
Kelemen Hunor segítséget ígért a műemléK restaurálásáHoz

Megújul a zsögödi templom
A csíkzsögödi templom állapotáról tájékozódott tegnap délben Kelemen Hunor művelődési 

miniszter. A látogatást az tette aktuálissá, hogy a műemlék templom sürgős felújításra  
szorul. Segítséget ígért a tervek megvalósításához Csíkszereda önkormányzata is. > 3. oldal

Terepszemle a zsögödi műemlék templomban. Kelemen Hunor tárcavezető, Sebestyén Ottó plébános és Antal Attila alpolgármester fotó: kovács imre

Kampány
A tavasz nemcsak a munkáról 

fog szólni, hanem a szócsatákra 
való felkészülésről is. A jelöltek 
megismerik ellenfeleiket, munka-
társaik energiájuk egy részét arra 
fogják fordítani, hogy az 
ellenfél érveit építsék le, a 
saját jelölt esélyeit növeljék, 
és nem arra, hogy még egy finan-
szírozási kérelmet kidolgozzanak.
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Isán István Csongor

EsélyE sEm volt a KK-naK

Megégette 
a medgyesi gáz 
Csíkszeredát

A hétközi fordulóban a Iaşi elleni 
győzelem után a Csíkszeredai 

Hargita Gyöngye KK a hétvégén 
a bajnokesélyes Medgyesi 
Gaz Metant fogadta a fér-
fikosárlabda-bajnokság 19. 
fordulójában. A vendégek esélyt sem 
adtak a csíki csapatnak.

25 éves a role zeneKar

Ezüstlakodalom 
a zenével

Idén huszonöt éves a csíkszeredai 
Role zenekar. A negyedszázadnyi 

szerteágazó tevékenységet új arcu-
lati logóval és egy egész sor rendez-
vénnyel ünnepelnék meg a 
zenészek. Nagy Tivadarék a 
tervezett műsorokról számol-
tak be, és bemutatták a zenekar új, 
Budapesten forgatott videoklipjét is.

Büntetik a mérlegleadási 
határidők túllépését 842Versenyláz 

a tusnádfürdői sípályán
Pantea Alexandru 
védi Lőrinczet

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3394î
1 amerikai dollár USD 3, 3024ì
100 magyar forint HUF 1,4741ì

hatos lottó

ötös lottó
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 hargitanépe 

 fotó: baLáZs attiLa

városi tanácsülés

Lefújták  
a népszavazást

Megszavazta Csíkszereda vá-
rosi tanácsa a megyeszékhely 

idei költségvetését. A tanácsülésen 
több új utcát hivatalosan is „meg-
kereszteltek”, és mindnyájan 
tartózkodtak a szavazástól, 
amikor a város hi vatalos ne-
vének megváltozta tását célzó nép-
szavazásról kellett dönteni.
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Kisöpörné 
az MPP-t Bunta
Az MPP-sek a pénteki tanács-

ülésen újból lódítással vádolták 
Bunta Levente polgármestert, akinél 
elszakadt a cérna: „Időt szánok rá, 
hogy adatokat gyűjtsek Szász Jenő és 
csicskásai viselt dolgairól. Szeretném, 
ha kitakarítanánk a tanácsból 
ezt a csapatot” – jelentette ki, 
és jelezte: utánanéz „a becste-
len Székelyudvarhelyért Alapítvány 
által gyűjtött árvízpénzeknek”.



AmAtőr sízők mérkőztek tusnádfürdőn

Versenyláz a sípályán

JégkArnevál tAplocán

Az eredeti, saját készítésű jelmezeket értékelték

várakozáson felüli sikernek köny-
velték el a szervezők az első, a 
tusnádfürdői sípályán rendezett 
amatőr lesiklóversenyt. A hat 
korosztályos kategóriára bontott 
versenybe közel száznegyvenen 
neveztek be.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Versenyláz és remek hangu-
lat fogadott az elmúlt pén-
teken a délutáni órákban a 

tusnádfürdői sípályán. Sokan dön-
töttek úgy a sízést kedvelők közül, 
hogy érdemes lesz a hobbiként 
űzött téli sportágat versenyszerűen 
is kipróbálni: az első tusnádfürdői 
amatőr síkupa futamaira közel 
140 személy nevezett be. A szer-
vezők hat kategóriában hirdet-
tek futamot, a versenyen minden 
korosztály képviseltette magát. A 
síversenyek bevett szokása szerint 
előselejtezővel bővített, kétlép-
csős volt a megmérettetés, az első 
fordulóban az összes benevezett 
versenyző leszáguldott a lejtőn, 
kerülgetve a kapukat, a második 
futamban azok indulhattak, akik a 
saját korosztályos kategóriájukban 
az első hat helyen értek célba. A 
döntő futamok izgalmát fokozta, 

hogy a látogatók hangosan szur-
koltak kedvenc versenyzőiknek, 
igazi alpesi sportverseny-hangula-
tot teremtve a tusnádi sípályán. 

A nyertesek értékes díjakkal 
térhettek haza, az oklevelek mellé 
a szervezők sípályabérlettel, aján-
dékcsomagokkal, illetve pénzjuta-
lommal jutalmazták a legjobbak 
teljesítményét. 

– A hangulat szenzációs, a részt-
vevők száma felülmúlta elképzelése-
inket. Az időjárás is velünk van, elég 
hó esett, és a mínusz hat Celsius-fok 
ideálisnak mondható a sízésre. Úgy 
vélem, elsőre jól sikerült a verseny, fel-
tehetően lesz majd folytatás, sikerült 
ezzel az alkalommal hagyományt 
teremteni – nyilatkozta Albert Ti-
bor, Tusnádfürdő polgármestere, aki 
maga is versenyzett.

A nézők a hideget forralt borral, 
teával és frissen sült lángossal igye-
keztek elviselhetővé tenni, látható-
an mindenki remekül érezte magát. 
Mindössze néhány, a hóból alig ki-
látszó versenyző sírta el magát, mert 
nem sikerült az elsők között végezni, 
ám a csokis lángos hamar megvigasz-
talta őket is.

– A síverseny része egy, a für-
dőtelepülés népszerűsítésére szer-
vezett nagyobb rendezvénysoro-
zatnak, amelyet pályázati forrásból 
tudtunk megvalósítani. A turisz-
tikai szakmai konferenciák, gaszt-
ronómiai találkozó, előadások, 
koncertek mellett ehhez hasonló 
sportrendezvényekkel is igyekszünk 
aktív kikapcsolódási lehetőségeket 
teremteni a látogatóknak – fejtette 
ki Kalamár Andor, a helyi turiszti-
kai egyesület elnöke. 

maskarás korcsolyázók vették 
birtokba a négy teniszpályányi 
jeget szombaton: a taplocát 
somlyóval összekötő út melletti 
korcsolyapálya működtetői elő-
ször szerveztek jégkarnevált, 
amelyre több mint kétszáz gye-
rek nevezett be.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Miniatűr dinoszaurusz, do-
minókocka, méhecske, 
medvebocs, Superman – 

ilyen és hasonló jelmezekbe, álarcok 
mögé bújt gyermekek léptek jégre a 

szombati karneválon. A taplocai 
jégpályán, a Transylvanian Tennis 
Club szervezte rendezvényen kö-
zel kétszáz álarcos gyerek rótta a 
köröket a díjak valamelyikének re-
ményében. Motivációnak ott sor-
jáztak a serlegek, a mesefigurákat 
mintázó érmék, az emléklapok és 
a kilenc különdíj mellett a három 
fődíjért is megérte korcsolyát húz-
ni és szellemes, egyedi jelmezzel 
versenybe szállni. 

Az öttagú zsűrit szempontjaik-
ról kérdezve megtudtuk, alapvető 
kritérium volt a korcsolya viselése 
és a saját készítésű jelmez. Első dí-

jat, az X-Bike jóvoltából egy 120 
lejes vásárlási utalványt a csészének 
öltözött versenyző nyerte, a máso-
dik a Naptár lett, nyereménye egy 
teniszütő, harmadik díjat, a családi 
belépőt a korcsolyapályára egy kis 
szakács vihette haza. 

A jégpálya működtetője, 
Szász László a zsűritagok véle-
ményét osztva elmondta, mint 
első jégkarneválnak, voltak a 
rendezvénynek szépséghibái is: 
nem készültek apró ajándékkal 
minden résztvevő számára, amit 
egy kisebb incidens erejéig szóvá 
is tett egy szülő. 

1. kategória, 0–6 évesek: 
I. Kövér Botond, II. Faur Blan-
ka, III. Bónis Ágota. 

2. kategória 7–10 évesek, 
fiúk: I. Kardalus Áron, II. An-
tal Márton, III. Pál Krisztián, 
lányok: I. Tóth Emese, II. Be-
nedek Tamara, III. Faur Anita

3. kategória, 10–14 éve-
sek: I. Szőke Hunor, II. Zonda 
Zsolt, III.Karácsony Zsófia

4. kategória, 14–20 éve-
sek: I. Pap Koppány, II. Hajdú 
Ottó, III. Bíró Árpád

5. kategória, 20–40 éve-
sek: I. Gál Csaba, II. Bíró 
Adolf, III. Czikó Levente

6. kategória, 40 év fölötti-
ek: I. Bónis Attila, II. Sándor 
István, III. Burlacu Valentin 

Amatőrök versenye, profi rendezvényekről ismert hangulattal. Közel 140-en neveztek be a megmérettetésre

Csoportképre összeállt karneválozók. Nem voltak ötlet híján fotó: csíki zsolt

Körkép
csík
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Idén huszonöt éves a csíkszere-
dai role zenekar. A negyedszá-
zadnyi szerteágazó tevékenysé-
get új arculati logóval, valamint 
egy egész sor rendezvénnyel 
ünnepelnék meg a zenészek. 
nagy tivadarék a tervezett mű-
sorokról számoltak be az AmI 
club pincéjében, ahol bemutat-
ták a zenekar új, Budapesten 
forgatott videoklipjét is.

H. L.

Huszonötödik születés-
napját ünnepli az idén a 
Role zenekar. Az együt-

tes életében sok minden történt 
az elmúlt negyed században: A 
Role-t az ezerarcú-hangú zene-
karként ismerik nemcsak itthon, 
de az anyaországban is, nevük 
egyszerre jelenti a jó rockbulit, a 
csángó népdalkincsből ihletett 
Pille-dalokat, a csíksomlyói kó-
dex nyomán hangszerelt Kájoni 
miserend énekeit. 

Idén méltóképpen ünnepel-
nék meg a zenekar fennállásának 
huszonöt éves évfordulóját. A 
tervek szerint lesz koncertsorozat, 
kiállítás az elmúlt huszonöt évről, 
amelyen plakátokat, fotókat, a 
zenekar által használt eszközö-
ket, hangszereket tekinthet meg 
a közönség. Terveznek egy óriás-
koncertet is profi hangosítással, 

amelyen feltehetőleg sok egykori 
zenekari tag, illetve sztárvendég 
is fellép. Utóbbiak kilétét nem 
árulták el, meglepetésnek szán-
ják, de mint állítják, nem fog csa-
lódni a nagyérdemű. A huszonöt 
év munkásságát bemutató ren-
dezvénysorozat mellett a zenével 
megült ezüstlakodalomra fiatalos, 
új arculati logót kapott a zenekar, 
illetve elkészült Ady Endre Az 
ágyam hívogat című megzenésí-
tett versének videoklipje is. Az al-
kotás Budapesten készült, Gulyás 
Tibor rendező-operatőr elképze-
lése alapján, a grafikát Varga Zsolt 
készítette. A Role énekesnőit 
Sinkó Linda smink-világbajnok 
készítette elő a felvételekre. 

Nagy Tivadar zenekarvezető, 
mint mesélte, kissé meghökkent 
a klip láttán, illetve felvetődött 
benne a kérdés, hogy ezután vajon 
azt várja majd el tőlük a nagyérde-
mű, amit a felvételeken lát: lányo-
kat erős sminkkel, vadul ugráló 
zenészeket.

– Valóban meghökkentő az 
eredmény, de ezek is mi vagyunk, 
ez egy eddig ismeretlen arcunk – 
adta meg a választ Sántha Zsuzsa 
énekes.

Mindenesetre a klip készítői a 
kételyek eloszlatására egy újabb, 
sokkal Role-osabb videoklip elké-
szítésébe fogtak.   

Ünnepi terveit ismerteti a Role együttes. Negyed százada színpadon

Huszonöt éves A role zenekAr

Ezüstlakodalom a zenével
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Körkép
csík

Az Alkotmánybíróság átalakította a politikusok tavaszi és 
nyár eleji programját, amikor bejelentette, hogy alkotmányelle-
nes a helyhatósági és parlamenti választások összevonására vo-
natkozó jogszabály. A hír villámként hatott, ahol voltak kam-
pánystábok, ott azonnal összeültek, és villámgyorsan elkezdték 
építeni a tavaszi kampány stratégiáját. 

Minden más érvet félretéve, azt hiszem, hogy az Alkot-
mánybíróság döntése nem kedvezett az erdélyi magyarságnak. 
Mielőtt rám ripakodna valaki: nem a parlamenti bejutás, egyéb 
politikai számítások szempontját teszem magamévá. Egyébre 
gondolok. Az RMDSZ-t még lehetett volna egy évig maximá-
lis hatásfokon dolgoztatni, ha a helyhatósági választásokat no-
vemberben tartották volna. A politikai ellenfelek sokasodása és 
magyar állami pénzekből való erősítgetése, az általános gazda-
sági helyzet miatt közösségünkben is megnőtt elégedetlenség arra 
ösztönözte volna helyi és központi képviselőinket, az RMDSZ 
által delegált kormányzati szakembereket, hogy még erőtel-
jesebb tempóban építsenek, szerezzenek forrásokat, újítsanak, 
javítsanak, kedvezzenek a helyi vállalkozóknak, és általában 
tegyenek meg mindent, hogy az európai (ezek jó része Bukares-
ten keresztül érkezik és kerül elbírálásra) és bukaresti források 

minél jelentősebb arányban jelenjenek meg a magyarlakta vi-
dékeken. Ez biztosan hasznos lett volna a helyi közösségeknek, 
azoknak, akiknek benyújtott pályázataik vannak, és általában 
mindenkinek, aki olyan tevékenységet végez, amelyhez bukares-
ti jóváhagyásokra is szükség van.

Általánosan is a helyi vezetők nyomására már a nyárra szü-
letett volna néhány intézkedés, amely könnyített volna a gazda-
sági intézkedések harapófogójában sínylődő embereken.

Ezzel szemben a tavasz nemcsak a munkáról fog szólni, ha-
nem a szócsatákra való felkészülésről is. A jelöltek megismerik el-
lenfeleiket, munkatársaik energiájuk egy részét (vagy az egészet) 
arra fogják fordítani, hogy az ellenfél érveit építsék le, a saját 

jelölt esélyeit növeljék, és nem arra, hogy még egy finanszírozási 
kérelmet kidolgozzanak, elintézzenek, jóváhagyassanak, mun-
kálatot megvalósítsanak. Az új, lehetséges és megvalósítható 
munkákra való figyelem helyett a székben lévő helyi politikusok 
inkább arra fognak figyelni, hogy miként lehet majd minél jobb 
fényben feltüntetni az elért eredményeket. Annyi józanságot fel-
tételezek róluk, hogy az elkezdett munkálatok befejezéséről leg-
alább gondoskodnak, hiszen jövőtől a finanszírozás kétségesnek 
mondható.

Bárhonnan közelítjük meg, ez nekünk, erdélyi magyarok-
nak nem lesz hasznunkra. Hiszen az őszi parlamenti választá-
sok nyomán úgy tűnik, hogy megváltozik a parlamenti többség 
összetétele, és az RMDSZ nem lesz a kormánypártok között. 
Vagyis a helyi vezetők hiába fognak majd gőzerővel dolgozni, 
nem nagyon lesznek miniszterek és államtitkárok, akikkel majd 
el lehet intézni, hogy adott projektre pénz is kerüljön. Teljes 
mértékben a román politikusok és a bukaresti adminisztrációba 
bekerült támogatottjaik kényére leszünk utalva. És a kétszeres 
kampányidőszakkal elveszítünk néhány hónapot, amikor a bi-
zonyítási kényszer javította volna választott vezetőink tevékeny-
ségi hatásfokát.

Kampány
     NÉZŐpoNt n Isán István Csongor

hargitanépe

A csíkzsögödi templom állapo
táról tájékozódott tegnap délben 
Kelemen Hunor művelődési mi
niszter. A látogatást az tette ak
tuálissá, hogy a műemlék temp
lom sürgős felújításra szorul.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A Zsögödbe érkező kultu-
rális minisztert Sebestyén 
Ottó plébános tájékoz-

tatta arról, hogy a templom falai 
nedvesednek, több helyen nem 
megfelelő cementpadló van, és 
a hajó fapadlója gombásodik. A 
kőelemeken oda nem illő olajfes-
tés van, az ablakok rosszul zárnak, 
nem szigetelnek megfelelően. 
Elavult a templom villamos sze-
relése is, a homlokzaton pedig 
gázcső rontja az összképet. Ren-
dezésre szorul a cinteremudvar is, 
ahol hatékony vízlevezetésre van 
szükség. A kerítőfalon repedések 
vannak, amelyeket szintén ki kell 
javítani.

A helyreállítást megelőző ku-
tatás tervei már készen vannak, 
ennek elkészítésére Hargita Me-
gye Tanácsa biztosította az anyagi 
fedezetet.

Egyébként a zsögödi templom 
építését a 15. századra keltezik, 
bár a szakemberek szerint van-
nak arra utaló jegyek, hogy a 16. 
század elején épült. A középkori 
hajót 1797-ben a zsögödi Mikó-
család bővíttette, a tornyot 1799-
ben fejezték be. A templom szár-
nyas oltára 1673-ból való.

A templomban tett látogatás 
után Kelemen Hunor művelődési 
miniszter elmondta, hogy a legegy-
szerűbb eljárás az lesz, ha helyi for-
rásból elkészítik a kivitelezési tervet, 
a helyreállítási dokumentáció birto-
kában a kivitelezést be tudják foglal-
ni az országos műemlék-helyreállítá-
si programba. A miniszter ígéretet 
tett arra, hogy amennyiben a tavasz 
folyamán elkészül a kivitelezési terv, 
őszre meg lehet kötni a szerződést a 
helyreállítás elvégzésére.

A látogatáson jelen volt Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester és 
Antal Attila alpolgármester is. An-
tal Attila alpolgármester „fogadta a 
feldobott labdát”. A Hargita Népe 
kérdésére válaszolva elmondta, 
hogy miután a megye támogatta a 
do kumentáció elkészítésének első 
szakaszát, úgy érzi, most a városon 
a sor, hogy a plébános kezdeménye-
zését felkarolja. Ha Sebestyén Ottó 
plébános úgy látja, hogy a templom 
felújítása a legfontosabb, amiben a 
város támogatását kéri, akkor java-
solni fogja a városi tanácsnak a ter-
vezési munka finanszírozását.

– A műemlék-helyreállítás 
igen fontos és nagy körültekintést 
igénylő projekt. Sok az egyeztetni-
való, de van tapasztalatunk, meg-
vannak a szükséges partnereink is, 
és ahogy a Mikó-vár felújításában 
hittünk és elértük, hogy megva-
lósuljon, úgy bízunk benne, hogy 
a zsögödi műemlék templomot is 
sikerül felújítani – mondta az al-
polgármester.

Felújításra szorul a zsögödi műemléK templom

Kelemen Hunor segítséget ígért

Kelemen Hunor (középen) a csíkzsögödi templom felújításának lehetőségeit vette számba a helyszínen. Tervek fotó: kovács imre

Városi tanácsülés

Elfogadták a költségvetést, 
lefújták a népszavazást

Megszavazta Csíkszereda vá
rosi tanácsa a megyeszékhely 
idei költségvetését pénteken. 
A januári soros ülésen több 
új utcát hivatalosan is „meg
kereszteltek” a tanácsosok, 
és mindnyájan tartózkodtak a 
szavazástól, amikor a város hi
vatalos nevének megváltozta
tását célzó népszavazásról kel
lett dönteni.

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

„Kétezer-tizenkettőn 
csat  tan a válság” – 
fo galmazott Ráduly 

Ró bert Kálmán polgármester a 
pénteki tanácsülést követő sajtó-
tájékoztatóján, amikor az immár 
megszavazott költségvetésről be-
szélt az újságíróknak. Vélekedé-
sét azzal támasztotta alá, hogy a 
válság kezdetétől mostanig mind 
a magánszemélyek, mind a cégek 
felélték az azelőtt összegyűjtött 
tartalékaikat.

– Ez a megállapítás – szeren-
csére – a városra nézve nem igaz, 
hiszen a 2010-es évről megma-
radt pénz második felét az idei 
beruházásokra tudjuk fordítani, 
így ezek nem csökkennek jelentős 
mértékben a tavalyhoz képest – 
fogalmazott Ráduly. 

A tanácsülésen döntés szüle-
tett arról, hogy a taplocai szemét-
telepnél a város területet biztosít 
szelektív hulladékgyűjtő központ 
felépítéséhez, elfogadták a Penge-
blokk mögötti udvar felújításának 
megvalósíthatósági tanulmányát, 
rábólintottak több új utcanévre 
– így lett Csíkszeredában Bará-
tok kertje, Zenit, Barancs, Kalász 
és Tarló utca, valamint Nefelejcs, 
illetve Pipacs sétány –, és igennel 
szavaztak arra is, hogy február 
elsejétől mintegy 5 százalékkal 

növekedjen a hulladék-begyűjtési 
és szemétszállítási díj Csíkszere-
dában.

Megszavazta továbbá a testü-
let, hogy 2012-ben is támogatja 
a város a Riehen Alapítvány által 
működtetett Providentia idősek 
klubját, a Caritas Szent Ágoston 
nappali foglalkoztató központ-
ját, illetve idéntől az Authelp 
Alapítvány tevékenységét is, és 
jóváhagyták Csíkszereda idei 
kulturális programjait, valamint 
kulturális és ifjúsági pályázati ki-
írásait.

Napirenden szerepelt Csibi 
Barna és Csiszer Lóránt csíksze-
redai polgárok kezdeményezése 
is, akik korábban arra kérték az 
önkormányzatot, írjon ki nép-
szavazást, melynek pozitív ered-
ménye esetén indítványoznák 
a parlament felé a megyeszék-
hely hivatalos megnevezésének 
Miercurea-Ciuc-ról Csíkszere-
dára való megváltoztatását. Miu-
tán elhangzott, hogy a kérdésben 
mind a tanács jogi bizottsága, 
mind a jegyző kedvezőtlen véle-
ményezést fogalmazott meg, arra 
hivatkozva, hogy nem lehet nép-
szavazást kiírni olyan kérdésben, 
amely az alaptörvény vonatkozó 
előírásait írná felül, a testület 
tagjai egyöntetűen tartózkodtak 
a szavazástól.

– Bátran cselekedett a testület 
– vélte a polgármester –, hiszen 
megtehette volna, hogy leveszi 
napirendről ezt a kérdést, és ak-
kor nem kell döntenie, vagy dönt-
hetett volna a népszavazás kiírása 
mellett, hogy a prefektúrának 
kelljen majd visszautasítania a 
határozatot. De a testület nem 
ezt választotta, hanem egyszerű-
en itt megállította ezt a történe-
tet – fogalmazott Ráduly Róbert 
Kálmán.
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Első a vízprobléma rendezése

Pantea alexandru, a teleorman 
megyei Ügyvédi Kamara tagja 
védi lőrincz róbertet, a néhai 
Csala Zsolt meggyilkolásával 
vádolt férfit. az ügyvéd védence 
érdekében további tanúk kihallga-
tását és újabb bizonyítékok felso-
rakoztatását ígéri a február 6-ra 
kitűzött tárgyaláson, mivel sze-
rinte lőrincz kihallgatása során 
sérült az ártatlanság vélelme.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Lőrincz Róbertnek jogában 
áll, hogy a saját védelmében 
felhozott érveit is figyelem-

be vegyék az ügy tárgyalása során, 
ugyanis éppen ezt nem tették meg 
sem a rendőrségi, sem az ügyészségi 
kivizsgálásokkor – közölte lapunk-
kal Pantea Alexandru ügyvéd, ki-
fejtve, hogy az ártatlanság vélelme 
a nyomozás során többször is csor-
bult védence esetében. Példaként 
megemlítette, hogy Lőrinczet 2011. 
június 24-én elfogatási parancs 
nélkül hívták be a rendőrségre, és 
25-éig bent tartották, vagyis egy 
napot és egy éjszakát töltött a rend-
őrségen bármiféle jogi alap nélkül. 
Fogvatartásáról írásban 25-én ren-
delkeztek, amikor szembesítették a 
svájci illetőségű, bilincsbe vert Ming 
Peterrel, aki felkérte, mondja el, 
hová rejtette a fegyvereket. „Ming 
miért volt bilincsben, ha nincs letar-
tóztatva – noha a nyomozati anya-
gokban illegális fegyverkereskedés 
miatt szerepel?” – tette fel a kérdést 
az ügyvéd, arra is kitérve: azért vál-
lalta el Lőrincz védelmét, mert is-
meri az igazságszolgáltatást minden 
oldaláról – korábban ügyészként 
dolgozott, de súlyos testi sértéssel 
vádolták meg, így letartóztatták és 
hosszabb ideig jogtalanul tartották 
fogva, amiért később pert indított 
az Európai Emberi Jogi Bíróságon 
–, és úgy véli, Lőrincznek jogában áll 
fenntartani a saját álláspontját a vé-
delmében. Ugyanakkor arra is kitért, 
hogy nem vették figyelembe véden-
ce azon kijelentését sem, hogy nem 
ő lőtte le Csala Zsoltot, hanem egy 
román nemzetiségű személy, akit ko-
rábban az áldozat mutatott be neki, 
mint potenciális vevőt a fegyverekre. 
„Ezt sem vették figyelembe, és nem 
vizsgálták ki Lőrincz augusztus 8-i 

bukaresti vallomását sem. Ezek után 
2011. augusztus 11-én úgy mutatták 
be a nyomozati anyagot az ügyész-
ségnek, hogy jelen sem volt Lőrincz 
akkori hivatalos ügyvédje” – szögez-
te le az ügyvéd.  

Az eljárás egy olyan ügyvéd je-
lenlétében zaljott le, akit erre az alka-
lomra kértek fel, és aki Pantea szerint 
felkészületlen volt az ügyben. Egyéb-
ként az ügyvéd birtokában vannak 
olyan adatok is, amit egyelőre nem 
hoz nyilvánosságra, de a későbbiek 
során felhoz Lőrincz védelmében. 
„Egyelőre azt próbáljuk bizonyítani, 
hogy amit védencem állít, az igaz. 
Nem állítom, hogy így van, de ne-
kem ebben kell hinni, mert az ügy-
védje vagyok” – hangoztatta Pantea, 
elmondva, hogy a továbbiakban 
igyekszik a vádlott védelmében is 
tanúk kihallgatását kérni, ez ugyanis 
nem történt meg mostanáig.

a Csala Zsolt néhai gyer gyó-
alfalvi alpolgármester gyilkossági 
ügyében zajló törvényszéki eljá-
rás során a tavaly szeptemberi első 
tárgyaláson a gyilkossággal vádolt 
Lőrincz Róbert megváltoztatta 
vallomását, azt állítva: a gyilkos-
ságot egy román férfi követte el. 
Vallomásában arra is kitért, hogy 
a nyomozás során azért ismerte 
el a gyilkosságot, mert megfe-
nyegették és 30 órán át tartott a 
kihallgatása megszakítás nélkül. 
Lőrincz Róbertet egyébként 
2011 júniusának végén vették 
őrizetbe, majd 29 napos előze-
tes letartóztatásba helyezték. Az 
ügyészség tavaly augusztusban 
indítványozta a törvényszéki el-
járást Lőrincz és feltételezett cin-
kosa, Mészáros József ellen Csala 
Zsolt meggyilkolásának ügyében. 
A vád ellenük minősített ember-
ölés, illetve bűnrészesség minő-
sített emberölésben, és mindkét 
vádlott esetében tiltott fegyvervi-
selés. Csala Zsoltot 2011. április 
22-én a borzonti villájában gyil-
kolták meg lőfegyverrel, halálát 
három golyó okozta. A halálos 
lövéseket egy vadászfegyverből 
adták le, amit a helyszínelés során 
megtaláltak Borzonton, a Lőrincz 
tulajdonában lévő telken.

Pantea Alexandru ügyvéd. Új kézben a védelem fotó: jánossy alíz

Új Ügyvéd a Csala-gyilKosság Ügyében Folyó Perben

Pantea Alexandru 
védi Lőrinczet

miből és hogyan gazdálkodott 
remete önkormányzata az elmúlt 
esztendőben? miért sárga az ivó-
víz? mikor rendezik a tulajdonvi-
szonyokat? milyen támogatást 
kapott és remélhet a remetei gaz-
dálkodó, vállalkozó – erre kapott 
választ közel 350 személy, aki 
részt vett a tegnap tartott remetei 
falugyűlésen.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Az elmúlt évben Remete 
be vételének 47 százaléka 
pályázati pénzből érkezett 

a községbe, a költségvetés 70 százalé-
kát beruházásra költötték. A tegnapi 
falugyűlésen az elmúlt év számadá-
sát mutatták be, illetve az idei terve-
ket vázolták. 

2011, számokban
A medence legnagyobb községé-

ben, a 6162 lelket számláló Remetén 
az elmúlt évben 62 határozatot ho-
zott a 15 fős helyi tanács. Számos 
kéréssel fordult a polgármesteri hiva-
tal 14 alkalmazottjához majd min-
den községlakó, egyesek felé pedig 
Laczkó Albert Elemér polgármester 
fordult kéréssel: ne éljenek vissza az 
alkalmazottak türelmével, fogadják 
el a nemsokára bevezetésre kerülő 
ügyfélfogadási órarendet, amelyen 
kívül csak sürgősségi esetekben lehet 
felkeresni a hivatal osztályait. 

Az anyakönyvi adatok szerint 
tavaly Remetén 57-en születtek – az 
elmúlt öt esztendőben ez a legkisebb 
születési szám –, 47 személy halt 
meg, és 32-en kötöttek házasságot. 

Szociális problémák enyhíté-
sére tavaly uniós alapokból 671, a 
Caritas közbenjárásával 150 segély-
csomagot lehetett kiosztani, bein-
dult a fogyatékos fiatalok napközi 
otthona, nemsokára kezdetét veszi 
az alkoholbetegek és hozzátarto-
zóik számára szervezett program. 
A fűtéspótlékot igénylők számára 
újdonság: az 539 igénylő közül 

325-nek ellenőrzik jogosultságát a 
következő napokban. 

Az adószedés részletezésénél ki-
derült, a különböző büntetések csu-
pán 21 százalékát fizették be a köz-
ségkasszába, újdonság, hogy ezután 
a szemétilletéket is önkormányzat-
hoz kell befizetni, és február 6-tól 
lehet igényelni a szemetesládákat. 
Elhangzott: 1500 szemetest osztot-
tak ki, további ezer érkezik, ezeket le-
het átvenni, és 2013-tól csak az ilyen 
edényekbe kitett szemetet szállítják 
el a porták elől.

Remetén nyolc európai uni-
ós pályázat van folyamatban, ezek 
révén valósul meg az Egészségház, 
a Borvizek útja projekt folytatása, 
pince és kemence építése, csutakfalvi 
óvoda és közösségi ház terve, mosó- 
illetve ételszállító autó vásárlása, új 
trafóállomás létesítése, Böjte Csaba 
gyerekeinek ház vásárlása, négy hely-
színen hat iskolaépület feljavítása, 
turisztikai információs központ, út-
építés, csatornabővítés, sportpálya, 
játszótér, délutáni iskola létesítése, 
hangszervásárlás, illetve 20 pár szé-
kely ruha elkészítése. 

vendégek véleménye
Olyan időszakot élünk, amikor 

nehéz sok pénzt előteremteni, de 
nem lehetetlen. Ezt bizonyítja a re-
metei beszámoló – értékelte a hal-
lottakat Borboly Csaba, a megyei 
tanács elnöke. Szerinte a haladás 
titka a csapat megléte: Remetén is 
az összefogás érhető tetten minden 
megvalósítás mögött. 

– Jövőképre van szüksége min-
den településnek, és önjáró beruhá-
zásokra – biztatta a helybélieket a 
tanácselnök. 

Haschi András megyei APIA-
igazgató a területalapú támoga-
tások igénybevételére buzdította 
a remeteieket, közölve, az elmúlt 
évben több mint egymillió euró 
érkezett támogatásként a gazdák-
nak, idén márciustól fogadják a 
kéréseket. 

idei tervek
A sárga vezetékes vizet színte-

lenné tenni – ez a legfőbb terve a 
remetei tanácsnak. Laczkó Albert 
Elemér közölte: iható a víz, a vas 
adja a sárgás színét. Az egészségre 
nem káros, ennek ellenére keresik 
a megoldást, a vízház felszerelését 
átnézetik egy szakcéggel. Remény 
van arra is, hogy miután száz szá-
zalékban elkészült Remete víz- és 
szennyvízhálózata, Eszenyőben is 
kiépítsék a csatornahálózatot a 
Környezetvédelmi Alap támo-
gatásából. Ugyanezen forrásból 
2000 rácsatlakozást támogatnak, 
így a remetei családoknak a be-
kötésért mindössze 400 lejt kell 
fizetniük. Aki a teljes költséget – 
vízre 1100 lejt, szennyvízre 1250 
lejt – befizette, annak a különbsé-
get levonják a szolgáltatás árából.

Nem haladtak a tulajdonren-
dezéssel az elmúlt évben Remetén 
– közölte a polgármester, azzal in-
dokolva ezt, hogy egy Világbank 
által támogatott program része-
ként tavasszal kezdődik a tulajdo-
nokat felmérő, azonosító munka. 
A helybéli gazdák feladata, hogy 
ott legyenek az azonosításnál, 
„félni nem kell, hiszen kinek mije 
a valóságban van, azt fogja meg-
kapni”. 

A beerdősödött legelők is vé-
delem alá kerülnek nemsokára –a 
frissen alakult Területtulajdono-
sok Egyesületének segítségével. 
A magánerdészet az erdők őrzése 
mellett felvállalta ezen részek fel-
ügyeletét is, így engedéllyel, bár-
canapokon szállíthatják onnan 
majd el a fát a tulajdonosok. 

További tervek is szóba jöt-
tek, köztük több területvásárlás. 
Ezek egyikére egy magyarországi 
cég építene borvíz- és energiaital-
töltödét. Szintén a községi ás-
ványvíz felhasználásáért tervezik 
a fürdőépítést, a községszépítés 
pedig a vendégek és helybéliek jó 
közérzetét szolgálja majd. 

Laczkó Albert Elemér polgármester beszámolót tart a remeteieknek. Példaértékű lehet az önkormányzat munkája fotó: balázs katalin



Az MPP-sek a pénteki tanács-
ülésen újból lódítással vádolták 
Bunta Levente polgármestert, aki-
nél elszakadt a cérna: „Ilyen kö-
rülmények között nem lehet dol-
gozni, ezért az elkövetkezőkben 
időt szánok arra, hogy adatokat 
gyűjtsek Szász Jenő és pártcsics-
kásai viselt dolgairól. Azt szeret-
ném, ha kitakarítanánk a tanács-
ból ezt a csapatot” – jelentette ki 
Bunta, majd azt közölte: utánanéz 
„a becstelen Székelyudvarhelyért 
Alapítvány által gyűjtött árvízpén-
zeknek és a Kőkereszt téri priva-
tizált ingatlanoknak is”, ügyvédeit 
pedig ezen ügyekben bűnvádi el-
járás megfogalmazására biztatja.

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

A pénteki rendes havi tanács-
ülés nem volt indulatoktól 
mentes. Az MPP-sek azt ne-

hezményezték, hogy a Közbizton-
ságért Testület alapítási ügye nem 
került napirendre – az ülésen nem 
derült ki, hogy miért –, majd gán-
csoskodással, sárdobálással, hazudo-
zással vádolták a polgármestert, aki 
ezt megsokallva elhagyta a tanács-
termet, így a tanácskozás nélküle zaj-
lott. A rendes havi ülés után viszont 
visszatért, és sajtótájékoztatón össze-
gezte felháborodása okait.

– Egy bizonyos szintig el lehet 
viselni a dolgokat, ám van határ. A 
becsület a legfontosabb kincsem, 
nem engedem, hogy belegázoljanak. 
A polgáriak készültek a jelenetre, 
remélték, ha cirkuszt csinálnak, 
nem derülnek ki a dolgaik. Ilyen 
árukapcsolásba viszont nem tudok 
belemenni, hogy csak akkor adnak 
adómentességet szociális és fontos 
tevékenységet végző szervezeteink-
nek, ha a Székelyudvarhelyért Ala-
pítványt is adómentesítjük – közölte 
Bunta, majd részletekkel is szolgált.

Napirendi pontként szerepelt 
több civilszervezet épületadó befi-
zetése alóli felmentése, a polgáriak 
pedig a Székelyudvarhelyért Ala-
pítványt is szívesen ezen a listán 
látták volna – Bunta szerint emiatt 
került sor a pénteki „cirkuszra”.

– Kell-e Szász Jenő alapítvá-
nyának adómentességet adni? Egy 
becstelen alapítvány. Hogyan ju-
tott Székelyudvarhely központjá-

ban négyszázvalahány négyzetmé-
ternyi felülethez? Úgy, hogy annak 
idején fogta, és a szociális kantint 
átíratta a nevére, privatizálta a Kő-
kereszt teret, majd saját számlán 
árvízpénzeket kért, és gyűjtött, az-
tán felépített a Csereháton a város 
területére egy szociális ingatlant 
is, és most sünnyög, hogy adjunk 
neki adómentességet – panaszolta 
a polgármester.

Az elöljáró azzal folytatta, míg 
az ingatlanok nem kerülnek visz-
sza jogos tulajdonosaikhoz, addig 
elítél minden olyan „árukötést”, 
hogy csak akkor foglalkozhatnak 
más szervezetekkel, ha a Szász Je-
nőjét is figyelembe veszik.

– Szász Jenő mája ne azáltal zsí-
rosodjon, hogy engem is megesz. 
Hamarosan sajtótájékoztatót hívok 
össze, ahol kipakolok. Eddig nem 
foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, 
ám vége, nem tűröm tovább, nem 
engedem, hogy továbbmenjenek – 
közölte Bunta, aki szerint a polgári-
ak „cseleznek” a szociális lakások ki-
osztási ügyében is, emiatt pedig „két 
hónapja nem tudjuk kiosztani a la-
kásokat”. – Arra számíthatnak, hogy 
ellenfél leszek, hogy foglalkozom 
velük. Arra kértem az ügyvédeimet, 
hogy a sorolt ügyek miatt bűnvádi 
eljárás elindításához fogalmazzanak 
meg beadványt. Meg fogom tenni 
ezeket a lépéseket – közölte Bunta.

Végül azt is említette, „az ud-
varhelyi MPP egyszemélyes párt, 
a pártcsicskások pedig anyagilag 
függnek az elnöktől”. 

– Azt szeretném, ha kitakarí-
tanánk a tanácsból ezt a csapatot, 
vagy legalábbis, ha számuk, akár 
népszerűségük, csökkenne. Mind-
egy, hogy én leszek-e a polgármes-
ter vagy más, csak biztosítsunk 
Udvarhelynek egy jobb világot – 
mondta a polgármester.

Székelyudvarhely második 
Budvár negyede
A rendes havi ülésen elsőként a 

2011-es évi zárszámadásra kellett a 
testület rábólintson. 73 674 780 lej 
volt a tervezett és 70 302 390 lej a 
megvalósított városi költségvetés. 
Ebből 56 896 280 lej volt a terve-
zett és 53 068 157 a megvalósított 
működési keret, illetve 16 778 000 
a tervezett és 16 234 233 lej a meg-
valósított fejlesztési keret. 

A testület tagjai egyetértettek 
abban, hogy 198 000 lejt adnak 
a Bányai János Műszaki Kollégi-
um udvarán épülő sportcsarnok, 
tornaterem bútorzatának megvá-
sárlására, illetve hosszas vitasoro-
zatot követően elfogadták az ipari 
övezetben a Nagy-Küküllő felett 
tervezett gyalogos és kerékpáros 
híd gazdasági, műszaki paramé-
tereit. 

Bár próbálkoztak, ezúttal sem 
fogadták el a csereháti szociális la-
kások kiosztására vonatkozó krité-
riumrendszert. Szász Jenő szerint 
a pontrendszer súlyosan diszkri-
minatív, dr. Nagy Levente pedig 
attól fél, olyanoknak adják a laká-
sokat, akik két hónap alatt lelakják 
azokat, és még bért sem fizetnek. 
A zöld párti Jakab Attila szerint a 
jelenlegi központi rendelkezések 
alapján nincs esély arra, hogy vál-
toztassanak a pontrendszeren. 

– Nem szeretnék hozzájárulni 
ahhoz, hogy létrehozzuk Szé kely-
udvarhely második Budvár negye-
dét, ezért nem veszek részt a szava-
záson – mondta Jakab, mindez pe-
dig azt jelentette, hogy a két nagy 
frakció kilenc-kilenc voksával esély 
sincs a tervezet elfogadására.

Végső lépésként a testület né-
hány közhasznú, avagy fontos 
te  vékenységet végző civilszervezet 
épületadó alóli felmentéséről 
kel lett döntsön. A polgáriak azzal 
érvelve, hogy a listázottakon túl a 
városban még számos olyan szer-
vezet van, amely megérdemelne 
ilyenszerű figyelmet, elhagyták 
a tanácstermet. Akik maradtak, a 
NYÖP-öt, a Civitas és a Dr. Palló 
Imre alapítványt, a Kolping Szö-
vetséget és a Mallersdorfi Ferences 
Nővéreket mentették fel ezen kö-
telezettségük alól. 

KözbiztonSág Korondon

Helyi rendőrség 
alakul

Miután tavaly a fejlesztés terén 
Korond nagyot lépett előre, az 
elkezdett munkálatok folytatása 
mellett idén a közbiztonság javítá-
sára teszik a hangsúlyt – közölte 
Katona Mihály polgármester. A 
fazekasfaluban folyamatban van 
a helyi rendőrség megalakulása.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Nemcsak a tavalyi, hanem az 
elmúlt száz esztendő legna-
gyobb beruházásaként ér-

tékeli a 322-es pályázati kiírás meg-
valósítását Katona Mihály korondi 
polgármester. A Nemzeti Vidékfej-
lesztési Program által meghirdetett 
pályázat első kiírásának 2008-ban 
mindössze három Hargita megyei 
nyertese volt, elsőként a fazekasfalu 
tudott pontot tenni a munkálatok 
végére tavaly decemberben. A pá-
lyázat tíz kilométer községi út aszfal-
tozására és teljes infrastruktúrájának 
kialakítására, továbbá 12 kilomé-
ternyi vízhálózat építésére nyújtott 
lehetőséget. 

Ritka az a településvezető, aki 
elégedett a költségvetés leosztásával, 
Katona Mihály azonban közéjük tar-
tozik. Az áfa és jövedelemadó 20 szá-
zalékából Korond 186 ezer lejt kap 
vissza, a pénz a községi kultúrház hő-
szigetelésére és meszelésére, az atyhai 
kultúrotthon felújítására és egy mű-
gyepes labdarúgópálya létesítésére 
fordítható. Ugyanakkor vannak ter-
veik, amelyek megvalósítása nem az 
önkormányzaton múlik, a maguk 
részéről már megtették az összes 
szükséges lépést. Ilyen az új napközi 
Világbank által támogatott építése. 
A másik a község főútjának bizton-
ságosabbá tétele (a halálos balesetek 
számát tekintve Korond országos fe-
ketelistán van), ennek érdekében hat 
kilométer járda és sebességkorlátozó 
szigetek épülnének, az engedélyek 
megvannak, csakhogy a projektet 
pénzelő szállítási minisztérium még 
nem jelölte meg a kivitelezőt.

– Korondon folyamatban van a 
helyi rendőrség megalakulása, jelen 
pillanatban a köztisztviselők orszá-
gos ügynökségének jóváhagyását 
várjuk – árulta még el Katona Mi-
hály, aki reméli, hogy a közbiztonság 
javulása mellett ezáltal a rendfenn-
tartókba vetett bizalom is növekszik 
a községben.

udvarhely

Körkép
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> Vihar utáni téli örömök. A múlt 
hét eleji viharos időjárást követően a 
hétvégére kiderült az ég , és nagyszerű 
időjárás fogadta a téli sportok kedve-
lőit. A Madarasi-Hargitán a múlt hét-
főn és kedden tomboló szélvihart kö-
vetően a hétvégén ragyogó időjárás és 
méteres hó várta a sízni vágyókat, aki-
ket az igen fagyos időjárás sem tudott 
otthon marasztalni. „Nagyon örülök, 
hogy ekkora hó lett, így lehet már 
végre rendesen sízni” – nyilatkozta 
lapunknak Berkeczi Eduárd olvasónk, 
aki tegnap délelőtt élvezte a hegycsúcs 
nyújtotta havas örömöket. 

A ragyogó napsütés azonban nem-
csak a Hargitára csalta fel a turistákat, 
a zetelaki gátat elhagyva Székelyvarság 
felé rengeteg szánkózóval találkoztunk 
a hétvége folyamán. „Vendégeinknek 
igény szerint szoktunk szekeres, il-
letve hó-, esetenként szános túrákat 
szervezni” – fogalmazott Horváth 
Zsuzsanna, a varsági Csorgókő panzió 
vezetője. 

Elmondása szerint a lovas szánozás 
esetében a fuvarosokkal kell megbe-
szélni a tarifát, de általában – lévén, 
hogy sok a magyarországi igénylő, 
kétezer forintnak megfelelő összeget 

kérnek el egy személytől. A túra út-
vonalát általában igény szerint alakít-
ják, azonban a varsági nevezetességek, 
mint a Csorgókő-vízesés, a Jézus-kútja 
forrás, valamint a helyi kilátó minden-
képp bekerül az útvonalba.

> Havazás miatt zárva. Továbbra 
is le van zárva a Madarasi-Hargitára 
vezető szentegyházi út. A viharos 
időjárás az elmúlt napokban másfél 
méteres hótorlaszokat alakított ki, 
lehetetlenné téve gépkocsik számá-
ra  a közlekedést az erdei úton. Burus 
Mária-Ella szentegyházi polgármester 

elmondta, hogy a hófúvás a város szé-
lében is okozott gondokat az utakon, 
elsősorban itt takarították el a hó-
torlaszokat. A város végét is annyira 
befújta a hó, hogy bár a hídházig si-
került eltakarítani a torlaszokat, az új 
generátorig még nem tudtak feljutni a 
hóeltakarítók, s a hegyről sem tudtak 
visszajönni, hogy összetalálkozzanak 
– mondta a polgármesterasszony.

A szentegyházi városvezető úgy 
véli, ha nem lesz újabb havazás, egy 
hétbe is beletelhet, amíg ismét jár-
hatóvá lehet majd tenni a Madarasi-
Hargitára vezető útszakaszt.hí

rf
ol

ya
m

tAnácSüléS éS Ami mögötte vAn

Bunta kitakarítaná az MPP-t a tanácsból

Ülésen Székelyudvarhely helyi tanácsa. Egymásnak feszülő indulatok  fotó: balázs attila



A hússzarvasmarha-tartásban 
és kisvágóhíd nyitásában, vagy 
pedig a vágásra érett állatok 
összefogáson alapuló, szerve-
zett értékesítésében látják a 
szakemberek a kászoni gazdák 
táji adottságokhoz idomuló ki-
törési lehetőségét – derült ki az 
RMDSZ Csíki Területi Szerveze-
tének Kászonújfaluban tartott 
gazdafórumán.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Ezúttal a kászonújfalusi gaz
dák számára szervezett in for
mációs fórumot az RMDSZ 

Csíki Területi Szervezete, a tavaly 
októberben elkezdett sorozatot 
folytatva. A kászonújfalusi Tuzson 
János Általános Iskola dísztermében 
tartott csütörtök esti megbeszélésre 
közel ötven helyi gazdálkodó volt 
kíváncsi. Mint köszöntőjében And
rás Zoltán polgármester kiemelte, 
a gazdálkodás és a mezőgazdasági 
tevékenységhez kötődő támogatá
si lehetőségek kihasználása fontos 
bevételeket és fejlesztési forrásokat 
jelentenek a kászoni növényter
mesztő és állattartó gazdák számára. 
Példának a területalapú támogatási 
rendszert említette, amiből csak a ta
valyi esztendőre több mint egymil
lió euró bevétele származott a helyi 
gazdáknak, területtulajdonosoknak. 
Az elöljáró ugyanakkor megragadta 
az alkalmat, hogy gratuláljon a tele
pülés képzéssorozaton részt vevő és 
épp aznap sikeresen vizsgázó fiatal 
gazdálkodóinak is.

A rendezvénytől az útviszo
nyok és a havazás miatt távolmara
dó Tánczos Barna mezőgazdasági 
államtitkár helyett Korodi Attila 
parlamenti képviselő és Haschi 
András, a Hargita Megyei Mező
gazdasági Kifizetési és Intervenciós 
Ügynökség ügyvezető igazgatója is 
köszöntötte a gazdákat, míg Becze 
István a megyei önkormányzat és 

a területi szervezet képviseletében 
beszélt a településen kivitelezés alatt 
álló beruházási tervekről, fejlesztési 
elképzelésekről.

Korodi a kászoni vidék adott
ságait hangsúlyozva a hússzarvas
marhatartás mellett sorakoztatott 
fel érveket, bemutatva egyúttal azo
kat az ehhez kötődő folyamatokat, 
amelyek a kisvágóhidak nyitásán, a 
húsfeldolgozási szint növelésén ke
resztül mindmind kitörési ponto
kat kínálnak. Ezek kapcsán viszont 
nagy hangsúlyt helyezett a gazdál
kodók valódi összefogására, szövet
kezésére, amelyet – a burgonya ér
tékesítéséhez hasonlóan – az egyéni 
gazdálkodókat kihasználó kupecek 
ellenére is kivitelezhetőnek nevezett. 
Hozzászólásában Becze kifejtet
te, lassan a gazdák is kezdik érezni, 
hogy egy hektár jó minőségű legelő 
hosszú távon nagyobb jövedelmet 
biztosít, mint egy hektár erdő. Mint 
fogalmazott, el kell érni, hogy száz 
kiló alatt borjú ne hagyja el a gazdák 
portáját, főleg, hogy a mezőgazdasá
gi minisztérium az idei esztendőtől 
– farmonként 90 darab állatig – a 
hússzarvasmarhafajtákra is kiter
jeszti külön támogatási rendszerét. 
A bevezetésre előkészített támogatás 

iránt már a fórumon is több gazda 
érdeklődést mutatott, ami kapcsán 
Becze megjegyezte: a támogatások 
és területi adottságaink minél jobb 
kihasználása érdekében a tavasz fo
lyamán Csíkszeredában kifejezetten 
hússzarvasmarhatartással foglalko
zó konferenciát is rendeznek.

A területalapú támogatások és 
az állattartóknak járó támogatási 
összegek körül folyt a diskurzus 
Haschi András előadása kapcsán 
is, aki örömmel számolt be a tavalyi 
évre igényelt juh, kecske és szar
vasmarhatámogatások 50 százalé
kos előlegeinek kifizetéséről. Ígérete 
szerint a tehenenként 205, illetve a 
juhonként és kecskénként 20 lejes 
támogatáselőleg már e héten a gaz
dák számlájára kerül. A legelőkre 
igényelhető területalapú támogatá
sok kapcsán elmondta, idő kérdése, 
hogy a gyepes területek is a művelés 
alatt álló területek kategóriájába so
rolódjanak be. A legelők esetében 
a művelést márpedig a megfelelő 
állatállománnyal való lefedés fogja 
jelenteni. 

– Ez még nincs sehol így leírva, 
de mindenkinek tudnia kell, a fo
lyamat erre halad – szögezte le a 
kifizetési ügynökség igazgatója.
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ÖsszefogásrA biztAtjáK A Kászoni gAzdáKAt

Hússzarvasmarha-tartásra 
építenének

3D-s vetítést követő közönség. Vidékre is elvinnék a moziélményt

Tájékoztató Kászonújfaluban. Egy hektár legelő valódi értékéről fotó: mihály lászló

Dinamikus növekedésének köszönhetően, 
az alábbi pozícióra keres munkatársat:

üzletkötő (fuvarszervező)

A munkakör leírása: ügyfelekkel való kapcsolattartás, a fuvarfeladatok fel
vétele 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 önélet
rajzát a cariere@waberers.com email címre. További információk a 0266–
312071es telefonszámon.

 hirdetés

siKeres A 3d-s mozi

További fejlesztések 
várhatók

Tavaly szeptembertől új te-
remben és új technológiával 
fogadja vendégeit a csíksze-
redai Cinema d mozi. A film-
színházat működtető vállalko-
zó szerint további fejleszté-
sekre és egy komolyabb rek-
lámkampány elindítására van 
szükség ahhoz, hogy növeljék 
eddigi forgalmukat.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Speciális filmvászon, új típu
sú 3Ds szemüvegek, 50 fé
rőhellyel rendelkező amfite

átrum fogadja a filmkedvelőket a 
csíkszeredai Cinema D mozi ter
mében. Simon Mihály vállalkozó 
szerint jelenleg havonta 500600 
személy látogatja az általa mű
ködtetett filmszínházat, és ez már 
elegendő ahhoz, hogy a vállalko
zás önfenntartó legyen. Simon 
azt mondja, vannak rendszeresen 
visszatérő nézők, de a jelenlegi ér
deklődés tovább növelhető, akár 
az 10001200as látogatottság is 
elérhető. 

– Februártól új reklámkam
pányt indítunk, szórólapokat osz
tunk szét a város területén, köz

ponti reklámfelületet bérelünk, 
illetve hallatunk magunkról a mé
diában is – jelezte. 

A siker érdekében hamaro
san új vetítőrendszert helyeznek 
üzembe, és jó hírt jelent a kisgye
rekes családok számára, hogy hat 
éven aluli gyerekeknek is szem
üveget vásárolnak. 

A 3Ds mozi repertoárján ed
dig közel 60 film szerepelt, és ez 
folyamatosan bővül – most már 
koncertfilmeket és dokumentum
filmeket is vetítenek. A működte
tő a városi és vidéki iskolákkal is 
szeretne kapcsolatot kialakítani: 
dokumentumfilmek és történel
mi filmek vetítésével részt ven
nének az Iskola másként oktatási 
programban is. 

Simon távlati tervei között 
szerepel, hogy egy év múlva vidé
ken is szervezzen 3Ds vetítéseket, 
elmondása szerint már több köz
ség jelezte, hogy szívesen látnák a 
mozit falujukban. 

A felnőttek számára egyéni 
vagy csoportos bérleti lehetősé
get is nyújtanak majd a jövőben, 
emellett pedig a hétköznapokra 
érvényes bérletrendszer bevezeté
sét is tervezik. 

Kiemelt pArtner Az egyház Az ifjúság nevelésében

Táborok építésére pályázhatnak 
a felekezetek

HN-információ

A Hargita megyei egyhá
zak idén ifjúsági táborok 
építésének, felújításának 

támogatására is pályázhatnak a 
megyei önkormányzatnál.

– Fontosnak tartjuk a fiatalok 
vallásos nevelését, szociális érzé
kenységük, szolidaritásérzésük 
kialakítását, és ebben a történelmi 
egyházak lehetnek a legjobb partne
rek – indokolta a támogatás szüksé

gességét Borboly Csaba. A megyei 
tanács elnöke hangsúlyozta: az ifjú
ság nevelése, szabadidős tevékeny
ségeinek megszervezése kiemelke
dő helyet foglal el a megyei tanács 
munkájában. E téren fontos lépés 
történt a héten, a kormány döntése 
értelmében ugyanis – mint arról 
már beszámoltunk – a homoródi 
ifjúsági tábor 13 villája az Országos 
Sport és Ifjúsági Hatóságtól átke
rült a megyei tanács tulajdonába, 

köztük a nemrég felújított 6os villa, 
amely az egyik legfontosabb ifjúsági 
rendezvényeknek helyet adó épület 
Hargita megyében.

A vissza nem térítendő támoga
tás a kitöltött pályázati űrlap alapján 
kérelmezhető, amely Hargita Megye 
Tanácsának székhelyén igényelhe
tő, a kapcsolattartó személy Lukács 
Levente (0266–207720, 0734–
994372). A pályázatokat 2012. feb
ruár 10én 16.30ig lehet leadni.
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Székelykapu-konferenciát tar-
tottak a hétvégén Csíkszeredá-
ban a Romániai Magyar Nép-
művészeti Szövetség (RMNSZ) 
és további társszervezők köz-
reműködésével. Az érdeklődők 
részletes információkat hallhat-
tak a székely kapuk régiónkénti 
jellemzőiről, és szakemberek 
jelenlétében vitatták meg a ka-
pufaragással kapcsolatosan fel-
merülő kérdéseket.

Márton Emilia

Konferenciát rendeztek szom 
baton az erdélyi székelyka
pukészítők, kapufaragók, 

kovácsok és nem utolsósorban a 
tárgykört kutatók számára a Nagy 
István Művészeti Szakközépiskolá
ban. A fórumon a Romániai Ma
gyar Népművészeti Szövetség által 
meghívott előadók bemutatták Ud
varhelyszék, Csíkszék, Háromszék 
és a Sóvidék kapuinak ismertető 
jegyeit, jellemzőit, illetve – gyakor
lati hozadékként – a jelenlévők pár
beszédet folytattak a székely kapuk 
faragásának gyakorlati kérdéseiről és 
helyi jellegzetességeiről.

– Fedeles szerkezetű, hónaljköté
sekkel merevített, háromlábú, foga
tos és gyalogos bejáróval rendelkező, 
régiónként változó jellegzetes díszí
téssel ellátott kapu – adta meg a defi
níciót Halász Péter néprajzkutató. A 
párbeszéd során elhangzott például, 
hogy ha a kapunak háromnál több 
vagy kevesebb lába van, akkor az egy 
díszkapu, nem pedig székely kapu. 
Fontos az elnevezés, hiszen minden
ki állíttathat kapukat tetszése szerint, 

de azt, amiről hiányoznak a székely 
kapu alapvető jellemzői, nem lehet 
és nem szabad annak nevezni. Az 
sem elhanyagolandó, hogy a felirat 
magyarul vagy székely rovásírással 
legyen feltüntetve. 

Kovács Piroska, a máréfalvi Kő
lik Hagyományőrző Művelődési 
E gyesület vezetője, akinek több, szé
kely kapukkal kapcsolatos könyve 
is megjelent, felhívta a figyelmet a 
méretarányok fontosságára, a díszí
tőelemek elhelyezésére, és arra, hogy 
a kapunak ne mélyvéséses, súlyos 
mintarendszere legyen, hanem se
kély, inkább színezéssel hangsúlyo
zott díszítése. 

– Az erdélyi magyar értelmiség 
soraiban olyan személyekre lenne 
szükség, akikhez tervrajzokkal, ja
vaslatokkal fordulhatnak a kapufara
gók, és akik jóváhagyják a munkát. A 
mesteri cím megszerzése érdekében 
lehet pályázni a népművészeti szö

vetségnél, a munkájával jelentkezőt 
zsűri pontozza, bizonyos pontszám 
összegyűjtése után a foglalkozásának 
megfelelő címmel oklevelet adnak 
át a pályázónak – mondta Szatmári 
Ferenc, az RMNSZ elnöke.

– A megyei tanács támogatja az 
oktatást, hogy térségenként legye
nek a mesterségben elismert szak
emberek, hiszen ez kultúra, hagyo
mányőrzés és gazdaságilag is jöve
delmező foglalkozás – fogalmazott 
Borboly Csaba. A megyei tanács el
nöke a székely kapuk népszerűsítését 
célzó európai uniós projektet, illetve 
a megyei önkormányzat számos, a 
székely kapuk megőrzésére irányuló 
törekvését ismertette a fórumon. A 
tanácselnök elmondta, az a cél, hogy 
a székely kapuk száma növekedjen 
Székelyföldön, hiszen ezeknek jelen
tős az identitáserősítő, nevelő hatá
suk, és fontos szerepük van a kultúra 
megőrzésében.

csík

hargitanépeKörkép
VéSőVel átöRökített hAgyoMáNy

Nem mindegy, mit nevezünk
székely kapunak

Székelykapu-konferencia Csíkszeredában. Mesterségük a hagyomány fotó: márton emilia

SoFőR álláS BetöltéSéRe 
keresünk középfokú végzettséggel rendelkező  

pontos, figyelmes, kommunikatív munkatársat.

Elvárások:
 ■ középfokú végzettség érettségi vizsgával;
 ■ B és C kategóriájú hajtási jogosítvány;
 ■ 3 év szakmai tapasztalat;
 ■ román és magyar nyelv ismerete;
 ■ számítógépkezelői ismeretek;
 ■ adminisztratív feladatok elvégzéséhez való tapasztalat.

Előnyt jelent: 
 ■ hosszabbított és hétvégi munkaprogramvállalás;
 ■ idegen nyelv ismerete.

Fizetés kb. 1000–1200 lej/hó.

Magyar nyelvű önéletrajzokat az autovezetoallas@gmail.com 
e-mail címre fogadunk el, 2012. február 10-ig.

hirdEtéSEk

PályáZAtI FelhíVáS

Hargita megyei otthoni,  
egészségügyi és szociális gondozás 

támogatási programja 
a 2012-es évre

A támogató intézmény megnevezése: Hargi
ta Megye Tanácsa.

Pályázhatnak: jogi személyiséggel rendelkező, 
Hargita megye területén szociálisegészségügyi 
tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek 
és szervezetek.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg:  
400 000 lej.

Bővebb információ igényelhető: kapcso
lattartó személy Silló Csilla Mária, telefon: 
0266–207700/1308 belső, valamint a www.
hargitamegye.ro honlapon, a következő link alatt: 
http://www.hargitamegye.ro/palyazatok.

A genius loci, a hely szelleme 
Csíksomlyón a társadalmi folya-
matok aktívabb elemzésére és a 
problémák megoldásának kere-
sésére sarkallja a Salvator komp-
lexum vezetőit. A szállodaként, 
konferenciaközpontként és ven-
déglőként is üzemelő csíksomlyói 
hotel Salvator több kihívásra is 
szeretne választ adni. 

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Abban a társadalomban, 
ahol az emberek atomi
zálódnak, a Hotel Sal

vator és Konferencia Központ 
mindenekelőtt a közösségépítést 
promoválja. Ennek szellemében a 
hideg téli esték felvidítására újabb 
színes programot szeretnének biz
tosítani mindazoknak, akik nyi
tottak a különböző népek kultúrá

jának, szokásainak megismerésére. 
2012ben is gasztronómiai 

körutazásra hívja a Salvator Étte
rem Önöket! A novemberben el
kezdett kulináris esték folytatód
nak, ezúttal azonban két egymás 
utáni estén át kínálják a  gasztro
nómiai különlegességeket.

Január 18–19én a görög, az 
elmúlt hétvégén pedig a spanyol 
konyhaművészet jellegzetes étele
ivel kedveskedtek vendégeiknek. 

A következő gasztronómiai uta
zásra, február 1–2án Törökország

ba hívják vendégeiket. Török len
cselevest, padlizsános rakott csirkét, 
mücvert gombacsíkokkal (vegetáriá
nus), desszertnek pedig lokmát (sült 
édestésztagolyókat) kínálnak. Feb
ruár 8–9én Angliába utazhatunk 
az ízek segítségével, február 15–16
án pedig örmény különlegességeket 
főznek. – Ez utóbbi alkalomra helyi 
örmény háziasszonyokkal beszél
gettünk, akik nemcsak recepteket 
javasoltak, hanem az elkészítési mó
dokra vonatkozóan is sok hasznos 
tanáccsal látták el szakácsainkat – 
mondják a Salvator Étterem vezetői.

Az ételkülönlegességek a meg
nevezett napokon 18 és 21 óra 
között rendelhetők. A menüben 
minden alkalommal vegetáriánus 
készítmény is található.

Terveznek francia és kínai es
tet, valamint a nagy sikerű indiai 
est megismétlését. (x)

Gasztronómiai utazás
a Salvator Étteremben



Csupán egyszerűsített pénzügyi 
mérleget kell benyújtsanak az 
egyszerűsített számviteli rend-
szert alkalmazó vállalkozások 
– derült ki a 2011-es esztendei 
pénzügyi mérlegek benyújtását 
pontosító 2012/52-es pénzügy-
miniszteri rendeletből. A számos 
újdonságot tartalmazó jogsza-
bály áttanulmányozását a Har-
gita megyei pénzügy szakértői 
minden érintettnek ajánlják.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az esztendő azon időszaká-
ban járunk, amikor egyre 
inkább előtérbe kerül-

nek a 2011-es évi mérlegzárással 
kapcsolatos teendők. A cégek, 
egyesületek, alapítványok és a jogi 
személyek esetében nagy jelentő-
sége van a mérlegkészítésnek, hisz 
azok adatai tükrözik az elmúlt idő-
szakokban kifejtett tevékenységük 
eredményeit. A szóban forgó tény-
kedésre vonatkozóan tartalmaz 
eligazításokat és utasításokat egy 
napokban megjelent miniszteri 
rendelet. A Hivatalos Közlöny ja-
nuár 19-i számában megjelent az 
éves pénzügyi helyzet, és az éves 
jelentések összeállításának és be-
nyújtásának fontosabb vetületeire 
vonatkozó 2012/52-es pénzügy-
miniszteri rendeletről van szó.

Követni kell
a változásokat
A Hargita Megyei Közpénz-

ügyi Vezérigazgatóság illetékesei 

szerint több mint ajánlatos en-
nek a rendeletnek az alapos ta-
nulmányozása, annál is inkább, 
mert a megelőző évhez viszo-
nyítva jó néhány újdonságot is 
tartalmaz. Fontos tudni, hogy 
akárcsak tavaly, az éves pénzügyi 
jelentést idén is csak a területileg 
illetékes közpénzügyi hatóság-
hoz kell benyújtani, a kereskedel-
mi törzskönyvi hivatalhoz pedig 
nem. Ami pedig a határidőket 
illeti: a kereskedelmi társaságok 
esetében az az év végétől számí-
tott 150. nap, azaz legkésőbb 
május 29-ig. Az egyesületek és 
alapítványok esetében (amelyek 
nem fejtettek ki gazdasági jellegű 
tevékenységet) 120 napon belül, 
a felszámolás alatt álló kereske-

delmi társaságok esetében pedig 
90 napon belül kell benyújtani 
az éves pénzügyi mérlegeket. 
Azok a cégek, amelyek a 2011-es 
esztendő során nem fejtettek ki 
semminemű tevékenységet, erre 
vonatkozóan nyilatkozatot kell 
benyújtsanak legkésőbb március 
1-jéig. Kik kötelezettek a jelen-
tésbenyújtásra? Kereskedelmi tár-
saságok, szövetkezeti társaságok, 
kutatóintézetek, egyesületek és 
alapítványok, továbbá azok a 
jogi személyiség nélküli kül-
földön lévő alegységek, amelyek 
romániai székhelyű jogi szemé-
lyekhez tartoznak, illetve azok a 
romániai jogi személyiség nélküli 
al egységek, amelyek külföldi jogi 
sze mélyiséggel rendelkező en ti tá-
sok hoz tartoznak. Ugyanakkor a 
fentebb említett kategóriába tar-
tozóknak abban az esetben is be 
kell nyújtaniuk az éves jelentést, 
ha feloszlatás, összeolvadás vagy 
felszámolás alatt állnak.

Egyszerűsített számvitel,
egyszerűsített mérleg
Újdonság, hogy azok a ke-

reskedelmi társaságok, amelyek 
az egyszerűsített számviteli rend-
szert alkalmazzák (megfelelően a 
2011/22 39-es pénzügyminisz-
teri rendeletnek) más formátu-
mú mérleget kell benyújtsanak, 
mint eddig. Emlékeztetnénk: 
azok a cégek alkalmazhatják az 
egyszerűsített számviteli rend-
szert, amelyek aktívái értéke 
nem haladja meg a 35 000 eu-
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MérlEgzárási újdonságoKrA HívjA fEl A figyElMEt

Büntetik a mérlegleadási
 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
Az országos  

AdÓÜgynÖKség,
a Hargita Megyei  

Közpénzügyi vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését  

felülvigyázó osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. február 22-én 11 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. szám  alatt árverés útján eladásra ke-
rülnek az adós LEO ALEX K Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyószentmiklós, Bucsin negyed bl. 4/B/26, Har-
gita megye, fiskális azonosítószáma: 22013745) tulaj-
donát képező következő ingóságok:

 MAn 8163 haszonjármű, gyártási év 1997, 
rendszáma HR 22 LEO – 28 500 lej;
 dACiA logAn személygépkocsi, 
gyártási év 2007, rendszáma HR 10 LEO – 13 500 lej;
 n2 MErCEdEs BEnz haszonjármű, gyártási év 
1998, rendszáma HR 26 LEO –  22 500 lej.
Összesen: 64 500 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartá-
sa előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi  
Köz pénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell benyúj-
tani (Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. szám) 
a következő dokumentumokat: a megvásárlási aján-
latot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvé-
teli díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlá-
ra (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a 
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 
2012. január 30-án kifüggesztették.

Azok a kereskedelmi 
tár saságok, amelyek a 
2011-es esztendő fo-
lyamán az állami költ-
ségvetésből vagy a he lyi 
költségvetésből pénz-
összegekben része sül-
tek beruházásaik fi nan-
szí rozása végett, kö te le-
zettek annak értékével 
megemelni va gyon ál-
lományuk vagy törzs-
tőkéjük értékét. Ez 
ugyan csak újdonság.

 hirdetések

A Hargita Megyei 
Kereskedelmi és iparkamara 

inspector resurse Umane és formator
tanfolyamokat indít februárban 

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen 
és Gyergyószentmiklóson.

Bővebb információk
a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén, 
Temesvári sugárút 24-26. szám alatt, vagy a következő 
telefonszámokon: 0266–371802, 0266–371483,
valamint az office@ccihr.ro e-mail címen.
www.ccihr.ro

> Újabb kölcsönt venne fel Románia 
a Világbanktól. Románia egymilliárd 
eurós kölcsönről tárgyal a Világbankkal, 
az állami költségvetés fenntartása cél-
jából – nyilatkozta Francois Rantrua, a 
Világbank Romániáért felelős vezetője. 
Hozzátette, az új kölcsönszerződés értel-
mében a kormány szabadon dönthet ar-
ról, hogy hozzányúl vagy sem az alapok-
hoz – magyarázta Rantrua a Bloomberg 
hírügynökségnek adott interjújában. 
A Világbank a hitelvonal jóváhagyása 
után csatlakozik a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) és az Európai Bizottság (EB) 
Romániával márciusban kötött elővi-

gyázatossági szerződéshez. Az IMF és 
az EB 5 milliárd eurót bocsátott Romá-
nia rendelkezésére, amelyhez akkor nyúl 
hozzá, ha erre kényszerítik a pénzpiaci 
zavargások. Románia eddig nem hívott le 
pénzt az IMF- és EB-szerződésből. „Ro-
mániának teljesítenie kell bizonyos fel-
tételeket, amelyekről most egyeztetünk. 
A hitelvonal elvileg három évre szólhat” 
– mondta el Rantrua. Jeffrey Franks, az 
IMF romániai tárgyalóküldöttségének 
vezetője decemberben már vázolta, hogy 
a román hatóságok idén tavasszal újabb 
elővi gyázatossági megállapodást kötnek 
a Világbankkal, hasonlót ahhoz, amilyent 

az IMF-fel kötöttek. Az IMF Franks által 
vezetett küldöttsége múlt héttől tartóz-
kodik Bukarestben, és a szerződés teljesí-
tésének negyedik felülvizsgálata február 
6-ig tart. A jelenlegi hitelmegállapodás 
ugyanakkor a 2009–2011 közötti elő-
vigyázatossági IMF-szerződés meghosz-
szabbítása, aminek értelmében Romá-
nia – pénzügyi problémák esetén – 3,5 
milliárd euróhoz jut hozzá. Ezt kíséri az 
EB-vel kötött 1,4 milliárd euró értékű 
szerződés, illetve a Világbankkal meg-
kötött 400 millió euró értékű kölcsön. 
A Világbank decemberben hagyta jóvá a 
400 millió eurós hitelrész lehívását.hí
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> Osztrák bankárokkal találkozott 
Băsescu. Üdvözölte Andreas Treichl, a 
Román Kereskedelmi Bank (BCR) több-
ségi tulajdonjogát birtokló osztrák Erste 
bankvezér kijelentését Traian Băsescu 
államfő, miszerint az osztrák pénzinté-
zet továbbra is fontosnak tartja romániai 
tevékenységét – számolt be az államfő az 
osztrák pénzintézet vezetőjének pénteki 
találkozójáról a német Wirtschaftsblatt. 
Az államfő előbb a Raiffeisen, majd az 
Erste első emberét látta vendégül, az 
egyeztetések fő témája az osztrák ban-
kok megerősített román jelenléte volt. 
Băsescu elégedett volt a megbeszélések 

eredményével, hisz mint fogalmazott: 
az osztrák pénzintézetek hosszú távon 
terveznek Romániával, leánybankjaikat 
pedig továbbra is ellátják anyabanki fi-
nanszírozással. „Hallottam a mágikus 
szavakat” – mondta el Traian Băsescu 
az Erste Bank első emberével való talál-
kozója után. Treichl elmondta, Románia 
továbbra is nagyon fontos az Erste szá-
mára, és meggyőződésük, hogy érdemes 
működésüket tovább folytatni Romániá-
ban. Az Erste Bank az elmúlt időszakban 
jelentősen növelte romániai befektetése-
it, és erre kész a következő időszakban is 
– tette hozzá Andreas Treichl. Az Erste 

Bank első embere által elmondottakat a 
ro mán elnök „kiváló üzenetnek” tartja, 
a pénteki megbeszélésen elhangzottak pe-
dig abszolút egybecsengenek azzal, amit 
egy nappal korábban a Raiffeisen vezére, 
Steven van Groningen mondott román 
terveikkel kapcsolatban. Groningen azt 
is elmondta, hogy bár az osztrák jegy-
bank azt ajánlotta az osztrák bankok-
nak, hogy gyakorlatilag állítsák le a ke-
let-európai leányvállalataiknak nyújtott 
finanszírozást, az osztrák pénzintézetek 
a román leánybankjaik esetében csak 
minimálisan csökkentik azt. Még ta-
valy novemberben fogalmazta meg az 

osztrák jegybank az ajánlását, amivel 
az osztrák pénzintézetek üzleti modell-
jének erősítésére hívták fel a figyelmet. 
Băsescu a megbeszéléseken emlékez-
tette a bankvezéreket, hogy az osztrák 
bankok hatalmas profitot termeltek Ro-
mániában, és a válság kellős közepén az 
anyabanki finanszírozás leállítása nem 
lenne fair. A román bankpiacon három 
nagy osztrák bank is jelen van. Az Erste 
Bank a BCR-n keresztül a piac mintegy 
20,7 százalékát mondhatja magáénak, 
míg a Raiffeisen 6,5 százalékos, míg az 
Unicredit Bank Austria pedig 5,8 száza-
lékos piaci részesedéssel rendelkezik.hí
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS  

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei  

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését  

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

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. február 23-án 11 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. szám  alatt árverés útján eladásra 
kerül az adós GABY & GABY Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyószentmiklós, Nicolae Bălcescu utca 11. szám, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 22013710) 
tulajdonát képező következő ingóság:

 MERCEDES BENZ személygépkocsi, gyártási év 
1988, rendszáma HR 06 XXY – 11 250 lej.

 

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi  
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlá-
ra (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a 
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 

2012. január 30-án kifüggesztették.
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A HARGitA MEGYEi KÖZPÉNZÜGYi VEZÉRiGAZGAtÓSÁG

határidők túllépését

rót, akárcsak az üzleti forgalmuk 
értéke.

A cégek nagyságrendje függ-
vényében a rendelet értelmében 
három különböző típusú űrlap-
ok használatosak. A nagyságrend 
tekintetében három kritérium 
alkalmazandó: az aktíva összérté-
ke meghaladja a 3 650 000 eurót, 
a nettó üzleti forgalom értéke a  
7 300 000 eurót és az alkalma-
zottak átlaglétszáma az 50-et (az 
alkalmazandó árfolyam: 4,3197 
lej/euró). Amennyiben egy ke-
reskedelmi társaság e három kri-
térium közül kettő értékszintjét 
túllépte a 2011-es esztendőben, 
akkor adott típusú pénzügyi je-
lentéseket nyújt be (mérleg, nye-
reség és veszteség, számlaegyen-
leg, készpénzforgalom helyzete, 
a saját tőke módosulása és ma-
gyarázó jegyzék). Amennyiben 
a már említett három kritérium 
közül kettő esetében az elmúlt 
esztendőben nem lépte túl az 
értékhatárokat, akkor az úgyne-
vezett rövidített formájú pénz-
ügyi jelentéseket kell benyújtani. 
Azok a cégek, amelyek az egy-
szerűsített számviteli rendszert 
alkalmazzák, egyszerűsített mér-
leget nyújtanak be.

Állami támogatás,
kötelező tőkeemelés
Azok a kereskedelmi társasá-

gok, amelyek a 2011-es esztendő 
folyamán az állami költségvetésből 
vagy a helyi költségvetésből pénz-
összegekben részesültek beruházá-
saik finanszírozása végett, kötele-
zettek annak értékével megemelni 
vagyonállományuk vagy törzstő-
kéjük értékét. Ez ugyancsak újdon-
ság. E tekintetben kivételt jelent az 
az eset, amikor köztulajdonú beru-
házásokról van szó, vagy amikor 
állami támogatási séma keretében 
került sor a finanszírozásra.

Az űrlapok, a jelentések ki-
töltésével kapcsolatos programot 

rövidesen közlik az Országos Adó-
ügynökség, valamint a megyei 
közpénzügyi vezérigazgatóságok 
honlapjain. A közpénzügyi vezér-
igazgatóság szakemberei elmond-
ták azt is, hogy a vonatkozó előírá-
sok kellő ismeretének a hiányában 
a tavaly előfordultak olyan esetek 
is, amikor is adott jogi szemé-
lyek tévesen jártak el, nevezete-
sen a „hosszú” pénzügyi jelentés 
helyett a „rövidített” változatot 
nyújtották be, mint ahogy az is, 
hogy az űrlapokhoz nem megfe-
lelő jelentéseket mellékeltek. Az 
ilyen visszás helyzetek elkerülése 
érdekében több mint indokolt a 
fentebb vázolt miniszteri rendelet 
alapos tanulmányozása. Továbbá 
a határidők betartása tekinteté-
ben is akad kifogásolnivaló, amit 
néhány cég tavaly sem tartott tisz-
teletben. Egyébként a határidők 
be nem tartása büntetendő. Az 
illetékesek felhívják azon érin-
tett egyesületek, alapítványok és 
felekezetek figyelmét, amelyek 
haszonélvezői voltak a jövede-
lemadó két százaléka felajánlásá-
ból származó összegeknek, hogy a 
hatályos jogszabályok értelmében 
kötelezettek a pénzügyi jelentések 
benyújtására.

A Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság épülete. Mérlegbenyújtási kötelezettségekre emlékeztetik a cégvezetőket fotó: csíki zsolt

A kereskedelmi társa-
ságok az év végétől szá-
mított 150 napon, az 
egyesületek és alapítvá-
nyok 120 napon belül, 
míg a felszámolás alatt 
álló cégek 90 napon be-
lül kell benyújtsák éves 
pénzügyi mérlegeiket. 



Beruházásokban nem volt hiány 
Csíkszenttamáson az elmúlt 
évben, az idei tervek is szerte-
ágazóak. Folytatódik a tűzoltó-
szertár építése, a helyi óvodát 
napközivé alakítanák át, és asz-
faltoznának. A közintézményi 
kereteket megszorító jogsza-
bályok azonban akadályozzák a 
tavaly átadott multifunkcionális 
kultúrotthon szobáinak, vala-
mint előterének berendezését – 
a problémára keres megoldást a 
helyi önkormányzat.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Bár az elmúlt év során sike
rült teljes egészében felújí
tani a csíkszenttamási kul

túrotthon épületét, a tulajdon
képpeni tevékenység beindítását 
gátolják a vonatkozó jogszabá
lyok, amelyek értelmében az ön

kormányzat nem költhet bútorvá
sárlásra – holott megvan az anyagi 
háttér azoknak az új bútoroknak 
és különböző berendezéseknek a 
megvásárlására, amelyek szüksé
gesek lennének az épület rendel
tetésszerű működtetéséhez.

– A multifunkcionális kultúr
ház színpada, nézőtere, valamint 
az öltöző és konferenciaterem 
már be van rendezve, azonban 
az emeleten található tizennégy 
szoba még üresen áll – mond
ta el lapunknak Kedves Róbert, 
Csíkszenttamás alpolgármestere, 
hozzátéve, megoldást próbálnak 
keresni a helyzet orvoslására, hogy 
a későbbiekben a rendeltetésének 
megfelelően lehessen használni 
a tavaly ősszel átadott közösségi 
épületet. 

– Felmerült a bérbeadás lehe
tősége, vagy pedig egy cég működ
tetése az önkormányzaton be lül, 

amely fenntartaná majd a léte
sítményt. Szó van arról, hogy az 
épület egyik részében fogászati 
rendelő működne, de a közbirto
kosság is használná a kultúrott
hont, valamint reméljük, hogy 
különböző rendezvényeknek is 
helyet adna az ingatlan – részle
tezte Kedves.

Idén szeretnénk a már meglévő 
óvodát napközivé alakítani, illem
helyek, ebédlő és egyéb szükséges 
épületrész kialakításával, valamint 
a leendő napközi hőszigetelését is 
elvégeznék. Emellett erdei utakat 
javítanánk fel, mely beruházásnak 
önrésze a licit során feltehetőleg 
csökkenni fog – ismertette idei ter
veiket a község alpolgármestere. 

– A 7es kormányrendelet alap
ján kiírt csatornahálózatkiépítés 
megtörtént Csíkszenttamáson, 
idén kellene rácsatlakozni a sósré
ti tisztítóállomásra. Mivel aszfal

tozni szeretnénk a főutat az Olt
híddal összekötő Vasút utcában, 
fel kell szólítanunk az ott lakókat, 
akik még nem csatlakoztak a víz és 
szennyvízhálózatra, hogy tegyék 
meg ezt minél hamarabb, késleke
désük ne okozzon fennakadást az 
aszfaltréteg leterítése miatt – jelez
te a polgármester.

Hozzátette, idén felszentelik a 
település ravatalozóját is, ahol már 
csak a területrendezési munkála
tok vannak hátra, és most épül az 
új tűzoltószertár az önkormány
zat épülete mögött, amely két 
tűzoltóautó, négy alkalmazott, 
valamint huszonnégy önkéntes 
tűzoltó állomáshelyéül szolgálna.

Az egyház társadalmi tanításá-
ról szóló konferenciát szervez-
tek pénteken. A Hargita Megye 
Tanácsa, a Hargita Megyei 
Kul turális Központ és a buda-
pesti Márton Áron Társaság 
idei rendezvényén szó volt a 
bankok szerepéről a gazdasági 
válságban, a szegénységről és 
gazdagságról a különböző pá-
pai körlevelek tükrében.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Mai, új problémákat 
felvető világunkban 
szükség van a szolida

ritásra, az egymást erősítő rend
szerekre, amelyek kialakításához 
párbeszédet kell folytatnunk – 
hangsúlyozta Borboly Csaba az 
egyház társadalmi tanítását tag

laló tizedik tanulmányi napok 
megnyitóján. Hargita Megye Ta
nácsának elnöke Márton Áron
emlékérmet adott át Csató Béla 
csíkszentkirályi plébánosnak a 
közösségért végzett egyházi tevé
kenységért, áldozatos munkájáért, 
amelynek köszönhetően tizedik 
állomásához érkezett az egyház 
társadalmi tanításáról szóló kon
ferenciasorozat. A díjazott „isme
ri a múltat, tervezi a jövőt, de a 
jelen szövetségese” – hangsúlyoz
ta laudációjában Zonda Erika, a 
megyei tanács programokért és 
vidékfejlesztésért felelős igazgató
ságának vezetője.

Soós Károly, a Márton Áron 
Társaság elnöke elmondta, a ren
dezvény célja megismertetni a 
politikusokkal és a nagyobb kö
zösséggel, hogyan látja a katoli

kus egyház a társadalmat, milyen 
jövőképet próbál felvázolni. Az 
ilyen találkozások szerinte ugyan
akkor azért is fontosak, mert kilá
tást biztosítanak a kisebbségi lét
ben élők számára a nagyvilágba.

Ráduly Róbert Kálmán, Csík
szereda polgármestere a bankok 
és a pénzvilág szerepének a tör
ténelem során bekövetkezett vál
tozásáról beszélt, és kiemelte, a 
konferencia fontosságát abban is 
látja, hogy az elhangzottak azok
hoz is eljussanak, akikhez „nem 
lehet a szószékről szólni”.

A konferencián dr. Jitianu 
Liviu, a Babeş–Bolyai Tudo
mányegyetem katolikus teológiai 
karának adjunktusa antropoló
giai megközelítésből vizsgálta, 
hogyan lehet embernek lenni a 
szegénységgazdagság feszültsé
gében, dr. Holló László egyetemi 
docens a pápáknak a társadalmi 
problémákkal kapcsolatos állás
foglalásait összegezte. Halász
Bokor Katalin közgazdász, tanár, 
az OTP Bank főosztályvezetője 
előadásában a pénzügyi közvetítő 
rendszerről, majd a pénz szerepé
ről beszélt. Dr. Orbán Szabolcs, a 
Szent Istvánról elnevezett erdélyi 
ferences rendtartomány vezetője 
ferences szemszögből vizsgálta a 
gazdagság és szegénység kérdését, 
Korodi Attila parlamenti képvi
selő pedig a nemzetközi kihívá
sokról, az áldatlan gazdasági ver
senyről osztotta meg véleményét. 
A rendezvényt záró közös esti 
imádságot Tamás József püspök 
vezette. 
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csík

CsíKszenTTAMÁsi TerveK

Berendeznék a kultúrotthont

X. JuBileuMi TAnulMÁnyi nApoK

Embernek lenni szegénységben, 
gazdagságban

Körkép

Világi és egyházi vezetők beszélgetése. Gazdasági kérdések a lélek tükrében

Fotókiállításnak otthont adó közösségi épület. Teljes berendezésre vár  fotó: tamás attila

pro eduCATione egyesüleT

Felnőttoktatási intézmények 
munkáját segítenék

Az együttműködés kialakítása a 
tagszervezetek között – ez az 
alapvető célja az idén létrejött Pro 
educatione egyesületnek. A ke-
resztény értékrendet képviselő, 
felnőttképzéssel foglalkozó szer-
vezetek számára kialakítandó há-
lózat megkönnyíti a tagok közötti 
kommunikációt, lelki, szellemi és 
anyagi vonatkozásban is segíti 
munkájukat.

T. É.

Nem véletlenül álmodta 
meg gróf Teleki Pál mi
niszterelnök annak idején 

Csíksomlyóra a Kalotot: olyan hely 
ez, amelynek lelki, szellemi kisugár
zása van, ahonnan ma is építkezni 
lehet – vallja dr. Szakács Ferenc 
Sándor, a Pro Educatione Egyesület 
mozgatórugója. A Gyu lafehérvári 
Főegyházmegye, a Gyu lafehérvári 
Caritas és a Kalot Egyesület által 
létrehozott, jogilag már bejegyzett 
egyesület belső működési szabályza
tát a február 9–10i alakuló ülésen 
rögzítik. Addig is azokat az egyházi 
és világi intézményeket keresik meg 
és kérik fel a csatlakozásra, amelyek 
felnőttképzéssel foglalkoznak. 

A Pro Educatione mindenek
előtt a főegyházmegyei képzési 
programok összehangolását kí
nálja, abból kiindulva, hogy mi
vel több intézmény is foglalkozik 
felnőttképzéssel, szükségessé vált 
ezek munkái nak összehangolása. 
A tagszervezetek belső és külső 
kommunikációját igyekszik segí
teni az ernyőszervezet: időszakos 
közös programokkal, éves jelenté
sekkel, a tervek összehangolásával, 
a külső kommunikáció terén pedig 

az elektronikus és írott hírlevél, sa
ját honlap, a sajtóban való rendsze
res megjelenés, valamint tematikus 
kiadványok szerkesztése szerepel a 
tervekben. 

Az optimális és hatékony mű
ködés érdekében az ernyőszervezet 
össze szeretné hangolni a tagok által 
működtetett képzési programokat, 
egyrészt szakmai tudástár létrehozá
sával, másrészt pénzügyi támogatás 
révén is. Kapcsolatot teremt a for
ráselosztó szervezetekkel, a meglévő 
anyagi források elosztása érdekében 
pedig pályázati kritériumrendszert 
dolgoz ki. Az egyházmegyében mű
ködő szervezeteknek támogatást 
kíván nyújtani felnőttképzési prog
ramjai megvalósításához. Az ernyő
szervezet keresi a hasonló szellemi
ségben működő hazai és nemzetközi 
szervezetekkel való kapcsolatot, kö
zös projektek, szakmai tapasztalat
csere révén kívánja segíteni a tagszer
vezetek munkáját. 

A tagszervezetek és képzések 
számbavétele, valamint saját kutatá
si projektek révén szakmai tudástár 
létrehozását tervezik, egy webol
dalon pedig hozzáférést kívánnak 
biztosítani a tagszervezeteknek a 
képzési anyagokhoz. 

A Pro Educatione Egyesület 
első lépésben az egyházmegye te
rületén működő különböző kép
zéseket kívánja feltérképezni, a ka
pott információk alapján pedig el
készíteni saját adatbázisát. A jövő
ben olyan helyi és regionális szintű 
vizsgálatokat terveznek, amelyek a 
felnőttek tanulási motivációit és a 
tanulás megtérülését, a népfőisko
lai mozgalom térségi lehetőségeit 
kutatják.



A hétközi fordulóban Iaşi ellen 
megszerzett győzelem után a 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK a hétvégén a bajnokesélyes 
Medgyesi Gaz Metant fogadta 
a férfikosárlabda-bajnokság 19. 
fordulójában. A vendégek esélyt 
sem adtak a csíki csapatnak.

Csak az utolsó másodpercei
ben fogta lazábbra a Med
gyesi Gaz Metan a Csík

szeredai Hargita Gyöngye KK el
leni találkozót, amikor már nagy 
volt a különbség a két gárda kö
zött a férfikosárlabdabajnokság 
19. fordulójában megrendezett 
mérkőzésen. A vendégek győzni 
jöttek, és ezt komolyan is gondol
ták, hiszen végig a nagyágyúikkal 
támadták a szeredai palánkot. 

A két csapat közti tudáskü
lönbség már a mérkőzés első per
ceitől kezdve látható volt. A ven

dégek a játék minden elemében 
felülmúlták a hazaiakat. Utóbbi
ak mint egy igazi kiscsapat a tá
voli dobásokban reménykedhet
tek, amelyek viszont nem igazán 
úgy jöttek össze, ahogyan azt a 
hazaiak trénere Lászlófy Botond 
elgondolta, és ha azok célt is ta
láltak, azokra mindig volt válasz 
Moore vagy Ivanovics révén. Az 
első félidőben ennek ellenére egy 
nagyon harcos, becsülettel küz
dő csapatot láthatott a hazai kö
zönség, amely igyekezett minél 
jobban kapaszkodni ellenfelére.

A második félidőben viszont 
a vendégek ráléptek a gázra, és 
rendkívül szervezett, gyors táma
dásaik révén ízeikre szedték szét 
a hazai védelmet. A harmadik 
negyedben a vendégek 19 pontot 
vertek a hazaiakra, és egy adott 
pillanatban 30 pont különbség is 
volt. A hazaiak becsületére válik, 

hogy még ilyen arányú különb
ségnél sem adták fel, és minden 
erejükkel próbáltak szorosabb 
eredményt elérni. A vége 22 pon
tos csíki vereség lett.

A KK a következő forduló
ban, február 4én a Marosvásár
helyi KK vendége lesz.

Eredmény: Csíkszeredai KK 
– Medgyesi Gaz Metan 78:100 
(17:28, 23:21, 15:34, 23:17). Pont
szerzők: Tucker 24 (5 x 3), Dies 15, 
Long 11 (2 x 3), Champion 11 (1 x 
3), Erceg 9 (2 x 3), Jakab 5, Filovici 
3 (1 x 3), illetve Ivanovics 20 (3 x 3), 
Mitchell 17, Nicoară 16, Moore 15 
(5 x 3), Tomeljak 13, Zigeranovics 
12, Jucan 7.

A 19. forduló további ered-
ményei: CSU Ploieşti – CSS 
Giurgiu 86:54, Nagyszebeni 
Atlassib – BCM U Piteşti 65:68, 
Bukaresti Dinamo – Energia 
Rovinari 81:88, Kolozsvári U – Ma

rosvásárhelyi BC Maros 54:76. 
A SCM Craiova – Politehnica 
Iaşi mérkőzést február 17én 

rendezik, míg a Bukaresti CSM 
– Nagyváradi CSM találkozó 
lapzárta után ért véget.

EsélyE sEM volt A KK-nAK

Megégette a medgyesi gáz Csíkszeredát
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tucker (14) volt a csíki csapat legjobbja 24 ponttal fotó: csíki zsolt

> Il Calcio. Az olasz labdarúgó-baj-
nokság 20. fordulójában: Catania – Parma 
1–1, Juventus – Udinese 2–1, Fiorentina – 
Siena 2–1, Cesena – Atalanta 0–1, Roma – 
Bologna 1–1, Lecce – Inter 1–0, Chievo – 
Lazio 0–3, Genoa – Napoli 3–2, Palermo 
– Novara 2–0. Az élmezőny: 1. Juventus 44, 
2. Milan 40, 3. Udinese 38.

> Bundesliga. A német labdarúgó-baj-
nokság 19. fordulójában: Hannover – Nürn
berg 1–0, Augsburg – Kaiserslautern 2–2, 
Dortmund – Hoffenheim 3–1, Hertha – 
Hamburg 1–2, Bayern – Wolfsburg 2–0, 
Werder – Leverkusen 1–1, Köln – Schalke 

1–4, Mainz – Freiburg 3–1, Stuttgart – 
Mönchengladbach 0–3. Az élmezőny: 
1. Bayern 40 pont, 2. Dortmund 40, 3. 
Schalke 40.

> Primera División. A spanyol lab-
darúgó-bajnokság 21. fordulójában: 
Espanyol – Mallorca 1–0, Vallecano 
– Athletic Bilbao 2–3, Real Madrid – 
Zaragoza 3–1, Villarreal – Barcelona 0–0, 
Betis – Granada 1–2, Sociedad – Gijon 
5–1, Levante – Getafe 1–2, Santander – 
Valencia 2–2. A Malaga – Sevilla mérkőzés 
lapzárta után ért véget. Az élmezőny: 1. Real 
52 pont, 2. Barcelona 45, 3. Valencia 36.

> Ligue 1. A francia labdarúgó-baj-
nokság 21. fordulójában: Auxerre – Nan
cy 1–3, Brest – PSG 0–1, Lorient – 
Sochaux 1–1, Lyon – Dijon 3–1, Nice 
– Montpellier 0–1, Toulouse – Caen 
1–0, Lille – St. Étienne 3–0, Évián – Bor
deaux 0–0, Valenciennes – Ajaccio 1–2. 
A Rennes – Marseille mérkőzés lapzárta 
után ért véget. Az élmezőny: 1. PSG 46 
pont, 2. Montpellier 43, 3. Lille 39.

> Magyar válogatott. Szinte teljesen 
kialakult az Egervári Sándor irányította ma
gyar labdarúgóválogatott 2012es program
ja. Eldőlt, hogy a csapat június 4én Írország, 

augusztus 15én pedig Izrael válogatottját 
fogadja. Már korábban is biztos volt, hogy a 
válogatott február 29én, Győrben Bulgária, 
június elsején pedig idegenben Csehország 
ellen lép pályára. Immár tisztázódott az is, 
hogy még két felkészülési mérkőzés beke
rült a programba: 2012. június negyedikén 
az Európabajnokságra készülő íreket, majd 
augusztus 15én, ugyancsak hazai pályán, az 
izraelieket fogadja. A FIFAnaptár dátumait 
tekintve így már csak egy szabad terminus 
maradt felkészülési találkozóra: november 
14. Az elmúlt évek gyakorlata alapján való
színűsíthető, hogy akkor is pályára lép majd 
a válogatott.hí
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Vízilabda

Magyar bronzérmek 
Eindhovenben

Mind a női, mind a férfi magyar 
vízilabda-válogatott bronzérem-
mel térhet haza a hollandiai 
Eindhovenben megrendezett Eu-
rópa-bajnokságról miután mind-
két válogatott a kisdöntőben si-
kerrel vette az akadályt az oro-
szok, illetve az olaszok ellen.

Elsőként a magyar női válo
gatott szerezte meg a bronz
érmet Eindhovenben szom

baton. A lányok a kontinenstorna 
kisdöntőjében a világbajnoki cím
védő oroszokat győzték le 9–8 
arányban. Parádés magyar kezdés 
(6–2) után a második negyedtől 
kiegyenlítettebb lett a játék, de 
végig Merész András együttese 
vezetett két góllal. Ugyan a haj
rában a rivális egy gólra felzár
kózott, és az utolsó támadást is 
ő vezette, a végére megmaradt a 
magyarok minimális előnye. Az 
aranyat az olaszok szerezték meg 
miután a fináléban a görögöket 
három góllal múlták felül.

A magyar férfiválogatott is 
bronzérmet szerzett az Európa
bajnokságon, miután a tegna
pi helyosztón 12–9re nyert a 
világbajnoki címvédő olaszok 
ellen. Kemény Dénes háromszo
ros olimpiai bajnok együttese 
az olaszok vezető gólja után so
rozatban szerzett négy gólt, ám 
ezt követően megtorpant, s az 
olasz csapat fokozatosan átvette 
a meccs irányítását. A harmadik 
negyedben már három gól is volt 
a magyarok hátránya, akik az 
utolsó játékrész előtt két góllal 
voltak lemaradva. Biros Péterék 
azonban a zárószakaszban egé
szen kiváló produkciót nyújtot
tak, s megfordították a meccset, 
s ezzel a 2008as pekingi játékok 
után az első érmüket szerezték 
nagy világversenyen. 

A férfiak döntőjét Szerbia és 
Montenegró válogatottjai ját
szották, ám a mérkőzés lapzárta 
után ért véget. A román váloga
tott a 8. helyen zárt.
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Farcád nyerte
a teremtornát

Hóban versenyeztek kovásznán

Csíkiak a dobogón

Djokovics és Azerenka 
a győztesek

15. alkalommal rendezték meg 
az Udvarhely körzeti labdarúgó-
bajnokságban érdekelt csapa-
tok részére a hagyományos téli 
teremtornát. A kiírás győztese 
Farcád lett.

Három napon keresztül az 
Udvarhely körzeti lab-
darúgó-bajnokságban 

érdekelt gárdák vették birtokukba 
a székelyudvarhelyi sportcsarnokot. 
A benevezett 32 csapatot nyolc cso-
portba sorsolták, ahonnan az első 
két helyezett léphetett tovább az 
egyenes kiesési szakaszba. Az már a 
torna előtt eldőlt, hogy címvédésre 
nem kerülhet sor, ugyanis a tavalyi 
győztes Székelyudvarhelyi Küküllő a 
nyáron felbomlott. Az elődöntőbe a 
Szentmárton, a Farcád, a Korond és 
az Udvarhelyi Sporting jutott. Utób-
biak párharcában csak a büntetők 
döntöttek, míg Farcád egy gólja to-
vábbjutást ért. A kisdöntőben hiába 

vezetett a Szentmárton, a Sporting 
nyerni tudott. A Korond szerencsé-
je már nem tartott a fináléban. A 
küzdelmes mérkőzés végjátékát nem 
bírták, így a farcádiak emelhették 
magasba a serleget.

Eredmények: nyolcaddöntők: 
Farcád – Szentábrahám 5–2, 
Farkaslaka – Betfalva 2–3, Korondi 
Ifjúság – Farcád II 0–2, Korond SE 
– Szentlélek 3–3 – büntetőkkel 6–7, 
Nagygalambfalva – Agyagfalva 2–1, 
Szentmárton – Nagygalambfalva II 
2–2 – büntetőkkel 9–8, Udvarhe-
lyi Sporting – Kányád 5–1, Lövéte 
– Malomfalva 3–2; negyeddöntők: 
Galambfalva – Szentmihály 0–0 – 
büntetőkkel 3–4, Farcád – Betfalva 
3–1, Farcád II – Korond 0–0 – bün-
tetőkkel 0–3, Sporting – Lövéte 
3–2; elődöntők: Szentmárton – 
Farcád 0–1, Korond – Sporting 
3–3 – büntetőkkel 6–5; kisdöntő: 
Szentmárton – Sporting 2–3; döntő: 
Farcád – Korond 4–2.

> Kézilabda-vb. Az Európa-bajno-
ki nyolcadik magyar férfikézilabda-vá-
logatott Norvégia együttesével játszik 
majd a júniusi világbajnoki pótselejte-
zőben. A szerbiai Eb tegnapi zárónap-
ján, Belgrádban tartott sorsolás alapján 
Mocsai Lajos együttese az első mecs-
csen június 9-én vagy 10-én fogadja a 
kontinensviadalon 13. helyen végzett 
norvégokat, s a visszavágóra egy héttel 
később kerül sor idegenben. „Az Euró-
pai Kézilabda-szövetség a szerbiai Eu-
rópa-bajnokság utolsó négy helyezettje 
közül kettőt sorsolt a kiemeltek közé, 
kettőt pedig az alsó ágra, és mi éppen 

az utóbbi csapatok közül kaptuk meg 
Norvégiát, amely az egyik legerősebb 
volt a szóba jöhető ellenfelek közül. 
A magyar válogatottnak vannak kel-
lemetlen emlékei a norvégok elleni 
selejtező-párharcokról, de reméljük, 
most mi zárunk sikerrel. A norvég játé-
kosok egész Európában magas szinten 
játszanak. Mi természetesen tudjuk 
a dolgunkat, a lehető legjobban fel-
készülünk majd a párharcra, amelyet 
Magyarországon kezdünk, és tovább 
szeretnénk jutni” – nyilatkozta Mocsai 
Lajos. A vb-pótselejtező párosítása (1. 
mérkőzés: június 9/10., 2. mérkőzés): 

Magyarország – Norvégia, Litvánia – 
Lengyelország, Oroszország – Cseh-
ország, Szlovénia – Portugália, Szlo-
vákia – Fehéroroszország, Macedónia 
– Ausztria, Izland – Hollandia, Né-
metország – Bosznia és Hercegovina, 
Svédország – Montenegró. A világbaj-
nokságot jövő januárban Spanyolor-
szágban rendezik.

> Kézilabda-Eb. Horvátország válo-
gatottja szerezte meg a Szerbiában zajló 
kézilabda-Európa-bajnokság bronzérmét, 
miután a kisdöntőben négy góllal ver-
te Spanyolország válogatottját. A döntő, 

amelyben a házigazda szerb válogatott Dá-
niával mérkőzött meg, lapzárta után ért vé-
get. A Európai Kézilabda-szövetség közben 
tegnap délután közölte az Eb álomcsapatát 
és különdíjait. Az Európa-bajnokság álom-
csapata: kapus: Darko Sztanics (szerb); 
balszél: Gudjon Valur Sigurdson (izlandi); 
balátlövő: Mikkel Hansen (dán); irányító: 
Uros Zorman (szlovén); beállós: Rene Toft 
Hansen (dán); jobbátlövő: Mirko Kopljar 
(horvát); jobbszélső: Christian Sprenger 
(német). MVP-k: gólkirály: Kiril Lazarov 
(61 gól, macedón); legjobb védekező játékos: 
Viran Morros (spanyol); legértékesebb játé-
kos: Mamir Ilics (szerb).hí
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A farcádiak (világosban) megérdemelten nyerték a tornát fotó: Balázs attila

Őrző-védő cégeknek, intéz-
ményeknek szervezett teremlabda-
rúgó-tornát szombaton a Dakota 
Security. A csíkszeredai Márton 
Áron Gimnázium tornatermében 
tartott tornán a házigazdákon kívül 
az Anga-Trans Security, a Company 
Group Pază, a tűzoltóság, a csend-
őrség és a rendőrség csapatai vettek 
részt. A tornagyőzelmet a Da-
kota szerezte meg a tűzoltók és a 
csendőrök csapatai előtt. A turnét 
a Tusnád Ásványvíz Rt., a Creatív 
Design Stúdió és a Smart Graphic 
támogatta.

Hóralit szervezett az elmúlt hét-
végén a sepsiszentgyörgyi auto 
Crono Sportklub, az év első hazai 
versenyén magyarországi siker 
született. a licenc nélküli ver-
seny zők kategóriájában (NL) egy 
csíkszeredai páros a negyedik, 
géposztályon belül pedig a má-
sodik helyen végzett. a viadalon 
harmincnyolc páros indult.

Magyarországi siker szüle-
tett a Kovászna környé-
kén rendezett hóralin, 

amely az év első hazai autóversenye 
volt. A viadalon harmincnyolc páros 
mérte össze tudását és autója erejét, 
a versenyt harmincegyen be is fejez-
ték. A rajtnál egy csíkszeredai páros 
is volt, a Fülöp Szilárd és László Ró-
bert alkotta duó egy Peugeot 205 
MIL6-tal küzdött a pontokért a 
licenc nélküli versenyzők kategóri-

ájában. A 90,7 kilométeres össztávú 
versenyt – melyből 48 kilométer 
volt gyorsasági szakasz – a magyar 
Szabó Gergő (Mitsubishi Lancer 
EVO 10) nyerte a hazai bajnoki 
címvédő Valentin Porcişteanu (Mi-
tsubishi Lancer EVO 9) és Marco 
Tempestini (Subaru Impreza N14) 
előtt. Érdekesség, hogy az első tízbe 
két licenc nélküli versenyző is befért, 
Alin Neagoe a nyolcadik, Barbu Ma-
rin (mindketten Subaru Impreza) a 
tizedik helyen zárt.

A licenc nélküli versenyzők 
(NL) kategóriájában a csíkszeredai 
Fülöp Szilárd és László Róbert al-
kotta páros a negyedik helyen zárt, 
az NL3-as géposztályban a Peugeot 
205 MIL6-tal versenyző csíki duó 
a második lett, összetettben pedig a 
huszonnegyedik helyen zártak. Az 
NL kategóriában egyébként kilenc 
páros indult.

A fehérorosz Viktorija Aza-
renka nyerte a női egyes küz-
delmeit az ausztrál nyílt te-

niszbajnokságon, miután a szombati 
döntőben két sima játszmában győ-
zött az orosz Marija Sarapova ellen. 
Azarenka mától a világranglista élére 
kerül, a dán Caroline Wozniacki he-
lyét foglalja el. Az összecsapás 1 óra 
21 percig tartott, a 22 éves tenisze-
ző pályafutása első Grand Slam-
diadalát szerezte meg, koráb-
ban legjobbjaként négyszer volt 
elődöntős GS-tornán. A férfiak 
versenyét maratoni csatában a 
címvédő szerb Novak Djokovics 

nyerte meg. A tegnapi döntőben 
drámai csatában 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 
(5–7), 7:5-re győzött a spanyol 
Rafael Nadal ellen. Az összecsa-
pás 5 óra 53 percig (!) tartott. 
Djokovics zsinórban harmadik 
Grand Slam-győzelmét aratta, s 
sorozatban hetedszer – minden 
alkalommal döntőben – győzte le 
Rafael Nadalt.

Eredmények: női egyes, döntő: 
Viktorija Azarenka (fehérorosz, 3.) – 
Marija Sarapova (orosz, 4.) 6:3, 6:0; 
férfi egyes, döntő: Novak Djokovics 
(szerb, 1.) – Rafael Nadal (spanyol, 
2.) 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5–7), 7:5.
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Fülöp Szilárd remekül terelgette versenygépét a hóban

SZKC-vereség 
Tordán

Csak az első percekben, illetve a 
második félidő derekán vezetett 
a tordai Potaissa otthonában az 
őszi idény zárófordulójában – 13. 
forduló – a Székelyudvarhelyi KC 
férfikézilabda-csapata.

Végig kapaszkodott az 
SZKC, futott az ellenlá-
basa után, a kulcsmomen-

tumokban pedig több ízben is 
elpuskázta lehetőségeit. Az újonc 
tordai gárda ellenben végig lel-
kesen küzdött az első félidőben, 
a vendégek pedig főképp táma-
dásban rengeteget hibáztak. Az 
SZKC két percig vezetett, aztán 
tíz percig csupán kettőt lőttek. 
A Tordai Potaissa ezt kihasználva 
fokozatosan elhúzott. A pihenőig 
kettővel mentek a hazaiak.

A szünet után sem változott 
a játék képe, egy ízben össze-
jött Vlad Caba együttesének az 
egyenlítés, majd vezettek is, de 
győzni viszont nem voltak képe-
sek, döntő szituációkban újból 
tévedtek. A végjátékban pedig a 
házigazda nem engedte ki kezé-
ből a diadalt.

Eredmény: Tordai Potaissa 
– Székelyudvarhelyi KC 30–27 
/az SZKC gólszerzői: Rusia 7, 
Mihalcea, Florea 6-6, Ferenczi 4, 
Tálas, Irakli 2-2/.

A játéknap további eredmé-
nyei: Szatmárnémeti VSK – Te-
mesvári Poli 28–27, CSM Plo-
ieşti – Bákói Ştiinţa 12–25, Ener-
gia Târgu Jiu – CSU Suceava 
26–28, Kolozsvári U – Dinamo 
Călăraşi 26–26, Bukaresti Steaua 
– CS Caraş-Severin 28–34. A 
Konstancai HCM – Bukaresti 
CSM találkozót elhalasztották.



lakás

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

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

Kedvezményes áron KIADÓ 
500 m2-es, igényesen elkészített, 
fűtött kereskedelmi felület Csík sze
redában, a Zöldfenyő bútorcentrum 
földszintjén. Telefon: 0744–598200. 
(21224)

ELADÓ Csíkszeredában közpon-
ti fekvésű (a megyeháza mellett),  
I. emeleti, 4 szobás (100 m2-es) la-
kás 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.

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

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

ELADÓ I. emeleti garzonlakás 
Csíkszeredában, a Szív utcában. Te-
lefon: 0366–118914, 17 óra után. 
(21137)

ELADÓ Csíkszeredában, a Tudor 
negyedben 3 szobás, saját hőköz
ponttal rendelkező, termopán ab-
lakos lakás vagy ELCSERÉLHETŐ 
2 szobásra. Ugyancsak ELADÓ 4 
szobás, eredeti állapotú lakás a köz-
pontban. Telefon: 0740–304099.

ELADÓ Csíksomlyón kulcsrakész, 
összkomfortos családi ház 450 m2 

udvarral, dupla garázzsal, valamint 
3300 m2, illetve 2200 m2 beltelkek. 
Telefon: 0740–304099.

ELADÓ 2 szobás lakás csendes 
környéken Gyergyószentmiklóson. 
Beszámítok autót. Telefon: 0749–
092042.

ELADÓ kertes családi ház Énlakán 
24 ár területtel. Irányár: 32 000 euró. 
Telefon: 0741–207764.

telek

ELADÓ Csibában 20 ár beltelek 
az Incognito panzió mellett. Telefon: 
0745–012387.

ELADÓ Borzsova központjában, 
a Máté-kertben egy hektár beépít-
hető kaszáló, valamint Fatában 5 ha 
erdős kaszáló. Irányár mindkettőnél 
10 000 euró. Telefon: +36–62–
266703, este.

jármű

ELADÓ egy 2000es, fehér színű 
Daewoo Cielo kitűnő állapotban, ér-
vényes iratokkal, magánszemélytől. 
Telefon: 0724–697544. 

ELADÓ 2002es évjáratú Opel 
Astra Caravan 1.6, 16V, fullextrás, 
egy éve beíratva az országban, na-
gyon jó állapotban. Ára: 3400 euró. 
Telefon: 0723–536777.

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

ELADÓ 1995ös évjáratú, piros 
színű, 1.6os Volkswagen Polo, be-
írva. Ára: 1650 euró. Telefon: 0740–
093656.

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

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

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

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf IV-es, 1.6-os motorral, 
Euro 4es, frissen behozva, kevés 
illetékkel (ABS, szervo, klíma, elekt-
romos tükrök, ablakemelők, légzsák, 
ESP), megkímélt állapotban. Irány-
ár: 3750 euró. A beíratást is válla-
lom. Telefon: 0736–943035, 0727–
654803, 0266–334468.

ELADÓ Ford 3000 fülkés traktor, 
homlokrakodó kitűnő állapotban ga-
ranciával, új gumikkal. Beszámítok 
2530 éves személyautót, valamint 
ELADÓ sárgarépa és vetőmagburgo-
nya. Telefon: 0727–874009, 0749–
155155. (21222)

vegyes

A torjai VOJNA Kft. 7 éves, 
száraz juhardeszkát ad el, amely-
ből 34 m3 foszni és 3 m3 deszka, 
1,9–4,1 m hosszúságig. Telefon: 
0267–367347 vagy 0740–278157, 
8–17 óra között.

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

ELADÓ Csíkszentsimonban, 
ter melőtől sárgarépa nagy tétel-
ben, étkezési burgonya, Santé, 
Laura vetőmagburgonya, valamint 
50 LEs homlokrakodó traktor. 
Házhoz szállítás megoldható. Tele-
fon: 0727–874009, 0266–346834, 
0722– 342429. 

ELADÓ 70 kgos süldő. Telefon: 
0749–246846.

ELADÓK komplex asztalosgépek. 
Telefon: 0755–454086. (21227)

ELADÓ kalapácsmalom, famaró, 
gyalupad, asztalos kézi szerszám 
megegyezés alapján. Telefon: 0752–
061951.

ELADÓ Wass Albert összes re-
génye, versei, elbeszélései, színes 
borítókkal kedvezményes áron, 490 
lejért. Ingyenes házhoz szállítás. Te-
lefon: 0752–301914.

VÁSÁROLNÉK új vagy újsze-
rű állapotban lévő Kormoran au-
tógumit, 185/65/15ös méretben. 
Ugyanitt ELADÓ két 70%-os Mi-
chelin 215/60/16os, valamint két 
225/55/16os nyári autógumi ol-
csón. Telefon: 0744–267396.

ELADÓ Csíkszeredában gázboj-
ler – 400 lej; Fég típusú konvek-
torok, GF 25 és GF 35 – 300 lej; 
centrifugás mosógép működőképes 
állapotban. Telefon: 0744–902945, 
0744–927501.

VÁSÁROLNÉK régi típusú, hor-
dozható írógépet. Telefon: 0266–
332540.

tanfolyam

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

állás

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

szolgáltatás

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

megemlékezés

Hirdetések2012. január 30., hétfő  | 13. oldal 

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Székelyudvarhely, Sport u. 3. szám alatti székhelyű DOMUS-EXE Kft. 
jogi felszámolói minőségében 2012. február 9-én 12 órakor meg-
szervezi az adós ingó javainak egyenként történő nyílt kikiáltásos 
árverését. Az árverésre a felszámoló csíkszeredai munkapontjánál 
kerül sor, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész. 

Az ingó javak kikiáltási ára 184 140 lej, amely a felértékelési ár 
90%-át jelképezi:
 2001-es évjáratú Ford Mondeo 2.01 személygépkocsi – 

11 700 lej;
 famegmunkálási gépi berendezések: CNC Reichenbacher 

szerszámgép (15 120 lej); DELL Inspiron (900 lej); ipari porszívó 
(2610 lej); kazán + ventilátor (7650 lej); porszívó (1350 lej); csi-
szológép (2160 lej); félautomata eszterga (2250 lej); kartondoboz-
gyáró berendezés (31 320 lej); szalagfűrész (1350 lej); pneumatikus 
prés (4140 lej); csavaros légsűrítő (3690 lej); kalibrálógép (3870 
lej); körfűrész (3150 lej); motoros kompresszor (4410 lej); csiszo-
lógép (2250 lej); membránszivattyú (2520 lej); félautomata csoma-
gológép (1800 lej); négylapos gyalugép (1800 lej); inga (3600 lej); 
marógép (5310 lej); csiszológép (6750 lej); szalagcsiszológép (1800 
lej); marógép (5310 lej); MUT univerzális gép (6030 lej); Makita 
gyalu (900 lej); SCM felsőmaró (5400 lej); fűtőkazán (1440 lej); 
egyetemes marógép (1800 lej); szalagos csiszológép (1350 lej); kör-
forgógép (900 lej); vastagoló gyalugép (5400 lej); légelszívó (1610 
lej); 629 004 M típusú csiszoló (1350 lej); légelszívó csövezettel 
(4410 lej); pneumatikus prés (3240 lej); A típusú pneumatikus prés 
(3240 lej); motoros kompresszor (2250 lej).

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés 
megkezdése előtt legalább egy órával be kell fizetniük az Alpha Bank 
csíkszeredai fiókjában megnyitott különleges folyószámlára (RO84 
BUCU 2041 2119 5708 5RON), a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő 
részvételi garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló csíkszeredai munkapontjánál 
vagy a 0266–310940 és a 0744–362148-as telefonszámokon.

A HAR BRAD Kft., Gyergyócsomafalva
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Har Brad Kft. tevékenységének 
javítása című tervével kapcsolatban a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség 2012. január 24-én döntéstervezetet hozott, melynek értelmé-
ben nem szükséges a Natura 2000-re vonatkozó hatástanulmány készítése. A 
megvalósítandó terv Gyergyócsomafalva község belterületén 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. A döntéstervezet tanulmányozható a http://
apmhr.anpm.ro webcímen.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Emléke, mint a lámpafény 
az estben,
Tündököl és ragyog 
egyre szebben.
És melegít, mint kandalló 
a télben.

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2009. január 
30-ra,

RÉSZEGH LAJOS

halálának 3. évfordulóján. Akik is-
merték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel! Szerettei. (21226)

Az Erdészeti Munkálatok
értesíti az érintetteket, hogy a Haladás utca 18. szám alatt található 
Csíkszépvízi Erdészeti Hivatal működtetéséhez a környezetvédel-
mi  engedélyezési eljárást elindította.

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

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

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

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



Előnyt szerzett a HSC Csíksze
reda a jégkorong MOL Liga 
elődöntőjében a Miskolci Je
gesmedvékkel szemben: tegnap 
este kétgólos győzelmet arattak 
a csíkiak. Ma délután újra meg
mérkőzik a két csapat a Vákár 
Lajos Műjégpályán.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Győzelemmel kezdte a HSC 
Csíkszereda a jégkorong 
MOL Liga elődöntőjét, 

tegnap este a csíkiak hazai pá-
lyán legyőzték a Miskolci Jeges-
medvék csapatát. A találkozót a 
szerencsés gólok meccsének is 
nevezhetjük.

A kezdeti ismerkedést köve-
tően a tizedik percben kezdtek a 
játékra koncentrálni a csapatok, 
az első negyedóra végén Novak 
szerezte meg a vezetést, melyet 
három perccel később Mihály 
megduplázott. A szünetet köve-
tően a vendégek szépítettek, majd 
a meccs felére a csíkiak újra átvették 
a játék irányítását, melynek végén 
előbb Podstavek, majd Hurtaj is 
bevette Budai kapuját. Az utolsó 

harmadban azonban visszavett az 
iramból a csíki csapat, Nagy Ger-
gő révén szépítettek a miskolciak, 
azonban az egyenlítés a hazaiak 
romboló játékának is köszönhe-
tően nem sikerült a vendégeknek.

A két csapat ma 17.30-kor újra 
megmérkőzik, a találkozót a Digi 
Sport élőben adja. Az elődöntő 
másik ágán a Dab.Docler a Bras-
sói Fenestela 68 ellen küzd, a két 
csapat első mérkőzése tegnap lap-

zárta után ért véget, ma 20 órától 
újra találkozik a két csapat Duna-
újvárosban.

Eredmény
HSC Csíkszereda – Miskol-

ci Jegesmedvék 4–2 (2–0, 2–1, 
0–1) /Novak (15.), Mihály (18.), 
Podstavek (28.), Hurtaj (34.), illetve 
Chmelo (21.), Nagy G. (45.)/. Az 
egyik fél harmadik győzelméig tartó 
párharc állása 1–0 a HSC javára.

Megkezdődött az elmúlt 
hétvégén a hazai U18-
as jégkorongbajnokság 

2011/2012-es idénye, ám az első, 
bukaresti tornán két találkozót is 
elnapoltak. Az U12-es bajnok-
ság alsóházában (7–12. hely) az 
egész tornát elhalasztották, mivel 
a csapatok nem tudtak elutazni 
Buzăuba az elmúlt heti hóvihar 
miatt. Kézdivásárhelyen viszont 
lejátszották az U12-es Szuperliga 
mérkőzéseit.

Székelyudvarhelyen az U10-es 
bajnokság Északi-csoport harma-
dik fordulóját rendezték, a tornán a 
Gyergyószentmiklósi ISK I. és ISK 
III., a Csíkszeredai Csíki Hiúzok, 
a Gyergyócsomafalvi Délhegy, a 
Csíkszentdomokosi Márton Áron 
Iskola, a Csíkkarcfalvi HC Madicsa 
és a Marosvásárhelyi HC Maros 
csapatai vettek részt. Ebben a kor-
osztályban eredményt nem írnak, 
bajnokot nem hirdetnek, a torna 
végén minden csapat érmet kapott.

Eredmények
U18: Gyergyószentmiklósi ISK 

– Steaua 1–3 /Muşat, illetve Fülöp, 
Benedek, Orbán/; Steaua – Galaci 
Dunărea 3–5 /Sotir, Dumitru 2, 
illetve Munteanu 3, Spiridon 2/; 
Dunărea – Gyergyószentmiklósi 
ISK 3–4 /Horghidan, Spiridon 
2, illetve Csergő 2, Vasiliu 2/; 
ISK–HSC Csíkszereda – Steaua 
1–9 /Dumitru, illetve Trancă 
3, Egyed 2, Molnár, Hildebrand, 
Részegh, Okos/.

Az ISK–HSC Csíkszereda – 
Dunărea és az ISK–HSC – Gyer-

gyószentmiklósi ISK találkozókat a 
bajnokság második tornája kereté-
ben, február 17. és 19. között Csík-
szeredában játsszák le.

U12: Szuperliga: Galaci Du-
nărea – ISK–HSC Csíkszereda I 
0–20 /Bartalis 4, Részegh 4, Ilyés 3, 
Zsigmond 3, Kánya 3, Vízi, Gecse, 
Casaneanu/; Gyergyócsomafalvi 
ISK–Délhegy – ISK–Progym 
Gyergyószentmiklós 1–8 /Karda 
E., illetve Csata 2, Szakács 2, 
Sándor O., Sándor C., Rancz, 
Benedek/; ISK–HSC II – HC 
Bikák–KSE Kézdivásárhely 5–1 
/Benedek T. 2, Kürtös 2, Antal, 
illetve Danalisi/; ISK–HSC I – 
ISK–Progym 9–1 /Zsigmond 
4, Bartalis, Ilyés, Szabó, Vízi, 
Kánya, illetve Sándor O./; ISK–
HSC II – Dunărea 4–2 /Farkas, 
Borbáth, Boldizsár, Kristó, il-
letve Diaconu, Vânătoru/; HC 
Bikák–KSE – ISK–Délhegy 4–0; 

ISK–HSC I – HC Bikák–KSE 
17–0 /Gecse 4, Kánya 4, Bartalis 
3, Részegh 2, Casaneanu 2, Ilyés, 
Vízi/; ISK–HSC II – ISK–
Délhegy 6–3 /Kovács 2, Boldi-
zsár 2, Farkas, Becze, illetve Karda 
T., Karda E., Borsos/; Dunărea 
– ISK–Progym 1–4 /Sándor O., 
Csata, György, Ambrus/; ISK–
HSC I – ISK–Délhegy 35–0 /
Bartalis 8, Casaneanu 7, Részegh 
7, Ilyés 7, Vízi 2, Kánya 2, Gecse, 
Albert/; ISK–HSC II – ISK–
Progym 4–1 /Kedves 4, illetve 
Ambrus/; HC Bikák–KSE – 
Dunărea 5–3; HC Bikák–KSE 
– ISK–Progym 1–12 /Sán-
dor C. 2, Szakács 2, György 2, 
Ambrus 2, Benedek, Sándor O., 
Boroso, Rancz/; Dunărea – ISK–
Délhegy 5–3 /Karda E. 2, Karda 
T./; ISK–HSC I – ISK–HSC II 
8–1 /Bartalis 3, Részegh 3, Ilyés, 
Gecse, illetve Dósa/.
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Támadásban tegnap este jobbak voltak a csíki hokisok fotó: csíki zsolt

Hozó Levente és a Csíki Hiúzok Székelyudvarhelyen játszottak a hétvégén

HirdeTéSeK

VEzEt a HSC a MOL LigaELődöntőbEn

A szerencse is kellett a sikerhez
Vendégsiker Gyergyóban

Elmaradt a Steaua és Galaci 
Dunărea péntekre kiírt hazai 
jégkorong bajnoki mérkőzése, 

mivel a Duna-partiak a hóvihart mi-
att nem jutottak el a fővárosban. Teg-
nap viszont Gyergyószentmiklóson 
nyertek a galaciak.

Hamar vezetést szerzett a 
Progym a galaciak ellen, Neagoş az 
első Progym-helyzetet értékesíti, a 
gólt követően is pörögtek a piros-
fehérek, ám Andrei a 10. percben 
egyenlített. A gól után többször is 
emberhátrányba kerülnek a hazai-
ak, sikerül kivédekezniük a fórokat, 
majd a szünet előtt Daradics újra 

vezetéshez juttatja a gyergyóiakot. A 
szünet után Baron egyenlített, majd 
Ruzicka L. emberhátrányból sze-
rezte meg a Duna-partiaknak a 
vezetést, a meccs felénél azonban 
Daradicsnak sikerül egálra hozni 
az állást. A záró harmad elején 
Ruzicka L. újra előnyhöz juttatta 
a vendégeket, a hazaiaknak azon-
ban rengeteg helyzet kihagyása 
mellett nem sikerül újra kiegyen-
líteni.

Eredmény: Progym – Dunărea 
3–4 (2–1, 1–2, 0–1) /Neagoş (3.), 
Da radics (20., 31.), illetve Andrei (10.), 
Baron (21.), Ruzicka L. (25., 41.)/.
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Halasztások az U18-as bajnokságban
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Napról napra
szabadidő

ma

Hétfő
Az év 30. napja, a hátralevő napok szá-

ma 336. Napnyugta ma 17.15-kor, napkelte 
holnap 7.36-kor. 

Isten éltesse 
Martina és Gerda nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Martina jelentése Mars 

istenhez hasonló, merész, bátor, a germán 
eredetű Gerda ágat, vesszőt jelent. 

Január 30-án történt 
1835. Először követtek el merényletet 

amerikai elnök ellen, egy elmebeteg festő 
kétszer lőtt rá Andrew Jacksonra, aki sértet-
lenül élte túl a támadást. 

Január 30-án született 
1621. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem 
1818. Görgey Artúr honvédtábornok 

Január 3o-án halt meg 
1556. Tinódi Lantos Sebestyén költő, 

énekmondó 
1948. Mahátma Gandhi indiai politikus 

felhívás

Azokat a csíkszeredai lakhellyel ren-
delkező személyeket, akik 1961 és 1989 
közötti katonai szolgálatuk alatt munkát 
is végeztek, és akik 2012. január 9. és 12. 
között bejelentkeztek az RMDSZ Csík-
szereda Városi Szervezeténél, ma délután 
17 órára alakuló ülésre várják a megye-
háza márványtermében. Az érintettek 
hozzák magukkal a személyazonossági 
igazolványukat és 10 lejt a szervezet-be-
jegyzési költségek fedezésére. Érdeklődni 
a 0266–3101836 és 0743–663590-es te-
lefonszámokon lehet.

élelmiszer-támogatás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
Szo ciális Közszolgálata ezúton tájékoztat-
ja az érintetteket, hogy az Európai Unió 
intervenciós tartalékaiból származó élel-
miszer-támogatás – a személyenkénti 8 kg 
rizs, 14 kg finomliszt, 9 kg kukoricaliszt, 2 
kg tészta, 1,1 kg keksz és 1,5 kg tejpor – a 
MADEZIT Kft. Szentlélek út 49/B szám 
alatti raktárában vehető át február 15-ig, 
naponta 10–14 óra között. A február 16–
29. között időszakban a pótlistán szereplő 
személyek igényelhetik a támogatást. Szük-
séges iratok: személyazonossági igazolvány 
és az utolsó havi jövedelmi, illetve nyugdíj-
szelvény. Az élelmiszer-támogatásra a szoci-
ális támogatásban részesülők, a segélyezett 
munkanélküliek, a súlyos és nagyon súlyos 
sérültek (I. és II. fokozat), valamint a kis-
nyugdíjasok (400 lejnél kevesebb nyugdíj) 
jogosultak.

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 
Marketing: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 
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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Előadás
Székelyudvarhelyen, a Hargita Megyei 

Ha gyományőrzési Forrásközpont előadóter-
mében ma 16 órától a Hargita Megyei Művé-
szeti Népiskola kihelyezett tagozatainak zenés 
előadását kísérheti figyelemmel a közönség.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (január 30.–február 5.) 

a következő filmeket vetítik a csíkszeredai 
Fidelitas Egyesület mozitermében: pénteken 
17, szombaton és vasárnap 20 órától a Ha 
eljő a világvége című filmet, a Conan, a bar-
bár című filmet pedig holnap és csütörtökön 
19 órától láthatják. A Féktelen harag című 
filmet szerdán 20 órától, míg szombaton 16 
órától tűzték műsorra. A Zöld darázs című 
filmet csütörtökön 17, szombaton 18, vasár-
nap pedig 13 órától kísérhetik figyelemmel 
az érdeklődők. A Trója című filmet szerdán 
és vasárnap 17 órától tűzték műsorra, míg a 
Scorpions együttes koncertfilmjét pénteken 
20 órától láthatják a mozi és a zene iránt ra-
jongók. A Jégkorszak 3. részének vetítési ide-
je: holnap 17, szombaton 11 órától, a Robin-
son család titka című filmet pedig szombaton 
13, vasárnap 15 órától kísérheti figyelemmel 
a közönség. A Sammy nagy kalandjai című 
mesefilmet vasárnap 11 órától láthatják.

Gyöngyfűző tanfolyam
Gyöngyfűző tanfolyamot szerveznek  fel-

nőttek számára a Kájoni János Megyei Könyv-
tárban február 7.–március 27. között. A képzés 
résztvevői a nyolc héten át tartó foglalkozáso-
kon elsajátíthatják a modern gyöngyfűzés 
alap jait. Oktató: Berényi Zsófia. Helyszín: a 
Kájoni János Megyei Könyvtár – Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának épülete. Időpont: 
hetente egy alkalommal, kedden délután 
17.30–20.30 között. A részvételhez előzetes 
bejelentkezés szükséges. Érdeklődni és jelent-
kezni lehet a 0266–371790-es telefonszámon 
vagy személyesen a könyvtár titkárságán.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 3 közúti balesetben 
3 sérült személyhez, 2 munkabalesethez, 2 
infarktusos esethez, 15 agyvérzéshez, 23 szív-
beteghez, 34 magas vérnyomásos esethez, 13 
csonttöréshez, 8 testi sértéshez, 23 különböző 
traumához, 3 asztmás és 6 epilepsziás krízishez 
riasztották a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve ellátták a 
sérülteket. Továbbá segítséget kértek tőlük 24 
szülés, 14 ájulás, 7 ittas állapot, 6 kómás álla-
pot, 5 gyomorvérzéses eset,  28 nehéz légzés, 
4 görcsös állapot, 1 öngyilkossági kísérlet és 
1 öngyilkossági eset, 11 pillanatnyi elmezavar, 1 
gyógyszer-, illetve 1 alkoholmérgezéses eset, 
48 lázas állapot, 6 hasmenés, 3 allergiás reakció 
és 1 fagyási sérülés esetén. Nyilvános helyről 14 
alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen tizenhárom halottat jegyeztek.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

– Mit különcködsz állandóan, Kázmérka?!
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Rendhagyó zeneóra

A Magyar Kultúra Napja és a Kodály-emlékév tiszte-
letére zenehallgatással egybekötött Rendhagyó zene-
órát tart Mitől magyarabb az 55. zsoltár? Kodály Zol-

tán Psalmus Hungaricus című művének aktualitása címmel 
László Judit zenetanár Székelykeresztúron, a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium Balázs Ferenc-dísztermében holnap 
18 órától. Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont és Székelykeresztúr 
Város Önkormányzata. 

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa 

Sarány István: 
Önkéntes száműzetés

Sarány István interjúkötete a székelyföldi tudományos, 
művelődési élet személyiségeivel készült beszélgetése-
ket tartalmaz. Olyan személyiségek szólalnak meg, akik 

mindennapi munkájuk révén azért fáradoznak, hogy a térség 
peremvidékből központtá váljon. A kérdezőnek és interjúala-
nyainak meggyőződése: a mostoha természeti adottságokat, a 
gazdasági fejlődésben tapasztalt lemaradást csak versenyképes 
tudással lehet ellensúlyozni, csak következetes, kitartó, hittel 
és alázattal végzett munkával lehet behozni. A válaszadók va-
lamennyien önként választották a székelyföldi létet, a peremlét-
ből következő nehézségeket. 

A könyv terjedelme 256 oldal, ára: 32 lej. A könyv megvásá-
rolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi utca 
4. szám, telefon: 0266–316798.
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Negyvenhat új fajt fedeztek fel 
a suriname-i esőerdőben

Negyvenhat olyan faj került elő a 
suriname-i esőerdőben tett expe-
díció során, amelyeket a tudomány 

eddig nem ismert. A dél-amerikai ország 
trópusi erdeit a Conservation International 
nemzetközi természetvédelmi szervezet szak-
emberei kutatták át. A kutatók és a helyi la-
kosok közötti együttműködés révén összesen 
1300 fajt sikerült regisztrálni.

A furcsa megjelenésű fajok közül valószí-
nűleg eddig ismeretlen volt a „cowboy béka”: 
ennek a kétéltűnek a lábát fehér rojtok díszí-
tik, sarkán pedig egy sarkantyúszerű képződ-
mény található. Egy másik színes újdonság egy 
tücsök vagy fürgeszöcske, amelyet a „crayola 
fürgeszöcske” névre kereszteltek élénk színe-
zete miatt. Az egyik új felfedezést – egy pán-
célozott harcsát, amelyet tüskés csontlemezek 
védik a vele egy víztestekben élő piranháktól 
– majdnem megette az egyik vezető. Szeren-
csére a kutatók még időben észrevették a hal 
szokatlan ismertetőjegyeit, és megmentették 

a tudomány számára. A háromhetes expedí-
ció a Conservation International húsz éve fo-
lyó Rapid Assessment Programjának (RAP) 
volt a része. Suriname e vidéke azért különle-
ges, mert úgy lehet több száz kilométert meg-
tenni a levegőben, hogy az ember egyetlen 
utat sem lát, csak összefüggő erdőt – magya-
rázta Trond Larsen, a RAP vezetője a BBC-
hírportálnak. Ilyen érintetlen vadont alig le-
het máshol találni. Larsen rámutatott, hogy 
a természetvédők gyakran a végveszélyben 
lévő területekre összpontosítanak, holott 
ezek az öröknek tűnő vadonok is könnyen 
eltűnhetnek, ha nem figyelnek rájuk. A 
kutatócsapat segített kijelölni a helyieknek 
egy olyan erdőterületet, amelyet semmilyen 
módon nem hasznosítanak a jövőben. A 
körzetet szeretnék majd rezervátummá nyil-
vánítani, biztosítandó az őshonos állatvilág 
érintetlenségét, egyúttal a helyi lakosok 
fenntartható vadászatát és az ökoturizmus 
fellendülését.

A Zsögödi-szoros télen Xantus jános felvétele, Csíkszentkirály
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Felhős, borult lesz az ég, hószállingózás is 
előfordulhat. A keleti, északkeleti szél gyakran 
megélénkül, helyenként kissé megerősödik.

A teázást – teafűgyűjtést, szárítást, cso-
portosítást, majd főzést – mindig is benső-
séges családi rituálénak tartottam. Az csak 
ránk tartozott. Már csak azért is, mert nem 
kevésszer éppen egy átmeneti legyengülés 
vagy betegségmegelőzés, vagy éppen tartó-
sabb nyavalya kezelésére alkalmaztuk. Te-
hát inkább a családi gyengeségekkel függött 
össze, nem pedig a vendéglátás, közösségi 
megmozdulások része volt. Arra ott volt 
a kávé. A fekete leves. Ami mindig kéznél 
volt és van. Amint betoppan a vendég, még 
a kabátját sem vetette le, már friss kávéil-
lat lengi be a lakást, és ellentmondást nem 
tűrve, le is gyúrjuk a hálónkba vetődött 

látogató torkán a már sokadik feketét. So-
kadik, mert neki is azzal kezdődött otthon 
a napja, a szeme még ki sem nyílt, és szíve 
első gondolatával már fel is hörpintette az 
aromás ébresztő, frissítő nedűt. Ebbéli füg-
gőségemet a véletlenek sorozata sodorta ve-
szélybe: először is, betévedtem egy teázóba. 
Hm, micsoda illat. A nyugodt, füstmentes 
környezet, a kedves kiszolgálás és az aszta-
lomon gőzölgő, föld alatt érlelt füvek keve-
rékéből készült ital – ez így együtt sok volt. 
Sok volt a jóból. Elnézve a rubinteát és 
tobzódva a sárga páragőzben úgy éreztem, 
hogy kávéfüggőségemet teázási szenvedély-
re szívesen elcserélem.

Függőségemet
másikra cserélném

      villanás n Darvas Beáta

skandi  készítette: benedek enikő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.január30.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. február 15-ig kell beküldeni.

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