
További havazás, lehűlés várhaTó

Öt éve nem volt ekkora hó
Legutóbb 2007-ben volt ekkora a hótakaró vastagsága Székelyudvarhelyen: tegnap 
a Csereháton 23 centit mértek. A meteorológusok szerint további havazás várható, 

s az elkövetkező napokban a levegő is lehűl. A közlekedésrendészek, valamint a mentősök 
szerint a havas, jeges utak miatt nem nőtt a balesetek száma a városban. > 5. oldal
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KezdődiK 
az újraművelés

Betakarják a régi 
szeméttelepet

A megyei tanácstól kapott 
100 ezer euróval együtt 

nagyjából 2,2 millió lejt fordít-
hat Székelyudvarhely a régi sze-
méttelep bezárására. Az 
összeg nem elég a teljes 
rekultivációra, vagyis újra-
művelésre, ám a városvezetés re-
méli, őszig betakarják a tájsebet. 

magánberuházás 

Önkiszolgáló 
benzinkút épül

Egy bukaresti cég, a Bioromoil 
Automatic Stations vállalko-

zás önkiszolgáló üzemanyagtöltő 
állomást épít a Bethlenfalvi út 
és a Kaufland között, az utóbbi 
tulajdonában levő üres területre. 
Ugyanitt körforgalmat is kiala-
kítanak. Tegnap a vállalat vezér-
igazgatója azt tudatta lapunkkal, 
hogy amint a hőmérséklet átlag 
öt fok fölé emekedik, el is kezdik 
az építkezést. A harmadik 
székelyudvarhelyi körfor-
galmat tehát nem városi 
büdzséből, hanem magántőkéből 
építik meg.

udvarhely Táncműhely

Gazdag műsorral 
kecsegtető 
táncosok

Jóllehet a korábbi évadhoz 
viszonyítva kevesebb tán-

cossal működik az Udvarhely 
Táncműhely, a 2011–2012-
es évadban több bemutatót 
tudnak színpadra vinni, mint 
ahány eddig volt az intézmény 
történetében. A tánckar 
múltjáról, jelenéről, ter-
veiről Miklós Leventé-
vel, a táncműhely igazgatójával 
beszélgettünk. 

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Csereháti helyzetjelentés. Az ötven centis vonalzót félig ellepte a hó foTó: baLáZS aTTILa

Csőtörés miatt 
nem volt víz 2 Bosszúságok 

fuvaros módra 5

hargitanépe 

4A héten zárva tart 
a könyvtár

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3463î
1 amerikai dollár USd 3,3507î
100 magyar forint hUF 1,4358ì

Magyar 
és pesszimista

A felméréseket tekintve a két 
jelző rokon értelmű: ha valaki 
magyar, az pesszimista. 
Az uniós felmérések sze-
rint Magyarország lakos-
ságánál csupán Görögország és 
Portugália lakossága borúlátóbb.
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 Sarány István



Mint korábban beszámoltunk 
róla, az Erdélyi Magyarokért 
Közhasznú Alapítványnak kö-
szönhetően több iskolának ele-
gendő iroda- és osztálybútor, 
valamint tizenöt tábla érkezik 
Székelyvarságra. Tamás Ernő, 
a község polgármestere arról 
tájékoztatta a Hargita Népe Ud-
varhelyt, hogy eddigi informá-
cióik szerint tegnap indult el a 
rakomány Svédországból. 

A. J.

Az alapítvány gyűjtésbe 
kezdett az útiköltség meg-
térítéséért: eddig  össze-

sen 4032 euró gyűlt össze, ami a 
projekt tervezett összköltségének 
mintegy nyolcvan százalékát teszi 
ki. A teherautó megközelítőleg 
négy nap múlva érkezik meg Var-
ságra, ahol a négy működő iskola 
között osztják szét a felszerelése-
ket. Egy teljes svédországi iskola 
berendezését kapják adományba 
a varságiak: 160 padot székekkel, 
15 darab ötméteres iskolatáblát, 
egy teljes tanári szoba bútorzatát, 
fizika és kémia szertárt, szövő-
székeket, valamint egyéb iskolai 
felszereléseket. Amint megérke-
zik a kamion, a felszereléseket 
a polgármesteri hivatal melletti 
tornateremben helyezik el, onnan 
hordják szét az iskolákba. 

Még tart a gyűjtés

– Ha azt vesszük, hogy az 
oldalunkon 7800 tag van, és 
ebből 150-200 ember moz-
dult meg, akkor a többi 7600 
embernek 1100 euró össze-
adása (hogy jót cselekedje-
nek) nem jelenthet gondot 
– áll az alapítvány honlapján. 
Az adományok beérkezé-
séről és az összegyűlt pénz-
ről a honlapjukon (www.
erdelyimagyarok.com) folya-
matosan tájékoztatnak. Az 
adakozni vágyók a következő 
nemzetközi számlaszámon fi-
zethetnek: HU62 1070 0488 
6631 7874 5110 0005.

közélet

Körkép

> Nem volt víz. Csőtörés miatt néhány 
órára szünetelt tegnap délben a vízszolgál-
tatás a Gábor Áron utcában, valamint a 
Bethlenfalvi úton a rendőrségtől a Kaufland 
áruházig. A Haberstrumf villa mellett hibá-
sodott meg egy csaknem negyven éves be-
tonvezeték, és a víz az úttestre folyt. Ideigle-
nesen kijavítottuk a problémát – mondta el 
a Hargita Népe Udvarhelynek Bálint Major 
Áron. Az Aqua Nova Hargita Kft. műszaki 
igazgatója kifejtette, hogy a meghibásodott 
cső bekötésével még további problémák 
adódhatnak, viszont már nem kell újra szü-
neteltetniük a vízszolgáltatást. A további 
munkálatokat a ma is folytatják. Tegnap 15 

óra körül már visszaadták a hideg vizet, jelen-
leg csak a volt szülészetben szünetel a szolgál-
tatás (az viszont lakatlan).

> Festményt loptak. Egy csaknem öt-
száz lej értékű festményt loptak el tegnap dél 
körül a székelyudvarhelyi Bocskai Közösségi 
Házból. A bekeretezett tájképet az épület 
előteréből emelték el ismeretlen tettesek. 
Gede Mátyás református lelkész három fia-
talt figyelt meg, amint a kép eltűnése után a 
központ felé vették útjukat. Felkérik a lakó-
kat, ha bárkinek információja van a tájkép-
ről, hívja a 0266–219583-as vagy a 0741–
133303-as telefonszámot.hí
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KEzdődiK az újraMűvEléS

Idén betakarják a régi szeméttelepet
érKEziK 

az iSKOlaBúTOr

Indul 
a rakomány

A megyei tanácstól kapott 
100 ezer euróval együtt nagy-
jából 2,5 millió lejt fordíthat 
Székelyudvarhely a régi sze-
méttelep bezárására. Az összeg 
nem elég a teljes rekultiváció-
ra, vagyis újraművelésre, ám a 
városvezetés reméli, őszig be-
takarják a tájsebet. 

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

A műszaki igazgatóság ar-
ról tájékoztatott, elké-
szültek a tervek, így elő-

rébb léphetünk a régi szemétte-
lep bezárási, eltüntetési ügyében 
– tájékoztatta lapunkat Bunta 
Levente. Székelyudvarhely  pol-
gármestere szerint a lakosoktól 
bezárási díj címszó alatt gyűj-
tött összegeket külön számlára 
helyezték el, melyen több mint 
2,2 millió lej található. Ehhez 
hozzáadódik még a megyei ta-
nács által vasárnap elfogadott 
437 050 lej, vagyis 100 ezer 
euró, melyből már el lehet kez-
deni a régi telep betakarását, 
rekultiválását.

– A pénz nem elég a teljes 
munkálat elvégzéséhez. Sajnos 
a szolgáltatást annakidején úgy 
adták oda az Ave Hargitának, 
hogy a város még pályázni sem 
tud, nem vehet részt minden ki-
íráson, pedig ily módon továb-
bi pénzeket lehetne erre a célra 
szerezni. Ennek ellenére néhány 
fontos munkálatot így is el tu-
dunk végezni – közölte Bunta. 

A polgármesteri hivatal tervei 
szerint a város felsőboldogfalvi 
kijáratánál található régi szemét-
telepet földdel takarják be, s ezzel 
részben meg is oldják a problé-
mát. A terveket úgy készítették el, 
hogy a többlépcsős munkálatokat 
szakaszokban is el tudják végezni. 
A közeljövőben tehát eltüntetik a 
tájsebet, s majd ha további pénze 
lesz a városnak erre a célra, akkor 
a teljes rekultiválást is megejtik. 

– Mihamarabb kiírjuk a köz-
beszerzési eljárást, majd a legkö-
zelebbi tanácsülésen a testület elé 
terjesztem a kérdést. Idén, legké-
sőbb őszig jó lenne, ha a betaka-
rásra sor kerülne – vetítette előre 
a polgármester. 

„Az Ave kötelezettségei 
kimerültek”
Az utóbbi években örökös 

vita folyt a városvezetés és a szol-
gáltató között: kire milyen fel-
adatok hárulnak a rekultiválás 
során. A polgármesteri hivatal 
azt állította, hogy az Ave Hargi-
ta Kft. vállalt kötelezettségként 
adósuk a tervekkel, melyeket 
nem hajlandó elkészíteni. A szol-
gáltató pedig úgy érvelt: azt vál-
lalták, amit az akkori törvények 
előírtak. 

– Átadtuk a dokumentumo-
kat a polgármesteri hivatalnak, 
várjuk a választ, nyitottak va-
gyunk az együttműködésre – 
mondta tegnap Tóth László. 

A cég ügyvezető igazgatója 
szerint a város nem azt akarta 
érvényesíteni, ami a szerződé-
sükben szerepel, hanem a vállalt 
kötelezettségeik többszörösét. 
Tóth arra is emlékeztetett, hogy 
Székelyudvarhely már 2001-ben 
gondolt a szeméttelep bezárá-
sára, akkor terveztette meg a 
munkálatnak a kivitelezését. Mi 
több, a megyében egyedüliként 
alkalmazta a 2005/349-es tör-
vény előírásait, amelyek a hul-

ladéktermelőket arra kötelezik, 
hogy a szeméttelepek bezárására 
pénzalapot létesítsenek, ebből a 
pénzalapból finanszírozva a maj-
dani bezárást. 

Tóth szerint cégük a 2001-es 
dokumentumok alapján vállalta 
a bezárási munkálatok elvég-
zését, az engedélyek beszerzése 
során viszont nyilvánvalóvá vált 
számukra, hogy az időközben 
megváltozott törvénykezés már 
nem engedi meg a 2001-es terv 
szerinti munkálatok elvégzését. 

– Az új körülmény új tervek 
és engedélyek elkészítését igé-
nyelte, ezeket beszereztük, ezért 
hát a szerződésben foglalt köte-
lezettségeink kimerültek – tette 
hozzá Tóth László. 

Eurómilliók kellenek 
Jelen pillanatban valamivel 

több mint 600 ezer eurót fordít-
hat a város a telep környezettu-
datos felszámolására, számítá-
sok szerint viszont több millió 
euró kellene erre a célra – a re-
kultiváció akár hatmillió euróba 
is kerülhet. A teljes rekultiválás 
– melynek célja nem csak tájesz-
tétikai jellegű – több lépésből 

áll. Első mozzanatként egyfajta 
szabályozásra kerül sor, kisebb 
területre hordják össze a tele-
pen felhalmozott hulladékot, 
és beföldelik azt. Ezt követően 
egy-két év múlva kezdődhet el 
a tulajdonképpeni rekultiváció, 
mely során szigetelik a lerakót, 
kivezetik a csurgalékvizet, a 
gázokat, illetve utolsó mozza-
natként növényi takaró kerül a 
telepre.

őriztetni kell
Az újraművelést versenytár-

gyalás során egy erre szakoso-
dott, vélhetően föld- és gátépítési 
múlttal, tapasztalattal rendelke-
ző vállalkozás fogja elvégezni. 
Tóth László közölte, nem sok 
rekultiválásban jártas cég van Ro-
mániában, vállalatuknak viszont 
van tapasztalata ezen a téren, vé-
geztek már hasonló munkákat. 
Így akár az is megtörténhet, hogy 
ha neveznek és nyernek, ők fogják 
elvégezni a betakarási teendőket, 
természetesen fizetség ellenében. 

– Mindenképpen jó lenne va-
lamit lépni, hiszen a teleppel most 
is sok a gond, őriztetni kell – sum-
mázott Tóth László.

Szemétdomb a város végén. A közeljövőben eltüntetik a tájsebet fotó: balázs attila 



Körkép
társadalom

A bukaresti Bioromoil Automa-
tic Stations vállalkozás önki-
szolgáló üzemanyagtöltő állo-
mást épít a Bethlenfalvi út és 
a Kaufland között, az utóbbi 
tulajdonában levő üres terü-
letre. Ugyanitt körforgalmat is 
kialakítanak. Tegnap a vállalat 
vezérigazgatója tudatta lapunk-
kal, hogy amint a hőmérséklet 
átlag öt fok fölé emelkedik, el 
is kezdik az építkezést. 

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

Egy éve a bukaresti Bioromoil 
Automatic Stations vállal-
kozás azzal a kéréssel fordult 

a székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatalhoz, adjanak engedélyt egy 
benzinkút építésére a Bethlenfalvi 
úton, a Kaufland előtti üres téren, 
pontosabban a főút és a vasúti sínek 
közötti területen. A hivatal az enge-
délyért cserébe azt kérte, hogy épít-
senek körforgalmat is, hisz ellenkező 
esetben az amúgy is zsúfolt keresz-
teződésben kaotikussá válik a forga-
lom. A harmadik székelyudvarhelyi 
körforgalmat tehát nem városi bü-
dzséből, hanem magántőkéből épí-
tik meg, illetve hamarosan üzembe 
helyezik a térség első önkiszolgáló, 
bioüzemanyagot forgalmazó töltő-
állomását is.

Farkas Domokos, a polgármes-
teri hivatal urbanisztikai osztályá-
nak vezetője lapunknak nyilatkoz-
va elmondta: a Bioromoil minden 
szükséges engedélyt megkapott, 
így bármikor nekifoghatnak az 
építkezésnek.

Érdeklődésünkre Laurenţiu 
Argeşan, a Bioromoil Automatic 
Stations vezérigazgatója közölte, 
abban a pillanatban, mihelyt a 
hőmérséklet átlag plusz öt Celsius-
fok fölé emelkedik, el is kezdik a 
beruházást – mint hozzátette, mi-
nimálisan ennyi meleg kell a külső 
építkezésekhez. A vezérigazgató 
ugyanakkor azt is megerősítette: 
az épülő benzinkút közelében ta-

lálható útkereszteződésben kör-
forgalmat is kialakítanak. 

Olcsóbb üzemanyag
Egy AutoMat önkiszolgáló 

benzinkútaknál rendszerint két-
féle benzint, illetve gázolajat for-
galmaznak. Nincs kiszolgáló sze-
mélyzet, fizetni készpénzzel vagy 
bankkártyával lehet, illetve a cégek 
AutoMat kártyát is beszerezhet-

nek. A kutaknál nemcsak olcsóbb 
az üzemanyag, hanem csökken a 
tankolási idő is. A romániai váro-
sokban már felszerelt AutoMat 
kutaknál egy előrecsomagolt 
snack- és üdítő-automata is mű-
ködik, illetve számos kútba BRD-
bankautomatát is beépítettek. 
Nagyobb településeken egy ilyen 
töltőállomást átlagosan naponta 
250 kliens keres fel.

Az alapötlet nem egyedi, 
világszerte működnek automa-
ta benzinkutak, Romániában 
a Rompetrol üzemeltet hason-
ló állomásokat. A Bioromoilt 
egyébként négy olyan ex-
rompetrolos menedzser alapí-
totta, akik a Rompetrolnál a 
hasonló ötleteket, elképzelé-
seket (Rompetrol Express, Fill 
and Go) kidolgozták. 

MAgánBerUházáS 

Önkiszolgáló benzinkút és körforgalom épül
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AutoMat töltőállomás. Kutas nincs, csak bank- és üdítőautomata  fotó: automatromania.ro 

A legutóbbi közvélemény-kutatásokat, felméré-
seket tekintve a két jelző rokon értelmű: ha valaki 
magyar, az eleve pesszimista. Az uniós felmérések 
szerint Magyarország lakosságánál csupán Görög-
ország és Portugália lakossága borúlátóbb, az erdé-
lyi magyarság pedig szorosan Magyarország előtt 
helyezkedik el ebben a rangsorban. Míg Románia 
lakosságának 23 százaléka gondolja úgy, hogy a 
jövőben jobban fog élni (24 százalék gondolja az 
ellenkezőjét), addig a romániai magyarságnak csupán 15 
százaléka, Magyarország lakosságának 12 százaléka bí-
zik abban, hogy jobbra fordul sorsa (s ezt ne tessék politikai 
értelemben venni!), addig a borúlátók aránya az erdélyiek 
körében 39 százalék, Magyarország lakossága viszonyla-
tában pedig 42 százalék.

Olvasom a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
(bármit is jelentsen ez, ugyanis így leírva a név egy olyan 
nemzeti – azaz országos – intézetet jelöl, amely kisebbség-
kutatással foglalkozik, holott az intézmény román neve 
azt sugallja, hogy a nemzeti kisebbségek problematikáját 
kutatja!) Közélet és közérzet Erdélyben című kutatásá-
nak nemrégiben közzétett jelentésében: a megkérdezettek 

mintegy 80 százaléka gondolta úgy, hogy az országban a 
dolgok rossz irányba haladnak. Sovány vigasz, hogy a jelek 
szerint kilábaltunk a mélypontból, ugyanis 2010 decem-
berében még nagyobb volt a pesszimisták aránya, mint a 
felmérés időpontjában, 2011 decemberében.

A lakosságot foglalkoztató gondok között első helyen a gaz-
dasági természetűek állnak, a nyelvi jogok kérdése a háttérbe 
szorult.

Mindezek dacára érdekes a hazai magyar politikai közeg 
megítélése: a magyar szavazók 57 százaléka biztos elmenne 
szavazni, s a biztos szavazók 72,6 százaléka az RMDSZ 
jelöltjeire voksolna. Az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy 
csökkent a választási kedv, miközben az RMDSZ szava-

zóbázisa stabil. Nagy viszont a távolmaradók és a 
bizonytalanok aránya. Mindezek fényében azzal az 
adattal sem tudok mit kezdeni, hogy a megkérdezet-
tek 40 százaléka elégedetlen az RMDSZ kormány-
zati szerepvállalásával.

Tartok tőle, hogy nem ilyen egyértelműek ezek az 
adatok, térségenkénti és korcsoportonkénti bontásban 
kellene megvizsgálni őket ahhoz, hogy teljes képet 
kapjunk. Biztosan, ezek az adatok a felmérés meg-

rendelőjének rendelkezésére állnak, s le is vonja a megfelelő 
következtetéseket.

A választásokig még közel egy teljes mozgalmas esztendő 
van hátra – hacsak nem sikerül az ellenzéknek kicsikarni az 
előrehozott választásokat –, addig meg minden potenciális 
választási szereplő arra készül, hogy ne a közvélemény-kuta-
tásokat nyerje meg, hanem a választásokat. Ehhez viszont a 
pesszimisták arányát kell csökkenteni. Ami nem lesz könnyű 
feladat, mert jelen állás szerint a ’magyar’ szinonimája a 
’pesszimista’.

Magyar és pesszimista
                    NézőpoNt n Sarány István

0733–553014

hargitanépe Udvarhelyszék, Székelyföld, az ország és a nagyvilág hírei

Velünk teljes a kép Előfizetésért hívjon!



Annak ellenére, hogy a korábbi 
évadhoz viszonyítva kevesebb 
táncossal működik az Udvar-
hely Táncműhely, a 2011–2012-
es évadban több bemutatót 
tudnak színpadra vinni, mint 
ahány eddig volt az intézmény 
történetében. A tánckar múltjá-
ról, jelenéről, terveiről Miklós 
Leventével, a táncműhely igaz-
gatójával beszélgettünk. 

– Összehasonlítaná az elmúlt 
és a 2011-2012-es évadot? Több 
nehézséggel küszködnek, mint ko-
rábban?

– Az elmúlt évadban (2010–
2011) születtek szép eredmények, 
akkor készült a mai napig is ját-
szott Varázsének című előadá-
sunk. Ezzel ünnepeltük a magyar 
kultúra napját. Már ötödik alka-
lommal sikerült megrendeznünk 
a Tánc Tavaszát, emellett az Össz-
tánc Ősszel-t, amelyek az egész 
város kiemelkedő eseményei közé 
tartoznak. Egyrészt úttörők va-
gyunk, hiszen volt közös előadá-
sunk a Tomcsa Sándor Színházzal 
és a gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színházzal is. Készülünk 
egy újabb közös produkcióra, 
amit majd ősszel viszünk színpad-
ra. Elmondható, hogy az elmúlt 
évadban szép eredményeket ér-
tünk el annak ellenére, hogy elég 
kevesen vagyunk. A nehézségek 
évről évre nőnek, a kormány meg-
szorításai miatt. Fizetéseket nem 
lehet emelni, a legtöbb táncos 
500 és 700 lej között keres. Ezért 
a fizetésért örvendünk, hogy ná-
lunk vannak.

– Hány táncossal működik je-
lenleg a tánckar? Milyen előadások 
vannak tervben?

– Pillanatnyilag hat lány és há-
rom fiú táncosunk van. Az évad 
elején távozott a tánckarból Antal 
József munkatársunk, aki bedol-
gozóként még eljátssza azokat a 
darabokat, amelyekben korábban 
szerepelt. A legtöbb esetben ti-
zenegy embert lehet a színpadon 
látni. Függetlenül attól, hogy ke-
vesebben vagyunk, valahogy úgy 
alakult a mostani évad, hogy több 
előadásunk lesz, mint korábban. 
A Juhász Zsolt által rendezett 
Ködből, csöndből-t bemutattuk 

már, készülünk a Hüvelyk Matyi 
interaktív gyerekelőadásra, vala-
mint egy ehhez hasonló műsor is 
tervben van, amely iskolákban és 
vidéki kultúrházakban kerül be-
mutatásra a gyerekeknek. Három 
egyéni műsor is készül, hiszen a 
munkatársaink meg szeretnék 
mutatni a bennük rejlő tehetsé-
get. Az egyiket Albert Éva tán-
cosunk készíti Pál Leventével. A 
másodikat Györfi Csaba rendezi, 
ebben Gáll Kata táncol. A harma-
dikat Antal József készíti, habár 
már nem aktív tagja a tánckarnak. 
A három darab bemutatója febru-
ár–márciusban lesz. Megtörtén-
het, hogy közülük néhány kávé-
zókban kerül majd bemutatásra. 
Az évad következő bemutatójára 
áprilisban kerül sor, amely során 
Uray Péter, a sepsiszentgyörgyi 
M-Studio művészeti vezetője fog 
velünk dolgozni. Ez kontakttán-
con alapszik. A mostani évad-
ban több bemutatónk van, mint 
amennyi eddig volt összesen a 
tánckar történetében. Az egyéni 

előadásokkal együtt hat bemuta-
tóról beszélhetünk.

– Ekkora személyzettel lehet 
dolgozni?

– Az új évadban a legelső be-
mutatónkban, a Ködből, csöndből 
címűben már csak heten táncol-
tak. Nem katasztrófa, hogy csak 
ennyien vagyunk: a létszámhoz 
alkalmazkodva építkezik a tánc-
műhely. Olyan előadásokat pró-
bálunk megvalósítani, amelyek 
erre a tánckarra valók. Sohasem 
voltunk hatalmas tánckar, össze 
sem lehet hasonlítani a Maros 
Művészegyüttessel, ahol tizenkét 
pár táncos van a színpadon. A 
létszámunkból adódóan nagyon 
sok stúdióelőadást készítünk. 
Az Udvarhely Táncműhely be-
állítottsága első sorban nem a 
hagyományos néptánchoz kötő-
dik, hanem kortárs táncszínházi 
nyelvet beszél. Természetesen 
van néptáncon alapuló fekvő elő-
adásunk is.

– Az Udvarhely Táncműhely 
képzéseire milyen az igény?

– A gyerektáncház működik. 
Albert Éva és Pál Levente oktatja 
a táncot a kicsiknek. Emellett heti 
rendszerességgel kerül sor táncház-
ra. Itt az elején megtanulnak egy 
fajta táncot, utána élesben kipró-
bálják. Tudni kell, hogy a táncház 
nem diszkó, de az idősebbek mel-
lett nagyon sok fiatal is eljár ismer-
kedni ezzel a szórakozási formával. 
Ahogy az oktatók mondják, min-
den héten új arcok jelennek meg. 
Nagy érdeklődés van még a taní-
tó- és óvónők számára szervezett 
továbbképzésre is.

– Idén is megszervezik a Tánc 
Tavaszát?

– Biztosan igen, habár még 
nem tudjuk, mekkora volumenű 
lesz. Már megnyertünk egy pályá-
zatot, és figyelemmel követjük a 
tavaszi pályázati kiírásokat.

Antalfi József

Egyetlen évben sem vonzott 
ennyi érdeklődőt Udvarhelyen 
a magyar kultúra napja ren-
dezvénysorozat: minden ese-
ményen telt ház volt, akár egy 
kisebb teremben megszerve-
zett könyvbemutatóról, akár a 
művelődési ház nagytermében 
megtartott, vasárnapi gálaest-
ről beszélünk – értékelt Szőcs 
Endre a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont 
igazgatója.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Nyolc éve már, hogy 
ugyanabban az időszak-
ban tartják meg a Ma-

gyar Kultúra Napja rendezvény-
sorozatot, hogy idén mégis láto-
gatottabbak voltak a programok, 
talán annak tudható be, hogy si-
keresebb volt a népszerűsítésük – 
véli Szőcs Endre a forrásközpont 
igazgatója. 

Az igazgató azt mondja, eddig 
többször is a rossz időjárási körül-
ményekre gyanakodtak, ha alka-
lomadtán kisebb volt a látogatók 
száma. Ezúttal azonban időjárás-
tól függetlenül az udvarhelyiek 
szép számban voltak jelen, a leg-
kisebbektől a legidősebbekig.

– Nem szívesen hasonlítga-
tok, mert bevett szokás, hogy 
mindig a legfrissebb a legjobb, de 
számunkra is hihetetlen ez a nagy 
érdeklődés – értékelt az igazgató, 
elárulva, hogy igazi csapatmun-
ka rejlik az esemény mögött. Ma 
már azért is könnyebb a szervezői 
munka, mert bejáratott lett ez a 
kulturális megmozdulás.

Szőcs Endre hozzátette, hogy 
az eddigi kiadások során talán 
nem minden alkalommal talál-
ták meg a legnagyobb érdeklő-
désnek örvendő rendezvényt, de 
nem is mindig ez a cél. Többször 
gondolkoztak azon, min kellene 
változtatni, esetleg valamit ki-
venni, mert az sem jó, ha túl sűrű 
a program. Ugyanakkor a még 
több ember megmozgatása céljá-
val néhány újítás is szóba került.

Ami viszont jövőre sem fog 
megváltozni, az a szervezési 
alapelv: helyi értékeket, embe-
reket, művészeket, kiadványo-
kat bemutatni, és a gálaesten is 
Udvarhelyszék határain belüli 
produkciókat színpadra vinni.
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Gazdag műsorral kecsegtető táncosok
kULTÚrA-nAPi MérLEg 

Telt ház volt 
mindenhol

Művelődés

> A héten zárva tart a könyv-
tár. Mától kezdve péntekig zárva lesz 
a székelyudvarhelyi városi könyvtár. A 
kapukat legközelebb szombaton nyitják 
meg az olvasók előtt. Az intézmény zár-
va tartását az indokolja, hogy a könyvtár 
átáll a HunTéka programra, amely kö-
vetkeztében egy teljesen új számítógépes 
rendszert alakítanak ki, amely a remé-
nyek szerint megkönnyíti majd az ott 
dolgozók, mind pedig az olvasók dolgát. 
A négynapos szünet alatt az intézmény 
munkatársai egy képzésen vesznek rész, 
hogy elsajátítsák az új rendszer kezelési 
technikáját. Erdélyben hatodikként csat-

lakozik az udvarhelyi intézmény a ma-
gyar fejlesztésű könyvtári programhoz. 
A Magyar Termék nagydíjas HunTéka 
mindent tud, ami egy korszerű integrált 
közgyűjteményi rendszertől elvárható. 
Beleépültek azok az évtizedes fejlesztői 
és ügyfélszolgálati tapasztalatok, ame-
lyeket könyvtáros, muzeológus, levél-
táros és informatikus szakemberek más 
rendszerek honosítása és forgalmazása 
során szereztek. A HunTéka tulajdon-
képpen a magyar közgyűjtemények igé-
nyeihez messzemenően alkalmazkodni 
tudó fejlődőképes, testre szabható, ru-
galmas rendszer.hí
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Miklós Levente: Szép eredményeket értünk el fotó: antalfi józsef 



Legutóbb 2007-ben volt ek-
kora a hótakaró vastagsága 
Székelyudvarhelyen: tegnap a 
Csereháton 23 centit mértek. A 
meteorológusok szerint továb-
bi havazás várható, s az elkö-
vetkező napokban a levegő is 
lehűl. A közlekedésrendészek, 
valamint a mentősök szerint 
a havas, jeges utak miatt nem 
nőtt a balesetek száma a város-
ban. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Hargita megyében teg-
nap csupán a Bucsin-
tetőn és a Zetelakán 

található meteorológiai állo-
máson mértek nagyobb havat, 
mint Székelyudvarhelyen: het-
ven, illetve harminc centiméte-
res volt a hóréteg, Udvarhelyen 
pedig huszonhárom centimétert 
mértek. A Hargita megyében 
működő meteorológiai állomá-
sok közül a gyergyóalfalvinál 

mérték a legvékonyabb hóré-
teget, itt hétfőn délelőtt mind-
össze négy centiméter vastagsá-
gú volt a hó. Az utóbbi időben 
Csíkszeredában sem havazott 
túl sokat, csak nyolc centimé-
teres hótakarót mértek a helyi 
meteorológusok. 

– Nem tudom, mi lehet az 
oka, hogy csak a környékünkön 
nagyobb a hóréteg, talán itt szo-
rul meg jobban a hideg levegő, 
hiszen máshol is hull csapadék, 
csak nem hó formájában – mond-
ja Dósa Ágnes. Az udvarhelyi 
meteorológiai állomáson há-

romóránként mérik a lehullott 
csapadékot, a hőmérsékletet, va-
lamint a hótakaró vastagságát. A 
csapadékmennyiséget egy henger 
alakú edénybe gyűjtik össze, amit 
kiolvasztva, mérőhengerben ele-
meznek ki.

Udvarhelyen legutóbb 2007-
ben volt húsz centiméternél vas-
tagabb a hótakaró, akkor huszon-
négy centit mértek.

– Nagyobb havazás 1985-ben 
volt legutóbb Székelyudvarhelyen, 
ekkor negyvenhárom centiméteres 
hó hullott, azóta csupán alulról kö-
zelítette a harminc centit – nyilat-
kozta lapunknak Pál Imre. A maros-
vásárhelyi meteorológiai központ 
munkatársa szerint a 2000-es évek 
elején huszonhárom és huszonhat 
centi közötti értékeket mértek. Pál 
arra figyelmeztet, hogy a napokban 
újabb havazásra lehet számítani, 
csupán pénteken szakadozik fel 
jobban a felhőzet, ugyanakkor a 
hétvége felé akár mínusz húsz fokig 
is lehűlhet a levegő.

Bár a nagy hó miatt nehézkes 
a közlekedés Udvarhelyen, még-
sem történt kirívóan sok közleke-
dési baleset.

– A havazás miatt történt egy-
két kisebb baleset az elmúlt na-
pokban, azonban ezek nem vol-
tak súlyosak – tudatta lapunkkal 
Ioja Viorel, a székelyudvarhelyi 
közlekedés-rendészet vezetője. 
Ioja szerint elenyésző azok szá-
ma, akik a jogszabály dacára nem 
használnak téli abroncsot a havas, 
jeges utakon. A közlekedés-ren-
dészet vezetője ígéri: továbbra is 
szigorúan figyelik az autósokat, 
a vétkesek pedig súlyos bünteté-
sekre számíthatnak.

Dr. Ambrus Józseftől, az ud-
varhelyi mentőszolgálat vezető-
jétől megtudtuk, a havazás miatt 
az elmúlt napokban törésekhez, 
ficamokhoz nem riasztották a 
szolgálat munkatársait, a mentő-
autók pedig fennakadás nélkül 
közlekedtek a gyakran havas, jeges 
utakon is.

Biztonságosan csak délelőtt tíz 
óra után lehet közlekedni Ud-
varhelyen, az utakat szórják, de 
későn kezdik a munkát, s akad-
nak utcarészek, ahol nem jár az 
ekés autó. Fagyban a Cserehátra 
vezető Kuvar utca a legveszélye-
sebb, inkább az Éltetőkút utcát 
válasszuk, udvarhelyi taxisok vé-
lekednek a téli útviszonyokról.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Éjjel-nappal úton vannak, jé-
gen, hóban, fagyban is oda 
kell eljutniuk, ahova hívják 

őket. Az városi útviszonyokról kér-
deztük az udvarhelyi taxisokat.

Egyikük minden reggel fél hat-
kor kezdi a munkát. Elmondja, az 
utak takarítása legtöbbször fél nyolc-
kor kezdődik, szerinte túl későn, 
tegnap például az Eötvös József ut-
cában, a régi pékségnél fél tizenket-
tőig még nem takarították el a havat. 
Úgy véli, nem lehet minduntalan 
arra hivatkozni, hogy „a tél nem 
nyár.” – Csinálgatják a dolgukat, ezt 
elismerem, de szerencséjük is van, 
mert napközben hamar felenged a 
fagy – mondja.

Van akit a szemetesautó bosz-
szant, mert kellemetlen úgy kez-
deni a napot és a hetet, hogy a 
Bethlenfalvi vagy a Szentimre 
utcában kuncsafttal az autóban 
félórán keresztül araszolgatnak, 
mert nincs lehetőség előzni. Mint 
mondja, szűk az utca, kaotikus 
a forgalom, ott a hó is, és hétfőn 
reggel kocsiban ülve várják, hogy 

kiürítsék a kukákat. Szerinte erre 
oda kellene figyelni, a hivatalban 
szólhatna valaki, hogy a szemetet 
éjjel szállítsák el.

Néhány panaszban a járdáikat 
tisztító lakók is érintettek. Bevett 
szokás, hogy a hóeke távozását köve-
tően szinte azonnal visszalapátolják 
a havat a járdáról az útra, mondván, 
hogy az autók majd úgyis „eljárják.” 
Többen is egyetértettek abban, 
hogy a havat nemcsak félretolni kel-
lene, hanem valahogyan el is kellene 
hordani.

A leggyakoribb panasz 
A taxisok leggyakoribb panasza 

az utak szórásával kapcsolatos, sze-
rintük túl későn kezdik a munkát, 
időbe telik, amíg végigmennek a vá-
roson. Elárulták, hogy sajnos a Cse-
rehátat utoljára hagyják, s addig csak 
kerülőúton közlekednek. Ilyenkor a 
kliensnek többet kell fizetnie, nem-
ritkán zúgolódik is miatta.

– Kegyetlen két napunk volt, 
csapadék nem esett, de estére jeges-
csúszós lett minden, s amíg nem 
kezdett havazni, senki nem foglal-

kozott az utakkal. Talán péntek este 
szórták utoljára, aztán vasárnap reg-
gelig eltűntek – hangzik egy másik 
vélemény.

Akad olyan fuvarozó is, aki elé-
gedett az utak szórásával, sőt úgy 
véli, hogy az elmúlt évekhez képest 
némi előrelépés is tapasztalható. 
Nincs panasza a főutakra sem, mint 
mondja, itt előbb-utóbb eltolják a 
havat, viszont akadnak olyan utcák 
(Solymossy, Gábor Áron, Rózsa), 
ahol abszolút nem jár az eke. Lehet 
itt közlekedni, de csak jó gumikkal 
és lassú tempóban.

Megtudtuk, hogy néhány mel-
lékutcában, ahova nem jár autó, a 
lakók szórják az utat az ottani lá-
dákban tárolt sós homokkal. Fagyos 
idő vagy komolyabb havazás esetén 
a taxisok a Kuvar utcát illetik a „ke-
gyetlen” jelzővel, a múlt héten valaki 
neki is ment egy ottani oszlopnak. A 
balesetek elkerülése végett ilyenkor 
az Éltetőkút utcát ajánlják. Kiderült 
még, hogy ekkor Farcád és Lengyel-
falva felé is veszélyes közlekedni, 
akadnak olyan taxisok, akik nem is 
vállalják be ezeket a fuvarokat.

Tizennyolc – tizenhat engedélye-
zett, valamint két nem engedé-
lyezett –  sípálya szerepel Hargita 
Megye Tanácsának honlapján. 
Ebből is látszik, a környéken van 
választási lehetősége annak, aki 
a téli sportok ezen ágának hódol. 
A sízéshez azonban nem elég a 
hely, a további költségek (felsze-
relés és pályabérlés, utazási költ-
ség, esetleg szállás és étkezés) 
sokakat az egynapos „szórako-
zásra” korlátoz, míg vannak, akik 
kevésbé költséges téli sport után 
néznek.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Nagyon szeret sízni a család 
apraja-nagyja, de három 
gyerekkel ez egyáltalán nem 

olcsó mulatság – mesélte lapunknak 
egy háromgyermekes családanya. – 
Saját felszerelésünk van, a gyerekekét 
kétévente cserélni kell. Sajnos megfi-
zethetetlen számunkra, hogy együtt, 
mind az öten egy napra kimenjünk 
mondjuk Hargitafürdőre. Hogy a 
mozgás mégis meglegyen, beszerez-
tünk egy-egy pár korcsolyát, a kor-
csolyázásban merül ki a téli sporto-
lásunk – fogalmazott.

A fenti példa nem egyedi, de a 
pénzhiány és más egyéni gondok 
ellenére forgalmasak a környékbeli 
sípályák. Az elmúlt hétvégén az or-
szágútról is jól kivehető sor kígyó-
zott a tolvajos-tetői sípálya felvonója 
alatt, a parkoló tele volt autókkal. 
Igaz, a lankás oldalt nemcsak a gya-
korlott sízők, snow-boardosok vet-
ték igénybe, sífutó és túrázó csopor-
tok használták ki a kedvező időjárást, 

míg a pálya aljában  gyermekek szán-
kóztak, tanuló sízők barátkoztak a 
lécekkel.

Hargitafürdőre látogatva szin-
tén tömegekbe ütközik az ember. 
Egy itteni panziótulajdonos el-
mondása szerint, amióta beállt az 
igazi tél, megsokszorozódott a szál-
lóvendégek száma. – Húsz helyfog-
lalásból egy magyar, a többi turista 
mind román vidékekről érkezik: 
Bákóból, Brăiláról, Vrancea me-
gyéből – újságolja a vendéglátó, aki 
társaihoz hasonlóan profitál a moz-
galmas hétvégékből. Szálláshelytől 
függően van ahol 70 lej egy éjszaka 
reggelivel, míg vannak olyan pan-
ziók, ahol 8–10 euró (34–45 lej) a 
szállás étkezés nélkül.

Szokást nem csinálnak belőle, 
de alkalmanként megengednek ma-
guknak egy hétvégi kiruccanást – új-
ságolja egy fiatal pár. Felszerelésük 
van, ételre-szállásra nem költenek, az 
üzemanyag és a pályabérlés  80–100 
lejjel könnyíti meg a zsebüket.

– Homoródon a Lobogó sípá-
lyára jártunk ki a hétvégén. Fel-
szerelésem nincs, tehát azt is bé-
relnünk kellett, a teljes felszerelés 
25 lej. Napi bérletet váltottunk, 
ami fejenként 30 lej. Ami kényel-
metlen a környékbeli pályákon, 
hogy 500 méter lesíklásért ki kell 
állnom egy hosszú sort a felvonó-
nál, ami megint csak egyenként 
viszi fel az embereket a tetőre 
– mesélte megkeresésünkre egy 
tanuló síző. Azok a sportolók, 
akiknek a lankás, rövid pályák 
nem jelentenek kihívást, inkább 
a külföldi síparadicsomokat ré-
szesítik előnyben.

TováBBi HAvAzás, lEHűlÉs várHATó

Öt éve nem volt ekkora hó

ÚTviszonyoK TAxisszEmmEl

Bosszúságok fuvaros módra
Az igAzi TÉllEl BEindulT A TÉli sporToK idÉnyE

A kiváltságosoké a sízés öröme?

társadalom
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Hópingpong. Járdáról útra, útról járdára kerül hó fotó: balázs attila

A Solymossy utca. Hóekét ritkán lát fotó: balázs attila



Bőrönd Ödön, Tengerecki Pál, 
a Cipelő cicák, Maszat, Rumini 
és számtalan más kedvenc, raj-
zolt vagy versben-mesében le-
írt figura ünnepli megalkotóját 
csütörtök délután és szombat 
délelőtt a csíkszeredai Guten-
berg Könyvesboltban. A gyer-
mekeknek szánt rendezvények-
kel csütörtökön Tamkó Sirató 
Károly, szombaton Berg Judit 
születésnapját ünneplik. 

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Ezentúl rendszeresen tarta-
nak mesedélutánt, játszó-
házat a gyerekek és szüleik 

számára a Petőfi utcai Gutenberg 
Könyvesboltban. A város talán 
legreprezentatívabb, de biztosan a 
legtöbb körültekintéssel és szere-
tettel válogatott gyermekirodal-
mi kínálatát nyújtó könyvesboltja 

ezekkel a rendezvényekkel kíván 
újabb lépést tenni afelé, hogy a 
gyerekek megkedveljék az olva-
sást, megtapasztalják, milyen ki-
váló szórakozást, élményt jelent 
egy-egy kedvenc figurával vagy 
dallammal eljátszani. A gyermek-
délutánok apropóját klasszikus 
és kortárs szerzők születésnapjai 
adják.

 – Csütörtökön – Tamkó 
Sirató Károly születésnapjára 
emlékezve – a délután öt órától 
hétig zajló összejövetelen a kicsik 
a Kaláka együttes dallamaiban 
találkozhatnak Bőrönd Ödönnel 
vagy az elsőrangú életösztönnel 
rendelkező nanduval, Tengerecki 
Pál világ járása pedig diafilmen 
elevenedik meg. A gitáron ját-
szó Hompoth Arthurral a kicsik 
megtanulhatják a költő néhány 
megzenésített versét, aki pedig 
olvasgatni, könyvet lapozni sze-

retne, nyugodtan elvonulhat va-
lamelyik sarokba a kedvenceivel 
– mondta el a gyermekdélutánok 
szervezője, Tőzsér Kinga.

Szombaton délelőtt tizenegy-
től egyig Berg Judit meseíró min-
den korcsoporthoz szóló figurái 
– például Maszat, a Cipelő cicák és 
Panka, vagy a már nagyobbakkal 
barátkozó Rumini – szaladgálnak 
majd a polcok között. A könyves-
boltban tartott közös nemezelé-
sen akár elő is varázsolhatja őket 
az, akinek kedve lesz hozzá, de 
tartanak diafilmvetítést, és előke-
rülnek a társasjátékok is. 

– Azt szeretnénk, ha a gyere-
kek és szüleik közösen játszhatná-
nak a mesekönyvek – ingergazdag 
– környezetében, hogy a gyerekek 
barátkozzanak egymással és a me-
sekönyvekkel, fellapozzák őket, 
saját fantáziájukban elevenítsék 
meg a figurákat, az élmény pedig 
szorosan összekötődjön bennük a 
könyvekkel, a versekkel, az illuszt-
rációkkal – fogalmazott Tőzsér 
Kinga. (x)
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Tíz százalékot elengednek

A Magyar Kultúra Napja előtt 
tisztelegve a Gutenberg Köny-
vesbolt hétfőtől, január 23-
ától  egészen a hónap végéig 
kedvezményt ajánl a könyvet 
szeretőknek: a boltba betérők 
tíz százalékkal olcsóbban vásá-
rolhatnak meg minden köny-
vet, hangoskönyvet, diafilmet, 
diavetítőt, CD-t, játékot…

csík

GyeRMeKPRoGRAMoK A GuTenBeRG KÖnyveSBolTBAn

Fülbemászó verssorok 
születésnapi mulatsága

nehezíTi A hAGyoMányoS éleTfoRMáT A Só

Aláírásgyűjtés indult 
a Gyimesekben a szánútért

Kovács András Ferenc egy korábbi látogatásán a könyvesboltban fotó: kőrössy erika

szánkózó fiatalok. A hagyományos életforma és a turizmus szempontjából is fontos 

Kissé másképpen értelmeznék 
a Gyimesekben a jól karbantar-
tott téli utat, mint ahogyan azt 
a törvény betűje azt előírja. A 
lakosok inkább a jó szánutat ré-
szesítik előnyben a feketére ta-
karított, csúszásgátló anyaggal 
megszórt szakaszokkal szem-
ben. A magyarázat egyszerű: 
már évszázadok óta szánnal 
hordják le a hegyről a nyáron 
készített szénát.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Furcsának tetsző kéréssel ke-
resték meg többen a helyiek 
közül a Gyimesközéploki 

Polgármesteri Hivatalt: ne taka-
rítsák feketére a patakok mentén 
a havasok felé vezető utakat, sőt 
ha lehet, mellőzzék a csúszásgátló 
anyag kiszórását. Az ok egyszerű, 
a csángó élet kétlakiságában rejlik. 
Mint ismeretes, a Gyimesekben a 
gazdálkodók nyaranta a havasi ka-
szálókra, a nyári szállásra vonul-
nak, itt készítik el az állatok szá-
mára szükséges téli takarmányt. 
Az évszázadok óta bevett szokás 
szerint a csángók telente is kijár-
nak, két rúddal meghosszabbított 
bakszánon vontatják le a nyáron 
feltakart szénát a hegyről. Főként 
a nehezebben elérhető oldalak-
ból hordják telente haza a szénát, 
olyan helyekről, amelyek megkö-
zelítése szekérrel is nehéz. A rossz 
nyelvek szerint a széna alatt néha 
egy-egy szál fa is lecsúszik a hegy-
ről, ám ez sokak szerint „bocsána-
tos bűn”, az elmúlt évek fejetlen 
erdőirtásáért nem a gazdálkodók 
által szekérderékban, szánon ha-
zacsent famennyiség a felelős. 

A csúszásgátlóval megszórt 
úton viszont nem csúszik a szán, a 

takarítást, sózást pedig csak a falu 
végéig végzik az utászok, onnan 
a töretlen hóban igen nehezen 
lehet továbbmenni szekérrel a ha-
vasra. Az igavonó állatot nagyon 
megterheli egy-egy ilyen út. Mi-
hók Péter polgármester jól ismeri 
a helyiek életmódját, hajlana is a 
mindenki számára elfogadható 
megoldásra.

– Többen megkerestek, ér-
tem és jogosnak érzem a kérel-
met, ám jeleztem, hogy ez így 
nem elég, csak akkor tudunk 
lépni, ha a kérésüket írásban, 
szervezetten, az egyes patakok 
lakosai túlnyomó többségének 
aláírásával ellátva nyújtják be. 
Tudomásom szerint az ívek kör-
bejárnak, gyűjtik az aláírásokat 
azok, akiknek kell a szánnal jár-
ható út – nyilatkozta Mihók. 
Hozzátette: megoldható, hogy 
a hórétegből valamennyit leta-
karítanak az útról, annyit, hogy 
autóval is járható legyen, de 
mégis keményre taposott szánút 
maradjon az úttesten. Ehhez 
azonban szükséges a gépkocsival 
közlekedők beleegyezése, illetve 
az, hogy fokozott óvatossággal 
közlekedjenek az érintettek az 
említett szakaszokon. Igazából 
nincsenek különálló, egymással 
szembefeszülő táborok, legtöbb 
esetben az emberek ugyanazok, 
az udvarokon ott az autó és a 
szán is. Befele autóval, kifele 
szánnal közlekednének. Külön 
érv a szánút mellett, hogy a téli 
turisztika kedvelt attrakciója 
a vendégek számára szervezett 
lovasszános kirándulás. 

– A legtöbb látogatónak igé-
nye van erre, a helyieknek pedig 
jól jön a kiegészítő kereset – nyi-
latkozta egy gyimesi vendéglátós. 



csík

2012. január 24., kedd  | 7. oldal Körkép
több száz jeles személyiség, esemény gyűjteménye

Megjelent az Origo  
évfordulós különszáma

HN-információ

Mintegy háromszáz év-
forduló időrendi fel-
sorolása és több mint 

nyolcvan részletesebb, képes 
bemutatása található a szereda.
Origo csíkszeredai programma-
gazin 2012-es, Helytörténeti év-
fordulók című tematikus külön-
számában. A kerek évfordulók 
jegyzéke nemcsak csíkszeredai 
személyiségeket, eseményeket 
foglal magában, hanem vala-
mennyi csíki település számára 
érdekes lehet.

„Mind a múlt megbecsülése, 
mind a jövő megélése érdekében 
fontos lépés helytörténeti neve-
zetességeink megismerése” – írja 
a különszám bevezetőjében Mi-
hály Réka, a programmagazin 
felelős szerkesztője, aki felhívás-
sal fordul az olvasókhoz, segítsé-
güket kérve egy minél átfogóbb, 
részletesebb adattár összeállítá-
sában a neves csíki személyekről, 
eseményekről. 

A lapunk munkatársa, Daczó 
Katalin által szerkesztett évfor-
dulós különszámban olvasha-
tunk többek között arról, hogy 
száz éve jött létre a csíkszeredai 
sebészet, hogy száz éve született 
Csíkszeredában Élthes Csa-
ba, az amerikai vívóválogatott 

edzője, aki nyolc olimpián vett 
részt a csapattal, vagy hogy ki-
lencvenöt éve látogatott Károly 
király Csíkszeredába – kétszer 
is... A kiadvány 3000 példány-
ban jelent meg, és ingyenesen 
igényelhető a Városháza 139-
es irodájában, a szereda.Origo 
szerkesztőségében, ugyanakkor 
a kiadó megpróbálja eljuttatni 
a vidéki polgármesteri hivata-
lokhoz is. A csíki helytörténeti 
jellegű évfordulókat – gyergyói 
és udvarhelyszéki eseményekkel 
kiegészítve – a szereda.Origo 
jóvoltából lapunk olvasói is na-
pirenden követhetik majd.

megalakulása utáni első ren-
dezvényét tartotta pénteken a 
Csíkszeredában működő magyar 
tudomány Háza. A megbeszélés 
témája a különböző tudományte-
rületek közötti együttműködés, 
a tudományos információk ára-
moltatása volt. biró A. zoltán 
professzor, az intézmény egyik 
kezdeményezője vázolja a ren-
dezvény céljait, az intézménynek 
a térség tudományos életében 
betöltött szerepét, a tudomány 
és a közélet összefüggéseit.

– A Magyar Tudomány Háza 
a tudományos kutatás elősegíté-
sét, az információ-áramoltatást, 
a térségben született tudományos 
eredmények népszerűsítését tűzte 
ki célul. A pénteki fórumon konkrét 
tennivalókat jelöltek ki a résztve-
vők. Melyek azok?

– Ebben a térségben sokan fog-
lalkoznak tudománnyal, sok féle 
területen, s jelentősek a szakmai, 
kutatási eredmények is. Tudomá-
nyos vagy kutatóintézet azonban 
nagyon kevés van, ezért a tudo-
mányos témákkal foglalkozók 
jelentős része egyedül dolgozik. 
Előnyösebb helyzetben vannak az 
egyetemi oktatók, de sokan dol-
goznak egyetemi kereteken kívül. 
Szükség van olyan szervezeti keret-
re és szolgáltatásra, amely egyfelől 
segít abban, hogy kívülről minél 
több információ, kapcsolat érkez-
zen a térségbe, másfelől arra, hogy 
a térség tudományos potenciálja 
kifelé jobban megmutatkozzon. 
Jelenleg ott tartunk, hogy a tu-
dománnyal foglalkozók is keveset 
tudnak egymásról, a térségbeli 
ismertség is szerény mértékű. A 
legelső lépés ezért az adatbázis-
készítés, a térségben dolgozók 
számára rendszeresen hírlevél kül-
dése, a térségben született tudo-
mányos termékek számbavétele, 
a rendezvényszervezés erősítése, 
avagy például annak biztosítása, 
hogy a térség szakmai eseménye-
iről, tudományos eredményeiről 
szóló hírek bekerüljenek a Magyar 
Tudományos Akadémiának abba 
a hírlevelébe, amely a külföldi ma-
gyar tudományosság eredményeit 
ismerteti széles körben.

– Mennyire jutnak el a tudo-
mányos információk a székelyföldi 
térségbe? Hogyan tudja segíteni az 
intézmény az információ-áramol-
tatást?

– A tudományos eredmények-
kel vagy a tudományos élet műkö-
désével kapcsolatos információ-
kat mindenki megpróbálja ma 
is megszerezni a rendelkezésére 
álló eszközökkel. Erre érdemes 
rásegíteni rendszeres, minél szé-
lesebb kört érintő információ-
gyűjtéssel, -terjesztéssel. Nagyon 
fontos például a tudományos 

publikációkhoz való hozzáférés. 
Ezek internetalapú elérhetősége 
szinte naponta bővül, változik. 
Egész biztosan sokkal több ilyen 
információforrást tudunk majd 
ajánlani, mint amennyit a kuta-
tók egyenként fölfedeznek. De a 
térségben született vagy a térség-
gel kapcsolatos szakmai eredmé-
nyek internetalapú megjelenítése 
is olyan kihívás, amely gyakran 
meghaladja az egyéni lehetősége-
ket. Neves szakemberek, előadók 
meghívásával is támogatni tudjuk 
a szakmai tájékozódást és kapcso-
latépítést. 

– Sok tudományterület számos 
képviselője kutat ebben a térségben. 
Az általuk elért eredmények meny-
nyire ismertek?

– Azt gondolom, hogy ezen 
a téren sok a tennivaló. Nem 
könnyű tudományt művelni, 
ugyanakkor a saját munka me-
nedzsmentjével is foglalkozni, 
különösen azok számára nehéz 
ez, akiknek a tudományos mun-
ka nem főfoglalkozásuk. Olyan 
szervezeti keretre van szükség, 
amely érdekelt abban, hogy min-
den tudományos munkáról hírt 
adjon, illetve támogassa azt, hogy 
a tudományos munkák legyenek 
nyilvánosan is hozzáférhetők. A 
térség tudományos publikációiról 
összegzést, a kiadványokból teljes 
körű gyűjteményt kell készíteni.

– Hogyan lehetne népszerűsíte-
ni a tudományos teljesítményeket?

– Nem csupán a szakmai ter-
mékek megmutatására van szük-

ség, az is fontos, hogy maguk a 
kutatók, a tudománnyal foglal-
kozók is megmutassák magukat. 
Beszéljenek nyilvánosan szak-
mai kérdésekről, munkájukról, 
az általuk művelt tudományte-
rület eredményeiről vagy kihí-
vásairól. A térségi sajtó, televí-
zió, rádió sokat segíthet ebben, 
mint ahogyan a nyilvános ren-
dezvények is. A nagyszámú té-
véfilm sokat segít ebben, de azt 
gondolom, hogy a tudományos 
ismeretterjesztés személyes for-
májára is szükség van, erre is van 
fogadókészség.

– Az itt vagy másutt született 
tudományos eredményeket meny-
nyire használják a döntés-előké-
szítésben vagy a döntéshozásban?

– A tudományt művelők és a 
közintézményeket működtetők 
közti együttműködés fontosságát 
mindenki hangsúlyozza, mégis 
kevés, ami ezen a téren történik. 
A két területnek más a működé-
si módja, más a logikája, mások a 
céljai, nem könnyű összekapcsolni 
őket, még ideiglenesen sem. Eb-
ben a térségben reális esélyt ad az 
együttműködésre, hogy nagyon 
sok a térségfejlesztési feladat. Ha 
lassan is, de kezd előtérbe kerülni 
a hosszabb távú tervezés, s ezt már 
nem érdemes igényes szakmai ala-
pozás nélkül végezni. Itt látok 
esélyt arra, hogy a tudományt 
művelők is szerepet kapjanak. 
Fontos jelzésnek tartom, hogy a 
megyei önkormányzat a Magyar 
Tudomány Háza kezdeményezés 
indulását támogatja.

Sarány István

beszélgetés biró A. zoltán professzorrAl 

A tudományos kutAtás eredményeinek népszerűsítéséről

Sok a térségfejlesztési feladat

HIrdetéS
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Környezetszennyezési illetéK – 

Egy év haladékot kaphatnak 

 hirdetés

A járművek kibocsátotta szen�-
n�ezésre alkalmazott illeték 
megállapítására eg� új jogsza-
bál�, a 2012/9-es törvén� alapján 
kerül sor január 13-tól. Ug�anez 
a törvén� értelmében amen�-
n�iben különbség mutatkozik 
a 2011/140-es törvénn�el jóvá-
hag�ott 2008/50-es sürgősségi 
kormán�rendelet alapján annak 
idején megállapított és befizetett 
illeték és a most hatál�os jog-
szabál� szerint megállapított ér-
tékszint között, akkor az érintett 
gépkocsi-tulajdonos a különbözet 
visszatérítésére jogosult. A jog-
szabál� előírásainak g�akorlatba 
ültetésével kapcsolatosan január 
13-án megjelent a módszertani 
normákat jóváhag�ó 2012/9-es 
kormán�határozat, valamint az 
Országos Adóüg�nökség elnö-
kének az illeték-megállapítási 
eljárást jóváhag�ó 2012/28-as 
rendelete. Tehát elméletileg az 
üg�intézés jogi keretei adottak. 
A g�akorlat viszont mást mutat, 
nevezetesen azt, hog� az üg�in-
tézés terén akadtak problémák.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Módszertani norma ide 
vagy oda, az nem tisz-
tázott mindent. S ilyen 

összefüggésben furcsállandó az is, 
hogy a módszertani normában 
szerepel egy olyan előírás is, mi-
szerint egyes okiratok kiállítására 
és kibocsátására vonatkozóan, az 

> Moody’s: ronthatnak Románia hi-
telminősítésén a tüntetések. A megszorí-
tásokat ellenző tüntetések ronthatnak az 
ország hitelminősítésén, ugyanis a kormány 
a demonstrációk miatt nehezebben folytat-
hatja a strukturális és pénzügyi reformokat. 
Emiatt pedig előfordulhat, hogy leminősí-
tik az országot – közölte a Moody’s, amely 
első ízben tett említést a romániai tünteté-
sekre. A hitelminősítőnél Románia besoro-
lása jelenleg Baa3-as, ez a bóvli kategóriát 
közvetlenül megelőző, még éppen befek-
tetésre ajánlott szint. A minősítő kiemeli, 
hogy hasonló tüntetések más európai or-
szágokban is felütötték a fejüket, sőt egyes 

esetekben még erőteljesebbek, többek 
között a gazdasági hanyatlás és a szociális 
kedvezmények csökkentése miatt. Emel-
lett, figyelembe véve, hogy idén választások 
lesznek, nem meglepőek az ellenzék által 
támogatott demonstrációk. Az elmúlt két 
évben Románia teljesítette az összes felté-
telt, amelyet a nemzetközi hitelszerződések 
megköveteltek. Még akkor is, amikor nép-
szerűtlen intézkedésekre kényszerült, mint 
például a közalkalmazottak elbocsátása, 
bérek csökkentése, pótlékok levágása és az 
áfa megemelése. Az intézkedések nyomán a 
költségvetési deficit a 2009-as 9%-ról tavaly 
4,4%-ra csökkent – emeli ki a Moody’s.

> Világszerte kétszázmillió embernek 
nem lesz idén állása. Az idén világszerte 
200 millióra emelkedik a nyilvántartott 
munkanélküliek száma, ami 27 milliós 
növekedés a világméretű gazdasági válsá-
got megelőző időszakhoz képest – mutat-
ta ki a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO). Az ILO felmérése szerint az orszá-
gok túlnyomó többségében a foglalkozta-
tottság messze elmarad a 2008-ban elmé-
lyült válság előtti szinttől. A legfejlettebb 
ipari államok közül csupán Ausztráliában 
és Németországban sikerült növelni a 
munkaviszonyban állók arányát a válságot 
megelőző időszakhoz képest a legutóbbi, 

2011-es adatok alapján. A válság különö-
sen nagy erővel sújtja a 15 és 24 év közötti 
korosztályt. A regisztrált munkanélküli-
ek száma ebben a korcsoportban az idén 
várhatóan 74,8 millió lesz, ami 4 milliós 
növekedés 2007-hez, a válság előtti utolsó 
teljes évhez viszonyítva. A fiatalkori mun-
kanélküliséget csupán három fejlett ipari 
országban – Ausztriában, Németország-
ban és Svájcban – sikerült visszaszorítani 
a 2007-es szint alá. A munkaügyi szerve-
zetnél azzal számolnak, hogy a következő 
tíz évben világszerte összesen 600 millió 
munkahelyet kellene létrehozni a társadal-
mi béke fenntartása érdekében. hí
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A szennyezési illetéket többszörösen szabályozták, de bevezetése így is elhalasztódhat

Uniós helyzeTkép

Még egyszer 
az inflációról

Az eurostat a minap n�ilvánosságra hozta az eurózónába 
tartozó, valamint az uniós országok inflációs rátájára 
vonatkozó múlt esztendei adatokat. ezek szerint az 
Unió egészében az éves infláció elérte a 3 százalékot. 
Románia esetében az 3,2 százalékos volt.

H. Z.

A minap ismertettük az Országos Statisztikai Intézet 
közleményét a múlt esztendei infláció alakulásával 
kapcsolatosan. Abban az szerepelt, hogy 2011 decem-

berében a megelőző esztendő azonos időszakához viszonyítva 
a fogyasztói árindex 3,14 százalékos volt, ugyanakkor az elmúlt 
esztendő során az 50,79 százalékos növekedést mutatott 2010-
hez viszonyítva. A szóban forgó számadatokat állítólag uniós 
viszonylatban is jónak minősítették. Az Eurostat statisztikája 
másabb tényállást tükröz. Hogy felkerekítették-e vagy sem, azt 
nem tudni, de az tény, hogy hivatalos közleményükben Ro-
mániában 2011 decemberében 3,2 százalékkal növekedtek a 
fogyasztói árak, éves viszonylatban pedig 5,8 százalékkal. Ez az 
érem egyik oldala. Van egy másik, amely ugyancsak kedvezőt-
len: uniós viszonylatban azon országok közé tartozunk, ame-
lyek esetében 2011 decemberében a megelőző esztendő azo-
nos időszakához viszonyítva a fogyasztói árindex viszonylag 
jelentős mértékben növekedett. Azzal a 3,2 százalékkal nem-
igen tartozunk a jól teljesítők soraiba. Németországban példá-
ul 2,3, Görögországban 2,2, Máltában 1,3, Szlovéniában 2,1 
volt az inflációs ráta, hogy a svédországi 0,4 százalékosról ne is 
beszéljünk. Az is igaz viszont, hogy Szlovákia, Lettország, Ma-
gyarország és Lengyelország esetében jóval meghaladta a 3,5 
százalékot, a legnagyobb, 4,6 százalékos Szlovákiában lévén. 
Éves viszonylatban a már említett 5,8 százalékkal sajnos lista-
vezetők lettünk. Az összehasonlítás kedvéért: az Bulgáriában 
3,4, Csehországban 2,1, Magyarországon és Lengyelországban 
3,9 százalékos volt. Még az utánunk következőket is nagy tá-
volság választja el Romániától. Írország esetében 5,1, Szlovákia 
esetében pedig 4,1 százalékos volt. Az Eurostat közleménye arra 
is választ ad, hogy milyen „súlyponttal” szerepelnek a főbb ter-
mékek fogyasztói árai az infláció alakulásában. A hazai hivatalos 
statisztikában viszont csak a különböző áruféleségek árindexei-
nek az alakulása van feltüntetve, így nehéz képet alkotni arról, 
hogy alakult a lakosság tényleges vásárlóereje. Az Unió esetében 
pedig elismerik, hogy az energiaárak 9,7 százalékkal voltak ma-
gasabbak, mint 2010 decemberében, s ez kedvezőtlenül hatott ki 
a vásárlóerő alakulására. Az energiaárakat illetően pedig minde-
nekelőtt a földgáz ára volt az, amely igen kedvezőtlenül alakult. 
Romániában a lakossági földgázfogyasztás díjszabását tavaly ez 
év márciusa végéig befagyasztották. Igy nem befolyásolhatta 
kedvezőtlen irányba az infláció alakulását. Legalábbis egyelőre 
nem. Hasonló a helyzet a hőenergia-fogyasztás díjszabása tekin-
tetében is. Az 2011 decemberében a megelőző esztendő azonos 
hónapjához viszonyítva 24,8 százalékkal drágult. Romániában 
a repülőgépjáratok menetjegyárai nem drágultak, sem pedig 
a személygépkocsik vagy a mosógépek, továbbá távközlési, 
valamint a szállodai szolgáltatások díjszabásai sem. Ezeknek 
visszafogó hatásuk volt az infláció alakulására. De ez gyenge 
vigasz a kisebb jövedelműek, mindenekelőtt a nyugdíjasok 
számára. A nyugdíjas nemigen szokott repülőgéppel utazni, 
személygépkocsit sem szokott vásárolni és szállodai vendég-
ként sem igen tartják nyilván. Őt inkább a liszt, a kenyér, az 
étolaj, a cukor és a tej fogyasztói árának az alakulása foglal-
koztatja, pontosabban, aggasztja.

hargitanépe



azokkal kapcsolatos eljárást jóvá-
hagyó közös miniszteri rendelet 
fog megjelenni. Hogy miért volt 
erre szükség és hogy miért nem a 
módszertani normák pontosítot-
ták az ügyintézés minden moz-
zanatát, azt nem tudni. De azt 
igen, hogy az elmúlt hét során a 
gyakorlatba ültetésben illetékes 
hatóságok problémákkal szem-
besültek. Nos, a közös miniszteri 
rendelet időközben megjelent, 
nevezetesen a Hivatalos Közlöny 
január 20-i számában. A környe-
zetvédelmi és erdőgazdálkodási, 
valamint a közpénzügyi miniszter 
2012/85/62-es közös rendeleté-
ről van szó. 

Hét űrlap egy illetékhez
Az lényegében a már említett 

különbözet megtérítési eljárását 
hagyja jóvá. Ez vonatkozik azokra 
az összegekre is, amelyek esetében 
a megelőző időszakokban jogerős 
és visszavonhatatlan bírósági dön-
tések születtek. A közös miniszteri 
rendelettel jóváhagyták az eljárás-
sal kapcsolatos űrlapok modelljét 
és azok tartalmát is. Hét külön-
böző okiratról/űrlapról van szó, 
azok egy részét az ügyfélnek kell 
kitöltenie, a másik részét pedig az 
illetékes adóhatóságoknak. Úgy 
is fogalmazhatnánk, hogy a most 
megjelent rendelet révén lehetővé 
vált az ügyintézés útjának egyen-
getése. Hogy ez ténylegesen sike-
rülni fog-e vagy sem, az ezután fog 
kiderülni, de megtörténhet, hogy 
továbbra is akadnak gondok. 

Nincsenek adatbázisok
Így például a közös rendelet 

7-es mellékletében szerepel az a 
bizonylat, amely révén igazolan-
dó a szennyezési illeték vissza-
térítése/vissza nem térítése. Ezt 
a bizonylatot az illetékes adó-
hatóságnak 48 órán belül kell 
kibocsátania. Már ha módjában 
áll, mert amennyiben az egyko-
ri tulajdonos lakhelye egy más 
megyében van, mint annak a 
személynek a lakhelye, aki meg-
vásárolta és be akarja jegyeztet-
ni a járművet, akkor nem biztos, 
hogy erre elegendő lesz a 48 óra. 
Állítólag erre nem lesz gyakor-
lati lehetőség, mert az adatbá-
zisok nem állnak rendelkezésre. 
Ennek a bizonylatnak a hiányá-

ban pedig nem kerülhet sor a 
jármű forgalomba beíratására 
az új tulajdonos nevére. Hallani 
arról is, hogy a visszatérítendő 
összeg kiszámítására vonatkozó 
különböző képletek révén nyert 
eredmények közt eltérés mutat-
kozhat. Ha ez így igaz, akkor 
ugyancsak félreértések, problé-
mák adódhatnak. 

Nem lehet eladni 
a „kényszervégrehajtott” 
autókat?
A törvény még a tavaly meg-

született, azaz lett volna idő arra, 
hogy annak a gyakorlatba ültetésé-
vel kapcsolatos összes kérdést tisz-
tázzák körültekintően és előrelá-
tóan. A jelek szerint ez nem így 
történt, ilyenképpen pedig görön-
gyösnek bizonyult/bizonyul az 
ügyintézés útja. Nem számoltak 
bizonyos hátulütőkkel sem, azok-
kal a fonák helyzetekkel, amelye-
ket előidézhet ez a törvény. Ilyen 
természetűekre már lapunk is 
utalt. És ebben az összefüggésben 
megemlíthetünk egy ugyancsak 
„meglepetést” kilátásba helye-
zőt: minden jel arra mutat, hogy 
nemigen lesz lehetséges az egykor 
elkobzott, valamint az adótarto-
zások okán kényszervégrehajtás 
alá vont személygépkocsik érté-
kesítése. Mármint azoké, ame-
lyek esetében annak idején nem 
fizettek be környezetszennyezési 
illetéket. Igen, mert az esetek túl-
nyomó többségében a kikiáltási ár-
nál is nagyobb lesz a befizetendő 
szennyezési illeték.
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problémák akadnak az ügyintézés terén is

a tulajdonosok az eladásra

Gazdaság

> Kassai távozik az E-Startól, Soós 
Csaba lesz a vezérigazgató. Az E-Star, 
a gyergyói fűtéshálózatot is működte-
tő társaság hivatalos bejelentése szerint 
Kassai Ákos vezérigazgatói jogviszonya 
2012. január 20-án közös megegyezés 
alapján megszűnt – írja a portfolio.hu 
magyarországi gazdasági hírportál. 

Kassai Ákos igazgatósági tagságáról 
ezzel egy időben lemondott. A társaság 
igazgatóságának hétvégi döntése alap-
ján a vezérigazgatói tisztséget 2012. 
január 21-től, határozatlan időre szóló 
megbízással, Soós Csaba, az igazgatóság 
elnöke tölti be. Soós Csaba az E-Star 

alapítója és egyben nagytulajdonosa is, 
37%-os részesedéssel bír a vállalatban. 
„Az igazgatóság örömmel vette, hogy 
Soós Csaba vezérigazgatóként vissza-
térve átveszi a cég operatív vezetését.  
Úgy véljük, hogy az ő vállalkozói tu-
dása ismét növekedési pályára állítja az 
E-Start” – mondta Konrad Wetzker, az 
igazgatóság tagja. 

Kassai Ákos 2010 elején érkezett az 
RFV-hez, akkori elmondása szerint fel-
adata a cég nagyobb növekedésre való 
felkészítése és a vállalati szintű finan-
szírozás kialakítása volt. Vezetése alatt 
a vállalat két, méreteiben a korábbiakat 

meghaladó romániai projektet (Maros-
vásárhelyen és Zilahon) szerzett, majd 
2011 tavaszán kidolgozták a társaság 
középtávú stratégiáját, és jelentették be 
a lengyel EETEK akvizíciót, amivel egy 
újabb országba sikerült az E-Starnak be-
lépnie. 

A finanszírozási források megszerzé-
se azonban a korábban reméltnél lassab-
ban haladt előre, a menedzsment tervei 
a marosvásárhelyi és zilahi beruházások 
emiatt nem indultak el, ami miatt a 
harmadik negyedéves gyorsjelentéssel 
a vállalat egy jelentős profit warningot 
tett közzé.hí

rf
ol

ya
m

Borbély László javasolta a szennyezési illeték 
befizetésének elnapolását

Bebizonyosodni látszik a kormányzati előrelátás hiánya, legalábbis 
a törvény egyes előírásai alkalmazásának következményeit illető-
en: Borbély László környezetvédelmi és erdőgazdálkodási minisz-
ter tegnap bejelentette, hogy a kormánykoalíció ülésén javasolta 
a szennyezési illeték befizetésének elnapolását 2013 januárjáig 
mindazon személygépkocsik eladása esetén, amelyeket 2007. ja-
nuár 1-je előtt írattak be a forgalomba. Erre a törvénymódosításra 
vonatkozóan a holnapi kormányülésen fogadhatnak el sürgősségi 
kormányrendeletet. A törvény összes többi előírása viszont érvény-
ben marad, azaz az első ízben beíratásra kerülő járművek esetén az 
illetéket azok alapján állapítják meg. Továbbá hatályban maradnak 
az esetleges különbözet-visszatérítésre vonatkozó jogszabályozási 
előírások is. Így akik eladnák régi autójukat, még egy évig megte-
hetik, anélkül, hogy az illetéket befizessék. Megjegyzendő, hogy a 
kormányrendeletnek nem lehet visszamenőleges hatálya. 

Új informatikai rendszer 
a kereskedelmi törzskönyvi hivataloknál

Szünetel a bejegyzési 
tevékenység

Február 6-tól kezdődően a Kereskedelmi Törzskönyv-
be való bejegyeztetési tevékenység új integrált infor-
matikai rendszerben fog működni – áll az Országos 
Kereskedelmi Törzskönyvi Hivatal (ONRC) minapi köz-
leményében. Az új informatikai rendszer „beültetése” 
okán január 30. és február 3. között szünetel a bejegy-
zési tevékenység.

H. Z.

Az átállás időigényes, és ennek okán a törzskönyvi 
hivatalok rákényszerültek az ügyfélfogadás ideig-
lenes felfüggesztésére. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 

hogy a szóban forgó időszakban a kereskedelmi törzsköny-
vi hivatalokhoz nem lehet benyújtani bejegyzési kéréseket. 
Ugyanakkor a január 20–25. között benyújtott kérések 
megoldása elnapolódik két nappal. Ez vonatkozik a január 
20-a előtt benyújtott kérésekre is, amennyiben azok meg-
oldási határidejét annak idején a január 25-öt követő idő-
pontban jelölték meg. Ilyenképpen január 26-a az az idő-
pont, ameddig megoldást nyernek az előzőleg benyújtott 
bejegyzési kérések. 

A január 26.–február 3. közti időszakban az elektroni-
kus rendszerben (SFEI) benyújtott kérések (bejegyeztetés, 
törlés stb.) ügyintézése is szünetel. A levelezés útján (példá-
ul postai úton) továbbított kéréseket ugyanebben az idő-
szakban is iktatják, de a kereskedelmi törzskönyvbe történő 
bejegyzésükre csak február 6-tól kezdődően kerül sor, de 
legkésőbb február 10-ig. Egyébként ezeknek a kéréseknek 
a feldolgozására már az új informatikai rendszerben kerül 
sor. Az ügyfélfogadás tekintetében megjegyzendő azonban 
az, hogy a szóban forgó időszakban az információ-szol-
gáltatási, valamint a másolat-kibocsátási tevékenység nem 
szünetel, azt folyamatosan végzik. A RECOM online-
szolgáltatást ugyancsak felfüggesztik, de arra a február 3–7. 
közötti időszakban kerül sor. 

Összegezve: február 6-tól a kereskedelmi törzskönyvi 
hivatalok tevékenysége visszaterelődik a normális mederbe, 
a RECOM online-szolgáltatás pedig február 7-től lesz új-
ból működőképes. 
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A gyógyszerek forradalmian új 
generációjának tartott „okos” 
tab letták a bennük található 
szen zor segítségével értékes 
in formációkkal látják majd el 
a pá cienst és kezelőorvosát.

Várhatóan ez év szeptembe-
rétől kereskedelmi forga-
lomban is kaphatók lesz-

nek a gyógyszerek legújabb ge-
nerációjának számító intelligens 
tabletták, amelyek beépített szen-
zor segítségével nyomon követik 
a felhasználók gyógyszerszedési 
szokásait. Komoly problémát je-
lent ugyanis, hogy a betegek nem 
megfelelő módon szedik a szá-
mukra felírt gyógyszereket, főleg 
ha egy nap többfélét, ráadásul el-
térő időpontban kell bevenniük.

A Nature tudományos magazin-
ban megjelent cikk szerint a Helius 
névre keresztelt rendszer legfonto-
sabb vívmánya, hogy a gyógyszerek 
tényleges felhasználásáról ad hiteles 
információt. A tablettát és a hozzá 
kapcsolódó adatrögzítő rendszert 
korábban több száz, többek között 
magas vérnyomással, cukorbeteg-
séggel, szívbetegséggel vagy tuber-
kulózissal küzdő páciensen tesztel-
ték sikerrel.

Hogyan működik
a rendszer?
A technológia lényege az ehető 

jeladó, amelyet a gyógyszerrel együtt 

kell bevenni, de arra is van lehetőség, 
hogy a szenzort a gyártási folyamat 
során közvetlenül a tablettákba épít-
sék. A lenyelt jeladó (amely minimá-
lis mennyiségű rezet és magnéziumot 
tartalmaz) működését a gyomorsav 
aktiválja, és az így nyert energia fel-
használásával jeleket továbbít a beteg 
bőrére ragasztott vevőegységnek. 

A külső, leginkább sebtapaszra 
emlékeztető egység méri és rögzíti a 
pulzust, a testhőmérsékletet és a lég-
zésfrekvencia változásait, az adatokat 
mobiltelefonra is továbbítani lehet, 
hogy azokat később a kezelőorvos 
kiértékelhesse.

Ehető hőmérő is létezik már
Az „ehető” szenzorok haszná-

lata több évtizedre nyúlik vissza. 

A NASA az 1980-as években le-
nyelhető hőmérőket fejlesztett ki 
az űrhajósok testhőmérsékletének 
mérésére, de kifejlesztettek már 
olyan gyógyszerbe épített kamerát 
is, amely az emésztőrendszerről 
belsőleg tud képet alkotni – utób-
binak széles körű elterjedése a sok 
páciens számára gondot okozó na-
gyobb tablettaméret miatt kevésbé 
valószínű. 

A kutatók szerint a szervezeten 
belül alkalmazott szenzoron alapu-
ló technológiák nagy reményekkel 
kecsegtetnek, de meg kell találni a 
diagnosztika azon területeit, ahol 
a szenzoros vizsgálat olcsóbb vagy 
hatékonyabb a hagyományos, em-
beri szervezeten kívüli diagnosztikai 
eljárásoknál. (origo.hu)

A naponta elfogyasztott vízmeny
nyiség szerepet játszhat a vér
cukorszint szabályozásában, így 
aki elegendő vizet iszik, annál a 
cukorbetegség kialakulásának is 
kisebb az esélye – állítják ameri
kai kutatók.

Cukorbetegséggel foglalkozó 
(Diabetes Care című) szak-
lapban megjelent kutatás 

szerint a megfelelő mennyiségű fo-
lyadék – lehetőleg víz – fogyasztása 
a 2-es típusú cukorbetegség kialaku-
lásának megelőzésében is segíthet. A 
jelenség hátterében a vazopresszin 
(más néven antidiuretikus hormon, 

ADH) áll, amely a szervezet vízvisz-
szatartásának szabályozásában vesz 
részt. Amikor a szervezet nem meg-
felelően hidratált, a vazopresszin 
szintje megemelkedik, és ennek ha-
tására a vesék kevesebb vizet válasz-
tanak ki. Ezzel egyidejűleg a hormon 
a májat vércukortermelésre serkenti, 
és ez hosszú távon az inzulintermelő 
képesség és az inzulinválasz csökke-
néséhez vezethet.

A csaknem egy évtizedig tartó, 
a folyadékfogyasztási szokások és 
a vércukorszint közötti összefüg-
géseket feltérképező vizsgálatban 
több mint 3000 egészséges, 30 és 
65 év közötti felnőtt vett részt, 

akik a kutatás kezdetekor kivétel 
nélkül normál vércukorszinttel 
rendelkeztek. Kilenc év elteltével a 
résztvevők körülbelül negyedénél 
(800 főnél) alakult ki 2-es típusú 
cukorbetegség vagy enyhe vér-
cukorszint-emelkedés. Kiderült, 
hogy a napi szinten legtöbb vizet 
(fél és 1 liter között) fogyasztóknál 
a cukorbetegség kockázata kb. 30 
százalékkal alacsonyabb volt, mint 
a legkevesebb vizet fogyasztóknál. 
A kutatók vizsgálták más folyadé-
kok, pl. alkohol vagy cukros üdítő-
italok bevitelét is, csakúgy, mint az 
egészséget érintő egyéb tényezőket, 
pl. a testsúlyt és a mozgás mennyi-
ségét, de figyelmen kívül hagyták a 
táplálkozási szokásokat.

A kutatás újabb szemponttal 
egészítette ki a vízfogyasztás fontos-
ságára vonatkozó ismereteinket, de 
nem tudott egyértelmű ajánlásokat 
adni a 2-es típusú cukorbetegség 
megelőzéséhez szükséges vízfogyasz-
tás mennyiségéről. A vízfogyasztás 
önmagában nem csodaszer: a víz-
bevitel és a táplálkozás egészének 
összefüggéseire is érdemes figyelmet 
fordítani, ezek feltárása további ku-
tatások feladata lesz.

Az egyik leggyakoribb típusú gyer
mekkori agyhártyagyulladás ellen 
hatékony az új vakcina, amelynek 
klinikai próbáiról chi lei kutatók 
a The Lancet orvosi folyóiratban 
számolnak be.

Mint a BBC hírportálja 
írta, Nagy-Britanniában 
évente körülbelül 2 ezer 

ilyen esetet jelentenek be, főként 
5 év alatti gyerekeknél fordul elő a 
meningitis B típusa. A meningitis 
B kórokozója ellen nehéz egyetlen, 
univerzális vakcinát előállítani, mert 
több ezer, egymástól csak kissé elté-
rő baktériumtörzs okozhatja a be-
tegséget. A meglévő oltóanyagok az 
agyhártyagyulladást kiváltó baktéri-
umtörzsek közül csak négy-öt ellen 

kínálnak védelmet. A 4CMenB jelű 
új vakcinát úgy állították elő, hogy 
több ezer meningitis B baktérium-
törzs genetikai összetételét elemez-
ték, azt keresve, hogy milyen közös 
elemeik vannak, amelyek célpontul 
szolgálhatnak egy hatékonyabb vak-
cinának. Tanulmányok azt mutat-
ták, hogy kisgyerekeknél hatékony 
az új vakcina, a Chilei Egyetem kuta-
tói most a 11 és 17 év közötti korosz-
tálynál vizsgálták hatékonyságát. A 
védőoltás két adagja csaknem teljes, 
100 százalékos védettséget nyújtott 
azoknak, akiknek beadták. A védő-
oltás a vakcinálási program hatékony 
eleme lehet azokban az országokban, 
ahol gyakori a meningitis B-vel való 
fertőzés, így az Egyesült Államok-
ban és Európában is.

Átlag egy nappal hosszabbítja 
meg a magas vérnyomásban 
szenvedők életét minden egyes 
hónapnyi pontos gyógyszersze
dés – állapították meg amerikai 
követéses tanulmány készítői.

Akülönböző hatásmóddal 
működő vérnyomáscsök-
kentők hatékonyságának 

bizonyítására számos nagyszabású 
vizsgálatot folytatnak. Ezek közé 
tartozik az alapvetően vizelethajtó 
hatású klórtalidon tanulmányozá-
sa, amelyet a nyolcvanas évek köze-
pén vizsgáltak a SHEP elnevezésű 
tanulmányban. A SHEP csaknem 
ötezer résztvevőjét 1985–1988 kö-
zött gyűjtötték össze. A betegek 
megfigyelése öt évig tartott, és a 

gyógyszer abban az időszakban ha-
tékonyan csökkentette a vérnyomást, 
és ezzel együtt az agyi katasztrófa és 
az infarktus gyakoriságát. Majd két 
évtizeddel ezután a szakemberek 
újravizsgálták a SHEP vizsgálati ala-
nyainak állapotát, beleértve azokét 
is, akik a tanulmány során a hatásos 
tablettától megkülönbözhetetlen 
álgyógyszert, placebót szedtek. A 
halálozási statisztikák egyértelműen 
bebizonyították, hogy a hatásos vér-
nyomáscsökkentőt pontosan szedő 
betegek átlagos életkilátása szív- és 
érrendszeri halálozás szempontjából 
jelentősen hosszabb volt, mint a ke-
zeletlen csoport tagjaié, a teljes idő-
szakra vonatkozóan a klórtalidon-
kezelés mintegy 31 százalékkal javí-
totta az életkilátásokat. 

Megdőlni látszik az a mítosz, 
hogy a tojás egészségtelen, „ér
fal gyilkos” koleszterinbomba, 
amely nek fogyasztásától min
den egész ségtudatos embernek 
tartóz kodnia kell.

Több kutatás is igazolta a 
közelmúltban, hogy az 
étellel a szervezetbe kerülő 

koleszterin elenyésző része jut csak 
a véráramba, és a koleszterinszint 
szempontjából a telített zsírsavak és 
a transz-zsírok jelentik a legnagyobb 
veszélyt. Az amerikai Harvard Egye-
tem Közegészségügyi Intézetének 
munkatársai a tojásfogyasztás és a 
szívbetegségek összefüggéseinek 
vizsgálatakor most azt is kimutatták, 
hogy nincs kapcsolat a tojásfogyasz-
tás és a szívbetegségek kialakulása 
között. Kivételt csak a cukorbetegek 

képeztek, akiknél napi egy tojás el-
fogyasztása enyhén növelte a szívbe-
tegség kockázatát.

Több szempontból is jó hír, 
hogy a tojás végre lekerülhet a til-
tólistáról. Kiváló tápanyagforrás, 
egy átlagos méretű tojás összesen 
7 gramm fehérjét és mindössze 
75 kalóriát tartalmaz. Találha-
tók még benne jótékony hatású 
antioxidánsok (lutein és zeaxanhtin 
nevű karotinoidok), amelyek nél-
külözhetetlen szerepet töltenek be 
a látásélesség és a szem egészségének 
megőrzésében. A tojás ráadásul 
pillanatok alatt és sokoldalúan el-
készíthető, így aki gyors és kiadós 
ételre vágyik, készítsen például 
omlettet. Az omlett változatosan 
fűszerezhető, és igazán pikánssá te-
hető egy kis gombával, sajttal vagy 
sonkával.
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Azok körében, akik elmennének 
szavazni, az erdélyi magyarok 
72,6 százaléka az RMDSZ-re 
adná voksát a parlamenti válasz-
tásokon, az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) a szavazatok 5,1 
százalékát gyűjtené be, a Magyar 
Polgári Párt (MPP) 3,2 százalékot 
szerezne. A legismertebb erdélyi 
magyar politikus Tőkés László, de 
a megkérdezettek kevesebb mint 
fele bízik benne. Kelemen Hunor 
valamivel kevésbé népszerű, de 
bizalmi indexe nagyobb a Tőkésé-
nél. A magyarok közérzete egyéb-
ként valamivel rosszabb, mint a 
románoké, és többségüket pesz-
szimista jövőkép irányítja – derül 
ki a Nemzeti Kisebbségkutató In-
tézet nemrég nyilvánosságra ho-
zott reprezentatív felméréséből. 

HN-információ

Az erdélyi magyar pártok 
iránti szimpátiát, a magyar 
közösség szavazói magatar-

tását, a hazai magyar politika vezető 
személyiségeinek népszerűségét és a 
magyar kisebbség jelenlegi morálját, 
illetve jövőképét vizsgálja az a Köz-
élet és közérzet címet viselő felmérés, 
amelyet Kiss Tamás és Barna Ger-

gő szociológus készített a Nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet számára  
2011. november 25-e és december 
13-a között Erdély 16 megyéjében. 
A felmérés 1190 személy meg-
kérdezésével, reprezentatív minta 
alapján készült, eredményei 95%-os 
valószínűséggel, 2,9%-os hibahatár 
mellett érvényesek. Az adatbázist 
nem, életkor, településtípus és régió 
szerint súlyozták, a kérdezőbiztosok 
öt régióban – Hargita, Kovászna, 
Maros, Partium (Szatmár, Bihar, Szi-

lágy), illetve Közép-Erdély (Kolozs, 
Beszterce-Naszód, Máramaros, Bras-
só, Szeben, Fehér, Hunyad, Temes, 
Arad, Krassó-Szörény) – keresték fel 
otthonaikban a válaszadókat. 

Elégedetlenek vagyunk
az életszínvonalunkkal
A felmérés szerint az erdélyi 

magyar lakosság problémái egyértel-
műen a megélhetési kérdésekkel, az 
életszínvonallal függnek leginkább 
össze. A megkérdezettek egy zárt 
listából választhattak három problé-
mát, amelyek megoldását fontosnak 
tartják. Első három helyen a mun-
kanélküliség, az alacsony fizetések 
és nyugdíjak, illetve az egészségügyi 
kérdések szerepelnek. Hasonló lakos-
sági napirendet mutatnak az európai 
szintű mérések, az Európai Unió-
ban az első öt probléma: a növekvő 
árak, a romló gazdasági helyzet, a 
munkanélküliség, az egészségügy és 
a nyugdíjak helyzete. A nemzeti ki-

sebbségi léthez kötődő kérdések az 
erdélyi magyarok esetében háttérbe 
szorulnak, ezek elsősorban a magyar 
közoktatás és felsőoktatás bővítésé-
hez, a magyar összefogás megvaló-
sításához, az autonómia eléréséhez 
kapcsolódnak.

Borús jövőkép
Az erdélyi magyarok abszolút 

többsége pesszimista az ország irá-
nyának tekintetében, tízből nyolcan 
úgy gondolják, hogy a dolgok Ro-

mániában rossz irányba haladnak, 
9 százalék azok aránya, akik szerint 
a dolgok jó irányba tartanak. A 
közhangulat elsődleges befolyásoló 
tényezője a gazdasági helyzet. Az 
erdélyi magyarok 35 százaléka elége-
dett jelenlegi életkörülményeivel, 63 
százaléka pedig elégedetlen azzal. 

Európai összehasonlításban 
csak Magyarország, Görögország és 
Por tugália lakosai pesszimistábbak 
az erdélyi magyaroknál. Lényeges 
eltérés van e tekintetben románok 
és magyarok között. Az Euro-
barométer adatai szerint Románia 
a lakosság közérzetét tekintve az 
európai középmezőnyben helyez-
kedik el: az emberek 23 százaléka 
gondolja azt, hogy jobban, míg 24 
százalék azt, hogy rosszabbul fog 
élni egy év múlva, míg 49 százalékuk 
nem számít változásra. Ehhez képest 
az erdélyi magyaroknak mindössze 
15 százaléka optimista a jövőjét te-
kintve, a pesszimisták aránya pedig 
39 százalék. Így az erdélyi magyarok 
az európai rangsor utolsó részében 
helyezkednek el. Az ország irányától 
részben függetlenül ítélik meg a vá-
laszadók saját településük fejlődését: 
a megkérdezettek egyharmada véli 
úgy, hogy a településen a dolgok jó 

irányban haladnak, míg 55 százalék 
a rossz irányt érzékelők aránya.

Az RMDSZ-nek kedvező 
választói magatartás
A felmérés szerint a magyar 

szavazókorúak 57 százaléka ven-
ne részt a parlamenti választáso-

kon. Az RMDSZ a szavazótábor 
közel háromnegyedének (72,6 
százalék) a támogatását nyerné 
biztosan el. Az EMNP támoga-
tottsága 5,1, az MPP-é 3,2 szá-
zalék. A román pártok támoga-
tottsága 3,5 százalék. Viszonylag 
jelentős a bizonytalanok aránya 
(15 százalék), a felmérés készítői 
szerint ez az EMNP megalapítá-
sával, illetve a magyar politikai 
pluralizmus megjelenésével áll-
hat összefüggésben. Az RMDSZ 
kormányzati szereplésével a 
megkérdezettek fele elégedett, 
az erdélyi magyar lakosságnak 

mintegy 40 százaléka pedig ne-
gatívnak ítéli meg azt.

Egységpárti magyarok
A megkérdezettek 69 százaléka 

szerint az erdélyi magyarságot csu-
pán egyetlen politikai szervezet kel-
lene képviselje. Ehhez képest csupán 
19 százalékot tesz ki azok aránya, 
akik szerint az erdélyi magyaroknak 
lehetőséget kell adni, hogy több párt 
közül válasszanak. Az egységpártiak 
aránya 2010 előtt növekedett, de el-
sősorban nem a pluralizmust támo-
gatók, hanem a bizonytalanok rová-
sára. A növekedés az utolsó két mé-
rés között is folytatódott, azonban 
most már a pluralizmus híveinek a 
rovására. A választók 84 százaléka 
tartja fontosnak, hogy az RMDSZ 
parlamenti párt legyen.

Tőkést ismerik a legtöbben
Az erdélyi magyarok körében 

továbbra is Tőkés László a legin-
kább közismert politikus (98,4%), 
őt Kelemen Hunor követi 91 szá-
zalékos ismertséggel. Szász Jenőt a 
magyarok 70,7, Toró Tibort 60,1 
százaléka ismeri.

A bizalmat tekintve eltérő sor-
rendet eredményez a felmérés. A 
legtöbben (az összes válaszadó 59 
százaléka) Kelemen Hunorban bíz-
nak meg. Őt követi Tőkés 49 száza-
lékkal, Szász 23 százalékkal, illetve 

Toró 22 százalékkal. Tőkés László 
esetében első alkalommal mérték 
azt, hogy többen vannak azok, akik 
nem bíznak meg benne, mint akik 
megbíznak (50,5 százalék a 49,5 szá-
zalékkal szemben).

A román politikusok közül 
Traian Băsescu, Emil Boc, Crin 
Antonescu és Victor Ponta került fel 
a kérdőívre. Velük szemben általában 
jóval alacsonyabb a bizalom, mint a 
magyar politikusokkal szemben. A 
legtöbben Băsescuban bíznak (19,8 
százalék), amit Boc (17,2 százalék), 
Antonescu (13,7 százalék) és Ponta 
(7,7 százalék) követ.
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Tőkést ismerik, Kelemenben bíznak



Romániából elsőként döntött 
úgy Csúcs Klaus, hogy a 2012-es 
sítájfutó-világkupa összes verse-
nyén részt vesz. A Svédországban 
élő csíkszeredai sportoló pénteken 
már az Amerikai Egyesült Álla-
mokban versenyez, majd Ukrajna, 
Kazahsztán és Svédország lesz a 
vk-futam helyszíne, ahol szintén 
rajthoz áll Csúcs Klaus. A csík-
szeredai sítájfutó Morában edző, 
ugyanakkor ott készült a nemzet-
közi megmérettetésre is, Kalifor-
niába indulása előtt adott interjút 
lapunknak.

– Mi késztetett arra, hogy Svéd-
országban vállalj munkát?

– Alapból a sport miatt köl-
töztünk Svédországba. Sífutó- 
meg biatlon-világkupaszintre akár 
Hargitafürdőn is lehet edzeni, de 
sítájfutáshoz, illetve tájfutáshoz itt 
kell élni. A helyi sígimnáziumnak 
van sítájfutóosztálya. Velük tudok 
heti legalább egy technikai edzést 
tartani, nyáron tájfutás, ősszel 
görsítájfutás (Mora úthálózata 
olyan jó minőségű, hogy gond 
nélkül akárhol lehet görsízni), 
télen pedig sítájfutóedzés, ugyan-
olyan komoly nyomhálózattal, 
mint a versenyeken. Sajnos ott-
hon hiányoztak ezek a technikai 
felkészülési lehetőségek. Emellett 
a legidősebb diákokkal való ver-
sengés (nagyon sok junior világ-
bajnok tanul/tanult már itt) is 
sokat segít.

– Miből áll az ottani munkád, 
hogyan illeszkedtél be a közösségbe?

– A helyi tájfutóklubnál dolgo-
zok edző-menedzserként. A nyári 
szezon alatt készítem elő a techni-
kai edzéseket, emellett szervezem 
a klubtagok utazását, szállását 
különböző versenyeken. Ide érke-
zésünkkor tárt karokkal fogadtak 
az egyesületbe. Az első napokban, 
ameddig saját albérletet találtunk, 
az elnök házában laktunk. Másfél 
év alatt megtanultunk svédül, így 
már teljesen beilleszkedtünk.

– Mennyire változott meg az 
életed Svédországba költözésed 
után? A családod hogyan fogadta a 
„kivándorlás” ötletét?

– Nagyon megváltozott. Ba-
rátnőmmel – aki azóta már jegye-
sem – együtt költöztünk ki 2010 
szeptemberében. Ő is tájfutó, 

sítájfutó, így teljes mértékben tá-
mogatta a kiköltözésünk ötletét. 
Szüleim pedig, mint eddigi kar-
rierem során mindvégig, elfogad-
ták és mellénk álltak. Mindketten 
sokat utaztak, sokat versenyeztek 
nemzetközi szinten, úgyhogy tud-
ják, hogy fel kell áldozni valamit 
a sportsikerért. Egyetemi éveim 
során voltam egy évet Zürichben 
is, szóval nem volt új a külföldön 
élés ötletem számukra.

– A munka mellett mennyi idő 
jut saját magad edzésére?

– Svédországba költözésünk 
fő oka a sport volt, így a munkát 
igazítom saját edzéseimhez. Ed-
dig nagyon jól működött a dolog, 
és bízok benne, hogy továbbra is 
fog sikerülni. A tájfutóedzések 
szervezését saját edzésként is fel 
tudom használni, így hétről hétre 
fejlődni tudok.

– Milyen versenyeken vettél részt 
eddig a 2011/2012-es téli idényben, 
és milyen eredményekkel?

– Sajnos a 2011/2012-es 
idény eddig nagyon verseny-
szegény volt. Sok verseny volt 
tervezve már december elején, 
majd most januárban is, ám a 
hóhiány miatt (igen, itt északon 
is vannak ilyen gondok) nagyon 
sok versenyt töröltek. Eddig öt 
sítájfutó- és egy sífutóversenyen 
indulhattam. Otthonlétem alatt 
a világversenyeken 130% körüli 
eredményt (az én időmet a győz-
tes idejéhez viszonyítva) tudtam 
futni. Tavaly 120-125%-os ered-
ményeim voltak, idén pedig már 
két alkalommal sikerült szemé-
lyes csúcsot felállítanom, először 
december közepén egy svéd ver-
senyen, ahol egyik nap 114%-ot 
jöttem, majd múlt hétvégén a 
norvég nyílt középtávú sítájfutó-
bajnokságon 111%-os időered-
ményt értem el. Lehet látni a fej-
lődést, remélem, nem fog meg-
állni, és hátha majd pár év múlva 
elérem a 100%-ot, akkor mások 
viszonyítják az eredményeiket 
hozzám mint győzteshez.

– Honnan jött az ötlet a világ-
kupa-induláshoz? Ez, gondolom, 
sok pénz, hogyan sikerült az erő-
forrásokat megtalálni a költségek 
fedezésére?

– Első alkalommal világkupa-
futamon 2001-ben, Bulgáriában, 
váltóban indultam. Szüleimet kí-
sértem el a versenyre, és harmadik 
emberként indulhattam. Azóta 
14 világkupa-futamon, négy fel-
nőtt világbajnokságon, hat ifjú-
sági világbajnokságon és számos 
nemzetközi versenyen indultam. 
Sítájfutásban páros években van-
nak világkupa-futamok, párat-
lan években világbajnokság, meg 
Ski-o Tour (a sífutásban megszo-
kott Tour de ski mintájára, hat 
verseny három közép-európai or-
szágban). Idén a világkupa-futa-
mok négy különböző helyszínen 
zajlanak, 4-4 versennyel minden 
helyszínen. Kezdünk január vé-
gén, február elején az USA-ban, 
a kaliforniai Bear Valley és Lake 
Tahoe környékén (első alkalommal 
lesz sítájfutó-világverseny Észak-
Amerikában). Majd február végén 
folytatódnak a versenyek az ukrán 
Sumyban (ez egyben Európa-baj-
nokság is lesz). Innen a résztvevők 
külön charter-repülőgéppel repül-
nek Asztanába. Kazahsztán 2008 
után másodszor fogadja a sítájfutás 
elitjét. A világkupaszezon március 
végén záródik az észak-svédországi 
Bodenben. Nagyon költséges sze-
zon. A legdrágábbak a repülőjegyek 
Észak-Amerikába, illetve a charter-
járat Ázsiába. Legnagyobb támoga-
tóim az egyesületeim. Őszi felkészü-
lésemet és a skandináv versenyeken 
való részvételemet az IFK Mora tá-
mogatta, a nemzetközi versenyeken 
való indulást pedig a csíkszeredai 
egyesületek állják. Reklámfelület 
felajánlása érdekében tavasszal sa-
ját weboldalt készítettem (www.
klauscsucs.com). Sajnos eddig nem 
volt nagy sikerem, találtam pár cé-
get, amelyek kedvezményesen aján-
lottak felszerelést reklám érdeké-
ben (Salomon, Rex, Nordenmark, 
Anders Skishop), de ezek még nem 
fedezik a repülőjegyeket, szálláso-
kat, nevezési díjakat.

– Első alkalom, hogy Romániá-
ból sítájfutó egy egész vk-sorozatot 
bevállaljon. Milyen eredményekre 
számítasz? Milyen eredményekkel 
lennél megelégedve?

– Igen, első alkalom, hogy 
egy romániai sítájfutó egész vk-
szezont bevállaljon. Fenyvesi La-
ura, a párom, magyar színekben 
ugyancsak indulni fog az összes 
vk-versenyen, kivéve a kazahsztá-
niakat. A célom, hogy minél több 
vk-pontot gyűjtsek a szezon so-
rán, és az év végén az első huszon-
ötben legyek. Nagyon örülnék, ha 
sikerülne egy-két top 20-as ered-
mény, de meg lennék elégedve, ha 
egész szezonban tudnám tartani a 
115% alatti időeredményeimet. A 
helyezések nem tudják teljes mér-
tékben mutatni a fejlődést, de a 
százalék igen. Fejlődni szeretnék 
továbbra is, bízva benne, hogy 
a csíkszeredai 2010-es Sítájfutó 
Világhét után majd a jövőben va-
lamikor másodszor is visszatérhet 
a sítájfutó-vk „cirkusza” Csíksze-
redába, és akkor már az érmekért 
küzdhetek.

– Megalakult a Csíkszeredai 
Városi Sportklub (VSK) tájfu-
tó szakosztálya. Eddig a Brassói 
CSU (egyetemi klub) sportolója 
voltál. Hazaigazolsz Csíkszere-
dába, vagy maradsz a CSU-nál, 
esetleg szóba jöhet a dupla leiga-
zolás?

– Nagy öröm volt számom-
ra, hogy Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármeste-
re, mint régi tájfutó felkarolta a 
sportunkat és támogatta a szak-
osztály megalakulását a VSK-
ban. Szép Zoltánnal és Suciu 
Simionnal nagyon versenyképes 
csapat állt össze a VSK-nál, sok 
egyéni meg váltóéremben bí-
zunk. Egyelőre idénre a dupla 
leigazolást választottuk. Majd 
meglátjuk, hogyan alakul az év, 
és ennek függvényében dön-
tünk a jövőről. A skandináv 
versenyeken az IFK Morának 
versenyzek.

– A nyári időszakra milyen 
terveid vannak? Maradsz Svéd-
országban, vagy hazaköltözöl? 
Esetleg hol és kinek versenyzel 
majd?

– Egyelőre teljesen a téli sze-
zonra koncentrálok. A nyári idő-
szakra annyi biztos, hogy indul-
ni szeretnék a tájfutó-Eb-n, ami 
Svédországban, Falun és Mora 
környékén lesz. Majd tervezem 
az IFK Morát képviselni a világ 
legnagyobb tájfutóváltóján, a 
finnországi Jukolán, ahol mint-
egy 1500 hétszemélyes csapat 
indul. Szeptember elején pedig 
hazautazok, és a VSK-CSU-nak 
a román bajnokságban verseny-
zek. De mindemellett egész nyá-
ron a jövő téli szezonra fogok 
készülni. 2013-ban vár ránk a 
már említett Ski-o Tour Fran-
ciaországban, Svájcban és Olasz-
országban, a sítájfutó-Európa-
bajnokság Lettországban és 
végül a sítájfutó-világbajnokság 
Kazahsztánban.

Kopacz Gyula

Sport
Világkupára készül Csúcs Klaus
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Névjegy

Csúcs Klaus 1987. július 28-án született Csíkszeredában. Kö-
zépiskolai tanulmányait 2006-ban a Márton Áron Gimnázium 
matematika–informatika szakán fejezte be, egy év svájci tanul-
mányt követően 2010-ben közgazdászdiplomát szerzett a Brassói 
Transilvania Egyetemen. 2010 szeptemberében barátnőjével, a 
szintén tájfutó Fenyvesi Laurával Svédországba költözött. Jelenleg 
az IFK Mora OK klubnál tájfutóedzőként dolgozik.

Gyerekkorától sportol, 1996-tól versenyszerűen űzi nyáron a tájfu-
tást, télen pedig a sítájfutást, első edzője Borbáth Ágoston volt. Először 
2000-ben egy szlovákiai sítájfutóversenyen indult nemzetközi viada-
lon, egy évvel később Olaszországban az ifjúsági sítájfutó-világkupa-
futamon állt rajthoz. A 2002, 2003 és 2004-es ifjúsági sítájfutó-Európa-
bajnokság középtávjában a hatodik helyen zárt, hosszú távon pedig a 
2003-as Eb-n a hatodik helyezés volt a legjobb eredménye. 2005 és 
2007 között indult az ifjúsági sítájfutó-világbajnokságon, sprintben 
a 12. (2007), középtávon a 25. (2005 és 2007), hosszú távon a 21. 
(2003), váltóban pedig a 7. (2003) a legjobb helyezése. Világkupán 
eddig két idényben indult, 2003-ban Oroszországban és Észtország-
ban, 2008-ban Svájcban, Bulgáriában és Kazahsztánban állt rajthoz.

Négy világbajnokságon vett részt (2002, 2004, 2009, 2011), 
sprintben a 35., középtávon a 28., hosszú távon a 32., váltóban a 
10. hely a legjobb eredménye, melyet tavaly ért el. Tizenhétszeres 
román felnőttbajnok.



lakás

ELADÓ III. emeleti garzonlakás 
Csíkszeredában, a Testvériség su-
gárút mögött, az óvodához közel, 
jó állapotban, parkettázva. Irányár: 
53 000 lej. Telefon: 0748–798180, 
0724–172164. (21200)

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. 

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

ELADÓ felújított garzonlakás 
Csík szeredában, a Hunyadi János 
utcában (29. szám, A/B lépcső-
ház). Telefon: 0743–371292.

ELADÓ garzonlakás és tömb ház-
lakás Csíkszeredában. Telefon: 0725–
548016, 0748–092370. (21193)

jármű

ERTESÍTEM a HR 04 PJI Dacia 
tulajdonosát, hogy az autót lopott-
nak nyilváníttatom. Jelentkezzen a 
0748–831760-as telefonszámon!

ELADÓ Dacia roncsprogram-
ba. Ára: 1200 lej. Telefon: 0748–
307515. 

ELADÓ Tusnádfaluban 1998-as 
évjáratú Opel Vectra B Caravan 
1.8, 16V, 115 LE-s, két éve beírva, 
érvényes műszakival, biztosítás-
sal, útadóval, kitűnő állapotban, 
alacsony fogyasztással, fullextrás, 
új téli gumikkal. Ára: 2100 euró. 
CSERE is érdekel. Telefon: 0755–
889507, 0730–206538, 0266–
334188. (21197)

ELADÓ kombi Opel Astra 1.6, 
benzines, frissen behozva, kevés 
illetékkel, nagyon szép állapotban, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, központi zár, 
állítható tükrök, eredeti festéssel 
és kilométerben. Beszámítok ol-
csóbb autót is. Irányár: 2750 eu-
ró. Telefon: 0757–719128, 0721–
638790. (21196)

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

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

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

ELADÓ 2001-es évjáratú 
Volks wagen Golf 1.6-os motorral, 
Euro 4-es, frissen behozva, kevés 
illetékkel (ABS, szervo, klíma, 
elektromos tükrök, ablakemelők, 
légzsák, ESP), megkímélt álla-
potban. Irányár: 3750 euró. Tele-
fon: 0736–943035, 0727–654803, 
0266–334468.

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

vegyes

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

ELADÓ Csíkszentsimonban, 
termelőtől sárgarépa nagy tétel-
ben, étkezési burgonya, Santé, 
Laura vetőmagburgonya, valamint 
50 LE-s homlokrakodó traktor. 
Házhoz szállítás megoldható. Tele-
fon: 0727–874009, 0266–346834, 
0722–342429. (21160)

állás

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.

A Randevú Panzióba ALKAL-
MAZOK bárost (román nyelvtu-
dással). Érdeklődni naponta 12–13 
óra között önéletrajzzal, kéréssel. 
(21160)

Távközlési cég (kábeltévé és 
internet) félnormával villanysze-
relőt ALKALMAZ munkaszerző-
déssel. Telefon: 0740–090154, 
0740–090154.

felhívás

Ezennel az érdekeltek tudomásá-
ra hozzuk, hogy Gyergyószentmiklós 
Bírósága 2012. február 7-re kitűzte 
az 1272/234/2011-es ügycsomó tár-
gyalási időpontját, ügycsomó, amely-
nek tárgyát képezi a gyergyóremetei 
telekkönyvbe 486 szám alatt be-
jegyzett – 22644-es és 22665/2-es 
topószámú – Gyergyóremete község, 
Millennium u. 16. szám alatt található 
ingatlan elbirtoklása. Azon bármelyik 
érdekelt személy, aki valamilyen jogot 
formál ezen ingatlanra vonatkozóan 
kifogásoló kérelmet nyújthat be feb-
ruár 7-ig a Gyergyószentmiklósi Bí-
rósághoz az 1272/234/2011-es ügy-
csomóhoz kapcsolódóan.

tanfolyam

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

szolgáltatás

VÁLLALJUK számítógépek hard-
veres és szoftveres javítását, frissíté-
sét, karbantartását. Forduljon hozzánk 
bizalommal a 0722–309096-os telefo-
non vagy e-mail-en az electrorepair@
yahoo.com címen. (21198)

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

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

megemlékezés

Ama kései, tékozló remény,
az utolsó, már nem a földet lakja,
mint a viharokra emelt nyárderű,
felköltözik a halálos magasba.

(Pilinszky János)

Szívünk mély fájdalmával em-
lékezünk 2011. december 3-ra,

BAKCSI FERENC
(Öcsi)

halálának 6. hetén. A megemléke-
ző szentmise 2012. január 25-én, 
szerdán 18 órakor lesz a csíksze-
redai Szent Ágoston-templomban. 
Nyugalma legyen csendes, emlé-
ke áldott! Szerettei. (21199)

elhalálozás

Hirdetések

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

Szívünk mély fájdalmá-
val tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, anyós,

özv. LUKÁCS BORBÁLA
szül. Tímár

életének 62., özvegységének 3. 
évében hosszú szenvedés után 
2012. január 22-én csendesen 
elhunyt. Drága halottunkat ja-
nuár 25-én, szerdán 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszépvízi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Nyugodjon békében! 
A gyászoló család – Csíkszépvíz.

Hogy egy édesanya
milyen drága kincs,
azt csak az tudja, 
kinek már nincs.

Szívünk mély fájdalmá-
val tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, anyós, 
rokon és jó ismerős,

özv. MÁRTON MÁRIA
szül. Sándor

volt csíkszentmihályi lakos

életének 88., özvegységének 
14. évében 2012. január 22-én 
szerető szíve megszűnt dobog-
ni. Földi maradványait január 
25-én 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszeredai Ka-
lász negyedi temetőbe. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des! A gyászoló család.

Az igaz ember eltávozik,
de fénye megmarad.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2004. január 
24-re,

PÉTER VILMOS

halálának évfordulóján. Szeret-
tei – Csíkbánkfalva, Csíkszereda. 
(21191)
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Az ARC Studio Kft. 
(Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 11/3. sz.,

telefon: 0744–697961)
által képviselt Bartha László közli, hogy vízgazdálkodási bele
egyezést kérelmez a Román Vizek Országos Adminisztrációjának 
Olt Vízügyi Igazgatóságától a Csíkszentimre községhez tartozó 
Büdösfürdő házszám nélküli belterületén található hétvégi ház szá
mára. Ez egy új beruházás.

A létesítmény működtetése nyomán napi max. 2,50 m3 szenny
víz keletkezik, amely egy szennyvíztisztító berendezés általi tisztítás 
után a Kenderespatak kódozatlan mellékágába folyik. Ez az egyez
tetéskérelmezés összhangban van az utólag módosított és kiegészí
tett 1996/107es törvénnyel.

Mindazon személyek, akik bővebb felvilágosításban kívánnak 
részesülni a vízgazdálkodási egyetértés kérelmezésével kapcsolato
san, vagy véleményt, ajánlást, észrevételt kívánnak megfogalmazni, 
január 25ét követően a kérelmezőhöz fordulhatnak az alábbi cí
men: 530104 Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 11/3. szám, telefon: 
0744–697961.

A ZETELAKI
KÖZBIRTOKOSSÁG

értesíti az érintetteket, hogy a Küküllőkeményfalva, Zetelaka község, 
nyugati részére (külsőség) összeállított ZONÁLIS RENDEZÉSI 
TERV (kőbánya megnyitására) bemutatott változatára környezetvé
delmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy
nökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) a 
hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül. 

hargitanépe



ElkEzdődtEk a MOl liga nEgyEddöntői

Előnyben az esélyesek
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alig ért véget a jégkorong MOl 
liga 2011/2012-es idényének 
alapszakasza, négy csapat már-
is az elődöntős helyekért küzd. 
Vasárnap este a Miskolci Jeges-
medvék csapata könnyedén, a 
Brassói Corona Fenestela 68 pe-
dig a ráadásban nyerte meg az 
első párharcot, amely tegnap este 
folytatódott. az összecsapások 
második felvonásai lapzártánk 
után értek véget. az alapszakaszt 
első helyen záró HSC Csíkszereda 
és a második dab.docler vasár-
nap az elődöntőben játszik a ne-
gyeddöntőt abszolválók ellen.

Egy szoros és egy aránylag 
könnyed mérkőzést hoztak 
a jégkorong MOL Liga ne-

gyeddöntőinek első mérkőzései: 
Miskolcon az első harmadban a 
négy gól mellett 57 büntetőpercet 
is megítéltek a játékvezetők, míg 
Brassóban a vendégek mentek az 
első pihenőre nyugodtabban.

Miskolcon az első negyedórá-
ban nemcsak a gólok, hanem a bün-
tetőpercek jegyzésével is el voltak 
foglalva a játékvezetők. A 6. perc-
ben a hazaiaktól Lindgren kapott 
végleges kiállítást, emberelőnyből 
két perccel később Hietamaki meg-
szerezte a vezetést a Ferencváros-
nak, gólöröme viszont sem a játék-

vezetőknek, sem pedig a miskolci 
nézőknek nem tetszett, a zöld-fehé-
rek hokisát, valamint a „maciktól” 
Fodort is fegyelmivel büntették 
a játékvezetők. A felpaprikázott 
hangulatban folytatódó játék a Je-
gesmedvék csapatának kedvezett, 
Bonar három perc alatt duplázott, 
majd a 15. percben Dubek növelte 
kettőre a hazai előnyt. Az aránylag 
csendes második harmadot egy 
újabb balhés játékrész követte. A 
46. percben Szilágyi szerezte meg a 
miskolciak negyedik gólját, a talála-
tot követően a Fradi kapusa, Racko 
dühében eldobta hokibotját, majd 
a bíróknak is beszólt, így a hálóőr 
egy fegyelmivel és egy végleges fe-
gyelmivel levonult a jégről. Négy 
perccel később Jarabek is bevette 
az immár Csergő István által őrzött 
ferencvárosi kaput, két perccel ké-
sőbb a szlovák állította be a 6–1-es 
végeredményt. Egy másodperccel a 
meccs vége előtt Székely-Mádai és 
Popovics is összekapott, a paprikás 
hangulatú meccsen 135 büntető-
percet osztottak ki a játékvezetők.

Brassóban 66 perc és 20 másod-
percet játszottak a felek, ezalatt 104 
kapura lövést jegyeztek a statiszti-
kusok. Az első harmadban a Steaua 
uralta a játékot, és Georgescu, illet-
ve Nicolescu révén megérdemelten 
vezetett. A második harmadban 

magára talált a Corona Fenestela 
68 is, Péter Róbertnek sikerült a 
szépítés a 26. percben, majd hosz-
szú gólcsend állt be. A 46. percben 
Fodor egyenlített, nyolc perccel 
később Barinka a vezetést is meg-
szerezte a hazaiaknak, ám innentől 
újra a bukarestiek akarata érvénye-
sült a pályán, Krug pedig az utolsó 
előtti percben egyenlíteni tudott. A 
MOL Liga kiírása szerint amennyi-
ben a rendes játékidő döntetlennel 
zárul, jégfelújítás és hosszabbítás 
következik. A ráadásban öt-öt ellen 
küzdenek a felek addig, amíg vala-
melyik csapat gólt szerez, természe-
tesen a húszperces játékidők végén 
szünetet iktatnak közbe a jégfelújí-
tás alatt. Brassóban azonban hat 
perc húsz másodpercet tartott a rá-
adás, Varga ugyanis emberhátrány-
ból vette be Samjgin kapuját, így a 
párharc első meccsét a barcaságiak 
4–3-ra nyerték.

A Jegesmedvék – Ferencvá-
ros, illetve a Brassó – Steaua ne-
gyeddöntők második összecsa-
pásai lapzárta után értek véget.

Csak egy győzelem
Nem sikerült túl jól a tíznapos 

magyarországi kiszállás az ISK–
HSC Csíkszereda csapatának az if-
júsági bajnokság középszakaszában. 
A Gál Sándor által edzett csíkiak ja-
nuár 12-én kezdték és vasárnap este 
zárták le a középszakaszt, tíz nap 
alatt nyolc mérkőzést játszottak, 
amely során hét pontot szereztek.

A csapat eredményei (zárójelben a 
csíki gólszerzők): ISK–HSC – Vasas 
2–6 és 4–5 – szétlövéssel (Tranca 
4, Okos, Antal); ISK–HSC – Sapa 
Fehérvár AV19 2–3 – szétlövés-
sel és 1–7 (Okos, Farkas, Egyed); 
ISK–HSC – MAC Budapest 6–7 
– szétlövéssel és 2–1 (Molnár 2, 
Hildebrand 2, Farkas, Egyed, Tamás, 
Gecse); ISK–HSC – Dab.Docler 
1–4 és 3–4 – szétlövéssel (Egyed, 
Janovitsz, Hildebrand, Molnár).

A csíkiak 46 ponttal a 4. he-
lyen zárták a középszakaszt.

hirdetések

Miskolci gólöröm a Ferencváros ellen fotó: boon.hu

Kézilabdahírek
Ifjúsági 3-as ob. Ploiești-en sem 

volt olyan csapat, amely legyőzte 
volna a Székelyudvarhelyi ISK–KC 
csapatát az ifi 3-as országos bajnok-
ságban. Az udvarhelyiek a negyedik 
teremtornát is százszázalékosan zár-
ták. Eredmények, Ifi 3: ISK–SZKC 
– Sepsiszentgyörgy 38–20 /György 
7, Szabó 6, Balázs B. 6, Csáki 5, 
Karda 5, Fekete 4, Csog 2, Jakab 1, 
Goró 1, Balázs A. 1 /; ISK–SZKC 
– CSM Ploiești 31–12 /Csáki 6, 
Balázs B. 5, Karda 4, Goró 4, Fekete 
3, Jakab 2, Csog 2, Balázs A. 1, Sza-
bó 1, György 1, Balázs 1, Simó 1/; 
ISK–SZKC – Ploiești 1 Mai 35–24 
/Csog 9, Balázs B. 8, Karda 6, Csá-
ki 4, Goró 3, Simó 2, Fekete 2, Sza-
bó 1/; ISK–SZKC – Steaua Mizil 
30–17 /Karda 10, Csáki 9, Fekete 4, 
Simó 2, Csog 2, Balázs B. 2, Balázs 
A. 1/; ISK–SZKC – Fogarasi ISK 

33–24 /Csog 8, Fekete 7, Karda 7, 
Jakab 4, Goró 3, Balázs B. 2, Simó 1, 
Csáki 1/.

Ifjúsági 4-es ob. A Székely-
udvarhelyi KC ifi 4-es korosz-
tályú csapata egy ponttal tért 
haza Tordáról. Eredmények, Ifi 4: 
SZKC – Kolozsvári U 20–35 /Fe-
kete 6, Jére 4, Vass 3, Pál 2, Tókos 
2, Lőrinczi 2, Simó 1/; SZKC 
– Torda 20–30 /Fekete 6, Vass 
5, Jére 4, Pál 3, Simó 2/; SZKC – 
Nagybányai Minaur 19–19 /Jére 
4, Szabó 3, Vass 3, Fekete 3, Deák 
3, Pál 3/.

Férfi megyei bajnokság. A B 
csoport, 7–8. fordulójának ered-
ményei: Csíkszentkirályi KSE – 
Gyer gyóditrói Auto-Tig 16–29, 
Gyergyóremetei Kereszthegy – 
Szár hegyi Bástya 28–33, Gyer gyó-
szentmiklósi Szaki I – Gyer gyóholló 

10–0, Kereszthegy – Auto-Tig 26–
35, KSE – Szaki I 31–29. A Bástya 
– Holló mérkőzést elhalasztották.

Férfikézilabda, Eb. A ma-
gyarok a vasárnapi, Izland elleni 
27–21-es vereség ellenére két győ-
zelemmel – ma Szlovénia, holnap 
Horvátország lesz az ellenfél – biz-
tosan az első négy közé jutnak. A 
Szerbiában zajló kontinensviadal 
eredményei: középdöntők: I. cso-
port: Lengyelország – Macedónia 
25–27. A Dánia – Németország 
és Szerbia – Svédország találko-
zók lapzárta után értek véget. II. 
csoport: Franciaország – Szlovénia 
28–26, Spanyolország – Horvát-
ország 24–22. A mai műsor: II. 
csoport: Spanyolország – Izland 
(17.10), Franciaország – Horvát-
ország (19.10), Magyarország – 
Szlovénia (21.10).
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Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az elofizetes@hargitanepe.ro címen, 
a postásoknál, a postahivatalokban, 
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programajánló

Bekukkantó
Hétfőtől csütörtökig megnyitja kapuit 

az érdeklődők előtt a Caritas foglalkozta-
tó központja Székelyudvarhelyen. Ma dél-
előtt 10 órától mondókázás és játék sze-
repel a programban 12–24 hónapos gyer-
mekeknek és szüleiknek. Holnap reggel 
10 órától ugyancsak mondókázás és játé-
kok szerepelnek a programban, de ezúttal 
a 24–36 hónapos gyermekeknek és szüle-
iknek. Este hat órától  Szalay Zsuzsanna 
pszichológus tart előadást a szülőknek 
Testvérféltékenység címmel. A programhoz 
való hozzájárulásként 5 lejt kell fizetniük 
a kismamáknak.

3D-s mozifilmek
A Relax 3D Club mozitermében 

(Székelyudvarhely, Solymossy utca 1. szám): 
ma este hat órától a Street Dance című film 
kerül vetítésre.

Farsangi bál
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 

Színház társulata február 11-én nyolc 
órától farsangi bált rendez. A zenés-tán-
cos mulatságot svédasztalos vacsora is 
kiegészíti, a szervezők közleménye sze-
rint az italokat a fogyasztás függvényé-
ben mindenki egyénileg fizeti majd. A 
bálra kötelező a jelmez vagy legalább 
az arcot részben eltakaró álarc viselése.  
Az érdeklődők február 6-ig jelezhetik 
részvételi szándékukat a 0266–212131-es 
vagy a 0743–212131-es telefonszámon. 
A belépő személyenként 25 lejbe kerül.

Színház
Ivan Szergejevics Turhenyev színmű-

ve, az Egy hónap falun Barabás Olga ven-
dégművész rendezésében jövő hétfőn este 
hét órától szabadelőadásként tekinthető 
meg. A darab egy szép, értelmes élet utáni 
vágyakozás története, az emberi kapcso-
latok hol kegyetlen és reménytelen, hol 
örömteli, derűs igazságaiból szövi bájos 
cselekménnyé.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Hidán Csaba előadása

Honfoglalás Udvarhelyen

A magyar nemzet tör-
ténetével ismerked-
hetnek meg ma este 

hat órától a művelődési ház 
koncerttermében az érdeklő-
dők. A kolozsvári születésű 
Hidán Csaba László régész-
történész, harcművész-oktató 
kelt honfoglaló hangulatot, 
ugyanis a szakértő a honfog-
lalás korának harcmodoráról, 
öltözködési kultúrájáról tart 
előadástaz érdeklődőknek. 
Maga a téma is lebilincselően 
érdekesnek ígérkezik, ám a 
remények szerint a hallgató-
ságot nem csupán ez vonzza 
majd, hanem a tanár rendha-
gyó előadásmódja és megje-
lenése is, hiszen teljesen kor-
hű öltözetben kalauzolja el 
a résztvevőket a honfoglalás 
korába. Dr. Hidán Csaba az 
Aranyszablya Magyar Törté-
nelmi Szablyavívó Iskola veze-
tőjeként tanítja a szablyavívást 
és fokosforgatást. Régészként 
és harcművészet-oktatóként 
mindent kipróbál a gyakorlat-
ban is, és erről a közönségnek 
is tanúbizonyságot tesz.
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HIRDETÉS

ma

Kedd
Az év 24. napja, a hátralévő napok szá-

ma 341. Napnyugta ma 17.14-kor, napkelte 
holnap 7.41-kor. 

Isten éltesse 
Timót nevű olvasóinkat, valamint 

mind azokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Timót jelentése: Isten 

becsülője. 

Január 24-én történt 
1859. Havasalföld fejedelmévé válasz-

tották Alexandru Ioan Cuzát. 
1924. Oroszországban Pétervár a Lenin-

grád nevet vette fel. 
1939. A Richter-skála szerint 8,3-es erős-

ségű földrengés sújtotta Chilét. A katasztró-
fa 28 ezer ember halálával járt. 

1958. A világon először sikerült ellenőr-
zött magfúziót végrehajtani. 

Január 24-én született 
76. Publius Aelius Hadrianus római csá-

szár 
1712. II. (Nagy) Frigyes porosz király 
1828. Ferdinand Julius Cohn német ter-

mészettudós, botanikus 
1883. Bakóczi Károly író, irodalomtör-

ténész, műfordító 

Január 24-én halt meg 
41. Caligula római császár 
1473. Konrad Paumann német orgona-

művész 
1965. Sir Winston Churchill brit állam-

férfi, kormányfő, irodalmi Nobel-díjas 
1883. Friedrich von Flotow német zene-

szerző 
1983. George Cukor Oscar-díjas magyar 

származású amerikai rendező 
1993. Thurgood Marshall amerikai jo-

gász, az Amerikai Legfelsőbb Bíróság első 
színes bőrű tagja 

a székely kapukról

A Romániai Magyar Népművészeti Szö-
vetség konferenciára hívja az erdélyi székely-
kapu-készítőket, kapufaragókat, kovácso-
kat, továbbá mindazokat a szakembereket, 
néprajzosokat és kutatókat, akik a székely 
kapuk témakörének tanulmányozásával fog-
lalkoznak. A szakmai fórumot január 28-án 
tartják a csíkszeredai Nagy István Művészeti 
Líceum aulájában, a kezdési időpont dél-
előtt fél tíz. Az előadások között a következő 
tematikák szerepelnek:  a kapufaragás gya-
korlati kérdései, illetve helyi jellegzetességei. 
Az udvarhelyszéki székely kapukról Kovács 
Piroska, a háromszéki székely kapukról Gaz-
da Sz. Enikő, a csíki székely kapukról Albert 
Homonnai Márton, a sóvidéki székely ka-
pukról pedig Márton Béla beszél. Az előadá-
sokat szakmai tanácskozás követi.

para

– A férfiak nálunk csak egy nővel házasodhatnak. Ezt úgy hívják, hogy monotónia.

 www.parapista.com 
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Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a javasolt kép alá
írást a benedek.eniko@har  gitanepe.ro email 
címre vagy szerkesztőségünk postai címére
(530190 Csíkszereda, Szent  lé lek utca 45. szám) 
várjuk.

Illuzionisták  
a lugasépítő madarak

Hogy vonzóbbá tegyék 
gallyakból készült 
építményeiket, a lu

gas építő madarak az optikai 
csalódás eszközét is bevetik: a 
nagyobb köveket, csontokat, 
kagylóhéjakat a lugasuk bejára
tától messzebb helyezik el, míg 
a kisebbeket közelebb ahhoz.

Az Ausztráliában és ÚjZé
landon honos lugasépítő mada
rak rafinált rituálét eszeltek ki, hogy meghó
dítsák a hölgyek szívét. Gallyakból lugast épí
tenek, és világos tárgyak egyvelegével díszítik 
fel. A látványtól odavonzott tojóknak a hímek 
rikítóan színes tárgyakat kínálnak fel, például 
gyümölcsöket. Ők maguk ugyanis jelentékte
len megjelenésűek, és így nagyobb védelmet 
élveznek a ragadozókkal szemben, mint más 
madárfajok hímjei, amelyek feltűnő tollruhá
val csalogatják magukhoz a másik nemet. Mi
vel a távolabbi tárgyak kisebbnek látszanak, a 
lugasból kitekintve úgy tűnik, hogy minden 
begyűjtött tárgy egyforma méretű. A világos
szürke tárgyakból kialakított dekoratív bejára
ti rész összességében kisebbnek hat, a világos 

szín azonban intenzívvé teszi. A 
lugasba lépő tojók így úgyneve
zett kényszerperspektívát látnak 
– írják a melbournei Deakin 
Egyetem kutatói, Laura Kelley 
és John Endler a Science című 
folyóiratban a Die Welt inter
netes kiadásának ismertetése 
szerint. A biológusok a mályva
pártás lugasépítők (Chlamydera 
nuchalis) párzási sikerét vizsgál

ták. Arra az eredményre jutottak, hogy minél 
jobban sikerült a hímeknek azt a benyomást 
kelteniük, hogy a tárgyak egyforma méretűek, 
annál nagyobb sikert értek el a tojóknál. Szere
pet játszott az is, hogy a lugason belül honnan 
szemrevételezte a tojó az alkotást.

Egyelőre tisztázatlan, hogy miért épp az 
optikai csalódás játszik döntő szerepet a pár
zási sikerben. Az egyik lehetséges magyarázat 
szerint a világos színű tárgyak annál tovább 
lekötik a tojó figyelmét, minél jobban hason
lítanak egymásra színben és látszólagos mé
retben. A kutatók úgy vélik, hogy más fajok is 
kihasználhatják a vizuális megtévesztés elvét a 
párválasztás során.

ÉgőbokoraGyilkos-tóban kémenes árpád felvétele
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A délutáni óráktól nyugat felől erősen 
megnövekszik a felhőzet, de estig csapadék 
nem valószínű. Éjszaka a hegyvidéken ha
vazás várható.

Végignéztem az elmúlt napokban az egyik 
magyarországi hírcsatornán az Európai Par-
lamentben Magyarország kapcsán rendezett 
vitát, mert szerettem volna végre tisztán látni 
a témában. Bevallom, sokat nem tisztult a ho-
mály. A szóban forgó vita után több európai 
parlamenti képviselőt is megkérdeztek a ma-
gyar tévériporterek, hogy mi is a bajuk Ma-
gyarországgal. Egy franciául beszélő képviselő 
asszony kifejtette, hogy ő rettenetesen aggódik a 
Magyarországon élő zsidó barátaiért, akik fél-
nek. Én azt innen nem tudom megítélni, hogy 
a Magyarországon élő zsidóknak van-e mitől 
félniük, azt viszont tudom, hogy egyre több, 
a csíkszeredai Fürdő utcában élő telekszom-
szédom fél annak a népcsoportnak a tagjai-
tól, amelynek nevét az Unió irányelvei miatt 
már leírni sem ildomos, akiket csak integrálni 
illendő, európai szellemben, miközben ők már 
nemcsak elhordanak a közelükben élők udva-
ráról mindent, ami mozgatható, hanem még a 

kerítéseket is megbontják, azt használják tüze-
lőnek. És közben fenyegetik a portékájukat féltő 
idős embereket. Európai szellemben. Ezekért 
az állandó rettegésben élőkért aggódik-e valaki 
az Európai Parlamentben, tessék mondani?

A másik hölgyike is rettenetesen fel volt 
háborodva Magyarországra, mint értettem, 
elsősorban azért, mert az új magyar alkot-
mányban valami affélét ír, hogy a házasság 
egy férfi és egy nő között köttetik. – Nem ez 
az európai irány – visította, én pedig csak 
bambán bámultam. Mit mond? Hogy a ho-
moszexualitás az európai irány? Azt hiszem, 
vagy őt, vagy engem átvertek a tanáraink an-
nak idején, amikor az európai szellemiségről 
tanítottak, vagy pedig nem ugyanabban az 
európai kultúrában nőttünk fel és élünk. Mert 
hogy elfogadni és tolerálni a bármilyen jellegű, 
törvénytisztelő  kisebbséget, beleértve a homo-
szexuálisokat is egy dolog, de azt mondani, 
hogy ez az európai irány, hát...

Aggodalmak margójára
      villanás n Forró-Erős Gyöngyi

skandi
 készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

sudoku

kezdőszint haladószint

skandipályázatiszelvény 2012.január24.

Hamegfejtimindenhéten(hétfő–péntek)azötskandifeladványt,és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesenszerkesztőségünkbevagybeküldipostán(530190Csíkszereda,Szentlélekutca45.szám),résztvehet
nyereményjátékunkon, amelyen hetente ahelyesmegfejtőkközöttértékeskönyvnyereményt,havontapedig1havi
előfizetéstsorsolunkkilapunkra.Azehetimegfejtéseket2012.február8-igkellbeküldeni.

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

6 2
3 8 5 2

5 7 1
4

3 9 4 6 1
3

3 9 5
7 1 2 8

7 4

8 7 6
8

4 8 5 3
1 9 8 6

6 9 4 1
4 5 6 2
8 4 9 5
5

9 3 7

fluor
tárGyrAG*

madarak 
költőHelye
liter

effiCient
ConSumer
reSponSe

ASzÉlein
nApoS! SzereCSen ez tenGer-

öböl *

poén1 e

pound
SiemenS
poén2

pAkk
AlexAnder
beCÉzve

moNda

fÉnyűző,
díSzeS
Ébred

eleGevAn
belőle
kerekbetű

SzáNTó
eSzköz

zorro
meGA

rómAi10-eS
záloGHáz
(ArG.)

zúdíT
AmeriCA’S
Army
tÉliSport

boldoG jód
CSoNT
HéjaS 
GyümölCS

eSS!
SuGár
óv

Sporttrikó
...beCkHAm,
lAbdArúGó

olaSz, 
vAtikáni,
THaiföldi
tovA

időSzá-
míTáSuNk 
előtt
ToNNa

éjSzaka
oxiGÉn

beCÉzett
láSzló m a

9

9

– Miért van 
hátsó ablakfűtés a 
Skodában?

– ... (poén a rejtvé-
nyben)! 


