
A HArgitA megyei 
szenátor nem szAkAdt 

el A politikától

Verestóy: 
Egyedi 
csoda 
az élet

„A testi hanyatlás lelki 
megerősödéshez vezetett” – 
nyilatkozta lapunknak adott 

interjújában dr. Verestóy Attila. 
A szenátor szépen gyógyul 

tavaly novemberben 
elszenvedett, súlyos balesete 

után, de azt mondja, 
sérülésein túl leginkább 

közösségünk jövőjéért aggódik. 
A politikus előrehozott 

választásokat, s újbóli RMDSZ-es 
parlamenti jelenlétet 
szeretne. > 5. oldal

hiRDetéSek

2012. január 31., kedd kÖZÉLeTI naPILaP | I. (XXIV.) ÉVf., 20. (6187.) SZám | 16 oLdaL ára 1 Lej

VilágHáló Vidéken is

Terjeszkedő 
szolgáltatók

A multinacionális és a kisebb 
helyi cégeket egybevetve 

Udvarhelyszéken mintegy tizen-
öt internetszolgáltató működik, 
amelyek a 126 település mintegy 
85 százalékának képesek hozzá-
férést biztosítani a világhálóhoz. 
2011 decemberétől a Távközlési 
Minisztérium alárendeltségébe 
tartozó állami cég, a Radiocom 
már magánszemélyeknek is szol-
gáltat, így Székelyudvarhely peri-
fériáin, valamint a nehezen meg-
közelíthető falvakban is el-
érhető a szélessávú internet. 
Idén uniós pénzekből 121 
Hargita megyei települést finan-
szíroznak.
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Dr. Verestóy Attila. November óta más szemmel nézi a világot foTó: baLáZS aTTILa

Rendkívüli tanácsülést 
hívtak össze 5

hargitanépe 

2korcsolyapálya 
a Bethlen lakótelepen

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3340ì
1 amerikai dollár USD 3,3020î
100 magyar forint hUF 1,4651î

4Aggódnak tóásó előd 
udvarhelyi rokonai

Nagyban, s mégsem
A számok azt mutatják, hogy 

valóban húzóágazat lehetne a pi-
tyókatermesztés, ha a megtermelt 
mennyiséget haszonnal lehetne 
eladni. Ehhez viszont piacképes 
áron, piacképes minőségű 
krumplit kell termelni, 
amelyet szakszerűen kell 
tárolni, csomagolni, értékesíteni, 
netán feldolgozni.
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jégbe fagyott autók

Korcsolyapálya 
a Bethlen lakótelepen

egyetlen gond a szakteremhiány

Mesemaratonra 
készülnek a Cimborások

bár nyáron a legaktívabbak, té-
len sem tétlenkednek a Cimbora 
gyerekek klubja diákjai. a ma-
gyar kultúra napja alkalmával 
nyílt tárlatuk ezen a héten még 
megtekinthető a művelődési 
ház oszlopos termében, a har-
gita Megyei Hagyományőrzési 
forrásközponttal közösen pe-
dig negyedik alkalommal szer-
vezik meg székelyudvarhelyen 
a mesemaratont.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Kevés olyan tanintéz-
mény van, ahová a diá-
kok önkéntesen járnak, 

s az órákon szenvedélyeiknek 
hódolhatnak, az iskolán kívüli 
neveléssel-oktatással foglalkozó, 
székelyudvarhelyi Cimbora Gyer-
mekek Klubja pedig épp ilyen.

– Ez a mi nagy előnyünk, 
hogy aki hozzánk jön, az tényleg 
tevékenykedni akar – mondja Pál 
Csaba igazgató, aki 2006-óta ve-
zeti az intézményt.

Azazhogy intézményeket, 
hiszen a 2010–2011-es tanév-
vel kezdődően alegységként a 
székelykeresztúri és szentegyházi 
Tanulók Házát is az udvarhelyi 
intézményhez csatolták. Ez azt 
jelenti, hogy jelen pillanatban 
mintegy ezerötszáz diákot foglal-
koztatnak a három városban. Tan-
év elején természetesen többen 
jelentkeznek, van lemorzsolódás, 
így a második félévre szoktak 
kialakulni a csoportok, amelyek 
végig kitartanak. Nem véletlen, 

hogy a szaktanárok tavasszal ál-
lítják össze a versenycsapatokat, 
amelyek Hargita megyét képvi-
selik a megyeközi, illetve nyári 
országos versenyeken.

télen is aktívak
A diákok ugyan a nyári időszak-

ban a legaktívabbak, de télen sem 
tétlenkednek. A Magyar Kultúra 
Napja rendezvénysorozat alkalmá-
val a „cimborások” munkájából is 
nyílt kiállítás. A székelyudvarhelyi 
művelődési ház oszlopos termébe 
egy tanévnyi közös munka leg-
jobbjait hozták el: fényképeket, 
varrottasokat, más kézimunkákat. 
Ezen a héten még meg lehet tekin-
teni a tárlatot.

Nemrég a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközponttal 
közösen szervezték meg a Hajnal-
csillag népdalvetélkedőt, és ugyan-
ebben a felállásban készülnek a 
február 15-én esedékes, a városi 
könyvárban megrendezésre váró 
Mesemaratonra. Farsangi bált is 
terveznek február 10-re, most mé-
rik fel az igényt a gyermekek részé-
ről.

Egy gondjuk van: ami-
óta 2008-ban az intézmény 
Bethlenfalváról beköltözött a 
városba, megnőtt ugyan a tanu-
lók száma, de szakteremhiánnyal 
küszködnek. 

– Székhelyünkön van egy épü-
let, ezt kellene bővíteni három-
négy teremmel, pénzhiány miatt 
eddig nem sikerült, de remélem a 
legjobbakat – mondta Pál Csaba 
igazgató.

a függetlenség utca csorgó 
melletti része, valamint a beth-
len lakótelepi posta környéke 
korcsolyapályává vált tegnap 
reggel, mivel a vízszolgáltató 
egyik fővezetékéből nagy meny-
nyiségű víz folyt az úttestre. Va-
sárnap este ismeretlen tettesek 
ellopták az aknatetőt az Aqua 
Nova Kft. 600-as vezetékéről, 
amelyen keresztül felnyomják 
a nyersvizet a víztisztító állo-
máshoz.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A járdákon és az úton is vas-
tag jég képződött a meg-
fagyott víz miatt, több 

autó is jégbe fagyott a környéken. 
Két vezetéken keresztül érkezik a 
nyersvíz az állomásra, ismertette 
lapunkkal Ülkei Erika. Az Aqua 
Nova Kft. marketingigazgatója 
elmondta, hogy az aknafedő meg-
lovasítása után, a szokatlan hideg 
következtében elfagyott a Bethlen 
lakótelepi csorgó feletti vezeték (a 
garázssorok szomszédságában): 
ez okozta azt a csőtörést. – A javí-
tási munkálatokat úgy próbáltuk 
megoldani, hogy a város vízellátá-
sa ne kerüljön veszélybe. Ameny-
nyiben nem tudunk elegendő 

vizet juttatni a 400-as vezetéken 
keresztül, akkor problémák adód-
hatnak a vízellátásban. Felelőtlen 
emberek veszélybe sodorják az 
egész város vízellátását, mivel egy 
ilyen aknatetőnek nem több az 
értéke, mint 6-700 lej. Az ócska-
vasnál még kevesebbet fizetnek 
érte – nyilatkozta tegnap délelőtt 
Ülkei. Arra is kitért, hogy 2007-
ben történt még hasonló meghi-
básodás. Akkor víz nélkül maradt 
a város több mint fél napra. Mi-
vel az úttestre folyt víz az Aqua 
Novatól származik, ezért tegnap 
délelőtt nekiláttak jég eltakarítá-

sának. Az utcák sózását a vállalat 
finanszírozza.

sárga fagyjelzés
Tegnap délelőtt mínusz 17 Cel-

sius-fokot mértek Udvarhelyen. 
Akár mínusz 25 fokig is süllyedhet a 
hőmérséklet: a szokatlan fagy miatt 
sárga jelzésű riadót bocsátott ki az 
Országos Meteorológiai Intézet. A 
jelzés szombaton lépett érvénybe, 
és február 3-án jár le. Ebben a perió-
dusban az ország nagy részén –25 és 
–15 fok között alakulnak a hőmér-
sékleti értékek. Az előrejelzés egész 
Erdélyre vonatkozik.

frissen induló heti rovatunkban a házi kedven-
cekkel kapcsolatos gondolataimat, informá-
cióimat osztom meg Önökkel. Első témaként 
mi sem kézenfekvőbb, mint a megfelelő állat 
kiválasztásáról beszélni.

Ha megfogalmazódott bennünk az igény a 
házi kedvenc tartására, először is a lehetőségeink-
nek (értem itt a napi programunk, szabadidőnk, 
anyagi lehetőségeink, tartási körülmények) a fel-
térképezése lenne a legfontosabb. Ezeknek a valós 
tudatában kell majd kiválasztani először is a fajt: 
kutya, macska, tengerimalac, hörcsög, papagáj 
stb.

Ezután jöhet az érzelmi, esztétikai igényünk-
nek a megfogalmazása. Következő lépésnek aján-
lanám a számunkra megfelelő kedvenc fajtájának a 
kiválasztását, a már megfelelő, reális információk 
figyelembe vételével.

Ha kiválasztottuk leendő kis társunkat, akkor 
körülnézhetünk a piacon, hogy hol is szerezhet-
jük be. Mint mindenben, e területen is óriási a 

kínálat, természetesen az árak szintén nagy ská-
lán mozognak, de ha nem vagyunk hozzáértők, 
ajánlanám, kérjük egy szakember segítségét. Ha 
nem élünk ezzel a lehetőséggel, mindenképpen le-
gyünk körültekintőek és óvatosak, mert könnyen 
felöltöztethetnek minket egy nem megfelelő, jobb 
esetben „csak” drága állattal. Általános szabály-
ként ajánlanám, hogy tenyésztőtől vásároljunk, 
ott ahol láttuk a leendő állatunk szüleit, testvéreit 
(ha lehet, az összest), tartási körülményeit, szemé-
lyesen beszéltünk a tenyésztővel.

Ezek után, ha már sikerült kiválasztani az állat-
kánkat, legyünk türelmesek és készítsük elő a tar-
tási helyét (kennel, terrárium, akvárium, kalitka 
stb.) és csak ezután vásároljuk meg, illetve vigyük 
haza. Mindenképpen megviseli a változás, hát ha 
még nem is megfelelő a környezet vagy folyamato-
san változtatjuk azt.

Leírnék egy pár klasszikus hibát: kellőképpen 
nem előkészített helyre ajándékba adni egy állatot, 
főleg gyerekeknek; a kedvencet csak kimondot-
tan esztétika alapján kiválasztani („tetszik, mert 
olyan aranyos”), és nem venni figyelembe az állat 
tulajdonságait és igényeit; a szükséges kedvencre 
fordítható idő nem megfelelő feltérképezése; az 
anyagi ráfordítás alábecsülése (vásárlási ár és fo-
lyamatos ráköltés); csak a gyerekekre hagyatkozni 
az állat rendezésében.

Végszóként: egy jól megválasztott kedvenc 
öröm, egy rosszul választott pedig nyűg és kiáb-
rándulás.
 Dr. Sándor Zsolt állatorvos

házi KEdVENcEK HogyAN VálAsszuK Ki Házi KEdVENcüNKEt?

„Hű állatodat, óh hallgasd meg ember!
Ne üss, ne verj, légy hozzám türelemmel.
Ha megdolgoztam, adjál innom, ennem,
Ha fázom, adj fedelt melegednem,
Erőmön felül terhet ne halmozz rám, 
Istennek tetsző, hogyha jó vagy hozzám.”

 Pilinszky János

Autó a csőtörés helyszínén. Jégbe fagyva a Függetlenség utca fotó: balázs attila

Tavaly négy országban olvastak. Több mint hatezren 

tavaly rekordszámban jelentkeztek

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Cimbora 
Gyerekek Klubja idén, február 15-én negyedik alkalommal szerve-
zi meg a Mesemaratont. A helyszín ezúttal is a városi könyvár, ahol 
reggel kilenctől este hétig Arany János elbeszélő költeményeiből és 
verses meséiből olvasnak fel.
A 2009-ben életre hívott irodalmi megmozduláson tavaly négy or-
szág negyvenhét településén összesen több mint hatezren olvastak 
fel Jókai műveiből. Erdélyből hét megye csatlakozott az esemény-
hez, Hargita megyéből pedig húsz település csaknem háromezer 
olvasója vett részt a felolvasó maratonon. Idén is bármelyik telepü-
lés bekapcsolódhat, a fontos, hogy a megadott napon Arany János 
műveiből olvassanak fel. Jelentkezni a jutka67@freemail.hu e-mail 
címen, illetve a 0758–104725-ös telefonszámon lehet. A résztve-
vők ezúttal is egy személyre szóló könyvjelzőt kapnak ajándékba. 



Körkép
társadalom

A multinacionális és a kisebb 
helyi cégeket egybevetve 
Udvarhelyszéken mintegy tizen-
öt internetszolgáltató működik, 
amelyek a 126 település mint-
egy nyolcvanöt százalékának 
képesek hozzáférést biztosítani 
a világhálóhoz. 2011 decembe-
rétől a Távközlési Minisztérium 
alárendeltségébe tartozó állami 
cég, a Radiocom már magán-
személyeknek is szolgáltat, így 
Székelyudvarhely perifériáin, 
valamint a nehezen megköze-
líthető falvakban is elérhető a 
szélessávú internet. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A Romtelecomot kivéve a 
nagy szolgáltatók csak 
városokon vannak jelen, 

ezért a legtöbb faluban a mai na-
pig hiánycikk a gyors internet. Mi-
vel Udvarhelyszék dombos vidék, 
a szolgáltatók legkönnyebben rá-
dióantennás megoldással tudnak 
terjeszkedni. Vidéken a legjobb 
lefedettsége a székelykeresztúri 
Netternek van (igaz, sokan pa-
naszkodnak a minőségére), a cég 
ötvenöt udvarhelyszéki falu la-
kóinak szolgáltat internetet. Leg-
utóbb Szenttamásra, Fancsalra, 
illetve Homoródalmásra sikerült 
eljutnunk – mondta el lapunknak 
Veres Júlia. A cég munkatársa is-
mertette, hogy terveik között sze-
repel Siklód és Firtosváralja behá-
lózása is, ahová azonban fekvésük 
miatt nehéz a rádiójelet megfe-

lelően szórni. Amennyiben nem 
ütköznek fizikai akadályokba, és 
egy faluban van legalább tíz meg-
rendelő, legtöbb három hónapon 
belül elindítják a szolgáltatást.

A Radiocom eddig kimon-
dottan cégeknek szolgáltatott, 
2010-ben vásárolták a WIMAX-
licencet. Udvarhelyszéken három 
antennát szereltek fel: Udvarhe-
lyen, Varságon és Oroszhegyen. 
A Radiocom kimondottan rádió-

frekvencián szolgáltat WIMAX 
4G-s technológiával – ismertet-
te Szakács Tibor. A cég eladási 
igazgatója elmondta a Hargita 
Népe Udvarhelynek, hogy ez 
hasonló a mobiltelefon-szolgál-
tatók szórási technológiájához, 
csupán egy antennát szerelnek fel 
a megrendelő házához. Az egyik 
szóróantennájuk Udvarhelyen 
van, így a környező falvak, a vá-
ros perifériáján levő házak (Szél-

domb, Csalóka, Szászok tábora, 
Fenyéd) is könnyedén szélessávú 
(2 MB/s) internethez juthatnak. 
Az egyik legnagyobb befekteté-
sük az oroszhegyi ötvenméteres 
oszlop felszerelése volt, amely ti-
zenöt kilométeres körzetben ké-
pes lefedni a falvakat internettel. 
Ez a technológia azért tud stabi-
lan működni, mert nem áll fenn a 
lehetőség, hogy ellopják az opti-
kai kábeleket. 

– Ez a három antenna 
Udvarhelyszék mintegy nyolcvan 
százalékát fedi le, belátja az egész 
Nyikó mentét. Februárban szeret-
nénk egy újabb antennát felsze-
relni Muzsnába, így az a zóna is le 
lenne fedve. A legnagyobb gond 
természetesen Keresztúr térségé-
ben van. Jelen pillanatban meg-
közelítőleg száz kliensünk van, de 
rengeteg kérésünk érkezik olyan 
falvakból, ahol egyáltalán nincs 
internetezési lehetőség – részle-
tezte az igazgató. 

Incze Csongor, Moldován 
József távközlési államtit-
kár tanácsosa elmondta, hogy 
Udvarhelyszéken a száz száza-
lékos lefedettséget már elérhet-
né a Radiocom, amennyiben 
Románandrásfalvára és Etédre 
felszerelnének egy-egy antennát, 
viszont erre nincs megfelelő pénz-
keret. 

– A Távközlési Minisztérium 
saját projektet indított uniós pén-
zekből: Romániában 84 millió áll 
rendelkezésre, hogy a falvakban 
is szélessávú hozzáférést biztosít-
sanak. Reményeink szerint ebben 
az évben kellene, hogy beindul-
jon a projekt, de azt nem lehet 
megmondani, hogy Hargita me-
gye mikor kerül sorra – részletez-
te Incze. A 84 millió euróból 121 
olyan Hargita megyei települést 
finanszíroznak, amelyet most a 
szélessávú internet szempontjából 
fehér foltnak minősítenek – áll 
a minisztérium által kibocsátott 
listán.

Világháló Vidéken is

Terjeszkedő internetszolgáltatók
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Behálózzák Udvarhelyszéket. A környező falvak is szélessávú internethez jutnak fotó: balázs attila

hirdetés

0733–553014

hargitanépe Udvarhelyszék, Székelyföld, az ország és a nagyvilág hírei

Velünk teljes a kép Ingyenes próbaolvasás!

„Népünk életében nagy szerepet játszik a pityóka, melyet 
nagyban – de mégsem elég nagyban – termelnek” – írja jobb 
sorsra érdemes, ma is megszívlelendő Csíkmegyei füzetek című 
művében Vitos Mózes. A hányatott sorsú egyházfi, aki népe 
felemelkedéséért küzdött minden rendelkezésére álló fórumot 
kihasználva, megállapítja: „Bár tíz rész pityókában alig van 
egytized rész tápanyag – a többi vízrész –, mégis sok szegény 
és népes család egész éven ezzel tengeti életét.” Hozzáfűzi azt is, 
hogy „alig van család, még az uriakat sem véve ki, hol napjá-
ban legalább egyszer elő nem fordulna”.

A jeles szerző leírja 1894 és 1902 között írt művében, 
hogy „Csíkban a pityókát ezelőtt mintegy 50-60 évvel s csak-
nem erőszakkal honositották meg teljesen”.

Vitos számba veszi gazdasági szempontból is a burgo-
nyatermesztést: „Csíkban évenkint mintegy 4381 hold te-
rületet ültettek be pityókával. Egy hold után terem 24,000 
métermázsa és hoz 29 frt 4 kr jövedelmet. Hát a hármas 
határrendszer beállitásával csupa pityókából mily szép jö-
vedelmet lehetne összekaparni?”

Láthatjuk, hogy 110 évvel ezelőtt is ugyanaz volt 
a helyzet, mint manapság: a krumpli a térség lakóinak 
egyik fő élelme; nagyban, de mégsem elég nagyban ter-

mesztik;  korszerű technológiákkal pedig akár jövedelme-
ző is lehetne a termesztése.

A székelyföldi pityókát is éppen olyan legendák öve-
zik, mint a vendéglátást: mondogatják róla, hogy a térség 
egyik húzóágazata lehet a krumplitermesztés, akárcsak a 
turizmus. De csak lehet…

Tavaly a mezőgazdasági minisztérium adatai szerint 
4,6 millió tonna krumpli termett az országban. A brassói 
burgonyakísérleti intézet honlapján pedig az olvasható, 
hogy ennek a krumplimennyiségnek mintegy 5 százalékát 
használják ipari célokra. Az Egyesült Államokban és Ka-
nadában például 60-65 kg krumplit használnak évente 
személyenként, ennek 57 százalékát feldolgozva különböző 

krumpliterméknek. Nagy-Britanniában 97 kiló pityókát fo-
gyasztanak fejenként, ennek mintegy felét feldolgozva. Mife-
lénk a 95 kiló fejenként stimmel, felzárkóztunk Angliához, 
de, mint fennebb már megjegyeztem, ebből a feldolgozott 
krumpli aránya alig 5 százalék.

Hargita megyében közel 11 ezer hektáron termesztettek 
krumplit tavaly, hektáronként több mint 20 tonna termést ta-
karítottak be. Azaz kb. 220 000 tonna pityóka termett nálunk, 
az országban termelt mennyiségnek nem egészen 5 százaléka. 

A számok azt mutatják, hogy valóban húzóágazat lehetne 
a pityókatermesztés, ha a megtermelt mennyiséget haszonnal 
lehetne eladni. Ehhez viszont piacképes áron, piacképes minő-
ségű krumplit kell termelni, amelyet szakszerűen kell tárolni, 
csomagolni, értékesíteni, netán feldolgozni.

Azaz üssük fel időnként Vitos Mózes könyvét, és szívleljük 
meg megállapításait, intelmeit. Például azt, hogy korszerű 
gazdálkodást kell folytatni, szövetkezni kell a termesztés, a tá-
rolás, az értékesítés, netán a feldolgozás terén is. S akkor már 
csak a jó termésért kell imádkozni.

Nagyban, s mégsem
           NézőpoNt n sarány istván



Tegyünk arról, hogy Előd ügye 
ne merüljön feledésbe. Emlé-
keztessünk mindenkit, hogy ő 
még mindig ott van, bezárva, 
börtönben – erre kérték szer-
kesztőségünket a 2009 áprili-
sa óta Bolívia fővárosában, La 
Pazban fogva tartott, és terro-
rista összeesküvéssel vádolt 
Tóásó Előd székelyudvarhelyi 
rokonai, akik remélik, még egy 
olyan „furcsa” országban is, 
mint Bolívia, előbb-utóbb győz-
ni fog az igazság. 

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

Udvarhelyen többen is 
élénk figyelemmel kö-
vetik a Dél-Ameriká-

ban lassan harmadik éve fogva 
tartott Tóásó Előd sorsának 
alakulását, illetve vannak, akik 
rokonként aggódnak érte. A 
Szombatfalván élő Tóásó Teréz 
keresztanyja Tóásó Elődnek – 
férje és Előd édesapja testvérek, 
így a televízión érkező híreken 
túl családi szálakon, rokoni csa-
tornákon keresztül is kapnak in-
formációkat Elődről. 

– A hetedik tárgyalását halasz-
tották el. Előd azt mondta, bízik 
abban, hogy kiderül az igazság, 
nemcsak az ő ügyében, hanem a 
többi fogvatartott esetében is. Ő 
tehát mindannyiuk igazát reméli – 
magyarázta lapunknak Tóásó Te-
réz, aki arra kért, emlékeztessük az 
udvarhelyszékieket: keresztfia még 
mindig a La Paz-i börtönben ül.

Mint mondta, édesanyja ko-
rai halálát követően oda akarta 
venni magához, édesapja viszont 
nem egyezett ebbe bele, de olyan 
év nem volt, hogy ne jött volna el 
hozzájuk látogatóba.

– Edit, a testvére a gimná-
ziumban iskolázott, Előd pedig 
Szovátán, de sokszor átjárt akkor 
is, mert szerette itt. Értelmes gye-
rek volt. Szeretem – mesélte Tó-
ásó Teréz, majd a mindenki által 
feltett kérdéssel folytatta: – Mit 
keresett ott Előd? Hát milyen az 
ember. Szabad volt, kíváncsi, el 
akart valamit érni, pénzt akart 
keresni. 

Édesapja nemzetszeretőnek, 
szépen nevelte, és nem volt köze 
Bolíviához – állapította meg Előd 
keresztanyja, aki úgy véli, Bolívia 
igencsak „furcsa” ország. 

– Olyanok közé van bezárva, 
akik az ottani ellenzéknek számí-
tanak, tehát mind normálisabb 
emberek. Szerencsére világszerte 
sok támogatója is van. Van példá-
ul egy magyar nő, akinek rendsze-
resen pénzt adnak a támogatók, 
és hetente bevisz egy adag ételt, 
a börtönben ugyanis nem adnak 
ételt – mesélte Tóásó Teréz.

Az aggódó nő reméli, hama-
rosan fejlemények is lesznek ke-
resztfia ügyében. 

– Édesapjával tartjuk a kap-
csolatot, onnan, meg a tévéből 
érkeznek a hírek. Nem könnyű, 
hisz közel áll Előd hozzánk – 
mondta Teréz néni, aki legutóbb 
bolíviai útja előtt fél évvel ta-
lálkozott Előddel. – Innen sok 
mindent nem tehetünk, nem 
nagyon tudjuk támogatni Elő-
döt. Pénzt küldtünk, de támo-
gatókból van elég, így inkább a 
pere jó irányú alakulásán lenne 
most már a lényeg – nézett előre 
Tóásó Teréz. 

A Székely Szeretet-
szolgálat ügyvédet 
biztosított
Mint ismeretes, a magyar 

állampolgárságú Tóásót azzal 
vádolják, hogy Rózsa Flores 
Eduardóval együtt merényletet 
tervezett Evo Morales elnök ellen. 
A terrorista összeesküvési ügynek 
harminckilenc gyanúsítottja van. 
A történetben a legfrissebb fejle-
mény az, hogy az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosságának különleges 
eljárásokkal foglalkozó részlege 
nemrég értesítette Tóásó Előd 
testvérét, Tóásó Editet, hogy az 
ENSZ önkényes fogvatartásokat 
vizsgáló munkacsoportja függet-
len jogi szakértők vizsgálata alap-
ján felszólította Bolívia kormá-
nyát, hogy – mivel önkényesen 
tartják fogva a magyar állampol-
gárságú Tóásó Elődöt – azonnal 
engedjék szabadon. Az önkényes 
fogvatartásokat vizsgáló mun-
kacsoport tíz oldalas jelentésben 
megállapítja, hogy Tóásót letar-
toztatási parancs nélkül, jogtala-
nul tartoztatták le, a cochabambai 
bíróság nem illetékes az ügyben, 
ezért az ott két részletben lefoly-
tatott vádemelési összefoglaló 

tárgyalás nem volt jogszerű. A La 
Pazban tervezett tárgyalás illeté-
kesség hiánya miatt nem jogszerű, 
Tóásó Előd ügyét kizárólag Santa 
Cruzban lehet lefolytatni, továbbá 
Bolívia megsértette az ártatlanság 
vélelmét azzal, hogy a letartóztatás 
pillanatától bűnösnek mondták ki 
számtalan interjúban, nyilatkozat-
ban, óriásplakátokon és választási 
kampányban, illetve a jogi szak-
értők szerint nem tartották be a 
tizennyolc hónapra maximalizált 
előzetes letartóztatási szabályt. A 
munkacsoport jelentésében sérel-
mezi, hogy a letartóztatást követő 
harminckettő hónap alatt nem 
került sor a vádemelési tárgyalásra 
(még mindig az eljárási szakasz-
ban tart az ügy). Több ponton 
megsértették a független, tisztes-
séges bírósághoz és tárgyaláshoz 
való jog nemzetközi szabályait. Az 
is a témával kapcsolatos újdonság, 
hogy a Székely Szeretetszolgálat 
vállalja egy nemzetközi hírű jog-
védő, Santa Cruzban élő ügyvéd 
megbízásának összes költségét, 
így az elkövetkező tárgyalásokon 
ő fogja a magyar állampolgársá-
gú erdélyi magyar férfi védelmét 
ellátni.
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Rokoni AggodALmAk

„Ne feledjük: 
Tóásó Előd még börtönben van!”

SzékELykERESzTúR

Megújuló 
kisváros

Többször vágtak szalagot ta-
valy Székelykeresztúr elöljárói. 
A 2011-es év beruházásainak 
összértéke több mint 3 millió 
600 ezer lej – tudtuk meg Tó-
dor Jenő beruházás-felügye-
lőtől, aki ismertette azokat a 
megvalósításokat, amelyek ki-
emelkedő fontossággal bírnak 
a keresztúriak számára.

A leglényegesebb és leglátvá-
nyosabb beruházások tavaly az 
utcák, járdák felújítását célozták 
– tudtuk meg az önkormány-
zat munkatársától. Ezek közül a 
Szécsi András utca rendbetétele 
talán az év beruházásának is te-
kinthető. A munkálatok 1,2 mil-
lió lejbe kerültek, felújították az 
úttestet, elvezették az esővizet, 
bicikliutat építettek, az úttest két 
oldalán pedig járdát képeztek ki.

Útjavításoknál még említésre 
méltó az Arany János utca újra-
aszfaltozása, járdákat építettek 
Fiatfalván és Betfalván 150, il-
letve 390 méter hosszúságban, 
és megkezdődött a Kertek utca 
felújítása is. Továbbá bővítették 
a szennyvízhálózatot Fiatfalván, 
a Coșbuc utcai csatornát rácsatol-
ták a Budai Nagy Antal utcaira.

A még folyamatban lévő 
munkálatokat ismertetve Tódor 
Jenő elmondta, hogy elkezdték a 
timafalvi ravatalozó építését.

– Új lakónegyed körvonalazó-
dik, a jövendőbeli Dávid Ferenc 
negyed, ahol az ifjúsági ANL-
lakások épülnek. A már kész épü-
letek mellett tavaly megkezdődött 
a víz- és szennyvízhálózat kiépí-
tése, az utcatervezés, a gázvezetés 
tervezése, összesen mintegy 157 
ezer lej értékben – tette hozzá Tó-
dor, megjegyezve:  a derítőállomás 
korszerűsítésében az önkormány-
zat önrésze 500 ezer lej volt, ez a 
befektetés sem elhanyagolandó.

Mint mondta, az önkormány-
zat finanszírozta a tereprendezést 
a Zeyk Domokos Iskolaközpont 
ingatlanjánál, hozzáférhetősé-
get biztosítva az Orbán Balázs 
Gimnázium új épületéhez és az 
új sportcsarnokhoz egyaránt: 
a járdák, parkolók, bekötőutak 
építése, valamint a gáz és a fűtés 
bevezetése is az önkormányzat 
feladata volt.

 Bartha Noémi

> Ittas sofőrt fogtak Farkaslakán. 
A székelyudvarhelyi rendőrök járőrö-
zés közben ittas sofőrt fogtak vasárnap 
Farkaslaka községben. 

A 30 éves helyi B. Z.-t az udvarhelyi 
közlekedésrendészek egy rutinellen-
őrzés során állították meg, amint az 
alkoholos befolyásoltság alatt vezette 
autóját. 

A helyszíni alkoholteszt B. Z. lehe-
letében 0,57 mg/l alkoholt állapított 
meg, majd a további vizsgálatok el-
végzése érdekében a székelyudvarhelyi 
kórházba szállították. A sofőr ellen it-
tas vezetés gyanújával eljárás indult.

> Orbán Balázsra emlékeznek. 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hiva-
tala és a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénz-
tára Orbán Balázs születésének 183. 
évfordulója alkalmából ünnepi meg-
emlékezést szervez. Az ünnepély 2012. 
február 5-én, vasárnap 12 órakor kezdő-
dik. A 0733–313037-es telefonszámon 
várják mindazok jelentkezését, akik 
szeretnének az emlékezés virágaival tisz-
telegni a legnagyobb székely Udvarhely 
központjában található szobránál A 
megemlékezésen fellép a Balázs Ferenc 
Vegyeskar, majd Bunta Levente pol-
gármester mond beszédet. Simó Anita, 

az Orbán Balázs Általános Iskola VIII. 
osztályos diákja elszavalja Csata Ernőtől 
A szülőföld parancsát, majd Miklós Zol-
tán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója 
köszönti az ünneplőket. Gajevszkij Klá-
ra, a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárá-
nak tagja a Láthatatlan lobogót szavalja 
Wass Alberttől. A koszorúzást követően 
felhangzik majd a Szózat, a székely és a 
magyar himnusz. Orbán Balázs Len-
gyelfalván született 1829. február 3-án. 
Íróként, néprajzi gyűjtőként, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja-
ként vált híressé, a legnagyobb székely-
ként is emlegetik.hí
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Tóásó Teréz. Reméli fejlemények is lesznek keresztfia ügyében fotó:  balázs attila

napirenden

Körkép



„A testi hanyatlás lelki megerő-
södéshez vezetett” – nyilatkoz-
ta lapunknak adott interjújában 
dr. Verestóy Attila. A szenátor 
szépen gyógyul tavaly novem-
berben elszenvedett súlyos 
balesete után, de azt mondja, 
sérülésein túl leginkább közös-
ségünk jövőjéért aggódik. A 
politikus előrehozott választá-
sokat, s újbóli RMDSZ-es par-
lamenti jelenlétet szeretne.

– Mi történt 2011. november 
17-én?

– Nagyváradra igyekeztem, 
amikor Kőrösfőnél autóm meghi-
básodott. Mint később kiderült, 
a mögöttem lévő sofőroktató 
– látva, hogy nem tudom tarta-
ni az egyenes utat, irányíthatat-
lanná válik a jármű – már nyúlt 
is a telefonjáért, hogy segítséget 
hívjon, mert látszott, hogy el-
kerülhetetlen az ütközés. Mikor 
ráeszméltem, hogy baj van, csak 
arra figyeltem, nehogy az útszéli 
vásárosoknak csapódjak. Másnak 
nem is esett baja, a szemből jövő 
kamion sofőrjének sem. Az au-
tóm és én törtem össze. Azt kell 
mondanom, szerencsémre nem 
közlekedtem nagy sebességgel, el-
lenkező esetben lehet, hogy nem 
úszom meg ennyivel... Azért így is 
el lehet képzelni, mit jelent fron-
tálisan ütközni egy kamionnal.

– Milyen sérüléseket szenve-
dett?

– Kezem, lábam, kulcscson-
tom és több bordám is eltört, a 
zúzódások, véraláfutások még 
mindig nem tűntek el nyomta-
lanul. Törött bordáim gyorsan 
rendbe jöttek, a kulcscsontom 
másként ugyan, mint eddig, de 
újra működik. Titánium lapok és 
csavarok tartják össze a kezemet, 
de hála istennek már újra mozga-
tom. A lábam... nos, az más törté-
net, csak egy hónap múlva állha-
tok rá, s a csavarok miatt még so-
káig beriasztja majd a repülőterek 
fémérzékelőit.

– Másként látja azóta a vilá-
got?

– Az első perctől nagyon so-
kan mellettem álltak, s ez sokat 

segített, miként az is, hogy kivá-
ló szakemberek kezébe kerültem. 
Sok mindenben fordulópontot 
jelentett életemben az a nap: átér-
tékeltem, hogy mi fontos és miért 
egy ember életében. Hosszú ideig 
puszta szemlélője voltam az élet-
nek – saját életemnek is... Ennek 
ellenére azt mondom, a testi ha-
nyatlás lelki megerősödéshez ve-
zetett. A csont beforr, ugye, még 
ha nehezen is, ezt nem lehet siet-
tetni, ki kell várni türelmesen. Az 
események pörgésében az ember 
nem mindig tudja, mit és hogyan 
kell cselekedni, de most már más 
szemmel nézem a világot, a kör-
nyezetemet, és ez sokat számít 
majd a jövőben. Megtanultam ér-
tékelni a legapróbb dolgokat is. El 
tudja képzelni azt az érzést, ami-
kor hosszú idő után újra ceruzát 
foghattam a kezembe és le tudtam 

írni vele a nevem? Ezeket az apró 
örömeket csak akkor tudja átélni 
az ember, ha ráébred, hogy az élet 
egyedi csoda...

– Gondolom, törések ide, zúzó-
dások oda, nem tud kiszakadni a 
politikai életből.

– Nem bizony, napirenden 
vagyok a történésekkel, esemé-
nyekkel, hiszen naponta, habár 
csak telefonon keresztül, de tar-
tom a kapcsolatot a megyei ve-
zetőkkel, Sándor Kálmánnal, az 
Udvarhelyszéki RMDSZ ügy-
vezető elnökével, valamint Bíró 
Barna Botonddal, otthoni iro-
davezetőmmel. Rajtuk keresztül 
továbbra is hatékonyan segítem 
az önkormányzatok munkáját. 
Például a hét végén kérésemre 
Tánczos Barna államtitkár láto-

gat el Székelyudvarhelyre, ahol 
találkozik Udvarhelyszék polgár-
mestereivel és a vidékfejlesztési 
pályázatokkal, illetve az infras-
trukturális fejlesztésekkel kapcso-
latosan felmerülő kérdésekre ad 
választ. Másik példa: december 
utolsó napjaiban segítségemmel a 
kormány tartalékalapjából jelentős 
összegekhez jutottak azok a tanin-
tézmények, amelyeknél felújítási 
munkálatok vannak folyamatban: 
a máréfalvi Nyírő József Általános 
Iskola, a korondi Általános Iskola, 
Udvarhelyen a Mária Valéria-épü-
let, hogy csak néhányat említsek. 
Jelenleg azon dolgozom, hogy mi-
nél több nyertesünk legyen Har-
gita megyében a vidékfejlesztési 
pályázatok terén. Közös munkánk 
eredménye, hogy aláírás előtt áll a 
Homoród–Küküllő Leader-térség 
keretszerződése.

A bukaresti jelenlétre tovább-
ra is szükségünk lesz. Igaz, ehhez 
megbízható, a választók bizalmát 
élvező politikai szereplőket kell, 
hogy „színpadra állítson” az erdé-
lyi magyarság. Kemény próbaté-
tel előtt állunk, semmiképp sem 
szabad egymással szembefordul-
nunk, mert elveszíthetjük az esé-
lyét annak, hogy saját dolgainkról 
dönthessünk és az ország dolgaiba 
beleszólhassunk. Aggasztó, hogy 
egyesek azt mondják, nem muszáj 
jelen lenni a román parlamentben. 
Sokat tépelődöm, aggódom. Ve-
szélyben az egységünk, megmara-
dásunk egyik záloga. Tudatában 
kell lennünk annak, hogy nálunk 
nélkül senki nem fogja a mi érde-
keinket képviselni.

– A nehéz gazdasági helyzet 
mennyire nyomhatja rá bélyegét a 
politikai élet alakulására?

– Látjuk, mi történik naponta 
különböző városok utcáin... Azt 
azonban nem szabad elfelejteni, 
hogy a nehéz gazdasági helyze-
tet nem mi idéztük elő, az okok 
sem mostaniak. A megszorító lé-
péseket azért támogattuk, hogy 
lehetőség nyíljon kikerülni a gaz-
dasági válságból, visszafordítható 
legyen a recesszió.

– Támogatja az előrehozott vá-
lasztások ötletét?

– Igen. Tény és való, meg-
rendült a választók bizalma a 
kormányban, ezért indokolt 
lenne megkérdezni őket is, mi-
lyen politikusokat, milyen par-
lamentet akarnak, s a választ 
egy mihamarabbi voksoláson 
adják meg. Hangsúlyozom: sa-
ját sorsunk felett mi kell, hogy 
rendelkezzünk, ezért össze kell 
fogni az erdélyi magyar közéleti 
szereplőket, a választáson pedig 
egy csapatban, az RMDSZ szí-
neiben kell pályára lépni. Ott 
kell lenni a parlamentben, meg 
kell védeni közösségünket, hogy 
ne csak múltunk, hanem jövőnk 
is legyen itt, a szülőföldünkön. 
Fel kell építsük autonómiánkat 
létre kell hozni azt a fejlesztési-
adminisztratív régiót, amelynek 
legyen Székelyföld a neve. Vagy 
Tündérkert, mint valaha...

 Jakab Árpád

A HARgitA Megyei SZenátoR neM SZAkADt el A politikától

Verestóy: Egyedi csoda az élet
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> Molnár: gáncsol a rendőrség, a 
polgármester. A Közbiztonságért Tes-
tülettel kapcsolatos észrevételeit küld-
te el lapunknak nyílt levél formájában 
Molnár Miklós székelyudvarhelyi városi 
tanácsos. „Amikor Nagy Pállal és Jakab 
Attilával közösen megfogalmazódott 
bennünk a Közbiztonságért Testület 
gondolata, amelyhez aztán további alapí-
tó tagok is csatlakoztak, többen is figyel-
meztettek, hogy ebből még bajunk szár-
mazhat. Azt viszont, legalábbis szemé-
lyesen, soha nem gondoltam volna, hogy 
pont onnan fog érkezni a gáncsoskodás, 
ahonnan biztatást és segítséget vártunk. 

A rendőrségtől, illetve a polgármestertől. 
Azóta a rendőrség úton-útfélen megállít 
és igazoltat, a polgármester pedig baga-
tellizálja és szőnyeg alá próbálja seperni a 
kezdeményezést. Pont a lényeget támad-
ják. A közös fellépést, a közösség erejét. A 
dolog kísértetiesen hasonlít az oly sokat 
hangoztatott nagypolitikai kérdéshez: 
vajon össze kell-e, össze lehet-e fogni 
azokkal, akiknek teljesen más céljaik van-
nak, és akiket közel engedve magunkhoz 
tulajdonképpen lehetőséget teremtünk 
nekik, hogy keresztbe tegyenek? Én sze-
mély szerint hiszek ebben a projektben. 
Ha hozzá tudunk járulni, hogy Udvar-

helyen eggyel kevesebb embert bántal-
mazzanak, eggyel kevesebb lánynak te-
gyenek partidrogot az italába, és eggyel 
kevesebb bajbajutottnak sajátítsák ki az 
ingóságait, már megérte. A polgármes-
ter sárdobálása és fenyegetőzései pedig 
nem érdekelnek. Hetest, nyolcast nem 
veszünk fel, csak királyt és ászt!” – áll 
a levélben. A Zöld Párt önkormányzati 
képviselői és az MPP rendkívüli tanács-
ülést hívtak össze ma délre: téma a Köz-
biztonságért Testület létrehozása, mivel 
a hétvégén történt események sokakban 
aggályt váltanak ki. A városi tanács ma 
tizenhárom órakor kezdi ülését. hí
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A szenátor előrehozott választásokat szeretne fotó: archív

Interjú



A november folyamán kínált 
50-55 banis ár helyett már csak 
kilónkénti 30-35 banis áron len-
nének hajlandók átvenni a Har-
gita megyei gazdák burgonya-
termését a pityóka iránt érdek-
lődő kereskedők, viszontela-
dók. A külföldről származó 25 
banis importburgonya viszont 
még így is keresettebb maradt. 
A termelők lassan csak a nya-
kukra rothadó burgonyahegyek 
és a szintén veszteséget hozó, 
önköltségi ár alatti értékesítés 
közül választhatnak.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Nem akarom, hogy igazam 
legyen, de attól tartok, ta-
vasszal – mint ahogy né-

hány évvel ezelőtt már előfordult 
– újra eladatlan pityókával telnek 
fel a szemétdombok – mondta el 
lapunk érdeklődésére az árak és a 
burgonya iránti felvásárlói kedv 
alakulása kapcsán György József, 
a burgonyatermeléssel foglalkozó 
újtusnádi Dakó Impex ügyveze-
tője. A szakember azonban azon 
ritka kivételek közé tartozik, aki-
nek a teljes burgonyatermelésének 
80 százalékát, azaz mintegy 4300 
tonnát a szerződéses alapon érté-
kesített csipsz-burgonya tette ki, 
így a jelenlegi nyomott áron érté-
kesíthető fogyasztási burgonya 
súlyát szinte elhanyagolhatónak 
nevezi. Ennek ellenére a piaci árak 
zuhanását – mintegy 350-400 
tonnás eladatlan készleteik kap-
csán – ők is nagyon érzik – teszi 
hozzá az újtusnádi gazdálkodó –, 
sőt a napokban olyan kereskedők-
kel is találkozott, akik még a 30 
banis árat is magasnak nevezték. 
„A kínálat jóval nagyobb, mint 
a kereslet, a piac szervezetlen, az 
érdekképviselet pedig nem műkö-
dik. Sajnos ez az árakban most így 
érvényesül” – magyarázta György 
József.

Nyomott áron 
sem nagyon kell
A 40 banis önköltségi árhoz 

képest legtöbb 35 banit kínál-

nak a felvásárlók más alcsíki te-
lepüléseken is. „Nem visznek 
nagy mennyiséget, de lehetőleg 
azt is minél olcsóbban szeretnék 
megvásárolni” – magyarázza Vi-
rág György. A lázárfalvi termelő 
hozzáteszi, a burgonyaértékesítés 
kapcsán jobban próbálnák kiak-
názni a csíkkozmási burgonya-
csomagolóban rejlő lehetőségeket 
is, de a döntően az ország déli 
megyéiből származó felvásárlók 
a felcímkézett, tízkilós zsákok-
ba csomagolt, kiváló minőségű 
áruért is sokallják az általuk kért 
kilónkénti 45-46 banit. „Inkább 
járják a falvakat olcsó krumpliért, 
és kapnak is” – teszi hozzá a tavaly 

24 hektár burgonyaföldön gaz-
dálkodó lázárfalvi gazda. Virág 
György ennek ellenére mégis a 
szerencsésebbek közé sorolja ma-
gát, hisz a tavalyi rekordtermésből 
eddig eladott mennyiséget 40-45 
banis átlagáron sikerült értéke-
sítenie, eladatlan készletét pedig 
már csak mintegy 25-30 tonnára 
becsüli. „Most már látszik, az járt 
jól, aki ősz óta folyamatosan ado-
gatta, nem tartott ki vele. De ezt 
akkor, miután szeptember és no-
vember között felfelé indultak az 
árak, még nem lehetett előre lát-
ni” – fűzi hozzá. Elárulta, néhány 
lázárfalvi gazdatársával közösen, 
megmaradt készleteiket a buka-

resti nagybani piacon próbálják 
értékesíteni, de attól tart, az im-
portból származó burgonyadöm-
pinggel így is nehéz lesz felvenni-
ük a versenyt. A termelő egyéb-
ként nagyon bízik abban, hogy  
a mínusz húsz fok alatti lehűlés a 
fővárosi és a ploieşti-i nagybani 
piacokat elárasztó külföldi, pony-
vás kamionokkal szállított bur-
gonya rovására némiképp a helyi 
termelők malmára hajtja a vizet, 
esélyt adva ezáltal a betárolt, el-
adatlan készletek értékesítésére. 
„Ez is egy esély, amit meg kell 
próbálnunk kihasználni” – vallja 
Virág György.

Tavasszal kidobni 
vagy semmiért odaadni
Az importburgonya decem-

ber eleji megjelenésével magya-
rázza a hazai krumpliárak egyik 
napról a másikra való zuhanását 
Bodó Dávid csíkkozmási terme-
lő is, akinek információi szerint 
a Lengyelországból származó 
burgonya jelenleg – szállítási 
költséggel együtt – kilónkénti 
25 banis áron is beszerezhető. 
A mintegy 150 tonna eladatlan 
készlettel rendelkező termelő 
szerint a Hargita megyei gazdák 
szempontjából ez nem sok jót 
ígér a tavaszig előttük álló idő-
szakra sem, így nem zárja ki a 
jelenlegi 30-35 banis szabadpiaci 
árak további zuhanását sem. A 
nyomott árak és a pityókaérté-
kesítés nehézségei a napokban 
tartott kászonújfalusi gazda-
fórumon is szóba került: olyan 
termelői hozzászóló is volt, aki 
állította, a felvásárlók távolma-
radása és az alacsony árak mi-
att a kászoni településen tavaly 
termett rekord-pityókatermés 
1 százaléka sem talált gazdára. 
„Biztos, hogy marad majd pityó-
ka a gazdák nyakán, vagy pedig 
majdnem semmiért, ingyen kell 
odaadják. Ilyen még volt tizenöt 
évvel ezelőtt is, de nincs mit csi-
náljunk. Különben a kereskedők 
is forgalomhiányra panaszkod-
nak. Nincs pénz, nincs kereslet, 
leült a piac” – sorolja Bodó.
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Szemétbe kerülhet a bő termés java

Burgonyarakodók Újtusnádon. Szabadulnának a készletektől fotó: domján levente

CsáNgó szöveTség

Lemondott 
az elnökség

Új alapítványt kíván létrehozni 
a magyar kormány a moldvai 
magyar oktatási program lebo-
nyolítására, a szervezet átvenné 
a moldvai Csángómagyarok szö-
vetsége (MCSMSZ) vagyonát, 
kuratóriumában egy helyet biz-
tosítva a programot kidolgozó és 
tizenkét éve működtető szerve-
zetnek. A szövetség elnöksége 
testületileg lemondott.

sarány istván
sarany.istvan@hargitanepe.ro

A z MCSMSZ honlapján 
tet ték közzé a szervezet ve-
zetői, hogy lemondanak vá-

lasztott tisztségeikről és felmondják 
munkaviszonyukat is. A közlemény 
ismerteti a moldvai magyar oktatá-
si programot, annak eredményeit, 
majd leírja, hogy a szövetség „támo-
gatási szerződése a Bethlen Gábor 
Alapítvánnyal 2012. január 1-jével 
lejárt”, a magyar Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Nemzet-
politikai Államtitkárságához kül-
dött támogatási kérelmükre pedig 
választ nem kaptak. A dokumentum 
leszögezi: „2012-es működésünk 
ellehetetlenült, mert – amint arról 
Répás Zsuzsanna helyettes államtit-
kár asszony is tájékoztatott – két ma-
gyarországi alapítvány Romániában 
egy újabb alapítványt szeretne lét-
rehozni, a moldvai magyar oktatás 
ügyére szánt állami támogatást pedig 
az MCSMSZ helyett ez az új szerve-
zet kapja a továbbiakban”. A prog-
ramot a Teleki László Alapítvány és 
a Moldvai Magyar Oktatásért Ala-
pítvány által létrehozott, romániai 
bejegyzésű alapítvány venné át. 

– Úgy értékeltük, hogy a mi je-
lenlétünk gátolná a program folyta-
tását, ezért félreálltunk – közölte a 
Hargita Népe kérdéseire válaszolva 
Hegyeli Attila ügyvezető, hozzáfűz-
ve: a szövetség szellemi tőkéjét azon-
ban nem szabadna elkótyavetyélni.

Hegyeli furcsállta, hogy tanév 
közepén akarják megejteni az átszer-
vezést, emlékeztetve arra, hogy 25 
településen 2200 gyermek vesz részt 
a programban, ebből 16 településen 
1000 gyermek állami iskolai keretek 
között sajátítja el a magyar nyelvet, 
összesen 61 oktató irányításával.
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Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt. Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyv-
be J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi 
felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 
2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. február 16-án meghozott 272-es ha-
tározat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja az 
adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a 
hitelezők 2011. november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

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

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare Lichidare Iaşi 
S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, 
Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. február 3-án 11 órakor és arra 
a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös törvény előírásaival, 
valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésének a határozataival 
összhangban kerül sor.

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

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, a 0744–
610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–212231, 0232–243864  
és a 0755–132471-es telefonszámokon.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Hargita megyei egyházi épületek felújításának, 
építésének támogatására a 2012-es évben

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Sza-
badság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266–207700, fax: 0266–207725.

Pályázhatnak: Hargita megyei történelmi egyházak, amelyek a román törvény-
kezésnek megfelelően voltak megalapítva és bejegyezve.

Jogszabályok:
– 2001/82 számú Kormányhatározat a Romániában elismert töténelmi egyhá-

zak támogatásáról, az útólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
– 2002/1470 számú Kormányrendelet a 2001/82 számú Kormányhatározat 

alkalmazási módszertanára vonatkozóan, az útólagos módosításokkal és kiegészí-
tésekkel,

– 2003/52 számú törvény a döntési folyamatok átláthatóságáról a közigazga-
tásban,

– 2006/273 számú törvény a helyi közpénzügyekről
– 2006/215 számú törvény a helyi közigazgatásról, az útólagos módosítások-

kal és kiegészítésekkel. 
Támogatott tevékenységek: 
Hargita megyében müködő a román törvényeknek megfelelő történelmi egyhá-

zak által végzett: ravatalozók felújítása, építése; ifjúsági táborok építése, felújítása.
A vissza nem térítendő támogatást TILOS profittermelő tevékenységre fordítani.
A program futamideje: a 2012-es év.
A pályázat leadási módja és határideje:
A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójához lehet benyújtani, Csíksze-

reda, Szabadság tér 5. szám, 23-as iroda. Leadási határidő: 2012. február 10., 16 óra.
A vissza nem térítendő támogatás igényelhető:
A program dokumentációjában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap 

alapján, amely igényelhető Hargita Megye Tanácsának székhelyén, cím: Csíksze-
reda, Szabadság tér 5. szám, 300-as iroda, kapcsolattartó személy: Lukács Levente, 
tel.: 0266–207720, 0734–994372.

Csíkszereda önkormányzata köz-
zétette pályázati felhívását a 
2012. év I. félévében esedékes 
kulturális, iskolanapi és ifjúsági 
programok támogatására. A vá-
rosháza honlapján szereplő infor-
mációk szerint több mint 150 ezer 
lejt szánnak erre a célra.

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

Csíkszereda önkormányzata 
az előző évek gyakorlatához 
hasonlóan pályázatot hirde-

tett kulturális és ifjúsági programok 
támogatására a 2012-es év első fél-
évére: gyermekprogramok, hagyo-
mányápoló rendezvények, kortárs-
zenei programok, rendezvények, 
képző- és fotóművészeti programok, 
iskolanapok és ifjúsági programok 
kategóriákban lehet támogatást igé-
nyelni. A pályázat kiírásáról a múlt 
pénteki soros ülésén döntött a tanács.  
Amint a városháza honlapján (www.
szereda.ro) közzétett információk-

ból kiderül, pályázhatnak csíkszere-
dai jogi személyiséggel rendelkező 
civilszervezetek, intézmények, ala-
pítványok, egyesületek, szervezetek, 
valamint csíkszeredai magánszemé-
lyek olyan tevékenységekre, amelyek 
helyszíne a megyeszékhely. 

– A kulturális és ifjúsági prog-
ramokra szánt, pályáztatás útján ki-
osztandó pénzösszeg nem változott 
a tavalyi kerethez képest – tudtuk 
meg Antal Attila alpolgármestertől. 
A polgármesteri hivatal rendszeres, 
illetve alkalmi gyermekprogramok 
szervezésére 45 ezer lejt, hagyomány-
ápoló rendezvényekre 20 ezer lejt, 
koncertek, kortárs zenei előadások 
szervezésére 10 ezer lejt, képző- és 
fotóművészeti rendezvényekre, ki-
állítások szervezésére, katalógusok 
kiadásának részleges támogatására 
18 ezer lejt, iskolanapok szervezé-
sére 30 ezer lejt, a város fiataljait 
oktató, szórakoztató, versenyjel-
legű tevékenységekre 30 ezer lejt, 
illetve sürgősségi kulturális pályá-

zatok finanszírozására 15 ezer lejt 
különített el. A pályázatok leadási 
határideje 2012. február 29. A rész-
letes pályázati felhívás, az űrlap, 
valamint az elszámolási útmutató 
megtalálható az önkormányzat 
honlapján, a Városházi hírek/Pá-
lyázatok menüpont alatt.

– A pályázati rendszerben tá-
mogatott programokon kívül két 
másik nagy fejezete is van a város 
által támogatott kulturális program-
kínálatnak. Az egyikbe tartoznak 
azok a hagyományos rendezvények, 
amelyeket más intézményekkel 
együtt finanszíroz a polgármesteri 
hivatal (például az Ezer Székely Le-
ány Napja, a Film.dok, a Régizene 
Fesztivál stb.), ezekre a tavalyinál na-
gyobb pénzkeretet határozott meg a 
városvezetés, míg a másik fejezetbe 
tartozó saját programjaira valamivel 
kevesebbet. Összességében viszont 
valamivel több pénzt fordít kulturá-
lis programokra a város, mint 2011-
ben – mondta Antal Attila.

Közzétették a nyolcadik osztályo-
sok záróvizsgájának és az érett-
ségi vizsgának módszertanát és 
programját, valamint a kilencedik 
osztályba való felvételivel kap-
csolatos tudnivalókat. A vizsgák 
megszervezése és a felvételi lebo-
nyolítása, mint az elmúlt években, 
idén is a tanfelügyelőség által ki-
nevezett bizottságok feladata.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A nyolcadik osztályosok szá-
mára a tanítás június 15-én 
fejeződik be, 18–20. között 

pedig be kell iratkozniuk a záróvizs-
gára. A vizsgát június 25. és július 2. 
között rendezik meg a következő 
programmal: június 25-én tartják 
a román, 26-án a magyar és 27-én 
a matematika írásbeli vizsgát. Az 
eredményeket június 29-én 14 óráig 
kell kifüggeszteni, az óvásokat pedig 
ugyanaznap 18 óráig lehet letenni. 
Az újrajavítások után július 2-án 
közlik a végleges eredményeket. 

Felvételi számítógépes 
elosztással
A nyolcadik osztályt végző diá-

kok számára május elején közzé kell 
tenni a középiskolákban induló ki-
lencedik osztályok számát, szakokra 
lebontva. Az oktatási minisztérium 
még a záróvizsga előtt kéri a nyolca-
dik osztályos eredményeket, a nyol-
cadikban elért átlagjegyekkel, a le 
nem zárt, bukott, évet ismétlő tanu-
lókról készült kimutatással együtt. 
Július 4-én az általános iskolákban ki 

kell függeszteni a záróvizsga eredmé-
nyei alapján, a felvételi átlagjegyek 
csökkenő sorrendjében, a diákok 
névsorát. Azokban a középiskolák-
ban, ahova képességvizsga alapján 
veszik fel a diákokat, a vizsgákat má-
jus 31. és június 2. között tartják. 

A jelentkezési lapokat a diákok 
szüleikkel és osztályfőnökeikkel 
közösen július 5–8. között töltik 
ki. Ugyanebben a periódusban az 
adatokat be is viszik a számítógépes 
rendszerbe. Az ellenőrzések után az 
adatokat továbbítják a megyei, majd 
az országos bizottsághoz. A nyol-
cadikosok számítógépes elosztását 
július 14-én végzik, az eredményeket 
másnap az általános iskolákban, júli-
us 16-án pedig a középiskolákban is 
kifüggesztik. A bejutottaknak július 
26-ig kell beiratkozniuk a középis-
kolákba. A második számítógépes 
elosztást július 23-án tartják.

Érettségi egy hónapon át 
Bár a tanítás az idei végzősök szá-

mára június 1-jén ér véget, az érett-
ségire már ezt megelőzően, május 
28–30. között be kell iratkozniuk. 
A szóbeli vizsgák a román nyelvi 
készségek felmérésével kezdődnek 
június 11–13. között, majd az anya-
nyelv vizsgával folytatódnak június 
13–15. között. A digitális kompe-
tenciák felmérése június 18–22. kö-
zött történik, az idegennyelv-vizsgát 
június 25–27. között tartják. 

Az írásbeli próbák július 2-án 
kezdődnek a román nyelv és iroda-
lom vizsgával, július 3-án magyarból, 
4-én a szaknak megfelelő kötelező 
tantárgyból, július 6-án a szaknak 
megfelelő választott tantárgyból lesz 
az írásbeli. Az eredményeket július 
8-án közlik, 9-én lehet letenni az 
óvásokat. A végleges eredményeket 
július 13-án teszik közzé. 

Csíkszereda önkormányzatának keretéből

Ifjúsági és kulturális 
programokra lehet pályázni

a nyolCadikosok és végzősök figyelmébe

Közzétették a záróvizsga 
és az érettségi programját

hirdETÉsEk

hargitanépe

Vizsgabizottság előtt. Az érettségire már a tanítás vége előtti napokban be kell iratkozni 
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A HArgitA megyei lAkosság 43 százAlékA

Részvényekben megörökölt 
 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 vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
február 23-án 11.30-kor Gyergyószentmiklós, Kárpá-
tok utca 3. szám alatt árverés útján eladásra kerülnek az 
adós ANGI IMPORT-EXPORT Kft. (fiskális lakhe-
lye: Gyergyószentmiklós, Virág negyed bl. 43/G/13, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 15118471) 
tulajdonát képező következő ingóságok:

l RENAULT FURGON haszonjármű, gyártási 
év 2008, rendszáma HR 09 ANG – 34 800 lej;
l RENAULT MEGANE személygépkocsi, gyár-

tási év 2005, rendszáma HR 08 ANG – 18 375 lej.
ÖSSZESEN: 53 175 lej.

Az eladási árak nem tartalmazzák 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 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.

A tömegprivatizáció nyomán 
Har gita megye szintjén mind a 
mai napig több mint 140 ezer fő, 
míg országos szinten 9,1 millió 
ember, azaz a lakosság 43 szá-
zaléka birtokol kisebb-nagyobb 
részvénycsomagokat valamilyen 
egykori állami vállalatból – derül 
ki a részvénykibocsátók törzs-
könyveit nyilvántartó Depozitarul 
Central Rt. adataiból. A részvé-
nyesek számát tekintve ráadásul 
három Hargita megyei cég az or-
szágos százas listára is felkerült. 
Összefogla lónk ban a tömegpri-
vatizáció egyes mozzanataira is 
visszatekintünk. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Ha hinni lehet a statiszti-
kának, akkor 140 477 
Hargita megyei lakhelyű 

magánszemély részvénytulajdo-
nos. Ez derül ki ugyanis a részvény-
kibocsátók törzskönyveit nyilván-
tartó Depozitarul Central Rt.-től 
származó adatokból. Ilyenképpen 
pedig a megye lakosságának mint-
egy 43 százaléka részvényesnek 
vallhatná magát.

Feltérképezték 
a részvényeseket
A Depozitarul Central Rt. hon-

lapján tulajdonképpen egy térképről 

van szó, amelyen megyénként fel 
van tüntetve a részvénytulajdono-
sok száma. Országos viszonylatban 
9 141 887 személyről van szó, azaz 
Románia összlakosságának közel 43 
százaléka. Ez az arányszám mutatko-
zik meg Hargita megye esetében is. 
Amúgy a legtöbb részvényest a fővá-
rosban tartják számon, szám szerint 
967 987-et, a részarány tekinteté-
ben is az első helyet 47 százalékkal 
Bukarest foglalja el, azt követi Dolj 
megye több mint 44 százalékkal. 
Az érdekesség kedvéért legkevesebb 
részvényest Kovászna megyében 
tartják számon, nevezetesen 90 045 
főt. Meg kell jegyezni azt is, hogy 
a részvények megoszlása kapcsán 
másabbak lehetnek a számadatok: 
például nem biztos, hogy a Hargita 
megyei 140 477 részvénytulajdonos 
személy mindegyike Hargita me-
gyében kibocsátott részvényekkel 
rendelkezik. Egy magánszemélynek 
több részvénye is lehet, akár egy vál-
lalatban, akár több cégnél. Ugyan-
csak a Depozitarul Central Rt.-től 
származó adatok szerint a legtöbb 
részvényest a befektetői társaságok-
nál (SIF Transilvania, SIF Muntenia, 
SIF Banat–Crişana, SIF Moldova és 
SIF Oltenia) tartják nyilván. A SIF 
Transilvania esetében – amelyhez 
bizonyos értelemben megyénk is 
tartozik – szám szerint 7 039 842 
részvényes tartozik.

A tömegprivatizáció 
utórezgései
Hogy az ország ilyen sok rész-

vényest számlál, az nem véletlen, 
ugyanis a részvényessé válás egy 
egykori privatizációs törvény követ-
kezménye volt. Az 1991/58-as, a 
kereskedelmi társaságok privatizálá-
sára vonatkozó törvényről van szó, 
az úgynevezett tömegprivatizációs 
program (PPM) révén. Ezt a progra-
mot annak idején Mircea Coşea köz-
gazdász, egyetemi tanár, volt reform-
miniszter dolgozta ki, s a keretében 
alkalmazott módszer a MEBO volt. 
Ez egy olyan módszer, amely feltéte-
lezi a magánosításra kerülő gazdasági 
egységek termelőeszközeinek állami 
tulajdonból történő átkerülését az 
alkalmazottak vagy tágabb értelem-
ben a lakosság tulajdonába. Hogy 
miként? Annak idején az állam az 
állami tőkéjű rész vénytársaságok 
összrészvényeinek 30 százalékát in-
gyenesen a felnőtt korú állampol-
gároknak osztotta ki. Akkor 25 ezer 
lej értékű (régi lej) öt „kupont” tartal-
mazó szelvényt kaptak a jogosult ál-
lampolgárok. Nagyon sokan azt sem 
tudták, hogy tulajdonképpen mit is 
jelent ez a „színes szelvény”, azzal mi-
ként is lehet és érdemes kufárkodni. 
Elméletileg azokat nem lehetett vol-
na átruházni más személyekre, de 
lévén, hogy a részvények nem voltak 
névre szólóak, eladásukból virágzó 

> Ellenőrzés alá vonják a görög 
kormány kiadásait. A 145 milliárd eu-
rós pénzügyi mentőcsomag jóváhagyá-
sáért cserébe Németország ellenőrzése 
alá vonnák a görög kormány nagyobb 
kiadási tételeit – szivárgott ki a Görög-
ország és az Európai Unió képviselői 
közti tárgyalásokból. Az ún. „költség-
vetési bizottsági megbízott” jóvá kell 
hagyjon minden görög adószabályozási 
vagy kiadási javaslatot, mielőtt azok 
hatályba léphetnének – számol be a 
Financial Times. A lap szerint az ötlet 
Németországból ered, és gyakorlatilag 
vétójogot biztosítana a bizottságon 

keresztül az EU-nak a görög költségve-
tési döntések tervezésében. A híreket 
Evangélosz Venizelosz görög pénzügy-
miniszter sem cáfolta. A pénzügyi fe-
lelőst az eurózóna pénzügyminiszterei 
neveznék ki. Az Európai Bizottság a 
maga részéről elismerte, hogy ideig-
lenesen növelni akarja a görög pénz-
ügyekre való rálátását, de továbbra is 
Görögországnál maradna az irányí-
tás. A radikális döntésre azért lenne 
szükség, mert bizalomhiány alakult ki 
Görögország iránt a reformok teljesí-
tése miatt. A görög kormánynak olyan 
törvényt is el kellene fogadnia, ami az 

állami bevételeket elsősorban az adós-
ságrendezés céljára fordítja. Emellett 
a közszférát 150 ezer fővel is karcsú-
sítani kell a következő három év alatt. 
A lakosság azonban egyre nagyobb el-
lenállással fogadja Brüsszel nyomását a 
görög döntéshozáson.

> Intőt kapott Lettország. Az Euró-
pai Bizottság átmenetileg felfüggesztette 
a Lettországnak szánt támogatási ösz-
szegek további folyósítását, miután a 
Bizottság szerint Riga nem ellenőrzi 
megfelelően a pénzek felhasználását. 
A lett pénzügyminisztérium közlése 

szerint a bizottság két-három hóna-
pot adott arra, hogy kidolgozzanak 
egy akciótervet, amely biztosítja a tá-
mogatások megfelelő felhasználását és 
kiküszöböli az ellenőrzésben meglévő 
esetleges hiányosságokat. A pénzügyi 
tárca közleményében arra is kitért, 
hogy mindenben együttműködik a 
bizottsággal, fel fogja tárni azokat az 
alapelveket, amelyek alapján a támoga-
tási összegek elosztása zajlik, és igazol-
ni fogja, hogy a rendszer megfelelően 
működik. Rigai közlés szerint a folya-
matban lévő projektekhez a bizottság 
folyósítja a támogatást.hí
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A felszámolás alatt álló gyergyóremetei tejporgyár. Közel tízezer részvényessel számolnak a mai napig is fotó: balázs katalin / archív
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kereskedelem indult. Az értékesítés 
gyakran a 25 ezer lejes névleges ár 
törekedén, fele áron zajlott, főleg a 
moldvai megyékben.

A „vevők” egy része utólag jól 
járt, ugyanis a szóban forgó kupo-
nokat igen előnyösen használhatták 
fel a tulajdonképpeni privatizálás 
során, pontosabban a részvényesi 
igazolványok (certificat de acţionar) 
megszerzésében. A 30 százalékos 
állami tulajdonhányad átruházá-
sával párhuzamosan megalakult a 
Magántulajdon Alap (FPP) és az 
Állami Tulajdonalap (FPS), mint 
jogi entitások, amelyek annak idején 
tagokat jelöltek ki a még többségi ál-
lami tulajdonban lévő kereskedelmi 
társaságok ügyvezető tanácsaiban. 
Ezzel párhuzamosan jöttek létre 
az alkalmazotti egyesületek (AS), 
amelyek akár jogi személyiséget is 
nyerhettek, s mint ilyenek, szereplői 
lehettek (mint ahogy lettek is) a tu-
lajdonképpeni magánosításnak.

Romló nyereségesség,
növekvő eladósodás
Egy 1999-ben készült tanul-

mány szerint például az 1993–1996-
os időszakban a magánosítások 
28 százalékára a MEBO-módszer 
révén került sor, azaz a privatizá-
cióba bevont 2905 cégből 837-et 
ezzel a módszerrel magánosítottak. 
Ugyanebből a tanulmányból az is 
kiderül, hogy 1994–1997 között 
az ilyenképpen magánosított cégek 
nyereségessége 7,3 százalékról 2,2 
százalékra csökkent, az eladósodási 
fokuk pedig 29,3 százalékról 48,5 
százalékra emelkedett. Azaz, rossz 
irányba haladtak a dolgok a privati-
zálást követően. A tulajdonképpeni 
magánosítás (a „nagyprivatizáció”) 
1995-ben következett be a 975 ezer 

régi lejes névleges kuponok révén, 
aminek értelmében részvényesi bi-
zonylatot kaptak az érintett szemé-
lyek. Az eljárás viszonylag bonyolult 
volt. A magánosítandó törzstőke, il-
letve a részvények száma függvényé-
ben számították ki az adott személyt 
„megillető” részvények számát.

...és a hozadék?
Nem részleteznénk a privatizálá-

si folyamat utólagos történéseit, ám 
mindenképp megemlítendő, hogy 
a kuponok konvertálása maga után 
vonta a Magántulajdon Alap (FPP) 
megszűnését. A társaság helyét az 
időközben megalakult befektetési 
társaságok (SIF) vették át, és azok 
részvényesei között ma is találni 
olyan magánszemélyeket, akik egy-
kor kuponokat kaptak. Mint olyan, 
megszűnt az Állami Vagyonalap 
(FPS) is, annak helyét más hatóság 
vette át, amelynek jogállását több-
ször is módosították. Jelenleg az ál-
lami tulajdonban lévő részvényeket, 
aktívákat jobbára az Állami Aktívá-
kat Értékesítő Ügynökség (AVAS) 
vagyonkezeli. Ugyanakkor külön-
böző jogszabályok születtek a priva-
tizálás folytatására, illetve felgyorsí-
tására vonatkozóan is, aminek ered-
ményeként számos vegyes tulajdonú 
(állami és magán) cégből kivonult 
az állam. Ez a folyamat sem mindig 
sikerült, ugyanis akadtak olyan hazai 
és külföldi befektetők, amelyek nem 
tudtak eleget tenni a privatizálási 

szerződésekben vállalt kötelezettsé-
geiknek, mi több, csődbe sodorták 
az adott céget. Ilyen esetek Hargita 
megyében is előfordultak, például 
a székelyudvarhelyi Tehnoutilaj Rt. 
vonatkozásában.

Felemás sikert hozott
Hargita megyében 
a magánosítás
Az egykori tömegprivatizáció 

Hargita megyében ugyanakkor egy-
aránt szült sikeres és kudarcba ful-
ladt vállalkozásokat is. Mindenképp 
a sikeres privatizálási esetek közé tar-
tozik a csíkszeredai Harmopan Rt., 
a csíkszeredai Sör Rt., a csíksze re dai 
Hargita Tejipari Rt., a szé kely-
ud var helyi Famos Rt. Igaz, ezek 
közül nem egy esetében utólag 
módosult a tulajdonosi szerkezet, 
illetve a részvénycsomagok bir-
toklásának részaránya. Mi több, 
az is előfordult, hogy időközben 
tulajdonosváltásra került sor. Má-
sok esetében azonban a fejlemé-
nyek negatív kimenetelűek voltak. 
Így történt a csíkszeredai Hart Rt., 
a Tricohar Rt., a Mobihar Rt., a 
maroshévízi Mobitop Rt. és még jó 
néhány egykori állami tulajdonú vál-
lalat esetében, amelyek privatizálása 
utólag csőddel ért véget.

Joggal tevődhet fel a kérdés, 
hogy az utóbbi tíz-tizenöt év során 
a végkimerülésig legyengült rész-
vénytársaságok esetében lehet-e szó 
az egykori részvényes számára vala-
milyen hozadékról, valamelyes „vég-
kielégítésről”. A válasz: nemigen. 
Azoknak a „színes szelvényeknek” 
ma már szimbolikus értékük sincs, 
amolyan emléktárggyá vedlettek. 
Hogy hány megyénkbeli lakhelyű 
személynek van ilyen részvénye, azt 
nem tudni. Továbbá arra vonatko-
zóan sem igen állnak rendelkezésre 
adatok, hogy azok a szerencsések, 
akik nyereséges cégek, illetve ala-
pok (SIF) részvényeseinek vallhat-
ják magukat, az évek során milyen 
mérvű, illetve értékű osztalékban 
részesültek. Tudtunkkal voltak 
olyanok, akik valóban kezükbe ve-
hettek kisebb-nagyobb pénzössze-
geket, de tudni olyan esetekről is, 
amikor az adott részvénytársaságok 
ügyvezető tanácsai arról döntöttek, 
hogy a nyereséget fejlesztésre for-
dítják. Országos szinten azonban 
nemigen akad olyan kisrészvényes, 
aki részvénye(i) hozadékából gaz-
dagodott volna meg.
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tömegprivatizáció

Gazdaság
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 vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
február 22-én 11.30-kor Gyergyószentmiklós, Kárpátok 
utca 3. szám alatt árverés útján eladásra kerül az adós 
ROSSI CAFE Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyóalfalu 
1. szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
19042767) tulajdonát képező következő ingóság:

l VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.9 TDI 
személygépkocsi, gyártási év 2002, rendszáma HR 10 
RUM – 18 450 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.

> Jeffrey Franks: Újabb vihar előtt a 
foldozott román hajó. „Románia ismét 
a pozitív úton halad, de újabb kihívások 
következnek. Az ország olyan, mint a vi-
harból kikerült, megjavított hajó, de a 
láthatáron újabb vihar mutatkozik, és meg 
kell teremteni a feltételeket, hogy azon 
is átjusson” – fogalmazott tegnap Jeffrey 
Franks, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
romániai tárgyalóküldöttségének vezető-
je. Hasonlatát folytatva hozzátette: „fel-
hők tornyosulnak Európa fölött”, Romá-
niának pedig ezeken a vizeken kell hajóz-
nia. Az IMF küldöttségvezetője tegnapi 
nyilatkozatában kifejtette, a jövőt illetően 

jó és rossz hírekkel egyaránt szolgálni tud. 
„Visszatért a gazdasági növekedés, négy 
egymást követő negyedévben nőtt a gaz-
daság, a jelek szerint 2011 utolsó negyedé-
ben is 2,5 százalékos gazdasági növekedést 
jegyeztünk, ez több, mint amire számítot-
tunk, és úgy hisszük, 2012-ben is pozitív 
lesz a növekedés. Rossz hír azonban, hogy 
e növekedés nem elegendő a lakosság élet-
színvonalának javításához. 1,5 vagy 2,5 
százalék jobb, mint semmi, de nem ele-
gendő. További növekedésre van szük-
ség” – hangoztatta Franks. A washingtoni 
pénzintézet tisztviselője szerint vannak 
még nagyon nagy problémák, amelyek a 

növekedést, a helyreállást gátolják. Példa-
ként a munkahelyek alacsony számát em-
lítette, hozzáfűzve, e tekintetben nagyon 
nagy gondok vannak mind a fiatalok, 
mind az idősebbek körében. Franks azt 
mondta, Romániában meg kell teremteni 
a gazdasági növekedést és fizetésemelése-
ket eredményező politikákat, javítani kell 
az oktatási rendszert. Elmondta, prob-
lémák körvonalazódnak az euróövezet 
körül, még akkor is, „ha kifelé tartunk a 
recesszióból”. A pénzügyi piac bizonyta-
lansága az Európai Unió országai számára 
„szigorú büntetésekkel jár”, Romániának 
pedig el kell kerülnie a gazdasági instabi-

litás politikáit. Jeffrey Franks ugyanakkor 
úgy értékelte, hogy Romániának a szociá-
lis ellátás alapjait kizárólag a szegények felé 
kellene irányítania, és azokra kellene össz-
pontosítania, akik valóban rászorulnak. A 
minimálbért illetően az IMF-vezető azt 
mondta, ha ez emelkedik, a munkaadók 
automatikusan kevesebb embert fognak 
alkalmazni, márpedig az alkalmazásokat 
ösztönözni kell, ezért meg kell találni az 
egyensúlyt. A nyugdíjak második, kö-
telező magánnyugdíj-pilléréről az IMF-
tisztségviselő azt mondta, ez hozzájárul a 
deficithez, de a magánnyugdíj-befektetés 
hosszú távon munkahelyeket jelent.hí
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Hargita megyei cégek az országos TOP 100-ban

A részvényesek száma függvényében összeállított 100-as toplistán megle-
pő módon három Hargita megyei kereskedelmi társaság is szerepel. Ne-
vezetesen a székelyudvarhelyi Foros Rt. 26 386 részvényessel, a csíksze-
redai Umetfor Rt. 26 257 részvényessel és a gyergyóremetei Tejipari Rt. 
9940 részvényessel. A szóban forgó cégeket korábban jegyezték a Bu-
karesti Értéktőzsde Rasdaq másodlagos értékpapírpiacán is, ám az ér-
tékpapírjaikkal való kereskedelem jelenleg fel van függesztve. A Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóságtól lapunk birtokába került in-
formációk szerint a Foros Rt. ténylegesen működik, pénzügyi mérleget 
is benyújtott. Az Umetfor Rt. már a nyilvántartásban sem szerepel, arról 
gyakorlatilag semmit nem tudni, a gyergyóremetei Tejipari Rt. pedig fi-
zetésképtelennek nyilvánítva csődeljárás alatt áll.

hargitanépe

 hirdetés

A tömegprivatizáció 
Hargita megyében egy-
aránt szült sikeres és 
kudarcba fulladt vállal-
kozásokat is. 
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Ki ne ismerné a gyomorre-
megés, gyomorliftezés érzé-
sét egy nyilvános szereplés 
előtt? Az agy és az utóbbi  idő-
ben  már  második  agynak  ne-
vezett bélidegrendszer közötti 
kapcsolatot  már  számos  be-
tegség  esetében  igazolták:  az 
agyban és az emésztőrendszer-
ben  is  vannak  tünetei  például 
a  szorongásnak,  a  depresszió-
nak, a gyomorfekélynek,  sőt a 
Parkinson-kórnak is.

Egyre több kutatás bizonyít-
ja, hogy a bélrendszer az 
emésztésen túl is markánsan 

befolyásolja a szervezet működését, 
és még a lelki egészségre is kihat. A 
kapcsolat fordítva is igaz: a lelki ál-
lapottól is függ az emésztőrendszer 
állapota. A kapcsolatot igazoló első 
kísérletet még 1902-ben végezték, 
és macskák voltak a főszereplői.  
A vizsgálat megmutatta, hogy más-
képp halad át a béltraktuson az étel, 
ha a macska nyugalmi állapotban 
van, illetve ha emésztés közben egy 
kutya morog folyamatosan rá.

Az agy és a bélidegrendszer kö-
zötti legfőbb kapocs a bolygóideg, 
amely a tizenkét pár agyideg közé 
tartozik. A nyúltvelőből kilépő 
bolygóideg az összes létfontossá-
gú zsigeri szervet beidegzi, többek 
között  a nyelőcsövet, a gyomrot, 
a májat, a vékony- és vastagbelet. A 
bélrendszer azonban nemcsak kap-
ja a parancsokat az agyból: az utób-
bi évek kutatási eredményei szerint 
a bélidegrendszer több információt 
küld fel az agyba, mint amennyit 
az agytól kap. A bolygóideg elekt-
romos ingerlése csökkenti az epi-
lepszia és a depresszió tüneteit, egy 
erre alapuló kezelést az Amerikai 
Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) már 
engedélyezett is.

A bélrendszerben
található a második agy
A bélidegrendszer, mint „má-

sodik agy” terminológiát 1996-
ban az amerikai Columbia Egye-
tem kutatója, Michael Gershon 
vezette be, miután igazolta, hogy 
az emésztőrendszer saját idegsejt-
hálózattal rendelkezik. Kutatásai 

szerint csak a vékonybélben mint-
egy 100 millió idegsejt található, 
ami összevethető a gerincvelőben 
található neuronok számával.

Az aggyal párhuzamosan mű-
ködő bélidegrendszer a nyelőcső-
től a gyomron és a vékonybélen 
át a vastagbélig a tápcsatorna va-
lamennyi szakaszának működését 
szabályozza, továbbá befolyásolja a 
hasnyálmirigy és az epehólyag mű-
ködését is. Az agyhoz hasonlóan 
a bélidegrendszert is az idegsejtek 
által alkotott hálózatok és az inge-
rületátvivő anyagok működtetik.

Az ideg- és a bélrendszer
állapota összefügg
Az agy és a bélrendszer közötti 

kommunikáció feltárása várhatóan 
több betegség kialakulásának meg-
értéséhez is hozzájárul majd, vala-
mint megkönnyítheti a kezelésü-
ket is. Eddig is ismert volt például, 
hogy a szorongás kihat a gyomor 
egészségére. A Stanford Egyetem 
orvosi karának kutatói azonban 
igazolták, hogy a kapcsolat for-
dítva is fennáll, azaz a bélrendszeri 
gondok mentális problémákhoz 
vezethetnek. A nagy kérdés, hogy 
a fizikai vagy a lelki tüneteké-e az 
elsőbbség, melyik esetben melyi-
ket kell elsősorban kezelni?

Gershon elmélete szerint a 
fizikai elváltozás a kiindulópont: 
az irritábilis bélszindrómával szen-
vedőknél például általában találni 
molekuláris hibákat a bélrendszer-
ben. Ha pedig valaki véres hasme-
nés miatt folyamatosan WC-re 
rohangál, az nem meglepő módon 
fokozza a depresszió kialakulá-
sának kockázatát. Vannak azon-
ban olyan kísérletek is, amelyek 
a pszichés tényezők fontosságát 
hangsúlyozzák: állatkísérletek bi-
zonyították például, hogy a korai 
életszakaszban elszenvedett stressz 
kihat a bélrendszer későbbi állapo-
tára. Például ha patkányokat vízzel 
körülvett táblára helyeznek, ami 
számukra komoly stressz, a has-
menéshez hasonló tünet alakul ki 
náluk. Egy másik kísérlet szerint 
az anyjuktól szeparált fiatal patká-
nyok bélrendszere sérülékenyebb 
volt a kontroll csoporténál.

A két agyra együttesen ható
terápiákra lenne szükség
Az agy és a bélidegrendszer közöt-

ti kapcsolat jobb megértése elősegít-
heti a komplex terápiák kialakítását 
is. Ismert például, hogy a szerotonin 
nevű ingerületátvivő anyag kulcs-
fontosságú a hangulatingadozások-
ban, számos antidepresszáns az agy 
szerotoninszintjének emelését céloz-
za meg. 

Ugyanakkor a szervezetben 
lévő szerotonin 95 százaléka a bél-
rendszerben található: más inge-
rületátvivő anyagokkal egyetem-
ben segíti az étel előrehaladását 
a béltraktusban. A már említett 
emésztési rendellenességben, a 
hasi fájdalommal, görcsökkel járó 
irritábilis bélszindrómában szin-
tén szerepe van a szerotoninnak, 
ám míg depresszió esetén az agy 
túl alacsony szerotoninszintje 
okoz problémát, irritábilis bél-
szin dróma esetén a bélrendszer 
túl magas szerotoninszintje lehet 
a probléma.

Alig egy hónapja a kutatók 
újabb kis lépést tettek az autista 
betegeket érintő bélrendszeri 
problémák megértése felé is. A 
kutatásba 23 autista gyereket 
és kilenc normálisan fejlődőt 
vontak be. A kutatók az autista 
gyerekek bélrendszerében egy, 
egészséges emberekből még so-
hasem izolált baktériumtörzset 
(Sutterella) fedeztek fel, amely-
nek szerepe lehet az autizmus 
és az emésztési zavarok közötti 
kapcsolatban.

A bélidegrendszer
a Parkinson-kórról is
árulkodhat
A bélrendszer idegsejtjeinek ta-

nulmányozása segíthet a Parkinson-
kór megértésében is. A betegség 
során a dopamintermelő agyi ideg-
sejtekben bekövetkező károsodás 
ugyanis végbemegy a bélrendszer 
idegsejtjeiben is. A Francia Nem-
zeti Egészségügyi Intézet kutatói 
ezért olyan új diagnosztikus eljárá-
son dolgoznak, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a Parkinson-kór a bél-
rendszer idegsejtjeinek vizsgálatával 
is felismerhető legyen.

Az Európai Betegségmegelőzési 
és  Járványügyi  Központ  (ECDC) 
legfrissebb összegzése szerint az 
influenza  aktivitása  Európában 
továbbra  is  alacsony,  de  kilenc 
ország jelentett a múlt hetihez 
képest növekvő ütemű terjedést. 

A figyelőszolgálatban részt 
vevő orvosok által bekül-
dött minták már csaknem 

harmadában mutatták ki az inf-
luenzavírust. A múlt heti eggyel 
szemben már négy országból, 

Izlandról, Finnországból, Olasz-
országból és Spanyolországból 
jelentettek regionális influenza-
járványokat az ECDC-nek, és 
további négy ország számolt be 
helyi járványokról. 

A kontinensen továbbra is az 
influenza A(H3N2) vírusa a meg-
határozó az influenzás betegek 
között, de több súlyos esetért az 
A(H1N1) vírustörzs volt a felelős.

Az ECDC január elején azt 
jelezte, hogy Európában megkez-
dődött az influenzajárvány. 

A magas sarkú cipő nem a leg-
kényelmesebb  vagy  legprakti-
kusabb  viselet,  ám  esztétikai 
szempontok miatt és önbizalmuk 
növelése érdekében a nők még-
is  ragaszkodnak  hozzá.  Pedig 
ennek ára van: ausztrál kutatók 
nemrég  megállapították,  hogy 
a magas sarkú cipő rendszeres 
viselése  már  viszonylag  rövid 
idő  alatt  visszafordíthatatlanul 
károsíthatja a lábizmokat.

Fiatal nők bevonásával vizs-
gálták a magassarkú-viselés 
következményeit az ausztrál 

Griffith Egyetem tudósai. A Jour-
nal of Applied Physiology című 
szakfolyóiratban közölt kísérlet-
ben „tűsarkú-fanatikus” – 5 cen-
timéteres vagy magasabb tűsarkút 
legalább két éve, legalább heti 
negyven órán át viselő –, illetve 
tűsarkút hetente kevesebb mint 
tíz órán át viselő nőket vizsgáltak. 
Mindkét csoportot arra kérték, 
hogy cipő nélkül sétáljanak végig 
egy nagyjából nyolc méter hosz-
szú, speciális érzékelőkkel ellátott 
kifutón. A szenzorok segítségé-

vel a szakemberek figyelemmel 
kísérték a lábizmok és a boka- és 
térdízület működését, a lépések 
hosszát, valamint a talp és a talaj 
érintkezésének dinamikáját. 

A magas sarkú cipőt viselőkre 
az „agresszív”, apró lépések voltak 
jellemzők, és járás közben, még 
cipő nélkül is túlterhelték a vádli 
izmait. Ezzel szemben azok, akik 
általában lapos talpú cipőben 
jártak, hosszabbakat léptek, és já-
ráskor inkább az inak dolgoztak 
(elsősorban az Achilles-ín), így 
nem terhelték túl a vádlijukat.

A megfigyelések azt támasztják 
alá, hogy már két éven át tartó, heti 
legalább 40 óra magassarkú-viselés 
kimutatható károsodásokat okoz-
hat, és jelentősen nő az izomsérü-
lések kockázata is. A szakemberek 
szerint nem kell örökre lemondani 
a tűsarkúról, de célszerű heti 1-2 
alkalomra korlátozni a viselésüket. 
Ha ez nem kivitelezhető, akkor 
meg kell próbálni napközben minél 
gyakrabban levenni a magas sarkú 
cipőt – az íróasztal mögött ülve 
például igazán kaphat egy kis cipő-
mentes pihenőt a láb.

 illusztráció

A PsziChé és Az EmésztőrEnDszEr állAPotA összEfügg

Mélyen érintik a lelket a belek
influEnzA

Európában lassan terjed 
a vírus

hEti Egy-Két AlKAlommAl KEllEnE visElni

Árt a magas cipősarok illusztráció



A csíki táncházak történetéről 
szóló kiadvány összeállításán 
dolgozik a Virtus Egyesület, eh-
hez gyűjtik a témában készült, 
illetve megjelent fotókat, interjú-
kat, információkat. Az egyesület 
a Köpice néptánccsoporttal kö-
zösen nemcsak a táncház múlt-
jával, de jelenével is foglalkozik: 
minden hétfőn táncoktatással, 
élő zenével várják az érdeklődő-
ket a Borozda borpincébe.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Gyimesi táncok oktatásával 
formálja tovább a csíkszere-
dai és környékbeli néptánc- 

és népzenekedvelők közösségét a Vir-
tus Egyesület. A táncházmozgalom 
helyi képviselői ebben az évadban 
új helyszínen, a Borozda borpincé-
be gyűjtik össze a néptánc kedvelőit 
minden hétfőn este nyolc órakor. A 
táncokat André Csaba tanítja, a ze-
nét Román Hunor, Kedves Botond 
és Bíró Imre szolgáltatja. 

A táncházak helyszíne sokszor 
változott az évek alatt – a Virtus 
2004 óta szervez állandó jellegű 
táncházakat Csíkszeredában, a 
mozgalom aranykorát élte, amikor 
a Bahiában találkoztak hétről hét-
re a táncban közösséggé kovácso-
lódott tagok. Egy másik periódus 

meghatározó helyszíne volt az Alzo 
vendéglő, majd a Hargita Megyei 
Kulturális Központ alagsori ter-
me, és két évadig adott otthont a 
néptánc kedvelőinek az Éden ven-
dégház is. Egy évadra ki is esett a 
szabadidős lehetőségek listájáról 
a táncház, amikor újabb helyszínt 
kellett találjanak a Virtus tagjai.

– A Borozda borpince foga-
dott be minket ettől az évadtól. 
Különösebb megegyezésünk nincs 
a tulajdonossal, csupán nekünk 
jó, ha van, ahol miénk lehet a tér 
hetente egyszer – ismertette a je-
lenlegi helyzetet András Loránd, 
az egyesület tagja.

– Minden évben hívunk meg 
zenekarokat arról a tájegységről, 
amelynek táncait éppen tanuljuk: 
így volt vendégünk a Szászcsávási 
Zenekar a küküllőmenti táncok ta-
nulásakor vagy a magyarpalatkaiak 
a mezőségi táncoktatás évadában. 
Karácsonykor gyimesi zenészek 
vol tak a meghívottaink – részle-
tezte András Loránd.

Az egyesület tevékenysége az ál-
landó táncházak szervezése mellett 
más hagyományos tevékenységek 
(pl. húsvéti tojásfestés gyerekek 
számára stb.), valamint kulturális 
előadások szervezésében teljesed-
ne ki. Ezek az utóbbi időben a 
tánccal szemben háttérbe szorul-

tak, de célként most is szerepelnek 
az egyesület programjában. 

A táncházmozgalom csíki kö-
zössége és a környékbeli néptánc-
csoportok néhány tagja 2008-ban 
létrehozta a Köpice néptánccso-

portot. A csíkszeredai Népisko-
la égisze alatt működő együttes 
szervesen kiveszi részét a tánchá-
zak szervezésének feladatából is, 
valamint az egyesületi tagokkal 
együtt a táncházmozgalom csíki 

múltját kutatva igyekszik egy ki-
adványt megjelentetni, képek és 
interjúk, tudósítások segítségével 
átfogó képet adni ennek a közös-
ségfejlesztő tevékenységnek a kü-
lönböző szakaszairól.

MindEn hétfőn táncházAt tArt A Virtus EgyEsülEt csíKszErEdáBAn

A gyimesi értékekre koncentrálnak
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Körkép
PortréintErjú dr. gloViczKi EsztErrEl 

Család és orvosi hivatás: az isteni kaland része
nemrég csíksomlyón a ferences 
Óra keretében tartott előadást 
dr. gloviczki Eszter, öt gyermek 
édesanyja, aki családanyai teen-
dői mellett folytatta tanulmányait 
a semmelweis Egyetem általá-
nos orvostudományi Karán. Elő-
adásában azokról a biokémiai, 
hormonális, molekuláris válto-
zásokról beszélt, amelyeknek 
eredménye a szerelem, a „bele-
szeretés-kiszeretés”, a házasság 
izzása vagy kihűlése, valamint 
arról, hogy honnan ered a vágy, 
amely hűtlenséghez vagy esetleg 
a rossz párválasztáshoz vezet. 
Kitért arra is, hogy tudatosan élni 
akaró emberként mit tehetünk 
azért, hogy a molekulárisan irá-
nyított belső háborúban mégis 
egyre mélyülő, szép és igaz há-
zasságban élhessük le az életün-
ket, melyik molekulasereget ho-
gyan lehet és kell – kiégés, válás, 
hűtlenség és fájdalom helyett – a 
kapcsolat izzásának, virágzásá-
nak szolgálatába állítani. 

– Háromgyermekes családanya-
ként miért és hogyan kezdte el tanul-
mányait az orvosi egyetemen?

– Az ember hivatását tekintve 
alapvető kérdés, hogy házas vagy 
nem házas. Amikor azt láttam, hogy 

az én hivatásom a házasság, azt is 
éreztem, hogy ezen fölül nekem 
van még egy „civil hivatásom”, erős 
hívásom arra, hogy orvosként em-
bereknek segítsek. Hiány van olyan 
orvosokból, akik nem a markukat 
tartják, hanem tényleg segíteni sze-
retnének. Ha pedig úgy látom, hogy 
ezt módomban van tenni, akkor ne-
kem orvosnak kell lennem. Amikor 
a felvételi volt, hathetes volt a legki-
sebb gyerekem – kétéves az első és 
egyéves a második. Ahogy fölvettek, 
és ahogy az egész egyetem zajlik, azt 
látom, hogy ez isteni kaland része, 
amibe még két gyerek is belefért.

– Hogy volt ideje és energiája az 
öt gyerek mellett a tanulásra?

– A szó legjobb értelmében elég 
poroszosan neveljük a gyerekein-
ket. Vagyis hogy mikor fáradt, mi-
kor enne vagy milyen ruhát vesz fel 
a kétéves, azt nem annyira ő dönti 
el, mint mi. Az a véleményem, hogy 
a kétéves nem tudja, hogy mikor 
fáradt, vagy hogy a piros lámpánál 
szabad-e átmenni. Azt a felnőttnek 
kell tudnia. Nálunk fél nyolckor 
mindig is lámpaoltás volt. Termé-
szetesen most, hogy a nagyok gim-
nazisták, tanulnak, más a helyzet. 
De van egyfajta rend, ami kiszá-
míthatóvá teszi a napjainkat, és ami 

persze nagy rugalmasságot is ad: ha 
van egy keret, attól el lehet térni.

– Közben marad ideje közösség-
építésre is...

– Hála Istennek, az a plébánia, 
ahová mi tartozunk, illetve ahol 
én megtértem 15 évesen, igen élő 
plébánia. Ott hittantárborba 12 
év alatti gyerekből is 150 megy egy 
nyáron, nagyon sok hittancsoport 
van, nagyon sok felnőtt megtérő, 
nagyon komoly létszámú felnőtt 
katekumenátus van, akik elsőáldo-
zók lesznek és bérmálkozók felnőtt 

fejjel. Ide tartozunk, itt éljük meg 
majdnem a teljes közösségi létezé-
sünket. A gyerekeink együtt járnak 
iskolába, együtt jártak óvodába. 
Mint egy faluban, majdnem együtt 
születtünk, és együtt halunk meg. 
Nem vagyok biztos, hogy a mai vi-
lágban enélkül lenne elég erőnk akár 
gyereket úgy nevelni, ahogy ennek 
szerintünk értelme van, akár bármi 
más szeletének az életünknek. 

– Miért kezdett foglalkozni a 
szerelmet, párválasztást befolyásoló 
biokémiai tényezőkkel?

– A lelki vezetőm, a mi plé-
bánosunk, dr. Tomka Ferenc atya 
megkért, nézzek utána a hormonok 
befolyásoló hatásának. Gyóntató 
papként sok mindenről tud, na-
gyon sok embert lát felnőni, sok 
fiatalt, sok szerelmet, és bizony, 
nagyon sok válást, tönkrement há-
zasságot, elmúlt szerelmet. Mindez 
őt arra indította, hogy a hormo-
noknak valami szerepe kell lennie 
az emberek életében. Engem mint 
orvostanhallgatót megkért, nézzek 
utána, milyen anyagok működnek 
az emberben kémiai szinten a sze-
relem meg a szexualitás területén. 
Utánanéztem, és már aznap este fel-
hívtam telefonon: „Döbbenet, Feri 
atya, amit találtam, mert amit a ké-

mia leír, azt te leírtad a hittanköny-
vedben, meg a jó Isten a Bibliában. 
Ami empirikus tény vagy teológiai 
tény, az biokémiailag pontosan 
úgy van, csak egy másik nyelven” – 
mondtam neki.

– Ha ismerjük a biokémia nyel-
vét, az segíthet, hogy jobban megter-
vezzük az életünket, illetve a kapcso-
latainkat jobban kezeljük?

– Ez nagyon fontos kérdés. A 
biokémia ismerete csak annyit jelent, 
hogy ki-ki könnyebben tud dönteni. 
Könnyebben át tudja látni, hogy mi-
ért van esetleg az adott állapotban, 
milyen kísértések érik, és annak mi 
lehet az alapja. Ezt tehát tudja, de a 
döntést minden egyes esetben neki 
kell meghoznia. Ez a döntés pedig 
pontosan olyan nehéz, mintha er-
ről semmit sem tudna. Majdnem. 
Talán. Egy csomó ember döntési 
helyzetben nincs tudatában annak, 
hogy ő most valamit döntött. Azzal 
hogy valakivel szexuális kapcsolatot 
létesít, ez döntés, de sokszor nem így 
éli meg az ember. Aki tudja, hogy a 
biokémiában ez maradandó kémi-
ai kötöttséget, kötődést hoz létre 
az agyban, az tudni fogja, hogy ez 
döntési helyzet, és mérlegel, hogy jól 
vagy rosszul dönt. 

takács éva

csík



Dánia férfikézilabda-válogatottja 
nyerte meg a Szerbiában meg-
rendezett Európa-bajnokságot, 
miután a döntőben két góllal le-
győzte a házigazdákat. Ezzel a 
dánok olimpiai kvótát szereztek. 
Az Eb után kialakultak az olimpiai 
selejtező csoportok: a magyarok 
elfogadható kvartettbe kerültek.

Ahúszezer néző előtt meg-
rendezett szerb–dán finá-
léban a skandináv együttes 

a mérkőzés elejétől a végéig vezetett, 
és végül 21–19-es győzelmet aratott. 
Az Európa-bajnokság a dánoknak 
rosszul indult, ugyanis a csoport-
körök után nulla ponttal érkeztek, 
ám azután minden találkozójukat 
behúzták, és még a házigazdák sem 
tudták végül megállítani, akik a 
csoportmeccsek alatt még kettővel 
verték őket. A vendégegyüttest a 
sikerre az Eb alatt végig parádésan 
védő Landin-Jacobbsen – a finálé-
ban 50%-kal védett – és a kitűnő 
balátlövő, Mikkel Hansen vezette. 
Az újdonsült kontinensbajnok győ-
zelmével megszerezte az olimpiai 
kvótát is.

A szerbek viszont nem panasz-
kodhatnak, hiszen így is erőn felül 
teljesítettek, továbbá a vasárnap ne-
kik álomszerűen sikerült, legalábbis 
ami a sportot illeti, hiszen a kézilab-
daezüst mellett, a teniszező Novak 
Djokovics megnyerte az Australian 
Opent, míg a férfivízilabdásaik 2006 
után újra felültek Európa trónjára, 
miután az eindhoveni döntőben 
9–8-ra verték Montenegrót.

Eredmények: döntő: Szerbia – 
Dánia 19–21 (7–9); a 3. helyért: 
Horvátország – Spanyolország 

31–17 (13–12); az 5. helyért: Mace-
dónia – Szlovénia 28–27 (16–12). 
A torna végeredménye: 1. Dánia, 
2. Szerbia, 3. Horvátország, 4. Spa-
nyolország, 5. Macedónia, 6. Szlo-
vénia, 7. Németország, 8. Magyar-
ország, 9. Lengyelország, 10. Izland, 
11. Franciaország, 12. Svédország, 
13. Norvégia, 14. Csehország, 15. 
Oroszország, 16. Szlovákia.

Svédországi csoportban 
a magyarok
A dánok vasárnapi sikerével 

eldőlt, hogy a magyar férfikézilab-
da-válogatottnak áprilisban Svédor-
szágban kell kiharcolnia a londoni 
olimpián való részvételt. Mocsai La-
jos csapata Göteborgban a házigazda 
északi együttes mellett a brazilokkal 
és a macedónokkal találkozik majd. 
Az ötkarikás játékokra a torna első 
két helyezettje kvalifikálja magát. „A 
macedónok remek eredményt ér-
tek el az Európa-bajnokságon több 
ezer szurkolójuk előtt. Áprilisban 
semleges pályán, Skandináviában le-

hetőségünk nyílik egy nagy mérkő-
zést játszani ellenük. Brazíliát a leg-
utóbbi világbajnokságon alaposan 
kielemezve magabiztosan magunk 
mögé utasítottuk, de ki kell emel-
nem, hogy a dél-amerikaiak veszé-
lyes, jó képességű csapatot alkotnak. 
A házigazda svédek nyilvánvalóan a 
favoritjai a kvalifikációs tornának. 
Megfelelő ambícióval, hittel, nagyon 
komoly felkészüléssel megpróbáljuk 
kiharcolni az olimpiai részvételt” – 
nyilatkozta Mocsai Lajos.

Az olimpiai selejtezős csopor-
tok: 1. csoport (Madrid): Spanyolor-
szág, Lengyelország, Szerbia, Algé-
ria; 2. csoport (Göteborg): Svédország, 
Magyarország, Brazília, Macedónia; 
3. csoport (Zágráb): Horvátország, 
Izland, Japán, Chile. 

A már biztos olimpiai részt-
vevők: Nagy-Britannia (rende-
ző), Franciaország (világbajnok), 
Dél-Korea (az ázsiai selejtezőtorna 
győztese), Argentína (a Pánamerikai 
Játékok bajnoka), Tunézia (Afrika-
bajnok), Dánia (Európa-bajnok).

Sport
Dán siker Szerbiában
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> Vízilabda. A szerb férfivízilabda-válo-
gatott nyerte az eindhoveni Európa-bajnok-
ságot: Dejan Udovicic tanítványai a vasárnapi 
fináléban 9–8-ra nyertek a montenegróiak 
ellen. A szerbek legutóbb 2006-ban hazai kör-
nyezetben nyerték meg a kontinensviadalt. 
Amint azt tegnapi lapszámunkban megírtuk, 
a magyar válogatott a harmadik helyen zárt, 
míg a Kovács István dirigálta román váloga-
tott a 8. helyezést érte el. Eredmények, férfi-
ak: döntő: Szerbia – Montenegró 9–8; a 3. 
helyért: Magyarország – Olaszország 12–9; 
az 5. helyért: Németország – Görögország 
9–6; a 7. helyért: Spanyolország – Románia 
9–8; a 9. helyért: Horvátország – Hollandia 

16–4. Nők: döntő: Olaszország – Görög-
ország 13–10; a 3. helyért: Magyarország 
– Oroszország 9–8; az 5. helyért: Spanyolor-
szág – Hollandia 11–10.

> Műkorcsolya. Az orosz Jevgenyij 
Pljuscsenko nyerte a Sheffieldben zajló 
műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokság 
férfiversenyét. A sportág koronázatlan ki-
rálya 176,52 pontot kapott a szombati sza-
badkorcsolyázására, ami egyéni legjobbja, 
akárcsak az így összesítésben elért 261,23 
pontja is. A 29 éves, olimpiai és háromszoros 
világbajnok korcsolyázó hetedik aranyérmét 
nyerte a kontinensviadalokon. Ezúttal hon-

fitársát, a rövidprogram után még élen álló 
Artur Gacsinszkijt, illetve a címvédő francia 
Florent Amodiót előzte meg. A Csíkszere-
dai Sportklub versenyzője, Kelemen Zoltán 
élete legjobb eredményét produkálva a 14. 
lett. A nőknél az olasz Carolina Kostner di-
adalmaskodott, aki a tavaly bronzérmes finn 
Kiira Korpit és a grúz Elene Gedevanisvilit 
előzte meg.

> Birkózás. Nagyszabású nemzetkö-
zi szabadfogású birkózóversenyt szervez a 
Lőrincz Márton Sportklub 2012. február 
4-én, szombaton, Korondon. A XII. Lőrincz 
Márton Nemzetközi Emlékversenyre, ame-

lyet a világhírű korondi olimpikonról elne-
vezett sportcsarnokban tartanak, 16 hazai és 
öt magyarországi településről közel 250 bir-
kózó kapott meghívót. Az idei emlékverseny 
egyik kiemelkedő eseménye a Lantos Györ-
gyi szobrászművész által készített, Lőrincz 
Mártont ábrázoló dombormű leleplezése 
– tájékoztatott Ambrus Sándor, a szervező 
sportklub elnöke. A Magyar Kultúráért Ha-
tárok Nélkül 2001 Alapítvány által készítte-
tett alkotást a korondi sportcsarnok előte-
rében helyezik el. A maratoni megmérette-
tésen a Román Birkózószövetség képviselői 
mellett – a tavalyi rendezvényhez hasonlóan 
– nemzetközi bírók is részt vesznek.hí
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Dán öröm Belgrádban a megérdemelten megnyert döntő után

Küzdelmes mérkőzéseket játszottak a lányok Fotó: Csíki Zsolt

MEgyEi kézilAbDA-bAjnokSágok

Menetelnek
az udvarhelyi lányok

A hétvégén Csíkszeredában ren-
dezték meg a megyei női kézi
lab dabajnokság 7–8. fordulóit. 
A teremtornát követően a Szé
kely udvarhelyi KF továbbra is 
ma ximális pontszámmal vezeti 
a ranglistát.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Csonka fordulókat rendeztek 
a megyei női kézilabda-baj-
nokság legutóbbi napján. A 

vasárnap Csíkszeredában megren-
dezett 7–8. etapon két mérkőzést 
a Székelyudvarhelyi Amazonok – 
NKSZ és az Amazonok – Salamás 
elhalasztottak, továbbá a Salamás 
nem jelent meg a Zetelaka elleni 
összecsapáson. Így csupán öt mérkő-
zést rendeztek, amelyek mondhatni, 
mind az esélyesek győzelmével értek 
véget. A Székelyudvarhelyi KF gár-
dája pedig továbbra is százszázalékos 
teljesítménnyel vezeti a tabellát. A 
9–10. fordulónak ismételten Csík-
szereda ad otthont, a tervek szerint 
február 12-én, vasárnap.

Eredmények, 7–8. forduló: 
Csík szeredai VSK – Csíkszeredai 
Aka rat 21–12 (8–6), Szé kely ud var-
helyi KF – Keresztúri KKE 46–21 
(20–12), Zetelaka – Salamás 10–0 
(meg nem jelenés), Felcsík-Dánfalva 
– SZKF 20–33 (8–15), KKE – 
Zetelaka 25–28 (12–11), Csíkszere-
dai NKSZ – Akarat 23–17 (12–3).

1. SZKF 8 8 0 0 296–144 16
2. Zetelaka 7 5 0 2 148–125 10
3. Amazonok 5 4 0 1 140–112 8
4. VSK 7 4 0 3 142–147 8
5. NKSZ 6 3 1 2 119–138 7
6. Felcsík 7 3 0 4 139–159 6
7. KKE 7 2 1 4 154–165 5
8. Salamás 6 0 0 6 95–158 0
9. Akarat 7 0 0 6 99–184 0

Első forduló az ifi 4nél
Szombaton Gyergyóremetén 

rendezték az ifjúsági 4-es korcso-
port megyei bajnokságának első te-
remtornáját. A Csavar Zoltán által 
irányított Székelyudvarhelyi SZKC 
minden meccsét megnyerte. A te-
remtorna alatt mutatkozott be hiva-
talosan az SZKC székelykeresztúri 
fiókcsapata. A második tornát Szé-
kely keresztúron rendezik február 
18-án. Az első két helyezett képvi-
seli a megyét a zónadöntőn.

Ifi 4-es megyei bajnokság,  
1. teremtorna: Gyergyóremete 
– Töl gyes 20–7 (13–3), Székely-
ud var helyi KC – Gyergyóditró 
16–10 (9–5), SZKC-Petőfi (Szé-
kely ke resztúr) – Re mete 4–24 
(2–13), Tölgyes – Dit ró 17–12 
(9–5), SZKC-Petőfi – SZKC 1–28 
(0–10), Remete – Ditró 13–6 (4–4), 
Tölgyes – SZKC 5–30 (3–14), 
Ditró – SZKC-Petőfi 12–5, SZKC 
– Remete 15–6 (10–2), Tölgyes – 
SZKC-Petőfi 21–0.

ifi ii-es ob teremtorna
Csíkszeredában
Csütörtöktől szombatig Csík-

szeredában rendezik meg az ifi II-ek 
országos bajnokságának (I csoport) 
negyedik teremtornáját. A házigazda 
a Csíkszeredai VSK együttese lesz. 
A háromnapos torna műsora: 
csütörtök: Székelyudvarhelyi ISK 
– Marosvásárhelyi BC-Sirius (10), 
Besztercei LPS – Csíkszeredai VSK 
(11.30), BC-Sirius – Beszterce (14), 
Marosvásárhelyi LPS – Udvarhely 
(15.30); péntek: Beszterce – Vásár-
helyi LPS (9), Udvarhely – Beszter-
ce (14), VSK – BC-Sirius (10.30), 
Vásárhelyi LPS – VSK (15.30); 
szombat: VSK – Udvarhely (9), BC-
Sirius – Vásárhelyi LPS (10.30).

A Román kézilabda-szövetség ki-
jelölte az idei idény férfi Románia-
kupa helyszínét. A tornát a baj-
nokság lezárta után nagybányán 
rendezik. Ezúttal is a bajnokság 
első nyolc helyezettje vehet részt 
az eseményen.

Nagybánya semleges hely-
színnek számít, miután 
együttesei a másodosztály-

ban szerepelnek. A szövetség egyelő-
re nem döntött arról, hogy a nyolc 
csapat milyen rendszerben játssza a 
tornát. Egyes információk szerint 

változtatnának az eddig kialakított 
versenykiíráson, miszerint a tabella 
első helyezettje a nyolcadikkal, a má-
sodik a hetedikkel és így tovább méri 
össze erejét kieséses rendszerben. Le-
het, hogy sorsolás útján alakítják ki a 
negyeddöntőket. Az SZKC minden 
Románia-kupán részt vett, mióta az 
élvonalban szerepel, legjobb szerep-
lése az elődöntőbe jutás.

Döntetlent játszottak az ifik
A Székelyudvarhelyi ISK-KC 

idegenben lépett pályára, a tovább-
jutó helyen álló Gyulafehérvári ISK 

otthonában. Az első játékrészben 
nagyon megérezte az udvarhelyi 
együttes az átlövő, Károly hiányát, és 
a gárda csak a második félidőben tu-
dott pontot menteni. Legközelebb 
február 3-án, pénteken 16 órától a 
székelyudvarhelyi sportcsarnokban 
a Szászsebest látják vendégül. 

Ifi 1-es bajnokság, 11. for-
duló: Gyulafehérvári ISK – Szé-
kelyudvarhelyi ISK-KC 31–31 
(19–11) /az ISK-KC gólszerzői:  
Kopacz 9, Szász 7, Puskás, Nagy 
5-5, Venczel 2, Kónya, Fa za kas, 
Bajkó 1-1/.

Nagybányán rendezik a kupadöntőt



lakás

ELADÓ I. osztályú garzonlakás 
a Szív utca 4. szám alatt. Telefon: 
0740–059520.

KIADÓ Csíkszereda központjá-
ban I. osztályú garzonlakás, búto-
rozott konyhával. Telefon: 0726–
573808. (21234)

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

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

ELADÓ sürgősen garzonlakás 
Csík  sze redában, a Gyermek sé-
tányon. Telefon: 0747–951274, 
0746–585066. (21203) 

ELADÓ jó állapotban lévő, 
központi fekvésű tömbházlakás 
2 szobával, manzárdszobával és 
pincével. Telefon: 0742–294650, 
0745–167127. (21206)

telek

ELADÓK Csíkszeredában és 
környékén (+20 km) telkek részlet-
re is, akár 50% előleggel, egyéves 
futamidővel, tiszta telekkönyvvel. 
Beszámítok tömbházlakást. Tele-
fon: 0746–012220.

ELADÓ beépíthető telek Csík-
szeredában, a csíksomlyói Bánya 
utcában. Irányár: 20 euró/m2. Tele-
fon: 0728–068986.

jármű

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

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

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

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

ELADÓ 1995-ös évjáratú Volks-
wagen Transporter Dokka, 1.9-es, 
hat személy + teher, frissen be-
hozva. Ára: 3900 euró. Telefon: 
0740–093656.

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

ELADÓ egy 2000-es, fehér szí-
nű Daewoo Cielo kitűnő állapot-
ban, érvényes iratokkal, magán-
személytől. Telefon: 0724–697544. 

ELADÓ 2000-es évjáratú, két-
személyes Ford Focus 1.8 TDi, 
90 LE-s motorral, frissen behoz-
va, kitűnő állapotban, valamint 
Suzuki Vagon R+, négyhengeres 
motorral, 60 LE, 115 ezer km-ben. 
Irányár: 1650 euró. Beszámítok 
öreg autót. Telefon: 0758–898989, 
0722–342429. (21218)

vegyes

ELADÓ Madéfalván: egy 130–
140 kg-os sertés, széna és sarjú – 
0,3 lej/kg; 1310-es Daciához vonó-
horgok, önindítók, alternátor, hűtő 
és alig használt gumik felnistől is. 
A szénát elcserélném süldőkre is. 
Telefon: 0745–986890.

ELADÓ: 158-as Massey Fergu-
son homlokrakodós traktor kitűnő 
állapotban, Ladewagen, körkaszák, 
körgereblyék, vetőgép (3 m-es), for-
gató, szénafelfúvó, 2-es és 3-as ekék, 
pityókapergető, takarmánykiosztó 
stb. Telefon: 0744–514745. (21233)

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

ELADÓ Csíkszentsimonban, 
ter melőtől sárgarépa nagy tétel-
ben, étkezési burgonya, Santé, 
Laura vetőmagburgonya, vala-
mint 50 LE-s homlokrakodó trak-
tor. Házhoz szállítás megoldható. 
Telefon: 0727–874009, 0266–
346834, 0722– 342429. 

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

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 jó minőségű bükk tűzifa 
(125 lej/m) vagy vegyesen nyír-, 
nyárfa (100 lej/m). Felvágását, szál-
lítását már egy öltől vállaljuk. Tele-
fon: 0752–632182, 0756–795736. 
(21213)

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul Csík-
szeredában az alapoktól a mérlegig 
a Kreativ Kontir Kft. szervezésében. 
Telefon: 0721–605266.

állás

Segítséget KERESEK 2 gyer-
mek mellé hétköznapokra 13–16 
óra közötti időpontra. Érdeklődni 
17 óra után a 0744–806591-es 
telefonszámon. (21232)

Munkaszerződéses, időben ru-
galmas, félnormás takarítónői és 
épületkarbantartói állásokat, vala-
mint lakást AJÁNLOK becsületes 
házaspárnak. Kézzel írott, fényképes 
önéletrajzokat az 51-es csíkszeredai 
postafiókba várok. (21215)

szolgáltatás

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

Használt külföldi traktorok és 
más mezőgazdasági gépek, élelmi-
szeripari gépek, haszongépjármű-
vek  (teherautók), kishaszon-gép-
járművek megvásárlását, behoza-
talát és ügyintézését VÁLLALOM 
igény szerint. Telefon: 0749–155155, 
este: 0266–312312.

2 éves periodikus ellenőrzés! 
Biztonsága érdekében forduljon az 
INSTHAR-hoz! 2 éves periodikus 
kazánellenőrzés, valamint működ-
tetési engedélyeztetés – 60 lej; 
gázvezeték 2 éves ellenőrzése – 50 
lej. Elérhetőségeink: INSTHAR Rt., 
Márton Áron u. 21. szám, Csík-
szereda. Telefon: 0266–371785, 
0745–380499. (21217)

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétüket fejezik 
ki Szakács Erős Máriának édes-
anyja elvesztése miatt érzett 
fájdalmában volt osztálytársai 
és osztályfőnöke a Segítő Mária 
Gimnáziumból.

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk 2004. 
január 30-ra,

NÉMETI ÁRPÁD

halálának 8. évfordulóján. Drága 
emlékét szívünkben megőrizzük 
egy életen át. Pihenése legyen 
csendes! Családja és barátai – 
Csíkszereda. (21239)

elhalálozás

Hirdetések

Számunkra te sosem 
leszel halott,
örökké élni fogsz, 
mint a csillagok.
Drága jó szívét, 
két dolgos kezét,
áldd meg, Atyám,
s mi köszönjük, 
hogy ő lehetett
a mi édesanyánk, 
nagymamánk.
Elérkezett a búcsúzás ideje...

Drága édesanyánk és nagy-
mamánk,

özv. LENGYEL RÓZA
szül. Péter

rövid szenvedés után 2012. ja-
nuár 29-én végre megpihent. 
Drága halottunkat február 
2-án 15 órakor kísérjük utolsó 
útjára a Szentlélek utcai te-
metőbe. A gyászoló család.

Fájdalomtól megtört szívvel, 
de a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesapa, nagytata, após, testvér, 
rokon, jó barát és szomszéd,

özv. MERKA MIKLÓS

szerető szíve életének 76., öz-
vegységének 20. évében 2012. 
január 29-én délben 12 órakor 
türelemmel viselt betegség 
után megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait 
február 1-jén 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a Szent-
lélek utcai temetőbe. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csen-
des! A gyászoló család.

Ha eljön majd a nap,
hogy látszólag megyek,
még mindig itt leszek.
A napszállatban megtaláltok...
Ha közelemre vágyakoztok,
hajtsatok át az erdőn...
Fák halk neszében
hallotok majd...

(Wass Albert)

Mély fájdalommal, de a jó 
Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy

KECSETI JÓZSEF

életének 77., özvegységének 4. 
évében rövid, de súlyos szen-
vedés után 2012. január 29-én 
elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait február 1-jén, 
szerdán 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a maroshévízi 
katolikus temető ravatalozójá-
ból. Jelen értesítést gyászje-
lentőnek is szántuk. A gyászoló 
család – Maroshévíz.

Engem az erdő véd s szeret, 
utaimon erdők kísértek:
bükkök, gyertyánok, égerek, 
tölgyek. Fenyők is. Égig értek.
S majd mélyebbre költözöm, 
érzéstelen rommá omoltan,
egy hang közelről súgja még 
Én is az erdő fája voltam.

(Áprily Lajos)

Fájó szívvel em-
lékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára, 
1997. január 31-re,

id. CZIRJÁK ANDRÁS
nyug. erdész

halálának 15. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkszere-
da, Csíkmadaras. (21188)
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Az ARC Studio Kft 
(Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 11/3. sz., telefon: 0744–697961)

által képviselt Bartha László közli, hogy vízgazdálkodási beleegyezést 
kérelmez a Román Vizek Országos Adminisztrációjának Olt Víz
ügyi Igazgatóságától a Csíkszentimre községhez tartozó Büdösfürdő 
házszám nélküli belterületén található hétvégi ház számára. Ez egy 
új beruházás.

A létesítmény működtetése nyomán napi max. 2,50 m3 szenny
víz keletkezik, amely egy szennyvíztisztító berendezés általi tisztítás 
után a Kenderespatak kódozatlan mellékágába folyik.

Ez az egyeztetéskérelmezés összhangban van az utólag módosí
tott és kiegészített 1996/107es törvénnyel.

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

hargitanépe

LÁSZLÓ IMRE

értesíti az érdekelteket, hogy a zonális rendezési terv lakóházak építése cél-
jából, Csíkszépvíz – Borzsova bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos ész
revételeiket írásban az észrevételező adatainak feltüntetésével megtehetik 
naponta 8.30–16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy
nökségnél 2012. február 15ig (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám, 
tel.: 0266–312454, 0266–371313, fax: 0266–310041).
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Sport

> Hibaigazítás. Tegnapi lapszámunk-
ban tévesen jelent meg az U18-as jégko-
rongbajnokság első tornáján az utolsó 
mérkőzés eredménye. A találkozót az 
ISK–HSC Csíkszereda 9–1 arányban 
nyerte (és nem elvesztette, ahogy lapunk-
ban megjelent) a Steaua ellen.

> Magyar bajnokság. Az ISK–HSC 
Csíkszereda kölyökcsapata Antal Károly 
edző vezetésével magyarországi portyán 
tartózkodik, ahol a középszakasz mérkő-
zéseit játsszák. Eredmények: ISK–HSC 
– Sapa Fehérvár AV19 0–8, ISK–HSC 
– UTE–Stars 7–2, ISK–HSC – Debre-

ceni HK 8–3, ISK–HSC – MAC Buda-
pest 7–4, ISK–HSC – Dab.Docler 7–4. 
A csíkiak ma 18.30-tól a MAC ellen zár-
ják a középszakaszt.

> Jégkorong, NHL. A 2012-es NHL 
All Star-gálát Ottawában rendezték a 
hétvégén, és a bajnoki címvédő bosto-
niak nagyszerű teljesítménnyel zártak. 
Egyrészt a csapatkapitány Zdeno Chara, 
aki előbb az ügyességi versenyen meg-
döntötte a tavalyi 170,4 km/órás sebes-
ségrekordját. A szlovák óriás sorozatban 
harmadszor lett a verseny legjobbja, idén 
175,1 km/órás sebességgel vágta a koron-

got a kapuba. A meccset is Charáék nyer-
ték, 12–9-re. A bostoni védő kiválóan 
játszott, az általa összeállított csapat le-
győzte Daniel Alfredsson kiválasztottja-
it. A kékek és a pirosak csatája egészen az 
utolsó harmadig döntetlenre állt, ekkor 
Chara kékjei – Marian Hossa, Chara és 
Corey Perry révén – 86 másodperc alatt 
három gólt szórtak, amellyel el is döntöt-
ték a találkozót. A legtöbb gólt Marian 
Gaborik lőtte (3), a legtöbb pont is az 
övé (4), nem volt vitás, hogy őt választ-
ják MVP-nek is. Boldog lehetett Chara 
kapusa és csapattársa, Tim Thomas is, 
aki kapusként sorozatban negyedszer 

védett a győztes All Star-csapatban, 
amelyre korábban senki sem volt képes. 
A gála keretében hat ügyességi versenyt 
rendeztek, amelyekben a két csapat ver-
senyzett egymással. Háromszor Chara 
és ugyanennyiszer Alfredsson csapata 
volt a jobb, azonban a pontszám össze-
vetésében 21–12-re a Team Alfredsson 
nyert. Sok esetben a közönségszórakoz-
tatás volt a cél, nem pedig a technika. Így 
Corey Perry például egy mez alá rejtett 
minibottal ütött gólt, míg Patrick Kane 
Superman-jelmezbe öltözve végzett el 
büntetőt. 2013-ban a Columbus Blue 
Jackets ad otthont az eseménynek.hí
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Második mérkőzését is megnyer-
te a jégkorong MOL Liga elődön-
tőjében a HSC Csíkszereda, így 
csupán egy győzelem választja el 
a címvédőt a sorozat döntőjétől. 
A Miskolci Jegesmedvék tegnap 
végig provokálták a csíkiakat, 
már a bemelegítés során össze-
tűzésbe keveredtek a csapatok. 
A végén Bors Huba és Bíró Ottó 
ment ökölre, és azt a meccset is 
a kék-fehérek nyerték.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Összesítésben 2–0-ra ve-
zet a HSC Csíkszereda a 
MOL Liga elődöntőjében, 

a Miskolci Jegesmedvék tegnap is 
vesztesen hagyták el a Vákár Lajos 
Műjégpályát. A vendégek már a be-
melegítésnél provokálták a hazaia-
kat: előbb Gógát lőtték hátba, majd 
a pálya közepén alakult ki dulakodás 

a két csapat játékosai között. A HSC 
remek rajtot vett a meccsen, az első 
szünetben már hárommal vezettek a 
hazaiak, a második pihenőre pedig 
hét volt az előnyük. A kék-fehérek 
gyakorlatilag a meccs elejétől uralták 
a miskolciakat, a vendégek csupán 
provokatív játékukkal tudták a fi-
gyelmet magukra terelni.

Habár az első pillanatoktól a 
érezni lehetett, hogy lesz még balhé 
a jégen, erre a találkozó vége előtt 
13 másodperccel került sor. Bíró 
Ottó és Bors Huba a vendégpad 
előtt csapott össze Ládával, illetve 
Túróczyval, az ökölpárbajt a csíkiak 
jobban bírták, sőt a 17 éves Bors ala-
posan helybenhagyta a vele nem egy 
súlycsoportba tartozó Ládát.

Eredmények: HSC Csíksze-
reda – Miskolci Jegesmedvék 7–1 
(3–0, 4–0, 0–1) /Becze (6.), Molnár 
Zs. (15.), Petres (20., 34.), Podstavek 
(23.), Novak (26., 37.), illetve Rafaj 
(53.)/. Az állás: 2–0 a HSC javára.

Dab.Docler – Brassói Corona 
Fenestela 68 10–3. A két csapat 
második összecsapása lapzárta 
után ért véget.

hirdetéseK

A tornagyőztes házigazda csapata

Hétszer zörrent tegnap este a miskolciak hálója fotó: csíKi zsolt

Kutyaszánhúzó verseny Tusnádfürdőn

Kutyaszánhúzó versenyt 
ren deztek az elmúlt hét-
vé gén Tusnádfürdőn. A 

IV. Tusnádfürdő-kupa futama-
it a sípálya mellől indították, a 
többi kutyaszánhúzó versennyel 
ellentétben a tusnádfürdői sokkal 
nehezebb pályán zajlott a részt 
vevő fogathajtók szerint. Azonban 
mindezt kárpótolja a tusnádfürdői 
pálya egyedi látványossága vadre-
gényes környezetével. 

A versenyen összesen 21 csapat 
indult négy kategóriában: 6, 4 és 
2 kutyás fogatok. A nyertes csapa-
tokban nemcsak a hajtók mehet-
tek haza díjjal, hanem a sportos 
huskyk, malamutok és szamojédek 
is értékes nyereményeket kaptak.

A kétnapos futam összesített 
eredményei alapján kategórián-
ként az alábbi rangsor alakult ki:

B1 kategória (12 km, 5-6 ku-
tyás fogat, husky): 1. Parajdi Zol-
tán (For Fun Egyesület), 2. Kiss 
Attila (Yukon SE), 3. Balla Ró-
bert (For Fun Egyesület).

C1 kategória (8 km, 3-4 kutyás 
fogat, husky): 1. Erdély Sándor, 2. 
Nemet Marius, 3. Simon Attila 
(mind For Fun Egyesület).

C2 kategória (8 km, 3-4 ku-
tyás fogat, alaszkai malamut, sza-
mojéd): 1. Grosu Constantin, 2. 
Zágoni Zsolt, 3. Mariana Vrabie 
(mind Alaskan Malamute Egye-
sület).

D1 kategória (4 km, 2 kutyás 
fogat, husky): 1. Ferencz Lehel 
(Yukon), 2. Uleşan Laurenţiu 
Adrian, 3. Csató Bíborka (For 
Fun Egyesület).

D1 kategória (4 km, 2 ku-
tyás fogat, alaszkai malamut): 1. 
Răzvan Bârsan, 2. Kovács Attila 
(mindketten Alaskan Malamute 
Egyesület).

A verseny az ACCENT 
GeoÖkológiai Szervezet által kez-
deményezett Partnerség a természe-
tért című pályázat kezdő tevékeny-
sége is volt egyben. A pályázat part-
nerei közül a Green Zone Egyesület 
felelt ezért a rendezvényért. A pá-
lyázatot az ENSZ Globális Környe-
zetvédelmi Alap (GEF) Kisprojekt 
Programja (SGP) támogatja.

A versenyt a tusnádfürdői Green 
Zone Egyesület és a gyergyóremetei 
For Fun Egyesület szervezte, 
partnerek voltak a tusnádfürdői 
Extreme Sport Klub, Tusnádfürdő 
Önkormányzata és az ACCENT 
GeoÖkológiai Szervezet.

Az elmúlt hétvégén a gyer-
gyócsomafalvi jégpályán 
rendezték az U14-es kor-

osztály számára a jégkorong Dél-
hegy-kupát, amely a 40. kiíráshoz 
érkezett. A tornán öt csapat – Bras-
só, Kézdivásárhely, Gyergyóremete, 
Gyergyóalfalu és a házigazda 
Gyergyócsomafalva – vett részt.

Eredmények: Gyergyóalfalu 
– Gyer gyóremete 3–13, Gyer gyó-
cso mafalva – Brassó 8–2, Gyer-
gyó al falu – Kézdivásárhely 0–5, 
Gyer gyó remete – Brassó 7–4, 
Gyer gyó cso mafalva – Kéz di vá sár-
hely 3–3, Kézdivásárhely – Brassó 

6–2, Gyergyócsomafalva – Gyer-
gyóalfalu 9–1, Gyergyóremete – 
Kézdivásárhely 2–3, Gyergyóalfalu 
– Brassó 5–7, Gyergyócsomafalva 
– Gyergyóremete 3–0. A tornát 
a házigazda csomafalviak nyerték 
Kézdivásárhely, Remete, Brassó és 
Alfalu előtt.

Különdíjak: legjobb kapus: 
Moré Szabolcs (Kézdivásárhely); 
legjobb hátvéd: Antal Előd 
(Csomafalva); legjobb csatár: Vasile 
Andrei (Brassó); legtechnikásabb 
játékos: Péter Zsolt (Remete); gól-
király: Köllő Loránd (Csomafalva); 
Fair play-díj: Alfalu.

Ünnepeltek Csomafalván

Bencze Tibor és husky kutyái



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. január 31., kedd

Legófigura űrléghajóval 
csaknem az űrben

Csaknem az űrbe juttatott egy legó
figurát két kanadai tizenéves fiú saját 
költségén. Az utaztatás nem sokkal 

került többe 150 lejnyi összegnél. A két 17 
éves diák meteorológiai léggömb révén küld
te fel 24 kilométer magasra a legóemberkét 
négy kamerával és egy mobiltelefonnal. Utób
bi a műholdas helyzetmeghatározás, illetve 
nyomon követés végett kellett. A léggömböt 
héliummal töltötték meg, a gázt úgyneve
zett tréfás dolgok boltjában vették. A duó a 
felbocsátás előtt konzultált az interneten egy 
szakértői honlappal az uralkodó és várha
tó szélirányról és egyéb adatokról, hogy 
ne sodródjon irgalmatlanul messzire és 
fellelhetetlen helyre légűrhajójuk a visz
szatéréskor. A start egy focipályán volt. 7 
kilométeres magasságban a telefon kike
rült a „térerőből”, és a GPSjeladás is meg

szűnt, a két fiú pedig hazament. Nem sok
kal később azonban egyikük okostelefonja 
pittyegni kezdet, jelezve, hogy visszatért 
az erőtérbe a legóember, amely végül 120 
kilométerre ért földet felbocsátásnak helyé
től. A 97 perces űrutazás összefoglaló videója 
megtekinthető a The Daily Telegraph című 
brit lap honlapján.

Amikor mindenki dolgozik... dánél attila, tusnádfürdő
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Az északeurópai anticiklon peremén szá
raz és egyre hidegebb levegő áramlik a Kárpát
medence fölé. Hideg, csapadékmentes időre 
számíthatunk.

Nem is gondolnák, hogy a média által 
megjelenített virtuális világ milyen mély ha-
tással van emberi gondolkodásunk és viselke-
désünk fejlődésére. Nem tagadom, azok közé 
tartozom, akik nem szívesen töltik szabadide-
jüket a televízió előtt üldögélve, de néha-néha, 
gyenge pillanataimban én is leülök a kanapéra 
a tévé elé. Sőt családtagjaimnak köszönhetően, 
gyakran akaratlanul is fültanúja vagyok a 
valóságshow-k történeteinek. Szidom is őket 
rendesen, amiért nem tartják tiszteletben 
távolmaradásomat, és egyéni kiselőadásban 
beszámolót tartanak az éppen aktuális szerep-
lők mindennapi tevékenységéről. Hihetetlen, 
mennyire beivódnak az emberek életébe ezek a 
műsorok, a legtöbben észre sem veszik, és már 
a baráti társaságban is erről csevegnek, sőt a 
családi összejöveteleken a finom háromfogásos 
ebéd után is csillogó szemmel teszik fel a kér-
dést: szerinted ma ki nyeri a párbajt? Majd 

elindul a lavina... Mivel a hanggal és a moz-
góképpel dolgozó televízióban látott „valóság” 
hatását lassan nagyobbnak feltételezzük, mint 
egy könyv történetét, így az általa közvetített 
valóságábrázolás is hitelesebbnek és meggyő-
zőbbnek tűnhet. Főként a fiatal generáció 
számára. Ennek jelei pedig már meg is mu-
tatkoztak: tavaly mesélte egy csíkszeredai pe-
dagógus ismerősöm, hogy teljesen új figurák 
jelentek meg az óvodai farsangi bál jelmezei 
között. A mesékből ihletődő szereplők helyett 
a lányok Szandikának, a fiúk többsége pe-
dig Alekosznak vagy Bécinek öltözött, sőt a 
műsorban látott párviadalt sem voltak res-
tek megszervezni a kis lurkók. A kiscsoportos 
gyerekek külön táborokba szerveződtek: az 
egyik fél torkaszakadtából Alekosz nevét üvöl-
tötte, míg az ellenfél csapata Béci-stílusban 
próbálta lereppelni ellenfelét. Biztos, hogy 
szükségünk van erre?

Akik a televízióból inspirálódnak
      villanás n Pál Bíborka

skandi  készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.január31.

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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