
Indokoltnak látják az áremelést, de még kIvárnak a szolgáltatók 

Drágulhatnak a buszjegyek
Az üzemanyagárak emelkedésének egyenes következményeként várhatóan nőni fognak 
a közúti szállítási díjak is. A Csíki Trans buszállomásáról induló járatok üzemeltetőinek 

többsége – jobbára az utazók számának megcsappanásától tartva – még várakozó 
állásponton van, míg az Open World már egy ideje tájékoztatta utasait, hogy alcsíki járatain 

növelni fogja a jegyek és bérletek árát. > 3. oldal

Fuvardíj. Míg a legtöbb szolgáltató az utasok elvesztésén aggódva még kitart eddigi árai mellett, februártól már várható a jegyek drágulásának első hulláma fotó: csíki zsolt

Borítékoljak?
Tőkés az újdonság erejére 

alapozva autonómiát, Mikó-
tervet emleget majd, Kelemen 
eddigi megvalósításaikat, azok 
folytatására összeállított tervü-
ket hozza, Szász pedig az 
RMDSZ-ből kiábrán-
dultakat igyekszik majd 
megszólítani – meglepetésekre 
viszont nem számítok.
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máthé lászló Ferenc Vihar akadályozta 
a közlekedést

Hóvihar miatt kellett lezárni 
pár órára tegnap reggel a 

Szentegyháza és Csíkszereda kö-
zötti útszakaszt, negyed kilenckor 
a Gyimesekben, a 12A jelzésű or-
szágúton, a Csíkszereda irányából 
Bákó megye felé tartó úton 
is kamionstopot rendeltek 
el a 7,5 tonnánál súlyosabb 
teherautók számára, amit fél há-
romkor oldottak fel. 

A megyéé a 
homoródi tábor
Átadja a homoródi tábort Har-

gita Megye Tanácsának az 
Országos Sport- és Ifjúsági 
Hatóság. A kormány tegnapi 
ülésén hozott döntés értel-
mében tizenhárom villa kerül a me-
gyei önkormányzat tulajdonába.

A Hargita megyei pályázatok 
80 százaléka nyert 966Tartani tudják 

a határidőt
Táslis kötény, 
gyöngyös tolltartó

2 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3467ì
1 amerikai dollár USD 3,3521ì
100 magyar forint HUF 1,4631ì
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 hargitanépe 

hó kellene a búzára 

Lassan töltődik 
fel a vízkészlet

Bár nagyon jól jött, ám még 
mindig csak részben volt képes 

fedezni a Hargita megyei termő-
földekben az ősz folyamán 
kialakult vízhiányt a januári 
havazás. A kialakult hóta-
karó az őszi vetések fagyvédelme 
szempontjából is csak közepes.

  fotó: csíki zsolt
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kosárlabda

Csíki siker 
Iaşi-ban

Megszerezte második győzelmét 
a Csíkszeredai Hargita Gyön-

gye KK az idei hazai férfikosárlabda-
bajnokságban. Lászlófy Bo-
tond tanítványai Iaşi-ban 
arattak tegnap huszonnyolc 
pontos sikert, a csapat legeredmé-
nyesebbje Champion volt.

tusványos

Közös munka 
a fiatalokért

Az idei rendezvényekről, a Bál-
ványosi Nyári Szabadegyetem 

és Diáktábor terveiről számolt be 
Székelyudvarhelyen Bozsó Imre 
Lehel, a MIT elnöke, Sán-
dor Krisztina, a MIT koráb-
bi elnöke, valamint Jakab 
Attila, az UFF elnöke, aki idén a 
szabadegyetem főszervezője is.
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Körkép
csík
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Hóvihar miatt kellett lezárni pár 
órára tegnap reggel a Szent-
egyháza és Csíkszereda közötti 
útszakaszt, negyed kilenckor a 
Gyimesekben, a 12A jelzésű or-
szágúton, a Csíkszereda irányá-
ból Bákó megye felé tartó úton 
is kamionstopot rendeltek el a 
7,5 tonnánál súlyosabb teherau-
tók számára, amit fél háromkor 
oldottak fel. A havazások miatt 
a megye szinte minden útján 
nehezen lehetett tegnap autóval 
közlekedni, a városokban vala-
mivel jobb körülmények között 
zajlott a forgalom. 

Tegnap kora reggeltől déli 
11 óráig lezárták az utat 
Csíkszereda és Szentegy-

háza között a viharos széllökések 
és a hirtelen, nagy mennyiségben 
lehullott hó miatt. A hóvihar miatt 
egy időre a 7,5 tonnánál súlyosabb 
kamionok forgalmát is korlátoz-
ták a Gyimesekben, a Kománfalva 
felé vezető 12A jelzésű országúton 
– számolt be lapunknak Cătălin 
Romanescu, az országos útügyi 
hivatal Hargita megyei igazgatója. 
A délután folyamán több olvasónk 
jelezte, hogy a megyeszékhelyről 
a Hargita felé tartva akadozott a 
forgalom, több szakaszon csak 
lassan lehetett haladni, illetve 
Gyimesfelsőlokon az esti órákban 
is kamionsor állt. Szentegyházát is 
érintette a hóvihar. Molnár Tibor 
alpolgármester szerint a hóeke fo-
lyamatosan dolgozott a települé-
sen, de a viharos szél szinte azonnal 
visszafújta az eltakarított havat.

Csíkszeredában 
nem voltak gondok
Csíkszeredában nem okozott 

fennakadást az éjjel hullott hó. A 
városi autóbuszjáratokat működte-
tő Csíki Trans igazgatója,Veress Já-
nos szerint például az utak állapota 
elfogadható volt, egyetlen busz sem 
késett a menetrendhez képest. 

A taxisofőrök sem panaszkod-
tak az útviszonyokra. 

– Meg kell szokni, hogy most 
a téli útviszonyoknak megfelelően 

közlekedjünk, ez így van rendjén. 
A tegnapelőtt reggel, amikor meg-
fagyott az úton a víz, akkor voltak 
nagyobb bajok, egy hirtelen meg-
csúszó autó ütközött majdnem az 
enyémnek – osztotta meg tapasz-
talatait egy taxis. Egy másik taxis 
szerint reggel, amikor munkába 
állt, rendben voltak a városi utak, 
rendesen lehetett közlekedni, 
azonban amikor Alcsík felé ment, 
voltak csúszós szakaszok.

Tóth László, az AVE igazga-
tója szerint gépeik folyamatosan 
dolgoztak a város útjain. Péter 
Szilárd, a Hargita Megyei Mentő-
szolgálat igazgatója is azt jelezte: 
nem jelentettek be fennakadást 
azok a mentősök, akik szolgálat-
ban voltak a havazás éjjelén. 

– Fel vagyunk készülve a téli 
útviszonyokra akár egy hóvihar 
esetén is. Megtettük a szükséges 
intézkedéseket, hogy autóink a 
megfelelő időben juthassanak el 
bárhová. A betegek nem láthatják 
kárát a téli útviszonyoknak – fo-
galmazott az igazgató.

Elakadt autók, elhagyott
pótkocsik a Bucsinon
A Gyergyói-medencében meg-

oszlanak a vélemények az utakat il-
letően: míg a buszsofőrök állítják, 
hogy a településeken belüli szaka-
szok járhatók, addig a taxisok pa-
naszkodnak a csúszós utakra. 

Hétfőn több mint egyórás, de 
az utána következő napokon is ké-
séssel érkeztek meg a marosvásár-
helyi járataink, mert nagyon ne-
hezen lehet közlekedni a Bucsin-
tetőn átvezető út Parajd felőli 
részén – jelentette ki Fehér Zol-
tán, a gyergyóalfalvi Vándortrans 
Tours vezetője. Mint mondta, a 
napokban elakadt autók, elha-
gyott utánfutók látványa fogadta 
az arra járót, még az is előfordult, 
hogy a hóeke csúszott le az útról. 

Jobb körülmények 
a Libán-tetőn
Ezzel szemben járhatónak mi-

nősítette a Libán-tetőn átveze-
tő utat, ahol a vállalkozó szerint 

napi rendszerességgel takarítják 
az úttestet, nem használnak sót, 
és emiatt nem alakulnak ki jég-
torlaszok a burkolaton. 

– Havas az út, de járható és 
biztonságos – közölte Fehér, aki 
szerint a medence településein 
átvezető utakon a Vándortrans 
sofőrei elégedettek az utak téli 
karbantartásával. 

Ugyanerről teljesen más a vé-
leménye Rokaly Levente taxiso-
főrnek, aki elégedetlen a települé-
seken belüli utak takarításával is. 

– Havasak, latyakosak az 
utak, az autók csúszkálnak rajta, 
nagyon óvatosan és körültekintő-
en kell vezetni, hogy a koccanást 
elkerüljük – szögezte le. A taxis 
szerint Gyergyószentmiklóson 
nem sokkal hét óra után indult el 
a hóeke, a Gyilkos-tó felé vezető 
úton pedig még a déli órákban is 
10-12 centis hó volt. Annak elle-
nére, hogy a sofőrök elégedetle-
nek az utak állapotával, Marian 
Teodor, a gyergyószentmiklósi 
közlekedési rendészet vezetője 
szerint a Gyergyói-medencében 
nincs több koccanásos autóbal-
eset, mint az előző évek hasonló 
időszakában. 

– Halálos vagy súlyos tes-
ti sérüléssel járó baleset – ami a 
csúszós út miatt következett be 
– nem volt az utóbbi napokban – 
szögezte le Teodor.

Járhatók az utak 
Udvarhelyen
Székelyudvarhelyen tegnap min-

den út járható volt, a mellékutak szó-
rására is gondot fordítottak.

– Ebben a munkában a régi 
gépek mellett egy tavaly vásárolt, 
többfunkciós jármű is segítsé-
günkre van, amely eltolja a havat, 
hátul pedig szórja a só és homok 
keverékét – tudatta lapunkkal 
Ülkei Zoltán. A városgazdálkodási 
osztály vezetője szerint a meredek 
utcákban csúszásgátlóval töltött 
ládákat is elhelyeztek, amelyek 
tartalmát szükség esetén akár az 
autósok is felhasználhatják. Ahol 
nem aszfaltszőnyeg borítja az ut-

cát, ott kőörlemény és só keverékét 
használják.

Varságon gondot okoz a só
Székelyvarságon néhány he-

lyen tegnap közel egyméteres volt 
a hótakaró vastagsága, ennek elle-
nére a főbb utak járhatók voltak. 
Gondot okoz azonban az utak 
takarításával megbízott Stravia 
Group módszere, ugyanis bár 
dolgoznak az ekék, sóval szórják 
meg az utat, amely nemhogy segí-
tene, inkább ront azok járhatósá-
gán – véli a község polgármestere. 
Tamás Ernő szerint a község főbb 
útvonalait képező makadámutat 
nem szabadna ilyen módszerrel 
takarítani, és emiatt volt is nézet-
eltérése a cég vezetőivel. A pol-
gármester azt javasolja, hogy az 
útra induló sofőrök mindenképp 
legyenek felszerelve hólánccal, la-
páttal valamint homokzsákkal.

Szabad az út Fenyőkútra
Korond községben is nagy hó 

hullott, ennek ellenére valameny-
nyi út járható – tudtuk meg Ka-
tona Mihály polgármestertől. A 
rendelkezésre álló hat gép segítsé-
gével a polgármesteri hivatal alkal-
mazottjai folyamatosan takarítják 
az utcákról a havat, emellett pedig 
a községhez tartozó Pálpataka, 
Atyha és Fenyőkút településekre 
is járhatóvá tették az utakat.

A Madarasi-Hargitára 
csak az ivói úton
Hóvihar nehezítette a felju-

tást tegnap a Madarasi-Hargitára, 
aminek következtében csupán az 
ivói úton lehetett megközelíteni a 
hegycsúcsot. Sipos Zoltán, a sípá-
lyák valamint az utak karbantar-
tásával megbízott Bagolykő Kft. 
ügyvezetője szerint a szentegyhá-
zi utat sajnos nem lehet takaríta-
ni, mert minden próbálkozás elle-
nére tíz perc alatt újra telehordja 
hóval a szél, így a vihar után, leg-
hamarabb ma délutánra tudják 
megnyitni a kirándulók előtt. 

(Balázs Katalin, Berkeczi Zsolt, 
Tamás Attila)

A VároSokBAn nEM Volt fEnnAkAdáS, Az orSzágUtAkon ViSzont lEállt A forgAloM

Hóvihar akadályozta a közlekedést

Autók Zsögödben. Csíkszereda útjain kisebb nehézségekkel, de elfogadható ütemben lehetett közlekedni fotó: csíki zsolt

A megyéé a 
homoródi tábor

átadja a homoródi tábort Hargi-
ta Megye tanácsának az orszá-
gos Sport- és ifjúsági Hatóság. 
A kormány tegnapi ülésén ho-
zott döntés értelmében tizenhá-
rom villa kerül a megyei önkor-
mányzat tulajdonába.

HN-információ

Adiáktáborok decentralizáci-
ójában történt újabb jelen-
tős előrelépésnek nevezte 

Borboly Csaba megyeitanács-elnök 
azt a kormányzati döntést, amely ér-
telmében a homoródi ifjúsági tábor 
13 villája kerül át a megyei tanács 
tulajdonába, köztük a nemrég felújí-
tott 6-os villa, amely az egyik legfon-
tosabb ifjúsági rendezvényeknek he-
lyet adó épület Hargita megyében.

– Az egészségügy decentralizá-
lása után újabb fontos terület kerül 
a megyei tanács tulajdonába – nyi-
latkozta Borboly, hangsúlyozva: az 
ifjúság nevelése, szabadidős tevé-
kenységeinek megszervezése kiemel-
kedő helyet foglal el a megyei tanács 
munkájában. 

– Egyik fő küldetésünk, hogy a 
diákok szabadidejének eltöltéséhez 
hasznos alternatívákat kínáljunk, 
tartalmas programokat biztosítsunk 
számukra, illetve saját programok 
szervezésére ösztönözzük őket. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy helyi 
szinten sokkal hatékonyabban tu-
dunk reagálni a felmerülő igényekre, 
elvárásokra, problémákra – közölte 
a tanácselnök, köszönetét tolmá-
csolva a történtek kapcsán Kelemen 
Hunor kulturális miniszternek és az 
RMDSZ tisztségviselőinek.

Energetikai 
tanúsítványokat 

adnak át

Csíkszereda Polgármeste-
ri Hivatalának illetékes 
irodájához megérkeztek 

a hőszigetelési programban részt 
vevő tömbházak számára kiállított 
energetikai tanúsítványok első pél-
dányai, amelyeket ünnepélyes ke-
retek között adnak át ma 17 órától 
a városháza dísztermében.

Csíkszeredában a 2006. évi elin-
dítása óta 20 lakószövetség csatlako-
zott a programhoz, jelen pillanatig 
47 tömbház hőrehabilitációjára és 
arculati megújítására került sor. A 
program meghirdetése óta eltelt öt 
év alatt elvégzett munkálatok közel 
1500 lakrészt és mintegy 4500 sze-
mélyt érintenek.

„A programot koordináló Re-
gionális Fejlesztési és Turisztikai 
Minisztérium adatai szerint Csíksze-
reda Románia-szinten negyedik he-
lyen áll a tömbházak hőszigetelésére 
biztosított költségvetési keret nagy-
ságának tekintetében, köszönhető-
en annak is, hogy az önkormányzat 
kezdettől fogva aktív szerepet vállalt 
a program gyakorlatba ültetésében” 
– áll a városháza közleményében.
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Körkép
társadalom

Egyre gyakrabban hallom teljesen ártatlan témák 
(nemzetgazdaság, időjárás, politika, foci, szerelem, 
gyöngédség és társai) ragadványaként is, hogy választási 
és kampányévben járunk, emiatt hát ne lepődjünk meg, 
ha mindezek tükrében viselt dolgaink így meg úgy, sőt 
annál különben alakulnának. Megvallom, néha újságot 
is olvasó, ritkán az elektronikus média özönét is követő 
emberként ebből eddig nem sokat kaptam el, hisz szá-
momra a kampány két választás közötti négyéves ciklust 
jelent. A másképpen vélekedőknek jelentem: nincs az a 
mandátumot nyert személy, aki ne így gondolkodna. 
Hogy úgy érzed, ebből nem sokat látsz, az itt egy külön 
kapcsos zárójel lenne, lapozzunk hát. 

Egészen tegnapig nem is gondolkodtam azon, hogy 
alig néhány hónap választ el attól, amit a központi saj-
tó – nem kis bulvárfelhanggal – minden idők legdur-
vább megmérettetésének előlegez meg. Nemrég kaptam 
kézbe a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet friss közérzeti 

és közéleti felmérését, amelynek számomra legizgalma-
sabb passzusai a politikával kapcsolatos véleményeket, 
attitűdöket boncolgatták. Rákérdeztek, mennyire is-
merjük, és mennyire tartjuk megbízhatónak főbb köz-
szereplőinket, az eredmény pedig magáért beszél. Ha a 
kolozsvári egyetemistát, az udvarhelyi munkást vagy a 
varsági bácsikát arra kérjük, soroljon erdélyi magyar 
politikai közszereplőket, a régi „motorosok” (Frunda, 
Markó, Verestóy stb.) után biztosan Tőkés László, Kele-
men Hunor és Szász Jenő nevét említi. Ők tehát a legis-

mertebbek, és az elkövetkező választásokon is ők lesznek 
alakulataik, mondhatnám, alakulataink zászlóvivői. 
Ennyi és ez tehát választási palettánk: három formáció 
három vezéregyéniséggel – még akkor is, ha utóbbi meg-
nevezéssel nem mindenki ért egyet. 

Persze őszig – s ha előrehozottak lesznek, addig – 
azért lesz itt még történés, mindenki beveti majd nehéz-
gépezetét, titkos, ám régi fegyverét. Tőkés az újdonság 
erejére alapozva autonómiát, Mikó-tervet emleget majd, 
Kelemen eddigi megvalósításaikat, azok folytatására 
összeállított tervüket hozza, Szász pedig ismert szloge-
nekkel az RMDSZ-ből kiábrándultakat igyekszik majd 
megszólítani – mindegyikük hozza tehát majd a tőle 
várt formát, különösebb meglepetésekre viszont nem szá-
mítok, és nem is értem, miért kell túllihegni a választáso-
kat, hisz bukkanjanak fel izgalmas, új arcok, beleférnek 
a hibaszázalékba, az eredmény már most borítékolható, 
akár településenként lebontva is. Borítékoljak?

Borítékoljak?
 NézőpoNt n Máthé László Ferenc

hargitanépe

Az üzemanyagárak emelkedé-
sének egyenes következmé-
nyeként várhatóan nőni fognak 
a közúti szállítási díjak is. A Csí-
ki Trans buszállomásáról induló 
járatok üzemeltetőinek többsé-
ge – jobbára az utazók számá-
nak megcsappanásától tartva – 
még várakozó állásponton van, 
míg az Open World már egy 
ideje tájékoztatta utasait, hogy 
alcsíki járatain növelni fogja a 
jegyek és bérletek árát.

Tíz lejjel drágulnak a bér
letek az Open World 
alcsíki járataira február 

elsejétől, az összesen hat telepü
lés érintésével közlekedő autó
buszokon már napokkal ezelőtt 
megjelentek az utasokat tájékoz
tató plakátok. Az üzemeltető cég 
vezetője szerint az intézkedésre 
egyértelműen az üzemanyag drá
gulása miatt van szükség. Orbán 
László lapunknak azt mondta: 
ezen a vonalon eddig áron alul 
adták a jegyeket, hogy meg tud
ják tartani utasaikat. 

– Erős konkurencia számunkra 
a Csíkszentkirály, Csíkszentimre, 
Csíkszentsimon, Csatószeg vona
lon a vasút. Egyesek harminc éve 
vonattal járnak be a városba dol
gozni, de bérletet még soha nem 
váltottak, jegyet is csak ritkán. 
Potyázni jövedelmezőbb: ha csak 
havonta egyszer fizet, amikor az 
ellenőr megfogja, úgyis megéri. 
Tehát gyakorlatilag az ingyen uta
zással kell nekünk, szolgáltatóknak 
szembenéznünk –  részletezte Or
bán László. Az Erdélyi Közúti Szál
lítók Érdekvédelmi Szövetségének 
elnöke azt is elmondta, a drágítással 
talán elsők a szolgáltatók között, de 
egészen biztosan nem az utolsók. 
Ragaszkodott hozzá, hogy jó hírt 
is mondjon: mint közölte, az  Open 
World annak tiszteletére, hogy 
húsz éve áll az utasok rendelkezésé
re, idén minden belföldi és külföldi 
távolsági járatára húszszázalékos 
kedvezményt ad.

Latolgatják a drágítást 
az üzemeltetők
Az üzemanyag drágulása mi

att több szolgáltató – ha nem is 
a jövő hónap elsejétől, de a kö
zeljövőben – kilátásba helyezte a 
jegyek drágítását. 

– Naponta változik a gáz
olaj ára, tehát valóban indo
kolt lenne a buszjegyek árának 
növelése. Mi azonban egyelőre 
még nem drágítunk – nyilat
kozta lapunk megkeresésére 
Máthé István, az ITAS igazga
tója. Hasonló a helyzet a Bá
lint Trans járatainak esetében 
is, a cég szóvivője szerint, ha az 
üzemanyagárak ilyen ütemben 
emelkednek, kénytelenek lesz
nek előbb vagy utóbb többet 
kérni a szolgáltatásért. 

Február elsejétől tartja esedé
kesnek a buszjegyek drágítását az 
ugyancsak a Csíki Trans buszál

lomásáról induló One Impex ve
zetője. Péter Sándor szerint már 
elemzik a kérdést.

Azok a szolgáltatók, akik 
belföldi és külföldi járatokat is 
működtetnek, a drágítást termé

szetesen ez utóbbiakra is kiter
jesztenék. 

A csíkszeredai városi járatokat 
működtető Csíki Trans azt jelezte: 
ezeken a buszjáratokon maradnak 
az érvényben lévő árak, egyelőre 
nem kell drágításra számítani.

Udvarhelyen 
és Gyergyóban kivárnak
Az udvarhelyszéki buszvál

lalatok munkatársai sokallják 
ugyan az üzemanyagárakat, de a 
további áremelésig egyelőre nem 
drágítanak. 

– Nem fogunk drágítani, mi
vel a mi szolgáltatásainkat igény
be vevő helyi utasok így is eléggé 
szegények – mondta el lapunk
nak Nagy Zsolt. A Bálint Trans 
székelyudvarhelyi munkapontjá
nak vezetője szerin már így is pa
naszkodnak az utasok a bérletek 
árai miatt. 

– A jelenlegi üzemanyagárak
kal addig húzzuk, amíg lehet. 
Akik velünk utaznak a városban, 
azoknak minden bani számít, 
hiszen 600700 lejes fizetésekért 
dolgoznak. Ha emelnénk a fuva
rok árán, abból több bevételünk 
származna ugyan, de az utasaink 
egy részét is elveszítenénk. Az év 
második feléig megpróbálunk a 
mostani árakkal dolgozni – rész
letezte. 

Bálint Károly, a Gas Tours 
szállításfelelőse is arról számolt 
be, hogy jelenleg egyeztetések 
folynak, de ők sem akarnak egy
előre drágítani.

– Másfél éve emeltünk utoljára 
a szolgáltatásaink árán, habár az
óta jelentősen nőtt az üzemanyag 
ára. Februártól még biztosan nem 
növeljük az árat, de úgy látjuk, ta
vaszra odáig nőnek az üzemanyag
költségek, hogy kénytelenek le
szünk emelni mi is – jelezte Bálint 
Károly.

Téglás Zoltán, a Csavargó 
Trans ügyvezetője szerint egy
előre ők sem drágítanának a 
távolsági járatokon, habár so
kallják a gázolaj és a gumiab
roncsok árát. 

– A megyei tanács jóváhagyá
sa is szükséges. Már egyeztettünk 
más cégek vezetőivel is, viszont 
egyelőre még maradnak az aktuá
lis áraink – közölte Téglás.

Biztosan tartja eddigi árait a 
Gyergyóimedencében közszállí
tást végző két cég. 

Ármódosításról szóló kérdé
sünkre határozott nemmel vála
szolt a Panorama Turist illetékese, 
Csibi Béla, a Balint Trans gyergyói 
képviselője, Vajda József kijelentet
te: ha a cég ármódosításra készül
ne, arról ő biztosan tudna. 

A Gyergyószentmiklóson be
lüli városi közszállítás sem drágul, 
a Balint Trans járataira ezután is 
1,50 lej lesz a buszjegy – közölte 
Vajda. 

(Antalfi József, Balázs Katalin, 
Darvas Beáta)

IndOkOLTnAk LáTják Az áremeLésT, de méG kIvárnAk A szOLGáLTATók 

Drágulhatnak a buszjegyek

Autóbuszuk indulására váró ingázók. A jegyek árának emeléséről a legtöbb cég óvatosan nyilatkozik fotó: csíki zsolt

Növelni fogja a bérle-
tek árát az alcsíki já-
ratain az Open World  
közölte Orbán Lász-
ló. Az Erdélyi Közúti 
Szállítók Érdekvédel-
mi Szövetségének el-
nöke azt is elmondta, a 
drágítással talán elsők 
a szolgáltatók között, 
de egészen biztosan 
nem az utolsók. 
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Nem mindenki takarít a portája előtt

gyergyó

Körkép

> MAKOSZ-találkozót tartottak Ma-
ros hévízen. A Romániai Magyar Közép-
iskolások Szövetségének (MAKOSZ) 
tagjai tartottak csapatépítő tréninget 
január 21–23. között Maroshévízen, a 
református egyház villájában. A három-
napos rendezvény során a vendégek talál-
koztak a Kemény János Gimnázium diák-
szövetségével, valamint a Dr. Urmánczy 
Nándor Egyesület vezetőségével és tagja-
ival. – Főleg Urmánczy Nándor élete ér-
dekelte a diákokat, ennek kapcsán tettek 
fel kérdéseket – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére Czirják Ká roly, a kulturá-
lis egyesület elnöke. Megjegyezte, éppen 

ezért valamennyi érdeklődő diákot meg-
ajándékozták az In Victis című, Urmánczy 
Nándor életrajzának rövid összefoglalóját 
tartalmazó kiadvánnyal. Az egyesület el-
nöke arra is kitért: a diákoknak annyira 
megtetszett Maroshévíz és környéke, hogy 
nyárra többnapos táborozást terveznek a 
településen.

> Dr. Borbély Zsolt Attila előadása 
Gyergyószentmiklóson. Az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács Gyergyószéki Szer-
vezetének meghívására dr. Borbély Zsolt 
Attila közíró, politológus, az EMNT 
alelnöke tart előadást Magyar nemzetpo-

litika a rendszerváltás után címmel. Az 
előadásra és azt ezt követő beszélgetésre 
január 30-án, délután 5 órakor kerül sor a 
Hargita Megyei Szarvasmarha-tenyésztők 
Szövetségének székházában. 

> Készül a Gyergyóiak Világtalálko-
zójának programja. Ma délután három 
órától megbeszélést tartanak a Gyergyóiak 
Világtalálkozójának programjáról a műve-
lődési ház előterében. Az esemény szerve-
zői – Gyergyószentmiklós önkormányzata 
és a művelődési központ vezetői – minden 
olyan személyt, szervezetet várnak, aki 
ötletével, javaslatával segítené a program 

összeállítását, illetve részt vállalna a talál-
kozó megszervezésében. Mint ismeretes, 
Gyergyószentmiklós önkormányzatának 
kezdeményezésére július 26–29. között első 
alkalommal rendezik meg a Gyergyóiak 
Világtalálkozóját. Az esemény szervezése 
lényegében már elkezdődött azzal, hogy az 
önkormányzat létrehozott és működtet egy 
honlapot, amelyen létre szeretnék hozni az 
elszármazott gyergyószentmiklósiak adat-
bázisát, illetve fórumot akarnak biztosítani 
egymás megismerésére. További informá-
ciók az info@gymk.ro e-mail címen vagy 
a 0266–361992-es  és a 0742–215503-as 
telefonszámokon kérhetők.hí
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Háromszorosára nőtt december-
hez képest a síkos járdákhoz köt-
hető töréses és ficamos balesetek 
száma a gyergyószentmiklósi kór-
házban. Noha a járdák takarítását 
szabályozó tanácsi határozat 
szerint bírság jár annak, aki télen 
nem teszi biztonságossá a portája 
előtti járdát, sokan elmulasztanak 
eleget tenni ennek a polgári köte-
lezettségnek. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Ki sem megyek a házból, csak 
ha nagyon muszáj, annyira 
félek, nehogy elessek – kö-

zölte a 75 éves Mezei Mária néni, 
nem titkolva, tudja ő, milyen a csú-
szós úton szerzett sérülés, hiszen 
néhány évvel ezelőtt több hónapon 
át gyógyuló seb keletkezett a lábán, 
amikor elesett egy csúszós lépcsőn. 
Mint elmondta, jó szomszédjai és a 
látogatóba járó gyermekei bevásárol-
nak neki, ő csak olyankor merészke-
dik ki az utcára, ha valamit kényte-
len személyesen intézni. Egy másik 
középkorú hölgy arról számolt be 
a Hargita Népének, hogy a minap 
megcsúszott a járdán, és az úttestre, 
épp egy autó elé esett – szerencséjére 
a sofőr még idejében tudott fékezni. 

A síkos járdák balesetveszélyességét 
igazolja az is, hogy – dr. Jeszenszky 
Géza kórházigazgató szerint – há-
romszorosára nőtt decemberhez ké-
pest a kórházban kezelt vagy ellátott 
töréses és ficamos sérültek száma.

Gyergyószentmiklóson a 2000/ 
29-es számú tanácshatározat sza-
bályozza a járdák téli takarítását, a 
2010/83-as módosító tanácshatáro-
zat szerint pedig 500-1000 lejre bír-
ságolhatók azok a magánszemélyek, 
akik nem takarítják el a havat a por-

tájuk elől, illetve 2000-2500 lejjel 
sújthatók a cégek, intézmények. 

– Nem célunk, hogy megbün-
tessük az embereket, sokkal in-
kább arra szeretnénk rávenni őket, 
hogy bírság nélkül is megtegyék 
kötelességüket – közölte Nagy 
Zoltán alpolgármester, hozzáfűz-
ve: a napokban több mint negyven 
felszólítást küldtek ki a főtéri, illet-
ve ahhoz közeli ingatlanok tulaj-
donosainak és bérlőinek, hogy 48 
órán belül seperjék el a havat az in-

gatlanok elől. Nagy Zoltán szerint 
a városvezetés abban bízik, hogy a 
felszólítás megteszi hatását, és leg-
alább a főtéren, illetve a közeli 
utcákban biztonságosak lesznek a 
járdák. Az elöljáró azt is elmondta, 
a járdák csúszásmentesítésére nem 
javasolják a só használatát, hiszen 
az tönkreteszi a burkolatot. Jelez-
te, már elkészített egy szabályzatot 
a járdák takarítására vonatkozóan, 
ennek megvitatása egy későbbi ta-
nácsülés témája lesz.

Gyergyóremetén nemsokára egy 
pelletgyártáshoz használatos fa-
aprító gépet állítanak munkába. A 
környezetvédők a gép üzemelte-
tése során felmérést készítenek, 
hogy kiderüljön: milyen gyakorlati 
előnyökkel jár a biomassza hasz-
nosítása. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Olyan mobil – kerekeken 
szállítható – faaprító gé-
pet állítanak üzembe 

Gyer gyóremetén, amely akár 18 
centiméter átmérőjű faágat is ké-
pes megőrölni, illetve megdarálja 
és pelletkészítésre alkalmassá teszi 

a növényi szárakat is. Erre egy, az 
ENSZ Környezetvédelmi Alapja 
által támogatott projekt által nyí-
lik lehetőség, amelyben két me-
gye, Hargita és Maros érintett. A 
Zöld energia a természettől nevet 
viselő projekt koordinátora, az 
Amőba Öko Központ Környezet-
védelmi Egyesület elnöke, Bajkó 
Ildikó elmondta, kezdeményezé-
sükben partner a marosvásárhelyi 
Rhododendron Egyesület, Szováta 
és Gyergyóremete önkormányzata, 
a szovátai Maros Közbirtokosság, a 
medgyesi Consult Energy Kft., va-
lamint egy fehéregyházi egyesület.

A projekt összértéke 95 822 dol-
lár, ennek közel 47 százaléka érkezik 

a kiírótól vissza nem térítendő támo-
gatásként, a többit a partnerek közö-
sen vállalták fel. 

– Figyelni kell az erdő egész-
séges egyensúlyának megtartásá-
ra. Elsődleges feladatunk az, hogy 
a gyakorlatban tudjuk felmérni, 
mennyivel csökken a szén-dioxid-
kibocsátás, ha helyben használunk 
fel biomasszát zöld energia előállítá-
sára – fogalmazott Szakács László, a 
Rhododendron Egyesület projekt-
asszisztense. Bajkó Ildikó elmondta: 
a gép működtetése és az erről készülő 
felmérés mellett a program része-
ként számos tájékoztatót tartanak, 
az energiatakarékosságra, a légkörbe 
kerülő, üvegházhatású gázmennyi-

ség csökkentésének lehetőségére hív-
ják fel az emberek figyelmét. 

– Iskolákban a természettel szem-
beni egyéni felelősségvállalás erősíté-
sét is szorgalmazzuk: az önkormány-
zatok képviselői, valamint a fiatal 
gazdálkodók megismerkedhetnek a 
biomassza használatának előnyeivel, 
ezáltal potenciálisan hozzájárulva a 
klímaváltozás mérsékeléséhez – fo-
galmazott az Amőba elnöke, meg-
jegyezve, a Rhododendron Egyesü-
lettel közösen több mint nyolcéves 
tapasztalattal rendelkeznek, több 
klí maváltozással kapcsolatos pro-
jektben voltak partnerek, legutóbb a 
napenergia hasznosítására mutattak 
példát diákokkal közösen.

Felmérés GyAkorlAti meGFiGyelés AlApjáN

Faaprítót állítanak üzembe Remetén

Területkérdések 
a tanácsülésen

B. K.

Gyergyó szent miklósi terü-
letek helyzetét tárgyaló 
napirendi pontok alapján 

hozott döntéseket tegnap a városi 
tanács. 

Mezei János polgármester az 
ülésen közölte: a területet, amely-
re az új vízházat tervezte a város, 
visszakapták egykori tulajdono-
saik. A bírósági döntést végre kell 
hajtani, viszont tárgyalás is kezdő-
dött a frissen visszakapott terület 
megvásárlásáról. 

A hivatalos értékbecslés ada-
taira utalva Mezei arra kérte a tes-
tületet, hatalmazza fel őt a tárgya-
lásokra, mert úgy látja, jobb árat 
tud kialkudni: szerinte a megál-
lapított négyzetméterenkénti 6 
eurós ár beépíthető, szabad terü-
letre vonatkozik, ezzel szemben a 
szóban forgó parcella védőzónába 
esik, így kevesebbet ér. A testület 
nem emelt kifogást, mindössze 
Czink Attila hívta fel a figyelmet: 
az ár alapos alku tárgyát kell ké-
pezze, a gazdasági válság miatt a 
környék ingatlanárai jelentősen 
csökkentek. 

Egy másik terület ügyéről is 
határozott a tanács. A megyei 
tanács által indított hulladék-
gazdálkodási projekthez szük-
séges egy 2000 négyzetméteres 
terület Gyergyószentmiklóson, 
ahol szemétátrakó állomás léte-
sülhet. Ezt kell leválasztani egy 
nagyobb parcellából, és az admi-
nisztráló rendelkezésére bocsáta-
ni. Tanácsosi kérdésre válaszolva 
elhangzott: a szóban forgó terü-
let hasznosítása nem befolyásolja 
a szomszédságában lévő kutya-
menhely, illetve a közbirtokos-
sági csemetekert működését, 
hosszabb távon sincs szó arról, 
hogy nagyobb teret igényelne az 
átrakó állomás működése. 

Bár a napirendi pontok kö-
zött szerepelt Mezei János polgár-
mester a 2011-es évre vonatkozó 
beszámolója is, erre végül nem 
került sor. 

Az elöljáró halasztást kért, 
arra hivatkozva, hogy egy sok-
rétű, a rendelkezésre álló időnél 
többet igénylő beszámolót sze-
retne tartani. Jelezte: betartja a 
törvényes határidőt, és nemsoká-
ra közli a tevékenységismertető 
új időpontját is.

Háromszorosára nőtt a síkos járdák okozta törések, ficamok száma decemberhez képest fotó: jánossy alíz





4. oldal |  2012. január 26., csütörtökhargitanépe

Csúszós járdák 

Nem mindenki takarít a portája előtt

gyergyó

Körkép

> MAKOSZ-találkozót tartottak Ma-
ros hévízen. A Romániai Magyar Közép-
iskolások Szövetségének (MAKOSZ) 
tagjai tartottak csapatépítő tréninget 
január 21–23. között Maroshévízen, a 
református egyház villájában. A három-
napos rendezvény során a vendégek talál-
koztak a Kemény János Gimnázium diák-
szövetségével, valamint a Dr. Urmánczy 
Nándor Egyesület vezetőségével és tagja-
ival. – Főleg Urmánczy Nándor élete ér-
dekelte a diákokat, ennek kapcsán tettek 
fel kérdéseket – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére Czirják Ká roly, a kulturá-
lis egyesület elnöke. Megjegyezte, éppen 

ezért valamennyi érdeklődő diákot meg-
ajándékozták az In Victis című, Urmánczy 
Nándor életrajzának rövid összefoglalóját 
tartalmazó kiadvánnyal. Az egyesület el-
nöke arra is kitért: a diákoknak annyira 
megtetszett Maroshévíz és környéke, hogy 
nyárra többnapos táborozást terveznek a 
településen.

> Dr. Borbély Zsolt Attila előadása 
Gyergyószentmiklóson. Az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács Gyergyószéki Szer-
vezetének meghívására dr. Borbély Zsolt 
Attila közíró, politológus, az EMNT 
alelnöke tart előadást Magyar nemzetpo-

litika a rendszerváltás után címmel. Az 
előadásra és azt ezt követő beszélgetésre 
január 30-án, délután 5 órakor kerül sor a 
Hargita Megyei Szarvasmarha-tenyésztők 
Szövetségének székházában. 

> Készül a Gyergyóiak Világtalálko-
zójának programja. Ma délután három 
órától megbeszélést tartanak a Gyergyóiak 
Világtalálkozójának programjáról a műve-
lődési ház előterében. Az esemény szerve-
zői – Gyergyószentmiklós önkormányzata 
és a művelődési központ vezetői – minden 
olyan személyt, szervezetet várnak, aki 
ötletével, javaslatával segítené a program 

összeállítását, illetve részt vállalna a talál-
kozó megszervezésében. Mint ismeretes, 
Gyergyószentmiklós önkormányzatának 
kezdeményezésére július 26–29. között első 
alkalommal rendezik meg a Gyergyóiak 
Világtalálkozóját. Az esemény szervezése 
lényegében már elkezdődött azzal, hogy az 
önkormányzat létrehozott és működtet egy 
honlapot, amelyen létre szeretnék hozni az 
elszármazott gyergyószentmiklósiak adat-
bázisát, illetve fórumot akarnak biztosítani 
egymás megismerésére. További informá-
ciók az info@gymk.ro e-mail címen vagy 
a 0266–361992-es  és a 0742–215503-as 
telefonszámokon kérhetők.hí
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Háromszorosára nőtt december-
hez képest a síkos járdákhoz köt-
hető töréses és ficamos balesetek 
száma a gyergyószentmiklósi kór-
házban. Noha a járdák takarítását 
szabályozó tanácsi határozat 
szerint bírság jár annak, aki télen 
nem teszi biztonságossá a portája 
előtti járdát, sokan elmulasztanak 
eleget tenni ennek a polgári köte-
lezettségnek. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Ki sem megyek a házból, csak 
ha nagyon muszáj, annyira 
félek, nehogy elessek – kö-

zölte a 75 éves Mezei Mária néni, 
nem titkolva, tudja ő, milyen a csú-
szós úton szerzett sérülés, hiszen 
néhány évvel ezelőtt több hónapon 
át gyógyuló seb keletkezett a lábán, 
amikor elesett egy csúszós lépcsőn. 
Mint elmondta, jó szomszédjai és a 
látogatóba járó gyermekei bevásárol-
nak neki, ő csak olyankor merészke-
dik ki az utcára, ha valamit kényte-
len személyesen intézni. Egy másik 
középkorú hölgy arról számolt be 
a Hargita Népének, hogy a minap 
megcsúszott a járdán, és az úttestre, 
épp egy autó elé esett – szerencséjére 
a sofőr még idejében tudott fékezni. 

A síkos járdák balesetveszélyességét 
igazolja az is, hogy – dr. Jeszenszky 
Géza kórházigazgató szerint – há-
romszorosára nőtt decemberhez ké-
pest a kórházban kezelt vagy ellátott 
töréses és ficamos sérültek száma.

Gyergyószentmiklóson a 2000/ 
29-es számú tanácshatározat sza-
bályozza a járdák téli takarítását, a 
2010/83-as módosító tanácshatáro-
zat szerint pedig 500-1000 lejre bír-
ságolhatók azok a magánszemélyek, 
akik nem takarítják el a havat a por-

tájuk elől, illetve 2000-2500 lejjel 
sújthatók a cégek, intézmények. 

– Nem célunk, hogy megbün-
tessük az embereket, sokkal in-
kább arra szeretnénk rávenni őket, 
hogy bírság nélkül is megtegyék 
kötelességüket – közölte Nagy 
Zoltán alpolgármester, hozzáfűz-
ve: a napokban több mint negyven 
felszólítást küldtek ki a főtéri, illet-
ve ahhoz közeli ingatlanok tulaj-
donosainak és bérlőinek, hogy 48 
órán belül seperjék el a havat az in-

gatlanok elől. Nagy Zoltán szerint 
a városvezetés abban bízik, hogy a 
felszólítás megteszi hatását, és leg-
alább a főtéren, illetve a közeli 
utcákban biztonságosak lesznek a 
járdák. Az elöljáró azt is elmondta, 
a járdák csúszásmentesítésére nem 
javasolják a só használatát, hiszen 
az tönkreteszi a burkolatot. Jelez-
te, már elkészített egy szabályzatot 
a járdák takarítására vonatkozóan, 
ennek megvitatása egy későbbi ta-
nácsülés témája lesz.

Gyergyóremetén nemsokára egy 
pelletgyártáshoz használatos fa-
aprító gépet állítanak munkába. A 
környezetvédők a gép üzemelte-
tése során felmérést készítenek, 
hogy kiderüljön: milyen gyakorlati 
előnyökkel jár a biomassza hasz-
nosítása. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Olyan mobil – kerekeken 
szállítható – faaprító gé-
pet állítanak üzembe 

Gyer gyóremetén, amely akár 18 
centiméter átmérőjű faágat is ké-
pes megőrölni, illetve megdarálja 
és pelletkészítésre alkalmassá teszi 

a növényi szárakat is. Erre egy, az 
ENSZ Környezetvédelmi Alapja 
által támogatott projekt által nyí-
lik lehetőség, amelyben két me-
gye, Hargita és Maros érintett. A 
Zöld energia a természettől nevet 
viselő projekt koordinátora, az 
Amőba Öko Központ Környezet-
védelmi Egyesület elnöke, Bajkó 
Ildikó elmondta, kezdeményezé-
sükben partner a marosvásárhelyi 
Rhododendron Egyesület, Szováta 
és Gyergyóremete önkormányzata, 
a szovátai Maros Közbirtokosság, a 
medgyesi Consult Energy Kft., va-
lamint egy fehéregyházi egyesület.

A projekt összértéke 95 822 dol-
lár, ennek közel 47 százaléka érkezik 

a kiírótól vissza nem térítendő támo-
gatásként, a többit a partnerek közö-
sen vállalták fel. 

– Figyelni kell az erdő egész-
séges egyensúlyának megtartásá-
ra. Elsődleges feladatunk az, hogy 
a gyakorlatban tudjuk felmérni, 
mennyivel csökken a szén-dioxid-
kibocsátás, ha helyben használunk 
fel biomasszát zöld energia előállítá-
sára – fogalmazott Szakács László, a 
Rhododendron Egyesület projekt-
asszisztense. Bajkó Ildikó elmondta: 
a gép működtetése és az erről készülő 
felmérés mellett a program része-
ként számos tájékoztatót tartanak, 
az energiatakarékosságra, a légkörbe 
kerülő, üvegházhatású gázmennyi-

ség csökkentésének lehetőségére hív-
ják fel az emberek figyelmét. 

– Iskolákban a természettel szem-
beni egyéni felelősségvállalás erősíté-
sét is szorgalmazzuk: az önkormány-
zatok képviselői, valamint a fiatal 
gazdálkodók megismerkedhetnek a 
biomassza használatának előnyeivel, 
ezáltal potenciálisan hozzájárulva a 
klímaváltozás mérsékeléséhez – fo-
galmazott az Amőba elnöke, meg-
jegyezve, a Rhododendron Egyesü-
lettel közösen több mint nyolcéves 
tapasztalattal rendelkeznek, több 
klí maváltozással kapcsolatos pro-
jektben voltak partnerek, legutóbb a 
napenergia hasznosítására mutattak 
példát diákokkal közösen.

Felmérés GyAkorlAti meGFiGyelés AlApjáN

Faaprítót állítanak üzembe Remetén

Területkérdések 
a tanácsülésen

B. K.

Gyergyó szent miklósi terü-
letek helyzetét tárgyaló 
napirendi pontok alapján 

hozott döntéseket tegnap a városi 
tanács. 

Mezei János polgármester az 
ülésen közölte: a területet, amely-
re az új vízházat tervezte a város, 
visszakapták egykori tulajdono-
saik. A bírósági döntést végre kell 
hajtani, viszont tárgyalás is kezdő-
dött a frissen visszakapott terület 
megvásárlásáról. 

A hivatalos értékbecslés ada-
taira utalva Mezei arra kérte a tes-
tületet, hatalmazza fel őt a tárgya-
lásokra, mert úgy látja, jobb árat 
tud kialkudni: szerinte a megál-
lapított négyzetméterenkénti 6 
eurós ár beépíthető, szabad terü-
letre vonatkozik, ezzel szemben a 
szóban forgó parcella védőzónába 
esik, így kevesebbet ér. A testület 
nem emelt kifogást, mindössze 
Czink Attila hívta fel a figyelmet: 
az ár alapos alku tárgyát kell ké-
pezze, a gazdasági válság miatt a 
környék ingatlanárai jelentősen 
csökkentek. 

Egy másik terület ügyéről is 
határozott a tanács. A megyei 
tanács által indított hulladék-
gazdálkodási projekthez szük-
séges egy 2000 négyzetméteres 
terület Gyergyószentmiklóson, 
ahol szemétátrakó állomás léte-
sülhet. Ezt kell leválasztani egy 
nagyobb parcellából, és az admi-
nisztráló rendelkezésére bocsáta-
ni. Tanácsosi kérdésre válaszolva 
elhangzott: a szóban forgó terü-
let hasznosítása nem befolyásolja 
a szomszédságában lévő kutya-
menhely, illetve a közbirtokos-
sági csemetekert működését, 
hosszabb távon sincs szó arról, 
hogy nagyobb teret igényelne az 
átrakó állomás működése. 

Bár a napirendi pontok kö-
zött szerepelt Mezei János polgár-
mester a 2011-es évre vonatkozó 
beszámolója is, erre végül nem 
került sor. 

Az elöljáró halasztást kért, 
arra hivatkozva, hogy egy sok-
rétű, a rendelkezésre álló időnél 
többet igénylő beszámolót sze-
retne tartani. Jelezte: betartja a 
törvényes határidőt, és nemsoká-
ra közli a tevékenységismertető 
új időpontját is.

Háromszorosára nőtt a síkos járdák okozta törések, ficamok száma decemberhez képest fotó: jánossy alíz
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> Fegyver a Solymossy utcában. Tegnap 
Székelyudvarhelyen két Solymossy utcai ház-
nál tartottak házkutatást a rendőrök. Mint 
Gheorghe Filip megyei rendőrségi szóvivő 
közölte, a 33 éves P. A. és a 39 éves R. L. háza-
iban olyan bútorokat találtak, amelyek felte-
hetően lopottak voltak, akárcsak az ott talált 
ékszerek és több mobiltelefon. P. A.-nál ta-
láltak egy gumilövedékes fegyvert is hat töl-
ténnyel, egyébként a férfinak fegyverviselési 
engedélye volt, tehát a törvények értelmében 
szabályosan tartotta magánál a pisztolyt. 
Azonban az ellenőrzés során találtak három 
használt töltényhüvelyt is, így felvetődött a 
gyanú, hogy a fegyvert törvénytelenül hasz-

nálta tulajdonosa, ezért azt elkobozták tőle. 
A rendőrségi eljárás folytatódik.

> 89 évest bántalmaztak. Kedden dél-
után fél öt körül értesítették a székely ud-
varhelyi rendőrséget, hogy megtámadtak 
egy 89 éves bögözi személyt. A rend őrei a 
helyszínen megállapították, hogy a bántal-
mazók szintén bögözi lakosok. Az 50 éves 
M. K. és a 16 éves M. L. egy veszekedést 
követően fadarabbal ütlegelte az idős sze-
mélyt, több ütést mértek a fejére. A sérültet 
a székelyudvarhelyi kórházba szállították, 
ahol ellátták sérüléseit. Az ügyben a rendőr-
ség vizsgálatot folytat.hí
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Az udvarhelyszéki községek 
számára idén (is) az elnyert 
pályázatok önrészének előte-
remtése, illetve az önerőből 
elkezdett munkálatok további 
finanszírozása jelent gondot, 
legtöbb esetben erre fordítják 
az áfából és jövedelemadóból 
visszaosztott pénzeket.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az udvarhelyszéki községek 
közül Parajd fejleszthet a leg-
többet az áfából és jövede-

lemadóból visszaosztott pénzekből, 
a sóvidéki település a kórház épületé-
nek felújítására és a békástanyai kul-
túrház építésére költ 212 ezer, illetve 
100 ezer lejt.

Újszékely számára a Nagy-Kü-
küllőn átvezető híd jelenti az idei év 
legnagyobb, 233 lejes értékű beru-
házást, Szentábrahám község pedig 
a kismedeséri híd építésére költ 50 
ezer lejt. Hasonló célból pályázott a 
visszaosztott pénzekre Etéd község 

is, amely a siklódi híd felújítására for-
dít 55 ezer lejt.

Önrészhez kell
Tavaly 12 Hargita megyei te-

lepülés nyert pályázatot (16 millió 
euró értékben) a Környezetvédelmi 
Alapnál, víz- és szennyvízhálózat, il-

letve tisztító- és kezelőállomások épí-
tésére, köztük három udvarhelyszéki 
is. Siménfalva önkormányzata idén 
a saját, illetve Nagymedesér és Tor-
dátfalva ivóvízellátásában szeretne 
előrelépni az erre fordítható 184 ezer 
lejjel, Homoródalmáson pedig a 
szennyvízhálózat kiépítéséhez szük-

séges önrészhez jön jól a megyétől 
kapott 74 ezer lej.

Szintén az ivóvízhálózat kiépí-
tését tartja fontosnak Román and-
rásfalva, a település idén 99 ezer 
lejt fordít erre a célra, míg Felső-
boldogfalva a hodgyai és bikafalvi 
ivóvízhálózat kiépítését, valamint a 
lengyelfalvi gázszolgáltatás bővítését 
tervezi a visszaosztott pénzekkel.

kultúrházak, ravatalozók
Korondon a községi és az atyhai 

kultúrház felújítását tartották szem 
előtt a fejlesztési tervek benyújtá-
sánál, Farkaslaka számára pedig a 
pálfalvi kultúrotthon feljavítása 
jelenti a prioritást. Székelyderzs 
község mindkét falvának kultúr-
házán várható a rehabilitációs 
munkálatok elvégzése, és Fenyéd 
községben is tovább épülhet az új 
küküllőkeményfalvi kultúrotthon. 
Kápolnásfalu esetében a művelődé-
si ház központi fűtésének megoldá-
sa jelenti az égető kérdést, a község 
74 ezer lejt kapott erre a célra.

Tavaly Hargita Megye Tanácsa a 
megye harminc községének nyújtott 
támogatást az uniós elvárásoknak 
megfelelő ravatalozók megépíté-
séhez, saját költségvetéséből több 
mint másfél millió lejt fordított erre 
a célra. Tucatnyi település fordít a 
munkálatok folytatására a visszaosz-
tott pénzekből.

iskolák és „apróságok”
Zetelaka, Máréfalva és Lövéte 

iskolabővítésre, illetve -felújítás-
ra fordítja a megyei tanács által 
megszavazott pénz nagyobbik 
részét. Galambfalván a járdák, az 
árkok és ereszcsatornák fognak 
megújulni, a visszaosztást követő-
en a település 198 ezer lejt fordít 
erre a célra.

Akadnak olyan községek, ahol 
a „sok kicsi sokra megy” elv alapján 
inkább több és kisebb, 15-30 ezres 
értékű összegekre pályáztak. Orosz-
hegy tizenegy, míg Bögöz tizenhá-
rom projekt számára kapott pénzt a 
visszaosztott összegekből.

Az idei rendezvényekről, a Bál
ványosi Nyári szabadegyetem 
és Diáktábor terveiről számolt be 
székelyudvarhelyen Bozsó imre 
lehel, a magyar ifjúsági tanács 
(mit) elnöke, sándor krisztina, 
a mit korábbi elnöke, valamint 
jakab Attila, az Udvarhelyi Fiatal 
Fórum (UFF) elnöke, aki idén a 
szabadegyetem főszervezője is 
egyben.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Bozsó Imre néhány szóban 
ismertette a MIT idei ren-
dezvényeit: 2012-ben hato-

dik alkalommal szervezik meg az 
Erdély-szerte egyre népszerűbb és 
legaktuálisabb Adj, király, katonát! 
vetélkedősorozatot, amelynek cél-
ja a családközpontú életszemlélet 
erősítése. 57 erdélyi településen 
rendezik meg a helyi szakaszokat, 

amelyeken közel 3000 gyermek 
vesz részt. 

A verseny után az UFF és a MIT 
négy hétvégés közös képzéssoroza-
tot indít Közéleti vándortábor – Ci-
vil közéleti iskola címmel, amelyet 
főként a székelyföldi iskolákban hir-
detnek meg. A program célja, hogy a 
fiatalokat bevonják az ifjúsági életbe, 
hiszen munkatársakra, utánpótlásra 
szükségük van.

Sándor Krisztina ismertette, 
hogy idéntől a Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor fő-
szervezője Jakab Attila, az UFF 
elnöke. A Magyar Ifjúsági Tanács 
2008 óta szervezi a szabadegyete-
met. Kifejtette, hogy az idei szabad-
egyetem szervezőcsapatának magja 
(több mint 20 ember) a korábbi 
években felhalmozott tapasztalatai 
alapján tovább dolgozik. Az idei 
Tusványos július 24–29. között 
várja a látogatókat.

Jakab Attila, az UFF elnöke fő-
szervezői minőségében elmondta, 
hogy a teljes szervezőcsapatban vár-
ható személyi változások részben ter-
mészetesek, hisz több szervezőtárs 
élete is változott az elmúlt években.

– A résztvevők száma igencsak 
megnőtt, ezért most a minőségi szó-
rakoztatásra fektetjük a hangsúlyt. 
Tavaly olyan nap is volt, hogy több 
mint 9000-en fordultak meg. Arra 
törekszünk, hogy minél többen 

bekapcsolódjanak a szabadegyetem 
programjaiba, előadásaiba. A prog-
ram tartalmi része ezt követően fog 
kialakulni, de a hagyományainkhoz 
híven az erdélyi és Kárpát-meden-
cei közéleti aktuális folyamatokkal, 
átalakulásokkal lesznek összhang-
ban – hangsúlyozta Jakab Attila.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy 
a napokban folynak az egyezteté-
sek a zenekarokkal, ezért még nem 
tudnak pontos információkkal 
szolgálni arról, hogy ki fog fel-
lépni. Mint mondta, az erdélyi és 
Kárpát-medencei közéleti kérdé-
sek szerepelnek az idei Tusványos 
napirendjén is. Jakab Attila azt 
is előrevetítette, hogy már most 
megoldást keresnek a szabadegye-
tem egyik nagy gondjára, a med-
vekérdésre. A vadásztársasá gokkal 
egyeztetnek, hogy akár altatólö-
vedékekkel tartsák távol a tábor e 
nemkívánatos vendégeit.

Oroszhegy község. Sok kicsi sokra megy fotó: balázs attila

Jakab Attila, Sándor Krisztina, Bozsó Imre. Összefognák a fiatalokat fotó: balázs attila

VisszAosztott péNzek

A legfontosabb községi beruházások

tUsVáNyosi előkészületek

Közös munka a fiatalok képzéséért
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Félelemből hallgatott

Szüleik jelenlétében 
hallgatták ki az elkövetőket

KórházFelújítás CsíKszeredában

Tartani tudják a határidőt

szőni, varrni tanulnaK a lövétei tájházban a lányoK

Táslis kötény, gyöngyös tolltartó

csík

Félelemből nem szólt senki-
nek a gyergyóban erőszak ál-
dozatává vált 15 éves lány – 
derült ki a vizsgálatok során. 
a tanfelügyelőségtől megtud-
tuk, az erőszakot elkövető 
diákokat szüleik jelenlétében 
hallgatták ki.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A rendőrségi vizsgálat meg
erősítette mindazt, amit 
az erőszakos események

ről a tanfelügyelőség már tudott. 
A gyergyószentmiklósi Sfântu 
Nicolae Gimnáziumból öt, a Gép
ipari Szakközépiskolából négy, 
a Salamon Ernő Gimnáziumból 
egy és a vaslábi általános iskolá
ból két diák vett részt azokban 
az erőszakos cselekményekben, 
amelyeknek egy tizenöt éves di
áklány volt az áldozata. A Sfântu 
Nicolae Gimnáziumba járó, ren

dezetlen családi körülmények 
között élő lány félt a veréstől, 
ezért nem mondta el senkinek, 
mi történt vele. A szexuális erő
szak mellett két alkalommal meg 
is verték áldozatukat a diákok. A 
történtekről a szülők jelenlétében 
nyilatkoztak az elkövetők. A vizs
gálat kiderítette, hogy a szülők 
nem is sejtették, mibe keveredtek 
gyerekeik, és hogy az erőszakot 
sohasem az iskola területén kö
vették el. 

Az áldozatot továbbra is pszi
chológus szakember segíti, a tan
felügyelőség pedig a rendőrségi 
vizsgálat hivatalos eredményét 
várja a további lépések megté
teléhez. Annyi már most bizo
nyos, hogy azokat az iskolákat, 
amelyeknek diákjai az elkövetők, 
monitorizálják, különös figyel
met fordítva az osztályfőnöki 
munkára és a szülőkkel való kap
csolattartásra.

már csak a kórházépülethez tol-
dott új részekben maradtak szá-
mottevőnek mondható munkála-
tok, a szülészet-nőgyógyászaton 
néhány apróbb feladat vár még a 
munkásokra – mind a kórház ve-
zetősége, mind a kivitelező úgy 
látja, a kitűzött január végi határ-
időre sikerül befejezni a Csíksze-
redai megyei sürgősségi Kórház 
felújítását és átépítését. 

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

Fokozott ütemben zajlanak a 
munkálatok a kórház épüle
tének két oldalához toldott, 

a sürgősség bejáratánál lévő mentő
beálló, valamint a túloldalon lévő 

járóbetegrendelők fölé épített új 
épületrészekben. A falakon már áll 
a szigetelés, befejezték a vakolást, a 
külső színezés viszont az időjárás mi
att valószínűleg tavaszra marad. 

– Jobb, ha elhagyjuk akkorra, 
amikor az idő megengedi, mint
hogy most lemeszeljükfessük a 
külső falakat, és tavasszal mind 
lepattogjon a festék – mondta  
dr. Demeter Ferenc kórházmene
dzser. Állítása szerint a munkafá
zisok jó ütemben haladnak, reális 
esély van arra, hogy jövő hét köze
péig befejezzék a kórházfelújítást. 

– Már csak nagyon kevés 
tennivaló van a szülészetnőgyó
gyászaton is, ott, ahol kórtermek
ből alakítottunk ki szülőszobákat 

és műtőket. Ide például még a szel
lőztetőrendszert kell be szerelni, ez 
okozhat 23 napos késést – mondta 
a menedzser.

A szülészetnőgyógyászat az az 
osztály, ahol a legnagyobb átalakí
tási folyamat zajlott, és immár egy 
emeletre kerültek a kórtermekkel 
a szülőszobák és a császármetszé
sek elvégzésére szolgáló műtő is. 
Kialakították az alternatív szülésre 
alkalmas szobát, ennek berendezése 
viszont még hátravan.

– A berendezési tárgyakat meg 
kell rendelnünk, és időt vesz fel, 
amíg elkészülnek – magyarázta 
Demeter Ferenc, aki szerint ebben 
a szülőszobában lesz majd szülő
szék, kapaszkodáshoz rúd, illetve 
függő kötél és vízben szülésre al
kalmas medence is.

– Egy orvosunk az elmúlt 
hétvégén Magyarországon járt ta
pasztalatcserén, hogy elsajátítsa 
az alternatív szülőszobák titkait, a 
közeljövőben pedig szülésznőket is 
küldünk – közölte Demeter Ferenc. 
Azt is megkérdeztük a menedzser
től, mennyire elégedett a kórházban 
elvégzett munkálatokkal. Kisebb hi
ányosságokról beszélt, a nyílászárók 
minőségét kifogásolta többek kö
zött, de a legnagyobb átalakuláson 
átesett szülészetnőgyógyászatról 
például azt mondta, hogy olyan lett, 
amilyennek elképzelték.

a lövétei tájházhan fiatal lányok 
szőni tanulnak, Fazakas ágnes 
oktató irányításával ingeket és 
kötényeket varrnak, díszzsebken-
dőt hímeznek, amit húshagyóked-
den mutatnak meg ismerőseiknek 
a székely ruhájukra tűzve.

Márton Emilia

Egy falusi lány hozományát 
lehet megtekinteni a lövétei 
tájház egyik szobájában. A 

másikban Fazakas Ágnes oktató 
tart napi négy órában kézmű
vesfoglalkozásokat, elsősorban 
szőni tanítja a helyi fiatalokat, de 
ottjártunkkor az egyik csoport 

éppen díszzsebkendőt készített 
húshagyókeddre. Hasonló foglal
kozásokat közel tíz éve tart az ok
tató. Tavaly például a 12 év körüli 
lányok saját készítésű népi ingeken 
dolgoztak – amit gépi varrással 
kellett, azt Ági néni megcsinálta 
nekik, viszont a kézimunkát, az uj
jon a ráncba szedést, a darázsolást 
a nyaki résznél, a szegő, illetve 
gomblyukvarrást nekik kellett 
megtanulniuk, begyakorolniuk a 
lövétei népi viselet szokása szerint. 

– Én is gyerekként tanultam meg 
sok mindent az édesanyámtól, és az
óta is képezem magam. Célom, hogy 
ezeket a lányokat is olyan szinten 

tanítsam meg kézimunkázni, hogy 
amikor felnőtté válnak, maguk is 
továbbadhassák tudásukat – mond
ta el Fazakas Ágnes, akit két éve a 
Romániai Magyar Népművészeti 
Szövetség mesteri oklevéllel tünte
tett ki. Átlagosan nyolcéves kortól 
felfelé járnak a tájházban tartott 
foglalkozásokra a fiatal lányok: 
szőni, gyöngyöt fűzni, szálölté
sest, keresztszemest, húzogatóst 
varrni tanulnak. Lapos hímzéssel 
lövétei táslis kötényt készítenek, 
petrezselyemhúzásos tarisznyát, 
bársonyból pedig gyöngysorok
kal díszített tolltartót varrnak – 
egyelőre még csak maguknak. 

– Hosszú távon az lenne a 
terv, hogy többet készítsenek és 
eladásra is jusson, mert igény vol
na rá – tette hozzá Ági néni.

Lövétén 2002 óta működik a 
tájház, az épületet a tavaly fel is újí
tották. A tízéves évfordulóra remél
hetően elkészül a gazdasági épület is 
az udvaron. Nyáron főként külföldi 
turisták látogatják, de a környékről is 
sokan jönnek. Télen központként és 
találkozóhelyként működik a helyi 
fiatalok számára, hogy jobban meg
ismerhessék hagyományaikat, és 
ennek szerves része a kézművesség is 
– mondta el Lázár F. Zoltán, Lövéte 
polgármestere.

hirdETÉsEk

Dinamikus növekedésének köszönhetően, az alábbi pozícióra 
keres munkatársat:

Üzletkötő (fuvarszervező)
a munkakör leírása: ügyfelekkel való kapcsolattartás, a fuvarfel-

adatok felvétele és végrehajtásuk ellenőrzése, a kifizetések követése.

elvárások:
minimum középfokú végzettség;−	
tárgyalási szintű német nyelvtudás;−	
felhasználói szintű számítógépes ismeretek;−	
előnyt jelent az értékesítési tapasztalat.−	

amit kínálunk: versenyképes jövedelem; fiatal, dinamikus csapat.
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el ön-

életrajzát a carier@waberers.com e-mail címre. 
További információk a 0266–312071-es telefonszámon.

Nagyobb feladatok már csak az új részeken vannak. Tartják az ütemet fotó: csíki zsolt 

Fazakas Ágnes oktató tanítványaival. Átörökített tudás fotó: márton emilia
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Polgármesteri jelentés
Gyergyószentmiklós r.t. város 

tanácsától
Sz. 7405/1917
Alispán úrnak
Csíkszereda

Tisztelettel jelentem, hogy vá-
rosunkban f. év október 26 óta, 
különösen a város középső terü-
letén s a Békény folyó közelében 
hasi hagymáz betegülések léptek 
fel nagyobb számban. Szám szerint 
a mai napig 14 eset. Ezek közül 5 a 
lakáson el nem különíthető, a kato-
nai járványkórházba szállíttatott s 9 
betegülés a lakásán ápoltatik.

Ebből kifolyólag a lakosság 
figyelme felhívatott az óvintéz-
kedésekre a belügyminiszter által 
kiadott „Tudnivalók” című figyel-
meztető útján.

A katonai hatóság óhajtja a lakos-
ságnak 6-50 évig terjedő typhus elle-
ni kötelező védőoltását s ugyanezen 
javaslatot teszi a városi t. orvos is.

Kérem ezen oltások terjedelmé-
nek és általános vagy csak önkéntes 
mérvének kifejezéseivel engem ren-
deletileg mielőbb értesíteni.

Gyergyószentmiklós, 1917. 
november hó 17-én

Orel Dezső polgármester1

Az alispán intézkedik
I. Távirat Belügyminisztéri-

um Budapest
A gyergyói hasi hagymáz leküz-

désére katonai hatóságokkal tör tént 

megegyezés szerint ők az általuk fel-
állított járványkórházaikba átveszik a 
gyergyószentmiklósi és tekerőpataki 
betegeket, mi pedig a többi szomszéd 
községbeli betegeket beszállítjuk az 
általunk felállított gyergyóújfalvi 
járványkórházba, amelynek részére 
kérem sürgősen egy fertőtlenítő gé-
pet, egy gépészt és négy-öt képzett 
fertőtlenítőt küldeni a megfelelő 
anyaggal és eszközökkel, mert itt az 
oláh betörés folytán a községek fel-
szerelése és készlete elveszett.

II. Rendes átirat A cs. és kir. 
hadtest egészségügyi főnöksé-
gének

Gyergyószentmiklós
Miután elsősorban köszönete-

met fejezem ki azon szíves előzé-
kenységért, amelynek a gyergyói 
hasi hagymáz járvány elfojtása ér-
dekében a t. címnél járt közegész-
ségügyi felügyelő, megyei főorvos, 
járásorvos és városi orvossal szem-
ben tanúsított, egyben köszönettel 
tudomásul veszem, hogy a katonai 
hatóság a Gyergyószentmiklóson és 
Tekerőpatakon felállított járvány-
kórházba ezen két község betegeit 
beszállítani és ellátni hajlandónak 
mutatkozik.

Ez alkalommal kérem még 
arra is, hogyha csak leküzdhetet-
len akadályok fenn nem forognak, 
egy betegszállító autót vezetővel 
együtt esetről esetre a járási főszol-
gabíró úrnak az ő felkérésére, ren-
delkezésére bocsátani szíveskedjék 

avégből, hogy az a gyergyóalfalvi, 
gyergyócsomafalvi és kilyénfalvi be-
tegeket a gyergyóújfalvi járványkór-
házba beszállítsa, mert tapasztalati 
tény, hogy a politikai hatóságoknak 
éppen a szállítás okoz a legtöbb-
ször elháríthatatlan nehézségeket, 
amennyiben a meglévő fuvarok is 
legtöbbször a közmunkálatok (havi 
szolgáltatmányok) által igénybe 
vannak véve s a használt fuvar fer-
tőtlenítése is majdnem lehetetlen, 
minek folytán az ilyen fuvar a fertő-
zést tova terjeszteni alkalmas.

III. Távirat Járási főszolgabí-
ró Gyergyószentmiklós

Azonnal jelentse táviratilag, 
mennyire van a gyergyóújfalvi jár-
ványkórház felállításával. XII. 6.

Minisztériumi kiküldött hely-
zetjelentése 2

Méltóságos Kormánybiztos Úr!
Belügyminiszter úr Ő Nagy-

méltósága 139166-1917. számú 
rendeletére folyó évi november 
21-én Gyergyószentmiklósra utaz-
tam, hogy Gyergyószentmiklós 
városában és a gyergyószentmiklósi 
járás: Tekerőpatak, Csomafalva, 
Kilyénfalva, Alfalu és Újfalu köz-
ségeiben történt hasityphus meg-
betegedések miatt foganatosított 
óvóintézkedések megtörténtéről 
és azok eredményéről a helyszínen 
győződjem meg. Szerzett tapaszta-
lataimról van szerencsém követke-
zőleg beszámolhatni:

Gyergyószentmiklós, Tekerőpa-
tak, Kilyénfalva, Újfalu, Csomafalva 
és Alfalu községekben folyó évi 
október 15-ig alig egy-egy typhus 
megbetegedést tüntetnek fel a köz-
ségházaknál általam megvizsgált 
nyilvántartások, miért is a typhusnak 
járványszerűen való elterjedése októ-
ber második felére teendő.

Gyergyószentmiklós városban 
a helyszínen működő bakterológiai 
vizsgáló állomás által Vidal reactioval 
megállapított 17 hastyphus meg-
betegedés csak néhány kivétellel 
a „Békény” patak partja mentén 
lakó egyénre szorítkozik, miért is 
alig szenvedhet kétséget, hogy a 
lassú folyású s ezért iszapos medrű 
és partú s a nyári szárazság folytán 
csekély vizű patakból /: Békény pa-
tak:/ való ivás és mosogatás okozta 
betegségnek járványszerű elterjedé-
sét. Miután a megbetegedettek ér-
kezésemig nagyobb részt a fertőző 
betegséget jelző czédulával ellátott 
házakban, azaz lakásukon nem 
voltak jól elkülöníthetők, elenged-
hetetlennek tartom a betegeknek 
járványkórházban való helyezését. 
Gyergyószentmiklósban már 1916. 
deczember havában arról győ-
ződtem meg, hogy az ott évek óta 
működő Csík vármegyei nyilvános 

jellegű kórház helyét az Eiselberg-
féle „chir. Gruppe” foglalta el és 
használja jelenleg is, s hogy ennek 
helyébe állítottak fel egy szükség-
kórházat a Hunyadi utczának 10. és 
12. száma alatt. (Hiányzik a jelentés 
egy részlete – a szerk. megjegyzése) 

Gyergyószentmiklós város pol-
gármestere a typhusnak járványsze-
rű fellépése után a közegészségügyi 
bizottságot azonnal összehívta. A 
bizottság ülésén nyomban megala-
kult a járvány bizottság, kerületekre 
osztotta fel a várost, mindenik ke-
rület számára a betegek felkutatá-
sára biztosokat jelölt ki, utóbbiak a 
csendőrség támogatásával azóta jár-
ják be rendesen a várost, s naponta 
jelentik, ha betegen találnak bárkit. 
A városi orvos és a városban mű-
ködő gyakorló és katona orvosok 
állítása szerint titkolt betegek nin-
csenek a városban. Fertőző beteg-
ségben, ha katona megbetegedik, 
erről a polgári hatóságot értesítik. A 
21. hadtest egészségügyi főnökénél 
alkalmam volt a hadtest körletében, 
október és november hónapokban 
előfordult összes megbetegedések-
ről szerkesztett kimutatásokban be-
tekinthetni, így van tudomásom ar-
ról, hogy az egészségügyi viszonyok 
a 21. hadtesthez tartozó katonák 
között kielégítőek s hogy a typhus 
fertőzés mindeddig nem terjedt át a 
polgári lakosságról a katonaságra.

Tekerőpataki, kilyénfalvi és 
gyergyóújfalvi typhusbetegeket a 
katonaság által Tekerőpatakon fel-
állított, általam november 25-én 
megszemlélt járványkórházban ta-
láltam elhelyezve. A 16 beteg szá-
mára Tekerőpatakon kifogástalan 
katona orvosi kezelés s megbízható 
ápolás van biztosítva. A járvány-
kórház szomszédságában egy üdü-
lő kórházat rendeztetett be a 21. 
hadtest főnöke, melyben 10 már 
lábbadozó typhusos beteg ápol-
tatik. Élelmezés mindkét helyen 
megfelelő és kielégítő. A katonaság 
által beszállított betegek lakásainak 
fertőtlenítését úgy a járás közsé-
geiben, mint Gyergyószentmiklós 
városban a katonai parancsnokság 
végezteti, miután úgy a városban, 
mint a járásban teljesen nélkülözik 
a fertőtlenítő gőzgépet és a képesí-
tett fertőtlenítő személyeket. 

A járvány kiinduló góczpontján, 
Tekerőpatakon a fertőzés a kutak-
ban szűkölködő községet átszelő, 
vízszegény, elposványosodott patak-
ból származhatott, mert a lakosság 
egy része kénytelenségből minden-
re felhasználja a patak vizét. Emiatt 
a patak mentén a víz használatának 
tilalmát jelző táblákat alkalmazott a 
katonai parancsnokság, minek foly-
tán a lakosság a meglévő néhány kút 
használatára szoríttatott. 

A gyergyóalfalvi, gyergyócso-
mafalvi és gyergyóújfalvi bete-
gek részére azon esetre, ha ezeket 
helyszűke miatt nem fogadhatná 
be a tekerőpataki járványkórház, 
Gyergyóújfaluban intézkedtem 
egyelőre 14 ágyas járványkórház 
felállítása iránt. E czélra telje-
sen alkalmas épületet jelöltünk 
ki és ha a szükség felmerül ezen 
kórházban, az orvosi kezelést a 
belügyministérium által kiküldött 
Pollátsek járványorvos s az ápolást 
egy e czélra felfogadott női személy 
fogja végezni – utóbbit a vármegyei 
tiszti főorvos minősített az ápolás-
ra alkalmasnak. A járványkórház 
felszerelési és fenntartási költségek 
előlegezésére utólagos elszámo-
lás jogosultságával Gyergyóújfalu 
köteleztetett. A betegeknek be-
szállítása és fertőtlenítése czéljaira 
kénytelen voltam a belügyminister 
úrtól egy gőz mobil fertőtlenítő 
gépet és négy székesfővárosi fer-
tőtlenítő egyén kiküldését kérni, 
mert a katonai parancsnokság már 
nem vállalhatott felelősséget a kö-
vetkezményekért.

Folyó hó 25-én történt meg-
állapítás szerint a hastyphus bete-
gek állománya következő volt:

Gyergyószentmiklós városá-
ban 17 /: dec. 17-től 25-ig:/

Tekerőpatakon /: az új falvi-
akkal és kilyénfalviakkal együtt :/ 
16 a járványkórházban

10 az üdülőházban
Alfaluból   8
Csomafalvából  8

Összesen tehát 16 beteget 
november 30-án szállíthattak be 
a tekerőpataki járványkórház-
ba. Hozzáadva az így nyert 59 
esethez 16 gyógyultat és 3 elhal-
tat, azoknak a létszáma, ki eddig 
Gyergyószentmiklós városban és 
a gyergyószentmiklósi járásban 
megbetegedtek 78, azaz hetven-
nyolc.

November 25-től deczember 
1-ig Gyergyószentmiklóson 6 újabb 
megbetegedés történt. A gyer-
gyószentmiklósi járásban újabb 
megbetegedés esete nem volt meg-
állapítható november 30-án végzett 
vizsgálatom alkalmával – deczember 
1-ig tehát a typhus megbetegedet-
teknek összáma 84.

A betegség lefolyása általában 
véve enyhének mutatkozott /: há-
rom halálozás és tizenöt gyógyu-
lási eset:/ megjegyzendő, hogy 
két további esetben a kórtünetek 
alapján typhust diagnosztizáltak. 
A bonczoláskor kitűnt: béltuber-
kulózisban illetőleg vakbélgyul-
ladásban haltak el. A gyógyul-
tak száma november 30-án már 
meghaladta a 24-et. (Hiányzik a 
jelentés további része  – a szerk. 
megjegyzése)

1A polgármesteri jelentés hátlap-
ján Fejér Sándor alispán intézkedései 
szerepelnek: két távirat és egy „rendes 
átirat” szövege. Egy további „rendes 
átirat” szövege hiányzik

2A minisztérium kiküldöttjének 
beszámolója hiányosan és aláírás 
nélkül maradt fenn, de egy másik 
iratból tudjuk, hogy a kiküldött 
dr. Poszvék Lajos volt, így feltételez-
hetően ő írta ezt az összefoglalót is.

A hastífusz, vagy ahogyan a múlt század elején nevezték, hasi hagy-
máz egy olyan fertőző betegség, amelyet a Salmonella typhi nevű bak-
térium okoz. Előfordulása közművesítéssel nem rendelkező települé-
seken, illetve háborúk, természeti katasztrófák idején gyakoribb. Csík 
vármegye esetében, 1917-ben, a menekülést követően, a front árnyé-
kában, egy száraz nyár után minden tényező együtt volt ahhoz, hogy 
hasihagymáz-járvány pusztíthasson. A ragály Gyergyószentmiklós és 
Csíkszereda környékét, valamint Kászont egyaránt érintette. Kiala-
kulásáról, terjedéséről és a megfékezésére tett intézkedésekről az 
Országos Levéltár Csíkszeredai Kirendeltségén, Csíkvármegye Pre-
fektusi Hivatala – Alprefektusi Hivatal állományában maradt ránk be-
számoló, bekavarodva egy „Kászonimpéren előfordult állatbetegség-
ről jelentés” címet viselő (10.080 iktatószámú) dossziéban. A járvány 
idején több járványkórházat kellett felállítani a vármegye területén, 
a belügyminiszter pedig dr. Pollatsek László személyében járványor-
vost küldött Gyergyószentmiklósra, majd, mintegy másfél hónappal 
a járvány kezdete után, 1917. december 2-án négy „székesfővárosi 
fertőtlenítőt és egy darab mobil fertőtlenítő gépet” is kihelyezett. Idő-
közben egy miniszteri tanácsos megrótta az alispánt, mert megkér-
dezése nélkül védőoltást rendelt el, s a katonaság is panaszt emelt, 
mert szerintük a polgári hatóság nem tett meg mindent a járvány 
megfékezésére. Pedig, amint a következő dokumentumokból kitűnik, 
mindenki próbált helytállni. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Tífuszjárvány
Gyergyóban 1917-ben

Gyergyószentmiklós, 1910

Gyergyószentmiklós látképe, 1910



Bár nagyon jól jött, ám még 
mindig csak részben volt ké-
pes fedezni a Hargita megyei 
termőföldekben az ősz folya-
mán kialakult vízhiányt a janu-
ári havazás – mondta el tegnap 
lapunk érdeklődésére Török 
Jenő, a Hargita Megyei Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság vezetője. A szak-
ember a megyeszerte kialakult 
hótakarót az őszi vetések fagy-
védelme szempontjából is csak 
közepesnek tartja.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

„Egyrészről jó dolog, hogy 
nem egyszerre gyűlt 
vastag hótakaró, mivel 

a korábban lehullt hócsapadék 
jelentős hányada mára bemosó-
dott a földbe, jelentősen átáztat-
va az őszi vetések szempontjából 
fontos talajréteget. A termőföld 
egyméteres mélységében viszont 
még ennek ellenére is nagy a víz-
hiány” – hangsúlyozta tegnap la-
punk megkeresésére Török Jenő, 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Igazgatóság 
vezetője. Hozzátette, a januári 
napokban lehullt és helyenként 
részben elolvadó hómennyiség 
a növényzet későbbi fejlődése 
szempontjából is hasznosabb lesz. 

„Jobb volt ez így, mintha tavasz-
szal hirtelen olvadt volna, mert 
akkor a vízmennyiség felét elve-
szítenénk. De ez a talaj egy-más-
fél méteres mélységében kialakult 
vízdeficitet így sem tudta ellensú-
lyozni” – tette hozzá a szakember. 
Bizonyítékként a január 1–25. 
közötti csapadékmennyiségről 
szóló meteorológiai feljegyzése-
ket mutatta, melynek tanúsága 
szerint megyénk szintjén a január 
folyamán lehullt összcsapadék-
mennyiség négyzetméterenként 
átlagosan 22,6 liter volt. Ám a 
talaj csapadékpótlása a megye tér-
ségei között is óriási eltéréseket 
mutat. Így például míg Csík tér-
ségében az említett időszak alatt 
jegyzett csapadékmennyiség 20,1 
liter volt, addig Udvarhelyszéken 
39,3, míg a gyergyói térségben 
csupán 8,5 liter.

Elmondta, a száraz, aszályos 
őszi hónapok után nehézkesen 
kikelt őszibúza-növényzetnek a 
Hargita megyei települések hatá-
rában kialakult hótakaró a faggyal 
szemben egyelőre közepes védel-
met nyújt. „Sajnos nincs még ak-
kora hótakaró, amely a mínusz 20 
Celsius-foknál nagyobb hideggel 
szemben is teljes biztonságot nyúj-
tana. A jelenlegi hóréteg hozzáve-
tőleg mínusz 16 Celsius-fokig védi 
meg a növényzetet, de ahhoz, hogy 

az előttünk álló napokra várt ke-
ményebb fagyokkal szemben is ki-
elégítő védelmet nyújtson, további 
havazásra, vastagabb hótakaróra 
lenne szükség” – magyarázta Tö-
rök. Ami a kenyérnek való gabona 
katasztrofális őszi kikelési arányát 
illeti, a szakember immár optimis-
tábban beszél, miután a decem-
beri enyhe, melegebb napoknak 
köszönhetően számos parcellán 
javult a növénysűrűség, a vegetáció 
újraindulásával pedig a növények 
is kissé erősebben vághattak neki a 
télnek. „A havazás és lehűlés most 
újra leállította a vegetációt. A föld 
nedvességtartalma ugyan nőtt, 
de a búza a december közepi álla-
potban maradt. Ettől függetlenül, 
pillanatnyilag az őszi búzát még 
nem lehet megítélni” – fejtette ki 
érdeklődésünkre a szakigazgatóság 
vezetője.

Török Jenő ugyanakkor kér-
désünkre válaszolva elmondta, 
a tavalyi hasonló időszakkal el-
lentétben nem veszélyezteti a 
búzavetéseket a hópenész sem. 
„A hópenész általában csak a túl 
sűrű, túlfejlett növényzet eseté-
ben fordul elő, tartós, vastag hó-
takaró mellett, amikor gyakorla-
tilag emiatt befűlik a növényzet. 
De most ilyesmiről nincsen szó, 
ennek veszély nem áll fenn” – ma-
gyarázta a szakember.

Agrárgazdaság
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VAsTAgAbb HóTAkAró kellene A búzárA A keMényebb Mínuszok ellen

Lassan töltődik fel
a talajvízkészlet

> Kolozsváron folytatódik a KAP-
vita. A 2013 utáni Közös Agrárpolitiká-
ról (KAP) szervez szakmai tanácskozást 
pénteken, január 27-én, Kolozsváron 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium, a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetemmel, valamint az RMDSZ 
Ügyvezető Elnökségével közösen. A kon-
ferencia – amelyen Tánczos Barna vidék-
fejlesztési államtitkár és Winkler Gyula 
európai parlamenti képviselő is részt vesz 
– elsődleges célja az állami, a magán- és 
az akadémiai szféra szakembereinek je-
lenlétében az Európai Bizottság októberi 
reformjavaslatának elemzése. „A tanács-

kozáson a bizottság által javasolt terve-
zet kulcselemeit vitatjuk meg, kiemelt 
hangsúlyt fektetve a KAP romániai elő-
nyeinek, illetve hátrányainak feltérképe-
zésére. Emellett, a hazai érdekcsoportok 
meglátásának, véleményeinek is hangot 
szeretnénk adni, mert fontosnak tartjuk, 
hogy a reformtervezet véglegesítéséhez 
aktívan hozzájáruljanak. A találkozás 
alkalmával egy olyan szemináriumsoro-
zatot szeretnénk elindítani, amely a jövő 
vidékfejlesztési program kidolgozásához 
kellő tudásalapot biztosít” – fogalmazott 
Tánczos Barna. Elmondta, a KAP körüli 
vita elsősorban szakmai vita kell legyen, 

ezért az RMDSZ úgy gondolja, hogy a 
vidékfejlesztéssel foglalkozó állami intéz-
ményeken, hatóságokon kívül a civilszer-
vezeteket és a mezőgazdasági projektek-
kel foglalkozó tanácsadó cégeket is be kell 
vonni a döntéshozatali eljárásokba. „Ro-
mánia végleges álláspontját nem szabad 
és nem is lehet egy-két emberre bízni. Fel 
kell használni az elmúlt években végzett 
kutatások, statisztikák eredményeit is, és 
ezen a téren dr. Vincze Mária eredményes 
munkái, illetve az agrárpolitikákért fele-
lős elnöki bizottság vezetőjének, Valeriu 
Steriunak az értékes tapasztalatai, infor-
mációi nélkülözhetetlenek” – tette hozzá 

az államtitkár. Leszögezte, a KAP foko-
zottan járul hozzá minden tagállamban 
az intelligens, fenntartható fejlődéshez, 
és ezáltal jobban meg tud felelni azoknak 
az új – elsősorban gazdasági, szociális, 
környezeti, éghajlat-változási és techno-
lógiai természetű – kihívásoknak, ame-
lyekkel a társadalom szembenézni kény-
szerül. Lévén, hogy Románia álláspontja, 
a 2014–2020-as agrárpolitika kapcsán 
épp közvitára van bocsátva, a szakmai ta-
nácskozás, az új perspektívák keretében, 
a KAP által teljesítendő jövőbeli célokra, 
kihívásokra összpontosít – fejtette ki teg-
napi közleményében Tánczos.hí
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Hargita Megye Tanácsa a 2003/52-es számú törvény előírásai 
alapján kifüggesztette, weboldalán megjelentette 

és közzéteszi a következő tervezeteket:
1. Határozattervezet „Hargita megye értékeinek fejlesztése és népszerűsí-

tése területén nyújtott kiemelkedő teljesítményért adományozott díj odaíté-
léséről” című program 2012. évi lebonyolításáról;

2. Határozattervezet „A megyei jelentőségű közszolgáltatások megva-
lósítása érdekében a helyi tanácsok tevékenységeinek koordinálása” című 
program 2012. évi lebonyolításáról.

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

Az esetleges észrevételek tisztázása érdekében a hirdetés meg jelenésétől 
számított 10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva, Hargita Megye 

Tanácsa Kancelláriájának irodavezetője. 
Elérhetőség: 229. iroda, tel.: 207700, 1213 belső. 

Az rVA MureŞ InsolVenCy sPeCIAlIsTs s.P.r.l.
(székhely:Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám)
a TRICOHAR MG Rt. Csíkszereda, Szentlélek utca 66. szám 

felszámolója

nyIlVános árVerésT szerVez
 a felszámolási eljárás alatt álló kereskedelmi társaság 

ingatlan javainak eladására:
– gyártási csarnok és adminisztratív épület, gázszabályzó és mérőállo-

más, fűtőház, raktárépület, fűtőanyag-pumpaház, folyékonyfűtőanyag-tar-
tály, vízpumpaház, tűzoltósági raktár, a hozzá tartozó ingó javakkal és 13 506 
m2 területtel, valamint 1750 m2 útrésszel – kikiáltási ár 7 680 000 lej. 

A kikiáltási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésre 2012. január 30-án 12 órai kezdettel kerül sor, és megis-
métlődik hetente, minden hétfői napon, ugyanabban az órában, a javak ér-
tékesítéséig. Helyszín a felszámolás alatt álló TRICOHAR Rt. székhelye.

Részt vehetnek az árverésen mindazon magán- és jogi személyek, akik 
bizonyítani tudják a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi biztosíték 
letételét, a részvételi díj kifizetését, ésmegvásárolták a feladatfüzetet.

Bővebb felvilágosítással a következő telefonszámokon szolgálunk:  
0265–261019, valamint a 0745–653430, 0756–086283.

A sn rADIoCoMunICATII rt., bukarest, 
az Instel Kft. által értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Elektromos 
árammal való ellátás – telekommunikációs relé Csíkszentlélek című ter-
vére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alap-
ján 2012. január 24-én döntéstervezetet hozott, melynek értelmében nem 
szükséges a Natura 2000-re vonatkozó hatástanulmány elkészítése. A meg-
valósítandó terv Csíkszentlélek község külterületén valósul meg.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040), Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, illetve a döntéstervezet tanulmányozható a kö-
vetkező webcímen: http://apmhr.anpm.ro címen.

Az országos útügyi Vállalat az IPTAnA rt.-n keresztül 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Technikai támogatás a meg-
valósíthatósági tanulmány és kivitelezési terv elkészítésére Csíkszereda 
kerülőútjára vonatkozóan című tervére Csíkszereda, Csíkszentkirály, 
Csíkcsicsó, Madéfalva és Csíkrákos adminisztratív területein – a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 2012. január 10-én döntést 
hozott a környezetvédelmi létesítési engedély kibocsátásáról. 

A   létesítési engedély tervezete,  valamint  az   ezt  megalapozó  
érvek megtekinthetők  a  Hargita  Megyei  Környezetvedelmi  Ügy-
nökség  székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8.30–16.30 óra között, valamint a http://apmhr.
anpm.ro címen. 

Az érintettek a döntésre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be, 2012. január 31-ig a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. (Fax: 0266–310041, 
e-mail:office@apmhr.anpm.ro) 
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Határt szemlélő gyergyóújfalusi gazda: kevés a januárban lehullott 8,5 literes csapadékmennyiség  fotó: domján levente
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A Hargita megyéből benyújtott 
394 pályázatból – 2,3 millió 
euró értékben – 313 félig önel-
látó gazdaság pályázatát ítélte 
finanszírozhatónak a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium, ez több mint 80 
százalékos sikerességi arányt 
jelent – derül ki a szaktárca 
honlapjára napokban felkerült 
kiértékelőből. A szaktárca a 
141-es intézkedés tavaly júni-
usi szessziójában benyújtott 
pályázatok kapcsán hirdetett 
eredményt.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Kiemelkedően szerepeltek 
a Hargita megyei – piaci 
átállásra pályázó – félig 

önellátó gazdaságok a Mezőgaz-
dasági Minisztérium 141-es intéz-
kedésének tavaly júniusi pályázati 
szessziójában – derül ki a szaktár-
ca honlapjára napokban felkerült 
kiértékelőből. „A Hargita megyé-
ből benyújtott 394 pályázatból 
313-at hirdettek nyertesnek. Ez 
így is közel 80 százalékos sikeres-
ségi aránynak felel meg, ami na-
gyon jónak számít, de még tovább 
javulhat az arány, mivel az eluta-
sítottak közül a fellebbezéssel élő 
57 pályázatból is kerülhet még 
ki nyertes. Elégtelennek ugyanis 
a megyéből benyújtott 394-ből 
csupán 25 pályázatot minősítet-
tek” – magyarázta tegnap a mi-
nisztérium honlapjára felkerült 
eredményeket értékelve Cseke 
Péter, a Hargita Megyei Agrár-
kamara munkatársa. A nyertes 
pályázatok kapcsán megjegyzi, 
hogy a farmonként évi 1500 euró 
fejlesztési forrást jelentő lehetőség 
az ötéves finanszírozási időszak 

lejártával Hargita megye szintjén 
2 millió 347 ezer euró lehívását 
jelenti, amiből az első három évre 
megszerezhető 1,4 millió eurót – 
azaz farmonként 4500 eurót – a 
gazdáknak a farmbővítési válla-
lások nem teljesítése esetén sem 
kell visszafizetniük. A szakember 
ugyanakkor büszkén tette hozzá, 
hogy az agrárkamara munkakö-
zössége által akkor írt 25 pályá-
zatból ezúttal 24-et hirdetett első 
körben nyertesnek az elbíráló bi-
zottság.

Felhívja ugyanakkor a figyel-
met, hogy a Hargita megyéből 
benyújtott és nyertesnek hirde-
tett pályázatok száma országos 
viszonyításban is kiugrónak szá-
mít: a tavaly júniusban elkészített 
26 943-ból ugyanis mindösz-
sze 11 392 darab 141-es pályázat 
nyert, ez pedig – Hargita megyé-
vel összevetve – csupán 42 száza-
lékos finanszírozási arányt jelent. 
Elmondta, az öt éven keresztül a 
gazdának évi 1500 euró farmfej-
lesztési támogatást eredménye-
ző pályázat során a maximálisan 
megszerezhető száz pontból a 
legutolsó pályázatok 40 ponttal 
nyertek. Igaz, teszi hozzá, a ren-
geteg 40 pontos pályázat közötti 
rangsor megállapítására a bíráló 
bizottság még külön szelekciós té-
nyezőket is figyelembe vett. „Ilyen 
volt a szarvasmarhák száma, a tá-
mogatásra pályázó gazda életkora, 
ugyanis a 40 évnél fiatalabb gaz-
dálkodók erre is külön pontokat 
szerezhettek. Külön pontokat ért 
a kedvezőtlen adottságú, hegyvi-
déki övezetben való gazdálkodás, 
ami kapcsán szinte minden Har-
gita megyei pályázó értékes plusz-
pontokat szerezhetett, de épp 
ilyen szempont volt valamilyen 

állattartói egyesületi tagság, illet-
ve – vidékünknél maradva – az 
agrárkörnyezet-gazdálkodási cso-
mag korábbi felvállalása is. Ezek 
mind szelekciós pontokat értek” 
– magyarázta Cseke Péter.

Az 141-es intézkedés kereté-
ben rendelkezésre álló 105 millió 
eurós keretet ugyanakkor ez alka-
lommal is túligényelték a gazdák: 
az országos szinten benyújtott 
pályázatok ugyanis összesen 202 
millió euróra kértek finanszíro-
zást, amiből viszont a szaktárca 
szerződéskötésre – az óvások nél-
kül – 85,44 millió eurót vállalt. 
Az óvások után utólagosan leszer-
ződhető finanszírozási keret így 
19,56 millió euróra rúg, ami az 
ötéves időszakot alapul véve to-
vábbi 2600 félig önellátó gazda-
ság fejlesztési és piacra termelési 
erőfeszítését támogathatja.

hargitanépe

141-es intézkedés – eredMényt Hirdetett A szAktárcA

A Hargita megyei pályázatok 80 százaléka nyert

> Kászoni gazdafórum. Gazdafóru-
mot tartanak ma este 19 órai kezdettel 
Kászonújfaluban. Az RMDSZ Csíki Terü-
leti Szervezete által kezdeményezett rendez-
vény célja a gazdák informálása, a meghívott 
előadókon keresztül pedig a gazdákat leg-
inkább érintő támogatási és pályázási lehe-
tőségek bemutatása, az esetleges problémák 
tisztázása. A gazdafórumon meghívottként 
részt vesz Tánczos Barna, a Mezőgazdasági 
Minisztérium államtitkára és Haschi And-
rás, a Hargita megyei APIA igazgatója is. A 
Tuzson János Általános Iskola dísztermében 
tartandó megbeszélésre a szervezők minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

> Az erdősítést is az APIA ellenőrzi. Ta-
valy összesen 10 900 hektár területet erdősí-
tettek Romániában, és közel 300 ezer hektár 
erdőt fiatalítottak és pótoltak – számol be a 
Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Mi-
nisztérium összesítéséről a Krónika napilap. 
2011-ben az erdőtulajdonosok kétszer any-
nyi pénzt kértek erdősítésre, mint egy évvel 
korábban. A 150 millió euró összértékű er-
dősítési programot a vidékfejlesztési alapból 
finanszírozzák, és a mezőgazdasági minisz-
térium révén bonyolítják le. A program ke-
retében magánszemélyek és jogi személyek 
egyaránt hektáronként 1300 és 1500 euró 
közötti összeget kapnak erdősítésre, majd 

15 éven keresztül évi 200 eurót a területek 
karbantartására. A mezőgazdasági miniszté-
rium honlapján elérhető tájékoztatás szerint 
a területi, valamint az adminisztratív ellen-
őrzéseket a Mezőgazdasági és Intervenciós 
Kifizetési Ügynökség (APIA) szakemberei 
végzik, akik mindenekelőtt arra figyelnek, 
hogy az igénylő által bejelentett adatok – az 
erdőtelepítéssel érintett terület ingatlan-nyil-
vántartási bizonyítványa és az ingatlan-nyil-
vántartási térkép kivonatos másolata, a kör-
zeti erdőterv térképkivonata, az erdő javasolt 
rendeltetése, illetve a telepítés kezdésének és 
várható befejezésének tervezett időpontja – 
megfelelnek-e a valóságnak.

> EP-jelentés a termelői költségek-
ről. A mezőgazdaságban az emelkedő 
energiaárakra az energiahatékonyság nö-
velése és a megújuló energiák felhaszná-
lása jelentheti a megoldást – derült ki az 
Európai Parlament (EP) mezőgazdasági 
termelői költségekről szóló jelentéséből. 
A dokumentum szerint 2000 és 2010 
között a mezőgazdasági termeléshez 
szükséges javak ára 40 százalékkal nőtt, 
az értékesítési árak csupán 25 százalékkal 
emelkedtek. Különösen kirívó a költség-
növekedés az energiánál és a műtrágyá-
nál: előbbi átlagosan 60, utóbbi 80 száza-
lékkal drágult.hí
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túligényelték a 112-est a fiatal gazdák

A rendelkezésre álló 50 millió eurós keretet közel háromszorosan 
túligényelve, 137,1 millió euró értékben országos szinten több 
mint 3800 pályázat érkezett a fiatal gazdák elindulását elősegítő 
112-es intézkedés 2011. november 28.– 2012. január 13. között le-
járt pályázási időszakában a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési 
Ügynökségekhez (APDRP) – jelentette be Mihai Gavril Vădan, 
a kifizetési ügynökség vezérigazgatója. A fiatal gazdák pályázási 
kedvét a szakember szerint a farm gazdasági méretét meghatározó 
UDE-pontrendszer megváltoztatása mellett az eddigi 25 ezer eu-
róról 40 ezer euróra növelt maximálisan megpályázható összegek 
is serkentették.

Agrárgazdaság

 hirdetés

Fejlesztésre pályázó hargitai gazdák: minden eurót megfognának fotó: domján levente
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Tegnap az Alkotmánybíró-
ság az alaptörvénybe üt-
közőnek nyilvánította az 

önkormányzati és parlamenti vá-
lasztások összevonását. A törvényt 
a Szociálliberális Unió (USL) 
támadta meg, miután a kormány 
2011 végén felelősségvállalással 
fogadtatta el a jogszabályt, a parla-
ment pedig elutasította az ellenzék 
bizalmatlansági indítványát.

Félbeszakadt a tegnapi kor-
mányülés azt követően, hogy 
bejelentették: az alkotmánybíró-
ság az alaptörvénybe ütközőnek 
találta a kormány azon kezdemé-
nyezését, hogy a nyáron esedékes 
helyhatósági választásokat év vé-
gére halasszák azért, hogy a vár-
hatóan november végén sorra ke-
rülő parlamenti választással egy 
időben tartsák meg a két megmé-
rettetést. A belügyminisztérium 
által kidolgozott törvényterve-
zetet parlamenti felelősségválla-
lással, fogadták el korábban. A 
PD-L egyébként azzal indokolta a 
választások összevonásának szük-
ségességét, hogy ezzel mintegy 20 
millió eurót takarítottak volna 
meg, és a részvétel is nagyobb lett 
volna a parlamenti választáson, 
ami nagyobb legitimitást adott 
volna a törvényhozói testületnek.

Az alkotmánybíróság nem kö-
zölte a döntés indoklását – erre 
egyébként néhány napon belül 
feltehetően sor kerül. Erre az in-
doklásra vár Emil Boc kormány-
fő is, aki a döntést csupán azzal 
kommentálta: tiszteletben tartja 
az alkotmánybírósági döntést, és 
később visszatér az ügyre. 

Victor Ponta, az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) 
elnöke viszont leszögezte: a Boc-
kormánynak távoznia kell, mivel 
egy alkotmányellenes törvényért 
vállalt felelősséget. Ez a döntése 

az utolsó csapás a kormányra – 
fogalmazott a politikus.

Az RMDSZ tiszteletben 
tartja az Alkotmánybíróság dön-
tését, ám amíg nem látja ennek 
részletes indoklását, addig nem 
tudhatja, hogy a jogszabály mely 
pontjai alkotmányellenesek – je-
lentette ki Kelemen Hunor. A 
szövetségi elnök hozzátette: „ha a 
választások összevonására vonat-
kozó rész alkotmányellenes, akkor 
a helyhatósági választásokat nem 
tarthatjuk meg ősszel” – nyilatkoz-
ta az RMDSZ elnöke. 

Kötelező érvényűnek nevezte a 
döntést Markó Béla miniszterelnök-
helyettes is. Szerinte a döntésnek po-
litikai következményei lesznek. 

– A koalíciónak elemeznie 
kell a helyzetet, és közös állás-
pontot kell kialakítania. Ameny-
nyiben az indoklás a helyhatósá-

gi választások megváltoztatott 
időpontjára vonatkozik, úgy 
azokat az eredeti időpontban, 
június közepén kell megtarta-
nunk. Azután meglátjuk, mi fog 
történni a parlamenti választá-
sokkal – mondta Markó, két le-
hetőséget említve: egyik esetben 
a parlamenti választások novem-
berben lesznek megtartva, másik 
esetben időben közelebb hozzák 
azokat a helyhatóságihoz.

Alkotmányellenes 
a választások összevonása

„Amennyiben az in-
doklás a helyhatósági 
választások megváltoz-
tatott időpontjára vo-
natkozik, úgy azokat az 
eredeti időpontban, jú-
nius közepén kell meg-
tartanunk.”

Elismerte Traian Băsescu ál-
lamfő, hogy hibát követett el, 
ahogyan az utcai tüntetéseket 
kiváltó egészségügyi törvény-
tervezetet bemutatta a lakos-
ságnak, de leszögezte, hogy 
mandátumának célkitűzései 
vál tozatlanok maradnak, és 
nem mond le tisztségéről. 
– Egyértelmű számomra, hogy 
a bizalmat vissza kell állítanom 
magam és az állampolgárok kö-
zött – hangsúlyozta az államfő 
tegnapi beszédében.

 

Azokhoz az emberekhez 
szól, akik mintegy két hete 
az utcán tüntetnek, és az ő 

lemondását követelik – jelentette 
ki tegnap az országos zavargások-
ra reagáló mintegy háromnegyed 
órás beszédében Traian Băsescu. Az 
államfő a közel két hete kezdődött 
utcai tüntetések nyomán először 
vállalta, hogy elemző jellegű beszé-
det mond a zavargások kitörésének 
okáról. Megállapította, az elmúlt 
napok tüntetései azt mutatják, hogy 
sokkal többen elégedetlenek vele, 
mint ahányan az utcára kivonul-
nak, ezért kötelességének érzi, hogy 
újra visszaállítsa a belőle kiábrán-
dult emberek és az államfő közötti 
bizalmat. Rámutatott: az emberek 
jogosan elégedetlenek, hiszen a la-
kosság „megtette a kötelességét” a 
megszorító intézkedések elviselésé-
vel azért, hogy az ország kilábaljon 
a gazdasági recesszióból.

– Az az általános benyomás 
alakult ki, hogy az államfő nem 
képviseli a népet. Tudom, hogy a 
bércsökkentések, az egészségügyi 
hozzájárulás, és egyáltalán a nehéz 
élet kényszerítette arra az embere-
ket, hogy utcára vonuljanak. Az 
utóbbi két év válságára ráduplázott 
az állam modernizálására tett erőfe-
szítés. Egyértelmű számomra, hogy 
a bizalmat vissza kell állítanom ma-
gam és az állampolgárok között – 
fogalmazott az államfő.

Ugyanakkor kijelentette: tudja, 
mit kell tennie azért, hogy Romániá-

ban nőjön az életszínvonal, és felso-
rolta azokat a célokat, amelyekért 
egyébként már korábban is síkra-
szállt. Egyebek között az alkotmány 
és a választási törvény módosítását 
szorgalmazta, és hangsúlyozta, hogy 
egy új egészségügyi törvényre is szük-
ség van, még akkor is, ha tévedett a 
korábbi tervezet bemutatásával. 

– Szükségünk van az egész-
ségügyi törvényre. Csődös volt az 
egészségügyi törvény bemutatása, 
ismertetése, ez a hiba zömében az 
enyém. Vissza kell térni erre a tör-
vényre.

Kiemelte, hogy a korrupció és az 
adócsalás elleni küzdelmet folytatni 
kell, munkahelyeket kell teremteni, 
növelni kell a közberuházásokat, 
fejleszteni kell az idegenforgalmat, 
a mezőgazdaságot.

– Tudom, mi a teendő. A kor-
mánnyal partnerségben szélesíteni 
kell az ország előtt megnyíló pers-
pektívákat. Az egyik, legfontosabb 
előttünk álló teendő az alkotmány-
módosítás, amelyik az állam rugal-
masságának egyik tartópillére, és 
egy válasz a 2009-es referendumra. 
A politikai pártok elfelejtik a nép 
akkori akaratát, ugyanakkor azzal 
kérkednek, hogy meghallgatják 
a nép hangját. A népet nemcsak 

nyilatkozatok, hanem cselekedetek 
szintjén is meg kell érteni. Az al-
kotmánymódosítás az egész román 
politikai osztály próbája. Továbbá 
kisebb parlamentre, egykamarás 
törvényhozásra és olyan választási 
törvényre van szükség, amely csakis 
a legjobb jelölteket juttatja be. Foly-
tatni kell a korrupció és az adóelke-
rülés elleni harcot, a legfontosabb 
feladat pedig a munkahelyteremtés, 
a mezőgazdaság és a turizmus fej-
lesztése, a bányák újranyitása – adta 
meg az irányelveket Băsescu. 

Beszédében az államfő vala-
mennyi pártot bírálta amiatt, hogy 
nem tudnak megújulni, és nem 
tudnak hiteles politikusokat felmu-
tatni.

– A nép megtette a kötelességét, 
ami a válságkezelést illeti, most a po-
litikusokon a sor, hogy biztosítsák a 
reformok folytatásához elengedhe-
tetlen politikai stabilitást. Stabilitás 
nélkül esélyünk sincs. Sajnálatos 
lenne, ha a politikusok felelőtlen 
viselkedése miatt kárba veszne a la-
kosság kétéves erőfeszítése – jelezte, 
hozzátéve azt is: hajóskapitányként 
soha nem fordult elő, hogy eltévesz-
sze az útirányt, ezért biztosíthatja az 
ország lakosságát, hogy ez államfő-
ként sem fog előfordulni. 

Băsescu: Hibáztam,  
de nem mondok le

hirdetések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Hargita megyei román közösségek kulturális programjainak,
projektjeinek és rendezvényeinek támogatására a 2012-es évre.

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa
Pályázhatnak: A román törvényeknek megfelelően létrehozott 

és bejegyzett közjogi és magánjogi, jogi és fizikai személyek, ame-
lyek célja a Hargita megyei román közösségek kulturális életének 
serkentése és népszerűsítése.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 32 000 lej.
Bővebb információ igényelhető: kapcsolattartó személy:

Márton Ilona, tel.: 0266–207700, 1314 mellék,
valamint a www.hargitamegye.ro honlapon,

a következő link alatt: http://www.hargitamegye.ro/palyazatok.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Hargita megyei kulturális programok, projektek

és rendezvények támogatására a 2012-es évre.

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa
Pályázhatnak: A román törvényeknek megfelelően létrehozott 

és bejegyzett közjogi és magánjogi, jogi és fizikai személyek, amelyek 
célja a Hargita megyei kulturális élet serkentése és népszerűsítése.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 196 000 lej.
Bővebb információ igényelhető: kapcsolattartó személy:

Márton Ilona, tel.: 0266–207700, 1314 mellék, valamint  
a www.hargitamegye.ro honlapon, a következő link alatt: 

http://www.hargitamegye.ro/palyazatok.

Traian Băsescu. Először tartott beszédet a tüntetések kezdete óta

Az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoportjának számos tagja, az Európai Nem-
zetiségek Föderális Uniójának (FUEN) vezetősége és több érdeklődő vett részt azon a Winkler Gyula 
RMDSZ-es EP-képviselő által szervezett kerekasztal-megbeszélésen, amelynek témája a kisebbségi te-
matikájú európai állampolgári kezdeményezés volt.  A keddi brüsszeli rendezvényt és a kezdeményezést 
üdvözölte Tabajdi Csaba, a kisebbségi frakcióközi munkacsoport új társelnöke, méltatva az RMDSZ 
javaslatát. Jan Diedrichsen, a FUEN igazgatója köszönetet mondott az RMDSZ kezdeményezéséért és 
a szervezet 90 tagjának támogatásáról biztosította az új eszköz hasznosításának tervét.
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Új sorozatot indítunk útjára mai Aranyalmánkban. Földrajzi he-
lyekhez, várakhoz, romokhoz kapcsolódó mondákat, legendákat olvas-
hattok ezentúl csütörtökönként. Ahhoz azonban, hogy ne csak a mesét 
ismerjétek meg, de az illető hely földrajzi elhelyezkedését, esetleg valós 
történetét is, magyarázatot fűzünk a mondához.

Sorozatunkat egy olyan hellyel indítjuk, amely nemcsak a környék 
lakóit, de az egyik legismertebb magyar írót, Jókai Mórt is megihlette: 
Bálványosvárral. 

A Bálványosfürdő fölé emelkedő 1029 méter magas hegytetőn ma om-
ladozó várrom áll. A mondák szerint óriások, tündérek építették és lakták. 
Valójában nevét onnan kapta, hogy az ősi magyar vallás egyik utolsó fellegvára 
volt. A hagyomány szerint Opour vezér építette még I. István király uralkodása 
alatt, hogy zavartalanul tovább őrizhesse ősei hitét, hiszen a vár tulajdonosai, 
az Aporok a magyarság keresztény hitre térése után is hosszú ideig őseik hitén 
maradtak. Szintén a hagyomány szerint itt volt az ősi hiten megmaradt szé-
kely rabonbán ( főpap) menedékhelye. 

A hagyomány szerint a 12. század legelején tértek át az Aporok a keresz-
tény hitre, a vár akkori ura, Apor Szilamér, egyszer részt vett a torjai vásáron, 
ahol megpillantotta a Mike családból származó Imolát. Ezt a legendát dolgoz-
ta fel később Jókai Mór Bálványosvár című művében, amelyet mindnyájatok-
nak ajánlok elolvasásra.

Bálványosvár a belső tornyos, szabálytalan alaprajzú várak csoportjá-
ba tartozik. Egyetlen négyszögű tornya van, amely az 1970-es földrengés 
alkalmával leomlott, így kapta jelenlegi csonka torony formáját. Ez volt az 
öregtorony, a legkorábbi épület, utána épült a belső, majd a külső vár, melynek 
falmaradványait eltakarja az erdő. 

Bizonyára ti is ismertek olyan mondákat, amelyek szülőhelyetekhez, annak 
környékéhez kapcsolódik. Írjátok le az Aranyalma számára, a hely ismertetésé-
vel, és rajzoljátok is le. A szép mondák beküldői könyvjutalomban részesülnek.

Könyvet sorsoltunk ki a december 15-i és 22-i rejtvények megfejtői között 
is. A szerencsés ezúttal a csíkszeredai Mirk-Lázár Janka, aki Arany János 
meséjének, a Rózsa és Ibolyának Balla Zsófia által bábszínpadra írt változa-
tát kapja ajándékba.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Vargyas Boglárka, II. osztályos, Gyergyóalfalu

Erdős Zsófika, II. osztályos, Gyergyóalfalu

Bálványosfürdőn, a Kézdi
vá sárhely felé vezető úttól 
balra, a Suvadáspatak, a 

Várpatak és Bálványospatak által 
körülvéve, festői környezetben, 
egy gúla alakú sziklán láthatók 
Bálványosvár romjai.

Valamikor rabonbánok lakták, 
ezek leszármazottjai voltak a híres 
történelmi Aporcsalád tagjai. A 
vár évszázadokon keresztül igen 
erősnek, bevehetetlennek bizo
nyult, a tatárok sem tudták elfog
lalni, egész a labancok ostromáig. 
Ekkor Bálványosvár elesett.

A vár ifjú ura, Apor István egy 
vásárban meglátta a Mike család 
egyetlen, szépséges és igen gazdag 
lányát, Imolát, akit azonnal meg
szeretett. A lány is viszonozta Ist
ván szerelmét, de mindkettőjük 
bánatára igen nagy akadályt jelen
tett, hogy az ifjú Apor pogány volt, 
ezért a frigyből egyelőre nem lehe
tett semmi. Búsult, sirdogált Imo
la, emésztette magát, szenvedett a 
beteljesületlen szerelemtől István 
is. Végső elkeseredésében elindult 

a Büdösbarlang kénes, halálos 
üregébe, hogy véget vessen szomo
rú életének. Útközben találkozott 
egy híres jövendőmondó pappal, 
aki megtudván István bánatának 
az okát, megvigasztalta. Azt ta
nácsolta, hogy rabolja el a lányt, 
s akkor majd minden jóra fordul. 
István megfogadta a pap tanácsát, 
lesben állt vasárnap a templom 
mellett, s amikor Imola kijött a 
miséről, a nyergébe kapta és elvág
tatott vele Bálványos várába. Lett 
aztán ebből nagy ribillió. Mikéné 
szétordibálta a lesújtó eseményt, 
s a felbujtott nép megostromolta 
a várat, hogy a lányt kiszabadítsa. 
A harcban elesett Istvánnak két 
testvére, sok katona, s a népből is 
sokan, de a várat nem tudták tar
tani. Az ostromlók már a kaput 
is betörték, s kezdett a helyzet 
tragikussá válni. Imola kétségbe
esve kérlelte Istvánt, hogy legyen 
keresztény, mert akkor megszűnik 
az ostrom, és a szülei is beleegyez
nek a házasságba, de az ifjú vitéz 
őseinek hitét nem volt hajlandó 

elhagyni. Megígérte viszont, hogy 
leendő gyermekeit megkereszteli. 
Imola ennek nagyon megörven
dett, így már nem volt semmi aka
dálya egybekelésüknek, de ekkor 
váratlan dolog történt. 

A várban tündérek laktak, akik 
éjszakánként kakasszóig dolgozva 
építették fel a várat, s hallva Apor 
István ígéretét, szörnyű haragra 
gerjedtek, megátkozták a várat, s 
az azonnal összeomlott. A nagy 
zúgásban, morajlásban Imola csen
gő hangon imádkozni kezdett: 
Uram Isten, Uram Jézus, ne hagyj 
el, segíts meg! István is az Istenhez 
fohászkodott, és az Isten meghall
gatta imájukat. Amikor minden el
csendesedett, az ifjú pár sértetlenül 
állt a romok között. Örömükben 
fényes lakodalmat rendeztek. Ist
ván betartotta szavát, s Imola – az 
anyja, a papok és a nép örömére – 
a gyermekeit mind megkeresztel
te. Más változat szerint István még 
aznap maga is megkeresztelkedett. 
A pogány tündérek pedig a várból 
örökre eltűntek.

Bálványosvár legendája

Fenyők vastag hóruhákban, 
hócsuklyákkal, hószakállal 
álltak őrt az erdők mélyén, 
harcoltak a fagyhalállal. 
 
Pengő jajszó szállt az erdőn, 
ha elroppant egyegy szálfa 
a nagy, kék acélmarokban, 
de a többi némán állta. 
 
Vastag csuklyák mögül nézték 
óriási öreg szálfák 
azt a mozgó, apró árnyat, 
púposat, mégis soványkát: 

apró felhő szállt előtte, 
– tisztán látszott hóvilágnál – 
hó csikorgott, nyoma porzott, 
mélyebb futó vad nyománál. 
 
Ki siet a havas erdőn? 
jöhet farkas, éhes medve, 
fagy lehelhet rá szívére, 
fenyő zuhanhat recsegve. 
  
Apa viszi erdőn túlra, 
iskolába fiacskáit, 
téli hajnal sötétségén 
szálló lehelete látszik. 
  

Hátán puttony. Két fiúcska 
guggol benne félig alva. 
Téli hajnal sötétsége 
mint a bölcső, ringatgatja. 
 
Apa gondja betakarja 
melengeti boldog álmát 
apa gondja legyőzi a 
fagyos erdő hóvilágát. 
 
Nagyapám volt, aki hajdan 
ezt a harcot megharcolta, 
kisfiai nappaláért 
éjszakáit megsarcolta. 
 
Tudta ő, hogy szolgasorból 
ésszel nő a szabad ember: 
Így harcolt a szolgasorssal 
jövőt látó szerelemmel. 

Hajnal Anna 

Téli hajnal

Színezd ki a tárgyakat a megadott színnel, de előbb tegyél rendet a betűk között. Ha 
elkészültél vele, vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 
Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nye-
reménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő
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Harmincketten a trófeáért

Terembe vonulnak a körzetisek

A magyar női vízilabda-váloga-
tott legyőzte Spanyolországot 
az eindhoveni Európa-bajnok-
ság negyeddöntőjében. Merész 
András együttese a mérkőzésen 
többször is öt góllal vezetett, 
győzelme egy percig sem forgott 
veszélyben. A magyar válogatott 
a sikernek köszönhetően bizto-
san részt vehet az olimpiai selej-
tezőtornán, Hollandiában pedig 
készülhet a Görögország elleni, 
mai elődöntőre.

Remekül kezdte a mérkőzést 
a magyar csapat, Merész 
András tanítványai az első 

perctől remekül koncentráltak, s 
okos megoldásokat választottak az 
ellenfél és a saját kapunk előtt is. 
Nem volt kicsi a tét a mérkőzésen: 
az elődöntőbe jutással ugyanis a 
magyarok biztosíthatták helyü-
ket az áprilisi olimpiai selejtező-
tornán is.

Két magyar találatra a talál-
kozó elején még érkezett spanyol 
válasz egyaránt emberelőnyből, a 
folytatásban azonban már az el-
lenfél nem tudta tartani a lépést 
a magyar válogatottal. A máso-
dik játékrészre kiderült, hogy 
alapból is sokkal jobb a magyar 
csapat, de az igazán nagy előnyt a 
két kapus tudása közti különbség 
jelentette. A spanyol kaput őrző 
Laura Ester gyakorlatilag bravúr 
nélkül tudta le az első félidőt, 
sőt volt, hogy védhető lövést is 
beengedett, míg Bolonyai Flóra 
rettegésben tartotta a spanyol 
lányokat. A magyar kapusnak 
távolról nem lehetett gólt lőni, 
de egy-két közeli bravúrt is be-
mutatott. Bolonyai parádéjához 
természetesen az is hozzájárult, 
hogy a mezőnyjátékosok reme-
kül védekeztek, mindig odaértek 
az emberhez, blokkoltak, több-

ször labdát is szereztek. Táma-
dásban pedig rendkívül kreatív 
volt a magyar csapat, amelynek 
minden játékosa kivette a részét 
a sikerből: a lányok a „közteher-
viselés” elve alapján szereztek 
újabb – szebbnél szebb – gólo-
kat, s a nagyszünetben már öttel 
vezettek.

Természetesen hullámvölgy 
nélkül nem lehet végigjátszani 
egy mérkőzést, és ez most sem 
sikerült a magyaroknak. A har-
madik negyed közepén volt egy 
3-4 perces időszak, amikor táma-
dásban szinte kapura sem lőttek, 
a spanyolok pedig megpróbáltak 
felzárkózni. Bujka a végén hely-
re rakta a dolgokat, így ötgólos 
előnnyel fordulhattak a magyarok 
az utolsó negyedre. A különbsé-
get pedig, amíg kellett, tartot-
ták, az utolsó öt percre azonban 
az volt az elsődleges feladata a 
magyar lányoknak, hogy végig-
játsszák a támadóidőt. Ez rendre 
sikerült is, viszont a spanyolok 
így kozmetikázni tudták az ered-
ményt. Esélyük ugyan nem volt 
a győzelemre a spanyoloknak, de 
végül azért két gólra feljöttek, ez 
azonban már nem számított.

Eredmények
Nők: negyeddöntők: Magyar-

ország – Spanyolország 11–9; 
Olasz ország – Hollandia 17–15 
(öt méteresekkel).

Férfiak: alsóház: Macedónia 
– Románia 10–12, Törökország – 
Spanyolország 4–16. Az Olaszor-
szág – Németország és Monteneg-
ró – Görögország negyeddöntők 
lapzárta után értek véget.

A mai műsor: nők: az 5. he-
lyért: Spanyolország – Hollandia 
(17); elődöntők: Görögország – 
Magyarország (19), Oroszország 
– Olaszország (21).

Teremlabdarúgó-tornát szer-
veznek holnaptól a szé kely-
ud varhelyi sportcsarnokban, 
amelyen az Udvarhely körzeti 
bajnokságban szereplő csa-
patok vesznek részt. A tornát, 
amelyre idén harminckét csa-
pat nevezett be, tizenötödik al-
kalommal tartják meg.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A pénteken reggel nyolc-
kor kezdődő esemény-
re harminckét együt-

tes nevezett, őket a szervezők 
nyolc, egyenként négycsapatos 
csoportra osztották. Pénteken 
és szombaton a csoportmér-
kőzéseket rendezik, a kieséses 
szakasz vasárnap reggeltől veszi 
kezdetét, a döntőt délután öttől 
rendezik.

A székelyudvarhelyi labdarú-
gó-szakbizottság által szervezett 
teremtornán csak leigazolt játékos 
játszhat, a pályára lépő csapatokat 
6 fő alkotja (5 mezőnyjátékos + 
1 kapus), gárdánként pedig maxi-
mum húsz játékos nevezhető. Az 
eddigi tornákon Betfalva há-

romszor vívta ki a győzelmet, 
Parajd, Farkaslaka, Farcád, a Szé-
kelyudvarhelyi Küküllő két-két 
tornát nyertek, Homoródalmás, 
a Székely udvarhelyi Sporting és 
Szent ábrahám egy-egy alkalom-
mal diadalmaskodott.

A csoportbeosztások
A csoport: Farcád, Kobátfalva, 

Szentlélek, Zetelaka II. 
B csoport: Szentábrahám, Ko-

rondi SE, Kápolnás, Zetelaka I.

C csoport: Farkaslaka, Farcád 
II, Hodgya, Oroszhegy.

D csoport: Betfalva, Szent mi-
hály, Korondi Ifjúság, Máréfalva.

E csoport: Galambfalva I, 
Gagy, Siménfalva, Kányád.

F csoport: Sporting, Szent-
egyháza, Agyagfalva, Bögöz.

G csoport: Szentmárton, Al só -
boldogfalva, Bogárfalva, Malom-
falva.

H csoport: Lövéte, Fiatfalva, 
Galambfalva II, Felsőboldogfalva.

Teremtornán mérik össze tudásukat a körzeti focisok fotó: balázs attila

Keszthelyi Réka (balról) és Anna Espar párharca a magyar–szlovén meccsen fotó: mti

VízilAbdA-Eb

Elődöntős
a magyar női válogatott

Sakksuli (3.)

Hírek a sakkvilágból
A hollandiai Wijk aan Zee-

ben javában zajlik a 74. Tata Steel 
sakkfesztivál. Az Élő-rangsor 1–2. 
helyezettje, a norvég csodagye-
rek Carlsen (2835) és az örmény 
Aronjan (2805) közti rangadót a 
norvég nyerte, de a 9. fordulóban 
Carlsen világossal kikapott Kar-
jakintől, és ezt kihasználra Aron-
jan „rálépett a gázra” és egy pont 
előnyre tett szert. Nagy csaták 
zajlanak a B és C csoportokban 
is, melyre a rendezők sok tehet-
séges fiatalt hívtak meg az idén 
is. A fordulók játszmái élőben is 
követhetők a világhálón (http://
www.tatasteelchess.com) hazai 
idő szerint 14.30-tól.

Székelyudvarhelyi
sakksikerek
Polihroniade Elisabeta nagy-

mes ternő klubja rendezte Că-
ciu latán az iskolások országos 
bajnokságát, melyről a Székely-
udvarhelyi Sportiskola fiataljai 
Balázs István edző irányításával 
8 éremmel tértek haza. A 9 éves 
lányok döntőjét a marosvásárhe-
lyi ISK-tól átigazolt Motătăianu 
Ana nyerte, és meghívást kapott 
az iskolások világbajnokságára 
(Iaşi, 2012. április 28.–május 
6.). A tehetséges kislány korcso-
portjában ezüstérmet szerzett a 
feladványfejtő versenyen. A 15 
éven aluli lányok villámversenyét 
Varga Adrienn nyerte, aki ezüstér-

met szerzett a fejtőversenyen és 
bronzérmet a klasszikus sakkban. 
Benedek István csak fél ponttal 
maradt el a győztestől, és klasszi-
kus sakkban bronzérmes, villám-
versenyben pedig ezüstérmes lett 
a 13 éves fiúknál. A 15 éves fiúk 
villámversenyén Tóth Artur-Bo-
tond bronzérmet szerzett.

Sakkhumor
– Miért fényezi a sakkozó a 

játszma előtt a sakkfiguráit? 
– Hogy ne legyen matt!

Matt egy gyaloggal
A 60 éves izraeli Afek Yok-

hanan nemzetközi mester a 
sakk tanulmányok megszállott ja 
is. A 2011. decemberi londoni 
Chess Classic szuperverseny-
nek hódolva szerkesztette ere-
deti művét, melyben világos a 
11. lépésben egyetlen megma-
radt gyalogjával ad „paraszt-
mattot”: 1.Fg7+!! Kg7 (1...
Kh7 2.Vh5+ Kh7 3.ef6 matt.) 
2.ef6+ Kh8 (2...Kf7 3.Vh5+ 
Kg8 4.Vg5+ Kf7 5.Vg7+ Ke8 
6.Ve7 matt.) 3.Vh5+ Hgh7 (3...
Hfh7 4.Bb8+ Vd8 5.Bd8 matt.) 
4.Vh7+!! Hh7 (4...Kh7 5.Bh2 
matt.) 5.Bb8+ Kf8 6.Bf8+ Kh7 
7.Bh8+!! Kh8 8.f8V+ Fg8+ 
9.Kg6! Vc7 10.Vg7+ Vg7 11.fg7 
matt! Megtévesztés: 1.Fg5? 
fg5 2.Vh5+ Kg7 3.Vg5+ Kf7 
4.Vf6+ Kg8 5.Bh2 (5.Bb8 Vc5 
=) Fe6+ 6.Kg5 Hh7+! 7.Bh7 
Vd2+ 8.Kh5 Ve2+ 9.Kg6 Vc2+ 
10.Kg5 Vg2+ örökös sakkal 
döntetlen.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro



lakás

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

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

VÁSÁROLNÉK 2 szobás, köz-
ponti fekvésű lakást. Ajánlatokat a 
0745–517355-ös telefonszámra vá-
rok. (21212)

KIADÓ 30 m2 irodai munkára al-
kalmas felület a törvényszék közelé-
ben, a Zöld Péter utcában. Telefon: 
0744–600542, 0749–867708.

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Fe-
nyő utca 1. szám alatt, II. emele-
ti, 4 szobás, felújított lakás saját 
hőközponttal, akár részletre is. Tele-
fon: 0724–222984.

KIADÓ hosszú távra egy búto-
rozott szoba független személynek 
Csíkszeredában, a Lendület sétá-
nyon. Alacsony házbér. Telefon: 
0266–372176, 0742–510914.

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

telek

ELADÓ 15 ár beltelek Csík szent-
királyon. Közművesítés a helyszínen. 
Telefon: 0752–776662.

ELADÓ 12 ár telek Csibában pa-
norámás kilátással. Telefon: 0741–
534730.

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán, 
aszfaltút mellett, akár parcellázva 
is. Víz, gáz, villany, kanalizálás, köz-
világítás a telken. Telefon: 0722–
967539.

ELADÓ 10 ár beltelek a Fortuna 
lakópark szomszédságában. Be-
számítok autót is. Telefon: 0741–
534730.

ELADÓ beltelek Marosvásárhe-
lyen. Telefon: 0741–534730.

jármű

ELADÓ 2003-as évjáratú Volks-
wagen Passat 1.9, dízel, szürke 
színben, beíratva (kílma, ABS, EPS, 
elektromos ablak, alufelni). Ára: 
5450 euró. Telefon: 0740–093656.

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

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

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

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

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

ELADÓ 2002-es évjáratú, kombi 
Volkswagen Passat 1.6-os, benzines 
motorral, Euro 4-es, frissen behoz-
va, kevés illetékkel (ABS, szervo, 4 
légzsák, ESP, elektromos tükrök és 
ablakemelők, CD-lejátszó, központi 
zár). Irányár: 4300 euró. A beíratást 
is vállalom. Telefon: 0736–943035, 
0727–654803, 0266–334468. 

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf 1.6, benzines, Euro 
4-es. Extrák: klíma, négy elektromos 
ablak, négy légzsák, ABS, ESP, CD 
rádió, központi zár, szervo, frissen 
behozva Németországból, szép álla-
potban. Telefon: 0722–967539.

vegyes

ELADÓ 70 kg-os süldő. Telefon: 
0749–246846.

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

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

ELADÓ három kultivátor, két bo-
rona, egy silózó, négykerekű, hidrau-
likus, 8 tonnás Ladewagen. Telefon: 
0749–608629. (21214)

állás

Munkaszerződéses, időben 
rugalmas, félnormás takarítónői 
és épületkarbantartói állásokat, 
valamint lakást AJÁNLOK becsü-
letes házaspárnak. Kézzel írott, 
fényképes önéletrajzokat az 51-es 
csíkszeredai postafiókba várok. 
(21215)

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

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

szolgáltatás
VÁLLALUNK autóátíratást és 

teljes körű ügyintézést gépkocsi-
val kapcsolatosan. Telefon: 0752–
776662.

Gyógymasszázst végeztetek masz- 
szírozógéppel hátgerincbántalmak, 
reumatikus  megbetegedések, vissz-
ér, cukorbaj kezelésére. Egy kezelés 
ára 10 lej. Telefon: 0723–603964, 
0740–390255.

2 éves periodikus ellenőrzés! 
Biztonsága érdekében forduljon az 
INSTHAR-hoz! 2 éves periodikus ka-
zánellenőrzés, valamint működtetési 
engedélyeztetés – 60 lej; gázveze-
ték 2 éves ellenőrzése – 50 lej. El-
érhetőségeink: ISTHAR Rt., Márton 
Áron u. 21. szám, Csíkszereda. Te-
lefon: 0266–371785, 0745–380499. 
(21217)

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul ja-
nuár folyamán Csíkszeredában az 
alapoktól mérlegig a  Kreativ Kontir 
Kft. szervezésében. Telefon: 0721–
605266.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik

TÓDOR JÓZSEFET

utolsó útjára elkísérték és mély 
fájdalmunkban osztoztak. Köszö-
net kezelőorvosainak, a gyer gyó-
szentmiklósi kórház assziszten-
seinek és ápolóinak, valamint a 
Caritas-gondozóknak, akik áldo-
zatos munkájukkal igyekeztek 
fájdalmán enyhíteni. És végül, de 
nem utolsósorban, köszönetünket 
fejezzük ki a tekerőpataki fúvósze-
nekarnak, rokonoknak, szomszé-
doknak, barátoknak, ismerősök-
nek és mindenkinek, akik a nehéz 
pillanatokban mellettünk álltak és 
segítő kezet nyújtottak. A Jó Isten 
fizesse meg mindenkinek! A gyá-
szoló család.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 1987. 
január 26-ra,

id. BOMHER LÁSZLÓNÉ
(Zsófika néni)

halálának 25. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkszere-
da. (21209)

elhalálozás
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A csíktaplocai magánerdő-tulajdonos gazdák 
közgyűlést tartanak 

2012. január 29-én, vasárnap du. 14 órakor 
a helyi kultúrotthonban.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka
lász és Tudor negyed), Szé-
kely udvarhelyen: Győrfi And

rás: 0744–391537, Jakab Zoltán: 
0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Az időm előbb lejárt, 
mint szerettem volna,
bocsássatok meg, 
én nem tehetek róla.
Ne sírjatok, 
többé már nem szenvedek.
Fájdalmam már csak az, 
hogy nem lehetek veletek.
Búcsúzóul: Isten legyen veletek!

Fájdalomtól meg-
tört szívvel, de a jó 
Isten akaratában 
megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó 
édesapa, nagytata, após, test-
vér, apatárs, rokon, jó barát és 
szomszéd,

FERENCZ LAJOS

életének 71. évében hosszú 
betegség után 2012. január 
24-én 22 órakor szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága ha-
lottunk földi maradványait ja-
nuár 27-én 11 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkpálfalvi 
gyászháztól a helyi temetőbe. 
Szomorú szívvel álljuk körül 
a te koporsódat. Jóságodért, 
szeretetedért most a búcsú 
pillanatában könnyes szemmel 
mondunk köszönetet, és kérjük 
a jó Istent, hogy fogadjon oltal-
mába. Legyen könnyű a hant, 
amely fáradt testedet fedi. Em-
léked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! A gyászoló család.

Akárki is volt ő, 
de fény, de hő volt
Mindenki tudta és hirdette: 
ő volt.

(Kosztolányi Dezső)

Mély fájdalom-
mal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy 
a drága jó édesanya, 
nagymama, testvér, rokon és jó 
szomszéd,

özv. TULIT LÁSZLÓNÉ
szül. Prigye Ida

fáradtságot nem ismerő, szor-
galmas, munkás életének 87., 
özvegységének 14. évében 
2012. január 24-én méltó-
sággal viselt betegség után 
szerető szíve megszűnt do-
bogni. Drága halottunk földi 
maradványait január 28-án, 
szombaton 10 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a 
kászonújfalvi ravatalozóból a 
helyi temetőbe.

Küzdöttél, de már nem lehet, 
a csend ölel át és a szeretet. 
Csak az hal meg, akit elfelej-
tenek, örökké él, akit nagyon 
szerettek. 

(Tóth Árpád)

Búcsúzunk tőled, nyugodjál 
békében. Emléked legyen ál-
dott, nyugalmad csendes! A 
gyászoló család.

Csíkrákos Község 
Polgármesteri Hivatala 

nyílt árverésen 
hosszú távra bérbe ad 

kereskedelmi célra  
egy 130 m2 alapterületű ingatlant 

és a hozzá tartozó  
melléképületeket. 

Érdeklődni lehet naponta  
8–14 óra között  

a polgármesteri hivatalban  
vagy a 0266–379237-es 

telefonszámon.

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT 
KERES FARKASLAKÁRA 

ÉS PARAJDRA,
VALAMINT  

RIKKANCSOKAT 
SZÉKELY UDVARHELYRE.

Telefon:  
0733–553014.

hargitanépe
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Sport
Csíki siker iaşi-ban

Megduplázták a győzelmek számát

Megszerezte második győzelmét 
a Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
kk az idei hazai férfikosárlabda-
bajnokságban. Lászlófy botond 
tanítványai iaşi-ban arattak teg-
nap huszonnyolc pontos sikert, 
a csapat legeredményesebbje 
Champion volt.

Megduplázta győzelmeinek 
számát a Csíkszeredai 
Har gita Gyöngye KK a 

hazai férfikosárlabda-bajnokság 18. 

fordulójában: Lászlófy Botond 
csapata a Politehnica ISK–Unirea 
Ia şi-t győzte le idegen környezet-
ben. A találkozót az elejétől a végé-
ig a piros-fehérek uralták, Vitán és 
Lokodin kívül mindenki pontot 
szerzett a csí kiaktól.

A meccsen az első három kosa-
rat a csíkiak dobták, az ötödik perc 
végén már nyolc ponttal vezettek, 
az első negyed végére pedig kilenc-
pontos előnyre tettek szert a piros-
fehérek. A második játékrész felére 

tizenegy, a szünetig pedig tizenhét 
pontra nőtt a csíki előny, a hazaiak 
egyszerűen nem tudták tartani a lé-
pést a piros-fehérekkel.

A pihenőt követően egy percig 
kellett várni az első kosárra, a haza-
iak nehezen lendültek újra játékba, 
ezt pedig könyörtelenül kihasznál-
ták a csíkiak, a harmadik negyedben 
harminc ponttal szórva meg a mold-
vaiakat, így az utolsó negyed előtt 
huszonöt pont volt már a vendégek 
előnye. Az utolsó tíz percet a biztos 
vezetés tudatában már lazábban 
vették a vendégek, de így is növelni 
tudták a különbséget a moldvai csa-
pattal szemben.

A Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK a második győzelmét aratta teg-
nap a 2011/2012-es hazai bajnok-
ságban, az első sikert is a Politehnica 
ISK–Unirea ellen aratták – hazai pá-
lyán – Lászlófy Botond legényei.

Eredmény: Politehnica ISK–
Unirea Iaşi – Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK 73:101 (16:25, 19:27, 
22:30, 16:19). A csíki pontszerzők: 
Champion 26, Tucker 22, Erceg 18, 
Dies 11, Long 6, Pora 6, Roșu 4, Ja-
kab 4, Filovici 2, Samuilă 2.

a várt győzelem helyett sima ve-
reséget szenvedett kedden este 
a magyar férfikézilabda-váloga-
tott szlovénia ellen a szerbiai 
európa-bajnokság középdöntő-
jében. a magyarok csoportjából 
spanyolország és Horvátország 
jutott be a kontinensviadal leg-
jobb négy csapata közé.

Csak a győzelem lett vol-
na elfogadható a magyar 
férfikézilabda-válogatott 

számára, amely kedden úgy lépett 
pályára, ha nyer Szlovénia ellen, 
akkor ki-ki mérkőzést játszhat a 
horvátokkal az Európa-bajno-
ki elődöntőbe jutásért. A meccs 
magyar vezetéssel kezdődött, 
de innentől kedve gyakorlatilag 
pillanatnyi esélye sem volt arra 
a Mocsai-csapatnak, hogy akár-
csak ikszre is mentse a találkozót. 
Pedig sokáig azért lehetett bízni, 
hiszen az első félidőben három al-
kalommal is sikerült visszakapasz-
kodniuk háromgólos hátrányról 
egy-egy gólra, és a félidei 14–13-as 
szlovén előny nem utalt arra, hogy 
ne lehetne megfordítani az állást. 
A magyar védekezés csapnivaló 
volt, és sajnos se Mikler, se Fazekas 
nem tudott semmit hozzátenni a 
meccshez a kapuban.

A második félidő rémálom-
szerűen indult, az első nyolc 
percet 6–1-re hozta az ellenfél, 
20–15-nél a statisztika kínosan 
megmosolygtató volt: a magyar 
kapusok mindössze egy labdát 
védtek, még jó, hogy a négyszá-
zalékos teljesítmény kimutatható 

volt. Esélyük igazából attól kezd-
ve lett a kozmetikázásra, hogy 
balátlövőben Putics úgy döntött, 
minden mindegy alapon lőni 
kezd, és ebben társra lelt a más-
fél mérkőzés óta a padon jegelt 
Krivokapicsban. Az 50. percre 
úgy jött fel két gólra a magyar 
válogatott, hogy Iváncsik Ger-
gő kezében volt az újabb gól, 
de Skof bravúrja miatt még egy 
percet várni kellett a felkapasz-
kodásra. Az egyenlítési lehetőség 
azonban megzavarta a magyaro-
kat, másfél perc alatt háromszor 
adták el a labdát, a szlovénok pe-
dig négyre növelték előnyüket. 
A végén sikerült újra kétgólos 
hátrányig feltornáznia a magyar 
válogatottnak, de igazából a mér-

kőzést a szlovénok az elejétől a 
végéig uralták.

eredmények
I. csoport: Lengyelország – 

Németország 33–32. A Dánia 
– Svédország és a Szerbia – Ma-
cedónia találkozók lapzárta után 
értek véget.

II. csoport: Magyarország – 
Szlovénia 30–32 /Putics 7, Császár 
5, Krivokapics 4, Iváncsik G. 3, Zubai 
2, Mocsai T. 2, Ancsin 2, Harsányi 2, 
Ilyés 1, Laluska 1, Szöllősi 1/; Hor-
vátország – Franciaország 29–22, 
Spanyolország – Izland 31–26; 
Franciaország – Izland 29–29. A 
Spanyolország – Szlovénia és a Ma-
gyarország – Horvátország találko-
zók lapzárta után értek véget.

kéziLabda-eb

Elszálltak a magyar éremálmok

könnyen áttörték a magyar védelmet a szlovének

Másodszor is legyőzték a csíkiak a Poli Iaşi csapatát fotó: csíkikosar.ro



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 26. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 339. Napnyugta ma 17.15-kor, 
napkelte holnap 7.42-kor. 

Isten éltesse 
Paula és Vanda nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A lengyel eredetű Vanda jelentése vend nő, 

a latin eredetű Paula pedig kicsit, kis termetűt 
jelent. 

Január 26-án történt 
1841. Hongkong szigete brit fennhatóság 

alá került. 
1950. Kikiáltották az Indiai Köztársa-

ságot. 

Január 26-án született 
1904. Sean Macbride Nobel-békedíjas ír 

ügyvéd, politikus 
1914. Reményi Béla József Attila-díjas író, 

költő, műfordító 
1939. Kiss Anna József Attila-díjas köl-

tő, író 

Január 26-án halt meg 
1934. Foerk Ernő építész 
1975. Máriássy Félix Kossuth-díjas film-

rendező, érdemes művész 
1994. Gellért György újságíró, műfordító

fogadóóra

Csíkszeredai irodájában (Mihai Emi-
nescu utca 2/A) tart fogadóórát holnap 
10.30 és 12 óra között Korodi Attila parla-
menti képviselő.

pályázat

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályá-
zatot hirdet a Magyarságismereti Mozgó-
tábor – 2012 programjain való részvételre. 
Pályázhatnak: azok a magyar fiatalok, akik 
a Kárpát-medencében határon túli magyar 
területen élnek; 14. életévüket 2012. június 
30-ig betöltötték és még nem töltötték be 
a 19. életévüket; elkötelezetten érdeklőd-
nek a magyar történelem és kultúra iránt; 
a megadott pályatételek egyikét kidolgoz-
zák és benyújtják a területileg illetékes re-
ferensnek; korábban nem vettek részt Ma-
gyarságismereti Mozgótáborban; vallásukat 
gya korló fiatalok, felekezeti hovatartozástól 
függetlenül. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: március 30. A pályatételekről és a 
pályázathoz csatolni szükséges dokumen-
tációval kapcsolatosan az alábbi címeken 
lehet érdeklődni: András Szabolcs, 535 500 
Gyergyószentmiklós, Gépgyártó Iskolaköz-
pont, Márton Áron utca 13. szám, e-mail: 
mozgotabor@yahoo.com, illetve Elekes Ág-
nes, 530122 Csíkszereda, Nagy Imre utca 
122. szám, e-mail: e_agi@yahoo.com.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika 
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0733–110166. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, 
e-mail: office@hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az elofizetes@hargitanepe.ro címen, 
a postásoknál, a postahivatalokban, 
valamint banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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A gyimesek történelme 
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-

vezete és Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala szervezésében Szőcs 
János történész, muzeológus A gyimesek tör-
ténelme címmel tart előadást holnap 18 órá-
tól a polgármesteri hivatal gyűléstermében. 

Számítógépes rajzverseny
Számítógépes rajzversenyt tartanak szom-

baton a csíkszentdomokosi kultúrház klubjá-
ban, amelyen a feladat a Házasodik a tücsök 
című gyermekdal illusztrálása. Közreműkö-
dik az Elevenek néptánccsoport Gyermekla-
kodalom című produkciójával.

IV. Csángó Szánkófesztivál
A gyimesi Áldomáson (külső út) tartják 

szombaton és vasárnap a negyedik Csángó 
Szánkófesztivált. A rendezvény 10 órától a 
szánkóversenyre való feliratkozással kezdődik, 
14 órától pedig favágóversenyre lehet irat-
kozni, majd 16 órától díjazzák a nyerteseket. 
Az est tábortűzzel és mulatozással zárul. Va-
sárnap 14.30-tól fogathajtó szénásverseny és 
fűrészelésverseny várja az érdeklődőket. Beirat-
kozás: 2 lej gyermekeknek, 5 lej felnőtteknek. 

Spanyol est
Gasztronómiai körutazásra hívja a különle-

ges ételek kedvelőit 2012-ben is a csíksomlyói 
Salvator Étterem. Ma 18 órától spanyol estet 
tartanak a következő menüvel:  I. Spanyol ton-
halas tésztasaláta; Las palmas-i párolt csirke; 
Krémes palacsinta – 25,20 lej/fő; II. Cukkinis 
spanyol tortilla, vegetáriánus; Krémes pala-
csinta – 14,90 lej/fő. Gyerekek részére féláron 
gyermekmenü rendelhető. A helyek száma 
korlátozott, asztalt foglalni a következő tele-
fonszámokon lehet: 0266–313452, 0266–
372126, 0741–258156, illetve e-mailben a 
salvator@salvator.ro címen. Bővebb informá-
ciók: www.salvator.ro.

Hétvégi túrák
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Hargita-hegység és a 
Baróti-havasok határvidékére szervez túrát. 
Útvonal: Sepsibükszád – Uzonkafürdő – 
Hatod-hágó – Somos-tető – Málnásfürdő. 
Indulás: vasárnap reggel a 6.30-kor induló 
vonattal Sepsibükszádig. A túrára szomba-
ton este 9 óráig lehet beiratkozni a 0745–
107618-as telefonszámon.

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szak-

osztálya szombaton túrát szervez a Csicsói-
Hargitára. Útvonal: Hargitafürdő 1345 m – 
Bagolykő 1679 m – Csicsói-Hargita 1759 m 
– Hargitafürdő. Indulás: szombaton reggel 
8.50-kor a vasútállomással szemben találha-
tó városi buszállomásról, létszámtól függően 
személyautóval vagy autóbusszal. Túrafelsze-
relés: vízálló bakancs, meleg öltözék, hó elleni 
lábszárvédő, túrabot. Túravezető: Nagy Atti-
la, telefon: 0740–204441.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

– A férjem elkezdett inni.
– Jesszusom, mégis mennyit?

– Hát van úgy, hogy egy héten megiszik egy sört.
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Tudós nők

Molière Tudós nők cí-
mű komédiáját ma 
19 órától utoljára 

játssza bérletes nézőinek a Csíki 
Játékszín társulata. Az előadásra 
érvényes a Tiborc-bérlet. Azok 
a nézők, akik más bérletükkel 
nem látták az előadást, ez alka-
lommal megtekinthetik. 

A Tudós nők címszereplői 
egy család szélsőségesen lá-
zadó, forradalmár nőtagjai, akik nem haj-
landók azokat a hagyományos szerepeket 
betölteni, amit a férfiak irányította társa-

dalom nekik kínál. Ám őket is 
férfiak veszik körül, akik nem 
mindig viselik könnyen, ha fen-
sőbbségüket elvitatják. Aztán 
van férfi, aki a nőknek ad iga-
zat, és van nő, aki a férfiakkal 
tart. A hidegháborúnak vége: 
az igazi harc akkor robban ki, 
mikor kiderül, hogy Henriette-
nek, a család kisebbik lányának 
a kezére két férfi is pályázik: 

Trissotin, a művész, és Klitander, a katona. 
Ki lesz a győztes? Ki kit támogat? Ki kibe 
szerelmes? És kinek van igaza?

A Kele Könyvvár heti ajánlata

Pataki János: Székelyföld 
A legendák világa

A kiadvány segítségével virtuális utazást tehetünk Székely-
föld varázslatos tájain. Több mint 1000 látványos fotó 
mutatja be Székelyföld hangulatos természeti szépsége-

it, különleges történelmi, kulturális, vallási látnivalóit. Egyedi a 
könyvben megjelenő sejtelmes illusztrációkkal díszített legendák 
gyűjteménye. A szerző a ragyogó fotók mellett érdekes, szug-
gesztív stílusban fogalmazza meg székelyföldi benyomásait, sa-
játos szállás- és étteremajánlataival fűszerezve. Hitvallása szerint: 
”...egyetlen célom, hogy könyvem hatására sokan döntsenek egy 
életre szóló székelyföldi utazás mellett, akik pedig már jártak ott, 
kedvet kapjanak egy hosszabb barangolásra. A többi már nem az 
én dolgom, minden egyebet elrendez majd Székelyföld.” 

A könyv 376 oldal, puha kötés, ára 79 lej. Megvásárol-
ható a Kele Könyvvár üzletében (Csíkszereda, Petőfi Sán-
dor utca 20. szám).
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 Körbehajózta a Földet a tinilány

Egy holland tinilány egyedül hajózta 
körbe a Földet, ezzel ő a legfiatalabb, 
aki képes volt erre. A Guinness még-

sem jegyzi be a rekordot, nehogy veszélyes 
kalandokra ösztönözze az ifjúságot. 

Az alig tizenhat éves Laura Dekker más-
fél évvel ezelőtt vágott neki élete eddigi leg-
nagyobb kalandjának. A holland tini arra 
vállalkozott, hogy egyedül körbehajózza a 
Földet egy kis vitorláson. 

A gyámhatóság megpróbálta jogi úton 
megakadályozni a veszélyes utat Laura fi-
atal korára hivatkozva, de a lány külföldre 
szökött, és tíz hónapon át pereskedett azért, 
hogy kihajózhasson. A bíróság azzal a kité-
tellel adott engedélyt, hogy járművét biz-
tonságosabbra cseréli és távoktatással foly-
tatja tanulmányait.

A lány megvalósította tervét, s minden 
elvárást teljesített, ám a Guinness nem isme-
ri el a rekordot arra hivatkozva, hogy ezzel 
életveszélyes kalandokra buzdítaná a fiatalo-
kat. – Most, hogy körbehajóztam a Földet, 
úgy érzem, a holland kormány packázása 
végtelenül igazságtalan volt – reagált a cél-
tudatos rekorder.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Felhős, borult lesz az ég, napközben több 
helyen is havazás várható. Az északi szelet gyak-
ran erős, időnként viharos széllökések kísérik.

A fotót Balázs Ödön készítette (2011-es Arc-élek pályázat). Címe: Illatoló.

Jó néhány napja zajlanak a tüntetések or-
szágszerte. Nem a tömeget az utcára kénysze-
rítő elégedetlenséget boncolgatnám, valami-
féle véresen komoly, mélyen elemző írásban, 
inkább az országos hírtelevíziók közvetítési 
stílusát vesézném ki. Peregnek a drámai ké-
pek a képernyőn: tűz, repülő kövek, ide-oda 
szaladgáló tüntetők és csendőrök. A stúdióban 
a világbajnoki focidöntő utolsó percében esett 
gól sportkommentátori átélésével üvölti a mű-
sorvezető a nyilvánvalót, azt, hogy éppen mit 
látunk a képernyőn. Tombolt az utca, vérző 
fejű, szédelgő riportert támogattak odébb a 
zajló eseményektől, aki rossz időben volt rossz 
helyen, így kapott egyet a fejére valamelyik 
„szabadságharcostól”. A kommentátor habzó 
szájjal próbálta elhitetni, hogy éppen olyan 
fajsúlyos esemény zajlik az utcákon, mint 
’89 decemberében, és akár rendszerváltás is 

lehet a dologból. Aztán elcsendesült minden 
„Néhány perc türelem, és mindjárt visszajö-
vünk!” – mondta egy fahang. Rámeredtem 
az induló reklámblokkra, gondoltam, ezt 
biztosan így szokták a civilizált országok-
ban, a forradalmi eseményeket illik mosó-
szerreklámmal tarkítani. Nyílt a kép, unott 
arcú emberek, hölgyek, urak fintorogtak 
szembe a képernyőről, majd megkérdeztek: 
„Ugye már te is unod, hogy rengeteg időt 
kell tölteni a vécén? Itt a megoldás, a szerve-
zetbarát hashajtó” – mutattak fennkölt mo-
sollyal valami gyógyszert. A következő szpot 
valamelyik papírpelenka-márkát dicsőítet-
te. Ekkor értettem meg egyféle adásrendezői 
koncepciót: dühös, csontokkal hadonászó, el-
nökszidó emberek az utcán, hashajtó, pelen-
ka. Megannyi finom utalás arra, hogy bizony 
sz@r világ van.

Tüntetés, hashajtó, pelenka
      villanás n Hompoth Loránd
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