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ténylegesen is felszámolják a város ezen oktatási intézményét. > 2. oldal

hirdetések

2012. január 25., szerda KÖzÉLeTI naPILaP | I. (XXIV.) ÉVf., 16. (6183.) szám | 16 oLdaL ára 1 Lej
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Több 
a gyilkosság

A gyilkosságok és a halált 
okozó testi sértések száma 

növekedett a megyében, 
összességében viszont a 
bűncselekmények csök-
kenő tendenciájáról beszélhe-
tünk. 

interjú

Száz év szolgálat
Berde László, a Bethlen-negyedi 

hármas számú Egyházkerület 
lelkésze júliusban nyugdíjba vo-
nul. A nagymúltú Berde család 
székelyudvarhelyi sarja egyáltalán 
nem kíván visszavonulni a köz-
életből, hiszen máris civil tevé-
kenységekbe kezdett. Terveiben 
többek közt egy részletes 
monográfia kiadása is sze-
repel. A lelkipásztorral 
életéről és négy évtizedes egyházi 
szolgálatáról beszélgettünk.

FutÁrszolgÁlat

Az óvszer taxival 
érkezik

Nagyobb városok mintájára 
Udvarhelyen is mű-

ködik éjszakai futárszol-
gálat. A taxisok telefonon 
felveszik a rendelést, majd házhoz 
szállítják a megrendelt árut.

jobb ereDMényekért

Egységes 
próbaérettségi

Március elején tartják Har-
gita megyében a 

próbaérettségit a végzős 
osztályok számára. Az egy-
séges tételeket a tanfelügyelőség 
állítja össze.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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A Napsugárral vonják össze a Csicsergőt. Legkevesebb hat alkalmazottat is elbocsátanak foTó: baLázs aTTILa

Tizennégy előkészítő 
osztály indul 2
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5idén is lesz X-Faktor 
Udvarhelyen

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3424î
1 amerikai dollár Usd 3,3395î
100 magyar forint hUF 1,4409ì

4Farsangi ebéd 
időseknek

Bűnbak és baklövés
Valószínűsíthető, hogy a hely-

zet elmérgesedése okán kellett beál-
dozni egy kormánytagot, és kapóra 
jött Baconschi blogbejegyzése. De 
az sem kizárt, hogy a háttérben 
a kormánypárt politikai 
érdeke húzódik meg: szo-
rosabbra kívánják fűzni a 
kapcsolatot a demokrata-liberáli-
sokat támogató UNPR-vel.
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 Hecser zoltán



A leépítések sorozata a 
székelyudvarhelyi tanügyi in-
tézményeket sem kerüli el. Ősz-
től a napközik és óvodák az ed-
digi nyolc helyett hét egységgel 
indítják a tanévet; legkevesebb 
hat pedagógust menesztenek, 
illetve megszűnik a Csicsergő 
napközi, melyet első lépésként 
jogilag a Napsugár Napközi 
Otthonhoz csatolnak, majd a 
beiratkozások korlátozásával 
ténylegesen is felszámolják a 
város ezen oktatási intézmé-
nyét.

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

Alapjaiban rázza meg a 
székelyudvarhelyi nap-
közik és óvodák életét az 

a központi intézkedés, amely az 
egységek újjászervezéséről, a gye-
rek- és káderlétszám „ésszerűsíté-
séről” szól. 

Mint lapunknak Kocs Ilona 
tanügyi szakszervezeti bizalmi 
elmondta, még a beiratkozások 
elkezdése előtt kellett összeszá-
molni, hány óvodás korú kis-
gyerek van a városban, illetve a 
kapott létszám hány napközis 
csoportot és hány pedagógust 
jelent. 

– A helyi számítások eredmé-
nye: a városban hattal több óvó-
nő van, mint amennyire ősztől 
szükség lesz – tudatta Kocs, majd 
azzal folytatta, hogy az a döntés 
született, ott lesz leépítés, ahol 
kisebb a gyereklétszám.

A központi rendelkezések sze-
rint ugyanis minden napköziben, 
óvodában nyolc csoportnak kell 
működnie ahhoz, hogy megma-
radhasson.

Terepen a tanfelügyelők
– A tanfelügyelők jelenleg 

is városunkban tartózkodnak, 
megbeszéléseket folytatnak, szá-
molgatják, mit lehet tenni. Úgy 
tudom, két intézmény fog meg-
szűnni egyelőre mint jogi szemé-
lyiség, illetve továbbiak átszerve-
zése is szóba került – mondta a 
szakszervezetis, majd azt közöl-
te, a városban két napközi van 
különösen nagy bajban: a II. 
Rákóczi Ferenc utcai Ficánka, 
illetve a szombatfalvi alegységgel 
is rendelkező Tamási Áron utcai 
Csicsergő.

Kocs információi szerint azért 
döntöttek e két egység megszün-
tetése mellett, mert alacsony a 
gyereklétszám, illetve mindket-
tő olyan épületben működik, 
amelyért a város bért fizet. 

A bizalmi úgy tudja, a 
Ficánkát jogilag a Malom ut-
cai Zsibongóhoz csatolják, a 
Csicsergő két épülete pedig az 
Eszterlánchoz és Villanytelepi 
napközihez kerül át, illetve azt 
is említette, hogy szóba került 
a Tábor negyedi iskola és óvoda 
vezetőségének összevonása is. 

Kezdetben a leépítésre ki-
szemelt intézményekben a gye-
rekek ott maradnak, ahol vol-
tak, majd a beiratkozások szű-
kítésével, korlátozásával gya-
korlatilag is megszüntetik a két 
napközit – tette hozzá Kocs. 

A Ficánka marad
– Tárgyaltunk ezekről a dol-

gokról a polgármesteri hivatallal, 
és az a javaslat született, hogy a 
Ficánkában a Budvár Szociális 
Központban található roma cso-
porttal megvan a nyolc csoport, 
így a Ficánka marad – közölte 
lapunkkal Antal Csilla, az intéz-
mény vezetője. 

Hasonló jó hírekkel nem tu-
dott szolgálni Sztojka Veronika, 
a Csicsergő napközi igazgatója, 
aki azt közölte, a Csicsergőt ösz-
szevonják a Bethlen Gábor utcai 
Napsugár Napközi Otthonnal, 
mindez pedig azt jelenti: ősztől 
megszűnik a Csicsergő. 

A két intézményben jelenleg 
összesen tizenhárom csoport mű-
ködik, az összevonást követően 
pedig tíz marad. 

Először a pedagógusok leépí-
tésére kerül sor, hat óvónő marad 
állás nélkül, majd azt is meg kell 
nézni, az összevonást követően 
hány ember kell a személyzethez – 
vetítette előre Sztojka Veronika, aki 
azt nehezményezte, hogy a pont-
számrendszer miatt a fiatal, aktív, jó 
pedagógusoktól kell megválniuk. 

Az igazgató szerint nem jó 
megoldás, hogy leépítéseket még a 
beiskolázás előtt meg kellett ejte-
ni, ugyanis meglehet, azt követő-
en teljesen másképpen alakultak 
volna a különböző intézmények 
mutatói. Sztojka ugyanakkor azt 
is előrevetítette, előfordulhat, 
további napköziben is meg fog 
szűnni egy-egy csoport, ez pedig 

újabb elbocsátott alkalmazotta-
kat jelent. 

Mi lesz a leépítettekkel?
Munkahelyet kell biztosíta-

ni az összevonás, leépítés során 
állás nélkül maradt pedagógu-
soknak – áthelyezik őket olyan 
egységekbe, ahol van szabad hely. 
Azok viszont, akiket az adott in-
tézmény alkalmazott, szabadon 
elbocsáthatók, ám perelhetnek, 
ha nem telt ki a szerződésükbe 
foglalt időtartam. Az elbocsátott 
óvónők – ha kettős képesítéssel 
rendelkeznek, vagyis ha iskolá-
ban is taníthatnak – munkát kap-
hatnak iskolákban is, ahol ősztől 
nulladik osztályok, csoportok in-
dulnak. Óvodák is indíthatnának 
nulladik osztályokat – megment-
ve ily módon kádereiket –, ám 
ehhez akkreditálásra lenne szük-
ségük, aminek beszerzése hosszú, 
bonyodalmas folyamat. 

– Lehet, hogy mindenki talál 
magának helyet, és az is meglehet, 
hogy jó páran a „levegőben” ma-
radnak – fejtette ki a téma kap-
csán Kocs Ilona szakszervezeti 
felelős.

A Hargita Megyei Tanfelügye-
lőség az új tanévben tizennégy 
előkészítő osztály indítását 
tervezi Székelyudvarhelyen. 
A szülők tegnaptól zöld szám 
hívásával érdeklődhetnek az 
úgynevezett „nulladik” osztá-
lyokról.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Székelyudvarhelyen összesen 
tizennégy előkészítő osz-
tály indítását tervezik az új 

tanévben. Információink szerint 
a „nulladik” osztályokból kettő-
kettő az Orbán Balázs, Tompa 
László, Bethlen Gábor, Móra 
Ferenc általános iskolákban és a 
Palló Imre Művészeti Szakközép-
iskolában (a Petőfi utcai épület-
ben) fog működni, egy-egy osz-
tályt indít a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégium, 
a Marin Preda Gimnázium, a Ta-
mási Áron Gimnázium (az Isko-
la utcai épületben) és a Benedek 
Elek Gimnázium. Ez utóbbi ese-

tében az előkészítő osztálynak a 
Malom utcai Zsibongó napközi 
ad helyet.

Minden gyerek, amely 2005. 
szeptember elseje előtt született, 
idén ősszel megkezdi az első osz-
tályt, függetlenül attól, hogy 
elvégezte-e vagy sem az óvodai 
előkészítő csoportot. 

Azok, akik szeptember else-
jéig töltik be a hat évet, és már 
jártak előkészítő csoportba, a 
szülők kérésére beírhatók az első 
osztályba. 

Összegezve, minden hat évét 
betöltő gyerek bekerül a kötele-
ző oktatásba, legyen az előkészí-
tő vagy első osztály.

A pedagógusokkal kapcso-
latosan megtudtuk, hogy az 
előkészítő csoportokat tanítók 
vagy tanítói végzettségű óvónők 
oktathatják. Az iskola dönti el 
azt, hogy a pedagógus csak az 
előkészítő osztályban, azaz egy 
évet fog a gyerekekkel maradni, 
vagy az első ciklus végéig, azaz 
második osztályig, esetleg végig, 

negyedikig fogja tanítani a nebu-
lókat.

A beiratkozások módszerta-
nát a napokban hozzák nyilvá-
nosságra a Hivatalos Közlöny-
ben, míg az országosan egységes 
beiratkozás a tervek szerint már-
cius elején indul.

„További napköziben is 
meg fog szűnni egy-egy 
csoport, ez pedig újabb 
elbocsátott alkalma-
zottakat jelent.�

0800–816266

Tegnaptól zöld számon lehet 
érdeklődni az iskolai előkészí-
tő évvel kapcsolatban. Daniel 
Funeriu oktatási miniszter 
hétfői bejelentése szerint az 
érdeklődők minden szüksé-
ges információt megkapnak 
a szakemberektől, akik hét-
köznap reggel kilenc órától 
délután ötig válaszolnak a 
kérdésekre. A telefonszámot 
meg kell toldanunk a megye 
hívószámával, így Hargita 
megye esetében a hívható 
szám: 0800–816266.
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Megszűnik a Csicsergő napközi

A Csicsergő szombatfalvi alegysége. „Ésszerűsítés” miatt szűnik meg fotó: balázs attila

zöld SzÁM HívHATó

Tizennégy előkészítő osztály indul
elkéSzülT A beiSkolÁzÁSi Terv

Udvarhelyszéken negyven 
kilencedik osztály lesz

Harminc helyett huszonnyolcas 
létszámmal tervezték a követ-
kező tanévben induló kilence-
dik osztályokat. A beiskolázási 
terv a minisztériumban van, 
március folyamán kormányha-
tározattal hagyják jóvá a keret-
számokat.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megyében a 3388 
gyerekkel számoló beis-
kolázási terv 99 magyar 

és 22 román tannyelvű osztályt 
foglal magában. A szakonkénti 
megoszlás a következő: 27 reál 
és 11 humán tagozatos gimná-
ziumi osztály, amelyből 26 ma-
gyar és 12 román tannyelvű, 14 
magyar és egy román tannyelvű 
vokacionális osztály és összesen 
68 szakközépiskolai osztály in-
dul. Ezenkívül öt magyar és egy 
román tannyelvű esti tagozatos 

és két-két csökkentett látogatású 
osztályt terveztek. 

Minden nyolcadik osztályt 
végzett diák jövőben középiskolai 
kilencedik osztályban folytatja ta-
nulmányait, csak ezután lesz lehe-
tőség szakmunkásképző osztályban 
továbbtanulni. 

Hargita megyében 390 hellyel 
13 (9 magyar és 4 román) ingyenes 
posztlíceális osztályt terveztek. A 
speciális oktatás két magyar és két 
román tannyelvű kilencedik osz-
tályban valósul meg.

Görbe Péter szakfelügyelőtől 
megtudtuk még, hogy Udvar-
hely-széken 33 kilencedik osztály 
indítását tervezik, ebből 28-at 
Székelyudvarhelyen, 27 magyar és 
egy román tagozatút, összesen 924 
hellyel. Székelykeresztúr külön sze-
repel a kimutatásban, ősztől itt 7 
magyar tagozatú kilencedik osztály 
indul 96 diák számára biztosítva a 
középiskolai oktatást.



Körkép
társadalom

Kevesen tudják, hogy a nagyobb 
városok mintájára Székelyud-
varhelyen is működik úgyne-
vezett éjszakai futárszolgálat. 
A taxisofőrök telefonon felve-
szik a rendelést, majd honorári-
umért cserébe házhoz szállítják 
a megrendelt árut. A legkelen-
dőbb a cigaretta és a sör, az-
tán a szendvics, az ásványvíz 
következik de gumióvszerre is 
gyakran érkezik megrendelés.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A megkérdezett taxistársa-
ságok vezetői szerint az 
udvarhelyiek nem nagyon 

tudnak erről a szolgáltatásról, 
igaz, törzsvendégeik, a taxisok 
személyes ismerősei már élnek 
ezzel a lehetőséggel. Istvánffy Ár-
pád Csaba, a Taxi 24 ügyvezető-
je a Hargita Népe Udvarhelynek 
elmondta, az utasszállítás mellett 
ezt a kis bevételi forrást is kény-
telenek kiaknázni, jóllehet nem 
tartozik fő tevékenységeik közé. 
Mint mondja, a megrendelések 
zöme szórakozóhelyekről érkezik 
hétvégeken, mivel a legtöbb egy-
ség semmiféle dohányárut nem 
forgalmaz. Éjszaka jóval gyako-
ribb a rendelés, de az is előfordul, 
hogy valaki nappal is unja lemen-
ni az üzletbe.

– Nem mindig merjük fel-
venni a rendelést, mert volt már 
rá példa, hogy a taxis bevásárolt 
sörből, a megrendelő pedig rö-
högött a markába, mivel fiktív 
címet adott meg. A diszpécser 
szokott rákérdezni, ismerős-e a 

megrendelő, vagy sem – mondja 
Istvánnfy. 

A társaság vezetője kitért arra 
is, hogy jelenleg belső adatbázis 
kiépítésén dolgoznak: ha valaki 
tőlük rendel taxit, akkor a tele-
fonszám alapján tudják azonosí-
tani, hogy általában hová kéri a 
fuvart, így a nem kívánatos áru-
megrendeléseket kiszűrik.

– Élelmiszert venni és kiszállí-
tani kicsit bonyolultabb, hiszen a 

megrendelőnek lehet, hogy nem 
tetszik az adott termék. A leggya-
koribb a cigaretta, az alkohol, a 
szendvicsek, de vittünk már tejet, 
kenyeret és gumióvszert is – rész-
letezte. 

A futárszolgálat árairól szól-
va elmondta, hogy társaságuk-
nál a sofőr bekapcsolja az órát, a 
megrendelő pedig annyit fizet, 
amennyit a fuvar végén mutat. 
Általában nem viszik ajtóhoz a 

rendelést, a diszpécseres értesítése 
után kell a kliensnek a várakozó 
autóhoz fáradnia.

Chelbezan Károly, a Non 
Stop Taxitársaság vezetője la-
punknak elmondta, náluk egy 
ilyen bevásárlás tíz lejbe kerül (az 
útdíjon kívül), ám cserébe akár a 
negyedik emeletre is felviszik az 
árut. Az árakat még a megrende-
lés felvétele előtt tudatják a kli-
enssel.

– Kuncsaftkörünk egy része 
tisztában van ezzel a lehetőséggel, 
korábban azonban senki nem adott 
hírt erről a lehetőségről. Sok nézet-
eltérésünk volt a tízlejes díj miatt, 
de minden ehhez hasonló luxust 
meg kell fizetni. Minden bevásár-
lást elvégzünk, legyen szó kenyér-
ről, cigiről, vagy akár óvszerről.  Tu-
lajdonképpen minden taxisunknak 
érdeke, hogy megtartsa klienseit – 
tette hozzá Chelbezan Károly.

FutárSzolgálAt

Az óvszer taxival érkezik
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Várakozó taxisok. Be is vásárolnak  fotó: balázs attila

Az országban szűnni nem akaró tüntetéssorozat miatt 
összehívott parlamenti ülésszakon hétfőn elhangzott beszédé-
ben Emil Boc kormányfő többek között elkerülhetetlennek ne-
vezte a kabinetje által az elmúlt két esztendő során foganatosí-
tott megszorító és egyben társadalmi elégedetlenséget is kiváltó 
intézkedéseket. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy kormánya 
nem kommunikált hatékonyan, azaz megfelelő módon a la-
kossággal. Az eddig hiányzó kommunikáció jegyében üzent a 
tüntetőknek is: a plenáris ülésen nyilvánosan megkövette őket, 
amiért egyes kormánypárti politikusok sértő hangnemben 
nyilatkoztak róluk, és bejelentette, hogy ilyen megnyilvánu-
lásai miatt leváltja tisztségéből Teodor Baconschi külügymi-
nisztert. Bejelentése meglepetést keltett – állítólag még a kor-
mánykoalíció egyes tagjai számára is –, arról nem is beszélve, 
hogy a külügyminiszter külföldön tartózkodott, s leváltását 
telefonon közölte vele felettese. Baconschi utólag azt nyilat-
kozta, hogy leváltásáról tudomása szerint előzetesen nem 
tájékoztatták Traian Băsescu államfőt, és furcsállja azt, mert 
a blogbejegyzésében elhangzottakat igen sokan félreértették, 
félremagyarázták. Került tehát egy bűnbak, ám a külügymi-
niszter leváltása a tüntetők kedélyeit nem nyugtatta meg: or-
szágszerte tegnap is folytatódtak a társadalmi elégedetlenséget 
kifejezésre juttató tömegakciók. Egyébként a leváltásnak van 
némi baklövés jellege is: a vitatott és elítélendő blogbejegyzés 
január 15-én történt, s akkor még nem zavarta a kormányfőt, 
hisz január 17-én a kormánypárt Teodor Baconschit meg-
bízta a civil társadalom felé való kapcsolattartó feladatkörrel. 
Vagyis a megbízást olyan személy kapta, aki joggal válthatta 
ki a tüntetők ellenszenvét.

Valószínűsíthető, hogy a helyzet elmérgesedése okán kel-
lett beáldozni egy kormánytagot, és kapóra jött Baconschi 

blogbejegyzése. De az sem kizárt, hogy a háttérben a kor-
mánypárt másabb politikai érdeke húzódik meg: szorosabbra 
kívánják fűzni a kapcsolatot a demokrata-liberálisokat feltétel 
nélkül támogató UNPR-vel, a párttal, amely jó ideje nagyobb 
szerepet követel magának a kormánykoalícióban. Mindezt alá-
támasztja, hogy tegnap a külügyminiszteri tisztségbe beiktatták 
Cristian Diaconescut, az UNPR tiszteletbeli elnökét.

Időközben a civil társadalom irányában kapcsolattartó sze-
méllyé a párt egyik képviselőjét, az egykori munkaügyi minisz-
tert, Ioan Botişt nevezték ki. Hát a maga nemében ez is egy bak-
lövés, ugyanis elég csúfos körülmények között kellett távoznia a 
miniszteri funkcióból, olyan történések következtében, amelyek 
ugyancsak társadalmi jellegű elégedetlenséget váltottak ki. Botiş 
tehát nehezen nevezhető alkalmas személynek a társadalmi di-
alógus kezelésére.

Most, amikor az ellenzéki pártok, egyes társadalmi kategó-
riák szeme ugyancsak rajta van a kormány ténykedésén, s igen 
érzékenyen reagálnak bizonyos döntésekre, az is baklövésnek 
nevezhető, hogy a kormányfő nemrégiben az egyik legnagyobb 
állami érdekeltségű cég, a Transelectrica ügyvezető tanácsába 
nevezte ki személyi tanácsadóját, Victor Veverát. Ezzel nem is 

lett volna baj, ha a kormányfő nem mellőzte volna a vonatkozó 
jogszabályozási előírások betartását. Lett is visszhangja a kine-
vezésnek, s a következmény sem maradt el: tegnap Victor Vevera 
bejelentette lemondását.

Hétfőn elhangzott még egy bejelentés: egy majdani sür-
gősségi kormányrendelettel módosítják a járművek szeny-
nyezési illetékére vonatkozó 2012/9-es törvény egyes elő-
írásait. Azaz bekövetkezett, ami előrelátható volt, de amit 
nem látott előre a kormány, az a végrehajtó hatalmi szerv, 
amely beterjesztette a szóban forgó törvény tervezetét. A 
törvény szövege még az elmúlt esztendőben ismertté vált, 
és decemberben a sajtóban számos olyan virtuális számítás 
látott napvilágot, amely szerint egyértelmű volt: egyes elő-
írások gyakorlatba ültetése aberrált helyzetekhez vezethet. 
Jó, hogy erre utólag rájöttek, de talán nem volt szerencsés 
a bejelentés napjának megválasztása, mert abból sokan azt 
olvasták ki, hogy a tüntetők kedélyállapotát (lenne) hivatott 
lecsillapítani. Nemigen sikerült. Hallani egy más elképze-
lésről is, hogy a számvevőszék által megállapított közszférai 
pótlékok visszafizetési kötelezettségét töröljék el egy amolyan 
fiskális amnesztia révén. Méltányossági-humanitárius is-
mérvek mentén megközelítve ezt megértés tanúsítható. De 
jogi szempontból sokkal bonyolultabb az ügy. Arról nem is 
beszélve, hogy más esetekben is utólag derült ki bizonyos jut-
tatások jogszerűtlensége (például a nyugdíjkvantum téves, 
helytelen megállapítása). Nem azonos, de hasonló jellegű 
esetekről van szó, s akkor az érintettek joggal követelhetnék 
számukra is a fiskális amnesztiát. Álljunk meg itt...

Bűnbak és baklövés

       NézőpoNt n Hecser zoltán



Berde László, a Bethlen negyedi, 
hármas számú egyházközség 
lelkésze júliusban nyugdíjba 
vonul, jóllehet egyáltalán nem 
érzi azt, hogy már eljött volna az 
ideje. A nagy múltú Berde csa-
lád székelyudvarhelyi sarja egy-
általán nem kíván visszavonulni 
a közéletből, hiszen máris civil 
tevékenységekbe kezdett, kura-
tóriumi tagja lett a Verestóy Ala-
pítványnak. Terveiben többek 
közt egy részletes monográfia 
kiadása is szerepel, amely édes-
apja és nagyapja tevékenységét 
öleli fel. Ez a kiadvány a három 
generáció Berde lelkészeinek 
százéves tevékenységét örökíti 
majd meg. A lelkipásztorral éle-
téről és négy évtizedes egyházi 
szolgálatáról beszélgettünk.

– Elöljáróban mesélne fiatal-
koráról? Hogy került kapcsolatba a 
református egyházzal?

– Segesváron jöttem a világra 
1946-ban, mivel édesapám egy 
közeli faluban, Nagybúnon volt 
lelkész. Akkoriban volt a híres 
nagy szárazság. 1951 februárjá-
tól felkérték édesapámat farcádi 
lelkésznek. Ott végeztem el az 
elemi iskolát, utána Udvarhelyen 
folyattam tanulmányaimat a ta-
nítóképző gyakorlójában. Mivel 
édesapám lelkész volt, nem tanul-
hattam egyből tovább, ezért Vá-
sárhelyen elvégeztem egy faipari 
szakiskolát. Ezt követően Ditróba 
helyeztek át, ott érettségiztem 
le. Rögtön utána felvételiztem a 
kolozsvári református teológiára, 
1971-ben végeztem. 1973 decem-
beréig Csekelakán voltam lelkész, 
miközben letettem a nagypapi 
vizsgámat. Szintén 1973-ban 
ment nyugdíjba édesapám, így a 
farcádi gyülekezet engem hívott 
meg szolgálni. tizennyolc évet él-
tem Farcádon: 1992 májusában 
átvettem az udvarhelyi hármas 
egyházközséget. Egy kis imaház-
zal indultunk, de mint ismere-
tes, 1995-ben dr. Csiha Kálmán 
püspök felavatásával használatba 
vettük a Bethlen negyedi „ka-
zánháztemplomot”. Szikszai Feri 
bácsinak, a valamikori főgondno-
kuknak rengeteget köszönhetünk. 
Őt a múlt hónapban temettük 
el. Nagy odaadással dolgozott: 
használt ruhából pénzt teremtett, 

pénzből parókiát és templomot 
sikerült építenünk a segítségével.

– Hány tag ja volt akkor az 
egyházkerületnek?

– 3052 református lélek volt 
az korai nyilvántartásban, most 
pedig 2400 van. Nagyon sokan 
elköltöztek, nem az elhunytak 
miatt csappant meg a lélekszám. 
Húsz évvel ezelőtt minden Beth-
len negyedi földszinti lakásban 
három–négy gyerekes családok 
laktak. Csupán érdekességből 
megszámoltuk, hogy most több 
mint százhúsz lakás van átalakít-
va kisüzletté, fodrászattá, fogá-
szattá.

– Már a gyerekkorától egyházi 
pályára készült?

– Igen. Már a testvéreimnek 
istentiszteletet celebráltam: fel-
tettem édesanyám fejkendőjét a 
vállamra, tartottam az istentisz-
teletet. Énekeltük a Mint a szép 
híves patakra című éneket. 

– Önnek sok híres rokona van. 
Merre élnek ők most?

– Berde Mária író és Berde 
Amál festő nagy értéket hagy-
tak hátra az erdélyi kultúrára. A 
testvérük, Károly bőrgyógyász 
Szegeden. Máriának nem voltak 
gyerekei, Amál utódai Magyaror-
szágon élnek.

– Melyek voltak a legemlékeze-
tesebb pillanatok az egyházi tevé-
kenységein belül?

– Hála istennek, rossz em-
lékeim egyáltalán nincsenek. 
Csekelakán kezdtem a pályafutá-
somat, ott még villany sem volt 
1971-ben. Támogattak minden-
ben, ott templomot és parókiát 
javítottunk. Farcádon tizennyolc 
évet szolgáltam, miután édesapám 
nyugdíjba vonult. Soha nem érez-
tem ellenszenvet a falubeliek ré-
széről, mivel ők választottak meg 
lelkészüknek. Még a kommuniz-
musban sem voltak rossz élmé-
nyeim. Az egyik legkellemesebb 
élményem az volt, amikor 1982-
től a falu az új kultúrház vezeté-
sével szintén engem bízott meg. 
Már húsz éve vagyok lelkész Ud-
varhelyen. Itt a legkimagaslóbb 
esemény egyértelműen az volt, 

amint a bethlenfalvi kis imaház 
hívei hozzánk csatlakoztak, majd 
megépült a templomegyüttes a 
Bethlen negyedben. A költözés 
után a megalakult a kórus, amely 
a mai napig is majdnem ugyan-
abból a tagokból áll. 2010-ben 
készült el a legutolsó simítás is az 
épületen.

– Mire készül a nyugdíjas évei-
ben? Milyen érzés visszavonulni?

– Elég kellemetlen. Semmi 
negatív tényező nem volt az el-
múlt húsz évben. Hatvanöt év a 
nyugdíjkorhatár, a törvény szerint 
kétszer lehet hosszabbítani, én 
mindkét lehetőséggel éltem. Júli-
us elsejétől megüresedik a lelkészi 
állás, amelyet vagy egy meghívott, 
vagy pedig egy pályázó tölt majd 
be. A nyugdíjazás után a felesé-
gem továbbra is marad irodave-
zetőnek. Át kell élnem mindent: 
nehéz állomás ez, mivel érzékeny 
típus vagyok. Terveim közt szere-
pel az élettörténetem megírása is. 
Édesapám megírta a sajátját és a 
nagyapámét, valószínűleg Száz év 
az egyház szolgálatában címmel 
jelenik meg. Ez egy kortörténeti 

munka lesz. A közéletben is részt 
veszek, hívtak a Dr. Verestóy At-
tila Alapítványba kuratóriumi 
tagnak. Úgy érzem, hogy ez a 
tevékenység teljesen az emberek 
javát szolgálja, hiszen sérült em-
bereken, hátrányos fiatalokon se-
gítenek. Tevékenykedni szeretnék 
a Nyugdíjas Lelkészek Közössé-
gében, valamint a fiatal lelkészek-
nek közben besegíteni. Szeretnék 
fotózni, mert mindig szerettem a 
szépet. Óriási fotógyűjteményem 
van például Csekelakáról. Elkép-
zeléseim szerint a városban látha-
tó szép és csúnya dolgokat helyez-
ném kontrasztként egymás mellé. 
Családfakészítésre, búvárkodásra 
készülök a saját és idegen könyv-
tárakban.

– Mi a véleménye az egyház 
aktuális helyzetéről? 

– 2017-ben ünnepeljük a re-
formáció 500. évét. Mivel a refor-
máció egyik legnagyobb vívmá-
nya a magyar nyelvűség volt, ezért 
fontosnak tartom hangsúlyozni, 
hogy a nyelv művelése nemcsak a 
tanároké, hanem az egyháziaké is. 
Ha a Károli fordítású Biblia szép 
nyelvezete továbbra is megmarad, 
akkor hiszem, hogy az egyház a 
maga tekintélyét továbbra is fent 
tudja tartani. Ha a múltban már 
ennyi mindent túlélt a református 
egyház – más történelmi egyhá-
zakkal együtt –, akkor nem hin-
ném, hogy a jövő ezeknél sokkal 
rosszabbakat hozna. Üzenetként 
azt mondanám, hogy mindenki 
bízzon, mivel a bizalom tartja meg 
az emberben a többre igyekvést és 
az alkotókészséget. Az egyház is 
egy olyan intézmény, ahol vannak 
gondok. Ma is bízni kell a fiata-
lokban, mert biztosan jó irányba 
fogják vinni az intézményt, hi-
szen a megtartás és a megmaradás 
mindenkinek célja. Csupán azért, 
mert a fiatalok jelenleg másképp 
gondolkodnak az egyházszerve-
zés témakörben, nem kell ítélkez-
ni felettük. Roppant értelmet-
lennek  és fölöslegesnek tartom 
tartom azt a kijelentést, hogy 
„bezzeg a mi időnkben másképp 
volt...” Senki sem követte teljes 
mértékben apja intelmeit, és még-
sem buktunk bele. Nem szabad az 
újtól félni!

 Antalfi József
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Száz esztendő az egyház szolgálatában

Interjú

> Farsangi ebéd időseknek. Több 
mint hatvan idős embernek biztosítottak 
tegnap farsangi ebédet a Gyulafehérvári 
Caritas udvarhelyi önkéntesei. Bíró Ildikó 
önkéntes-koordinátor szerint, amikor azon 
gondolkodtak, hogy kiket is hívjanak meg az 
ebédre, akkor kivételesen nem a szociálisan 
rászorulók jutottak eszükbe. Szerintük egy 
ebéddel nem tudnak megmenteni senkit a 
mindennapi gondoktól, ezért inkább a far-
sang apropóján egy kis színt szerettek volna 
vinni az idősek életébe. Éreztetni akarták az 
aggkort megéltekkel, hogy amiért már nem 
aktív dolgozók, nem számítanak a társada-
lom kitaszítottjainak.

– Az alapötlettel kapcsolatban csak 
Sütő András szavait idézném: „Önmagát 
becsüli meg minden nemzedék, azáltal, 
hogy tudomásul veszi: a világ nem vele 

kezdődött� – véli az önkéntes-koordiná-
tor. A farsangi ebéd ötlete két évvel ez-
előtt fogalmazódott meg a székelyvarsági 
Kovács Gáspár fejében, akkor első alka-

lommal sikerült is megvalósítani. A tava-
lyi évben kimaradt a meleg ebéd, azonban 
idén újból megkereste a Caritas udvarhelyi 
munkatársait az ötlettel. A kezdeménye-
zés majdnem kudarcba fulladt, ugyanis az 
ebéd ötletgazdája egyéb elfoglaltságaira 
hivatkozva az utolsó pillanatban kihátrált 
a feladat mögül, így teljes egészében az ön-
kéntesekre maradt az ebédhez szükséges 
alapanyagok beszerzése, valamint az étel 
elkészítésének feladata.

– Lelkes önkénteseknek és a nagylelkű 
felajánlóknak köszönhetőn mégis sikerült 
megszervezni ezt a farsangi ebédet, és ez a 
fontos – fogalmazott Bíró. (B. ZS.) hí
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A Hargita Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség elkészítette az el-
múlt esztendőre szóló mérlegét, 
amelyet e hét elején mutatott 
be a nagyközönségnek. Hargita 
megye a törvénysértések listá-
ján az országos átlag alatt telje-
sít, ami jó eredménynek számít. 
A gyilkosságok, valamint a ha-
lált okozó testi sértések száma 
növekedett, összességében 
csökkenő viszont tendenciáról 
beszélhetünk. A falopások te-
rén azonban sikerült bekerül-
nünk az országos top tízbe.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A hét elején közzétett rend-
őrségi dokumentumból 
kiderül, hogy az elmúlt 

esztendőben összesen 817 alkal-
mazottat foglalkoztatott a köz-
biztonságért felelős intézmény, 
amelyből 162 tiszt, 597 járőr, 
valamint 58 személy szerződéses 
munkatársként teljesített szolgá-
latot. Mint a statisztikából kide-
rül, a rendőrök átlagéletkora 39 
és 41 év közötti, míg a vezetőség 
életkora 44 és 48 év között alakult 
az elmúlt esztendőben.

Átszervezés vidéken
A tavalyi események közül 

nagy jelentőséggel bír a vidé-
ki rendőrőrsök átszervezése a 
hatékonyabb rendőri munka 
és működés érdekében. Ennek 
nyomán Hargita megyében 
hat vidéki körzetet hoztak létre. 
Udvarhelyszéken két vidéki kör-
zet alakult. A hármas számú vidé-
ki körzethez került Etéd, Parajd, 
Felsőboldogfalva, Bögöz, Újszé-
kely, Siménfalva, Székelyderzs, 
Farkaslaka, Nag ygalambfalva, 
Korond, Románandrásfalva, 
Kányád, Szentábrahám, a 
régi struktúrát az etédi, illet-

ve a parajdi őrs tartotta meg. 
A négyes számú körzethez, 
amelynek székhelye Szentegy-
házán van, tíz községet soroltak: 
Székelyvarságot, Kápolnásfalut, 
Lövétét, Homoródalmást, 
Homoródszentmártont, Máré-
falvát, Oklándot, Oroszhegyet, 
Zetelakát, valamint Fenyédet. 
Közülük egyedül Székelyvarság-
nak maradt meg a hagyományos 
formában működő rendőrsége.

Az előző évhez képest csök-
kent a rendőrségi bejelentések 
száma, ami szám szerint 7644 
esetet jelent, ehhez képest a rend 
őrei 4657 alkalommal állapítot-
tak meg bűncselekményt. Pozitív 
változást jelent, hogy a 2010-es 
esztendőhöz képest, mintegy 8 
százalékkal javult a megoldott 
esetek száma.

Csökken az erőszakos 
cselekmények száma
A kimutatás szerint a súlyos 

erőszakos bűncselekmények to-
vábbra is csökkenő tendenciát 
mutatnak az elmúlt évekhez ké-
pest, több mint 12 százalékkal fo-
gyatkozott az esetek száma. A szá-
mok szerint nőtt a gyilkosságok, 
a súlyos, valamint a halált okozó 
testi sértések száma, azonban 
visszaesés tapasztalható a gyil-
kossági kísérletek, a testi sértések 
és a gyermekgyilkosságok terén. 
Ugyanakkor csökkent az illegális 
robbanóanyagok, valamint fegy-
vertartók száma is, a számok sze-
rint csaknem 20 százalékos esés 
tapasztalható.

Nem sikerült visszaszorítani 
a vagyon ellen elkövetett bűncse-
lekmények számát az elmúlt esz-

tendőben, ugyanis a statisztikák 
szerint ezek a korábbi évekhez 
hasonlóan még mindig növekvő 
pályán vannak. Több, mint 15 
százalékkal nőtt a lopások és 14 
százalékkal a rongálások száma a 
2010-es évhez képest. A vagyon 
ellen elkövetett bűncselekmények 
többsége a városokban fordult 
elő, áll az összesítésben, ennek 
ellenére a falvakban történt bűn-
cselekmények száma is nőtt az 
előző év statisztikáihoz képest. 
A 2010-es évben ugyanis csupán 
188 eset történt, míg a tavaly 678 
esetet jeleztek. Többek közt 59 
betörést, 17 háziállatlopást és 10 
járműlopást jegyeztek.

Falopásban az élvonalban
A legtöbb törvényszegési eset-

ben Hargita megyének sikerült 

az országos átlag alatt teljesíteni, 
azonban az erdőkben elkövetett 
bűncselekmények listáján az elő-
kelő kilencedik helyet foglaljuk 
el. 2011-ben a rend őrei 202 al-
kalommal indítottak eljárást ille-
gális fakitermelők ellen, ez a szám 
az előző évhez képest 20 esettel 
gyarapodott.

Ezek mellett sajnos a gazda-
sági bűncselekmények száma sem 
elenyésző megyénkben, azonban 
bőven az országos átlag alatt fog-
lalunk helyet.

Több közúti kihágás
Finomvegyes mérleggel zártak 

a közlekedésrendészek is: a 2010-
es évben kirótt 31 246 közlekedé-
si büntetést sikerült túlszárnyalni, 
hiszen tavaly 650 alkalommal 
többször büntettek a rend őrei, 
míg a felfüggesztett jogosítvá-
nyoknak is több helyet kellett 
találni a rendőrségen, ugyanis a 
maga 1180 számával túlszárnyal-
ta a tavalyelőtti 1042-es számot. 
Mindezek ellenére jelentős mér-
tékben csökkent a visszavont jo-
gosítványok száma, az 1610 eset 
231-el kevesebb, mint 2010-ben.

Szép számban tárcsázták a 
tavalyi évben a 112-es sürgősség 
hívószámot is, majdnem elérve az 
5300-at, és amire büszkék a rend 
őrei, hogy a reakcióidőt sikerült 
tíz percen belül tartani.

A külföldi kapcsolatok ápo-
lásában is sikereket könyvelhet 
el a Hargita Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség, ugyanis tavaly hato-
dik alkalommal teljesített szol-
gálatot öt megyénkbeli rendőr 
a Hungaroringen megrendezett 
Forma–1-es futamon, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
meghívására. A pestiek szerint 
áradt a lelkiismeretesség és prof-
izmus a külföldi szolgálatteljesí-
tőkből.

A RendőRség közzéTeTTe TAvAlyi sTATiszTikÁiT

Nőtt a gyilkosságok száma

MéRlegeT vonT Az UieT

Idén is lesz X-Faktor Udvarhelyen

társadalom
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Közlekedésrendészek. Tavaly a megyében 1180 jogosítványt függesztettek fel fotó: balázs attila

eseményekben bővelkedő évet 
tud maga mögött az Udvarhely-
széki ifjúsági egyeztető Tanács 
(UieT). A szervezet a fiatalok 
érdekképviselete mellett intéz-
mények és magánszemélyek 
segítését is felvállalta. Az UieT-
esek ígérik: ez idén sem lesz 
másként, s aki egyszer „beül 
hozzuk”, az többé nem akar 
majd „kiszállni”.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A zászlónkra tűzött érdek-
képviselet mellett külön-
böző programokkal, kép-

zésekkel, kirándulásokkal igyek-
szünk válaszolni az udvarhelyszéki 

fiatalok igényeire – mondja Antal 
Lóránt.

Az UIET elnöke vallja: csak 
úgy lehet minőségi munkát vé-
gezni, ha megvan hozzá a kellő 
meggyőződés, lelkesedés és len-
dület. Céljuk, hogy egyre több 
fiatal vállaljon szerepet a közössé-
gi élet megszervezésében, hiszen 
mindannyian különbözőek, de 
egy közös célért, egy élhetőbb 
Udvarhelyszékért, sikeres Szé-
kelyföldért dolgoznak.

– Ernyőszervezetként olyan 
ifjúsági közösséget alakítanánk ki, 
amelyben egymás mellett van helye 
művészetnek és sportnak, tudo-
mánynak és szórakozásnak, elmélet-
nek és gyakorlatnak – mondja Antal, 

s kijelentését a tavalyi év szerteágazó 
tevékenysége is alátámasztja. 

Márciusban fiatal vállalkozók 
számára szerveztek tájékoztatót, 
amelynek egyik meghívottja Bor-
bély Károly államtitkár volt, majd 
a Bukarestben is itthon vagyunk! 
elnevezésű pályázat nyomán har-
minc udvarhelyszéki fiatal kétna-
pos tanulmányút keretében ka-
pott ízelítőt a központi közigaz-
gatás működéséről. 

Aztán jött az elsöprő sike-
rű, székelyudvarhelyi X-Faktor-
koncert, amelyen három és fél ez-
ren tomboltak a sportcsarnokban, 
májusban pedig tizenegy település 
csapatainak szerveztek fociturnét 
Homoródalmáson. 

A tagszervezetek szeptem-
berben a Duna-deltában talál-
koztak, ahol a megbeszélések 
után – az Udvarhelyszéken ma-
radt Let's do it Romania! prog-
ram résztvevőivel szolidarizálva 
– kitakarították a folyópart egy 
szakaszát.

És akkor még nem említet-
tük a Történelmi Hadjáratok 
elnevezésű játékos versenyt, 
a Máréfalván megszervezett 
Vidéki Fiatalok Találkozóját, 
amelyen több mint háromezren 
vettek részt, valamint a közös 
programok közül a Betfalvi Ifjú-
sági Napokat, a drog-prevenciós 
előadásokat, a Hozd a cuccot! 
elnevezésű ruhagyűjtő akciót, a 

Tudászt, a Cerberum képzésso-
rozatot, az Év Fája Romániában 
vetélkedőt, a farkaslaki hagyo-
mányos disznóvágást.

A programok közül említést 
érdemel továbbá az udvarhelyszéki 
táncházkaraván, valamint az 
a program, amelynek nyertese 
gyakornokként dolgozhatott 
Winkler Gyula EP-képviselő iro-
dájában.

– Idén sem ülünk tétlenül: 
a Youth in Action képzéssel in-
dítjuk az évet, s februárban újra 
otthon leszünk Bukarestben – 
mondja Antal Lóránt, akitől azt 
is megtudtuk, máris nagy erőkkel 
szervezik az X-Faktor helyi kon-
certjét.



Március elején tartják Hargita 
megyében a próbaérettségit a 
végzős osztályok számára. Az 
egységes tételeket a tanfel-
ügyelőség állítja össze, az írás-
beli próbákat az igazi vizsgához 
hasonló körülmények között 
bonyolítják le.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A tavaly szervezett próba-
érettségi tapasztalatait 
összegezve a tanfelügye-

lőség úgy döntött, hogy idén még 
komolyab hozzáállást sürgetnek, 
és minden osztály számára köte-
lezővé teszik a végzősök szerve-
zett próbaérettségit. Ennek több 
gyakorlati hasznát is felsorolta 
Bartolf Hedwig, az érettségi lebo-
nyolításáért felelős tanfelügyelő. 
Szerinte így a diákok megtapasz-
talják az igazi vizsga hangulatát és 
körülményeit, mivel az érettségi 

feladatsorokat mintájára állítják 
össze a tételeket, ugyanúgy három 
órán át írnak ugyanabban az idő-
pontban mindenhol, és lehetőség 

szerint bekamerázott termekben. 
A dolgozatokat az osztályt taní-
tó pedagógusok javítják majd ki 
a tanfelügyelőség által megadott 
javítókulcs alapján. 

Bartolf Hedwig megjegyezte, 
a próbaérettségi másik hozadéka 
lesz, hogy – reményeik szerint – a 
diákok erre az alkalomra átismét-
lik a tananyagot, így jobban fel 
tudnak készülni az igazi vizsgára. 

Idén mintegy 3200 végzős áll 
érettségire, de ez a szám valószí-
nűleg nőni fog, hiszen a tavaly si-
kertelenül vizsgázott diákok újbóli 
próbálkozására is számítanak. 

Meghatározták a próba-

vizsgák időpontját is: március 
5-án román nyelv és irodalom, 
március 6-án magyar nyelv és 
irodalom, március 7-én a szak-
nak megfelelő kötelező tantárgy 
(matematika vagy történelem), 
március 9-én pedig a választott 
tantárgyból zajlik majd felmé-
rés. A vizsgákat 12 órakor kez-
dik, előtte 40 perces órákat és 5 
perces szüneteket tartanak. 

A tanfelügyelőség a nyolca-
dik osztályosok számára is szer-
vez próbavizsgát, ennek részle-
teiről azonban később tájékoz-
tatnak. 

A mentőszolgálatok gépjármű-
parkjainak felújítását célzó mi-
nisztériumi program keretében 
két új mentőautót kapott Har-
gita megye. Hogy a járművek 
melyik település mentőszol-
gálatához kerülnek, egyelőre 
kérdéses.

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

Három megígért men-
tőautó helyett minden 
különösebb indoklás 

nélkül kettőt utalt ki Hargita 
megyének az Egészségügyi Mi-
nisztérium. Az új – egy Volks-
wagen és egy Citroen márkájú 
– mentők sürgősségi betegellá-
tásra vannak felszerelve – tud-
tuk meg dr. Péter Szilárdtól, a 
megyei mentőszolgálat vezető-
jétől. 

Az új járművek forgalom-
ba íratási procedúrája zajlik, az 
pedig, hogy hol, melyik men-
tőállomáson fognak majd szol-
gálatot teljesíteni, még nincs 
eldöntve. 

– Kivonjuk forgalomból 
azokat a mentőket, amelyek 
már kiöregedtek, és a meglé-
vő járműveket szeretnénk úgy 
osztani, hogy a megye minden 
mentőállomásán korszerűen fel-
szerelt autóval tudjuk biztosíta-
ni a betegek sürgősségi ellátását 
– nyilatkozta Péter Szilárd.
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Csökkent a hiányzások száma

Hargita megye iskoláiban az idei tanév első félévében a tavalyihoz 
képest csökkent az igazolatlan hiányzások száma. A tanfelügyelőség 
31 oktatási intézményben (23 középiskolában, 6 általános iskolá-
ban és 6 óvodában) ellenőrizte a hiányzások számának alakulását. 
A legtöbbet október folyamán hiányoztak a diákok, az egy főre eső 
hiányzások száma ekkor 7,82 volt, de ebből 5,46-ot igazoltak. Szep-
temberben 0,7, novemberben 1,6, decemberben pedig 0,9 igazolat-
lan hiányzás jutott egy diákra. 

EgységEs próbAérEttségi

Hozzájárul a jobb vizsgaeredményhez
többEt ígértEk

Két új mentőt 
kapott a megye

A kezdők számára szánt ötven 
fős osztály helyett két csoport-
tal és összesen 140 hallgatóval, 
míg a haladók esetében 31 fő-
vel indul február 7-én Hargita 
megyében a sajtkészítési tanfo-
lyam. A képzés iránt érdeklődők 
nagy száma még a szervezőket 
is meglepte.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A szervezők várakozását 
felülmúlva, 171 fő jelent-
kezett a megyei önkor-

mányzat vidékfejlesztési közhasz-
nú társasága és a Hargita Megyei 
Agrárkamara hamarosan induló 
sajtkészítő tanfolyamára – mond-
ta el tegnap lapunk érdeklődésére 
Márton István, a vidékfejlesztési 
társaság igazgatója. Hozzátette, a 
sajtkészítés iránt érdeklődők nagy 
száma nyomán előálló szervezési 

és helyproblémák miatt halasztani 
kényszerültek a tanfolyamok kez-
dési időpontját is, Így az eredetileg 
január 23-tól meghirdetett felké-
szítők indítását február 7-én, ked-
den reggel 8 órára halasztották.

50 helyre 140 jelentkező
– Elnézést kérünk a halasztá-

sért, de nem voltunk felkészülve 
ekkora érdeklődésre. A kezdő 
sajtkészítők számára fenntartott 
ötven helyre például 140-en je-
lentkeztek, míg a haladóknak 
szánt képzési sorozat 31 fővel in-
dul. Mivel senkit nem akartunk 
elutasítani, a kezdő hallgatók 
elméleti képzéséhez új, nagyobb 
helyszínt kellett keresnünk, és a 
két csoportra osztott 140 ember 
hatékony képzése több oktatót is 
igényel – magyarázta Márton. El-
mondta, az elméleti oktatói mun-
kába a Sapientia tudományegye-
tem csíkszeredai élelmiszeripari 
szakának oktatói is besegítenek, 
míg a tejfeldolgozás és sajtkészítés 
gyakorlati fogásait kettő helyett 
három magyarországi sajtmester 
fogja bemutatni. 

A képzést két helyszínen bo-
nyolítják le: a haladók számára 

szóló elméleti és gyakorlati felké-
szítő a megyei tanács csíksomlyói 
multifunkcionális központjában 
zajlik majd, míg a kezdő sajtké-
szítők elméleti oktatására a me-
gyeháza nagy gyűléstermében 
kerül sor. A szervezők a három 
hónapos, összesen 450 órás kép-
zésen való részvétel díját – mind 
a kezdő, mind pedig a haladó 
sajtkészítők számára – 350 lejben 
határozták meg, az összeg viszont 
tartalmazza a sajtkészítés gyakor-
lati lépései révén, csoportonként 
feldolgozandó napi 50 liter tej 
ellenértékét is. 

– A tanfolyamot lezáró vizs-
gán tudásukról sikeresen számot 
adó sajtkészítők ugyanakkor a 
Munkaügyi Minisztérium által 
kibocsátott, EU-szerte elismert 
tejfeldolgozói és sajtkészítő dip-
lomát kapnak – emelte ki Márton 
István. Az oklevelet így – tette 
hozzá – a gazdák bármilyen uniós 
vidékfejlesztési pályázat kapcsán 
felhasználhatják, legyen szó akár 
a fiatal gazdák indulását támoga-
tó 112-esről, akár a félig önellátó 
gazdaságok fejlődését és piaci ter-
melését ösztönző 141-es intézke-
désről.

Nő a kemény és 
félkemény sajtok piaca
A gazdák a sajtkészítői tan-

folyam iránti fokozott érdeklő-
dését az agrárszakember több 
tényezővel is magyarázza. Mint 
kifejtette, a havi vásárok kere-
tében kapható, érlelt kemény és 
félkemény sajtok, illetve sajtkü-
lönlegességek egyre szélesebb 
vevőkör tetszését nyerik el, így 
a professzionális sajtkészítésben 
egyre több Hargita megyei gaz-
dálkodó találja meg a tej – mint 
nyersanyag – hatékonyabb érté-
kesítésének lehetőségeit is. 

– Az emberek ráéreztek, 
hogy a sajtkészítés is nagyon jó 
lehetőség a megtermelt tej jobb 
értékesítésére, de egyben azt is 
felmérték, hogy komoly, érlelt 
sajtot megfelelő tudás nélkül nem 
lehet készíteni. Jó példát szolgál-
tatnak a tavalyi felkészítőn részt 
vevő sajtosok is, akik a havi és 
időszaki vásárokra egyre nagyobb 
és kifinomultabb sajtválasztékkal 
érkeznek. Persze még sokat kell 
fejlődni, de tanulás és megfelelő 
szaktudás nélkül ez nem megy – 
fejtette ki a vidékfejlesztési köz-
hasznú társaság igazgatója. 

 fotó: domján levente

több miNt százHEtvENEN jElENtkEztEk A kurzusrA

Februárban indul a sajtkészítő tanfolyam

A diákok belekóstólhatnak az igazi vizsgák hangulatába fotó: balázs attila



Negyedik fordulójához érkezett 
a mese, vers és verses mese 
„varázserejére” alapozó olvasás-
népszerűsítő játék, a Böngésző.  
A hétpróbás megmérettetés a 
Csíki Anyák Egyesületének kez-
deményezésére Benedek Elek 
születésnapján, a Magyar Nép-
mese Napján, szeptember 30-án 
indult, és azóta minden hónapban 
újabb olvasnivalót és megválaszo-
lásra váró kérdéssort kínál a Csí-
ki-medence településein működő 
általános iskolák alsó tagozatos 
tanulóinak.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A Fagyapó három rakoncátlan 
fia című észt népmesével, 
valamint a hozzárendelt 

kérdőívvel invitálják az általános is-
kolák alsó tagozatos tanulóit a Bön-
gésző játék negyedik fordulójára. 
A hétpróbás játékot a Csíki Anyák 
Egyesülete indította el szeptember 
30-án, Benedek Elek születésnapján, 
és azóta is töretlen sikernek örvend: 
indulásától kezdve több mint száz-

ötven kisdiák vesz részt benne, mint-
egy tíz általános iskolát képviselve. A 
szervezők jó hírrel szolgálnak azok-
nak az érdeklődőknek is, akik eddig 
elszalasztották a részvételt: ebben a 
fordulóban még utólagos „felzárkó-
zásra” is van esély. A kezdeményezők 
szerint az olvasás népszerűsítése mel-

lett a vetélkedő egyik legfontosabb 
célja, hogy fejlessze a szövegértést – 
ez ugyanis nemcsak az irodalomol-
vasás, hanem minden tanulás alapja. 

A Böngésző kihívásainak kö-
szönhetően tehát más területeken is 
javulhatnak a tanulók eredményei. 
A játékra vonatkozó információk 

megtalálhatók a CsAkEgy honlap-
ján, a csikianyak.ma/sajat/bongeszo-
jatek/ címen.

Amint Albert-Homonnai 
Emőke, a játék egyik koordinátora 
lapunknak elmondta, a minden aka-
dályt leküzdő Böngészők legügye-
sebbjeit könyvvel, játékkal és más, 

gyermeket megörvendeztető aján-
dékkal fogja jutalmazni az egyesület 
június 1-jén.

– Az ajándékok mellett közös 
kulturális programot is szervezünk, 
hogy minden résztvevő érezze, ér-
tékeljük az igyekezetét – árulta el 
Albert-Homonnai Emőke.

csík
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Emlékezés elfeledett csíki mesemondókra

A domokosi népi mesemondók örökségéről tartottak előadást teg-
nap Csíkszentdomokoson, a Márton Áron Általános Iskolában. Az 
IREX Alapítvány támogatásával szervezett rendezvény meghívottja 
Hermann Zoltán budapesti irodalomtörténész, mesekutató, vala-
mint dr. Balázs Lajos néprajzkutató volt. Gáll Ida tanítónő arról be-
szélt, miként találkozott a csíkszentdomokosi mesehagyatékkal, és 
milyen kutatásokat végzett az elmúlt évben a jósként, feltalálóként, 
lakodalmi gazdaként és naiv festőként is tevékenykedő, fiatalon el-
hunyt Albert András mesemondóval kapcsolatban. Miután Sándor 
Edit, a Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár könyvtárosa ismertet-
te a Mesélő falu című programsorozatot és az eddigi tevékenységeket, 
Hermann Zoltán irodalomtörténész beszélt a mesehagyaték sorsá-
ról, valamint méltatta a csíkszentdomokosi meseanyag jelentőségét. 
A budapesti szakember néprajzkutatókkal együttműködve készül 
könyvben kiadni a Balassi Kiadónál a teljes csíkszentdomokosi me-
seanyagot.

Ugyanolyan mértékű az érdek-
lődés a Csíkszeredai Főkonzu-
látus ügyfélfogadó irodáiban, 
mint egy évvel ezelőtt, amikor 
elkezdődött a kedvezményes 
honosítási kérelmek fogadása.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Ugyanabban az ütemben, 
gyakorlatilag folyamato-
san érkeznek az ügyfelek 

és adják le magyar állampolgársági 
kérelmeiket Magyarország csíkszere-
dai főkonzulátusán. Dr. Zsigmond 
Barna Pál főkonzul szerint a 2011-es 
év végén és januárban sem csökkent 
az igénylők száma, jelenleg is nagyon 
sokan kérnek időpontot az ügyfélfo-
gadó irodákban.

– Kétségtelen, hogy az elmúlt 
egy év tapasztalata után ügyfélfoga-
dó kollégáink nagyobb szakértelem-
mel bonyolítják le a kérések fogadá-
sát, ennek ellenére a jelentős számú 
igénylő miatt a várakozási idő a kére-
lem beadásától számítva továbbra is 
3-6 hónap. Az idősebb és a fiatalabb 
korosztály egyaránt kihasználja a ma-
gyar állam által nyújtott lehetőséget, 
mindenki számára komoly érzelmi 
motivációt jelent, de az idősek talán 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak 
ennek – mondta a főkonzul.

A részletes és pontos tájékoz-
tatásnak köszönhetően egyre ke-
vesebb azon esetek száma, amikor 
a kérelmező hibás vagy hiányos 
dokumentációt nyújt be az intéz-
ményhez, illetve meggyorsítja a fo-
lyamatot a demokráciaközpontok, 

az RMDSZ és az MPP működtette 
irodák segítsége is.

A családok igényeit is 
szem előtt tartják
Több esetben volt rá példa, hogy 

családtagok különböző időpontban 
kapták meg a jóváhagyást állampol-
gársági kérelmükre, így külön-külön 
időpontban kellett eskütételre jelent-
kezzenek. A Csíkszeredai Főkonzu-
látus az ilyen helyzetekre is igyekszik 

megoldást találni. Zsigmond Barna 
Pál azt mondta: bár néhány esetben 
akadályok merülnek fel, amikor van 
rá lehetőség, és a kérelmezők időben 
jelzik a konzulátus felé igényüket, 
akkor megoldható, hogy a család-
tagok közös ünnepként éljék meg az 
eskütétel pillanatát.

Pontos szabályzás szerint
A hazai magyar sajtóban meg-

jelent, pontosabban az állam-

polgárság megszerzéséhez kellő 
iratcsomókat összeállító irodák 
adatai alapján közölt informáci-
ók szerint több román anyanyel-
vű személy is igényelte a magyar 
állampolgárságot annak alapján, 
hogy bizonyítani tudták felme-
nőik magyar származását. Zsig-
mond Barna Pál hangsúlyozta: 
ezekben az esetekben jól megha-
tározott szabályok szerint törté-
nik az elbírálás.

– A magyar jogszabály, hason-
lóan a román jogszabályhoz, nem 
vizsgálja a kérelmezők hovatarto-
zását. A nemzetbiztonsági feltéte-
leken túlmenően csak két feltételt 
támaszt: hogy a kérelmező bizonyí-
tani tudja saját vagy felmenője vala-
mikori magyar állampolgárságát, il-
letve kötelező a magyar nyelvtudás. 
Ha ezeknek a feltételeknek megfelel 
az illető, a döntést hozó bizottság 
nem vizsgálja az etnikai hovatarto-
zást – nyilatkozta a főkonzul.

Útlevél Csíkszeredában 
is igényelhető
Csíkszeredában is igényelhe-

tik a magyar útlevelet azok, akik 
legalább egy hónapja letették az 
állampolgársági esküt. Akárcsak a 
visszahonosítás esetében, a konzu-
látuson telefonon lehet időpontot 
kérni az okmányhoz szükséges ira-
tok benyújtására. A kérelmezők a 
0366–087001-es telefonszámon 
kérhetnek időpontot, illetve részle-
tes tájékoztatást kaphatnak a kon-
zulátus honlapján is (www.mfa.gov.
hu/kulkepviselet/Csikszereda/hu).

A kérelem benyújtásához a ho-
nosítási okirat és egy román szemé-
lyi igazolvány szükséges. Ameny-
nyiben az ügyfelek rendelkeznek 
magyar anyakönyvi kivonattal és 
lakcímkártyával, azt is csatolják a 
papírokhoz, de ez nem kötelező 
feltétel.

Az útlevelek Magyarországon 
készülnek, a kézbesítésre három-
négy hetet kell várniuk az igény-
lőknek.

NEM CsökkENt A MAgyAr FőkoNzUlátUshoz FordUló kérElMEzők száMA

Folyamatosak az igénylések

ÚjABB próBA Elé NézNEk A BöNgésző játékosAi

Tanulni tanítanak a mesék

Visszahonosításukat kérelmezőknek nyújt felvilágosítást a főkonzulátus egyik alkalmazottja. Változatlan ütem fotó: mihály lászló / archiv

A Magyar Népmese Napján indította a Böngésző játékot a Csíki Anyák Egyesülete
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változások A tej-kifli

Feje tetejére

A megyei tanács ez évi költ-
ségvetése elfogadásával kap-
csolatosan Borboly Csaba, 
Hargita Megye tanácsa elnö-
ke utalt arra is, hogy a tej-kifli 
programot illetően „egy kel-
lemetlen döntést is hoznunk 
kellett. ez alapján pedig csak 
a program fél évre elegendő 
pénzeit osztottuk le a helyi 
tanácsoknak, mivel januárban 
a parlament hozott egy olyan 
döntést, amely révén a múltik 
és a tejipari kombinátok nyo-
mására újra központosítani 
szeretnék a tej-kifli progra-
mot. Mi most ezzel szembe-
mentünk, valószínűleg perelni 
fogunk”.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Elöljáróban el kell mon-
danunk, hogy a megyei 
tanács „kellemetlen dön-

tése”, valamint a minap hatály-
ba lépett törvény nem érinti a 
program haszonélvezőit, azaz 
a jogosultak továbbra is része-

sülni fognak a tej-kifli program 
keretében leszerződött tejter-
mékekben, illetve pékipari ter-
mékekben. 

Megváltozik 
a finanszírozás rendszere
A finanszírozás rendszere 

változik meg, s az is igaz, hogy a 
törvényhozók szándéka szerint 
újra központosulni fog a tej-kifli 
program. A szóban forgó progra-

mot annak idején a 2002/96-os 
sürgősségi kormányrendelettel 
hagyták jóvá, ezt a jogszabályt 
utólag többször is módosították 
és kiegészítették. A minap is egy 
ilyen jellegű jogszabály szüle-
tett, a 2012/6-os törvényről van 
szó, amely a Hivatalos Közlöny-
ben január 10-én jelent meg és 
január 13-án vált hatályossá. A 
leglényegesebb módosítás abban 
áll, hogy a tej és pékipari termé-

> EBRD: Románia növekedése gyen-
gül, Magyarország és Szlovénia recesszió-
ba kerül. Az euróövezeti adósságválság már 
elkezdte éreztetni hatását a kelet-közép-eu-
rópai átalakuló térségben is, és ez az idén je-
lentősen lassítja az országcsoport kilábalási 
folyamatát – közölte Londonban tegnap 
ismertetett átfogó előrejelzésében az Euró-
pai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), 
amely szerint a régió EU-tagállamai közül 
Magyarország és Szlovénia az idei évet re-
cesszióban tölti, de Románia növekedése 
is kisebb lesz a vártnál. Az EBRD idei első 
prognózisa szerint a bank által támogatott 
29 ország átlagos gazdasági növekedési üte-

me az idén 3,1% lesz az EBRD által 4,8%-
osra becsült tavalyi GDP-növekedési átlag 
után. Még e jelentős lassulással számoló elő-
rejelzés is arra a feltételezésre alapul, hogy 
az euróövezeti szuverén adósságválság az 
idén érdemben nem súlyosbodik tovább. 
A bank elemzésében kiemeli, hogy a tavalyi 
harmadik negyedévben – 2009 óta először 
– az átalakuló térség egésze nettó tőkeki-
áramlást szenvedett el, és „úgy tűnik”, hogy 
a nyugat-európai bankok már tavaly ősz 
óta folyamatosan építik le kitettségeiket a 
régióban. Ez különösen a közép-európai 
és a balti, illetve a délkelet-európai gazda-
ságok szempontjából aggasztó, mivel arra 

vall, hogy az euróövezeti válság térségi át-
szűrődése a banki érdekeltségeken keresztül 
már 2011 őszén megkezdődhetett – áll az 
EBRD tegnapi londoni elemzésében. Az 
elemzés Magyarországról szóló fejezete „az 
EU/IMF-program időzítésével és jellegével 
kapcsolatos bizonytalanságokkal” indokol-
ta, hogy az új EBRD-prognózisban az idei 
évre 1,5%-os gazdasági visszaesés szerepel. A 
bank ugyanakkor a korábbi 1,1%-ról 0,8%-
ra rontotta Románia növekedési kilátását. 
Az előző, októberi elemzésében még kemé-
nyebben, 3,8%-ról 1,1%-ra, rontotta le az 
országra vonatkozó növekedési becslését. 
„Mostanáig a román gazdaság az erőteljes 

bővülés útján haladt, azonban az eurózóna 
lassulása visszaveti az ország exportkilátásait, 
így további lassulás várható a következő hó-
napokban” – mutat rá az elemzés. A görög 
válság a bankpiacon keresztül hat negatívan 
az országra, az IMF védőhálója ugyanakkor 
biztonságot jelent a befektetők számára. Az 
EBRD a valutaunióban az idén 0,5%-os 
GDP-visszaesést jósol, és előrejelzése sze-
rint „az euróövezeti felfordulás” a kereske-
delmi és a banki csatornákon át egyaránt 
beszűrődik az átalakuló országcsoportba. 
Délkelet-Európára – amelynek Románia 
is része – a korábbi 1,6% helyett 1%-os 
növekedést vár az EBRD. hí
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Decentralizáció helyett központosítják a tej-kifli program ügyintézését 

 hirdEtéS

A Pénzügyminisztérium,
Az oRszáGos  

ADÓÜGYNÖksÉG,
a Hargita Megyei közpénzügyi vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését  
felülvigyázó osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. február 10-én 10 órakor Székelyudvarhely, Ma-
lom utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós VIMA 
TOFI Kft. (fiskális lakhelye: Farkaslaka 272. szám,  
Hargita megye, fiskális azonosítószám 14579078) tu-
lajdonát képező következő ingóságokat:

 Megane scenic jA1105 személygépkocsi, 
gyártási év 2003 – 27 000 lej;
 Dacia Berlina személygépkocsi, gyártási év 

2004 – 9100 lej
Összesen: 36 100 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

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

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–217558-as telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2012. január 24-én kifüggesztették.
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SZAKSZERŰ VADGAZDÁLKODÁS –
ÉlMÉNYDÚs vADászAt!

vadgazdálkodó (COR 615401) –
árkedvezményes szakképesítési tanfolyam

és államilag elismert oklevél a lAM Alapítványnál!

Iratkozás: 2012. január 31-ig!
527105 – Illyefalva, Fő utca 222. telefon: 0267–347657,
Online iratkozás: e-mail: office@lamilieni.ro, vagy: http://

www.lamilieni.ro/alapitvany/hu/jelentkezzm.html



keket, azok szállítását és elosz-
tását ezentúl a megyei tanácsok 
szerződik le, s annak érdekében, 
hogy minél versenyképesebb 
árakon kerülhessen sor a beszer-
zésre, a szerződő hatóságoknak 
külön-külön kell elektronikus 
árverést szervezniük megyei 
szinten a két szóban forgó ter-
mékcsoportra. 

Mellőzik a helyi tanácsokat
Továbbá a leszerződött ter-

mékek és szolgáltatások kifizeté-
sét az oktatási egységek által ösz-
szeállított dokumentumok alap-
ján a megyei tanácsok elnökei 
hagyják jóvá. Ezeket az újdonsá-
gokat a 4-es szakasz szövege tar-
talmazza, míg az eddig érvény-
ben lévő jogszabály vonatkozó 
szakasza értelmében a termék-
féleségek leszerződése a megyei 
tanácsok, illetve a községek, a 
városok és a municípiumok he-
lyi tanácsainak a hatáskörébe 
tartozott, a finanszírozásra pe-
dig a megyei tanácsok költség-
vetéseiből, illetve a községek, 
a városok és a municípiumok 
helyi költségvetéseiből került 
sor. A törvénymódosítás révén 
most kikerültek a képből a helyi 
tanácsok, s következésképpen a 
szerződések megkötése és a szál-
lítókkal szembeni kifizetés esz-
közlésének hatásköre átkerült 
a megyei tanácsokéba, illetve a 
megyei tanácsok elnökeinek ha-
táskörébe fő hitelutalványozói 
minőségükben.

A finanszírozás átkerül 
a megyei tanácshoz
A már megkötött szerző-

déseket, nevezetesen a 2011–
2012-es évre vonatkozóan nem 
lehet már felbontani, de a finan-
szírozás, illetve az elszámolás 
a törvény értelmében átkerül/
visszakerül a megyei tanácsok 
hatáskörébe. E tekintetben meg-
említendő, hogy nincs összhang 
a 2012/6-os törvény és az idei 
állami költségvetést jóváhagyó 
2011/293-as törvény egyes elő-
írásai között. Egyféleképpen 
rendelkezik ez utóbbi, s vég-
eredményben másféleképpen a 
minap hatályba lépett törvény. 
Másképpen fogalmazva, fonák 
helyzet alakult ki. 

Hátrányos helyzetbe 
kerülhetnek 
a helyi beszállítók
Továbbá a jövőre nézve hát-

rányos helyzetbe kerülhetnek 
a potenciális helyi beszállítók, 
nevezetesen a helyi tejipari és 
sütőipari vállalkozások. Mond-
juk ezt, mert nem biztos, hogy 
sokan lennének olyanok, ame-
lyek termelési kapacitásai fe-
deznék a megyei szinten leszer-
ződendő termékmennyiségeket. 
Ugyanakkor bonyolultabbá és 
körülményesebbé válhat a ter-
mékek elosztása és kiszállítása 
is. Mi több, e tekintetben szá-
molni lehet azzal is, hogy meg-
nőnek a költségek. Tegyük fel, 
hogy esetleg egy helyi cég egy 
banival többet kér azért a do-
boz joghurtért, mint egy multi, 
de ez utóbbi esetében jóval töb-
be kerülhet a kiszállítás, s akkor 
a széle majd nem üti a hosszát. 
Ugyanakkor a most hatályba 
lépett törvény szembemegy az 
oly sokat hangoztatott decent-
ralizálás elve gyakorlatba ülte-
tésével.

Összegezve, nem nevezhető 
szerencsésnek és célirányosnak 
a törvénymódosítás. Már csak 
azért sem, mert joggal feltételez-
hető, hogy az összes költségele-
met összeadva valószínűsíthető, 
hogy nem lesz olcsóbb az a tejter-
mék vagy az a kifli, mint eddig. 
Azaz, a költségvetési kiadások 
oldalán nemigen lehet számítani 
megtakarításra.
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> Ha a gazdaság is megengedi, a fize-
tések és nyugdíjak enyhe emelését javasol-
ja Romániának az IMF. Az IMF, az EB és  
a Világbank küldöttsége tegnap elkezdte a 
romániai elővigyázatossági hitelegyezmény 
negyedik felülvizsgálatát. A hivatalos láto-
gatás ma kezdődik, a „nulladik” napon a 
technikai problémák megoldására fognak 
koncentrálni, főként a pénzügyminisztéri-
um, a gazdasági minisztérium, a pénzügyi 
és adóhivatal, illetve a jegybank berkeiben. 
A nemzetközi küldöttség február 6-ig tar-
tózkodik Bukarestben. A Capital.ro szerint 
az IMF azt javasolja a román kormánynak, 
hogy idén vegyék fontolóra a fizetések és a 

nyugdíjak enyhe növelését, amennyiben a 
gazdasági körülmények ezt lehetővé teszik, 
ugyanis az alacsony bérszint negatívan hat a 
belső keresletre. A szigorú költségvetés tük-
rében az EU-s alapok hatékonyabb lehívása 
még fontosabbá vált Románia számára a 
Valutaalap szerint. Az intézet szerint a hazai 
bankrendszer fokozott monitorizálása mel-
lett a kormány fel kell készüljön bármilyen 
helyi pénzügyi zavarra,  illetve az eurózóna 
gondjainak átterjedésére is. Ez azért is jelent 
komoly gondot, mert a romániai bankszek-
tor 80%-ban külföldi ellenőrzés alatt áll. Az 
IMF azt javasolja továbbá a jegybanknak, 
hogy a közeljövőben ne lazítson a monetáris 

politikán, mert a tőkekiáramlás felerősödhet 
és a helyi valuta is gyengülhet. Ugyanakkor a 
BNR-nek fel kell készülnie, hogy a bankközi 
piacon kész legyen likviditást bocsátani a hi-
telintézetek rendelkezésére.

> Tavaly 19 651 cég vált fizetésképte-
lenné. Ez 10%-kal kevesebb, mint 2010-ben, 
amikor közel 21 700 vállalkozás nem tudta 
kifizetni adósságait – derül ki a Cégbíróság 
adataiból. Tavaly a legtöbb cég (1880) Buka-
restben, valamint Bihar (1320) és Konstanca 
megyében (1304) vált fizetésképtelenné. A 
másik pólust Suceava megye képviseli, ahol 
tavaly egyetlen cég vált fizetésképtelenné, 

Maros megyében 54, Teleorman megyében 
70 vállalkozás került ebbe a helyzetbe. De-
cemberben novemberhez képest 2062-ről 
1822-re csökkent a fizetésképtelenné vált cé-
gek száma. A kereskedelemben tevékenyke-
dő cégek közül 7800-an váltak fizetésképte-
lenné tavaly, de gondjaik adódtak a feldolgo-
zóiparban és az építkezésben tevékenykedő 
vállalatoknak is. Ugyanebben az időszakban 
21 221 cég függesztette fel tevékenységét, 
ami 68%-os csökkenést jelent a 2010-es 
66 420-hoz képest. Tavaly 130 162 céget 
jegyeztek be, egy évvel korábban 119 048 
vállalkozás nyitotta meg kapuit. December 
végén 951 800 aktív vállalkozás működött.hí
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A jövőre nézve hát-
rányos helyzetbe ke-
rülhetnek a potenci-
ális helyi beszállítók, 
nevezetesen a helyi 
tejipari és sütőipari 
vállalkozások, mert 
nem biztos, hogy so-
kan lennének olyanok, 
amelyek termelési ka-
pacitásai fedeznék a 
megyei szinten leszer-
ződendő termékmeny-
nyiségeket.

DAciA A nAgyvilágbAn – 2011

Számában kevesebb, 
értékében több

Akárcsak számos más márka esetében, a Dacia világ-
piaci értékesítése is visszaesést mutatott az elmúlt esz-
tendőben. Az eladott darabszám tekintetében 2010-hez 
viszonyítva 1,5 százalékos visszaesés következett be, de 
az üzleti forgalom értéke ennek ellenére növekedett, az 
előzetes adatok szerint elérve a 4,1 milliárd eurót, ami 
20 százalékkal nagyobb, mint a megelőző esztendei.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az eddig nyilvánosságra hozott adatok szerint a Dacia 
2011-ben is megőrizte hazai piacvezető helyét, de ami-
att, hogy 16 százalékkal kevesebb Dacia márkájú gépko-

csit sikerült értékesíteni, piaci részesedése is zsugorodott. Egyéb-
ként a legyártott személygépkocsik száma is csökkent némileg, 
a 2010-es esztendei 323 587-ről 320 000-re (ez utóbbi nem 
végleges adat). Azonban valamicskével növekedett a legyártott 
haszongépjárművek száma, nevezetesen 17 712-ről 18 000-re. A 
dolgok ilyenszerű alakulása nyomán joggal feltételezhető, hogy 
a külpiaci értékesítés volt az, amely lehetővé tette a termelési 
kapacitás kihasználását. Az egyik legnagyobb termelőpiacon, a 
franciaországin jelentős visszaesés következett be, 14 százalékos. 
Továbbá Spanyolországban 28 százalékos. 

ország Eladott darabszám 2011/2010 százalékban
Franciaország 94 278 - 14
Németország 43 452 + 7
Románia 30 867 - 13
Olaszország 26 838 + 22
Marokkó 22 356 + 24
Törökország 21 339 + 11
Algéria 19 242 + 4
Spanyolország 15 641 - 28
Belgium 14 700 + 29
Lengyelország 7 832 + 23

A különböző típusok megoszlása tekintetében nemzetkö-
zi viszonylatban az eladási arányszámok a következők voltak: 
Duster 47 százalék, Logan 28 százalék és Sandero 25 száza-
lék. A hazai piacon merőben másképpen alakult a különböző 
típusú piaci részesedési arányszám: Logan 51 százalék, Logan 
WAN 5 százalék, Logan MCV 9 százalék, Logan Pick-Up 
3 százalék, Duster 24 százalék és Sandero 8 százalék. A 
Duster esetében az eladott járművek 70 százaléka összkerék-
meghajtású volt, 10 százalékuk pedig luxusfelszereltségű. 
Ezekből a számadatokból egyértelműen kitűnik, hogy a ha-
zai potenciális vásárlók körében szerény érdeklődés mutatko-
zik a Sandero iránt, de nem így külföldön. 

Az export értéke növekedett, mert a túlsúlyba került Duster 
kiskereskedelmi ára jóval magasabb, mint a többi típusoké. 
Azt egyébként a külföldi piacokon 15 000 eurós átlagáron ér-
tékesítik. Ugyanakkor az export tekintetében az is megjegye-
zendő, hogy nem csupán az értékesített járművekből tevődik 
össze, hanem a különböző alkatrészekből, illetve a külföldre 
szállított motorokból is. A gyár illetékeseinek véleménye sze-
rint értékben nem lesz visszaesés, továbbá arra is számítanak, 
hogy egyes országokban az idén többet sikerül majd eladni, 
mint a tavaly. A jóslataik szerint ez mindenekelőtt Olaszor-
szágban következhet be. Sokat várnak attól is, főleg a hazai pi-
acon, hogy az esztendő vége felé piacra kerül(het) a Logan II., 
szeptemberben pedig nem kizárt, hogy piacra dobják a Lodgy 
haszongépjármű variánsát, amelyet viszont nem Marokkóban 
fognak összeszerelni, hanem a mioveni-i gyárban.

A Hargita Megyei 
Kereskedelmi és iparkamara, 

inspector resurse Umane Formator

Tanfolyamokat indít februárban: 
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen 

és Gyergyószentmikloson.

Bővebb információk
a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén, 
Temesvári sugárút 24-26. szám alatt, vagy a következő 
telefonszámokon: 0266–371802, 0266–371483,
valamint az office@ccihr.ro e-mail címen.
www.ccihr.ro
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Csekély volt a résztvevők 
száma a 2012. január 21-
én, Csíkszeredában meg-

tartott, az Orbán-kormány melletti 
szolidaritási összejövetelen. Aki 
keres, nagyon sok kibúvót talál a 
távolmaradásra: ha öreg, akkor va-
lami fáj, ha fiatal, akkor randizik 
vagy buliba megy, és különben is, 
elég rossz volt az időjárás. Ha meg 
pláne pártpolitika miatt maradtak 
otthon egyesek, az is érthető (??!), 
hiszen nem X párt hívott csatasor-
ba, az Y párt rendezvényére nem 
kell, illetve nem is illik elmenni. 

Én mélységesen szégyelltem ma-
gam, mindazok helyett, akik eljöhet-
tek volna erre a megmozdulásra, és 
mégsem jöttek el. És felteszem a kér-
dést: miért nem volt ott a Sapientia 
egyetem összes diákja a tanáraikkal 

az élen? Itt nemcsak a jelenlegi hall-
gatókra gondolok, hanem az ezres 
nagyságrendű, volt sapientiásokra 
is. Egy percig sem szabadna elfelej-
teniük, kinek köszönhetik az itthon 
tanulás lehetőségét!

És kérdezem én, hol volt az a 
több ezer, most már magyar állam-
polgár atyámfia, aki végre visszakap-
ta magyar keresztnevét, önhibáján 
kívül elveszített állampolgárságát, 
egyáltalán, az önbecsülését?

Azt már nem is kérdezem, hol 
voltak az ilyen-olyan pártokban 
vitézkedő politikusaink. Bár tény-
leg, maholnap csak maroknyian 
maradunk, még így is megenged-
jük magunknak azt a luxust, hogy 
széthúzzunk, mint az oktalan bar-
mok. Bocsánat a kifejezésért, de 
nem bírom felfogni, hogyan lehet 

törpe pártérdekek miatt elfeled-
kezni az összérdekről. 

Mielőtt valaki rám sütne vala-
milyen bélyeget, kijelentem, nem 
vagyok sem itthon, sem Magyaror-
szágon semmilyen párt tagja. Nem 
bízott meg senki és nem is fizet sen-
ki ezért az írásért. Csupán a csalódás 
és a keserűség íratja velem e sorokat. 
Nagyon nem szeretném, ha Székely-
föld becsülete kárt szenvedne. Nem 
várom el, hogy szűkebb pátriám 
minden tagja aktív résztvevője le-
gyen az össznemzetben gondolko-
dó magyar politikának, azt viszont 
elvárom, hogy ha az embernek ad-
tak valamit, azt köszönje meg, és 
azt a köszönömöt merje hangosan 
kimondani!

Gál Péter, 
Csíkszereda

Az egészségügyi törvényter-
vezet közvitáról való levé-
telét, több mint valószínű, 

hogy Kelemen Hunor RMDSZ 
elnöki minőségében tett csütörtök 
esti nyilatkozatával provokálta ki. 
Akkor, határozottan és higgadtan 
a közvélemény tudomására hozta, 
hogy a szóban forgó törvényter-
vezet, a parlament mellőzésével, 
kormányhatározattal, nem fog 
törvényerőre emelkedni! További 
érvei, miszerint a törvénytervezet 
mindenkinek megfelelő formában 
való véglegesítése két-három hó-
napos vitaidőszakot igényel, végleg 
meggyőzte Băsescut, hogy az általa 
beharangozott március végi tör-
vénybe iktatás lehetetlen. A fenti 
tényt, péntek esti tévés kerekasztal-
társaságban kategorikusan elismer-
te a liberális párti Ghise honatya is.

Azonban a visszakozást kiváltó 
magyarázkodó indokai úgy, aho-
gyan azokat Băsescu sorrendben 
elpufogtatta, még egy hetvenéves 
nyugdíjast is káromkodásra kész-
tetnek. Azt mondta: Az állami 
egészségbiztosítási rendszerben 
teljes gőzzel tombol a korrup-
ció, meg van politizálva, nem 
hatékony, és diszkriminatív a be-
tegekkel szemben! Hacsek erre 
azt mondja a kabaréban, hogy ez 
így, ilyen sorrendben nem igaz, 
Sajókám! Első lépésként az állami 
biztosítórendszer kulcspozícióiba 
a saját pártkatonáitokat ültetté-
tek (megpolitizáltátok), akik az 
elmúlt közel hét év alatt a kor-
rupciót általánosították, szemmel 

láthatóan lopnak! Mi és kik aka-
dályozták Băsescut abban, hogy 
az állam illetékes (abilitált) intéz-
ményeivel karöltve elrendelje az 
egészségügyet finanszírozó kassza-
fúró vezérpártkatonák fokozatos 
kiszűrését? Nem léteznek számára 
becsületes, megbízható román ál-
lami alkalmazottak, akik képesek 
az egészségügy közpénzének ke-
zelésére? Az egyedüli megoldást 
kizárólagosan egy profitorientált 
intézmény létrehozásában látja? 
Évek óta folyik a televíziókban az 
importált térítéses (kompenzált) 
gyógyszerek árának vitája. Ezek 
háromszor-négyszer nagyobbak, 
mint az EU országaiban, de az álla-
mi egészségbiztosítónál valaki szép 
csendben mindig aláírta a több 
millió euró profitot hozó import-
szerződéseket! Vajon miért, vagy 
mennyiért? A fenti helyzeten le-
hetett volna már rég változtatni (új 
törvény nélkül is), például nemzet-
közi közbeszerzési versenypályázat 
kiírásával. Ki kellett volna ezt az 
intézkedést meghozza? Nyilván, a 
kormányon lévő politikai elit, még 
akkor is, ha ezt Băsescu nem kez-
deményezte! Reméljük, hogy az 
egészségügyi törvénytervezet vitá-
ja tovább folyik majd a parlament-
ben, és hamarosan újra felkerül az 
Egészségügyi Minisztérium hon-
lapjára, közvitára. De addig is, van 
bőven tennivaló, úgy, ahogyan azt 
Ritli miniszter úr a televízióban el-
sóhajtotta!

Iszlai József,
Székelyudvarhely

1999. április 25-én, a Férfiak 
napja elnevezésű rendezvé-
nyen tartották meg a nyiresalji 

sakkmérkőzést, amelyet Máté Zol-
tán tanár úr kezdeményezett. Ezzel 
az alkalommal derült ki, hogy szép 
számmal vannak sakk-kedvelők 
mind Gyimesfelsőlokon, mind 
Középlokon. A rendezvények foly-
tatódtak 2004 áprilisáig, miközben 
kialakult a versenyszellem, a sakk 
iránti szeretet. Ezt követte egy ren-
dezvénysorozat a sakk-kedvelők 
számára a gyimesfelsőloki önkor-
mányzat támogatásával Tatros-
kupa néven, utána pedig a Vándor-
kupa elnevezéssel. 

A következő években Gyimes-
középlok rendezett versenyeket, 
bajnokságokat Csángó-kupa és 
Hagyományőrző néven. Idén ja-
nuár 22-én szintén a középloki 

kultúrigazgató segítségével szer-
vezték a versenyt, amelybe 17 
személy nevezett be. A két község 
sakkozótábora sokkal nagyobb, 
mint ahányan a legutóbbi verse-
nyeken megjelentek.

Hasznos szellemi tevékenység 
volt, amelyet a díjak átadása köve-
tett, majd az ünnepi vacsora egy-egy 
üveg sör kíséretében. Jó volt együtt 
lenni, kikapcsolódni, derűlátóan 
nézni az elkövetkező problémák 
elébe. A versenyt Mihók Péter pol-
gármester és Jánó Tibor támogatta 
anyagilag. 

Az agytornát a Gyimes- völ-
gyiekkel Antal Pál volt tanárunk 
kedveltette meg. Az ötvenes évek-
ben sakkgarnitúra-tulajdonos a 
tanulók körében csak egy-kettő 
volt. Kézimunkaórákon a tanár úr 
irányítása alatt mi kellett kifaragjuk 

a figurákat, így minden tanulónak 
saját garnitúrája lett. A kivitelezés bi-
zony elég gyatra volt, mert például a 
huszár vagy a király formája enyhén 
szólva eltért a kívánt alaktól. De ki-
faragtuk a figurákat, és az ujjainkat 
is, mert a varasnyelű kicsi bicska nem 
mindig a fába harapott bele. 

A tanár úr megismertetett 
a sakk szépségének titkaival. A 
középloki Majláth G. Károly Iskola 
tanulói körében is van egy csoport 
kezdők és haladók számára, amely 
– a kezdeményező szerint – tovább 
akarja adni azt, amit Antal Pál ránk 
hagyott. 

Az idei rendezvényen részt vett a 
felsőloki Ferencz Attila II. osztályos 
tanuló is, aki sakkismereteivel meg-
lepte a felnőtteket.

Kedves Béla, 
Gyimesközéplok

Mi nem 
engedjük?

Környezetvédők és még sokan 
tüntetnek, tiltakoznakaz or-
szágban a Roşia Mon tana-i 

bánya megnyitása ellen, mi Hargita 
megye székelyei ügyesen szembesze-
gülünk, vagyis támogatjuk azokat, 
akik meg akarják nyitni. 

A Csíki Hírlap szinte fél olda-
lon megszólaltatja azt az atyafit, aki 
panaszkodik, hogy nincs munka-
helye. Aki egy picit is gondolkozik, 
azt a konklúziót vonja le, hogy mi, 
Hargita megye székelyei vagyunk 
azok, akik nem engedjük, hogy 
dolgozzon/dolgozzanak a vitatott 
bányában. Az eset nem az első! Jó 
lenne, ha valaki válaszolna, mert 
elég sokan vitatják ezt a kérdést, ne-
künk mi közünk van a bánya meg-
nyitásához, még akkor is, ha valaki 
szponzorizálja e kényes témát.

Nagy Mózes nyugdíjas,
Csíkszereda

Orbán Balázs A Székelyföld 
leírása első kötetének 
kezdetekor a Héjjasfalva 

felől Székelykeresztúr felé vezető, 
a Nagyküküllőn átvezető hidat a 
Székelyföld kapujaként említi, 
mely a románok és szászok által 
lakott területről a Székelyföldre 
vezet. Első települése Újszékely, 
majd Alsóboldogfalva, ahonnan 
az út tovább folytatódik a Szé-
kelyföld belseje felé.

Az is közismert, hogy ha 
valakinek belépsz a kapuján, 
rögtön véleményt alkothatsz 
annak gazdájáról. S ez valójában 
így igaz. Mert ameddig az ille-
tékes „nagyok” a Héjjasfalva–
Székelyszentlélek közti útsza-
kaszt nem léptették elő országos 
úttá, addig a megye fennható-
sága alá tartozva rendszeresen 
javították szinte évente ezt a 
szakaszt is. Jóleső érzéssel olvas-
suk a Hargita Népe napilapban, 

hogy hónapról hónapra Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök itt is, 
ott is újonnan leaszfaltozott út-
szakaszokat avat fel. S bár a DN 
13/C útszakasz kimondottan 
teherszállítás lebonyolítására 
van kijelölve, naponta 40-50-
70 tonnás gépkocsik robognak 
végig ezen útszakasz mellett 
lévő falvakon. Amint már je-
leztük, pár éve egy kisebb lakás 
össze is omlott, de egyetlen új 
épület sincs, melynek falai ne 
repedeztek volna meg. Nappal 
kaviccsal, ipari árukkal, egész 
éjjel rönkökkel és deszkákkal 
megrakott teherkocsik szágul-
danak Héjjasfalva felé, elhagyva 
a megye területét. Hogy miért 
éjjel, ennek kiderítése nem ránk 
tartozik. 

Tudni kell, hogy ezt a DN 
13/C útszakaszt az 1960-as évek 
derekán építették kezdetleges 
módszerekkel. A mintegy 40 cm 

vastagságú gubicskőalapot a fa-
luban megfogadott idős emberek 
farönkvégekre szerelt fogantyúk 
segítségével, kézi erővel döngöl-
ték, a végén egy rozsdás úthenger 
végigment rajta, és utána ráhúz-
tak egy vékony aszfaltréteget. 
Ennek akkor nagyon örült min-
denki, akkor napi 10-15 könnyű 
teherkocsi meg néhány személy-
gépkocsi haladt át rajta. 

Ha a kormány a megyei 
szervek kezelése alól kivonta e 
szakaszt, akkor legyen is gond-
ja rá. Ha országos útszakasszá 
léptette elő, gondozza is, egyéb-
ként úgy jár vele, mint az a szé-
kely gyermek, aki akkorát akart 
durrantani, mint az édesapja, és 
erőlködésében „beleszaladt” a 
nadrágjába.

Mindezek mellett az anya-
országi turisták, miután meg-
tekintik a fehéregyházi Petőfi-
emlékművet, a rossz útszakasz 

miatt vagy visszafordulnak 
véglegesen, vagy Szováta felé 
kell kerüljenek, ami igen nagy 
távolság. Mindezt már jeleztük 
Pál Árpád képviselő úrnak is 
keresztúri irodafőnökén keresz-
tül, de eddig semmi intézkedés 
nem történt. A Hargita Népe 
napilapon keresztül kérjük a 
képviselő úr konkrét válaszát, 
egyébként vagy útlezárással, 
vagy a soron következő válasz-
tásról való távolmaradással fo-
gunk tiltakozni. 

Ha nem képesek intézkedni, 
adják vissza a megye gondozá-
sába az utat, biztosak vagyunk 
benne, hogy Borboly Csaba ta-
nácselnök többre lenne képes, 
mint a közlekedési miniszter 
asszony, aki ezt a csupán 15 km-
es szakaszt nem képes rangjához 
megfelelővé tenni.

Gálfalvi Gábor,
Alsóboldogfalva 

Megszámláltattunk 
és kevésnek találtattunk

Az államfő lefújta  
a meccset!

Hasznos szellemi tevékenység

Turistariogató a „Székelyföld kapuja”

Levélbontás oldalunkon az írásokat, leveleket szerzőik előzetes hozzájáru-
lása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, esetenként rövidítve 
jelentetjük meg. Az itt megjelent vélemények nem feltétlenül azonosak a 
szerkesztőségével.



Ország–világ

Az EU hétfőn teljes olajem-
bargót fogadott el Teheránnal 
szemben, ami akár drasztikus 
válaszlépéseket is kiválthat 
Iránból. 

A legfőbb kérdés, hogy 
Irán a tengeri olajszállí-
tást veszélyeztetve lezár-

ja-e a Hormuzi-szorost, amelyen 
az Egyesült Államok hadihajói 
látványosan áthaladtak vasárnap, 
illetve, hogy mihez kezd a világ 
az iráni kőolaj nélkül. Washing-
ton Irán ázsiai kereskedelmi 
partnereit is szankciókra sür-
getheti, de a teheráni kormány 
szerint mindig lesznek újabb pi-
acok, az olajár emelkedése pedig 
elsősorban nem őket sújtja. Az 
Európai Unió által életbe lép-
tetett olajembargó kiélezi a fe-
szültséget a nyugati országok és 
a vitatott atomprogramja miatt 
támadott Irán között. A konflik-
tus fokozódását sem lehet kizár-
ni, mivel Irán korábban a tengeri 
olajszállításnál megkerülhetetlen 
Hormuzi-szoros lezárásával fe-
nyegetőzött, az Egyesült Álla-
mok azonban már jelezte, hogy 
biztosítani fogja a szabad átha-
ladást. Az EU-ba irányuló olaj-
export kiesése ugyanakkor még 
nem jelent megsemmisítő csa-
pást az iráni gazdaságnak, amely 
bízhat ázsiai partnereiben, ezért 
nem feltétlenül szorul drasztikus 
lépésekre.

Az Európai Unió hétfőn a 
tagállamok külügyminisztere-
inek tanácskozása után a vára-
kozásoknak megfelelően beje-
lentette, hogy teljes embargót 
hirdet az Iránból származó kő-
olajra. Az embargó értelmében 
az EU-tagországoknak nem sza-
bad új olajszállítási szerződést 
kötniük Iránnal, a már meglévő 
szerződéseket pedig majd július 
1-től, tehát öt hónap késleltetés-
sel kell felmondaniuk. A tagor-
szágok emellett az iráni közpon-
ti bank elleni újabb szankciók-
ban is egyetértettek.

Az olajkereskedelem megsza-
kítása Iránnal régóta várható volt, 
és a döntés szorosan illeszkedik a 

korábban bevezetett korlátozások 
közé, a bejelentett lépések azon-
ban mégis az eddigi legkemé-
nyebb EU-szankciók az országgal 
szemben. Catherine Ashton kül-
ügyi főképviselő szerint így akar-
nak nyomást gyakorolni Iránra, 
hogy visszaüljön a tárgyalóasztal-
hoz vitatott atomprogramja mi-
att. Az orosz külügyminisztérium 
ugyanakkor súlyosan elhibázott-
nak nevezte a lépést, amely szerin-
tük nem járul hozzá a párbeszéd 
felújításához.

Irán atomprogramja évek óta 
aggodalmakat kelt a térség orszá-
gaiban és a nemzetközi közösség-
ben. Az ENSZ már négyszer ve-
zetett be szankciókat Irán ellen, és 

egyes országok saját korlátozáso-
kat is életbe léptettek. A teherá-
ni vezetés ugyanakkor folyama-
tosan azt hangoztatta az elmúlt 
években, hogy atomprogramjuk 
békés, polgári célokat szolgál. A 
mostani feszültség egyik kiváltó 
oka a Nemzetközi Atomenergi-
ai Ügynökség (NAÜ) novem-
beri jelentése volt, amely szerint 
a programnak vannak egyértel-
műen a fegyverkezést szolgáló 
elemei. Erre válaszul több or-
szág szélesebb szankciókat sür-
getett, Barack Obama amerikai 
elnök pedig december 31-én írt 
alá újabb amerikai korlátozáso-
kat Irán ellen.

Tapintható a feszültség 
a Hormuzi-szorosnál
Irán a világ egyik legnagyobb 

olajexportőre, napi 2,3 millió 
hordó olajat ad el világszerte, 
amiből átlagosan húsz százalék, 
450 ezer hordó jutott az EU-
ba. Egy ekkora kiesés önmagá-
ban nagy veszteség, mivel Irán 
valutabevételeinek négyötödét 
a kőolajexportból szerzi. A má-
sik oldalon az európai országok 
közül különösen Olaszországot 
és Spanyolországot érintheti 
érzékenyen az iráni olaj kiesé-
se, ugyanakkor más – például 
szaúdi és líbiai – források bevo-
násával Irán ideiglenes mellőzé-
se kezelhető probléma lehet az 
EU-ban.

Az eddigi legkeményebb eu-s szAnkciók

Kemény csapás Iránnak az olajembargó
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Irán a világ egyik legnagyobb olajexportőre 

> Megostromolták a tévé épületét. 
A Román Televízió székháza elé ér-
keztek tegnap a Victoria téren tiltako-
zók. A Realitatea hírtelevízió szerint a 
térről körülbelül háromezer demonst-
ráló vonult át a TVR-hez, közben 
Traian Băsescu államfő és a kormány 
lemondását követelték, és további 
tüntetőket hívtak a megmozdulásra. 
Néhányan közülük a televízió bejára-
tának a felfeszítésével próbálkoztak, 
azonban rövid időn belül feladták. A 
tüntetést az elbocsátott és tartalékos 
katonák szakszervezete kezdeményez-
te. A szakszervezet vezetői szerint 

a TVR kapuját felfeszíteni próbáló 
személyek nem tagjai a szervezetük-
nek. A tüntetők küldöttsége bejutott 
az épületbe, ahol egy dokumentumot 
adott át a vezetőségnek. A dokumen-
tumban Emil Boc és Traian Băsescu 
lemondását kérik, illetve előrehozott 
választások megszervezését követelik. 
A tiltakozók továbbá a dokumentum-
ba foglalták: az egészségügyi törvény 
ne Traian Băsescu elképzelése szerint 
valósuljon meg. Ugyanakkor azt is 
megüzenték, hogy az államfőnek kell 
vállalnia a felelősséget az alacsony 
életszínvonal miatt. 

> Cristian Diaconescu az új kül-
ügyminiszter. Cristian Diaconescu 
Románia új külügyminisztere. Traian 
Băsescu államfő tegnap aláírta az 
UNPR szenátorának kinevezésére vo-
natkozó rendeletet, ugyanakkor a Te-
odor Baconschi visszahívására vonat-
kozó dokumentumot is ellátta kézje-
gyével. A témához tartozik, hogy Emil 
Boc telefonon értesítette a menesztésé-
ről Teodor Baconschit. „Kormányzati 
szinten nem rótt fel semmit Emil Boc, 
azt mondta, hogy menesztésem poli-
tikai döntés” – jelentette ki a román 
diplomácia volt vezetője. Ugyanakkor 

cáfolta a Mediafax hírügynökség köz-
lését, mely szerint a miniszterelnök 
SMS-ben menesztette volna hivatalá-
ból.

> Ponta: Az ellenzék februárig dönt. 
Egyelőre nem létezik egységes döntés a 
Szociál-liberális Szövetség (USL) kereté-
ben arra vonatkozóan, hogy az ellenzék 
testületileg lemondjon vagy sem – jelen-
tette ki Victor Ponta PSD-elnök hétfőn 
este a Mediafax hírügynökségnek azok 
után, hogy Crin Antonescu PNL-elnök 
tudomására hozta: több PNL-s törvény-
hozó is megírta lemondását.hí

rf
ol

ya
m

A király 
is tüntet

I. Mihály közleményben jelezte, 
hogy „lélekben” a tíz napja zaj-
ló demonstrációk célkitűzései 
mellett áll. Ez utóbbiak azonban 
nem teljesen világosak: a tün-
tetők hatvan százaléka Traian 
Băsescu elnököt és a kormány-
zati politikát is támogatja, és 
csak az életszínvonal miatt vo-
nult utcára.

Országszerte a „januári for-
radalom”, a tizenkét nap-
ja demonstrálók hatvan 

százaléka Traian Băsescu államfő 
mellett áll. Az országszerte zajló tün-
tetéseken kinyilvánított elégedetlen-
ség oka az alacsony életszínvonal, 
és nem az elhibázott kormányzati 
politika – derül ki a a Studii Socio 
Comportamentale Avangarde nevű 
viselkedéskutató csoport kedden ki-
adott felméréséből. Hogy a tüntetés-
sorozatnak mi lesz a vége, az a válasz-
adók ötven százalékát nem is érdekli. 
Ötven százalék ráadásul úgy véli, 
hogy jogszerű volt a rendfenntartók 
erőszakos fellépése, amelyet csupán 
a megkérdezettek egyharmada tart 
törvényszegőnek. A tüntetők 27 
százaléka szerint a konfliktusokért 
Băsescu a felelős, 23 százalék pedig a 
kormányt hibáztatja. A demonstrá-
lók 37 százaléka válaszolta azt, hogy 
a tüntetés az államfő lemondásával 
érhet véget, és csupán öt százalék 
mondta, hogy Emil Boc miniszter-
elnök távozásával eredményesnek 
és befejezettnek tekintené az elmúlt 
hetek akcióit. Arra a kérdésre, hogy 
miért tüntetnek, a tiltakozók 23 szá-
zaléka válaszolta azt, hogy a szegény-
ség miatt, 19 százalék a korrupciót, 
12 százalék a jelenlegi kormányt, 
nyolc százalék a bércsökkentéseket, 
és négy százalék Raed Arafat volt 
egészségügyi államtitkár meneszté-
sét jelölte meg. Az ország huszon-
három városára kiterjedő megmoz-
dulások kapcsán már a trónfosztott 
uralkodó, I. Mihály is hallatta a 
hangját. Sajtóközleménye szerint a 
király „lélekben” a tüntetők mellett 
áll. „A cinizmus, a gyávaság nem 
töltheti ki az életünket” – figyelmez-
tet a kommüniké, amely 1989 „tör-
ténelmi” tanulságára emlékeztetve 
úgy véli, hogy a gazdasági válság sok 
mindenre magyarázattal szolgál, de a 
romániai események és feszültségek 
nem vezethetők vissza csak erre, és a 
jelenlegi politikai osztályt súlyos fe-
lelősség terheli a konfliktusok miatt.

Vita az erdélyi magyar politikai szervezetek között
A Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) és a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
is elutasítja Tőkés Lászlónak azt 
a megállapítását, mely szerint a 
két szervezet 

“
különutasként” 

jár el az európai állampolgári 
kezdeményezés érvényesítése 
érdekében.

Ezt a kezdeményezést a lisz-
szaboni szerződés teszi le-
hetővé, így megfelelő szá-

mú tagállamból származó, megfe-
lelő számú állampolgári aláírással 
igényelni lehet az Európai Bizott-
ságtól, hogy bizonyos kérdések-
ben terjesszen elő jogi aktusokra 

vonatkozó javaslatokat a hatáskö-
rébe tartozó területeken.

A magyar szervezetek szerint 
ezzel lehetne rávenni az Európai 
Unió intézményeit, hogy a nem-
zeti kisebbségek helyzetét is sza-
bályozza jogilag.

Tőkés László a múlt héten ösz-
szehívta a Kárpát-medencei Auto-
nómia Tanácsot (KMAT), amely-
nek elnöki tisztségét tölti be. Azzal 
a céllal kezdeményezte a testület 
újabb tanácskozását, hogy új len-
dületet adjanak az autonómiaküz-
delmeknek az európai állampol-
gári kezdeményezés révén. Tőkés 
szerint ebben a témában a KMAT 
az egyeztetésnek, valamint a kö-

zös Kárpát-medencei álláspont és 
cselekvési terv kidolgozásának a 
legfontosabb fóruma. Izsák Balázs, 
az SZNT elnöke a Krónikának 
és a Népújságnak kifejtette, hogy 
a székely nép autonómiatörekvé-
sének közképviseleteként, önálló 
testületként az SZNT nem fogad-
hat el alárendeltséget sem egyének, 
sem testületek részéről. Szerinte el-
fogadhatatlan, hogy Tőkés László 
különutasnak nevezi az SZNT-t, 
holott az út, amelyen szinte egy 
évtizede jár a székelyek közkép-
viselete, nem külön út, hanem a 
„helyes út”. Az SZNT kidolgozott 
már munkadokumentumként egy 
tervezetet az állampolgári kez-

deményezésről, amelynek tárgya 
az őshonos nemzeti kisebbségek 
által többségben lakott régiók 
sajátos jogállásának biztosítása. 
Kovács Péter, az RMDSZ főtit-
kára elmondta: az RMDSZ azt 
szeretné, hogy az EU fogadjon 
el egy kisebbségi kerettörvényt. 
Ezért megkeresték az Európai 
Népcsoportok Föderális Unió-
ját (FUEN), amely több mint 
hatvan kisebbségi szervezetet tö-
mörít. Az RMDSZ szerint nem 
lehet csak a magyarokra vagy csak 
a székelyekre kiélezni az európai 
állampolgári kezdeményezést, ha-
nem a többi európai kisebbséget 
is fel kell sorakoztatni.



Az Európai Kézilabda-szövet-
ség (EHF) kijelölte a Székely-
udvarhelyi KC és a Frisch Auf 
Göppingen EHF-kupa nyolcad-
döntő mérkőzéseinek játékve-
zető-párosításait. Németország-
ban portugál kettős fog irányíta-
ni, míg Székelyudvarhelyen egy 
magyarországi páros fogja fújni 
a sípokat. Az első mérkőzést 
február 11-én, a visszavágót 
február 18-án rendezik.

Portugál, illetve magyar já-
tékvezetők irányítják majd 
a Székelyudvarhelyi KC 

és a Frisch Auf Göppingen kö-
zötti férfikézilabda-EHF-kupa 
nyolcaddöntő mérkőzéseket. A 
németországi odavágót irányí-
tó portugál játékvezetők, Ivan 
Cacador és Eurico Nicolau nem-
zetközileg is elismert páros. Az 
európai kupákban rendszeresen 
mérkőzéseket vezetnek, a 2009-
es világbajnokságon hat, míg a 
2010-es Európa-bajnokságon két 
találkozón fújtak sípba. A mérkő-
zés megfigyelője a spanyol Tono 
Huelin lesz.

A székelyudvarhelyi visszavá-
gón Dobrovits Csaba és Tájok Pé-
ter magyarországi páros fog fújni. 
A kettősnek nem ismeretlenek a 
romániai csapatok, hiszen tavaly ők 
vezették a Bákói Dedeman – RK 
Cimos Koper Challenge-kupa mér-
kőzést (30–25), míg 2010-ben a 
Resicabányai UCM – Wisla Plock 
találkozót a Kupagyőztesek Euró-
pa Kupájának harmadik körében 
(34–30). Részt vettek a 2006-os és 
a 2008-as női Európa-bajnokságon 
is. A találkozó megfigyelője a cipru-
si Kiriakosz Kaplanisz lesz.

Az első mérkőzést február 11-
én, a visszavágót február 18-án ren-
dezik.

Második hely Szegeden
Idén 27. alkalommal ren-

dezték meg Szegeden a Gábor 
Dénes Nemzetközi Kézilabda 
Kupát, amelyen hagyományos 
módon ezúttal is részt vett a 
Székelyudvarhelyi ISK–KC ifjú-
sági 1-es korosztályú csapata Bakó 
Lajos edző vezetésével.

Felülmúlta tavalyi produk-
cióját a székelyudvarhelyi gárda, 
hiszen egy évvel ezelőtt a negye-
dik helyen végeztek a nemzetközi 
kézilabdakupán. Az ötcsapatos 
tornán mindenki mindenkivel 
játszott, majd az elért eredmények 
alapján hirdették ki a végső rang-
sort. A székelyudvarhelyiek egy 
nagyon gyenge mérkőzésen vere-
séget szenvedtek a szlovén Ptujtól, 
de további találkozóikon már nem 

találtak legyőzőre, így végül a tor-
na második helyén végeztek, töb-
bek között legyőzték a Pick Szeged 
utánpótláscsapatát is.

Három egyéni díjat is haza-
hoztak az udvarhelyiek, hiszen a 
torna legtechnikásabb játékosá-
nak Kopacz Csongort választot-
ták, míg Szász András beállóst 
és Ká roly Levente balátlövőt a 
torna All-Star csapatába válasz-
tották be.

Az udvarhelyiek eredményei: TJ 
Start Érsekújvár – Székelyudvarhelyi 
ISK–KC 26–30, ISK–KC – 
Gimnazija Ptuj (szlovén) 23–33, 
ISK–KC – Tolnai Lajos Gimnázi-
um Gyönk 36–19, ISK–KC – Gá-
bor DSK Szeged 34–28. 

A tornát a Gimnazija Ptuj 
nyerte a Székelyudvarhelyi 
ISK–KC, a Gábor DSK Szeged, 
a TJ Start Érsekújvár és a Tolnai 
Lajos Gimnázium Gyönk csapat 
előtt.

Abbahagyta a versenyszerű mo-
torozást a gyorsaságimotoros 
125-ös kategória 2007-es világ-
bajnoka. Talmácsi Gábor a 2010-
es szezon vége óta nem verseny-
zett, most váltani készül és ralizni 
fog. Talmácsi Gábor a Szilveszter-
ralin már belekóstolt új választott 
sportágába.

Sportágat vált a gyor sasá-
gi motoros 125-ös kategó-
ria 2007-es világbajnoka: 

Talmácsi Gábor idén a magyar 
ralibajnokság futamain indul, 
egyelőre azonban sem autója, 
sem navigátora nincs. A motoros 
világbajnok tavaly decemberben 
már elindult a Szilveszter-ralin, 
ahol a 140 induló közül abszolút 
ötödikként végzett Répa Kata na-
vigálásával.

Talmácsi a tervek szerint rajt-
hoz áll az országos bajnoki sorozat 
összes futamán, de hogy milyen 
autóval és ki lesz a navigátora, az 
majd később válik nyilvánossá, 

a csapatbemutatót valamikor az 
idénynyitó környékére tervezik.

Persze a motorozással sem 
szakít teljesen a világbajnok, to-
vábbra is szívügyének tekinti a 
fiatal tehetségek támogatását. 
Tervei szerint – természetesen ez 
pénzfüggő – saját csapatot alapít, 
amelynek két versenyzője egy-
előre a hazai bajnoki futamokon 
(amelyek közül három az Alpok 
Adria-kupa sorozatnak is tagja) 
bizonyíthatja gyorsaságát.

Loebé az első győzelem
Pályafutása során hatodszor 

nyerte meg a Monte-Carlo-ralit a 
vb-címvédő és sorozatban nyolc-
szoros vb-győztes Sébastien Loeb, 
aki karrierje 68. futamgyőzelmét 
aratta. A hercegség vasárnap zá-
rult viadala a 13 futamos 2012-
es világbajnokság nyitóversenye 
volt. A francia pilóta mögött a 
spanyol Dani Sordo lett a máso-
dik, a norvég Petter Solberg pedig 
a harmadik.

A szezon elején immár újra Ford 
gyári pilótájává vált Petter Solberg 
a vb-futam egyik összekötő szaka-
szán a megengedett 50 km helyett 
106 km/órás sebességgel száguldott 
versenygépével, ezért 1400 euróra 
büntették. Amennyiben Solberget 
a következő hat versenyen sebes-
ség-túllépésen kapják, törlik a kö-
vetkező viadalon, a Svéd-ralin elért 
eredményét.

A Monte-Carlo-rali pontszerzői: 
1. Sébastien Loeb (Citroën DS3 
WRC), 2. Dani Sordo (Mini Cooper 
WRC), 3. Petter Solberg (Ford Fies-
ta RS WRC), 4. Mikko Hirvonen 
(Citroën DS3 WRC), 5. Evgeny 
Novikov, 6. François Delecour 
(mindketten Ford Fiesta RS WRC), 
7. Pierre Campana (Mini Cooper 
WRC), 8. Ott Tanak, 9. Martin 
Prokop (mindketten Ford Fiesta RS 
WRC), 10. Armindo Araujo (Mini 
Cooper WRC).

A világbajnokság második fu-
tamát, a Svéd-ralit február 9. és 
12. között rendezik.

Sport

A Haslum után Göppingen csapatát is kiütné az EHF-kupából az SZKC fotó: balázs attila

Portugál és magyar játékvezetők 
az SZKC–Göppingen meccsen

TALMácSi új SporTáGGAL próbáLkozik

Kettőről négy kerékre vált a világbajnok
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Hargita Megye Sport- és If-
júsági Igazgatósága, a Ro-
mán Olimpiai Akadémia 

Hargita Megyei Kirendeltsége és 
a nagykanizsai Európai Sport Ha-
gyományőrző Egyesület vetélkedőt 
szervez január–március időszakban.

A vetélkedőt a lapunkban meg-
jelenő kérdések képezik, a válaszokat 
postán vagy személyesen a Hargita 
Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgató-
sághoz kell eljuttatni (Csíkszereda, 
Hősök utca 7. szám).

A 3. forduló kérdései
1. Hol született a kétszeres 

olimpiai bajnok Jeney László?
2. Melyik olimpiai érmes ví-

vónak volt az édesapja kőfaragó, 
édesanyja színházi súgó?

3. Melyik olimpiai érmes 
nyugszik a Házsongárdi temető-
ben?

4. Hány érmet szerzett az 
olimpiákon Funkenhauser Zita?

5. Ki a 100. magyar aranyér-
mes olimpián?

Sporttörténeti vetélkedő

Sporttörténeti vetélkedő, 3. forduló 2012. január 25.

A megfejtéseket 2012. január 30-ig kell beküldeni a Hargita Megyei Sport- és ifjúsági igazga-
tóság Csíkszereda, Hősök utca 7. szám, postai irányítószám 530132 címére.

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

"
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lakás
ELADÓ jó állapotban lévő, köz-

ponti fekvésű tömbházlakás 2 szo-
bával, manzárdszobával és pincé-
vel. Telefon: 0742–294650, 0745–
167127. (21206)

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

ELADÓ Csíkszeredában közpon-
ti fekvésű (a megyeháza mellett), 
I. emeleti, 4 szobás (100 m2-es) 
lakás teljesen felújítva (termopán, 
saját központi fűtés stb.). Telefon: 
0744–146362. 

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 családi ház Csíkszere-
dában, Zsögöd utca 25. szám alatt, 
két szobával, konyhával, pincével, 
különálló faházzal. Ára: 85 000 lej. 
Telefon: 0744–877665. (21170)

ELADÓ sürgősen garzonlakás 
Csíkszeredában, a Gyermek sétá-
nyon. Telefon: 0747–951274, 0746–
585066. (21203) 

KIADÓ kétszobás, bútorozat-
lan tömbházlakás. Telefon: 0723–
313485. (21189)

ELADÓ 2 szobás, központi fek-
vésű tömbházlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 0755–061520. (21175)

telek
ELADÓK Csíkszeredában és kör-

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

jármű
ÉRTESÍTEM a HR 04 PJI Dacia 

tulajdonosát, hogy az autót lopott-
nak nyilváníttatom. Jelentkezzen a 
0748–831760-as telefonszámon!

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

ELADÓ 2002-es évjáratú, kom-
bi Volkswagen Passat 1.6-os, ben-
zines motorral, Euro 4-es, frissen 
behozva, kevés illetékkel (ABS, 
szervo, 4 légzsák, ESP, elektromos 
tükrök és ablakemelők, CD-leját-
szó, központi zár). Irányár: 4300 
euró. A beíratást is vállalom. Tele-
fon: 0736–943035, 0727–654803, 
0266–334468. 

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf 1.6-os motorral, Euro 
4-es, frissen behozva, kevés ille-
tékkel (ABS, szervo, klíma, elekt-
romos tükrök, ablakemelők, lég-
zsák, ESP), megkímélt állapotban. 
Irányár: 3750 euró. A beíratást is 
vállalom. Telefon: 0736–943035, 
0727–654803, 0266–334468.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os, benzines motorral, Eu-
ro 4-es (ABS, szervo, központi zár, 
8 légzsák, elektromos ablakeme-
lők, tetőablak, CD-lejátszó, szerviz-
könyv, multivolán) frissen behozva, 
nagyon jó állapotban. Ár: 3950 eu-
ró. A beíratást is vállalom. Telefon: 
0724–175640, 0729–257421.

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

ELADÓ kombi Opel Astra 1.6, 
benzines, frissen behozva, kevés ille-
tékkel, nagyon szép állapotban, karc- 
és rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, központi zár, állítható 
tükrök, eredeti festéssel és kilomé-
terben. Beszámítok olcsóbb autót is. 
Irányár: 2750 euró. Telefon: 0757–
719128, 0721–638790. (21196)

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 2003-as évjáratú Volks-
wagen Golf IV, 1400 cm3-es, szürke 
színben (klíma, ABS, EPS, elektro-
mos ablakok), frissen behozva. Ára: 
3900 euró. Telefon: 0740–093656.

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

ELADÓ 2003-as évjáratú Lada 
Niva 1.6i. Érdeklődni a Csíkcso-
bot fal vi Közbirtokosságnál vagy a 
0752–117441, 0752–117442, 0752–
117443, 0752–117444-es telefon-
számokon.

vegyes

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

ELADÓ Csíkszentsimonban, ter-
melőtől sárgarépa nagy tételben, 
étkezési burgonya, Santé, Laura 
vetőmagburgonya, valamint 50 LE-s 
homlokrakodó traktor. Házhoz szál-
lítás megoldható. Telefon: 0727–
874009, 0266–346834, 0722– 
342429. (21160)

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

állás

A Randevú Panzióba ALKAL-
MAZOK bárost (román nyelv-
tudással). 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.

szolgáltatás
VÁLLALJUK számítógépek hard-

veres és szoftveres javítását, 
frissítését, karbantartását. Fordul-
jon hozzánk bizalommal a 0722–
309096-os telefonon vagy e-mail-
en az electrorepair@yahoo.com 
címen. (21198)

VÁLLALJUK területek felmé-
rését, telekkönyvezését, meg-
osztását, összevonását és teljes 
körű ügyintézését. Nyugdíjasok-
nak kedvezményesen. Telefon: 
0722–967539.

megemlékezés

Fáj, hogy nem vagy köztünk többé,
De emlékezetünkben 
élni fogsz mindörökké.

Kegyelettel és fájó szívvel em-
lékezünk

ANTAL DOMOKOS

halálának 9. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkmada-
ras. (21904)

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 megemlé-
kező szentmise ma 18 órakor lesz 
a csíkszeredai Szent Ágoston-
templomban. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! Szeret-
tei. (21199)

elhalálozás

Hirdetések

Nem vársz már bennünket 
ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél,
Hisz Te a jónál is 
jobbat érdemeltél.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
drága jó édesanya, anyós, nagy-
mama, dédmama, anyatárs, ro-
kon, ismerős és jó szomszéd,

özv. PÁL BÉLÁNÉ
Beteg Erzsébet

életének 86. évében 2012. ja-
nuár 23-án 9 órakor szerető 
szíve megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait 
január 26-án 10 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a családi 
háztól az újtusnádi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

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

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, anyós,

özv. LUKÁCS BORBÁLA
szül. Tímár

életének 62., özvegységének 3. 
évében hosszú szenvedés után 
2012. január 22-én csendesen 
elhunyt. Drága halottunkat ma 
14 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkszépvízi ravata-
lozóból a helyi temetőbe. Nyu-
godjon békében! A gyászoló 
család – Csíkszépvíz.

hargitanépe

A CITY PARKING Kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Parkírozók aszfaltozása, 15 db 
jegyváltó telepítése és elektromos árammal történő ellátása, parkoló-
helyek jelölése című tervére Gyergyószentmiklóson a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. január 24-
én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanul-
mány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek metekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 
8.30–18.30 óra között valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, március 16-ig a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT 
KERES FARKASLAKÁRA 

ÉS PARAJDRA,
VALAMINT 

RIKKANCSOKAT 
SZÉKELYUDVARHELYRE.

Telefon: 0733–553014.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Erőm már elfogyott, 
el kellett indulni.
Temető csendjében 
pihen fáradt testem,
Imádságotokban 
őrizzetek engem.

Fájdalomtól meg-
tört szívvel, de a feltá-
madásba vetett hittel 
emlékezünk

ÖRDÖG PÉTERRE,

akinek hosszú szenvedés után 
2011. december 2-án szerető 
szíve megszűnt dobogni. Lelki 
üdvéért a megemlékező 6. he-
tes gyászmise 2012. január 26-
án, csütörtökön 18 órakor lesz 
a csíkszeredai Kalász negyedi 
Szent Ágoston-templomban. 
Gyászoló felesége, gyermekei, 
unokái, édesanyja és a nagy-
számú rokonság.

Jézusom, te erőt adtál 
minden szenvedésben,
Adj örök nyugodalmat lelkének 
a Mennyben. (21208)



Két-két mérkőzés kellett csupán 
a MOL Liga negyeddöntőjében 
ahhoz, hogy eldőljön, kikkel is 
játszik a döntőbe jutásért az alap-
szakaszt első két helyen végző 
csapat. Az elődöntőben két erdé-
lyi–magyarországi párharcot ren-
deznek, immár egyik fél harmadik 
sikeréig. Az összecsapások va-
sárnap kezdődnek.

Két-két mérkőzés alatt eldön-
tötte a Miskolci Jegesmed-
vék és a Brassói Corona 

Fenestela 68 is a jégkorong MOL 
Liga elődöntőjébe való jutás sorsát: 
a miskolciak a Ferencvárost, a bar-
caságiak a Steauát búcsúztatták a 
negyeddöntőben.

Hétfőn este Brassóban a Stea-
uának nem sikerült megismételnie 
vasárnapi teljesítményét: a fővárosi-
ak a harmadik percben hátrányba 
kerültek, és csupán a meccs közepén 
sikerült kissé szorossá tenni az állást, 
ám a mérkőzés végig a brassóiak irá-
nyítása alatt zajlott.

Miskolcon a házigazdák a má-
sodik harmad elején kettővel ve-

zettek, de a Ferencváros lenullázta 
a hazaiak előnyét, de a második 
pihenőre már újra a Jegesmedvék-
nél volt a kétgólos előny, melyet 
az utolsó felvonásban még tudtak 
növelni.

Eredmények
Brassói Corona Fenestela 68 – 

Steaua 6–1 (2–0, 1–1, 3–0) /Ba-
rinka (3.), Bartzen (14.), Varga (40.), 
Basilidesz (47.), Péter (49., 60.), il-
letve Munteanu (29.)/. A párharcot 
2–0-ra a brassóiak nyerték. Miskolci 

Jegesmedvék – Ferencváros 8–4 (1–0, 
4–3, 3–1) /Chmelo (11., 22.), Szil-
ágyi (25.), Saluga (38., 43.), Nagy G. 
(39.), Bonar (56.), Rafaj (56.), illetve 
Hegyi (24.), Jánosi (34.), Hietamaki 
(35.), Feil (45.)/. A párharcot 2–0-ra 
a miskolciak nyerték.

Az elődöntők párosítása: HSC 
Csíkszereda – Jegesmedvék és Dab.
Docler – Brassó. A találkozókat 
vasárnap, hétfőn, február 2-án, és 
amennyiben szükséges, február 3-án 
és február 5-én játsszák egyik fél har-
madik győzelméért.

KiALAKuLt A MOL LigA ELődöntőinEK párOsításA

Miskolc ellen játszik a HSC
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hirdetés

Sport

Polc (a kapuban) egy kivétellel sikeresen hárította az ellenfél lövéseit fotó: portik ferencz-tibor

Baksa Lászlót csak kétszer győzték le a törökök

A magyar válogatott – az erő-
viszonyoknak megfelelően – 
rendkívül sima mérkőzésen 
húsz gólos különbséggel nyert 
a törökök ellen utolsó csoport-
mérkőzésén az Eindhovenben 
zajló férfivízilabda-Európa-baj-
nokságon. A román válogatott 
egy góllal kapott ki hétfőn 
este németországtól, és pont 
nélkül utolsóként zárta a B 
csoportot.

Hétfőn este könnyedén 
nyert a magyar férfivízi-
labda-válogatott az Eind-

hovenben zajló kontinenstornán, 
a mérkőzés az előzetes várakozá-
soknak megfelelően alakult. Bár 
az első magyar támadás még ki-
maradt, ezután nem túl sok prob-
lémát jelentett a gólszerzés a ma-
gyaroknak. A centerek foghatat-
lanok voltak, amikor ez sikerült 
a törököknek, általában kiállítás 
volt a vége. Az emberelőnyöket 
pedig rendre magabiztosan érté-
kesítették a magyarok – az első 
negyedben négy fórból négyet 
váltottak gólra –, így az első szü-
netben 6–0-ra vezettek.

A második játékrészben már 
ekkora ellenállást sem fejtett ki a 
török csapat, amely utol sem tudta 
érni a magyar játékosokat. Ha kiál-
lítást érően visszahúzták Kemény 
Dénes játékosait, az már sikernek 
számított a törökök számára. A 
magyar gólszerzés üteme cseppet 
sem lassult, a második negyedben 
is hatot lőttek, ellenben ezúttal 
kaptak is egyet. A magyarok a 
folytatásban is komolyan vették 
a mérkőzést, ezzel tisztelve meg a 
szerény képességű ellenfelet.

A nagyszünet után már nem-
csak ziccerből, hanem távoli átlö-
vésekből is eredményesek voltak 
a magyarok, ehhez kellett az is, 
hogy a török védelem a kereszt-
passzokat sem tudta követni. A 
meccs első pillanatától kezdve 
csak az volt a kérdés, mennyivel 
nyernek a magyarok, végül húsz 
gól lett a különbség a két csapat 
között.

Eredmények
A csoport: Magyarország – Tö-

rökország 22–2, Macedónia – Hol-
landia 8–10, Olaszország – Görög-
ország 10–7. A csoport végeredmé-
nye: 1. Magyarország 15 pont, 2. 
Olaszország 12 p., 3. Görögország 9 
p., 4. Hollandia 6 p., 5. Macedónia 
3 p., 6. Törökország 0 p.

B csoport: Horvátország – Spa-
nyolország 11–10, Szerbia – Mon-
tenegró 7–11, Románia – Német-
ország 9–10. A csoport végeredmé-
nye: 1. Szerbia 12 p., 2. Montenegró 
10 p., 3. Németország 9 p., 4. Hor-
vátország 9 p., 5. Spanyolország 4 
p., 6. Románia 0 p.

A két csoportgyőztes – Ma-
gyarország és Szerbia – az elődön-
tőbe jutott.

A mai műsor: alsóház: Macedó-
nia – Románia (15), Törökország – 
Spanyolország (17); negyeddöntők: 
Olaszország – Németország (19), 
Montenegró–Görögország (21).

Tegnap a nőknél három mér-
kőzést játszottak. A 7. helyet Nagy-
Britannia szerezte meg, miután 13–
11 arányban legyőzte Né metország 
csapatát. Az elődöntőbe jutásért ví-
vott Magyarország – Spanyolország 
és Olaszország – Hollandia találko-
zók lapzárta után értek véget.

VíziLABdA-EB

Törökverés Eindhovenben

FérFiKéziLABdA-EB

Szerbia a négy közé jutott
A macedón válogatott legyőzte 
a lengyeleket a férfikézilabda-
Európa-bajnokság középdöntőjé-
nek i. csoportjában. Macedónia 
a kontinenstorna alatt már több-
ször is jelentős előnyről vesztett 
pontokat, most viszont ők örül-
hettek a végén, hiába zárkóztak 
fel a lengyelek. németországnak 
egyetlen pontra lett volna szük-
sége a biztos továbbjutáshoz, de 
ezt nem sikerült megszereznie, 
mert kikaptak a dánoktól. Ott van 
viszont a négy között a házigazda 
szerbia: svédország elleni győzel-
me elődöntőt ért.

Elsőként a házigazda szerbek 
jutottak a férfikézilabda-Eu-
rópa-bajnokság elődöntőjébe, 

miután hétfőn este legyőzték Svéd-
ország csapatát. A németek Dániától 
elszenvedett vereségükkel elnapolták 
a továbbjutást, amelyet ma Lengyel-
ország legyőzésével kiharcolhatnak.

Hétfőn a macedónok fergete-
ges tempóban kezdték a lengyelek 

elleni találkozót, Kiril Lazarov gól-
jaival a 8. percben már néggyel ve-
zettek, majd jó védekezésüknek és 
labdaszerzéseiknek köszönhetően 
indításból lőtt találatokkal tovább 
tudták növelni a különbséget. A 18. 
percben már hét volt az előnyük, a 
délszláv szurkolók azonban így sem 
lehettek nyugodtak, hiszen csapa-
tuk korábban több meccset is jelen-
tős előnyről veszített el vagy adott 
döntetlenre (a dánoktól szombaton 
plusz hatról kaptak ki), a lengyelek 
viszont két napja 9–20-as félidei 
állás után mentettek pontot Svéd-
ország ellen. A lengyelek – akik-
nek a játékában az első félórában 
a káosz uralkodott – a fordulás 
után összekapták magukat, ám 
sokáig úgy tűnt, ez is kevés lesz, 
mert a macedónok ezúttal jól őriz-
ték fórjukat. A hajrá aztán mégis 
izgalmasra sikerült, a macedónok 
egyre nehezebben birkóztak meg 
a lengyel védőfallal, de szerencsé-
jükre Kiril Lazarov a büntetőket 
könyörtelenül belőtte (hatból hatot 

a meccs során). Ennek eredménye-
képp a lengyelek hiába kapaszkod-
tak, a bra vúros pontmentés ezúttal 
nem jött össze nekik, aminek a 
csoport összes tagja örülhet – őket 
leszámítva.

A lengyel vereségnek köszön-
hetően Németország számára a dá-
nok ellen szerzett esetleges egyetlen 
pont is elegendő lett volna a biztos 
elődöntőbe jutáshoz. Ennek megfe-
lelően a németek hatalmas iramban 
kezdték a mérkőzést, és el is húztak. 
Ezután azonban egy időkérést köve-
tően megkezdték a felzárkózást a dá-
nok, majd a vezetést is átvették, amit 
már nem engedtek ki a kezükből a 
meccs végéig. A nap utolsó mérkő-
zésén a kérdés az volt, hogy Szerbia 
az utolsó forduló eredményétől füg-
getlenül bejut-e az elődöntőbe. A 
házigazda végül három góllal nyert, 
így elsőként biztosította helyét a 
négy között.

Eredmények
I. csoport: Lengyelország – Ma-

cedónia 25–27, Dánia – Németor-
szág 28–26, Szerbia – Svédország 
24–21. Az állás: 1. Szerbia 7 pont, 
2. Németország 5 p., 3. Dánia 4 p., 
4. Macedónia 3 p., 5. Lengyelország 
3 p., 6. Svédország 2 p. A mai mű-
sor: Lengyelország – Németország 
(17.15), Dánia – Svédország (19.15), 
Szerbia – Macedónia (21.15).

II. csoport: Spanyolország – 
Izland 31–26. A Franciaország – 
Horvátország és a Magyarország 
– Szlovénia találkozó lapzárta után 
ért véget. A mai műsor: Franciaor-
szág – Izland (17.10), Spanyolország 
– Szlovénia (19.10), Magyarország 
– Horvátország (21.10).A szerbek könnyen törték át a svéd védelmet
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Szurkolj velünk!
Ma este nyolc órától a magyar kézilabda 

válogatottnak szurkolhatnak a sportrajon-
gók a G. Music Pubban. A nyolctól kezdő-
dő rangadón Horvátország válogatottjával 
csap össze a magyar gárda. Ugyancsak ma 
este a G. Music Pubban, tizenegy órától a 
spanyol kupa két nagy riválisának összecsa-
pását követhetik figyelemmel a focirajon-
gók, ugyanis a Barcelona – Real Madrid 
mérkőzésre kerül sor.

Bekukkantó
Hétfőtől csütörtökig nyitva áll az ér-

deklődők előtt a Caritas foglalkoztató 
központjának Székelyudvarhelyen. Ma dél-
előtt mondókázásra és szabadjátékra várják 
a 24–36 hónapos gyermekeket és szüleiket. 
Este hat órától Testvérféltékenység címmel 
szülőknek tart előadást Szalay Zsuzsanna 
pszichológus. Holnap délelőtt tíz és tizen-
két órától kézműves foglalkozásra várják 
a 12-24 hónapos illetve a 24–36 hónapos 
gyermekeket és szüleiket.

Humorest 
Fülöp Gyuszi, a marosvásárhelyi Hu-

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

Egy hónap falun
Január 30-án, vagyis hétfőn 19 órától 

utolsó alkalommal kerül színpadra I. Sz. 
Turgenyev Egy hónap falun című színmű-
ve Barabás Olga vendégművész rendezé-
sében. A darab ezúttal szabadelőadásként 
tekinthető meg.

játék gyerekeknek

A Román Televízió Magyar Adása új 
játékot indít gyerekek számára. Az én fil-
mem címmel 10–15 éves gyerekek kell egy 
fogalmazást írjanak, amit e-mailben vagy 
postán juttathatnak el a Magyar Adás buka-
resti szerkesztőségéhez. Három téma közül 
lehet választani. 1. Az én városom (falvam, 
iskolám); 2. Önarckép; 3. Az én barátom. 
Témánként és korosztályonként (10, 11, 
12, valamint 13, 14 és 15 évesek) értékelik 
a fogalmazásokat, melyek közül kiválaszt-
ják a legötletesebbeket, legeredetibbeket, 
és a kiválasztott fogalmazásokból kerülnek 
ki azok, amelyekből majd elkészülhetnek a 
kisfilmek. A fogalmazások beküldési határ-
ideje: február 24. További részletek a www.
magyaradás.ro honlap Játék – Az én filmem 
címszavánál olvasható. E-mail cím: jatek@
tvr.ro. Postacím: TVR – Redacţia Maghiară, 
Calea Dorobanţilor 191., Sect. 1. Bucureşti.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Felhívás közös olvasásra

 Mesemaraton

A 2009-ben el-
indított Me-
s e m a r a t o n 

folytatásaképpen, az 
idén Arany János mű-
veiből rendez maratoni 
felolvasást Székelyud-
varhelyen a Hargita 
Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont és a 
Cimbora Gyermekek 
Klubja. A szervezők 
szerint a rendezvény 
célja, hogy minél töb-
ben részt vegyenek a 
közös olvasásban: akik 
szeretnek olvasni, és 
akiknek szeretnék továbbadni az olva-
sás örömét. A székelyudvarhelyi városi 

könyvtárban február 
15-én reggel 9-től este 
7-ig gyermekeket és 
felnőtteket egyaránt 
várnak a rendezvényre.

Arany János halá-
lának 130. évfordu-
lója emlékére az idei 
Mesemaraton során a 
költő munkásságából az 
elbeszélő költemények-
re, irányítják a szerve-
zők a figyelmet, míg a 
kicsiknek a verses mesé-
ket ajánlják olvasásra .

A tavaly 4 országban 
47 településen 6000 fö-

lötti résztvevő olvasott. „Éljük meg idén is 
együtt az olvasás örömét” – szól a felhívás.
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HIRDETÉS

ma

Szerda
Az év 25. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 340. Napnyugta ma 17.14-
kor, napkelte holnap 7.59-kor. 

Isten éltesse 
Pál nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Pál jelentése: kicsi, kis 

termetű férfi. 

Január 25-én történt 
2005. Rómában bejelentették, hogy 

Leonardo da Vinci ötszáz éves freskókkal 
díszített műhelyét és egy boncolásra szol-
gáló, titkos szobát fedeztek fel Firenzében. 

Január 25-én született 
1882. Virginia Woolf angol írónő 
1900. Fekete István író 

Január 25-én halt meg 
1892. Szabados Károly zeneszerző 
1978. Palló Imre Kossuth-díjas opera-

énekes, kiváló művész

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében: holnap 
19, szombaton és vasárnap 20 órától a Ha 
eljő a világvége című filmet, a Féktelen harag 
címűt ma 20, szombaton 16, vasárnap pe-
dig 18 órától. A Kémkölyök című filmet ma, 
pénteken és szombaton 18 órától tekinthetik 
meg az érdeklődők. A Thor című filmet hol-
nap 17, vasárnap 13 órától tűzték műsorra, 
míg Kylie Minogue koncertfilmjét pénteken 
20 órától láthatják a mozi és a zene iránt ra-
jongók. A Jégkorszak 3. részének vetítési ide-
je: szombaton 13, vasárnap 16, a Megaagy 
című mesefilmet pedig szombaton 11 órától 
kísérheti figyelemmel a közönség. A Sammy 
nagy kalandjai című mesefilmet vasárnap 11 
órától láthatják.

helytörténeti évforduló

55 éve született Sóváradon S. Király Béla 
költő, író. Önálló kötete Zseblámpafényben 
címmel 1995-ben jelent meg Budapesten.

para

– Olyan díszhalat szeretnék, amelyik nem hangos!

 www.parapista.com 

A teremtés misztériuma

A teremtés misztériuma és a tudat evolúciója elnevezésű elő-
adássorozat keretében Dienes István mérnök-kutató Időfi-
zika – A teremtés misztériuma és a tudat evolúciója (az idő 

és a tudat kapcsolata, megközelítési modelljeik) címmel tart előadást 
Székelyudvarhelyen holnap 18 órától a Gondűző étteremben, 
Csíkszeredában pedig vasárnap 19 órától a Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola aulájában. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, 
napközben csak helyenként szakadozik fel a felhőzet. 
Elszórtan várható eső, a hegyekben havas eső, havazás is 
előfordulhat.

Fiatalabb koromban görbébbre sikeredett 
esték végén sokszor hosszú tízperceket töltöt-
tünk el egyik barátom időközben biztos helyre 
letett szemüvegének vagy kontaktlencséinek 
keresésével. Ha nem volt lány a társaságunk-
ban, mindig szemtelenkedett, kikapcsolta fő 
érzékszerveit, olyankor a kényelem győzött. 
Na meg hajnalban mi, amikor könyvek közé 
csúsztatva vagy ágy alatt megtaláltuk a hi-
ányzó kelléket. Asszem, öregszem, me` kell az 
üvegszem – mondta köszönetféleképpen, mi 
pedig csak annyit dobtunk oda: Pápaszem, 
lefekszem.

Azóta is többször eszembe jut, azt sem tud-
ja, milyen a szemüvege, sohasem látta, hisz ha 
viselte, nem láthatta, ha pedig lerakta, akkor 
sem láthatta, vagyis egy olyan szerkezetet hord 
magán, melyről legjobb esetben is csak másod-
lagos információi vannak, ám nélküle mégsem 
boldogulna. Ritkán gondolkodóként mindeb-
ből azt szűrtem le, a szemüveg olyan, mint a 

nő: nem igazán ismerjük, sokunk csak hírből 
hallott róla, de kell a testnek, s ha nincs, oda 
minden, az egész nap keresésével telik el. Vagy 
a szemüveg ész is: ha van, mindent tisztán 
látunk, ha nincs, minden homályos. Olyany-
nyira, mint az a rendőr, aki megállította az 
örömnőt a sarkon: Árulod magad? Én? Csak 
óvszert kínálok, termékbemutatóval egybeköt-
ve! Tényleg, ha a sarki az öröm lánya, akkor a 
feleség a bánat asszonya? Az kell legyen, más-
különben miért kérdeznék a konyhában szösz-
mötölő nőcskétől, hogy mi a bánatot csinálsz? 
Na de a pápaszemekhez visszakanyarodva, 
még eszembe jutott az is, hogy mindannyian 
egy kicsit szemüvegesek vagyunk, hisz rendsze-
resen mindenféle ismeretlen segédeszközöket 
hívunk szolgálatunkra, vagy különböző szem-
üvegeket aggatunk magunkra, annak remé-
nyében, hogy majd másként látnak. Nekem is 
jó lenne egy, nem egyébért, csak hogy letehes-
sem, ha a helyzet úgy kívánja. 

Asszem, öregszem, 
me` kell az üvegszem 

     villanás n Máthé László Ferenc

skandi  KÉszÍTeTTe: benedeK eniKő
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Két férfi beszélget:
– Húsz éve úgy szerettem 

a feleségemet, hogy majd’ 
megettem!

– És most?
– ... (poén a rejtvényben)!

sudoku
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