Így például 
Székelyudvarhelyen is létezik az 
Erdélyi Kárpát Egyesületnek egy 
csoportja, akiknek céljuk a termé-
szetjárás, honismeret és környezet-
védelem. Mivel jómagam is tagja 
vagyok ennek a társaságnak, csak 
ajánlani tudom bárkinek, aki egy 
kis kikapcsolódásra vágyik, amely 
által élményekkel gazdagodhat, 
sőt tudása is bővülhet. Nem utolsó 
sorban megismerheti a természet 
azon csodáit, amelyeket csak azok-
nak tár fel, akik felkapaszkodnak 

hegyeire, átszelik vizeit és meg-
másszák domboldalait. 

A túrázást gyakran emlegetik 
mindenki sportjának, hiszen nem-
től és kortól függetlenül bárki gya-
korolhatja. Ahhoz, hogy nekifog-
junk, mindössze akarat szükséges, 
az elhatározás, hogy látni akarjuk 
mindazon szépségeket, amelyeket 
tartogat számunkra ez a nagy és 
csodaszép világ. Amennyiben ez 
megvan, nincs más hátra, mint 
becsomagolni a hátizsákba egy kis 
elemózsiát és vizet, felölteni egy 
kényelmes cipőt (ajánlott a ba-
kancs), és lehet is csatlakozni egy 
vidám csapathoz. 

Elsőre természetesen egy rö-
videbb túrát ajánlott választani, 
hogy megismerjük képessége-
inket. Amennyiben ezt könnye-
dén vettük, következőkor egy 
közepes erősségű útvonalat is 
választhatunk, és így fokozato-
san haladhatunk „előre”. Minden 
esetben fontos, hogy ismerjük 
határainkat, hiszen az elsődleges 
célunk egészségünk megőrzése. 
Mindemellett, ha már kint va-
gyunk a természetben, soha ne 
felejtsük el, hogy mi csak látoga-
tók vagyunk, őrizzük meg tisz-
taságát, és csak lábnyomainkat 
hagyjuk hátra. Mivel minden év-

szaknak megvannak a sajátossá-
gai, ezekhez nekünk is alkalmaz-
kodni kell öltözködésünkben és 
hátizsákunk tartalmában, amire 
bővebben majd egy következő 
írásunkban térünk ki. Ameny-
nyiben bárkinek kedve támadt 
egy kis barangolásra, bármikor 
csatlakozhat hozzánk. Túráink 
beharangozói megjelennek a mé-
diában, sőt néhányról az elkövet-
kezőkben majd itt is megosztjuk 
élményeinket, hogy akár otthon-
ról is bepillantást nyerhessenek 
kalandjainkba. 

Túrázásra fel!
 Ambrus Helga-Gyöngyvér

eke-SArok Mindenki sportjáról, a túrázásról
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kioSztották Az UdvArhelySzék kUltúrájáért díjAkAt 

Minden nap ünnepelhetjük a magyar kultúrát
Színültig megtelt január 22-én 
este a székelyudvarhelyi mű-
velődési ház nagyterme, ahol a 
Magyar kultúra Napja rendez-
vénysorozat záró mozzanata-
ként átadták az Udvarhelyszék 
kultúrájáért díjakat. Az ed-
digi évekhez hasonlóan, im-
már kilencedik alkalommal 
vehették át az ezüstplakettet 
Udvarhelyszék megbecsült sze-
mélyiségei.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az életműdíj mellett ha-
gyományápolásért, érték-
teremtésért, ezek közve-

títéséért adtak át díjat, illetve  egy 
szervezet munkáját is méltatták. 
A gálaest elején Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgármestere 
köszöntötte az egybegyűlteket. 
Az elöljáró kiemelte, hogy a vala-
hová tartozás magasztos lehetősé-
ge mindannyiunknak megadatik, 
kultúránk és hagyományaink mi-
att nemcsak múltunk van, hanem 
jelenünk és jövőnk is. Szőcs Endre, 
a Hargita Megyei Hagyomány-
őrzési Forrásközpont igazgatója 
egy rövid statisztikát osztott meg 
beszédében: elmondta, hogy vidé-
künkön szinte minden napra jut 
egy rendezvény. – Megkérdezte 
tőlünk néhány magyarországi test-
vérünk, hogy mi mikor is ünne-
peljük a székely kultúránkat? Azt 

válaszoltam, hogy nekünk gyakor-
latilag minden nap megadatik, és 
élünk is vele – emelte ki Szőcs.

A díszbeszédeket követően 
Sófalvi László, a megyei tanács 
alelnöke és Bunta Levente kiosz-
tották a díjakat. A post mortem 
életműdíjat dr. Balogh József szín-
játszónak, rendezőnek ajánlották, 
aki a műkedvelő színjátszásban 
való több évtizedes részvételért, 
rendezésért és díszlettervezésért, 
a székelyudvarhelyi művelődési és 
közösségi élet fellendítéséért vállalt 
kimagasló szerepet. Mindamellett, 
hogy törvényszéki bíróként tevé-
kenykedett, csaknem ötven dara-
bot rendezett, elismert rendezők-
kel közösen. Többféle műfajban 
– tragédiában, vígjátékban, ope-
rettben – kipróbálta magát, pla-
kátot és műsorfüzetet szerkesztett, 
díszleteket, jelmezeket tervezett. 
A díjat a gyerekei vették át.

Az értékteremtésért járó dí-
jat György László szentegyházi 
kultúrigazgatónak, művelődés-
szervezőnek adták át. Ő is igen-
csak sokoldalú, a néptánc és a 
műkedvelő színjátszás rajongója 
és oktatója. Táncoktatóként, szer-
vezőként elérte azt, hogy sok ser-
dülő korú fiatal belekóstolhasson 
a művészetekbe, illetve színpadon 
is magára öltse a székely viseletet. 
Bizonyára nem hiába szólítják 
tréfásan Kultúrlacinak – hang-
zott el a róla készült rövidfilmben.  

Dr. Orosz-Pál József nyugalmazott 
zenetanárnak, karnagynak a zene-
kultúra fejlesztéséért, a kórusmoz-
galomban való tevékenységéért, 
több évtizedes önkéntes munká-
jáért a közművelődésben, illetve 
zenei anyanyelvünk népszerűsíté-
séért ajánlották az értékmentésért 
díjat. A székelyudvarhelyi zenei 
élet kimagasló alakja a mindennapi 
pedagógusi feladatok mellett tu-
dományos kutatást is végzett, részt 
vett a tanítók és óvónők továbbkép-
zésében, szakmai fokozatokat szer-
zett, tanulmányokat közölt. Mind-
ezzel párhuzamosan karnagyként 
a műkedvelő daléneklés elkötele-
zettje volt hosszú időn keresztül.  
Az értékközvetítésért járó díjat 
Both Aranka pedagógusnak, a ti-
zenöt éves Kékiringó néptánccso-
port vezetőjének ítélték oda. Aki 
valaha kicsit is foglalkozott nép-
tánccal, annak nem kell bemutatni, 
hiszen a tánccsoport tagjai között 
óvodástól egyetemistáig különbö-
ző korúakat találunk. A szerveze-
teknek járó Udvarhelyszék kul-
túrájáért díjat a székelykeresztúri 
Polgári Fúvószenekarnak adták. 
1895 májusában alapították meg 
a Polgári Zenekart, amely azóta 
többször újjáalakulva napjainkig 
folyamatosan működik. 

A gálaesten egy-egy kisfilmet 
vetítettek a díjazottakról, amelyben 
tevékenységük fontosabb mozzana-
tait mutatták be. Az átadást közös 

himnuszéneklés követte. A gálaest 
második felében a nagyérdemű a 
székelyudvarhelyi Vitéz Lelkek Di-

ákszínpad Valahol Európában című 
musicaljének bemutató előadását 
követhette figyelemmel.

Dr. Orosz-Pál József. Értékmentésért díjazták fotó: balázs attila



Körkép
társadalom

Ha a kényszer diktál és kölcsön-
re van szükség, ennek megszer-
zésére több módszer létezik, 
a legkézenfekvőbb megoldást 
azonban tagadhatatlanul a zá-
logházak nyújtják. Ebben rejlik 
népszerűségük, mely az utób-
bi időben nemhogy csökkent 
volna de a működő zálogházak 
számával és forgalmával együtt 
egyre nő Udvarhelyen is.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro 

Az általános pénztelenség 
(különösen az ünnepek 
utáni periódusban), na 

meg a téli számlák fizetése sok 
pénztárca vékonyodásának oko-
zója, ha mindezek tetejébe még a 
baj is beüt, nemritkán okoz gon-
dot a gyorskölcsön. Első a baráti, 
ismeretségi kör feltérképezése, 
bár ez ritkán jár sikerrel, hiszen 
manapság nehezen és igazság 
szerint nem szívesen ad az ember 
kölcsönt. A bankok ugyan töret-
lenül dobálóznak a hitelajánla-
tokkal, és hitelkonstrukcióik is 
kedvezőbbek a zálogháziakénál, 
mégis sokakat visszariaszt Bob 
Hope amerikai komikus arany-
köpése, miszerint a bankok csak 
akkor adnak pénzt, ha bebizo-
nyítod, hogy nincs rá szükséged. 
Tény, hogy eme pénzintézetek-
ben a gyorskölcsön megszerzése 
hosszadalmas procedúra. Meg-
oldást jelenthet az uzsorakamat, 
ami kockázatos és nem mellé-
kesen törvénytelen út. Marad 
hát a zaci, ahol névtelenül lehet 
gyorsan pénzhez jutni, s közben 
reménykedni is a beadott kincs 
visszaszerzésében. Nem szüksé-
ges jövedelemigazolás, még ak-
kor sem, ha nagyobb összeghez 
szeretne hozzájutni valaki.

Nem szívesen beszélnek
Egyetértenek ezzel az ud-

varhelyi zálogházak vezetői 

is, akik úgy vélik, ezt a piaci 
szegmenst rajtuk kívül senki 
nem tudja lefedni. Tíz éve még 
csak három zálogház működött 
Székelyudvarhelyen, számuk (a 
munkapontokkal együtt) ma a 
tízhez közelít, ügyfeleik száma is 
egyre gyarapodik.

Portyánk során többet is 
meglátogattunk, a tulajdono-
sok többnyire név és cégnév 
említése nélkül voltak csak haj-
landóak nyilatkozni, de még így 
is elég nehéz volt kihúzni belő-
lük a szót. Valamiért nem szíve-
sen beszélnek szolgáltatásaikról 
– tarifákat viszont készséggel 
bocsátották rendelkezésünkre. 
Az árakban vannak különbsé-

gek, de nem nagyok. A 14 ka-
rátos arany grammját 90–100 
lej körüli áron veszik be, a 18 
karátosat 115–125 lejért, a tört 
arany grammját pedig 82–96 
lej körüli áron mérik. A leg-
több zálogház harminc napos 
futamidővel számol, ez azon-
ban többször is hosszabbítha-
tó, a hitel után leggyakrabban 
felszámolt jutalék 0,3 százalék.  
Természetesen a kamat a hitel 
nagyságának függvényében vál-
tozik, különösen azon zálog-
házak esetében, ahol nemcsak 
aranyat vagy ékszereket, hanem 
jóformán bármilyen értékes 
tárgyat bevesznek. Ezek listája 
igencsak hosszú, leggyakrabban 

telefonokat, laptopokat, értékes 
órákat, sőt egyre gyakrabban 
háztartási vagy szerszámgépe-
ket, gépkocsikat is hátrahagy-
nak a gyorskölcsön fejében.

„Saját bank”
A közhittel ellentétben a zá-

logházakat ma már nem csak a 
legszegényebbek látogatják. Ügy-
védek, egyetemisták, magukat 
elszámító üzletemberek is gyak-
ran veszik igénybe a leggyorsabb 
pénzszerzési lehetőséget. Igaz, 
egyre gyakrabban térnek be idő-
sek is, akik féltve őrzött családi 
ékszereiket váltják pénzre a nyug-
díj érkezéséig. Nem mindenki-
nek sikerül, bár egyre nagyobb a 
„visszatérő vendégek” száma, akik 
a zacit már szinte saját „bankjuk-
nak” tekintik. A zálogház-tulaj-
donosok elárulják, sok érdekes 
történet van a tarsolyukban, de 
ezeket nem szívesen osztják meg, 
attól félve, hogy kuncsaftjuk ma-
gára ismer. Elmondják azonban, 
hogy olyan is előfordul, amikor 
valaki azzal jön be, hogy pár nap-
ja van fizetésig, semmi pénze, és 
otthon éhes gyerekek várják. Más 
megoldást nem ismer, hogy ezt a 
gondot megoldja.

Jól mEgy a zálogházaknak

Ha nekünk rossz, az nekik jó
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Virágzó üzlet

Az elmúlt öt évben Romániában napról napra nőtt mind a záloghá-
zak száma, mind pedig azok forgalma. 2008-ban 185, 2009-ben 300, 
tavalyelőtt 370, tavaly pedig közel 400 új zálogház kezdte meg tevé-
kenységét. A Román Nemzeti Bank legfrissebb, 2012. január 17-i 
adatai szerint 2333 zálogház működik az országban. Ez a statisztika 
azonban nem tartalmazza az anyacég által működtetett kirendeltsé-
gek, fiókok, munkapontok számát, mely szintén több ezerre tehető.
Sokat elárul, hogy 2006 júliusa óta összesen 128 zálogház szüntette 
be tevékenységét, míg 2006-ban 34 és 2007-ben 14, addig 2011-ben 
alig hét húzta le a redőnyt.
Forgalmuk az elmúlt évben átlagosan 25-30 százalékkal nőtt, bár 
akadt olyan is, amely 500 százalékkal növelte bevételeit.
Az átlagos kikölcsönzött pénzösszeg 250 lej körül mozog, bár egyes 
esetekben a plafon eléri az 50 ezer eurót is.

Mérlegen a zálogházak. Ismét jó évet zártak fotó: balázs attila

A napokban megpróbálták Romániában is az utcá-
ra vinni az elégedetleneket. Különböző civilszervezetek, 
politikai pártok, focidrukkerek próbálták meg hallatni a 
hang jukat. Az eredmény elég gyenge volt: országos szinten 
alig érte el a tízezret a tiltakozók száma, a megmozdulá-
sokat az általános érdektelenség fogadta, leszámítva a köz-
ponti médiát. Ott folyamatosan a tízezer helyett tízezreket 
mondtak, erre meg egy teljes forradalmi narratívát pró-
báltak felépíteni. Közben a hétvégén a magyar kormány 
mellett is szerveztek egy utcai megmozdulást, elsősorban 
Budapesten, de székelyföldi városokban is. Budapesten 
szép tömeg összegyűlt, a Fidesz mindig értett a tüntetések 
megszervezéséhez. De visszatérve a mi vidékeinkre: én azt 
tapasztaltam, hogy legalábbis Csíkszeredában a szokásos 
havi hagyományos termékvásár több embert megmozga-
tott (de általában egy átlagos koncert is nagyságrendekkel 
több embert kimozdít), mint a szimpátiatüntetés, és talán 
annál is többet, mint ahányan aznap Bukarestben a kor-
mány ellen tüntettek. 

Valószínűleg a polgárok megunták a konfrontációt. Ro-
mániában az utóbbi években annyira konfrontatív hangu-

lat van a politikában, annyira éles és feszült a helyzet, hogy 
bármit szívesebben vállalunk, mint egy ilyen ideológiai 
párbajt. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk nem találja az 
erdélyi magyar idegesítőnek azokat a hülyeségeket például 
(és higgyék el, enyhén fogalmaztam), amelyek a minap az 
Európai Parlamentben Magyarországgal kapcsolatban 
elhangzottak. Csak egyszerűen elege van ezekből a csaták-
ból, amelyek politikai szinten folynak, és nem igazán átlát-
ni, hogy mi a tét bennük. 

Ezzel szemben egyre jobban érdekli a székelyeket is az 
életminőség, például a jó zene, a természetes összetevőkre 
alapozott táplálkozás, és még sorolhatnám. Minden, ami 

nem politikai konfrontáció. Meg persze idő sincs sok a tilta-
kozásra, amikor az ember mondjuk reggeltől estig dolgozik. 

Ez üzenet a politikusok számára is: olyan kereteket 
kell teremteni, amelyek biztosítsák a lehetőséget, hogy az 
emberek életminősége javulhasson, természetesen ha meg-
dolgoznak érte. Olyan kereteket, amelyek között érdemes 
itthon maradni, földet művelni vagy gyereket tanítani, 
vállalkozást indítani, vagy közalkalmazotti állást vállal-
ni. Nem megosztásra, ellentétekre, indulatokra van most 
szükség Székelyföldön, hanem fejlődésre. Ehhez kellenek 
felelős vezetők és dolgozni akaró emberek. Helyi szinten az 
utóbbi években mindkettőből került, és az eredmények sem 
maradtak el, talán ez a legfontosabb. Aztán ha valakivel 
vagy valamivel elégedettek a polgárok, akkor majd utcára 
is vonulnak érte, ha veszélybe kerül. Íme a népszerűség leg-
egyszerűbb és legnehezebben „megfőzhető” receptje.

Tüntetések
     NÉZŐpoNt n Isán István Csongor



A keresztúri Molnár István Mú-
zeumban tegnap tartotta ez évi 
első ülését Hargita Megye Ta-
nácsa. Elfogadták a megye költ-
ségvetését, idén 264 348 700 
lej áll rendelkezésre, illetve a 
településeknek osztottak visz-
sza jelentős pénzösszegeket. 
Székelyudvarhely esetében 
jó hír: amellett, hogy 619 ezer 
lejt adnak különböző beruházá-
sokra, a Borboly Csaba elnök 
által ígért 100 ezer eurót is jó-
váhagyták a régi szeméttelep 
bezárására. 

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

Tevékenysége nagyon fon-
tos pillanatában tartja itt 
ülését a megyei tanács. A 

2012-es évi költségvetés megsza-
vazása, a településeknek vissza-
osztott pénzek jóváhagyása, illet-
ve pályázati, beruházási pénzek 
elkülönítése – mind olyan téte-
lek, melyek remélhetőleg a megye 
jövőjét szolgálják – így indított 
tegnap Borboly Csaba megyei-
tanács-elnök a székelykeresztúri 
Molnár István Múzeumban tar-
tott ülésen, majd megemlítette, 
azért is jöttek, hogy a város köz-
ponti szerepét erősítsék. 

– Nagy reményeket fűzünk 
ehhez az üléshez, hisz Kereszt-
úr két municípium, Segesvár és 
Udvarhely között hátrányban 
van, ránk fér az odafigyelés – tu-
datta a jelenlévőkkel Rafai Emil. 
Székelykeresztúr polgármestere 
azt kérte a tanácsosoktól, hogy 
részesítsék őket pozitív diszkrimi-
nációban. 

Ezt követően a harminctagú 
testület hozzálátott a több mint 
ötven napirendi pont megtárgya-
lásához. Elsőként arról döntöttek, 
hogy néhány útszakasz felújítását 
visszaveszik a Regionális Fejlesz-
tési és Turisztikai Minisztérium-
tól, mely Országos Infrastruktú-
ra-fejlesztési Programja (PNDI) 
keretében a mai napig nem tu-
dott szerződést kötni ezen utak 
felújítására. A testület ezért úgy 
döntött, felvállalja a 136A (Ma-
ros megye határa – Etéd), 136B 
(Peszente-tető – Székelypálfalva), 
153C (Gyergyóremete – Maros 

megye határa) és 128-as (Orotva) 
útszakasz modernizálását. 

– Merész döntés, de nem 
várhatunk a kormányra – érvelt 
Borboly Csaba, Demény Gá-
bor tanácsos pedig azt kérte, a 
Székelypálfalva és Énlaka közötti 
„csúszós” rész kijavítására is talál-
janak megoldást. 

15 millió lejt 
osztottak vissza 
Következő intézkedésként – 

mint ez év elején szokásos – te-
lepüléseként visszaosztották a 
hozzáadottérték-adóból, jövede-
lemadóból befolyó összegek húsz 
százalékát. 

– Mandátuma végén jár a 
testület, így elsőbbséget élvez-
nek a már elkezdett projektek. 
A visszaosztás-tervezet arról 
szól, mi az, amit be kell fejez-
ni, mi az, amire még rá kell 
erősíteni – magyarázta a me-
gyei tanács elnöke. Az is kide-
rült, hogy a visszaosztás során 
Székelyudvarhely 619 ezer lejt 
kap: 94 ezer lejt a csereháti 

szociális lakások építésére, 437 
ezer lejt a Cserehát térségében 
a  esővízelvezető rendszer ki-
építésére, 72 ezer lejt a Tamási 
Áron Gimnázium feljavítására, 
illetve 15 ezer lejt az ipari zóná-
ban tervezett híd megépítésére. 
Székelykeresztúr 573 ezer lej-
ben részesül: 196 ezer lejt kap 
a kerékpárút megépítésére, 72 
ezer lejt a zöldségpiac kialakí-
tására, 197 ezer lejt a víztisztító 
állomás rehabilitálására, a ka-
nalizálás bővítésére, a városköz-
ponti mozi épületének kulturá-
lis központtá alakítására pedig 
megyei forrásokból 108 ezer 
lejt fordíthatnak. Szentegyháza 
város 229 ezer lejt kap – a me-
gyei tanács kimutatása szerint a 
teljes összeget az úthálózat kor-
szerűsítésére fordítják. 

Több pénzből 
gazdálkodhat a megye 
A megyei tanácsosok tegnap 

elfogadták Hargita megye költ-
ségvetését. A számokból kiderül, 
hogy ez az összeg mintegy tíz 

százalékkal nagyobb 2012-ben 
az előző évihez képest. Míg ta-
valy 241 622 880 lejből gazdál-
kodhatott a megye, addig idén 
264 348 700 lej, vagyis nagyjából 
60 millió euró áll rendelkezés-
re. Ezen összeg a megyei tanács 
huszonhárom alintézményének 
a működési összegeit is tartal-
mazza. Érdemes megemlíteni, 
hogy a 2011-es évhez képest 
nőttek például a kórházaknak, 
iskoláknak, egyházaknak szánt, 
illetve a kultúrára vagy gyer-
mekvédelemre elkülönített ösz-
szegek. Például a kórházak ese-
tében 223,67 százalékkal nőtt, a 
speciális iskoláknak szánt kiadás 
153,99 százalékkal, a kulturális 
támogatásokra 18,20 százalék-
kal, gyermekvédelemre pedig 
14,85 százalékkal különítettek 
el nagyobb összeget. Mezőgaz-
dasági területen is növekedésről 
beszélhetünk, a megyei tanács 
alintézményeként működő Har-
gita Megyei Agrárkamaránál 
26,82 százalékkal nőnek az idei 
kiadások. 

Kezdődhet a telep 
bezárása 
A megyei testület a költ-

ségvetés elfogadását, illetve a 
központi pénzek visszaosztását 
megelőzően olyan megyei-regio-
nális fontosságú és érdekeltségű 
beruházásokat listázott, ame-
lyekre soron kívül különítettek 
el összegeket. Ebbe a kategóriába 
került a székelyudvarhelyi régi 
szeméttelep is, melynek bezárása 
– mint ismeretes források, egye-
bek hiányában – egy jó ideje várat 
magára. Tavaly Borboly Csaba 
megígérte: a megyei tanács 100 
ezer eurót ad erre a célra, és teg-
nap a testület meg is szavazta az 
összeget: 437 050 lejt adnak a régi 
tájseb felszámolására.  

– Ha már van a városnak a 
rossz privatizációt követően egy 
ilyen öröksége, ha van egy ilyen 
megörökölt helyzet, akkor segí-
tünk – közölte a téma kapcsán 
a jelenlévőkkel Borboly Csaba. 
Mindez pedig azt jelenti, hogy 
ismét a város és a szolgáltató 
térfelén pattog a labda, ebből 
az összegből elkezdhetik a telep 
bezárását. 

Terepszemlét tartottak 
a tanácsosok
A kihelyezett ülés előtt Borboly 

Csaba és a megyei tanácsosok meg-
látogatták a keresztúri tejfeldolgo-
zó gyárat és a gombatenyészetet. 
A 2010 tavaszán leállt tejgyárat a 
Nagy-Küküllő Mezőgazdasági Szö-
vetkezet bankhitelből, valamint a 
megyei tanács támogatásával hama-
rosan megvásárolja a külföldi tulaj-
donostól csaknem 500 ezer euróért. 
Így Varga-Nagy László, a szövetke-
zet elnöke úgy véli, mintegy öt-hat-
száz családnak jelenthet majd meg-
élhetést az üzem, amely májusban 
indulhat be. Ahhoz, hogy a gyár 
nyereséges legyen, napi tízezer liter 
tejet kell feldolgoznia, és az elnök 
szerint ezt teljesíteni tudják üzleti 
tervük alapján. Mint Varga-Nagy 
elmondta, az egész országban és 
Magyarországon is értékesíteni fog-
ják a tejtermékeket. Borboly Csaba 
a gyárat kitűnő példának nevezte az 
összefogásra, és reményét fejezte ki, 
hogy ez a példa ragadós lesz egész 
Székelyföldön.
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Százezer euró a szeméttelep bezárására 

közélet

Körkép

> Tűz Kadicsfalván. Tegnap délután 
tűz ütött ki Kadicsfalván, a Kadicsfalvi 
út 31. szám alatt, abban az ingatlanban, 
ahol a székelyudvarhelyi Artera Alapít-
vány székhelye, illetve az alapítványt 
működtető Lőrincz család lakhelye van. 
Információink szerint a tetőtérben ke-
letkezett tűz terjedt szét, jelentősebb ká-
rokat okozva. A tűzoltóság tegnap még 
nem akart az esettel kapcsolatos részletes 
információkkal szolgálni. Annyit viszont 
megtudtunk, hogy a tűzoltókat, a szom-
szédok értesítették, a tűz feltételezhető 
oka pedig a kémény nem megfelelő szi-
getelése volt.  hí
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Múzeumban üléseztek. Millió lejeket osztottak fotó: máthá lászló ferenc



Ötvenkét fotós ugyanannyi fel-
vételét mutatja be az a fotóki-
állítás, mely a Magyar Kultúra 
Napja rendezvénysorozat zá-
rónapján, tegnap délben nyílt 
meg  a székelyudvarhelyi műve-
lődési ház koncerttermében. Az 
Egy évtized fényképlenyomatai 
címet viselő tárlat az ezredfor-
dulós udvarhelyszéki települé-
sek egy-egy pillanatképét tárja 
a közönség elé.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az egyhetes Magyar Kultú-
ra Napja rendezvénysoro-
zat utolsó előtti felvoná-

saként nyílt meg tegnap délben a 
székelyudvarhelyi művelődési ház 
koncerttermében Egy évtized fény-
képlenyomatai címmel az a gyűj-
teményes kiállítás, mely az Orbán 
Balázs szemével Udvarhelyszéken 
elnevezésű dokumentációs fotótá-
borok anyagából válogatott fény-
képeket tárja a közönség elé.

A fotótáborok megszervezé-
sének ötlete több mint tíz évvel 

ezelőtt egy beszélgetés kapcsán 
született meg – árulta el köszön-
tőbeszédében Szőcs Endre, az ese-
ményt szervező Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
igazgatója. A forrásközpont mun-
katársai egy olyan dokumentációs 
képsorozat megvalósítását tűzték 
ki célul, mely Orbán Balázs szelle-
miségének jegyében az ezredfor-
dulós Udvarhelyszék pillanatké-
peit örökíti meg az utókornak. Az 
első, 2002-ben szervezett fotótábor 

házigazdájának szerepét Székelyvar-
ság vállalta fel, azóta Udvarhelyszék 
127 települése közül 101-re jutot-
tak el. A táborokban tíz év alatt 
ötvenkét fotográfus fordult meg, 
Udvarhelyszék huszonkét fotósa 
mellett képviselve volt szinte mind-
egyik székely szék, érkeztek Magyar-
országról, sőt Vajdaságból is. 

Életerőt sugároz
A tegnapi megnyitóra természe-

tesen nem mindenki jöhetett el, de 

huszonketten így is tiszteletüket tet-
ték. Sajnos előre lehetett tudni, hogy 
ketten biztosan nem lesznek jelen. A 
Hargita Népe első fotóriporterének, 
Nagy P. Zoltánnak (1943–2010) 
és az udvarhelyi Szabó Tamásnak 
(1971–2010) érkezését hiába vár-
ták.

A fotótáborok évtizedes tör-
ténetét Antal István parlamenti 
képviselő foglalta össze, a politikus 
ugyanis minden egyes táborban 
vagy az azt bemutató fotókiállítá-
son jelen volt.

– Olyan munka ez, amely a va-
lódi értéket teremti és viszi tovább. 
Életerőt sugároz azok számára, akik 
az itthon maradás rögös útját vá-
lasztva, a mindennapi életükben 
még nem egészen találták meg azt, 
amire számítanak vagy amit remél-
nek – összegzett a képviselő.

A kiállítást méltatta még P. 
Buzogány Árpád, a forrásközpont 
munkatársa, Tamás Ernő varsági 
polgármester, közreműködött a 
Balázs Ferenc Vegyeskar. Az al-
kotásokat még ezen a héten lehet 
megtekinteni.

A Magyar Polgári Párt felhívá-
sára több erdélyi városban, így 
Székelyudvarhelyen is csatlakoz-
tak szombaton délután a szimpá-
tiatüntetéshez, amelyet Orbán 
Viktor és a magyar kormány vé-
delmében kezdeményezett több 
magyarországi civil szervezet.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Csaknem kétszáz, a magyar 
kormánnyal szimpatizáló 
udvarhelyi gyűlt össze a 

szombat délután öt órára meg-
hirdetett rendezvényre a város-
központban található Emlékezés 
Parkjában. Amíg Szász Jenő, a bé-
kés tüntetést szervező Magyar Pol-
gári Párt (MPP) elnöke kötelező 
nyilatkozatait adta a sajtó képvise-
lőinek, addig a tömeg egymásnak 

adogatta a szolidaritást jelképező 
gyertyalángot. Őket a párt két he-
lyi politikusa, Sebestyén Csaba és 
Balázs Árpád köszöntötte. Rövid 
beszédeikben hangsúlyozták: a 
jelenlegi magyar kormány megér-
demli, hogy a magyarok kiálljanak 
mellette. 

A szónoklatok után az egybe-
gyűltek közösen énekelték el a Szó-
zatot, valamint a székely himnuszt. 
Az eseményen felszólalt Szász Jenő 
is, aki beszédében hangsúlyozta, 
bármennyire is támadják a magyar 
kormány intézkedéseit, azok egy-
től egyig a magyar nép érdekeit 
szolgálják. Rögtönzött beszédé-
ben igyekezett helyi jelleget adni a 
tüntetésnek, ugyanis próbált pár-
huzamot vonni a magyarországi, 
valamint itthoni politikai, gazda-
sági helyzet között.

– Azért jöttem el erre a tün-
tetésre, mert magyar ember 
vagyok és bízom a magyar kor-
mányban. Csak azt sajnálom, 

hogy ilyen kevesen gyűltünk 
össze – nyilatkozta lapunknak 
a tüntetés után Péter Ibolya, az 
egyik résztvevő.

Idén is megszervezték a Varság-
ról elszármazottak töretlen nép-
szerűségnek örvendő farsangi 
bálját. Volt olyan családfő, aki 
tizenhatod magával érkezett a 
mulatságra, de Magyarország-
ról is jöttek varságiak. A szer-
vezők ígérik, tizenegyedik alka-
lommal is összegyűlnek, mert 
jó együtt lenni.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Ezen a hétvégén tartották meg 
a Varságról elszármazottak 
hagyományos farsangi bálját. 

Az ünnepi program szombaton este 
fél héttől szentmisével vette kezde-
tét, amelyet Jánosi Gellért, a tanya-
település plébánosa celebrált, amely 
után a bethlenfalvi kultúrotthonban 
folytatódott a mulatság a több mint 
százötven elszármazottnak.

– Örülünk, hogy tizedik éve 
meg tudjuk tartani az ünnepséget 
– fogalmazott Nagy Miklós, a bál 
egyik szervezője, aki szerint okkal 
büszkélkednek az egyedülállónak 
számító rendezvényre, hisz az elszár-
mazottaknak tartott bálok közül ez 
az egyetlen, amelyet folyamatosan 
megszerveztek az elmúlt években. 
– Az egész rendezvénynek közös-
ségépítő szerepe van, hisz rengeteg 
varsági él Udvarhelyen, őket szeret-
nénk ily módon összefogni, hiszen 
jó együtt lenni – vallja a szervező. 
Nagy Miklós szerint a bál fontossá-
gát jelzi, hogy jelenleg ötszázra tehe-
tő azok száma, akik hajdanán a jobb 
megélhetés reményében Udvarhely-
re költöztek a varsági tanyákról. A 
szervező elmondása szerint voltak 
már ötleteik arra, hogy az év további 
szakaszában is szervezzenek valami-
lyen közös tevékenységet, azonban 
ezek anyagi okok miatt csak ötlet 
szintjén maradtak.

A tizedik alkalommal meg-
szervezett bálon díjazták a leg-
hűségesebb visszajáró, valamint a 
legnagyobb létszámmal jelenlevő 
családot is, amely a maga tizenhat 
főjével kiérdemelten vehette át a 
díjat. A hagyománynak eleget téve 
éjfélkor, farsangi maskarába öltö-
zött férfiak és nők szórakoztatták 
a jelenlevőket.

– Minden évben készülünk va-
lami produkcióval, idén egy sajátos 
balett és adóbehajtókat gúnyoló elő-
adás volt műsoron – meséli Nagy.

UdVArhelySzÉk fÉnykÉPekben

Tíz év ötvenkét pillanata

SziMPátiAtüntetÉS A MAgyAr korMány Mellett

Párhuzamot vontak

báloztAk A VArSágiAk

Jó együtt lenni!

társadalom

Körkép
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> Sikeresen zajlott az év első Rend-
hagyó tanórája. A magyar kultúra 
napi Rendhagyó tanórán a szerelmi 
költészetbe nyerhettek betekintést a 
székelyudvarhelyi fiatalok. A több mint 
hetven fős közönség a Face Tea House-
ban hallgatta Szász Mihálykó Mária elő-
adását. A magyar szakos tanár többek 
közt Adytól, Szabó Lőrinctől és József 
Attilától idézve mutatta be a magyar 
szerelmi költészet remekműveit, kiemel-
ve a férfi-ego megnyilvánulási formáit. 
Sorra csendültek fel „a világirodalom 
legkegyetlenebb és legszebb szerelmes 
versei”, melyeket elemezve, értelmezve 

a résztvevők megtapasztalták, hogyan 
alakult a férfi énképe a történelem során. 
„A férfi-egóra, akárcsak bárki énjére és 

viselkedésére a kor, amiben él, jócskán 
rányomja bélyegét. Ezért kell nagy oda-
figyeléssel és áhítattal olvasni a verseket 

és megérteni belőle azt, amit a költő 
mond, mert ő mindig súg az olvasónak, 
segít azt érteni, amit kell. A költészetet 
azért kell olvasni, azért kell szeretni, 
mert mindannyian megtalálhatjuk ma-
gunkat a versekben, hiszen az embe-
ri érzések mindig ugyanazok voltak. 
Csak ezeket a költők le is tudták írni�.  
A tanórát követően gitáresten dúdot a kö-
zönség és zenészek ismert magyar slágere-
ket, megzenésített verseket, valamint saját 
szerzeményeket. A következő Rendhagyó 
tanórát február 3-án Tófalvi Tamás uni-
tárius segédlelkész és vallástanár tartja, a 
címe „Hit vagy tudás?” (Vass Orsolya)hí
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Fotók és fotósok. A múlt és jelen pillanatképe fotó: balázs attila

Szimpátiatüntetés. A magyar kormánnyal szolidarizálnak fotó: balázs attila



Prioritásait tekintve az elin-
dult egészségügyi beruházá-
sokról és a közúti infrastruk-
túra fejlesztéseinek kivitele-
zéséről, befejezéséről szól a 
megyei tanács frissen elfo-
gadott idei évi költségvetése 
– magyarázta lapunknak adott 
interjújában Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának 
elnöke. Az elöjáró ugyanakkor 
nem tagadja, a vidékfejlesz-
tési beruházások kapcsán a 
kistelepülések idén is pozitív 
diszkriminációt élveznek.

– Tavalyhoz képest közel tíz 
százalékkal nagyobb összegből, 
több mint 264 millió lejből gaz-
dálkodhat idén a megyei önkor-
mányzat. Honnan, miből ered e 
növekedés?

– Habár mindenki válságról 
beszél és megszorításokról – kü-
lönösen, ha költségvetésről van 
szó –, gazdálkodásunknak kö-
szönhetően sikerült növekedést 
elérnünk. Tavaly olyan európai 
uniós pályázati pénzeket tud-
tunk megszerezni, illetve olyan 
fejlesztési forrásokat leszerződni, 
amelyek segítségével a szokásos 
költségeink egy részét tehermen-
tesíthettük, illetve újabb fejlesz-
tésekre is tudunk forrásokat biz-
tosítani. Ugyanakkor figyelembe 
vettük azt is, hogy több uniós 
pályázatunk az idei évi költségve-
tésből kerül kivitelezésre, ennek 
köszönhetően is gyarapodtak 
az anyagi lehetőségeink. Mind-
ezeknek köszönhetően viszont 
Hargita Megye Tanácsa az ország 
talán azon kevés megyei önkor-
mányzatai közé tartozik, amely 
megszorításokra, pénzelvonások-
ra még a lebontott költségelemek 
kapcsán sem kényszerült. Talán 
a személyzeti kiadásokból farag-
tunk le kisebb pénzösszegeket, 
de az alintézményeink, illetve a 
különböző programjaink kap-
csán – gondolok itt az egészség-
ügyre vagy a közúti infrastruk-
túra fejlesztésre – a bevont plusz 
pénzeknek köszönhetően a tava-
lyi összegeket idén még tovább 
tudtuk növelni. Talán büszkén is 
mondhatom, hogy a most elfo-
gadott költségvetésből azokat a 
projekteket, amelyeket a négyéves 
mandátum elején csapatommal 
fölvállaltam, be is tudjuk fejezni, 
és e révén a megye életében egy 

érezhető fejlődést tudtunk meg-
alapozni.

– Milyen prioritásokat tartot-
tak szem előtt a költségvetés kidol-
gozásakor?

– Mindenképp prioritást élve-
zett az elkezdett programok befeje-
zése, lezárása. Ezek közül is az utas 
programunkat tudnám az első he-
lyen említeni. A mandátumom ele-
jén azt a célt tűztem ki, hogy négy év 
alatt megduplázzuk a Hargita me-
gyében levő aszfaltozott utak hosz-
szát. Nagyon bízom benne, hogy 
ez az év végére sikerülni fog, azaz 
több mint ötszáz kilométer megyei 
és helyi érdekeltségű aszfaltútja lesz 
a megyének, de a prioritási lista ele-
jén szerepelt az egészségügy is. Sőt, 
igazából az emberek élete a legfon-
tosabb. Folytatni kell a kórházak 
fejlesztését, hogy az egészségügyi 
ellátás és az ehhez szükséges felté-
telek messzemenően javuljanak. 
Idén folytatjuk a gazdaságélénkítő 
beruházások sorát is, amelyek révén 
– közvetve és közvetlenül – további 
új munkahelyek teremtődhetnek. 
A fejlesztési pénzek kanalizálásakor 
ugyanakkor – a pozitív diszkrimi-
náció jegyében – azokat a kistele-
püléseket, tanyákat, falvakat he-
lyeztük előtérbe, ahol ma még talán 
kín az élet. Mindannyiunk számára 
szégyen, hogy a megyében léteznek 
még olyan települések, ahová nem 
jutott el a villanyáram, ahol még 
nincs vezetékes ivóvíz, járható út.

– A megyei önkormányzat ki-
emelten kezelte az elmúlt eszten-
dőkben az agráriumot, a vidékfej-
lesztést. Az idei költségvetésben is 
megmaradt ez az irány?

– Növeljük a mezőgazdaság-
ra fordított pénzeket. Nem szá-
moltam pontosan össze, mivel 
több program keretében is a me-
zőgazdaság fejlesztését célozzuk, 
de nem tévedek, ha azt mondom, 
hogy az agráriumra, a vidékfej-
lesztésre idén a tavalyi összegek 
több mint dupláját szánjuk. A 
megyében bármerre járok, jól 
látszik: ahhoz, hogy a vidéken 
élőknek kedvezőbb irányba for-
duljon az élete, jövedelme, meg-
teremtődjön az egzisztenciája, 
gazdasági fejlődésre van szükség. 
Ugyanakkor látható világpiaci 
tendencia, hogy a megfelelő tu-
dásbázisra építve két nagy ágazat-

ba érdemes befektetni. Az egyik 
az élelmiszertermelés, a másik 
pedig az energetika. Hétről hét-
re több pénzt lehet elkérni egy 
kiló húsért, tejtermékért, egy li-
ter üzemanyagért, egy megawatt 
energiáért. Tehát ilyen szem-
pontból például nagy hangsúlyt 
fektetünk a székelykeresztúri tej-
üzem újraindítására, a gazdák ez 
irányú összefogására próbálunk 
ráerősíteni a pályázati rendsze-
reinkkel is. Jelentősen növeltük 
a Hargita Megyei Agrárkamara 
költségvetését is, többet áldo-
zunk az információáramlásra, a 
gazdálkodók képzésére. A pia-
cok, vásárok szervezése is a gaz-
dák támogatását, összefogását 
hivatott serkenteni, de nagyon 
komoly uniós pályázati csoma-
got is készülünk összeállítani a 
helyi termékeink előállítási és ér-
tékesítési feltételeinek javítására. 
Minden téren kisebb-nagyobb 
beruházásokra van szükség, mi-
közben jól tudjuk, nagyon nehéz 

banki hitelhez jutni. Egy most 
készülő uniós pályázatunk révén 
például pontosan ezen beruhá-
zások esetében akarunk garan-
ciavállalóként a gazdák, a vállal-
kozók mögé lépni. Tehát nagyon 
összetett tevékenységi láncolatot 
dolgoztunk ki, képzeltünk el a 
mezőgazdaság terén, és bízom 
benne, hogy az elképzelt tervek-
ből minél több meg is fog való-
sulni. Mondani szokták: ember 
tervez, isten végez. De minden 
cél elérésének az alapja, ha nem 
másra várunk, hanem segítünk 
magunkon. Sok-sok tevékenység 
elindult, folyamatban van már, 
amelyek mind hozzájárulnak 
az elképzelt nagy cél eléréséhez. 
Eközben a jogszabályi keret is 
rendre változik, amihez nekünk 
is alkalmazkodnunk kell. Hogy 
csak egy példát említsek, a mos-
tani tanácsülésünkön a tej-kifli 
program kapcsán egy kellemet-
len döntést is hoznunk kellett. 
Ez alapján pedig csak a program 

fél évre elegendő pénzeit osztot-
tuk le a helyi tanácsoknak, mivel 
a januárban a parlament hozott 
egy olyan döntést, amely révén a 
multik és a tejipari kombinátok 
nyomására újra szeretnék köz-
pontosítani a tej-kifli programot. 
Mi most ezzel szembementünk, 
valószínűleg perelni fogunk, 
amit az is lehet, elveszítünk. Ezt 
csak ezért említettem, mert az 
országos szabályozással lehetsé-
ges, hogy egy-egy programun-
kat, fejlesztési elképzelésünket 
időközben mi is újra kell, hogy 
gondoljuk, de optimistán fogunk 
neki. Személyes optimizmusom-
nak már az is alapot ad, hogy a 
most elfogadott költségvetés téte-
leit pártállástól függetlenül, egy-
hangúan szavaztuk meg, tehát az 
idei évi büdzsé mindhárom frak-
ció igen szavazatait megkapta. 
Vagyis egy konszenzus-orientált, 
konstruktív költségvetést szavaz-
tunk meg.

Domján Levente
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Borboly Csaba: Prioritást élvez az elkezdett programok befejezése, lezárása fotó: domján levente

BorBoly CsaBa, Hargita Megye tanáCsának elnöke

„Konszenzus-orientált költségvetést fogadtunk el”

hirdetés
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Tízéves születésnapját ünnepelte 
a gyimesközéploki ifjúsági szer-
vezet, a CSIKK. Az eseményt az 
elmúlt hétvégén megtartott évi 
közgyűlésen méltatták, amelyre 
ezúttal meghívtak mindenkit, aki 
az utóbbi évtizedben a csángó 
közösségért aktívan és önzetle-
nül tevékenykedett a szervezet 
berkeiben. A múltidézés mellett 
a jelenlevők vázolták a jövő irány-
vonalait, az idei tennivalókat is.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Tizedik születésnapját ün
nepelte a Csángó Ifjak 
Középloki Közössége, a 

CSIKK. A kissé furcsa nevet, mint 
mesélték az alapítók, annak ide
jén poénból választották, illetve 
azért, mert úgy gondolták, hogy 
a mosolyt fakasztó betűszóra az 
emberek biztosan odafigyelnek 
és megjegyzik. Azóta többször 
felmerült a változtatás lehetősége, 
a tagságból néhányan a szervezet 
számára komolyabb nevet szeret
tek volna választani, ám a CSIKK 
mai napig tartja magát. A szerve
zet vicces megnevezésétől függet
lenül a munkában nem ismertek 
tréfát, pezsgésben nem volt hiány 
az elmúlt évtizedben. Számos kü
lönböző program, rendezvény ki
találása, megszervezése kötődik a 
középloki „csikkesek” nevéhez. 

Kezdet, múlt, jelen
A múltat, a kezdetek nehéz

ségeit, a közös programokat Rácz 
Árpád helyi iskolaigazgató, me
gyei tanácsos, a szervezet egyik ala
pító tagja idézte fel vetített képes 
előadásban.

– Az elmúlt tíz évben szerve
zett tevékenységek mindegyike 
fontos volt, mindennek volt alapja, 
oka és célja, nehéz ezeket súlyozni. 
Legfontosabb hozadék talán az, 
hogy sikerült összehozni néhány 
aktív személyt, akik azelőtt legfel
jebb köszönő viszonyban voltak 
egymással. Ezek az emberek azóta 
szervezett formában ötletelnek, 
dolgoznak az együtt megfogal
mazott célokért. Úgy érzem, hogy 
a tíz évvel ezelőtti alapító jegyző
könyvben felvázolt elképzelések 
nagy részét sikerült megvalósítani 
– fogalmazott Rácz.

A szervezetnek nemcsak tízéves 
múltja van, hanem jövőképe is. A 
már hagyományosnak számító 
programok mellett gondolkodnak 
a fiatalításon, a felnövekvő generá
ció bevonásán a közösségi életbe, 
illetve újabb, a települést szolgáló 
rendezvények szervezésén is.

– Tíz év alatt kialakultak a 
kitaposott ösvények, amelyeket 
ezután is járnunk kell, illetve újab
bakat kell kitaposni azért, hogy 
eleget tudjunk tenni az alapításkor 
felvállalt céloknak: megismertetni, 
megszerettetni a térség kulturá
lis értékeit a fiatalokkal, ápolni a 
hagyományt. Tenni ezt úgy, hogy 
amit csinálunk, az megragadja 
a felnövekvő ifjúságot, szívesen 
járjanak a fiatalok a rendezvénye
inkre, amelyeken keresztül megis

merhetik, megszerethetik a térség 
igazi kulturális értékeit – vázolta  
a jövőképet Ambrus Róbert Imre, a 
szervezet elnöke.

Példaértékű 
cselekvési napló
A jubiláló közgyűlésre a kö

zéploki fiatalok meghívták a me
gyei önkormányzat képviselőit is, 
azokat, akik egykor a megye ifjú
sági tevékenységének zászlóvivői 
voltak, és akiktől, mint mesélték, 
sok segítséget kaptak nemcsak a 
gyimesi ifjúsági élet beindítása
kor, de hatékony és folyamatos 
támogatásuk mindig jól jött az el
múlt évtized során. Borboly Csa
ba megyeitanácselnök a CSIKK 
eddigi tevékenységet méltatta az 
ünnepi közgyűlésen. 

– Komoly teljesítményt jelent, 
hogy tíz év után is működik egy 
olyan szervezet, amely egykor a tele
pülés fiataljainak önszerveződéséből 
alakult. Tíz év alatt sikerült a faluké
pet teljesen megváltoztatniuk, leg
alábbis kulturális, oktatási téren. Jó 
példa, hogy ha a fiatalok igyekeznek 
kezükbe venni sorsuk irányítását, 
akkor lehet a közösség életén javí
tani. Időszerű ma is, hogy legyenek 
ifjúsági szervezetek, egyesületek, 
alapítványok az egyes településeken, 
hiszen az ott lakók önszerveződését 
jelentik, és jó, ha van hatékony szer
vezett fellépés, ha valami fáj, vagy ha 
valamire szüksége van az illető kö
zösségnek. Különös öröm, ha részt 
vehetünk egy aktív egyesület tízéves 
születésnapján, bízom benne, még 
sok tíz évet ér meg a közösségért cse
lekvő középloki fiatalok egyesülete – 
értékelte az elmúlt évtizedben zajló 
munkát Borboly.

A munkáért gratulált a 
középloki örökifjaknak Becze Ist
ván megyei tanácsos is.

– Fontos tevékenység zajlott itt 
az elmúlt évtizedben, hiszen az ifjú 
korosztályok tagjai azok, akik lel
kesedésből, önzetlenül képesek cse
lekedni. Ezt az erőt kár lenne nem 
hasznosítani a jövő és a közösség
építésben. Teret kell adni a fiatalok
nak, kell hagyni, hogy dolgozzanak, 
hiszen nagyon sok hasznos dolog 
véghezvitelére vállalkoznak, amely 
segíti a közösséget, szolgálja a térség 
fejlődését, biztosíthatja azt az élet
módot, amelyért érdemes itt marad
ni – mondta Becze.

Együttműködési sikerrecept
Nem kis szerepe volt a középloki 

ifjúsági szervezet hatékonyságában 
annak, hogy kezdetektől jó viszonyt 
ápoltak a helyi önkormányzattal, a 
legtöbb programhoz partnerként 
csatlakozott a polgármesteri hiva
tal. – A középloki sikerreceptet egy 
percig sem titkoltuk: be kell venni 
a tagság sorába a polgármestert 
– fejtették ki a csikkesek. Mihók 
Péter polgármester a kezdetektől 
igyekezett összehangolni az önkor
mányzati programokat az ifjúsági 
szervezettel, lehetővé tenni, hogy 
bekapcsolódjanak és kivehessék a 
részüket a fiatalok Gyimesközéplok 
történéseiből. Segítőkészen, nyitot
tan fogadta, támogatta az ötleteket, 
amelyekből így a legtöbbet sikerült 
megvalósítani.

– Kevéssel a szervezet meg
alakulása előtt kerültem a polgár
mesteri hivatal élére, kifejezetten 
örültem, amikor az alapító tagok 
jelezték szándékukat, és felvázol
ták, milyen egyesületet, milyen 
célokkal szeretnének működtet
ni. Sikerült székhelyet találni a 
CSIKK számára, illetve a helyi ta
nács hozzá tudott járulni az egyes 
rendezvények támogatásához. Az 
együttműködés, amely kezdetben 
sem volt rossz, az évek során fo
lyamatosan javult, és remélem, ez a 
tendencia folytatódik – nyilatkoz
ta a település polgármestere.

A jubiláló közgyűlésen kelle
mes volt felidézni az elmúlt tíz év 
tevékenységét, az elindított progra
mokat. Főként azokat, amelyekből 
hagyomány lett a településen, mint 
például a házhoz járó Mikulás, a 
pillepalackgyűjtő Zöld palack akció, 
a teleház, amely elsők között tette 
elérhetővé a világháló adta lehető
ségeket a településen, a tánctábor, a 
helyi újság, a Gyimesközéploki Tu
dósító kiadása. Ilyen volt a kórusta
lálkozó is, vagy a Földnapi környe
zetvédelmi vetélkedő, amelyen ott 
sürgölődik a Pogányhavas Kistérség 
összes iskolájának a diákja, együtt a 
csíkszentdomokosi gyerekekkel. 

Az utánpótlásról gondoskodni 
kell, a jól működő dolgokat muszáj 
folytatni, illetve folyamatosan fi
gyelni kell a pályázati lehetőségeket, 
hogy legyen, amiből megvalósítani a 
születő új ötleteket – mondott vég
szót a szervezetet jelenleg működte
tő tagság.

hargitanépeKörkép
ÉvTIzednyI munKA A CSángó ÉrTÉKeKÉrT, KözöSSÉgÉrT 

Tízéves a CSIKK

KisEbb balEsEt a VáKár lajos MűlyégPályán

Beszakadt a padló egy része

iVóVízhálózat gyiMEsfElsőloKon

Hegyi forrásokat fogtak be

Tíz-tizenöt személy alatt be-
szakadt egy padlórész a cse-
repadoknál szombaton a csík-
szeredai Vákár lajos Műjég-
pályán, de súlyosabb sérülés 
nem történt. 

A közkorcsolyázás végén 
mintegy hathét négyzet
méteren süllyedt be a csík

szeredai műlyégpálya padlózata, 
mivel egy elkorhadt deszka eltört 
– az azon a felületen állók az átjáró 
rész alatt lévő üregbe estek. 

– Minden évben megvizsgál
juk a padlózatot, a korhadt desz

kákat pedig kicseréljük. Ez meg
történt tavaly is, de a műjégpálya 
fagyasztása után is ellenőrizzük 
ezt a helyet – nyilatkozta lapunk
nak Cseke Szilárd, a Csíkszeredai 
Sportklub aligazgatója. Elmond
ta, a cserepadok alatti deszkapad
lózatot a kondenzvíz, illetve az 
épületben fellépő folyamatos hő
mérsékletingadozás miatt évente 
részlegesen felújítják. 

– A beszakadt padlórészt 
már másnap kijavítottuk, a kol
légák ugyanakkor átvizsgálták a 
cserepadok környékét – közölte 
Cseke.

Több mint tizenöt kilométernyi 
vezetékből és két tároló tar-
tályból áll az az ivóvízhálózat, 
amely öt települést – Komjátot, 
tatrosforrást, gyi mes felső lo
kot, görbét és Alszeget – szolgál 
ki. A létesítményt szombaton 
avatták fel gyimes felsőlokon.

HN-információ

Szombaton több mint két
millió lej értékű beruházást, 
egy 15 és fél kilométer hosz

szú vízvezetékrendszert adtak át 
Gyimesfelsőlokon. Az ívóvízhálózat 
építését a 2006/7es kormány
rendelet alapján finanszírozták, 
és a község öt településrészét szol
gálja ki: Komjátot, Tatrosforrást, 
Gyimesfelsőlokot, Görbét és Alsze
get. A vizet a hegyi források befogá
sával nyerik, két 200 köbméteres víz
tároló tartályba gyűjtik, amelyekből, 
egyegy víztisztító házon keresztül, 
szabadeséssel jut el a háztartásokba.

A szalagvágásra a helybeliek az 
egyik víztartálynál gyűltek össze. 
Jelen volt Timár Zsombor László 
polgármester, Kelemen Hunor, az 
RMDSZ elnöke, Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke, 
Nagy Zoltán és Tánczos Barna ál
lamtitkár, Korodi Attila parlamenti 
képviselő, valamint Becze István, 
Lukács Vilmos és Rácz Árpád 
megyei tanácsos. A polgármester 
szerint óriási jelentőségű ez a beru
házás a község lakói számára, mivel 

mostanig a településen csak másfél 
kilométer hosszú ivóvízvezeték volt, 
miközben az utcák összhossza több 
mint 30 kilométer. Timár reményét 
fejezte ki, hogy az infrastruktúra 
javulásával emelkedik a turisztikai  
szolgáltatások színvonala, ami azért 
fontos, mert a turisták száma egy
re növekszik Gyimesben. Borboly 
Csaba azt mondta: jó lenne, ha nem 
kellene szalagot vágni.

– Jobb lett volna, ha ezt a szala
got már sok évvel ezelőtt elvágták 
volna, ha már rég megvalósultak 
volna ezek a beruházások. De mint 
tudjuk, az állam évtizedekig elha
nyagolta Székelyföldet, így csak az 
utóbbi években sikerült fejleszteni 
a térséget. Mégis: jobb későn, mint 
soha. Még számos beruházásra van 
szükség, és nem állunk meg itt – kö
zölte a tanácselnök

Kelemen Hunor arról beszélt, 
hogy a közösségépítéshez hozzá
tartozik az életminőség javítása, így 
minden beruházás fontos. Korodi 
Attila képviselő úgy látja, az új ivó
vízrendszernek köszönhetően a 
gyimesiek több turistát vonzhatnak, 
hiszen a vezetéken tiszta hegyi for
rásból kapják a vizet, így „a vendég 
azt találja, amit meg akar itt talál
ni”, modern körülmények között. 
Tánczos Barna államtitkár rámuta
tott: mintegy száz erdélyi település 
részesült a 7es kormányrendelet 
támogatásából, ami a szövetség jó 
csapatmunkájának eredménye.

A CSIKK jubileumi konferenciája. Egy asztalnál a csángó közösségért tevő fiatalok

Öt gyimesi települést szolgál ki az új vízhálózat. A vendéglátás színvonalát is emeli



Az elmúlt esztendő végén me-
gyénkben 20 563 működőképes 
vállalkozást tartottak nyilván a 
kereskedelmi törzskönyvben, 
769-cel többet, mint a 2010-es 
év végén. Ez nem azt jelenti, hogy 
ennyi új vállalkozást jegyeztek 
be, mert azok száma ennél jóval 
nagyobb volt, nevezetesen 1800, 
de időközben cégeket is töröltek 
a nyilvántartásból. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A cégbejegyzési statisztikát 
tanulmányozva szembe-
ötlő, hogy 2011-ben több 

mint 300-zal kevesebb vállalko-
zást jegyeztek be, mint a megelőző 
esztendőben. E tekintetben érde-
kes jelenség is látszik: növekedés 
mutatkozott a jogi személyiségű 
cégek esetében, de jelentős mér-
tékű visszaesés következett be a 
különböző típusú egyéni vállalko-
zások (engedélyezett magánsze-
mély, családi vállalkozás, egyéni 
vállalkozás) esetében. Így például 
2010-ben ez utóbbi kategóriába 
tartozó 1700 jogi személyiséggel 
nem rendelkező vállalkozást je-
gyeztek be, a tavaly csak 1227-et. 

Első helyen a kft.-k
A jogállás tekintetében a kft.-k 

foglalják el az első helyet, azok száma 
2011 végén 11 573 volt. A második 
helyre az egyéni vállalkozásokat kell 
sorolnunk, amelyek száma 4791 volt, 
az engedélyezett magánszemélyeké 
pedig 2557. A sokéves statisztikát 
böngészve egyébként érdekes szám-
adatokra bukkanhatunk: 1991-től 
kezdődően 2011-gyel bezárólag a 
kereskedelmi törzskönyvi nyilván-
tartásba összesen 34 539 vállalkozást 
jegyeztek be, de ugyanezen időszak-
ban abból 25 563 vállalkozást is tö-
röltek. A bejegyzések tekintetében 
csúcsesztendőnek 2003 bizonyult, 
amikor is 3819 vállalkozás került 
be a törzskönyvi nyilvántartásba, a 
„leggyengébb” évnek pedig 1999 
bizonyult, amikor 382 vállalkozást 
jegyeztek be. Az is érdekes, hogy a 
2003-as esztendőt követően évről 
évre csökkent a bejegyzések száma, 
kivételt képezve a 2005-ös eszten-
dő, amikor azok száma megugrott. 
Ez összefüggésbe hozható a gazda-
sági-pénzügyi válsággal is, mert az 
erőteljesebb visszaesés 2008 után 
következett be.

Háromezren „léptek” 
ki a piacról
Említettük, hogy hány működő-

képes cég, illetve vállalkozás szerepel 
a nyilvántartásban. Ennél azonban 
kevesebb a ténylegesen működő cé-
gek száma, az 16 915 volt. Ezek sze-
rint több mint 3000-re tehető azon 
vállalkozások száma, amelyek az el-
múlt esztendő során felfüggesztették 
tevékenységüket, inaktívvá nyilvá-
nították őket, vagy velük szemben 
csődeljárás, illetve kényszervégre-
hajtás indult. A kereskedelmi tár-
saságok száma újabbak bejegyzése 
eredményeként növekedett. Ez meg-
látszik a jegyzett törzstőke tekinteté-
ben is, amelynek értéke 2011 végén 
28 millió lejjel volt nagyobb, mint a 
megelőző esztendő azonos időpont-
jában. Jelenleg annak összértéke 730 
millió lej körül van, de az egy cégre 
jutó törzstőke átlagával nemigen le-
het dicsekedni. A vállalkozások te-
rületi megoszlása tekintetében a kép 
évek óta egyértelmű.

Udvarhelyen van 
a legtöbb vállalkozás
A vállalkozások jelentős hánya-

da az udvarhelyi zónában található, 
a részarány tekintetében azok több 
mint 45 százalékot képviselnek. A 
csíki zóna részesedése 33 százalék 
körül van, a gyergyói zónáé valami-
vel haladja meg a 15 százalékot, a 
maroshévízi zónáé pedig megköze-
líti a 7 százalékot. A tavaly újonnan 
bejegyzett vállalkozások tekinteté-
ben is az udvarhelyi zóna viszi el az 
első helyet 783 vállalkozással, azt 
követi a csíki zóna 583-mal. Vessünk 
egy pillantást a külföldi érdekeltsé-
gű kereskedelmi társaságokra. Azok 
száma az elmúlt esztendőben 2010-
hez viszonyítva csökkent, nevezete-

sen 1845-ről 1802-re. Ez azt jelenti, 
hogy egyesek „kivonultak”, illetve 
valamilyen oknál fogva felszámolták 
tevékenységüket. 

Sok magyar 
érdekeltségű cég ment el
Ez főleg a magyar érdekeltségű 

cégek esetében mutatkozott szem-
beötlőnek, számuk 1309-ről 1284-
re csökkenve. Ugyanakkor azonban 
a magyar érdekeltségű cégek eseté-
ben növekedett azok törzstőkéjének 
összértéke, mintegy 3 millió lejjel. 
Továbbá csökkent a német érdekelt-
ségű cégek száma is, 111-ről 100-ra, 
az olaszoké 61-ről 58-ra. Amúgy a 
világ 46 országbeli befektető érde-
kelt megyénkbeli vállalkozásban. A 
vezetőhelyet Magyarország foglalja 
el a már említett 1284 kereskedel-
mi társasággal, s ugyancsak az első 
helyen van a törzstőke tekintetében 
is. Egy országos statisztika szerint 
Hargita megye a 12. helyet foglalja el 
országos viszonylatban a bejegyzett 
külföldi érdekeltségű cégek száma 
tekintetében, de jóval szerényebb 
helyet az azok által jegyzett törzstő-
ke értéke tekintetében, a 28. helyet.

Kevés a nagy cég
A tőkeerősség tekintetében 

nemigen lehet beszélni a szó igazi 
értelmében nagy vállalkozásokról. 
Esetenként még a részvénytársasá-
gok tekintetében sem. Továbbá a 
foglalkoztatott személyek vonatko-
zásában is rendszerint kisebb nagy-
ságrendű cégekről beszélhetünk. 
Fehér hollónak számít az olyan 
kereskedelmi társaság, amely alkal-
mazottjainak száma meghaladja a 
400-at. 1000-nél többet pedig nem 
hivatalos értesüléseink szerint me-
gyénkben egyetlen cég foglalkoztat. 

Gazdaság
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A Pénzügyminisztérium,
Az OrSzágOS 

ADÓÜgynÖKSég,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését  

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 207826, fax: 207821 – 
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. február 10-én 10 órakor  a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság székhelyén (Csíkszereda, 
Decemberi forradalom u. 20 sz., 317-es szoba), árverés 
útján eladja az adós LEMN-MOL-FA Kft. (fiskális lak-
helye: Szentsimon 632. szám, fiskális azonosítószáma: 
RO13778870) tulaj donát képező következő ingó és 
ingatlan javakat:

Ingó javak: 
 hatfejes gyalugép – 2400 lej;
 bütüző körfűrész – 200 lej;
 fűrészlapélező gép – 500 lej.
Ingatlan: 
 7008 m2-es beltelek (bejegyezve a telekkönyvbe 

12/Nsi szám alatt, kataszteri szám 18/6) – 43 000 lej.
Összérték: 46 100 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

tása előtt legalább egy nappal a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell benyúj-
tani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlá-
ra (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 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2012. január 23-án kifüggesztették. 

> Az OMV Petrom több hónap-
pal eltolta a romániai Brazi erőmű ke-
reskedelmi működésének elindítását 
– jelentette a Mediafax, meg nem ne-
vezett iparági szakértőkre hivatkozva. 
Az 500 millió eurós beruházás kereté-
ben megvalósított Brazi erőműnek a 
vállalat tervei szerint januárban kellett 
volna megkezdenie a kereskedelmi célú 
áramtermelést, azonban egyes források 
szerint az indulásra májusban kerülhet 
csak sor. 

A romániai Brazi gáz-kombinált 
860 MW-os teljesítményű, évi 5000 
gigawattóra áramtermelési kapacitás-

sal rendelkező erőmű. A Brazi erő-
műben két, egyenként 280 MW telje-
sítményű gázturbina és egy 300 MW 
teljesítményű gőzturbina termel majd 
áramot.

> Csökkentették az oroszok a gáz 
árát több európai vásárló számára. Az 
orosz Gazprom több európai partnere 
számára is csökkentette a földgáz árát. 
Az árcsökkentés módjáról és mérté-
kéről ellentétes hírek keringenek, de 
a Gazprom megerősítette, hogy több 
európai vásárlója számára is a koráb-
biaknál kedvezőbb árú értékesítésről 

állapodott meg – számol be a Reuters 
hírügynökség. A Gazprom 2011 végén, 
illetve az idei év elején több olyan meg-
állapodást is kötött európai vásárlóival, 
aminek értelmében azok kedvezmény-
nyel vásárolhatnak földgázt az orosz 
gázóriástól. 

A Gazprom a bejelentéssel össze-
függésben úgy fogalmazott, hogy az 
európai gázpiacon történt változások, 
illetve a kedvezőtlen európai gazdasági 
kilátások miatt változtatásokat eszkö-
zölt az földgáz árazásában. A kedvez-
ményezettek között említik a francia 
GDF Suezt, a német Wingast, a szlovák 

SPP-t, az osztrák EconGast és az olasz 
Sinergie Italianet. A hírszolgálat ál-
tal megkérdezett elemzők szerint nem 
történt lényegi változtatás az említett 
ellátási szerződések esetében az árazás 
terén, vagyis továbbra is megmaradt az 
olajindexált szisztéma. 

Több gazdasági elemzőház értesü-
lése szerint a diszkont csak átmeneti, 
egyesek szerint 2014-ig tart, és az ár-
csökkentés mértéke nem nagyobb 5 
százaléknál. Azonban egy, a Sinergie 
Italienehoz közelálló forrás úgy nyilat-
kozott, hogy az elért árcsökkenés „je-
lentős”.hí
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> Bemutatták az Erdély 2020 gazda-
sági tervet Kolozsváron. Január 20-án, 
Kolozsváron mutatta be az Erdély 2020 
című gazdasági tervet Kelemen Hunor 
szövetségi elnök és Winkler Gyula eu-
rópai parlamenti képviselő. „Az Erdély 
2020 nem álmokról szól, hanem a konk-
rét tervekről. Arról, hogy hány kilomé-
ter utat kell építeni, arról, hogy milyen 
intézményeket, milyen vállalkozásokat 
kell fejleszteni, hogy az agrárpolitikában 
milyen beruházásokra és stratégiákra 
van szükség. Ezért elkezdtünk egy olyan 
konzultációt, amely egyrészt a szakem-
berekkel, másrészt a helyi közösségekkel 

történik Erdély minden olyan megyéjé-
ben, ahol RMDSZ-szervezet van, ahol 
magyar emberek élnek” – ismertette 
a Szövetség fejlesztési tervét Kelemen 
Hunor. Kiemelte, hogy a válság alatt az 
emberek prioritásai megváltoztak, leg-
égetőbb gondot a munkahelyteremtés 
jelenti, második helyen a bérek, illetve 
a nyugdíjak állnak, ezután következik 
a létbiztonság és a gazdasági-szociális 
biztonság. Kelemen elmondása szerint a 
2014–2020-as periódust felölelő tervet 
bele fogják építeni az országos program-
ba. „Ugyanis a kormány ebben az évben 
elkezdi a konzultációt a 2014–2020 kö-

zötti időszak gazdasági stratégiájának a 
kidolgozására, ezt 2013-ban kell leadni 
Brüsszelbe, majd ennek a stratégiának 
a mentén használja fel Románia az eu-
rópai uniós forrásokat” – fogalmazott 
az RMDSZ elnöke. Hozzátette, hogy 
a fejlesztésre szánt összegek 30%-ban 
EU-s forrásokból, 70%-ban pedig hazai 
(települési, megyei és országos) költség-
vetési forrásokból származnak majd. Az 
Erdély 2020 munkacsoportját Winkler 
Gyula koordinálja, aki elmondta, hogy 
jelenleg az EU-s intézmények már a 
2014–2020 közötti időszak költség-
vetésén dolgoznak: most készül az új 

agrárpolitika és az új regionális fejlesz-
tési politika is. Fejlesztési tervről van 
szó, nem csupán egy stratégiáról, tehát 
nemcsak alapelveket rögzítünk, hanem 
a következő hónapok konzultációja 
után egy konkrét, adatokat, számokat 
és pénzösszegeket tartalmazó tervet 
tudunk letenni az asztalra” – mondta 
el Winkler Gyula. Az RMDSZ Gaz-
dasági Tanácsa ma tárgyalt az Erdély 
2020 fejlesztési terv munkaanyagáról, 
az év végéig pedig folyamatosan elem-
zik a konzultáció során beérkező ada-
tokat. A terv munkaanyaga elérhető az 
RMDSZ honlapján.hí
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi 

Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 207826, fax: 207821 – 
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, 
újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) 
bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. február 10-én 11 
órakor a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság szék-
helyén (Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20 sz., 317-es 
szoba), árverés útján eladja az adós KONTAKT TURISM Rt. 
(fiskális lakhelye: Tusnádfürdő, Olt utca 102. szám, fiskális 
azonosítószáma: RO1537227) tulaj donát képező következő 
ingó javakat:
 Spirálos keverőgép – 1000 lej;
 Három db négyszemélyes evezős csónak – 900 lej/db;
 Laleaua szellőztető berendezés – 850 lej;
 4 db kétszemélyes evezős csónak – 2600 lej;
 Hűtővitrin – 500 lej;
 1230-as Bain Marie – 550 lej;
 Szellőztető rendszer – 1000 lej;
 Octogon földgázberendezés – 1050 lej;
 Hűtőláda – 150 lej;
 410-es hűtőláda – 150 lej;
 Két kazán – 2800 lej;
 Bárbútorzat – 900 lej;
 Irodai bútorzat – 550 lej;
 Irodai bútorzat – 700 lej;
 Bárbútorzat – 250 lej;
 Pálmafa – 250 lej;
 Bismachia – 350 lej;
 Hárompolcos munkaasztal – 400 lej;
 1500-as szekrény típusú munkaasztal – 550 lej;
 Hárompolcos munkaasztal – 400 lej;
 Hárompolcos munkaasztal – 500 lej;
 1400 x 70-es, hárompolcos munkaasztal – 400 lej.
Összesen: 17 650 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt 

legalább egy nappal a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság Közepes Nagyságrendű Adófizetők Ügyosztályán 
kell benyújtani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, 
valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetésé-
ről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai 
Kincstárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Me-
gyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be 
kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; 
a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi 
bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében 
a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magán-
személyek esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; a 
fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitű-
nik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és 
a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

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

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a 
szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést megelőzően 
értesítsék a végrehajtó szerveket.

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. január 23-án kifüggesztették. 
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hargitanépe

A szarvasmarhák után járó 410 
lejből 205 lejre, míg a juhok és 
kecskék 40 lejes támogatási 
összegéből állatonként 20 lejre 
számíthatnak napokon belül a 
Hargita megyei gazdálkodók – 
állította lapunknak Haschi And-
rás, a Hargita megyei kifizetési 
ügynökség igazgatója. Hozzátet-
te, bár a fennmaradó 50 százalé-
kos hányad kifizetésére tavasz-
szal kerül sor, az előlegek révén 
így is közel 18,4 millió lejjel, 
azaz 4,5 millió euróval gyarap-
szik a gazdák bankszámlája.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

AHargita megyei gazdák 
által a tavalyi évre igényelt 
szarvasmarha-támogatás 

50 százalékát utalja át napokon belül 

az érintettek számlájára a kifizetési 
ügynökség – tájékoztatta pénteken 
lapunkat Haschi András Péter, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifizetési Ügynökség 
(APIA) ügyvezető igazgatója. Hoz-
zátette, a szarvasmarha-támogatás 
mellett ez alkalommal folyósítják 
a Hargita megyei gazdálkodóknak 
járó juh- és kecsketámogatás első fe-
lének összegeit is.

– A kifizetési ügynökséghez 
2011. augusztus végéig Hargita me-
gyéből 8458 jóváhagyott támoga-
tási kérést nyújtottak be a gazdák, 
ami összesen 51 389 szarvasmarhára 
vonatkozott. Az állatonként 410 
lejre rúgó támogatás révén ez több 
mint 21 millió lejt jelent. A gazdák 
napokon belül, de legkésőbb jövő 
péntekig, azaz január 27-ig ennek az 
összegnek a felét kapják meg – ma-

gyarázta Haschi. Hozzátette, a tá-
mogatás fennmaradó 50 százalékos 
hányadát tavasszal folyósítják.

A megyei kifizetési ügynök-
ség vezetője szerint hasonlóan 
járnak el a juhok és kecskék után 
járó támogatások kifizetésével is: 
ez alkalommal a tavaly letett és 
elfogadott 563 támogatási kérés 
nyomán 84 770 juh után kerül a 
gazdák számlájára az állatonkénti 
20 lej, azaz a 40 lejes állatonkénti 
támogatási összeg fele. 

– Ez közel 3,4 millió lejt je-
lent, míg a kecsketartók részéről 
benyújtott 159 kérés révén az 
ügynökség 7622 kecske után fi-
zeti ki a 20 lejes résztámogatást, 
azaz most több mint 152 000 lejt 
utalunk az állattartók számlájá-
ra”– sorolta Haschi András.

A szakember ugyanakkor nyo-
matékosan felhívta a jószágtartók 
figyelmét, hogy a támogatási ösz-
szegek folyósítása miatt az ügy-
nökség a gazdák kérésére immár 
nem bocsát ki a pénzintézetek felé 
áthidaló hiteligénylést elősegítő 
támogatásigazolást.

– Lényegében csak egy techni-
kai lépésről van szó. Mivel most már 
utaljuk a támogatást, az erre igényel-
hető előfinanszírozási hitel érvényét 
vesztette – jelezte.

Kérdésünkre Haschi elmond-
ta, Hargita megyéből a támoga-
tási összegek hitelintézetek által 
felkínált előfinanszírozásával ed-
dig is elég sok gazda élt, számuk a 
kifizetési ügynökség adatai alap-
ján meghaladta a 150 főt.

SZARVASMARHA-, juH- ÉS KecSKetÁMOGAtÁS

Zöld utat kapott a kifizetés

4,5 millió eurót utalnak a Hargita megyei gazdák számlájára fotó: domján levente
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Békemenet magyarországért

Négyszázezren a Parlamentnél

Körkép

a Belügyminisztérium közlemé-
nye szerint “a békés, jó hangu-
latú eseményen közel négyszá-
zezren vettek részt”, rendőri in-
tézkedés nem történt. az egyik 
főszervező szerint viszont egy-
millió ember vett részt a meg-
mozduláson.

A Hősök teréről elindult 
tömeg élén a Békemenet 
Magyarországért elne-

vezésű megmozdulás szervezői, 
mások mellett Bayer Zsolt közíró, 
Bencsik András főszerkesztő és 
Széles Gábor nagyvállalkozó ha-
ladt, egy kifeszített molinót tart-
va, amelyre magyarul és angolul 
az van írva, hogy “Nem leszünk 
gyarmat”. Közben olyan sokan 
csatlakoztak a résztvevőkhöz, 
hogy a szervezők a tömeg közepé-
re kerültek.

Amikor a menet elérte a Parla-
ment főbejárata előtti teret, a már 
ott korábban összegyűltek tapssal 
köszöntötték az érkezőket.

Bencsik András, a Magyar 
Demokrata című lap főszerkesz-
tője a Parlament előtti Kossuth 
Lajos téren egy emelvényről 
szólva a tömeghez azt mondta: 
egymillióan vesznek részt a meg-
mozduláson. Ezután megköszön-
te mindenkinek a részvételt, és 
fantasztikusnak nevezte az össze-
fogást. Jelezte, hogy amikor a me-
net eleje megérkezett a Parlament 
előtti térre, a tömeg vége még az 
Andrássy úton, az Oktogon köze-
lében járt.

Bayer Zsolt közíró, a Fidesz 
alapító tagja a Kossuth téren ar-
ról beszélt, hogy tüntetésük azt 
üzeni: “ez a kormány nincs egye-
dül”. Azt mondta: Magyarország 
negyven évet várt Európára, de - 
megismételve az általuk vitt moli-
nó feliratát-, hangsúlyozta: “nem 
leszünk gyarmat”.

Bayer Zsolt az MTI-nek a 
Kossuth téren azt mondta: sze-
rinte több százezren lehetnek, de 
nem tudja pontosan megbecsül-
ni, hogy mennyien vehettek részt 

a megmozduláson, mivel színül-
tig megtelt a tér és az Alkotmány 
utca, miközben a tömeg vége 
még az Andrássy úton haladt. 
Hozzátette: minden várakozását 
felülmúlta a rendezvény. Nem 
tervezik, hogy minden héten ki-
vonulnak, de jelezte, “ha ok van 
rá, akkor újra összegyűlnek”.

Bencsik András, a Parlament 
előtt összezsúfolódott tömeghez 
szólva jelezve, hogy a békemenet 
résztvevőinek többsége nem fér el 
a Kossuth téren és az Alkotmány 
utcában. Arra kérte az embereket, 
közösen énekeljék el a Szózatot, 
majd induljanak haza, hogy a 
még az Andrássy úton haladók is 
bejuthassanak a térre.

Széles Gábor nagyvállalkozó, 
az Echo Tv és a Magyar Hírlap 
tulajdonosa a televíziójának nyi-
latkozva azt mondta: ez az évti-
zed legnagyobb megmozdulása, 

és lehet, hogy 1956 óta nem volt 
ekkora tüntetés Magyarországon.

A Belügyminisztérium esti 
közleménye szerint a civilek által 
szervezett rendezvény befejező-
dött. “A békés, jó hangulatú ese-
ményen közel négyszázezren vet-
tek részt”, rendőri intézkedés nem 
történt.

A menetben ott volt Ágh 
Péter, a Fidelitas elnöke és Pesti 
Imre, a Fidesz-KDNP volt or-
szággyűlési képviselője, fővárosi 
kormánymegbízott is.

Miután a tömeg elhagyta a 
Kossuth teret, este negyed nyolc 
után újra megindulhatott a köz-
úti forgalom, és ismét teljes hosz-
szában járt a 2-es villamos. A 
közterület-fenntartók megkezd-
ték a tér takarítását, és rendőrök 
segédkeztek a hátrahagyott több 
száz még parázsló fáklya és mécses 
eloltásában.

Külföldi sajtó: a magyar kormány félreérti saját helyzetét

A The New York Times című amerikai lap internetes oldalán az Eu-
rópai Parlament Magyarországgal kapcsolatban lehetséges lépéseiről 
jelentetett meg írást, míg a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
című német újság Orbán Viktor miniszterelnökről közölt portrét, a 
BBC a honlapján foglalkozott a szombati budapesti Békemenettel, 
a Rzeczpospolita című konzervatív lengyel napilap párhuzamot von 
a magyar és a lengyel kormány döntései között.

A The New York Times internetes kiadásában a publicisztikai 
melléklet fejléce alatt megjelent szerkesztőségi cikkében egyebek 
között azt írta, hogy „Orbán Viktor magyar miniszterelnök meg-
nyugtató szavai kevéssé ellensúlyozzák kormányának a magyar sajtó, 
a bíróságok és a központi bank függetlensége elleni támadásait”. A 
lap szerint az Európai Parlament “többségi pártjai”, amelyeket „nem 
hatottak meg” a magyar miniszterelnök „könnyed ígéretei”, most azt 
akarják a kormányzati vezetőktől: „vegyék fontolóra, hogy felhasz-
nálják az EU-szerződés egyik záradékát, amely megfosztaná Magyar-
országot szavazati jogosultságainak egy részétől, ha Orbán folytatná 
az európai jog kicsúfolását”.

Magyarország, félreértve? címmel újabb írást jelentetett meg 
Paul Krugman Nobel-díjas közgazdásznak a The New York Times 
honlapján vezetett blogjában Kim Lane Scheppele, a Princeton 
Egyetem jogászprofesszora. A szerző terjedelmes írásában hat pont-
ba szedve bírálta az alkotmánnyal kapcsolatos hivatalos magyar ál-
láspontot és arra a következtetésre jutott, hogy a „magyar kormány 
érti félre a saját helyzetét a világban és a saját állampolgáraival kap-
csolatban”.

hirdetések

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

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

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke meg-
található a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint megte-
kinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare Lichidare 
Iaşi S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszere-
da, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. január 27-én 11 órakor, és 
arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös törvény előírásaival, 
valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésének határozataival össz-
hangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy meglátoga-
tási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikötés 
is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212231-es faxszámon 
kell bejelentkezniük vagy e-mailen a iasi@insolventa.ro címen.

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

a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél  
a 0232–212231, 0232–243864 és 0755–132471-es telefonszámokon. 



Mint sportág nem létezik az 
országban, mégis sokan űzik, s 
még többen csodálják az ember 
és kutyák összhangjára épülő 
versenyt. Az elmúlt hétvégén 
a ForFun szervezésében került 
sor a Gyilkostói Kutyaszánhúzó 
Versenyre.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Gyergyószentmiklós ön-
kormányzata és az Er-
délyi Kárpát-Egyesület 

Gyer gyószentmiklósi Osztálya 
segítette az eseményszervező 
ForFun Egyesületet, hogy az el-
múlt hétvégén zökkenőmentes 
terep legyen a kutyafogathajtók 
számára. A Gyilkos-tónál 14 csa-
pat állt rajthoz az ország minden 
részéből jelentkezve. Külön ka-
tegóriát képeztek a husky és más 
északi kutyák, a szamojédok és 
malamutok, külön bírálták a 
kettes, négyes, hatos fogatokat. 
A négyes és hatos fogatok két 
kört tettek az 5,2 kilométeres 
pályán, melynek fele a tó jegén 
volt kiképezve.

Kétnapos megmérettetésből 
áll a verseny, ugyanis sorshúzás 
alapján döntik el az indulás sor-
rendjét, s hátrányos helyzetben 
van az első induló, hisz kutyáinak 
nincs szagnyomvonala. Máso-
dik nap megfordul a sorrend az 
egyenlő esélyek érdekében.

A következő kutyaszánhúzó 
versenyre Tusnádfürdőn kerül sor 
hétvégén. Bodó István, a ForFun 
Egyesület vezetője elmondta, 
utána Európa-kupára készülnek 
Olaszországba, hazatérve pedig, 
ha a hóviszonyok engedik, az el-
maradt borszéki megmérettetésre 
is sor kerülhet. A kutyafogathajtás 
Romániában még mindig nem 
létezik sportágként, elismerte-
téséhez legalább kétszáz sporto-
lóra lenne szükség, így egyelőre 
remény sincs erre, megmarad 
az amatőr versenyek szintjén. 
Ennek ellenére a Nemzetközi 
Kutyafogathajtó Szervezet tagjai, 
tavaly világ-, most Európa-baj-
nokságon vesznek részt e sport 
kedvelői, mindössze három csa-
pattal, hisz nagy kiadást feltételez 
akkor is, ha az utazás költségeit 

az egyesület igyekszik pályázati 
pénzből állni.

Nehéz támogatókat szerezni a 
rendezvényekhez, mondja Bodó, 
bevallva, nyolc esztendő alatt első 
alkalommal kerültek olyan pénz 
nélküli helyzetbe, hogy a verseny-
zők be kellett pótoljanak a szállás- 
és étkezési költségekbe a verseny 
ideje alatt. „Mit várunk, ha hiva-
talosan nem is létezünk?” – teszi 
fel a kérdést a rendezvényszerve-
ző. A nehézségek ellenére további 
kutyaszánhúzó versenyek szerve-
zését tervezik, ugyanakkor a ku-
tya-ember sportok további válfa-
ját is szeretnék népszerűsíteni, az 
utóbbi évek gyenge hóviszonyai 
mellett a szekérfogathajtásban 
gondolkodnak, a nagyközönség-
nek pedig canicross-versenyt szer-
veznének, ahol eb és gazdája vesz 
részt három kilométeres futóver-
senyen.

Összetett eredmények
B1 kategória – husky, hatos 

fogat: 1. Csató József, 2. Balla 
Raoul, 3. Balla Róbert (mind 
ForFun).

C1 kategória – husky, né-
gyes fogat: 1. Erdély Sándor, 2. 
Kósa Ernő, 3. Csató József (mind 
ForFun).

C2 kategória – egyéb északi 
kutyák, négyes fogat: 1. Zágoni 
Zsolt (ASMB – malamut), 2. 
Sándor Ernő (SC Krigel – szamo-
jéd).

D1 kategória – husky, kettes 
fogat: 1. Ferencz Lehel (Yukon), 
2. Mureşan Laurenţiu Adrian, 3. 
Csató József (ForFun).

D2 kategória – egyéb észa-
ki kutyák, kettes fogat: 1. Ko-
vács Attila (ASMB – malamut), 
2. Adrian Vasiliu (szamojéd), 3. 
Răzvan Bârsan (ASMB).

Remek hóviszonyok között versenyeztek a kutyák és hajtóik

KutyAszánhúzó Verseny A GyilKos-tónál

Látványos sportért elismerésre vágynak

szKC: Küzdeni AKArásból jeles

A rutin hozott két pontot a konyhára
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egy újabb golyó süvített el az 
szKC-sok füle mellett: ismétel-
ten a nagyobb tapasztalatnak, a 
hihetetlen küzdeni akarásnak, s 
ezúttal egy vitatott hétméteres-
nek volt köszönhető, hogy a pi-
ros-fehérek nem kaptak végzetes 
lövést. A pocsék napot kifogó ud-
varhelyiek az utolsó pillanatokban 
fordították a maguk javára a férfi 
kézilabda nemzeti liga 12. fordu-
lójában lejátszott mérkőzést, s így 
továbbra is dobogósok.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Sokan voltak kíváncsiak a hosz-
szúra nyúlt bajnoki szünet 
után a székelyudvarhelyi kézi-

labdásokra, s a kezdeti adok-kapok 
után a 8. percben már hárommal 
mentek a házigazdák. A könnyű 
sétagaloppnak ígérkező találkozón 
a Székely Medvék felhőtlenül fúj-
ták, hogy „lesz még a magyaroké 
Kolozsvár”, aztán szinte a kolozs-
váriak vették be Udvarhelyt – de 
ne szaladjunk ennyire előre. Az 
első fertályórában állandósult a 2-3 
gólos hazai vezetés, ennek ellenére 
látszott, az SZKC-sok – finoman 
szólva – nincsenek életük formájá-
ban. Pedig a 17. percben a villám-
léptű Florea góljaival már öt is volt 
ide (12–7), később azonban a szí-
vós „egyetemisták” 17–16-ra zár-
kóztak fel, sőt a csapatok egygólos 
vendégelőnnyel fordulhattak.

A második felvonás Rusia erőt-
len, pontatlan, így értelemszerűen 
könnyűszerrel hárított lövésével in-
dult – a grúznak egyébként nagyon 
nem ment szombaton, honfitársát, 

Chikovanit pedig az idegenlégiós 
szabály miatt nem is nevezték a 
találkozóra. 19–18-nál úgy tűnt, 
helyreállt a világ rendje, csakhogy a 
Kincses Városból érkezők egy per-
cig sem adták fel, megérezték, hogy 
van keresnivalójuk a rossz napot 
kifogó hazaiak ellen. Hosszú perce-
kig Ciobanunak volt köszönhető, 
hogy nem húztak el a vendégek: az 
újonnan igazolt hálóőr egyszerű-
en átértékeltette a ziccer fogalmát, 
bravúrt bravúrra halmozott, igaz, 
máskor viszont túlságosan is köny-
nyen kapitulált. Az U piócaként 
tapadt az SZKC-ra, miközben a 
Manea–Iliescu bukaresti bírói ket-
tős némán tolerálta a kolozsváriak 
ütök-vágok védekezését. Udvarhe-
lyi szempontból mínusz hárommal 
és emberelőnnyel kezdődött az 
utolsó tíz perc, s miután a fáradha-
tatlan Kuzmanoszki (képünkön) 
29–30-ra hozta fel az SZKC-t, 
addig a fiúkkal együtt szundikáló 
publikumnak is megjött a hangja, 
főként, hogy hat perccel a vége előtt 

Mihalcea egyenlített: 30–30. Ezt 
nem nézte tétlenül Vlad Vlăduţ, 
góljainak köszönhetően 32–34-
gyel, de nem mellékesen hazai em-
berelőnnyel kezdődött az utolsó 
két perc. Florea és Tálas góljaival 
egy perccel a vége előtt 34–35-
re zárkózott fel az SZKC, majd 
Adomnicăi szélről pattintotta ka-
puba a labdát: 35–35, volt fél perc. 
Az idegtépő végjátékot a nagyobb 
rutin döntötte el: a kolozsváriak 
fölé idegeskedtek egy lehetőséget, a 
túloldalon Rusia játszotta el a nagy 
halált, amit a bukaresti sípmeste-
rek hat másodperccel a vége előtt 
hetessel díjaztak. Florea keze nem 
remegett meg, a középkezdést nem 
engedtük elvégezni, 36–35-re nyert 
Udvarhely.

eredmény, mestermérlegek
Székelyudvarhelyi KC – Ko-

lozsvári U 36–35 (17–18). Az ud-
varhelyi gólszerzők: Kuzmanoszki 
10, Florea 9, Mihalcea 8, Adomnicăi, 
Tálas 3-3, Rusia 2, Johansson 1.

Vlad Caba, az SZKC edzője: 
„Rosszul játszottunk, de példásan 
küzdöttünk. Sok labdát eladtunk, 
s a kaputeljesítmény is nagyon 
hullámzó volt, remélem, nem lá-
tok több ilyent. A lényeg, hogy be-
zsebeltünk két pontot. Remélem, 
egyre jobban formába lendülünk.”

Jurcă Liviu, az U edzője: „Sem-
miképp sem érdemeltünk vereséget. 
Nagyon jó napot fogtunk ki, míg a 
házigazdák borzasztó rosszat. Hiába 
dolgozol, hiába vezetsz ötvennyolc 
percen keresztül, ha két ember min-
dent tönkretesz. Ez Románia, ná-
lunk minden lehetséges...”
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Hosszabbításban kapott ki a Hargita gyöngye kk

Champion és Tucker 
a hátán vitte a csapatot

Vízilabda-eb

Nyertek a magyar nők 
és férfiak is

FérFikézilabda-eb

Legyőzték a címvédőt

Szoros mérkőzésen a hosszab-
bítást követően szenvedett ve-
reséget hazai közönség előtt a 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
csapata az Energia Rovinari csa-
patától szombaton a hazai férfiko-
sárlabda-bajnokság 17. fordulójá-
ban. A csíkiak az utolsó negyed 
közepén még vezettek, a rendes 
játékidő végén Long egyenlített 
és túlóráztatta a csapatokat.

Habár jól indult a Csíksze-
redai Hargita Gyöngye 
KK csapatának szombati 

mérkőzése az Energia Rovinari el-
len, mégis a vendégek örülhettek a 
győzelemnek. Pedig az utolsó ne-
gyed közepén még vezettek a csíki 
kosárlabdázók, a rendes játékidő vé-
gén mégis ők hajtottak az egyenlí-
tésért, a ráadás pedig egyértelműen 
az Energia fölényében zajlott.

Alig több mint egy perc játék 
után öt ponttal vezettek a csíki ko-
sarasok, a hetedik percben pedig 
már hat volt az előnyük, ám egy idő-
kérés végén a vendégek két pontra 
megközelítették Lászlófy Botond 
csapatát, ez a különbség maradt a 
negyed végén is. A második negyed 
első két percében tíz pontot szórtak 
a csíkiak az egyetlen energiás kosár 
ellenében, majd újabb két perc eltel-
tével már tízpontos volt a hazaiak 
javára a különbség. A 17. percben 
időt kért a vendégek trénere, a taná-
csok pedig használtak, hiszen a fél-
időben már csak három pont volt a 
csíkiak előnye. 

A szünet után a vendégeknek 
sikerült az egyenlítés, sőt 24 és 

fél perc játék után már ők vezet-
tek öttel, ekkor Lászlófy Botond 
is időt kért, ezt követően felzár-
kóztak a csíkiak, és fej fej mellett 
haladt a két csapat, a negyed vé-
gén pedig egy ponttal vezettek a 
hazaiak.

A negyedik játékrészben is 
maradt a szoros csata, a vendégek 
a 38. percben érték utol a hazaia-
kat, és a vezetést is megszerezték, 
ám 14 másodperccel a rendes já-
tékidő előtt Long háromponto-
sával döntetlenre hozta az állást.

A hosszabbításban a csíkiak 
megszerezték a vezetést, ám elő-
nyük a ráadás második percében 
elfogyott, és hiába kért újra időt 
Lászlófy Botond, a vendégek 
megállíthatatlanok voltak: az 
utolsó másfél percben tíz pontot 
szerzett az Energia a nulla csíkivel 

szemben, így nyolc ponttal a ven-
dégek nyerték a meccset.

Eredmények
Csíkszeredai Hargita Gyön-

gye Kosárlabda Klub – CS Ener-
gia Rovinari 81:89 (19:17, 20:19, 
23:25, 11:12, 8:16) /a hazaiak 
pontszerzők: Champion 25, 
Tucker 17, Long 13, Dies 12, 
Roșu 10, Erceg 2, Jakab 2/.

A férfikosárlabda országos 
bajnokság 17. fordulójának to-
vábbi eredmények: Dina mo – 
ISK Giurgiu 83:71, Temesvári BC 
– Kolozsvári U-Mobitelco 72:71, 
Bukaresti CSM – Marosvásárhelyi 
BC Maros 72:69, Medgyesi Gaz 
Metan – Politehnica CSS Unirea 
Iaşi 105:54, CSU Ploieşti – Nagy-
váradi CSM 78:66, SCM U 
Craiova – BCM U Piteşti 77:64.

Csoportmásodikként, de három 
ponttal a zsebben jutott tovább 
a középdöntőbe a magyar férfi-
kézilabda-válogatott a szerbiai 
Európa-bajnokságon, miután le-
győzték a címvédő franciákat.

Miután Spanyolország le-
győzte az oroszokat, a 
magyar válogatott úgy 

léphetett pályára a címvédő franci-
ák ellen, hogy már biztosan bejutott 
a középdöntőbe. A csata így a presz-
tízs mellett a továbbvihető pontról 
szólt. A magyar csapat kicsit álmo-
san kezdett, és elhúztak a franciák, 
de fordított a Mocsai-legénység. 
A 21. percben, 9–7-es magyar 
előnynél egymás után két kiállítást 
ítéltek a csapat ellen, ez megfogta 
Császárékat, a franciák egy 5–0-s 
sorozattal megfordították az állást, 
és ez a lendület kitartott a félidő vé-
géig. A második félidőben elkezdte 
a felzárkózást a magyar csapat, akik 
az 50. percben ismét vezettek. Az 
utolsó tíz percben már nem volt 

olyan nagy a francia ellenállás, a 
játékvezetők ugyan próbáltak segí-
teni a címvédőnek, de gólt mégsem 
dobhattak helyettük.

A középdöntő rosszul kezdő-
dött a magyaroknak: tegnap az 
izlandiak végig vezetve nyertek a 
Mocsai legénységgel szemben.

Eredmények
A csoport: Lengyelország – 

Dánia 27–26, Szerbia – Szlovákia 
21–21. A csoport végeredménye: 1. 
Szerbia 5 pont, 2. Lengyelország 4 
p., 3. Dánia 2 p., 4. Szlovákia 1 p.

B csoport: Németország – 
Svédország 29–24, Csehország – 
Macedónia 21–27. A csoport vég-
eredménye: 1. Németország 4 p., 
2. Macedónia 3 p., 3. Svédország 
3 p., 4. Csehország 2 p.

C csoport: Spanyolország – 
Oroszország 30–27, Franciaország 
– Magyarország 23–26 (a magyar 
gólszerzők: Zubai 6, Harsányi 5, 
Mocsai T. 3, Krivokapics 3, Császár 
2, Putics 2, Iváncsik G. 2, Ilyés 1, 

Ancsin 1, Nagy K. 1). A csoport vég-
eredménye: 1. Spanyolország 5 p., 2. 
Magyarország 4 p., 3. Franciaország 
2 p., 4. Oroszország 1 p.

D csoport: Izland – Szlovénia 
32–34, Horvátország – Norvégia 
26–20. A csoport végeredménye: 1. 
Horvátország 6 p., 2. Szlovénia 2 p., 
3. Izland 2 p., 4. Norvégia 2 p.

Középdöntők
I. csoport: Lengyelország – 

Svédország 29–29, Dánia – Ma-
cedónia 33–32, Szerbia – Német-
ország 21–21. Az állás: 1. Né-
metország 5 p., 2. Szerbia 5 p., 3. 
Lengyelország 3 p., 4. Dánia 2 p., 5. 
Svédország 2 p., 6. Macedónia 1 p.

II. csoport: Magyarország – 
Izland 21–27. A Franciaország 
– Szlovénia és a Spanyolország – 
Horvátország találkozók lapzárta 
után értek véget.

A mai műsor: I. csoport: Len-
gyelország – Macedónia (17.20), 
Dánia – Németország (19.20), Szer-
bia – Svédország (21.20).

Dies (10) egy tucat pontot szerzett, de ez nem volt elég a sikerhez  fotó: csíki zsolt

Csoportelsőként egyenes ágon 
az elődöntőbe jutott a magyar 
férfivízilabda-válogatott a hollan-
diai Európa-bajnokságon, miután 
legyőzte a görög csapatot. A cso-
port utolsó meccsén a magyarok 
Törökországgal találkoznak ma. 
A magyar női csapat óriási csa-
tában, kétszer is kétgólos hát-
rányból felállva nyert az olimpiai 
bajnok házigazda ellen.

Mind a nők, mind pedig 
a férfiak küzdelmében 
győztek a magyar ví-

zilabdázók az elmúlt hétvégén az 
Eindhovenben zajló vízilabda-
Európa-bajnokságon. A férfiak a 
görögök, a nők a házigazdák ellen 
nyertek.

Hamar két góllal is elhúztak a 
magyarok a görögök elleni meccsen, 
akik az első negyed hajrájában em-
berelőnyből dobták első góljukat. A 
következő nyolc perc második fórját 
már kihasználták, és egyenlítettek 
a görögök, a döntetlen viszont nem 
sokáig maradt. A játék a szoros 
emberfogás következményeként 
is adós maradt a szépséggel, a lát-
vány helyett a küzdelem dominált, 
de ebben is jobb volt a Kemény-
csapat, akik hamar háromgólosra 
növelték az előnyt, a görögök is-
mét csak a hat az öt elleni játékban 
tudtak gólt szerezni.

A harmadik negyedben nyolca-
dik emberelőnyüket sem tudták ki-
használni a görögök, akiknek a vé-
dekezésben is akadt figyelemkiha-
gyásuk. Átmenetileg csapkodóvá 
vált, kölcsönös rontások jellemezte 
játék után fórból újra felzárkóztak 
a görögök, az utolsó negyedben vi-
szont megmaradt a kettős magyar 
előny.

A magyar női válogatott rend-
kívül koncentráltan kezdte a hol-
landok ellni mérkőzést, elsősorban 
a védekezésükön látszott az össze-
szedettség, de különösebb panasz a 
támadójátékukra sem lehetett, elvég-

re sikerült még az első játékrészben 
kiegyenlíteni a házigazdák 4–2-es 
előnyét. A második negyedben az-
tán mindkét csapat lendülete meg-
tört, nyolc perc alatt csak egy-egy 
gól született. A magyar csapatot a 
harmadik részben érte el a hullám-
völgy, néhány rossz kísérlet meg-
lehetősen elbizonytalanította elöl 
a játékosokat. A hollandok több-
ször hibáztak, de így is elhúztak 
két góllal. Az utolsó negyedben 
viszont mindent helyrehoztak a 
magyar lányok, zsinórban három 
góllal megfordították az állást, és 
bár a végén is jöttek a menetrend-
szerű magyar kiállítások, a hollan-
dok már nem tudtak élni lehetősé-
geikkel, így a második meccsét is 
megnyerte a válogatott.

Eredmények
Férfiak: A csoport: Olaszor-

szág – Hollandia 14–6, Macedónia 
– Olaszország 5–15, Törökország 
– Hollandia 7–12, Görögország – 
Magyarország 7–9.

B csoport: Horvátország – Szer-
bia 12–15, Románia – Montenegró 
8–11, Szerbia – Románia 14–5, Spa-
nyolország – Montenegró 10–10, 
Németország – Horvátország 10–9.

Nők: A csoport: Oroszország 
– Nagy-Britannia 15–10, Magyar-
ország – Hollandia 9–8; Hollandia 
– Nagy-Britannia 12–6. A Magyar-
ország – Oroszország találkozó lap-
zárta után ért véget.

B csoport: Németország – Gö-
rögország 6–12, Olaszország – Spa-
nyolország 15–11. A Németország 
– Olaszország és a Görögország – 
Spanyolország találkozók lapzárta 
után értek véget.

A mai műsor: Férfiak: A cso-
port: Törökország – Magyarország 
(15.30), Macedónia – Hollandia 
(20), Olaszország – Görögország 
(21.30); B csoport: Horvátország – 
Spanyolország (14), Szerbia – Mon-
tenegró (17), Románia – Németor-
szág (18.30).

hargitanépe

Szivós Márton (8) a magyarok egyik huzóembere volt fotó:mti



lakás
KIADÓ két szobás, bútorozatlan 

tömbházlakás. Telefon: 0723–313485. 
(21189)

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)

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.

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

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű (a megyeháza mellett), I. eme-
leti, 4 szobás (100 m2-es) lakás telje-
sen felújítva (termopán, saját központi 
fűtés stb.). Telefon: 0744–146362. 

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

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás 
saját hőközponttal Tusnádfürdőn. Tele-
fon: 0757–676158.

KIADÓ 3 szobás lakás jutányos 
áron Taplocán, a Hollók utcában. Tele-
fon: 0758–293735.

ELADÓ családi ház Csíkszenttamás 
központjában. Telefon: 0751–267363, 
0751–562075.

ELADÓ Csíksomlyón 130 m2-es 
családi ház, 5 ár udvarral, igényesen el-
készítve, azonnal beköltözhető. Részletfi-
zetési lehetőség. Telefon: 0743–364929.

telek
ELADÓK Csíkszeredában és kör-

nyékén (+20 km) telkek részletre is, 
akár 50% előleggel, egyéves futamidő-
vel, tiszta telekkönyvvel. Beszámítok 
tömbházlakást. Telefon: 0746–012220. 

ELADÓ 160 m2, kertészkedésre alkal-
mas, bekerített terület Csíkszeredában, a 
Tavasz utcában. Telefon: 0724–591988.

ELADÓ 1,8 ha terület Bétában, a gyü-
mölcsös alatt. Telefon: 0756–111112.

jármű
ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Cor-

sa beírva. Irányár: 1500 euró. Telefon: 
0747–813370.

ELADÓ kombi Volkswagen Passat 
1.6-os, benzines motorral, Euro 4-es, 
frissen behozva, kevés illetékkel (ABS, 
szervo, 4 légzsák, ESP, elektromos tükrök 
és ablakemelők, CD lejátszó, központi 
zár). Irányár: 4300 euró. Telefon: 0736–
943035, 0727–654803, 0266–334468. 

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswagen 
Golf 1.6-os motorral, Euro 4-es, frissen 
behozva, kevés illetékkel (ABS, szervo, klí-
ma, elektromos tükrök, ablakemelők, lég-
zsák, ESP), megkímélt állapotban. Irány-
ár: 3750 euró. Telefon: 0736–943035, 
0727–654803, 0266–334468. 

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel Astra, 
kombi, 1.4-es motorral, első tulajdonostól 
(egy éve beírva), 160 000 km-ben. Irány-
ár: 3150 euró. Beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0734–415273, 0266–334364.

ELADÓ 1996-os évjáratú Opel 
Astra 1.7 dízel, 2013-ig érvényes mű-
szakival, jó állapotban. Minden illeték 
kifizetve. Irányár: 1300 euró. Telefon: 
0266–334468, 0721–773479.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Zafira 
1.6-os, benzines motorral, Eu ro 4-es 
(ABS, szervo, központi zár, 8 légzsák, 
elektromos ablakemelők, tetőablak, 
CD lejátszó, szervizkönyv, multivolán) 
frissen behozva, nagyon jó állapotban. 
Ár: 3950 euró. Telefon: 0724–175640, 
0729–257421.

ELADÓ Dacia roncsprogramba. 
Ára: 1200 lej. Telefon: 0748–307515.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Polo 1.4 MPi, beíratva, fullextrás; 
2008-as Dacia Logan Preferance 1.5 
DCi – irányár: 3600 euró; 2005-ös, 
5 személyes teher Dacia 1.9, 2013-
ig műszaki vizsgával; 1999-es Dacia 
1310, 2013-ig érvényes műszakival. 
Telefon: 0745–654923.

ELADÓ Massey Ferguson 45 LE 
traktor – 13 000 lej; Steyr 70 LE 4 x 
4-es traktor – 4800 euró; Fiat 30 LE 
traktor – 9100 lej. CSERE is érde-
kel más traktorokra. Telefon: 0752–
135883.

vegyes
ELAJÁNDÉKOZUNK kutyaszerető 

gazdinak egy 1,5 éves, fehér színű 
boxert. Csippel, útlevéllel rendelkezik. 
Telefon: 0749–116906.

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)

ELADÓ nagyon jó minőségű haso-
gatott bükk tűzifa, nyers (125 lej) és 
vegyes tűzifa házhoz szállítva, felvág-
va kérés szerint, valamint száraz bükk 
tűzifa megfelelő árban, megegyezés 
szerint, ugyancsak házhoz szállítva. 
Telefon: 0757–249143. (21183)

ELADÓ két fekete színű, 3 éves 
kanca csikó. Telefon: 0751–488366.

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

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul január 

folyamán Csíkszeredában az alapoktól 
a mérlegig a Kreativ Kontir Kft. szerve-
zésében. Telefon: 0721–605266.

állás

A Randevú Panzióba ALKALMA-
ZOK bárost (román nyelvtudással). 
Érdeklődni naponta 12–13 óra között 
önéletrajzzal, kéréssel. (21160)

Németül tud, de tudását sze-
retné bővíteni, közben pénzt sze-
rezni? Au Pair rendszerben (18–26 
évesekre vonatkozik) vigyázhat 
gyerekekre Németországban. In-
formációk a 0769–224251-es te-
lefonon. Idősebbeket is felveszünk 
adatbázisba. Nekik a lehetőség ta-
pasztalat és tudás szerint, eseten-
ként változó.

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-

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

VÁLLALUNK víz-gáz-fűtés-, fáska-
zán-, gázkazánszerelést, fürdőszoba-
szerelést A-tól Z-ig. Telefon: 0758–
140706. (21184)

megemlékezés

A tegnapokkal fogy az élet,
a holnapokkal egyre nő.
S a mi szemünkben 
mégis mindörökké
A te kedves arcod tűn elő.

Fájó szívvel emlékezünk 1982. 
január 23-ra,

BINDER ATTILA

halálának 30. évfordulóján. Emléked le-
gyen áldott, nyugalmad csendes! Sze-
rettei – Csíkszentdomokos. (21177)

elhalálozás


... mert nem halt meg ő,
még mindig él nekem,
csak messze távozott, 
hol meg nem érinthetem.

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, testvér, após, 
rokon, szomszéd és jóbarát,

TÓDOR JÓZSEF

életének 77., házasságának 50. 
évében, hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után, 2012. január 
21-én fájó szíve utolsót dobbant, és 
megbékélve távozott e földről. Drá-
ga halottunkat, január 23-án du. 2 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
gyergyótekerőpataki ravatalozóból, 
a helyi temetőbe. Emléke szívünkben 
mindig élni fog. A gyászoló család.

Hirdetések2012. január 23., hétfő  | 13. oldal 

HARGITA MEGYE TANÁCSA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a DJ 123-as út modernizálása a 
15+200-21+500 km szakaszon, I fázis – kövezés (tervezés és kivitelezés) című 
tervét, Csíkszentgyörgy külterületén, benyújtotta a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra 
között és Hargita Megye Tanácsának székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám. (Fax: 0266–310041, e-mail:office@
apmhr.anpm.ro)

Biró Tibor
– Csíkszereda, Pacsirta sétány 6/A/2, tel.: 0749–881488 –

értesíti az érdekelteket, hogy Csíkcsicsó község, a 123F számú megyei út mel-
letti kültelkekre lakásépítés céljából készített Övezeti Rendezési Terv (PUZ) 
bemutatott változatára vízgazdálkodási jóváhagyást kérelmezett. 

Az épületek működéséből származó 0,38 m3/nap becsült mennyiségű 
szennyvizet a községi szennyvízcsatorna megvalósításáig egyéni kiszivattyúz-
ható szigetelt tartályokból, a Harvíz vállalattal kötött szerződések alapján a 
csíkszeredai derítőállomásra szállítják.

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevéte-
leikkel a fenti címen a kérelmezőhöz, valamint a Megyei Vízgazdálkodási Vál-
lalathoz fordulhatnak (Sistemul de Gospodărie a Apelor Harghita – S.G.A.) 
– Csíkszereda, Haladás utca 16. sz., tel.: 0266–314920, 2012. január 16-tól.

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.

Kegyelettel emlé-
kezünk január 22-én 
drága jó édesanyánk, a 
fenyőkúti

id. TÓFALVI ANNA

halálának első évfordulóján. Szeret-
tei. (21190)

Hargita Megye Tanácsa 
az 2003/52es számú törvény előírásai alapján kifüggesztette, 

weboldalán megjelentette és közzéteszi a következő tervezeteket:

1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának elfogadásáról szóló 2008/215-ös számú határozatának 
módosításáról;

2. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa szakapparátusának Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2011/161-es számú megyei taná-
csi határozat módosításáról;

3. Az adófizetők haszonbérből származó jövedelmének meghatáro-
zásához alapul szolgáló mezőgazdasági termények 2012. évi  átlagárainak 
megállapításáról. 

A határozattervezetek tanulmányozhatók Hargita Megye Tanácsának 
weboldalán, a www.hargitamegye.ro címen, valamint a megyei tanács főbe-
járatánál található hirdetőtáblán.

Az esetleges észrevételek tisztázása érdekében a hirdetés megjelenésé-
től számított 10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva, Hargita Me-
gye Tanácsa Kancelláriájának irodavezetője. Elérhetőség: 229. iroda, tel.: 
207700, 1213-as belső.

Csíkkozmás 
Polgármesteri Hivatala 

felhívja az érdekeltek figyelmét, 
hogy 2012. január 2425én 

a községi piactéren 
megszervezi 

az országos Szent Pálnapi 
állat és kirakodó vásárt. 

Várunk minden eladni vagy 
vásárolni szándékozó gazdát.

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT 
KERES 

SZÉKELY KERESZTÚRRA 
ÉS RIKKANCSOKAT 

SZÉKELY UDVARHELYRE.

Telefon: 
0733–553014.

Nem múlnak el ők,
akik szívünkben élnek,
hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek.

       (Juhász Gyula)

Szívünk mély fáj-
dalmával, de Isten 
akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, drága 
jó édesapa, nagytata, 
após, apatárs, sógor, rokon, szom-
széd és önzetlen jó barát,

id. MÉSZÁROS JOÁCHIM

életének 85., házasságának 60. évé-
ben 2012. január 20-án csendesen 
elhunyt. Szeretett halottunk földi 
maradványait január 23-án délelőtt 
10 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkdánfalvi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Mindig velünk voltál, 
mindig köztünk leszel! Nyugodjál 
csendesen! A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesapa, 
nagytata, rokon és barát, 

GIDRÓ GÉZA 

szerető szíve életének 80. évé-
ben, 2012. január 20-án megszűnt 
dobogni. Temetése ma 14 órakor 
lesz a csíkkarcfalvi ravatalozó-
ból a helyi temetőben. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott!  
A gyászoló család.

hargitanépe



Alakulásának tizedik évfordu-
lóját ünnepelte a hétvégén a 
Csíkdánfalvi DFV Hockey Club, 
a felcsíki alakulat egy emlék-
tornát és díjkiosztó gálát is 
tartott. A rendezvény során a 
csíkdánfalvi 45 éves jégkorong 
múltjáról képes összeállítást 
mutattak be, a díjkiosztón pe-
dig az első dánfalvi hokicsapat 
tagjait, valamint mindazokat, 
akik az elmúlt időszak alatt 
eredményeket értek el, vagy 
tevékenységük által segítették 
a helyi jégkorongéletet, emlék-
lappal jutalmazták. 

A csíkdánfalvi hokiünnep 
pénteken amatőr jégko-
rongtornával kezdődött, 

melyen hat csapat vett részt, a 
mérkőzéseket a karcfalvi fedett 
műjégpályán játszották.

A torna szombat délutáni díj-
kiosztója után kezdődött a 45 éves 
dánfalvi jégkorong fennállásának 
ünneplése, amelyen az 1967-es 
veterán- és a 2012-es juniorcsapat 

tagjai vonultak fel. Gál Kálmán, a 
Dánfalvi Hockey Club elnöke el-
mondta, 10 éves a mai Old Boys 
csapat, ezt tervezték megünnepel-
ni, de nem hagyhatták figyelmen 
kívül a hoki kezdetét Dánfalván, 
ezért kettős jubileumot ünnepel-
tek. Képes bemutató készült a 45 
éves múltról, és az első 15 év hoki 
meghatározó egyéniségeit is meg-
hívták a rendezvényre.

Díszoklevelet kapott az első 
dánfalvi, 1967-ben alakult líceu-
mi hokicsapat (Ambrus Árpád, 
Ambrus Zsolt, Farkas Vencel, 
Kozma Demjén, Ágoston István, 
Mészáros Joákim, Szabó János, 
Szabó Sándor), a község 1967 és 
1982 között kiemelkedő jégko-
rongozói (25 személy), valamint 
azok, akik ez alatt a 15 év alatt ak-
tívan segítették, bekapcsolódtak 
a helyi jégkorongsport alapjainak 
lerakásába és az utánpótlás neve-
lésébe. A kitüntetettek egyben a 
Dánfalva jégkorongéletéért címet 
is megkapták, amelyet a helyi 
hokiklub és a helyi tanács közö-

sen adományozott a helyi jégko-
rongéletben nyújtott kimagasló 
teljesítményért, amellyel hozzájá-
rultak a helyi jégkorongsport fej-
lődéséhez, a település jó hírének 
öregbítéséhez.

A torna eredményei
Csoportmérkőzések: Dánfal-

va Old Boys – Solt 8–3, Dánfalva 
Junior – Karcfalva 1–2, Old Boys 
– Csíkszeredai Barátok Közt 0–3, 
Madaras – Dánfalva Junior 2–3, 
Barátok Közt – Solt 11–1, Mada-
ras – Karcfalva 3–4 (szétlövéssel).

Helyosztók: 5. helyért: Ma-
daras – Solt 12–1; 3. helyért: Old 
Boys – Junior 0–1; döntő: Bará-
tok Közt – Karcfalva 1–8.

A torna különdíjai: gólkirály: 
Geréd Jenő (Madaras); leg jobb 
csatár: Szentes László (Karcfalva); 
leg jobb hátvéd: Laczkó Attila (Ba-
rátok Közt); leg jobb kapus: Both 
Norbert (Dánfalva ); legfiatalabb 
játékos: Szekeres István (15 éves, 
Karcfalva); legidősebb játékos: 
Horváth Béla (60 éves, Solt).

Székely magyar önazonossá-
guk nyílt megvallása és vál-
lalása, példamutató erkölcsi 

tartásuk és sportolói magatar-
tásuk által Románia székely jég-
korongozóit a Székely Nemzeti 
Tanács Gábor Áron-díjára ter-
jesztette fel Gyergyócsomafalva 
Székely Tanácsa.

A gyergyócsomafalvi Székely 
Tanács elmúlt héten tartott ülésén, 
meghallgatva az elnökség előterjesz-
tését a 2011. december 14–17. kö-
zött Csíkszeredában megrendezett 
Challenge-kupa Jégkorong Torná-
ján történtekről, és figyelembe véve 
a Gábor Áron-díj odaítélésének 
szabályzatát, úgy értékelte, hogy a 
csíkszeredai jégkorongtornán részt 
vevő romániai válogatottban játszó 
székely játékosok székely magyar 
önazonosságuk nyílt megvallása 
és vállalása, példamutató erkölcsi 
tartásuk, sportolói magatartásuk 
által érdemesek a Székely Nemzeti 
Tanács által alapított Gábor Áron-

díjra. Ezért a gyergyócsomafalviak 
javasolják a Székely Nemzeti Tanács 
Állandó Bizottságának, hogy tün-
tesse ki az említett díjjal a tornán 
részt vett romániai jégkorong-vá-
logatottat, annak székely tagjait és 
a Vákár Lajos Műjégpálya szurkolói 
táborát.

Az indoklás szerint a román–
magyar válogatott mérkőzés előtt, 
az országok himnuszainak eljátszá-
sa során élsportolóhoz illően mél-
tósággal megadták a mindkét or-
szágnak kijáró tiszteletet. A román 
himnusz elhangzása után, a csíksze-
redai közönséggel együtt énekelték 
a magyar és a székely himnuszt is. 
„Székely magyar önazonosságuk 
nyílt megvallása és vállalása által 
példát mutattak Székelyföld min-
den lakójának, és ezzel kiemelkedő 
érdemeket szereztek a székely nép 
önrendelkezéséért, Székelyföld au-
tonómiájáért folyó küzdelemben” 
– áll a szerkesztőségünkbe is eljut-
tatott közleményben.

Vereséggel kezdte és zárta a 
2011/2012-es jégkorong MOL 
Liga alapszakaszát a HSC Csík-
szereda. A sorozat nyitányán a 
címvédő szétlövésben maradt 
alul a Sapa Fehérvár AV19 ott-
honában, pénteken pedig Bu-
karestben a Steaua győzte le a 
kék-fehéreket. Tegnap már le-
játszották a negyeddöntők első 
mérkőzéseit, ma újabb találko-
zókra kerül sor.

Idegenbeli vereséggel kezdte és 
zárta a 2011/2012-es jégkorong 
MOL Liga alapszakaszát a HSC 

Csíkszereda: 2011. szeptember 6-án 
Székesfehérváron a „kicsi Volán” 
szétlövésekkel nyert a címvédő ellen, 
pénteken pedig Bukarestben kapott 
ki a csíki csapat, amely elsőként zárta 
a sorozat első felvonását.

A pénteki, Steaua elleni talál-
kozón a hazaiak a 14. percben sze-
rezték meg a vezetést, de még az 
első szünet előtt egyenlítettek a 
csíkiak. A pihenőt követően újra 
a bukarestiek kerültek előnybe, 
viszont a játékrész végéig fordí-
tott a csíki csapat. Az utolsó fel-
vonásban szoros volt a párharc, 
az 56. percben pedig fél perc alatt 
fordítottak ezúttal a fővárosiak, 
egygólos előnyüket pedig a mér-
kőzés végéig őrizni tudták.

Az alapszakaszt második he-
lyen záró Dab.Docler idegenben 
győzte le a sorozatot utolsóként 
befejező Újpest csapatát, a lilák 
az első harmadban tartani tud-
ták a lépést az újvárosiakkal, sőt a 
meccs felénél szépíteni is sikerült 
nekik, ám a végére elfáradtak, így 
a vendégek könnyedén nyertek.

Miskolcon a vendégek a har-
madik perctől vezettek, hiszen a 
Ferencvárosnak szüksége volt az 
egy pontra ahhoz, hogy ne a ha-
todik helyen zárja az alapszakaszt. 
Ennek megfelelően végig küzdöt-
tek, ám a Jegesmedvék csapatának 
háromszor sikerült az egyenlítés, a 
ráadásban pedig meg is szerezték 
a győzelmet. A két csapat egyéb-
ként a negyeddöntőben már a to-
vábbjutásért játszik egymás ellen.

Tegnap este lejátszották a ne-
gyeddöntőkben az első mérkőzé-
seket, ma pedig a második talál-
kozók vannak soron. A Brassó – 

Steaua és a Miskolc – Ferencváros 
párharcok egyik fél második győ-
zelméig tartanak, a továbbjutók 
az elődöntőben már a fináléért 
játszanak.

Kettős galaci siker
Csupán a statisztikában számí-

tott a hazai jégkorongbajnokság kva-
lifikációs körének utolsó kettős ösz-
szecsapása, hiszen a Galaci Dunărea 
és a Gyergyószentmiklósi Progym 
is továbbjutott a román bajnokság 
harmadik körébe, a selejtezőbe. E 
két gárdához csatlakozik a hazai csa-
patok közül a MOL Ligát leggyen-
gébben záró két alakulat, a Brassói 
Corona Fenestela 68 és a Steaua, a 
négy csapatból az első három jut az 
elődöntőbe, ahová kiemeltként már 
bejutott a HSC Csíkszereda.

A szombati, illetve a tegnapi 
galaci találkozónak így nem volt 
tétje, ennek ellenére tisztesen 
megküzdöttek a felek, a párhar-
cot a Duna-partiak nyerték.

Eredmények
MOL Liga. Steaua – HSC 

Csíkszereda 4–3 (1–1, 1–2, 2–0) 
/Timaru (14.), Poznik (24.), 
Krug (56.), Munteanu (56.), il-
letve Mi hály (17.), Hurtaj (30.), 
Bálint (40.)/

Újpest – Dab.Docler 2–5 
(1–1, 1–3, 0–1) /Roczanov (8.), 
Szirányi (31.), illetve Strenk (8.), 
Papp V. (24., 57.), Jonkl (28.), Vi-
rág T. (33.)/

Miskolci Jegesmedvék – Fe-
rencváros 4–3 (0–1, 2–1, 1–1 
1–0) /Bonar (25.), Dubek (40.), 
Saluga (59.), Nagy G. (61.), illet-
ve Kiss (3.), Schellin (39.), Jánosi 
(47.)/.

A Brassói Corona Fenestela 
68 – Steaua és a Jegesmedvék – 
Ferencváros (negyeddöntő, első 
összecsapások) lapzárta után értek 
véget. Ma este rendezik a második 
mérkőzéseket, a brassói találkozót 
19 órától a Digi Sport 2 élőben 
közvetíti.

Román bajnokság. Galaci 
Dunărea – Gyergyószentmiklósi 
Progym 7–2 (4–0, 3–0, 0–2) és 
6–1 (2–1, 2–0, 2–0) /Tankó 4, 
Geru 3, Baron 2, Kánya, Benadik, 
Gavac, B. Ruzicka, illetve Bálint, 
Ambrus, Szőcs/.
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A Csíkdánfalvi DFV Hockey Club tízéves évfordulójára szervezett torna résztvevői

hirdetés

Ünnepeltek a dánfalvi hokisok MegKezdődteK a negyeddöntőK a MOL Ligában

Vereséggel zárta  
az alapszakaszt a HSC

Díjaznák a hokisokat Biatlon

Csak egy versenyszámban 
indultak a hazai sílövők az 
Antholz-Anterselvában 

rendezett vk-futamon. Csütör-
tökön a 7,5 km-es női sprintpró-
bán – amelyet Magdalena Neuer 
nyert – Tófalvi Éva a 37., Ferencz 
Réka a 83., Piscoran Luminiţa 
pedig a 88. helyen zárt, a tömeg-
rajtos versenyben pedig a sprint 
első harminc helyezettje indul-
hatott. A női 12,5 km-es tömeg-
rajtos futamot a fehérorosz Darja 
Domrancseva nyerte, a 4 x 6 km-
es női váltóban a franciák (Marie 
Laure Brunet, Sophie Boilley, 
Anais Bescond, Marie Dorin 
Habert) győztek.

A férfi 10 km-es sprintet a svéd 
Fredrik Lindström nyerte, Gavrilă 
Ştefan a 99. helyen zárt. A férfi 
15 km-es tömegrajtos futamot a 
német Andreas Birnbacher nyer-
te, a 4 x 7,5 km-es férfi váltóban a 
franciák ( Jean Guillaume Beatrix, 
Simon Fourcade, Alexis Boeuf, 
Martin Fourcade) győztek.

hargitanépe
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programajánló

Bekukkantó
Mától csütörtökig megnyitja kapuit 

az érdeklődők előtt a Caritas foglalkoz-
tató központja Székelyudvarhelyen. Ma 
délelőtt 11 órától mondókázás és játék 
szerepel a programban 6–12 hónapos 
kisbabáknak és szüleiknek. 11.30-tól 
Vass Melinda kinaesthetics-tréner ve-
zetésével mozgásfejlesztést tartanak az 
anyáknak és babáiknak. Kedden reggel 
10 órától ugyancsak mondókázás és 
játékok szerepelnek a programban, de 
ezúttal a 12–24 hónapos gyermekek-
nek és szüleiknek. A programhoz való 
hozzájárulásként 5 lejt kell fizetniük a 
kismamáknak.

Kamarazene
A magyar kultúra napja alkalmá-

ból magyar kamarazenei koncertet ad 
ma 18 órától a Székelyföldi Filharmó-
nia Székelykeresztúron, a Berde Mózes 
Unitárius Gimnáziumban. Műsorra 
kerülnek Bartók Béla, Kodály Zoltán, 
Liszt Ferenc, Márkos Albert, Dohnányi 
Ernő, Weiner Leó, Hubay Jenő, vala-
mint Cári Tibor művei. Ugyanakkor a 
székelyudvarhelyieket szombaton este 6 
órától a művelődési házba várják a fil-
harmónia újévi szimfónikus hangverse-
nyére. Vezényel: Werner Gábor.

Humorest
Fülöp Gyuszi, a marosvásárhelyi 

HumorTerápia Kabarétársulat egyik 
volt tagja a székelyudvarhelyi Jungle 
Club színpadán mondja meg a frankót 
február 16-án, csütörtökön este nyolc 
órától. A fergeteges stand up comedy 
után retro partyval várják a szórakozni 
vágyókat. Lemezlovas: Gáspáry István 
Zsolt.

gyermekneurológiai vizsgálat

A Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat gyermekneurológusa, dr. Büki 
György február 6–10. között vizsgálatra 
fogad gyermekeket a csíkszentmártoni 
Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Köz-
pontban. Érdeklődni és időpontot kér-
ni a következő telefonszámokon lehet: 
0732–500793, 0266–332100.

Tomcsa Sándor Színház

Drámaelőadás

Január 31-én este 7 órától ismét műsorra 
tűzik a székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház előző évadjának sikeres elő-

adását, Henrik Ibsen Nóra című drámáját. 
A Csurulya Csongor rendezte darabot stú-
diótérben játssza a társulat. Főbb szerepek-
ben: P. Fincziski Andrea és Szűcs-Olcsváry 
Gellért. 

„Nóra az a tipikus női alak, aki 
megpróbálja a legmegfelelőbb családi 
modell látszatát fenntartani. Nő, aki 
bár mindent megtesz családjáért, nem 
kérkedik vele, nem vár érte köszöne-
tet vagy dicséretet, nem abban leli meg 
boldogságát, ha ő lehet a középpontban.  
Ennek ellenére azt, hogy mi játszódik le 
Nórában, csak ő tudhatja igazán, a lelki 
vívódásai nem ábrázolhatóak…”

Helyfoglalásért és további infor-
mációkért hívhatják a 0266–212131-
es telefonszámot vagy írhatanak a 
kozonsegszervezo@szinhaz.ro e-mail 
címre. A jegypénztár munkanapokon 

11–14, valamint 15–17 óra között, illet-
ve az előadások napján 11-től 14 óráig és 
előadás előtt egy órával tart nyitva.
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Fotókiállítás

Az anyatejtől az anyaföldig

A Hargita Megyei Hagyomány-
őrzési Forrásközpont előadó-
termében január végéig még 

megtekinthetik az Ozsváth Pál fotog-
ráfus munkáiból nyílt kiállítást. A több 
száz képkockából válogatott anyag 
gazdag életpályát sejtet, ebben pedig 
tagadhatatlanul része volt Ozsváth Pál 

technika iránti érdeklődésének. „Az 
anyatejtől az anyaföldig� tartó életút 
a komor hangulatok helyett inkább 
derűs életképeket, helyzeteket, esemé-
nyeket villant fel Udvarhelyszékről, és 
azt sugallja, hogy az emberek életében 
a derűnek, humornak, költészetnek és 
fantáziának egyaránt helye van.

HIRDETÉS

para

– Tudjátok, fiúk, a boldogság két fő eleme az egészség és a rossz memória!

ma

Hétfő
Az év 23. napja, a hátralevő napok szá-

ma 342. Napnyugta ma 17.10-kor, napkel-
te holnap 7.56-kor. 

Isten éltesse 
Zelma és Rajmund nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A héber–latin eredetű Zelma jelentése: 

az istenség védelme alatt álló nő, a német ere-
detű Rajmund pedig okos védőt jelent. 

Január 23-án történt
1847. A Kisfaludy Társaság pályázatán 

az első díjat Arany János Toldi című elbeszé-
lő költeményének ítélték. 

Január 23-án született 
1832. Édouard Manet francia festő 
1872. Paul Langevin francia fizikus, az 

ultrahang fizikájának úttörője 
1898. Széchenyi Zsigmond író, vadász 

Január 23-án halt meg
1662. Kemény János erdélyi fejedelem 
1883. Gustave Doré francia grafikus 
1989. Salvador Dalí spanyol festő 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 2 közúti baleset-
ben 3 sérült személyhez, 4 infarktusos 
esethez, 15 agyvérzéshez, 31 szívbeteg-
hez, 34 magas vérnyomásos esethez, 10 
csonttöréshez, 3 testi sértéshez, 24 kü-
lönböző traumához, 3 asztmás és 4 epi-
lepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérül-
teket. Továbbá segítséget kértek tőlük 25 
szülés, 12 ájulás, 8 ittas állapot, 3 kómás 
állapot,  22 nehéz légzés, 7 rángógörcsös 
állapot, 2 öngyilkossági kísérlet, 11 pil-
lanatnyi elmezavar, 1 mérgezéses eset, 4 
felső tápcsatornai vérzés, 30 lázas állapot, 
5 hasmenés, 1 kutyaharapás, 1 fagyási sé-
rülés, 1 allergiás reakció és 2 égési sérülés 
esetén. Nyilvános helyről 5 alkalommal 
riasztották a mentőszolgálatot. A héten 
összesen öt halottat jegyeztek.

a nap vicce

Három nő megy a sivatagban: egy barna, 
egy vörös, és egy szőke. A barnánál van kaja, 
ha megéheznek legyen mit enni, a vörösnél 
van innivaló, ha szomjasak lesznek, legyen 
mit inni.

– És a szőkénél mi van?
– Egy trabantajtó. És miért? 
Hogy ha melegük van, le tudják húzni az 

ablakot

hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Tóth Kati ismét Udvarhelyen járt

Újból Székelyudvarhely vendége 
volt szombat este Tóth Kati. 
A népszerű marosvásárhelyi 

énekesnő mindig tud valami újat hozni 
fellépései alkalmával, járt már itt zene-
karral, énekelt negatívokra, kísérték őt 
egy szál gitárral is, ezúttal György Imo-

la zongorakíséretével varázsolta el a G. 
Café közönségét.

Tóth Kati múlt év végén jelentkezett új 
dallal, az erdélyi rádiókban már hallható Fény 
című szerzeménynek György Zsolt a szerzője, 
a szövegét pedig az énekesnő az X-faktorból 
ismert Szabó Előddel közösen írta.

A Szent Anna-tó télen danel attila felvétele  (tusnádfürdő)

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire száraz idő várható, csapadék, 
gyenge havazás csak a hegyvidéken valószí-
nű. Az északnyugati szél erős, a térség északi 
felén több alkalommal viharos lesz.

Egészségünk megőrzése érdekében ke
rüljük a cukros, zsíros ételek fogyasztását, 
s vásároljunk a piacon tébláboló romáktól. 
Helyi kereskedőktől.

Nem lehet nem észrevenni azt az igye
kezetet, azt a fáradhatatlan egészségmeg
őrző tevékenységet, amit a romák végez
nek sárban, hóban, télben, fagyban a 
székelyudvarhelyi városi piacon. Jó, persze 
nem ingyen, de hát most már a családorvos 
sincs ingyen, pláne, ha nem igyekszik az em
ber, ráadásul a romáknak szigorúan csak az 
áruért kell fizetni, nem várják el, hogy szív 
alakú Milkabonbonnal kényeztessük őket.

Szóval ezek a derék romák már nem 
zárjegy nélküli cigarettát, nyomokban kör
teízű tablettát tartalmazható pálinkát 
árulnak, hanem – szigorúan egészségünk 

megőrzése érdekében – például elektromos 
cigarettát. „Nézze csak, főnök, ezzel le le
het szokni a szivarról. Nem baj, vegye meg, 
arra is jó, hogy ne szokjon rá!” Szintén 
egészségünket őrzikvédik a zokniárus ro
mák: termékeiknek köszönhetően minimá
lisra csökkenthető az alulról jövő felfázás 
esélye.

Ugyanezek az emberek fiataljaink ne
velésében, helyes útra való terelésében is 
oroszlánrészt vállalnak azzal, hogy a 
„kártúnnetvörkhöz” és a „pléjsztésönhöz” 
szokott lurkóknak csavarhúzószettet, bar
kácskészletet árulnak. Mi több, a romákat 
is elrettentik a friss demográfiai adatok, 
gondolom, ezért nem kapni már náluk 
gumióvszert vagy Postinortablettát, amin 
annak idején generációk nőttel fel...

Vásároljunk helyi romáktól!
      villanás n Jakab Árpád

skandi

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.január23.

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 8-ig kell beküldeni.

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