
pár év alatt több százan költöztek a városból csíkszentlélekre

A kertvárosi lét varázsa
Pozitív a demográfiai mérleg Csíkszentléleken, amit kevés székely község mondhat el magáról. 
A népesség szaporodása azonban nem a születés-elhalálozás előbbi felé billenő mérlegének 

köszönhető, hanem a bevándorlóknak: azoknak, akiket a városból vonz ide a kertes ház varázsa. 
A helyi elöljárók bátorítják a családi ház építésének álmát dédelgető szeredaiakat. > 3. oldal

Befejezett és épülő családi házak Csíkszentléleken. Egy évtized alatt százötven ingatlannal és több száz új lakossal bővült a település fotó: domján levente

Ki mit mond…
Emil Boc kormányfő lehűtötte 

a kedélyeket. „Világosan és határo-
zottan meg kell mondanom, hogy 
a kormány nem fogja megnyitni 
a populista intézkedések 
csapját, mert az veszélyez-
tetné az ország gazdasági 
stabilitását, még akkor sem, ha 
választási évben vagyunk.”
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 Hecser zoltán

Rábólintottak a Közbiztonságért 
Testület megalakulására 542Elégedettségre okot 

adó beruházások
„Annyi meleget kapok, 
amennyire szükségem van”

zavartalan a tanítás 

Folyosókon 
töltött szünetek

Egyetlen Hargita megyei tan
intézményben sem volt szükség 

az oktatás részbeni vagy teljes fel
függesztésére a napokban tapasztalt 
hideg időjárás miatt, és a tan
intézmények vezetői is min
den óvintézkedést megtettek 
az esetleges balesetek elkerülésének 
érdekében. 

gyergyószárHegy

Belakták a 
diákok az iskolát
Visszaköltöztek a már kívül

belül felújított, új bútorzattal 
ellátott, szép iskolájukba a 
gyer gyó szárhegyi Bethlen 
Gábor Iskola tanulói. Az 
átfogó felújítási munkálatokra 700 
ezer lejt költöttek.
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a nemzetpolitikai 
államtitkárság szerint

Cserbenhagyták 
a közösséget

A Moldvai Csángómagyarok 
Szö vetségének ve ze tősége 

cser benhagyta a mold  vai magyar 
közösségeket, az oktatási 
programban részt vevő ta
nárokat és gyerme keket – áll 
a magyar Nemzetpolitikáért Felelős 
Államtitkárság közleményében.

kézilabda

Profi liga 
szerveződik

Megalakult a román kézilabda 
profi liga. Elsőre a közgyűlésig 

kapott mandátumot, itt 
hosszabbítják meg majd 
újabb négy évvel. A követ
kező élmezőnyt már a liga szervezi. 

Nem voltak 
problémák 

a havazás idején
Nem okozott fennakadásokat 

a havazás a megyei utakon az 
elmúlt időszakban, sikerült olyan 
körülményeket teremteni, hogy 
téli abroncsokkal és a hegy
vidéki közlekedési körülmé
nyekhez igazodva óránként 
40 kilométer/órás sebességgel le
hessen közlekedni. 
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3433ì
1 amerikai dollár USD 3,2919î
100 magyar forint HUF 1,4788ì
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Az iskolákbAn nem okozott nAgyobb gondot A hideg 

Szünetekben nem küldik 
az udvarra a diákokat

> Prioritás az utánpótlás-nevelés. 
Meghirdette idei sporttámogatási pályá-
zatát Hargita Megye Tanácsa. Az intéz-
mény sporttevékenységeket célzó prog-
ramja idén szintén a 2010–2020-as idő-
szakra szóló Hargita Megyei Sportstra-
tégiával összhangban készült el, az egyik 
fő szempont pedig az utánpótlás-nevelés 
támogatása: gyermeksportolók terem-
bérlésére és felszerelésére is pályázhatnak 
a jogi személyiséggel rendelkező, Hargita 
megye területén sporttevékenységet foly-
tató sportegyesületek, sportklubok.

A megyei tanács 2012. évi kiírásai-
ban egyébként újdonság, hogy az ön-

rész most 20 százalék, szemben az előző 
években megszabott 51 százalékkal. Idén 
jelentős összegeket szánnak a különböző 
sporteseményekre, az előirányzott keret-
összeg 270 ezer lej. Az utóbbi években 
a megyei önkormányzat sporttámogatá-
sainak összege megháromszorozódott. 
E támogatások révén a Hargita Megyei 
Sportstratégia célkitűzései teljesülni lát-
szanak, hiszen a kosárlabda-, kézilabda- és 
más csapatok számos érdemi eredményt 
mutattak fel országos és világbajnoksá-
gokon, valamint Európa-kupákon való 
részvételükkel, eredményeik nyomán pe-
dig a Hargita megyei sportélet nagyobb 

elismerésnek örvend. A megye sportolói 
által elért eredményekkel Hargita megye 
megtartotta vezető pozícióját a sportban. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb infor-
mációkkal a 0266–207700-as telefon-

számon, valamint a www.hargitamegye.
ro/palyazatok linken szolgálnak. 

> Nem befolyásolta a fagy a járatokat. 
Hiába várták tegnapelőtt reggel hétkor a 
busz érkezését a Borzsovából ingázók. A 
Csíkszereda–Szépvíz szakaszon közlekedő 
autóbuszt a hideg miatt nem tudták üzembe 
helyezni, az Itas pedig nem egészen egy óra 
alatt pótolta a mulasztást. Máthé István, az 
Itas vezetője lapunk megkeresésére elmond-
ta, a fenti esetet leszámítva nem fordultak elő 
késések, kimaradások. A Csíki Trans buszpá-
lyaudvarról induló járatok sem jeleztek ké-
sést, minden busz menetrend szerint indult.hí
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egyetlen hargita megyei tan
intézményben sem volt szükség 
az oktatás részbeni vagy teljes 
felfüggesztésére a napokban 
tapasztalt hideg időjárás miatt, 
és a tanintézmények vezetői 
is minden óvintézkedést meg
tettek az esetleges balesetek 
elkerülésének érdekében. A 
reggeli szünetekben a diákok 
az osztálytermekben és a folyo
sókon tartózkodhatnak. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Átiratban kérte az iskola-
igazgatókat Ferencz Sala-
mon Alpár megyei főtan-

felügyelő, tegyenek meg minden 
szükséges óvintézkedést annak 
érdekében, hogy a hirtelen jött 
hideg miatt egyetlen tanintéz-
mény környékén se történjenek 
balesetek. 

– Arra kértem az oktatási in-
tézmények vezetőit, hogy bizto-
sítsanak megfelelő hőmérsékle-
tet a tantermekben, ellenőrizzék 
az iskolabuszok műszaki állapo-
tát és alaposan tisztítsák meg az 
intézmények környékén találha-
tó járdák felületét – nyilatkozta 
lapunknak Ferencz S. Alpár. 

A tanfelügyelőség adatai sze-
rint eddig minden iskolában si-
került megfelelő körülményeket 
biztosítani, az osztályfőnökök 
pedig minden reggel ellenőrzik 
az osztályok létszámát, és ha va-
lamelyik diák nem jelent meg 
időben, azonnal felveszik a kap-
csolatot a gyermek szüleivel. 

A hivatalos átiratban a tan-
felügyelő arra is felszólítja az 
iskolaigazgatókat, hogy amed-
dig tart a rendkívüli hideg, a 
tanulók a reggeli órák közötti 
szünetekben ne tartózkodjanak 
az udvaron.

Folyamatosan figyelemmel kí
sérik a járdák állapotát a csík
szeredai városellenőrzési osz
tály munkatársai. idén eddig 78 
esetben kellett felszólítást hát
rahagyniuk az érintetteknek, és 
30 magán vagy jogi személy 
kapott pénzbüntetést.

P. B.

A porták, székházak előtti 
havas, jeges járdák taka-
rítása a magánszemélyek, 

illetve cégek, intézmények felada-
ta, mulasztás esetén Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala 70 és 120 
lej közötti büntetést ró ki az érin-
tettekre. 

Januárban az első nagyobb 
havazás után tartottak ellenőr-

zést a városházi alkalmazottak, 
akkor 14 személyt büntettek 
meg, ezt követően a napokban 
újabb körútra indultak a városel-
lenőrzési osztály emberei. 

– Minden alkalommal, ami-
kor újabb hóréteg borítja be a jár-
dákat, végigjárjuk a város utcáit, 
ezt tettük a napokban is. 

Azok a magánszemélyek és 
cégek, akik nem teljesítették kö-
telességüket, felszólítást kaptak, 
amelyben 24 óra türelmi időt 
adtunk számukra a mulasztás 
pótlására. 

Ezt követően tíz esetben vol-
tunk kénytelenek pénzbüntetést 
kiszabni – mondta el Szőke Do-
mokos, Csíkszereda alpolgár-
mestere.

A FelszólításokAt büntetés követheti

Ellenőrzik 
a járdák állapotát

Ez az első év, amikor elégedett 
vagyok a kórházakban lezajlott 
beruházásokkal – jelentette ki 
dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei 
közegészségügyi igazgatóság 
vezetője a Prefektusi Kollégium 
tegnapi ülésén, ahol azokról a 
beruházásokról számolt be, ame
lyek a kórházak decentralizálása 
óta történtek a megye egészség
ügyi intézményeiben. 

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

Számottevő összegekkel járul-
tak hozzá az önkormányza-
tok a kórházakban történő 

beruházások finanszírozásához, 
ami a decentralizáció pozitív 
hozadéka – mondta a Prefektusi 
Kollégiumi ülésen dr. Tar Gyön-
gyi. A megyei közegészségügyi 
igazgatóság vezetője ismertette a 
vonatkozó jogszabály azon elő-
írását, miszerint az Egészségügyi 
Minisztérium akkor finanszírozza 
a kórházak számára a műszervá-
sárlásokat, ha a tulajdonos önkor-
mányzat is állja az illető műszerek 
értékének legalább 5 százalékát. A 
kórházépületek főjavítása esetén ez 
a hozzájárulási arány legkevesebb 3 
százalék kell legyen.

Új műszerek, 
megújuló épületek
A Tar Gyöngyi beszámolójá-

ban szereplő számokból kiderül, 
hogy elégedettsége valóban meg-
alapozott: a szaktárca a Har-
gita meg yei kórházak számára 
az állami költségvetésből kö-
zel 4 300 000 lejt utalt ki orvosi 
műszerek vásárlására, 4 640 000 
lejt főjavításokra, amelyet saját 
költségvetésből is megtoldott 
1 470 000 lejjel. 

A Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház például 1 818 000 lejt 
kapott műszervásárlásra, ebből 
összesen 24 féle műszert, beren-
dezést szereztek be, többek között 
mammográfot, rectolonoszkópot, 
szemészeti lézert; az udvarhelyi kór-
ház ugyanerre a célra 2 037 000 
lejt költhetett, amiből többek kö-
zött műtőasztalokat és komputer-
tomográfot vásárolt. A gyergyói 
kórház 176 ezer lej értékben vá-
sárolt mobil radiológiai műszert, 
míg a maroshévízi kórház 261 
ezer lej értékben mammográfot. 

A kórházépületek javítására 
is jelentős összegeket juttatott a 
szaktárca a Hargita megyei kórhá-
zaknak 2011-ben. A csíkszeredai 
kórház például közel 1 800 000 

lejt kapott, ehhez hozzáadva a 
megyei tanács által biztosított 
769 ezer lejt, kiderül, hogy az 
intézmény több mint két és fél 
millió lejt költhetett az épülete 
főjavítására. Székelyudvarhelyen 
a javításokra fordítható összeg 
1 365 000 lej volt, Gyergyóban 
a fertőző osztály épületét javí-
tották 194 ezer lejből, Hévízen 
a műtő felújítására fordítottak 
485 ezer lejt, Tölgyesen pedig 
800 ezer lejt költhettek az épü-
letre. 

A mentőnek is jutott
Tar Gyöngyi szerint jó hír 

az is, hogy a csíkszeredai és 
székelyudvarhelyi mentőállomá-
sok felújítása is megkezdődhetett 
tavaly, hiszen az elmúlt években 
a minisztérium új mentőautó-
kat vásárolt, ám ezek nem fértek 
be a garázsokba, és kint kellett 
tartani őket a téli hidegek idején 
is. A tavaly november közepén 
elkezdett felújítások során ezt a 
problémát is megoldják abból a 
Csíkszereda esetében 752 000, 
Székelyudvarhely esetében pedig 
718 000 lejből, amelyet a mentő-
állomások felújítására folyósított 
a szaktárca. 

hArgitA megyei kórházAk

Elégedettségre okot adó 
beruházások

Munkás a csíki kórházban. A szaktárca és a megyei önkormányzat két és fél milliót szánt tavaly az épület felújítására fotó: csíki zsolt



Pozitív a demográfiai mérleg 
Csíkszentléleken, amit kevés 
székely község mondhat el ma-
gáról. A népesség szaporodása 
azonban nem a születés-elhalá-
lozás előbbi felé billenő mérle-
gének köszönhető, hanem a be-
vándorlóknak: azoknak, akiket 
a városból vonz ide a kertes ház 
varázsa. A helyi elöljárók báto-
rítják a családi ház építésének 
álmát dédelgető szeredaiakat.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A szocializmus évei alatt a 
térségre a falvakról váro
sok irányába tartó erőtel

jes migráció volt a jellemző, fő
ként az akkori iparosító szándék 
miatt, amikor stabil és viszonylag 
kényelmes – legalábbis az akkori 
normák szerint – életet kínált a 
városi lét. A fordulatot követő
en ez a tendencia megváltozott. 
Egyre többen cserélik fel a városi 
tömbházlakást falusi lakóházzal, 
udvarral. Sokan a stabilabb lét
fenntartás ígéretével kecsegtető 
termőföld miatt költöznek – az 
esetek többségében vissza – falu
ra, de az urbánus környezetben 
felnőtt lakosok közül is jó néhá
nyat vonz a kertes ház.

Ki a „kaptárból”
Csíkszentlélek mondhatni tál

cán kínálja a városi „kaptáréletet” 
megunt tehetősebb rétegnek a 
kertvárosi életforma lehetőségét. 
A helyi önkormányzatnál évekkel 
ezelőtt tudatosan született a dön
tés, hogy a környezetet szennyező 
ipari létesítmények helyett inkább 

kertvárosi lakóövezetek létesítését 
támogatják, a megyeszékhelyről 
elköltözni, itt építkezni vágyók 
számára megkönnyítik a helyzetet.

– Úgy gondoltuk, hogy ki
használva a város közelségét, lehe
tőséget biztosítunk a településen 
azoknak, akik családi ház építésén 
gondolkodnak. Az ipari terjesz
kedés helyett inkább a lakóöve
zetek kialakítását bátorítottuk a 
rendelkezésünkre álló lehetősé
gekkel. Beltelkesítettünk, igye
keztünk nem gördíteni akadályt 
a lakóházat építők útjába. Utóbbi 
nem volt nehéz, hiszen alapelv a 
hivatalban, hogy mindent meg

tegyünk a lakosok gondjainak, 
ügyesbajos dolgainak megoldá
sáért – nyilatkozta Pál Péter, a te
lepülés polgármestere. 

Az elmúlt évtizedben Csík
szentlélek község falvaiban, Fi
tódban, Szentléleken, Mindszen
ten, illetve Hosszúaszóban több 
mint 180 ház épült. Törvénysze
rűen ugrott meg a lakosság száma 
is: tíz évvel ezelőtt még 1850 lel
ket számláltak a községben, utóbb 
viszont kétezer fölé emelkedett a 
lakosok száma.

– Ennél többen költöztek ide, 
azonban sokan közülük megtar
tották a városi tömbházlakást is, 

azt jelentették be stabil lakcímként, 
vagy egyszerűen még nem cserél
ték ki a személyi igazolványukat – 
világosított fel a polgármester.

Beilleszkedők és bezárkózók
Sok településen nem feltétle

nül örülnek a városról kiköltöző, 
a kertvárosi életformát kereső la
kosoknak. Főként azoknak, akik 
nem vidékről származnak, és nem 
igazából volt tapasztalatuk arról, 
milyen a hagyományos székely 
falu közössége, melyek a specifikus 
társadalmi elvárások, együttélési 
normák. Ezért nehezen épülnek 
be a helyi közösségekbe, ritkán 

vesznek részt az illető település 
közéletében, hagyományos, kul
turális vagy sportrendezvényein.

– Reggel munkába mennek 
a városba, délután hazajönnek és 
bezárják maguk mögött a kaput, 
senkivel, még a közvetlen szom
szédsággal sem kommunikálnak, 
nemhogy közösségi rendezvé
nyekre vagy közmunkára járná
nak – fogalmazott egyik felcsíki 
polgármester.

Valamivel könnyebben felta
lálják magukat azok, akik laktak 
már falun, vagy legalább a nagy
szülőknél töltött vakációk alatt 
megtapasztalták a vidéki életfor
mát, esetleg éppen gazdálkodni 
költöztek ki a városból.  

Csíkszentléleken mindkét tí
pusú jövevényből akad. Van, aki 
csak a portáján belül él, ám so
kan bekapcsolódtak a közösségi 
életbe.

– A község lakosai mintha 
nyitottabbak lennének, mint a 
legtöbb székely faluban, szívesen 
befogadják az ide költözőket. Az 
újonnan érkezők közül is jó né
hányan keresték a kapcsolatot a 
helyi közösségi élettel, például 
sokan bekapcsolódtak a futball
életbe – fejtette ki Pál Péter. Hoz
zátette, az ide költözőkkel nyert a 
település, erősödött a község. Az 
új lakosok beolvadásához a falu
közösségbe pedig idő kell, de jó 
irányba haladnak a dolgok. Egy 
azonban biztos: a legtöbb székely
földi településsel szemben pozitív 
a demográfia Csíkszentléleken, és 
a népszámlálás adatai szerint in
kább a magyar ajkúak vonzódnak 
a településhez. 
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Tömbházból KerTes házbA, udvArrA – Pár év AlATT Több százAn KölTözTeK A városból CsíKszenTléleKre

A kertvárosi lét varázsa

Csíkszentlélek egyik látványossága felé irányító tábla a település határában. Vonzás fotó: domján levente

hargitanépe

Az elmúlt héten olyan sajtóértesülések jelentek meg, 
miszerint a Nemzetközi Valutaalap a bérek és a nyugdíjak 
enyhe emelését javasolja Romániának, amennyiben azt a 
gazdaság is megengedi. A szóban forgó értesülések a nem-
zetközi pénzintézetek küldöttségeinek országunkba való 
érkezésekor láttak napvilágot. A küldöttséggel való tárgya-
lások e napokban zajlanak, és február 6-án zárulnak. Hét-
főn Sorin Frunzăverde, a Demokrata-Liberális Párt első 
alelnöke bejelentette, hogy a kormánypárt felhatalmazta 
a kormányt a bér- és nyugdíjemelés napirendre tűzésére a 
tárgyalások során. Erre a bejelentésre ráerősített Sulfina 
Barbu munkaügyi miniszter is, aki szerint az első évne-
gyedi makrogazdasági mutatók alakulása függvényében 
lehetséges lesz a bérek és a nyugdíjak 5 százalékig terjedő 
növelése. Mármint a közszférai béreké és a köznyugdíjaké. 
Egyesek máris számolgatni kezdtek, ám a délutáni kor-
mányülésen Emil Boc kormányfő lehűtötte a kedélyeket. 
Az ülés megkezdésekor szükségesnek látta pontosítani az 
elhangzott nyilatkozatok kapcsán is: „Világosan és hatá-
rozottan meg kell mondanom, hogy a kormány nem fog ja 
megnyitni a populista intézkedések csapját, mert az veszé-
lyeztetné az ország gazdasági stabilitását, még akkor sem, 
ha választási évben vagyunk. Ez nem jelenti viszont azt, 
hogy nem fog juk tiszteletben tartani a decemberi hónap-
ban vállaltakat, azt, amit megfogalmaztunk az Európai 
Bizottsághoz és a Nemzetközi Valutaalaphoz eljuttatott 
levelünkben is, amelyben tételesen szerepel, hogy a kezdet-
ben a közszférai bérek, akárcsak a nyugdíjak, be lesznek 

fagyasztva, s amennyiben a gazdasági feltételek azt lehető-
vé teszik, akkor szem előtt fog juk tartani a bérek és a nyug-
díjak óvatos megemelését a későbbiek során... Felkérném a 
kabinet tag jait, hogy legyenek óvatosak a kommunikáció 
terén, és tanúsítsanak koherenciát.” Boc árnyaltan fogal-
mazott, de az általa elmondottakból az is kiolvasható, 
hogy nem vette jó néven a kormánypárt egyes tisztségvise-
lőinek aznapi bejelentéseit. 

A kormány, a kormánykoalíció kommunikációs zava-
rai eddig is megmutatkoztak, s azt maga az államfő is szó-
vá tette. Ami hétfőn történt az esetleges bér- és nyugdíjeme-
lés ügyében, végeredményben ugyancsak kommunikációs 
zavar. A munkaügyi miniszter például meglebegtette az 
áprilisi lehetőséget, utalva arra, hogy az az első évnegye-
di makrogazdasági mutatók alakulásának a függvénye. 
Az érvelése eleve sántikált, ugyanis áprilisban rendszerint 
nem ismeretesek még az első évnegyedi végleges makrogaz-
dasági mutatók. És lehet, hogy azok kedvezően alakulnak, 
de ez éves viszonylatban, illetve a távlatok viszonylatában 

még nem minden. Ennek kapcsán pedig utalni kell arra 
is, hogy az IMF illetékesei felülvizsgálták a Románia idei 
gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzéseket, és szeré-
nyebb növekedési arányra számítanak, mint eddig. 

Továbbá maga az államfő is utalt arra egyik múlt heti 
sajtótájékoztatóján, hogy az eurózóna második félévi vár-
ható és feltételezett gazdasági recessziója negatívan befolyá-
solhatja Románia helyzetét is. Nos, tekintettel minderre, 
nemigen lehet számítani az idén a PIB erőteljes növekedé-
sére, sem pedig a többi makrogazdasági mutató látványos 
jobbulására. Azt is világosan kell látni, hogy például egy 
2-3 százalékos bér- vagy nyugdíjemelés nem sokat javíthat 
az érintettek anyagi helyzetén. Igaz, több mint semmi...

Van egy másik ügy is, amely akár bűvös kört is jelent-
het. Amennyiben az eurózónában valóban bekövetkezik a 
recesszió, akkor beszűkülhetnek Románia külpiaci értéke-
sítési lehetőségei. Azaz gondok támadhatnak a gazdasági 
növekedés vonatkozásában. A kiút a belső fogyasztás ser-
kentése lehet. Ez viszont elképzelhetetlen a bérek és a nyug-
díjak megemelése nélkül. Arra viszont jelenleg, amint már 
rámutattunk, nem nagyon van lehetőség. Azaz kínálkozik 
egy, nevezetesen a közszférai személyzeti állomány további 
jelentős arányú csökkentése. Akkor viszont a munkanélkü-
liségi arányszám fog megugrani. 

Ki mit mond…
       NézőpoNt n hecser zoltán
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Beszélgetés Nagy IstváN városI jegyzővel

„Annyi meleget kapok, amennyire szükségem van”

Befejezték a gyergyószárhegyi Bethlen gáBor iskola felújítását

Belakták a diákok az iskolát

Körkép

> Örmény származású gyerekeket 
várnak. Örmény nyelvet tanulnak, az 
örmény múlttal és erdélyi örmény te-
lepülésekkel ismerkednek meg azok a 
gyergyószentmiklósi örmény származású 
gyerekek, akik bekapcsolódnak a Kalan-
dos út az örmény gyökerekhez nevet viselő, 
a gyergyószentmiklósi örmény katolikus 
plébánián indított rendezvénysorozat-
ba. A kezdeményezéssel az egyházhoz 
tartozó hívek, illetve az összes örmény 
származástudattal rendelkező család gye-
rekeit szeretnék megszólítani. A Bethlen 
Gábor Alap által támogatott kezdemé-
nyezés célja – amint dr. Magyari-Sáska 

Zsolt projektfelelős elmondta – „beba-
rangolni az örmény ősök világát, felfe-
dezni az örmény települések kincseit. 
Ennek érdekében filmkockákon keresz-
tül ismerkedünk a különböző erdélyi 
örmény települések történetével, szo-
kásaival, amelyeket kirándulásokon a 
későbbiekben fel is keresünk”.

A foglalkozások az elmúlt hétvégén 
kezdődtek játékos nyelvtanulással, vetí-
téssel, az örmény gasztronómiai ismere-
teiket pedig dalauzikóstolással gyarapí-
tották a gyerekek. 

– Azt szeretnénk elérni, hogy a fia-
talokban erősödjön az örmény szárma-

zástudat, mélyebben átérezzék vallási, 
kulturális és történelmi gyökereiket 
– fogalmazott Magyari-Sáska, hozzáté-
ve, az örmény nyelvleckék nyomtatott 
változatát minden gyerek megkapja, 
így azt a szülők, nagyobb testvérek is 
böngészhetik, akárcsak az útinaplót, 
amelyet az áprilisig tartó program kere-
tében szervezett kirándulásokon ké-
szítenek.

A rendezvényekre még lehet jelent-
kezni, 6–16 éves gyerekeket várnak a kö-
vetkező eseményre, amelyet február 4-én 
15 órától tartanak az örmény katolikus 
plébánián. hí

rf
ol

ya
m

Visszaköltöztek a már kívül-belül 
felújított, új bútorzattal ellátott, 
szép iskolájukba a gyer gyó-
szárhegyi Bethlen gábor iskola 
tanulói. az átfogó felújítási mun-
kálatokhoz szükséges 700 ezer 
lejt az európai Beruházási Bank 
pályázatán nyerte az intézmény, 
az új bútorzatot a tanügyi tárca 
finanszírozta, az önkormányzat 
pedig  kazánokat vásárolt a fűtés-
rendszerhez.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Hivatalosan már átadta az 
építő, a kolozsvári Acomin 
Cluj Kft. a kívül-belül fel-

újított épületet, a diákok a vakáció 
után belakták az iskolát, az ünnepé-
lyes átadást későbbre halasztottuk 

– jelentette ki Czimbalmos Árpád 
iskolaigazgató. Mint részletezte, 
hosszú és bonyodalmas út vezetett 
addig, amíg sikerült megszerezni a 
szükséges pénzt az épület rendbe-
tételéhez, és noha nem minden az 
intézményvezető elképzelése szerint 
valósult meg, örül, hogy végre kor-
szerű, modern épületben tanulhat-
nak diákjai. 

A több mint ötvenéves épületen 
teljes felújítást végeztek, a munká-
latok kiterjedtek az épület tetőszer-
kezetének javítására és újrafödésére, 
a külső és belső falak kijavítására és 

újrameszelésére, a nyílászárók és a 
villanyhálózat cseréjére, a központi 
fűtés, a mosdók és az illemhelyek 
kialakítására is. A környezet rend-
betétele, a kerítés cseréje, a járdák ki-
alakítása és a kazánok megvásárlása 
az önkormányzatot terhelte pályá-
zati önrészként. Eredetileg szerették 
volna egy új szárnnyal bővíteni az 
iskolát, amelyben iskolaműhelyt és 
laboratóriumokat képzelt el, de erre 
nem adott lehetőséget a pályázat. 
Terveiről azonban nem mondott 
le az igazgató, az önkormányzattal 
tárgyalásokat folytat az elképzelés 
megvalósításáért. Szerinte erre azért 
lenne szükség, mert az új tanügyi 
törvény értelmében iskolai előkészí-
tő-, illetve kilencedik osztállyal bő-
vül az intézmény, jelenleg pedig épp 
annyi terem van, ahány osztály. 

tavaly egy, a távfűtéssel kapcso
la tos fórumon jelentette be 
nagy istván: annyira csodála-
tos gyer gyószentmiklós új táv-
hőrendszere, hogy ő leválik róla. 
az új fűtésidénytől már saját rend-
szert épített ki, azzal biztosítja la-
kása fűtését. Bár megígérte, sen-
kit sem biztat arra, hogy mondjon 
fel a szolgáltatónak, és váljon le a 
központi fűtésrendszerről, „önál-
lósodását” a városvezetés nem 
nézi jó szemmel. nagy istván 
gyer gyó szentmiklós jegyzője. 

– Nagy István (képünkön), a város 
jegyzője családjával közösen úgy dön-
tött: leválik a központi fűtésrendszerről. 
Mi volt ennek az oka, előzménye?

– Mint gyergyószentmiklósi 
tömbházlakó válaszolnék. A dön-
tésnek két oka volt, egy gazdasági 
és egy egészségügyi jellegű. Nem 
én vagyok az első, aki elvárja, hogy 
lakásában akkor legyen meleg, ami-
kor akarja, és annyira fűtse ki azt, 
amennyire szeretné. Nem a szolgál-
tatás minőségét kérdőjeleztem meg, 
hanem azt, hogy valótlan előalítási 
árat fizettetnek meg a fogyasztókkal. 
Családommal erre nem voltunk haj-
landók. Megtanultam a leckét azok-
tól, akik már felszereltek hasonló, 
önálló hőközpontot, szeptembertől 
kiépítettem magamnak az új rend-

szert, és leváltam a korábban hasz-
nált távhőrendszerről. 

– Milyen megoldást látott megfe-
lelőnek saját otthona számára?

– Központi fűtést akartam, to-
vábbra is a lakáson belül. Ez olyan 
technikai lehetőség, mely jól kivite-
lezve a leggazdaságosabb. A legegy-
szerűbb megoldást a villanyáram fel-
használása jelentette, így arra készít-
tettem el a terveket. A tömbházak-
ban lévő függőleges fűtésrendszert 
vízszintessé kellett átalakíttassam, 
ami a csövek cseréjével járt, és meg-
vásároltam egy 9 kilowattos, kétéltű, 
azaz monofázisos és háromfázisos 
kazánt. Az öntvény fűtőtesteket 
kitisztítottam, leszigeteltem a laká-
somon áthaladó központifűtés-csö-
veket, aztán leváltam a régi rendszer-
ről. A szolgáltatót értesítettem: nem 
tartok igényt a távfűtésre. Kaptam 
ugyan egy levelet, amelyben ked-
vezőtlen láttamozásban részesítik a 
döntésemet, de hát a törvény másról 
szól: nincs szükség sem a beleegye-
zésére, sem a jóváhagyására. Volt 
egy ellenőrzés, hisz fontos, hogy a 
szomszédaimat ne károsítsam meg, 
de mindent rendben találtak. Igaz, 
jegyzőkönyvet nem írtam alá, mert 
csak úgy akartak egy példányt nálam 
hagyni, ha fizetek 50 lejt, és erre nem 
voltam hajlandó. 

– Számoljunk! Milyen költségek-
kel járt a befektetése, és milyen megta-
karítást ér el?

– A kazán, a csövek és a tartozé-
kok ára, valamint a munkadíj 5300 
lejt tesz ki. Hogy mennyi a megta-
karításom azóta? Korai lenne ilyen 
rövid időszak után összegezni. Tény, 
hogy október 16-ától, amikor a kinti 

hőmérséklet szükségessé tette a fűtés 
beindítását, saját magam döntök a 
fűtés mennyiségéről és idejéről. Ezt 
minden helyiségben külön tudom 
szabályozni. Nem volt még igazán 
hideg, de a legnagyobb villanyszám-
lám sem haladta meg a 270 lejt, eb-
ben benne van a háztartási villanyfo-
gyasztás is, amiért mostanig 80-100 
lejt fizettem havonta. A meleg víz 

nincs benne, ezt már huszonéve 
fáskazánnal oldom meg, s még nem 
kapcsoltam rá az új rendszerre. Tava-
lyi saját számlákhoz, illetve a szom-
szédok jelenlegi kiadásaihoz viszo-
nyítva – bár ismétlem, korai gazda-
sági számításokat végezni – úgy néz 
ki, két év alatt megtérül a beruházás. 

– A leválásban szerepet játszott, 
hogy ön megtagadta egy bizonyos 
felár kifizetését a szolgáltató felé. Mi 
tulajdonképpen ez a plusz?

– Ez a gazdasági ügy, nem szí-
vesen beszélek róla. Ígéretet tet-
tem, hogy nem rontom a jelenlegi 
városvezetés presztízsét és a szol-
gáltatónak sem csinálok ellenrek-
lámot, de higgye el, tudom, miről 
beszélek. Annak idején közüzem-
igazgatóként megtanultam, hogy 
történik az árképzés, mennyibe 
kerül a távhő előállítása. Pártol-
tam a beruházást, természetesnek 
tartom azt is, hogy a beruházónak 
meg kell térüljön a befektetése, 
kell találkozzon saját pénzével, 
de vallom, hogy mindezt csak a 
gyergyószentmiklósi fogyasztók 
érdekeinek szem előtt tartása, va-
lós árszámítás mellett volna szabad 
megtenni. Ígéretet tettem, tehát 
nem bocsátkozom részletekbe. Vá-
laszként legyen elegendő az, hogy 
leváltam a rendszerről.

– Érte-e valamilyen atrocitás 
döntése miatt?

– Még nem, bár tudom, hogy 
a városvezetők nem nézik jó 
szemmel a lépésemet. Más válto-
zást viszont hozott a módosítás: 
még inkább tudatosult bennem, 
hogy mennyit pazarolunk. Pedig 
bizonyos területeken van mód 
ésszerűen gazdálkodni. Lehet, 
kevesen tudják, hogy 2009-től 
lehetőség van differenciáltan 
fizetni az éjszakai és nappa-
li áramfogyasztást. Ehhez más 
szerződésre és új mérőműszerre 
van szükség, mondhatom, nem 
nagy befektetés. Hét közben este 
10 és reggel 7 óra között, illetve 
péntek estétől hétfő reggelig a 
villanyáram kilowattját hozzá-
adott értékadó (TVA) nélkül 
17 baniban fizetem, szemben a 
nappali, 52 banis, TVA nélküli 
árral. Ezekre érdemes figyelni. 
A mindenkori vezetőknek pedig 
van egyfajta felelősségük és talán 
kötelességük is, hogy embertár-
saikat tájékoztassák, felvilágosít-
sák a lehetőségekről. Ezt tettem, 
s teszem minden alkalommal, 
amikor valaki a véleményemre, 
tapasztalatomra kíváncsi. Szíve-
sen teszek javaslatot, a döntést 
viszont rájuk bízom.

Balázs Katalin

Benépesült már a felújított iskola
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Rendkívüli tanácsülés székelyudvaRhelyen

Rábólintottak a Közbiztonságért 
Testület megalakulására tizenhetedik századi mintá-

ra készült négyszögű érmé-
vel, csegelyével fizethetnek a 
székelyudvarhelyre látogató 
tu risták, akik a tourinfo iroda 
által piacra dobott darabont 
tallér felmutatásával öt száza-
lék kedvezményben részesül-
nek vásárláskor a programba 
bekapcsolódott vendéglátó- és 
szolgáltatóegységekben.

HN-információ

Kedvezményes vásárlási 
lehetőséget biztosít a 
Szé  kely udvarhelyre lá

to gató turisták számára a szé
kelyudvarhelyi Tour in fo iro da 
Darabont Tallér program ja. 
A Tallér tulajdonosai Szé
kelyudvarhelyen kedvezménye
sen vehetnek igénybe bizonyos 
– főként turisztikai – szolgál
tatásokat. Olyan cégek szol
gáltatásairól van szó, amelyek 
bekapcsolódtak a Tallérprog
ramba: szálláshelyek, éttermek, 
vendéglők, bárok, cukrászdák, 
wellnessközpontok mellett mú
zeumok, színház, népművészeti 
és ajándéktárgyakat árusító üz
letek, élelmiszer, cipő és ruha

üzletek is részesei a programnak 
– tájékoztatta a Hargita Népét 
Orbán Melinda, a Tourinfo iro
da vezetője.

Mint mondta, a Darabont 
Tallérral történő vásárlás a ven
dégnek kijáró figyelmet, a kivé
telezettség érzését, a megbecsült 
vendég kiemelt helyzetét erősíti 
azzal a sajátos élménnyel, hogy az 
ár egy részét a 17. századi tallérral 
egyenlíti ki, mintha időutazáson 
venne részt.

– A korábban elindított má
sik programmal, a Székely Tá
madt vár vörös darabontjainak 
díszőrségváltásával összekapcso
lódva, a Darabont Tallér erősíti 
ezt az élményt, s nem utolsósor
ban maradandó ajándékot, em
léket is hazavisznek magukkal 
városunkból a vendégek: a Da
rabont Tallér ugyanis kulcstar
tóként is használható – mondja 
Orbán.

A tallér a székelyudvarhelyi 
Tourinfo irodában vásárolható 
meg harmincöt lejért, és 2014. ja
nuár 31ig lehet használni Szé kely
udvarhely területén, a programba 
be kapcsolódott vendéglátó és szol 
gáltatóegységekben.

alig egy óra alatt székely ud-
varhely városi tanácsa tegnap 
rábólintott a közbiztonságért 
tes tület (kt) megalakulására, 
illetve – a kezdeményezők által 
előterjesztett változathoz ké-
pest kisebb módosításokkal – a 
település rendjét, csendjét, bé-
kéjét megteremteni, felügyelni 
hivatott új testület működési 
alapszabályzatát is elfogadta. 

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

Az ülés elején Bunta Le
vente polgármester min
denkit arra emlékeztetett, 

hogy a Közbiztonságért Testület 
(KT) a civilek és pártok közös 
kezdeményezése volt. Mint ki
emelte, az EMNTs Nagy Pál volt 
az indítványozó, az MPP azon
ban úgy tesz és úgy informálja a 
közvéleményt, mintha a Közbiz
tonságért Testület kizárólag a sa
ját kezdeményezése lenne, vagyis 
idegen tollakkal ékeskedik.

Bunta arra is kitért, hogy a ja
nuári ülésen azért nem tárgyalták 
a KT megalakulását, mert a kez
deményezők ez irányú kérését de
cember 21én iktatták, a közigaz
gatási osztály pedig öt nap múlva 
készítette el szakvéleményezését, 
majd 28án függesztették ki a ha
tározattervezetet.

– 27én volt a tanácsülés, 
ezért nem lehetett az ügyről ak

kor tárgyalni – magyarázta a pol
gármester.

Molnár Miklós előterjesztő
ként szólt az egybegyűltekhez. 
Elmondta, a kezdeményező testü
letnek eddig két találkozója volt, 
ezeken arról döntöttek, hogy kér
ni fogják a belügyminisztériumtól 
a helyi rendőrség „átvilágítását”, 
illetve a tagok abban is megegyez
tek, hogy együttműködésre szó
lítják fel a helyi közjegyzőket.

– Azt szeretnénk, ha a testület 
politikamentes lenne, ha mindenki 
felsorakozna mögéje, ha mindenki 
támogatná – közölte Molnár.

A polgármester vette vissza a 
szót: Jó néven venném a politi
kamentességet, ám úgy látom, az 
MPP a saját projektjének tekinti 
– érvelt Bunta.

– A mai ülést ne vigyük el 
abba az irányba, amit a városlakók 
is megszoktak már – lépett közbe 
a „mérleg nyelve”, Jakab Attila. 
Gergely László pedig azt közölte: 
a kezdeményezés jó, csak konkrét 
javaslatok is kellenének.

Benedek Árpád Csaba is azt 
tudatta, jó az elképzelés, csak 
szellős a működési szabályzat. 
Számos javító, bővítő ötlet hang
zott el a tanácsosok részéről, Szász 
Jenő viszont azt kérte, fogadják 
el a tervezetet az előterjesztett 
változatban, s majd a KT tagjai 
szükség szerint bővítik, módosít
ják azt. Jakab Áron Csaba jelezte, 

a KT kezdeményező tagjaként 
korábban is megfogalmazott né
hány módosítási javaslatot, ám 
azokat nem vették figyelembe. 
Végül mindenki hosszasan sorolta 
az irányú meglátásait, hogy hol és 
hogyan kellenelehetne módosí
tani a tervezetet – egymás szavá
ba vágtak, kívülről úgy hangzott, 
mintha ismét vitáznának, ezért 
közbe is szólt a tanácsülésen jelen 
lévő Nagy Pál, hogy elhiszi, vá
lasztási év van, ám tegyék mind
ezt félre, és álljanak mindannyian 
pozitívan a tervezet mellé. 

Végül győzött a józan ész, és 
azzal a módosítással, hogy a KT 
minden döntésére a tanácsnak rá 
kell majd bólintania, mindannyi
an elfogadták a Közbiztonságért 
Testület megalakulását. 

MáR kapható a daRabont talléR

Időutazás turistáknak

Polgár(i) pukkasztás. Molnár Miklós MPP-s tanácsos performansza fotó: balázs attila

> Továbbképzés munkanélküli-
eknek. Jövő hétfőtől két hónapos to
vábbképzést indít munkanélkülieknek 
Székelyudvarhelyen a VecoRom mun
kaerőközvetítő iroda. Márton Orsolya, 
a közvetítő iroda munkatársa elmondta: 
a humánerőforrásreferens kurzussal a 
hosszú távú munkanélkülieknek kíván
nak segítséget nyújtani a munkaerőpia
con való elhelyezkedésre. „Hosszú távú 
munkanélkülieken azokat az állástala
nokat értem, akik még nem töltötték 
be huszonnegyedik életévüket, és bizo
nyítani tudják, hogy fél éve már munka
nélküliek, azonban a huszonnégy év fe

lettiek is jelentkezhetnek, nekik viszont 
egyéves munkanélküliséget kell igazol
niuk” – fogalmazott Márton. A képzés 
mindenki számára nyitott, de a fentebb 
említett kategóriákon kívül esőknek 
600 lejt és az ennek megfelelő áfát kell 
fizetniük a tanfolyamért. A tanfolyamot 
csíkszeredai munkaügyi szakemberek 
tartják majd. A két hónapos tanfolyam 
összesen százhúsz órából tevődik majd 
össze, amelyből negyven óra elméleti ok
tatást, míg nyolcvan óra pedig gyakorlati 
oktatást jelent. A továbbképzést elvég
zőknek az iroda munkatársai próbálnak 
segítséget nyújtani az elhelyezkedésben. 

„Aki elvégzi a tanfolyamot, minden olyan 
munkát végezhet, ami egy vállalat mű
ködése során a dolgozókkal és azok tevé
kenységével összefügg, dolgozhat irodai 
munkával, de akár könyvelésben is hasznát 
veheti” – véli Márton Orsolya. Holnapig 
még lehet jelentkezni a VecoRom mun
kaerőközvetítő iroda székelyudvarhelyi 
székhelyén, a Bethlen Gábor utca 2. szám 
alatt, valamint a 0746–100843as vagy a 
0266–212472es telefonszámokon, a tan
folyamra azonban maximum harminchá
rom ember jelentkezését várják. A tovább
képzés végén elismert diplomát kapnak a 
jelentkezők.hí
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Korhű másolat

A tallér egy négyszögű érme – csegelye. A csegelye négy, hat, 
vagy nyolcszögletű ezüst vagy aranyérem. Rendeltetése szerint 
vagy emlék és szükségpénz, vagy pedig ajándékozásra szánt érme. 
Több erdélyi fejedelem is veretett csegelyét. A Darabont Tallér 
méretei: 44 mm oldalhosszúságú, kétoldalas négyzet, a vastagsága 
2,5 mm. Ezüstözött és cink–alumínium ötvözetből, úgynevezett 
Zamaköntvényből készül. A Darabont Tallér egyik oldala Bethlen 
Gábor csegelyéjének korhű előlapmásolata, míg a másik oldalon 
Székelyudvarhely címerét írja körül a felirat:  Székelyudvarhelyi 
Darabont Tallér, valamint www.tourinfo.ro. Minden Tallér egyéni 
számozást kap.

a testület szerepe, feladata

A Közbiztonságért Testület 
(KT) célja, feladata a közbiz
tonság javítása, a különböző 
bűncselekmények (lakásmaffia, 
lopások, közúti balesetek, egyéb 
jellegű kihágások, törvénybe 
ütköző cselekmények) visszaszo
rítása, megfékezése, egyáltalán 
a város lakóinak olyan fórum 
biztosítása, amely megvédi őket, 
hátteret biztosít számukra, ha 
bajba jutnak, ha a fentebb sorolt 
cselekmények során áldozatokká 
válnak. Céljai elérése érdekében 
a testület rendszeresen ülésezik, 
munkájáról tájékoztatja a helyi 
tanácsot, polgármesteri hivatalt 
és a rendőrséget, szükség esetén 
pedig az ügyészséget is. A tegna
pi tanácsülésen javaslatként az is 
elhangzott, hogy a KT műkö
désével kapcsolatosan majd a la
kosság véleményét is ki kell kérni, 
elemezni kell az éjszakai vendég
látóegységek nyitvatartási idejét, 
illetve a polgármester részéről 
az a kérés is megfogalmazódott, 
hogy a KT tagjai elemezzék és 
sürgessék a közösségi rendőrség 
létrehozását a szabályozási hát
tér megalkotásával.
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KöltséghatéKony téli útKarbantartásra töreKedneK

Nem voltak problémák a havazás idején
nem okozott fennakadásokat 
a havazás a megyei utakon 
az elmúlt időszakban, sikerült 
olyan körülményeket teremte-
ni, hogy téli abroncsokkal és a 
hegyvidéki közlekedési körül-
ményekhez igazodva óránként 
40 kilométer/órás sebességgel 
lehessen közlekedni. az utak 
többsége azonban részlegesen 
takarított és nem „fekete”, emi-
att gyakran érkeznek panaszok 
is. Miközben összesen 860 ki-
lométer megyei út – amelynek 
mintegy fele aszfaltút – karban-
tartását kell megoldja, Hargita 
Megye Tanácsa szűkös anyagi 
kerettel rendelkezik erre a cél-
ra: gyakorlatilag tízszer több 
útra tízszer kevesebb pénz jut, 
mint amennyivel például az Or-
szágos Útügyi Vállalat gazdál-
kodhat a megyén áthaladó or-
szágutak téli karbantartására.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Az idei téli szezonban a for
galmas megyei utakon a 
hó eltakarítását Hargita 

Megye Tanácsa az erre szakoso
dott cégekre bízta, míg a kevésbé 
forgalmas utak téli karbantartásá
ra költséghatékonysági megfon
tolásból azokat a helyi tanácsokat 
kérte fel, amelyek körzetében az 
illető utak találhatók.  Erre az in
tézkedésre azért van a leginkább 
szükség, mivel 860 kilométer me
gyei utat kell karbantartani a me
gyében, amelynek finanszírozását 
arányaiban jóval kevesebb pénz
összegből kell megoldani, mint 
amennyiből az Országos Útügyi 
Vállalat gazdálkodik. 

– Az elmúlt időszakban leesett 
hó miatt számos panasz érkezett a 
megyei utak járhatóságát illetően, 
de az évszaknak megfelelő előírá
sok betartásával a megyei utakon 
viszonylag jól lehetett közlekedni 
– nyilatkozta Borboly Csaba. 

Hargita Megye Tanácsának el
nöke ugyanakkor elismerte, hogy 
a nagy mennyiségű téli csapadék 
igencsak megnyirbálta az erre 
szánt pénzkeretet. 

– A rendelkezésre álló pénz
összeg szűkössége következtében 
azzal, hogy nem feketére takarít
juk az aszfaltréteget, arra törek
szünk, hogy a pénzünket úgy osz
szuk, hogy valahogyan átvészel
jük a téli időszakot, ugyanakkor 
biztosítsuk az utak járhatóságát. 
A cél, hogy a karbantartás költ
ségeit alacsony szinten tartsuk, 
valamint, hogy megelőzzük az 
intenzív hóekézés során keletke
ző esetleges károkat, hogy később 
kevesebbet kelljen foltozásra, en
nek következtében pedig többet 
tudjunk aszfaltozásra költeni – 
közölte Borboly.

Pál Csongor, a csíki régió 
megyei útjainak takarításával 
megbízott Viaduct Kft. egyik il
letékese szerint a nagy havazások 
ellenére sem voltak különösebb 

problémáik az utak téli takarítá
sával. 

– Minden alkalommal a meg
felelő felszereltséggel és csapat
tal mentünk ki azokra az utakra, 
amelyeket folyamatosan takaríta
ni kellett – állította. 

Önkormányzatok a hóban
– A megyei tanáccsal kö

tött szerződésünk értelmében 
nekünk kell takarítanunk a téli 
időszakban a Csíkszentkirály 
és Büdösfürdő közötti 16 kilo
méteres útszakaszt – mondta el 
megkeresésünkre Székely Ernő, 
Csíkszentkirály pol gármestere. 

Az elöljáró szerint eddig min
den egyes alkalommal járhatóvá 
tették az utat Büdösfürdő felé, 
azonban még nem kapták meg a 
megyei tanácstól az erre szánt fe
dezetet. 

– Amennyiben ez nem érke
zik meg idejében, visszamond
juk a szerződést – szögezte le az 
elöljáró.

Csíkszentgyörgy községben az 
önkormányzat nem tudja felvállal
ni, hogy teljes egészében ő tisztítsa 
az Egerszék és Csinód felé vezető 
utakat. Eddig a Viaduct Kft. taka
rította le ezeket havazás esetén. 

– A napokban tisztázódnak 
a jogviszonyok és a feladatkörök. 
Elmondhatjuk, hogy idén, az el
múlt évekkel ellentétben járható 
az út Egerszékre és Csinódra, azt 
szeretnénk, hogy ezután se legye
nek elzárva semmitől egy kiadós 
hóvihar esetén – mondta el kérdé
sünkre György József, a település 
polgármestere. 

– Az összesen 17 km hosszú
ságú községi utak takarításával 
nem volt gond Csíkszentlélek 
községén belül, ilyen téren in
kább a megyei utak takarításával 
akadtak problémák. A szerző
dést olyan feltételekkel kötötték 
meg az önkormányzati céggel, 
hogy ahányszor szükség van a 
hóeltakarításra, annyiszor hívják 
őket. Amikor a lakosság jelzi, ak
kor a polgármesteri hivataltól oda 
rendelik a cég munkatársait, akik 
legfeljebb öt óra alatt 500 lejért 
elvégzik a munkát – nyilatkozta 
Pál Péter polgármester. 

András Zoltán, Kászonaltíz 
polgármestere úgy véli, hogy sok 
esetben jobb, ha az önkormányzat 
takarítja el a havat a községi vagy 
a település környékén található 
megyei utakról, mivel voltak már 
olyan esetek, hogy a helyi illeté
kesek léptek először a havazást 
követően. 

– Téli viszonyoknak megfe
lelő, akadálymentes közlekedést 
biztosítottunk Kászonaltíz és 
Kászonjakabfalva között. Jelen
leg a decemberi elszámolásnál 
tartunk. Azt, hogy beleférünke 
a kiszabott keretösszegbe, majd az 

időjárás dönti el. Mi a lakók szem
pontjait vesszük elsősorban figye
lembe, hogy a térségben télen is 
akadálymentes legyen a közleke
dés. Ha nagyobb lenne a keretösz
szeg, akkor a munka elvégzésén 
felül a gépparkot is lehetne idővel 
bővíteni – fejtette ki Kászonaltíz 
polgármestere. 

Udvarhelyszék 
és Gyergyószék útjai is 
akadálymentesek
Udvarhelyszéken, Brassó me

gye határától Szentegyháza bejá
ratáig a Multipland cég végzi az 
utak letakarítását, mivel a még 
felújítás alatt levő útszakasz lepu
colása a kivitelező dolga. Ezért mi 
nem kapunk külön pénzt, de meg 
kell csinálni. Amint befejeződnek 
a munkálatok, Hargita Megye Ta
nácsának ügykezelésébe kerül ez 

az útszakasz, és majd ők kell szer
ződést kössenek a karbantartásra 
– mondta el lapunknak Bartók 
Sándor, a cég egyik illetékese. 

– Fontos, hogy letisztítsuk az 
útjainkat Homoródszentmárton 
környékén egészen Keményfalvá
ig, mert mindennap közlekedik 
az iskolabusz. A múltkori nagy 
hófúvás nem okozott különö
sebb gondokat, a hóeke kétszer 
is eljárt, a kijelölt útszakaszokat 
megfelelően takarítják. Szakkife
jezéssel élve „fehér út” kialakítá
sára törekszünk, biztosítva a téli 
közlekedés megszabott kritériu
mait – részletezte Kerekes Péter 
homoródszentmártoni polgár
mester. 

A Stravia Group, a Székely
udvarhely és Székely keresztúr 
környékén az utak takarításával 
megbízott cég szóvivője szerint 
nem okozott gondot az eddigi 
havazás. 

– A magasabban fekvő utakon 
még van hó, de egységeink min
dennap kijárnak oda és leszórják 
– számolt be a szóvivő.

A Gyergyó térség nagy részé
ben a Fundamenta cég végzi az 
utakon a hó eltakarítását. Suciu 
Róbert szóvivő szerint nem me
rültek fel problémák az általuk 
takarított megyei utakon. 

– Már megvolt az elszámolás 
egyik része, leadtuk a megyei ta
nácshoz a december 1. és január 
16. közötti időszak dokumentáci
óját, már csak a kifizetésre várunk 
– jelezte.

Ugyanilyen helyzetben van 
Gyergyóditró önkormányzata is, 
amely vállalta az Orotva bejáratá
nál levő több mint 7 kilométeres 
útszakasz téli karbantartását. 

– Volt egy baleset a havazás 
idején, ezt követően egységeink 
a problémásabb útszakaszokon 
kezdték a hó eltakarítását már 
a hajnali órákban. Különösebb 
fennakadást nem észleltünk – tette 
hozzá Köllő Irma Katalin, a ditrói 
önkormányzat munkatársa.

Traktorok takarítják az udvarhelyszéki megyei utakat. Nem ütköztek akadályokba fotó: ifj. haáz sándor

Több mint négymilliárd lej útkarbantartásra

Félhivatalos értesüléseink szerint az Autópálya és Országút Orszá
gos Kereskedelmi Vállalat (CNADNR) az országutak téli és nyá
ri karbantartására többéves (2 évtől 4 évig terjedő) szerződéseket 
kötött, összesen 4,412 milliárd lej értékben. Ezeket a szerződéseket 
megyékre bontották le: Hargita megye esetében hároméves időtar
tamról van szó, a karbantartást végző cégek a Spedition UMB és 
a Tehnostrade, az érték pedig 206 millió lej. Tekintettel arra, hogy 
a megyénkben található országutak hossza 446 km, ez azt jelenti, 
hogy éves viszonylatban egy kilométerre átlagosan 152 000 lej ju
tott/jut.

Elemzők szerint az elmúlt évek során a téli időszakokban egyes 
útszakaszokon nem álltak a helyzet magaslatán a téli karbantartással 
és a hó eltakarításával megbízott cégek. A szakértők azt is kifogásol
ják, hogy az ország számos megyéjében nem helyeztek el hófogókat, 
mint ahogy azt is, hogy a használatban lévő gépi berendezések egy 
részének teljesítménye sok kívánnivalót hagy maga után. Az egy ki
lométerre jutó átlagos karbantartási költség egyébként nemzetközi 
összehasonlítások szerint is túlzottnak vélt: nagyobb, mint például 
Svédországban, Finnországban vagy Németország egyes tartomá
nyaiban. (Hecser Zoltán)

„A rendelkezésre álló 
pénz szűkössége követ-
keztében azzal, hogy 
nem feketére takarít-
juk az aszfaltréteget, 
arra törekszünk, hogy a 
pénzünket úgy osszuk, 
hogy valahogyan átvé-
szeljük a téli időszakot, 
ugyanakkor biztosítsuk 
az utak járhatóságát. 
A cél, hogy a karbantar-
tás költségeit alacsony 
szinten tartsuk.”



Kórházban keresi a kibúvót a 
tettes? címmel írtunk lapunk 
december 27-i számában ar-
ról, hogy Borzonton verekedés 
tört ki B. D. és két másik sze-
mély között. Utóbbiak egyi-
ke – egy 14 éves fiú – súlyos 
sérülésekkel került kórházba. 
A szerkesztőségünket felkere-
ső B. D. most tisztázni kívánja 
az ügyet: mint mondja, bánja, 
hogy hagyta magát provokálni 
és verekedésbe keveredett, de 
szerinte az ügy számos részle-
te másként történt, mint ahogy 
azt az újságcikkben megszóla-
lók állítják.

HN-információ

Nem lesből, lándzsával tá-
madt a két férfira, hanem 
azok provokálták és szi-

dalmazták őt, így tört ki a vereke-
dés – állítja a szerkesztőségünket 
felkereső B. D. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, az alfalvi ille-
tőségű, a borzonti tanyavilágban 
gazdálkodó B. D. decemberben 
verekedett össze a 24 éves Ö. L.-
lel és annak 14 éves unokaöccsé-
vel, előbbi a karját ért szúrt seb, 
utóbbi súlyos fejsérülések miatt 
került kórházba.

– Nagyon sajnálom a történ-
teket, meggondolatlanul csele-
kedtem. Nem vagyok erőszakos 
természetű ember, szomszédjaim-
mal is baráti, jó viszonyban állok. 
Tévedtem, mert hagytam magam 
provokálni. Mi, hívő emberek 
(B. D. a Jehova Tanúi vallási gyü-
lekezet tagja – szerk. megj.) nem 

verekszünk, de ha nagyon kény-
szerítenek, önvédelmet gyakoro-
lunk – mondta B. D.

A verekedés részleteiről azt 
állította: a roma nemzetiségű fér-
fi és unokaöccse – aki egyébként 
a cikkben állítottakkal szemben 
nem vendégként tartózkodott 
Borzonton, hanem rokonával 
együtt Bicsak Árpád gazdának 
dolgozik – a helyi kocsmában ita-
loztak, majd B. D. portája előtt el-
haladva kövekkel kezdték dobálni 
a kerítést, és azt kiabálták: „Téged 
is agyonütünk, mocsok jehova”. 
A portát védő kutya verekedésbe 
keveredett a két férfi kutyáival, 
így B. D., kezében bottal kiment, 
hogy szétválassza az ebeket. A 
provokálóknál kövek voltak, a 
porta előtt verekedés tört ki.

B. D. megjegyezte, régebb 
óta konfliktusban áll Bicsak 
Árpáddal, és meggyőződése, 
hogy a két férfi a munkaadójuk 
felbujtására kezdte provokálni 
őt. B. D. szerint ez már ezelőtt 
is előfordult – ezt azzal kívánta 
igazolni, hogy felmutatott egy 
közjegyző előtt hitelesített nyi-
latkozatot, amelyben Bicsak egy 
korábbi embere elismeri: egy 
liter pálinkát és egy cigarettát 
kapott a gazdától, hogy terhelő 
vallomást tegyen B. D.-re. 

Felvetésünkre, hogy az egyik 
áldozat hogyan szerzett szúrt 
sebet, illetve kérdésünkre, hogy 
miért bántott egy kiskorút, B. D. 
ismételten megerősítette: nem 
lándzsa volt nála, de azt nem tud-
ja kizárni, hogy a verekedésben 

eltört bot sebezhette meg az áldo-
zatot, mint ahogy azt sem, hogy 
a provokáló esetleg saját késébe 
esett bele. Megjegyezte, a kinti 
sötétségben nem láthatta, hogy 
támadói pontosan hogy néznek 
ki, így csak azt vette észre, hogy 
mindketten ittasak, azt nem, 
hogy egyikük kiskorú.

B. D. egyébként azóta felke-
reste a bántalmazott szüleit, és 
megbánása jeléül 1700 lejes fáj-
dalomdíjat fizetett nekik, amiről 
közjegyző által hitelesített doku-
mentumot is mutatott. B. D. to-
vábbá cáfolta több, a cikkben név 
nélkül megszólaló falustársa nyi-
latkozatát, mely szerint ő agresz-
szív ember lenne, akinek „messzi-
re nyúlik a keze és magas szinten 
vannak kapcsolatai”, illetve hogy 
nem becsületes úton jutott volna 
erdőrészekhez.

– Akik ismernek, tudják, hogy 
ez nem igaz. Sokszor és mindig 
szívesen segítettem a szomszéd-
jaimnak, ha kérték, amikor be-
térek hozzájuk, most is szívesen 
fogadnak. Hívő ember vagyok, 
sosem mondtam olyat, amit a 
cikkben megszólalók állítanak, 
hogy „öt percre leteszem a vallá-
somat, majd miután megvertelek, 
ismét visszaveszem” – jelentette 
ki B. D. Cáfolta továbbá a felté-
telezést, hogy azért ment volna 
kórházba a verekedés után, hogy 
valamilyen ürüggyel kibúvót ta-
láljon. Közölte, valóban beutalták 
a székelyudvarhelyi kórházba, de 
erre trombózisos lába miatt volt 
szükség.
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Hirdetések

Körkép

ROMÁNIA, HARGITA MEGYE TANÁCSA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Hargita megyei egyházi épületek felújításának, 
építésének támogatására a 2012. évben

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

2. Pályázhatnak: Hargita megyei történelmi egyházak, amelyek 
a román törvénykezésnek megfelelően voltak megalapítva és beje-
gyezve.

3. Jogszabályok:
 2001/82 számú kormányhatározat a Romániában elismert 

történelmi egyházak támogatásáról, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel;

 2002/1470 számú kormányrendelet a 2001/82 számú kor-
mányhatározat alkalmazási módszertanára vonatkozóan, az utóla-
gos módosításokkal és kiegészítésekkel;

 2003/52 számú törvény a döntési folyamatok átláthatóságáról 
a közigazgatásban;

 2006/273 számú törvény a helyi közpénzügyekről;
 2006/215 számú törvény a helyi közigazgatásról, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel.
4. Támogatott tevékenységek:
Hargita megyében működő, a román törvényeknek megfelelő 

történelmi egyházak által végzett:
 Templomok, egyházi épületek felújítása építése
 Ravatalozók felújítása, építése
 Ifjúsági táborok építése, felújítása
A vissza nem térítendő támogatást TILOS profittermelő tevé-

kenységre fordítani.
5. A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 1 600 000 lej.
6. A program futamideje: a 2012-es év.
7. A pályázat leadási módja és határideje:
A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójához lehet be-

nyújtani, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 23-as iroda. Leadási 
határidő: 2012. február 10., 16.00 óra.

8. A vissza nem térítendő támogatás igényelhető:
A program dokumentációjában leírtak értelmében kitöltött pá-

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sporttevékenységeket támogató program a 2012-es évre

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa.
Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye te-

rületén sporttevékenységet folytató sportegyesületek, sportklubok.
A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 270 000 lej.

Bővebb információ igényelhető: kapcsolattartó személy Ferencz Judit, 
telefon: 0266–207700/1308, e-mail: ferenczjudit@hargitamegye.
ro, valamint a www.hargitamegye.ro honlapon, a következő link 
alatt: http://www.hargitamegye.ro/palyazatok.

A Moldvai Csángómagyarok 
Szö vetségének (MCSMSZ) ve ze-
tősége cserbenhagyta a mold 
vai magyar közösségeket, az 
oktatási programban részt vevő 
tanárokat és gyerme keket – áll 
abban a közleményben, amely-
ben a magyar Köz igazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium (KIM) 
Nemzetpolitikáért Felelős Ál-
lamtitkársága reagált a csángó 
szövetség vezetői lemondásá-
nak hírére.

HN-összefoglaló

A nemzetpolitikai államtit-
kárság megdöbbenéssel 
értesült az MCSMSZ 

hétfői közleményéről, illetve a 
szervezet vezetőségének lemon-
dásáról. Az államtitkárság sze-
rint az MCSMSZ vezetősége 
cserbenhagyta a moldvai magyar 
közösségeket, az oktatási prog-
ramban részt vevő tanárokat és 
gyermekeket.

Az államtitkárság közle mé-
nyében rámutatott: az MCSMSZ 

tizenegy éve jelentős magyar-
országi forrásokból tartja fenn 
a moldvai magyar oktatási 
programot. A magyar kor-
mány 2002 óta mintegy 360 
millió forinttal, A Moldvai 
Magyar Oktatásért Alapítvány 
(AMMOA) 2006 óta pedig 

320 millió forinttal támogatta 
az MCSMSZ által működtetett 
oktatási programot. Ezenfelül 
az MCSMSZ jelentős romániai 
és nyugat-európai támogatáso-
kat, tárgyi adományokat is ka-
pott az oktatási program céljára 
– közölték.

Az államtitkárság szerint 
éppen ezért volt megdöbben-
tő Solomon Adriánnak, az 
MCSMSZ elnökének bejelen-
tése; 2011 áprilisában arról tá-
jékoztatta a nemzetpolitikáért 
felelős államtitkárságot, hogy az 
MCSMSZ mintegy 35-40 mil-
lió forintos adósságot halmo-
zott fel az elmúlt években. Az 
MCSMSZ erre hivatkozással a 
2011. évre a korábbi éveknek 
megfelelő mértékű, 70 millió 
forintos támogatáson felül az 
említett adósság kiegyenlítésé-
hez többlettámogatást igényelt 
a kormánytól.

A fentiek miatt 2011 nya-
rán átfogó gazdasági átvilágí-
tásról döntöttek a program fő 

támogatói, a magyar állam és 
az AMMOA. A vizsgálatot, 
amelyet bejegyzett romániai és 
magyarországi pénzügyi szakér-
tők végeztek el, a Teleki László 
Alapítvány (TLA) bonyolította 
le. A 2011 novemberében lezárt 
ellenőrzés több súlyos hiányos-
ságot tárt fel. 

A kommünikében kiemel-
ték: a magyar kormány továbbra 
is kész együttműködni a mold-
vai magyar oktatási programban 
részt vevő tanárokkal és szer-
vezetekkel, így készen állnak 
az MCSMSZ-szel való további 
tárgyalásokra is. Az átláthatat-
lan, hanyag és pazarló gazdálko-
dásnak azonban véget kell vetni 
– olvasható.

A NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG SZERINT

Cserbenhagyták a közösséget

BORZONTI VEREKEDéS

B. D. cáfolja a körülményeket

hargitanépe
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Nyolcéves

Mélyponton a 

A recesszióból való kilábalás 
hangoztatása ellenére is az el-
múlt esztendőben tovább zsu-
gorodtak a külföldi befekteté-
sek. 2011 elején a kormány a 
foganatosított, s általa gazda-
ságélénkítőnek tartott intéz-
kedései révén arra számított, 
hogy fokozódni fog országunk 
iránt a külföldi befektetők ér-
deklődése is, s arra számított, 
hogy a külföldi közvetlen be-
fektetések értéke el fogja érni 
a 3,5-4 milliárd eurót. Nem 
így történt. s ilyenképpen az 
utóbbi nyolc esztendő mély-
pontjára kerültek a külföldi 
beruházások.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Akülföldi közvetlen befek-
tetések 2008-at követően 
évről évre jelentős mér-

tékben csökkentek. Ez szakelem-
zők szerint összefüggésbe hozha-
tó a világ számos országát érintő 
gazdasági-pénzügyi válsággal, de 
azzal is, hogy Románia a poten-

ciális befektetők szempontjából 
bizonytalan országgá vált, vala-
mint azzal, hogy a kormány által 
foganatosított intézkedések nem 
bírtak „meggyőző erővel”. Az 
igaz, hogy a romániai munkaerő 
olcsóbb, de ez önmagában még 
nem elégséges ahhoz, hogy von-
zóvá váljon egy ország a külföldi 

befektetők számára, és bizonyára 
azzal is számoltak a potenciális 
befektetők, hogy beszűkültek 
a külpiaci értékesítési lehető-
ségek, de ennél még nagyobb 
mérvű volt a belföldi kereslet 
visszaesése. 

A hazai cégek befektetői 
potenciálja alacsony
Románia esetében a külföldi 

befektetések alakulásának azért 
is megkülönböztetett jelentősé-
ge van, mert a hazai tőkéjű cégek 
túlnyomó többségének befekte-
tői potenciálja igen szerény, s az 
is közismert, hogy az utóbbi évek 
során a banki hitelfelvétel is egyre 
körülményesebbé vált, s ilyenkép-
pen a hitelfolyósítás gyakorlatilag 
pangott. A befektetés pedig a gaz-
dasági növekedés egyik mozgató-
rugója, és ilyen körülmények kö-
zött azt sem túlzás állítani, hogy 
amennyiben a 2011-es esztendő-
ben nem születtek volna rekord-
eredmények a mezőgazdaságban, 
ugyancsak kedvezőtlenül alakult 
volna a nemzeti bruttó termék.

> A WizzAir lett a piacvezető lé-
gitársaság Romániában. A WizzAir 
diszkont légitársaság 2011-ben 2,7 
millió utast szállított, ezzel megelőzte 
a korábbi piacvezető TAROM-ot. Az 
állami vállalatnak tavaly 510 ezerrel ke-
vesebb utasa volt, mint a WizzAirnek, 
a belföldi járatok szempontjából azon-
ban továbbra is az elsőszámú légitár-
saságnak számít. 2010-ben a Tarom 
2,1 millió utast szállított. A TAROM 
egyelőre nem közölte a tavalyi üzleti 
forgalmára vonatkozó adatokat, de saj-
tóértesülések szerint tavaly 58,6 millió 
eurós veszteséget halmozott fel. A vál-

lalat tartozása a 2008 utáni adósságok-
kal együtt eléri a 193,7 millió eurót, 
ezért a kormány privatizálni szeretné a 
légitársaságot.

A kabinet tavaly úgy döntött, 
hogy a vállalat részvényeinek 20%-át 
adja el. Gabriela Bordea, a Tarom ve-
zérigazgatója elmondta, hogy tavaly 
belekezdtek a járatok optimalizálásá-
ba, a repülési kapacitást 9%-kal visz-
szafogták, miközben az utasok száma 
közel megegyező maradt a tavalyelőt-
ti értékkel. Ugyancsak 2011-ben két 
Boeing 737-800-as gépet is kivontak 
a flottából.

> Hatszor több földgázt impor-
tált hétfőn Románia, mint egy átla-
gos téli napon. A nagy hideg miatt 
jelentősen megnőtt a romániai föld-
gázfogyasztás: az ország hatszor több 
földgázt importált, mint egy átlagos 
téli napon. Az átlagot napi 2,4 millió 
köbméter földgáz jelenti, ehhez képest 
hétfőn 14,3 millió köbmétert vásárol-
tak a szolgáltatók, amelyért több mint 
6,6 millió dollárt fizettek. Egy piaci 
forrás szerint ebből 2,1 millió köb-
méter az Arad–Szeged gázvezetéken 
keresztül érkezett az országba, a többi 
mind Oroszországból, a Gazpromtól 

jött. A hétfői földgázfogyasztás 15%-
kal haladta meg az átlagos napi értéket. 
Ebben a periódusban ugyanis naponta 
közel 60 millió köbméter földgáz fogy 
el, tegnap ehhez képest 68,8 millió 
köbmétert használt el az ország. A 
gazdasági minisztérium szerint Romá-
niának van elegendő földgáztartaléka, 
így egyelőre nem kell korlátozásokat 
bevezetni sem a lakosság, sem az ipa-
ri fogyasztók esetében. Az országban 
péntek délutánig narancssárga fagyri-
adó van. Ez azt jelenti, hogy a legala-
csonyabb hőmérsékleti értékek –27 és 
–20 Celsius-fok között alakulnak. hí
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Nemeszsuki telephely. A Nokia elhagyta Romániát, távozása miatt több mint négyezer munkahely szűnt meg

Az igaz, hogy a románi-
ai munkaerő olcsóbb, de 
ez önmagában még nem 
elégséges ahhoz, hogy 
vonzóvá váljon egy or-
szág a külföldi befekte-
tők számára, és bizonyá-
ra azzal is számoltak a 
potenciális befektetők, 
hogy beszűkültek a kül-
piaci értékesítési lehe-
tőségek, de ennél még 
nagyobb volt a belföldi 
kereslet visszaesése.

 hirdetéS

A Pénzügyminisztérium,
AZ oRsZÁGos 

ADÓÜGyNÖKséG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
Felülvigyázó osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
február 17-én 10 órakor Székelyudvarhelyen, Malom 
utca 5. szám alatt árverés útján eladja az adós MAGIC 
CONSTRUCT Kft. (fiskális lakhelye: Lövéte 369. sz., 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 15810145) 
tulajdonát képező következő ingóságot:

SKODA 6y/57BMEXO/FABIA, gyártási év 2006. Érté-
ke: 19 200 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási aján-
latot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befize-
tés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál 
megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlatte-
vőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzsköny-
vi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi sze-
mélyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a 
személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális 
hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amely-
ből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen sze-
mélyesen 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 0266–217558-as  
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. január 31-én 
kifüggesztették.
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Néhány jelentős befektető 
kivonult az országból
Még egy nemkívánatos jelen-

ség mutatkozott meg az elmúlt 
esztendő folyamán, nevezetesen 
az, hogy a megelőző időszakokban 
jelentős beruházásokat eszközlő 
cégek kivonultak Romániából. S e 
tekintetben mindenekelőtt a No-
kia esetére kell utalnunk, amely-
nek évi üzleti forgalmának nem kis 
szerepe volt a GDP alakulásában, 
exportjának pedig Románia ösz-
szexportjában (részesedése abban 
4,5 százalékos volt 2010-ben). 

Így például a szóban forgó 
cégnek a 2010-es esztendei üzleti 
forgalma meghaladta az 1,5 milli-
árd eurót. 

Tavaly négyezer 
munkahely szűnt meg 
A tavaly bejelentett kivonulása 

okán 4000 munkahely szűnt meg, 
ugyanakkor hátrányos helyzetbe 
kerültek a Nokiával üzleti kap-
csolatban lévő cégek is. A logiszti-
kai hátteret biztosító cég például 
rákényszerült 400 alkalmazottja 

elbocsátására, a gyár őrzését biz-
tosító Securitas Services pedig 
kollektív elbocsátást helyezett ki-
látásba. Sajnos nem egyedi eset a 
Nokia kivonulása. Az ugyancsak 
Kolozs megyében székelő ING 
szolgáltatási központ áthelyezte 
tevékenységét Magyarország-
ra, a iaşi-i székhelyű Coca-Cola 
Moldáviába, a Nestle és Krafft 
pedig Bulgáriába. Olyan külföldi 
befektetők is akadtak, amelyek 
számításai nemigen váltak be, leg-

alábbis egyelőre nem, ezért lépés-
kényszerbe kerültek, mint például 
Craiován a Ford. 

A Ford nem teljesítette 
vállalásait
Az amerikai érdekeltségű cég-

nek nem sikerült tiszteletben tar-
tania a privatizálási szerződésben 
vállalt beruházási, illetve gyártási 
programot, emiatt annak módosí-
tását kérte, egyelőre viszont a tár-
gyalások megfeneklettek. 

A külföldi befektetések kapcsán 
utalni kell arra is, hogy azok sokszor 
nem testesültek meg új létesítmé-
nyekben, új munkahelyek megte-
remtésében, hanem az adott cégek 
által jegyzett veszteségeket finanszí-
rozták. Ez mutatkozott meg főleg 
a külföldi érdekeltségű ingatlan-
fejlesztők esetében, amelyek közül 
nem is egy csődhelyzetbe került. 

Csődvédelmet 
kért a Tnuva
És ha már a csődhelyzetről 

esett szó, akkor érdemes utalni az 
izraeli érdekeltségű tejipari cégre, 
a Tnu va Rt.-re, amely 2005 végén 
jelent meg a hazai piacon 55 mil-
lió eurós befektetést eszközölve, 
Bukarest környéki tejfeldolgozó 
üzem, valamint szarvasmarhafarm 
létesítése céljából. 

Alkalmazottjainak száma 2009-
ben meghaladta a 200-at. 2010-ben 
pedig piaci részesedése elérte a 4 
százalékot. Ennek ellenére 2009-
től kezdődően veszteséget jegyzett, 
majd az elmúlt esztendőben beje-
lentették, hogy kivonulnak orszá-
gunkból. Január 6-án csődvédelmet 
kért, s az első tárgyalási napot az 
Ilfov megyei törvényszék február 
21-re tűzte ki.

negatív rekord

külföldi beruházások

Gazdaság

> Decemberben 7 százalékos volt a 
munkanélküliség. A Nemzetközi Mun-
kaügynökség (BIM) kritériumai szerint 
mért munkanélküliségi arány tavaly de-
cemberben hét százalék volt, összesen 
703 000 állástalant tartottak nyilván – 
közölte tegnap az Országos Statisztikai 
Intézet (INS). 

2011. decemberben a BIM szerinti 
szezonális munkanélküliségi arányt hét 
százalékra becsülték, 0,3 százalékpont-
tal alacsonyabbra mind az előző hónap-
hoz, mind pedig 2010 decemberéhez 
viszonyítva. A munkanélküliek száma 
ugyanazon kritériumok szerint (15 

és 74 éves kor közötti személyek) 703 
ezer volt, csökkenőben mind az előző 
hónaphoz viszonyítva (727 000), mind 
pedig az előző év azonos hónapjához 
képest (718 000). A munkanélküliség 
aránya nemek szerinti megosztásban a 
férfiak (7,4 százalék) esetében 0,9 szá-
zalékponttal meghaladja a nőkét (6,5 
százalék). 

„Felnőtteknél (25–74 év) a munka-
nélküliség aránya az említett nemzetkö-
zi kritériumok szerint 5,3 százalékra te-
hető 2011 decemberében (5,6 százalék 
a férfiak és 4,8 százalék a nők esetében). 
A 25–74 éves munkanélküliek száma a 

BIM szerint 2011 decemberében jegy-
zett létszámnak 68,6 százalékát teszi ki” 
– mutat rá a Mediafax hírügynökséghez 
eljuttatott közlemény. 

Ugyanakkor az eurózóna munka-
nélkülisége történelmi rekordra ugrott: 
a 10,4 százalékos arány a legmagasabb 
azóta, hogy létrejött a közös fizetőesz-
köz. A teljes Európai Unió területén 
a munkanélküliségi ráta 9,9 százalék 
volt decemberben. Egy évvel ezelőtt az 
eurózónában 10 százalékos, az EU-ban 
pedig 9,5 százalékos volt az állástalánok 
aránya. Az EU-ban összesen 23,816 
millió aktív személynek nincs állása, 

ez 923 ezerrel több, mint 2010 decem-
berében. 2011 utolsó hónapjában 24 
ezerrel nőtt a munkanélküliek száma az 
EU-ban és 20 ezerrel az eurózónában. 
2011-ben 12 tagállamban nőtt, 14-ben 
csökkent, egyben (Írország) pedig stag-
nált a munkanélküliség. A legmagasabb 
szintet Spanyolországban mérték (22,9 
százalék), ezt követi Görögország és 
Litvánia 19 százalékkal, illetve 15 szá-
zalékkal. 

A lista másik végén Ausztria, Hol-
landia és Luxemburg áll 4-5 százalékos 
aránnyal, Románia középen helyezke-
dik el 7 százalékkal.hí
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Nem egyedi eset a 
Nokia kivonulása. Az 
ugyancsak Kolozs me-
gyei ING szolgáltatási 
központ áthelyezte te-
vékenységét Magyaror-
szágra, a iaşi-i székhe-
lyű Coca-Cola Moldá-
viába, a Nestle és Krafft 
pedig Bulgáriába

Az országos TreNdNél kedvezőTleNebb

Csökkent a megyében 
a gépko csik száma

2009-től kezdődően a gazdasági-pénzügyi válság végig-
sepert a gépkocsieladások piacán is, évről évre rohamo-
san csökkent az eladott új személygépkocsik száma, mi 
több, lakat került egyes forgalmazók ajtajára is. Hargita 
megyében tavaly közel egy százalékkal csökkent a gép-
kocsik száma, 63 454-ra. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A 2009-ben kezdődött visszaesés a tavaly csúcsosodott 
ki, amikor az eladott új személygépkocsik száma a 95 
ezret sem érte el, de visszaesés mutatkozott a külföldről 

importált használt gépkocsik számában is. Ami Hargita megyét 
illeti, csúcsesztendőnek az új személygépkocsik forgalomba be-
jegyzése tekintetében 2007 bizonyult, amikor is 1869 új jár-
gányra került fel a rendszámtábla. 2009-től kezdődően viszont 
már 1000 új autót sem írattak be forgalomba. A használt gép-
kocsik tekintetében 2008 volt a csúcsesztendő, akkor 5883 ilyen 
személygépkocsit jegyeztettek be. 2010-től kezdődően számuk 
5000 alá esett. 2007–2008-ban megvolt a maga szerepe az új 
gépkocsik eladásának a hazai személygépkocsi-állomány alaku-
lásában is. Ezután viszont mérséklődésnek lehettünk a tanúi. 
Ugyanakkor a roncsprogram nyomán egyre több személygép-
kocsit selejteztek ki, s azok helyébe nem mindig lépett/léphetett 
új autó. A legfrissebb statisztikai adatok szerint 2011 végén or-
szágos szinten a személygépkocsi-állomány 4 307 290 járművet 
számlált, ami a megelőző esztendőhöz viszonyítva 0,4 száza-
lékos, azaz igen szerény gyarapodást jelent. Hargita megyében 
2011. december 31-én a járműbejegyzési statisztikában 63 454 
személygépkocsi szerepelt, 0,7 százalékkal kevesebb, mint a meg-
előző esztendő azonos időpontjában. A trend Hargita megye 
esetében kedvezőtlenebb volt, mint az országos. A forgalomba 
bejegyzett személygépkocsik 6,8 százalékát teszik ki a  legtöbb 
kétéves személygépkocsik. Ez az arány a megelőző időszakhoz 
viszonyítva csökkenő tendenciát mutatott, visszaesett az eladott 
új személygépkocsik száma. Ugyanakkor azonban országos vi-
szonylatban csökkent a 20 évnél öregebb személygépkocsik szá-
ma, s jelenleg azok részaránya 16 százalékot tesz ki. a legnagyobb 
részarányt országos viszonylatban a 6–10 éves személygépkocsik 
képviselik, nevezetesen 27,5 százalékot. Továbbá országos vi-
szonylatban a forgalomba beírt személygépkocsik 31,8 százaléka 
dízel üzemelésű. A 11 évesnél öregebb személygépkocsik rész-
aránya az összállománynak 43,7 százalékát teszik ki. 

Mit hozhat a 2012-es esztendő? 

Nehéz lenne megjósolni, mert a nemzetközi piaci elemzők szerint 
Románia továbbra sem tekintendő vonzónak a külföldi befektetések 
szempontjából. Ami pedig a kormányt illeti: az illetékesek nemrégi-
ben jelentették be, hogy a külföldi befektetők vonzására vonatkozó 
stratégia kidolgozás alatt áll, s annak finalizálására februárban kerül 
sor. Stratégia egyébként a tavaly is volt, s amint már arra utaltunk, 
annak tükrében legalább 3,5 milliárd eurós befektetésre számítottak, 
de annak még fele sem valósult meg.

Újólag „megnyugtatott” Traian Băsescu államfő is, aki a minapi 
sajtónyilatkozatában többek között utalt arra, hogy nemigen lehet 
számítani az eurózónában lévő országokból származó befektetésekre, 
ezért más irányba kell elmozdulni.

A megyében 5,12 lakosra jut egy autó

Hargita megyében az igen koros, a 20 évnél öregebb sze-
mélygépkocsik részaránya alacsonyabb, mint az országos, 
nevezetesen 14,8 százalék. A 16–20 éveseké nagyobb, mint 
az országos részarány, nevezetesen 15,7 százalék. Az új jár-
művek tekintetében ugyancsak rosszabb a helyzet, ugyanis 
Hargita megye esetében a legtöbb kétéves személygépko-
csik részaránya alig 3,5 százalék. A 10 évnél öregebb gép-
kocsik részaránya ugyanakkor 41,2 százalék. A dízel üze-
melésű gépkocsik arányszáma is alacsonyabb mint országos 
viszonylatban, az 24,9 százalék. Országos viszonylatban az 
elmúlt esztendő végén minden 4,97 lakosra jutott egy sze-
mélygépkocsi, Hargita megyében ennél némileg rosszabb 
volt az arány, 5,12 lakosra jutott egy személygépkocsi. 

év befektetések értéke
(milld. euró)

Növekedés/csökkenés  
a megelőző évhez viszonyítva 

(%)

2003 1,94 60,66

2004 5,18 166,30

2005 5,21 0,60 

2006 9,06 73,80

2007 7,25 -20,00

2008 9,46 31,00

2009 3,48 -63,30

2010 2,20 -36,40

2011 1,50 -32,40

A kimutatás a 2011-es esztendei értékbecslésen alapszik, lévén hogy a jegybank 
egyelőre nem közölte annak tényleges értékét. 

hargitanépe
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hirdetések

Levélbontás

Jóleső érzés olvasni, hallani a sze-
retetből fakadó eseményekről, 
alkalmi és rendszeres, követke-

zetes cselekedetekről. Számomra 
külön öröm, ha a jó cselekedeteket 
fiatalok hajtják végre. Dicséretes az 
újságok, tévéadók azon törekvése, 
hogy a lélek gazdagságából fakadó, 
a szeretet gyakorlására kész, és ezek-
ben jeleskedő ifjakra is felfigyelnek. 
Jó dolognak tartom a követendő 
példák népszerűsítését. Tisztelet 

a kivételnek, de egyes hírforrások 
az olcsó népszerűség reményében 
inkább az utcalányok és fenegyere-
kek körül a világban történtekről, 
a bűnös pénzszerzés botrányairól 
tájékoztatnak. Sajnos, ezek életünk 
kísérő jelenségei. De nem kizáróla-
gos erkölcsi mutatói ifjúságunknak.

Sokan látogatják a nemes ve-
télkedők edzőtermeit, a szellemi 
versengés (tantárgyi vagy tudomá-
nyos) „arénák küzdőpástjait”. Nem 

kevés a lelki művelődés, az Istenbe 
vetett hit forrásaiból töltekezők, a 
szeretetet hirdetők és tettekkel bi-
zonyítók, igazolók száma sem. A jó, 
az igaz általuk törhet utat magának, 
esetleg (ha nehezen is) kerekedhet 
a gonosz fölé. Ez a jövőnkkel kap-
csolatos optimizmusunk kovásza. 
Mindenképpen ez az érem fénye-
sebb oldala.

Borsodi László, ny. tanár,
Csíksomlyó

Több mint valószínű, ki fo-
gom iktatni a televíziót az 
életemből, mert már kezd 

az idegeimre menni a sok reklám, 
közlemény, futball, népzene stb.

Mivel rossz minőségű volt, le-
cseréltem a kábelt „dolce” parabo-
lára, de sajnos keserűre sikeredett 
ez is. Elfeledkezvén arról, hogy ez 
az ország az ígéretek földje, ahol 
mindenki mindent megígér, az-
tán ahogyan a nóta mondja: vár-

hatsz, babám, elvárhatsz... Szóval 
a Romtelecom hívott, ajánlva 99 
jó minőségű programot száz le-
jért, tévével, telefonnal, internettel 
együtt. Beleegyeztem, de meg is 
bántam. Már az első hónap végén 
138 lejes számlát kaptam, habár 
arról volt szó, hogy három hónapig 
ingyenes, és kapok egy performans 
vezetékes telefont is, amely rögzíti a 
számot, ha valaki hív. Nagy szüksé-
gem lenne erre, mivel bejelentetlen 

mozgássérült vagyok, egyedül élek 
csekély nyugdíjamból. De mindez 
nem érdekel senkit, ha nincs profit. 
Azoktól, akik felszerelték a parabo-
lát, nemhogy telefont, de még egy 
szerződést se kaptam. Mindössze 
két hétig volt minőségi adás, aztán 
jött újra a repedtfazék hang, mint a 
kábelen.

kudelász Ottó nyugdíjas 
formatervező iparművész, 

tölgyes

Olvasom a Hargita Népe 
napilapban Forró-Erős 
Gyöngyinek a betegellá-

tással kapcsolatos tudósítását, hogy 
a családorvosokkal kötött keretszer-
ződés alkalmazási normái szerint az 
RMDSZ-es egészségügy angyal-
kája kellemetlen ajándékot hozott, 
miszerint praxisonként a napi húsz 
betegen felül „bátorkodó” megbe-
tegedőnek nem jár a támogatott 
betegellátás és gyógyszer. A napköz-
ben, norma fölött megbetegedők, 
kisebb sérüléseket szenvedők előtt 
sok alternatíva áll:

– Programálják megbetege-
désüket, balesetüket a következő 
napra/napokra, ha esetleg akkor 
sem férnének be, akkor legye-
nek leleményesek, használják ki 
a népgyógyászat eszköztárát, és 
gyógyul janak az egészségügy kasz-
száját kímélően.

– Ha az előző alternatívák egyi-
ke sem felel meg a kedves beteg-
nek, akkor kotorja össze a tizenöt, 
illetve huszonöt százalékkal meg-
kurtított bevételének maradékát 

a pénztárcájában, és fizessen mind 
a vizsgálatért, mind a felírt gyógy-
szerekért.

– Ha nem talál fedezetet a pénz-
tárcájában, és mégis túléli betegsé-
gét, a közelgő választásokon a válasz-
tófülke magányában jól gondolja át, 
hogy hová teszi a pecsétet.

Folytatva sajtószemlémet, Mar-
kó úrnak a rossz irányba mutató 
magyar politikáról írt értekezésén 
tűnődtem el. Sértődöttségének az 
adott okot, hogy a magyarországi 
kormánypártok nem az RMDSZ-t 
támogatták, hanem azokat az er-
délyi politikai csoportosulásokat, 
amelyek a szövetséggel szemben 
próbálnak politikai alternatívát te-
remteni. Fel sem merül, hogy ezek-
kel talán jó volna egyezségre jutni. 

Most, amikor Dávid harcát foly-
tatja a jelenlegi magyar kormány a 
globalizált Mammon ellen, próbál-
ja a szocialisták és neoliberálisok ál-
tal oly nagyon kedvelt, a törvények-
ben létező (szándékosan hagyott?) 
kiskapukat betömni és felszámolni, 
hogy ne legyen lehetőség törvénye-

sen tovább lenyúlni az ország még 
megmaradt kevéske vagyonát, pró-
bálja megvédeni az adósságcsapdá-
ba kergetett pórnépet, és nem rájuk 
vet ki tizenöt-huszonöt százalékos 
sarcot (amint tették ezt nálunk), 
minek következtében az érdekeik-
ben sértettek össztüzet zúdítanak 
rá, akkor a „kistestvér” kioktatja a 
„bátyust”, hogy legyen ő is „szófo-
gadó”, mint mi vagyunk, és akkor 
ott is minden rendben lesz, akár-
csak nálunk.

Az RMDSZ-től „teljesen füg-
getlen” Új Magyar Szó napilap még 
a nyugati baloldali lapokra is rálici-
tált a kritikát illetően. Oldalak vol-
tak tele hangzatos címekkel, mint: 
„Fitch: a magyaroknak fuccs”, „Be-
mutattak Orbánéknak”, két oldalt 
szentelt a leszerepelt SZDSZ-po-
litikusok sirámainak és a magyar 
baloldali sajtónak. Dicséretére 
váljék, hogy kétszáz négyzetcenti-
méteren közöl egy olyan tudósítást 
is, miszerint „Erdélyben is tarol a 
Fidesz.” Kommentár nélkül.

Befejezem én is tűnődésemet – 
kommentár nélkül. Azt az olvasóra 
bízom.

Székely József,
Csíkszereda

Az érem fényesebb oldala

Tűnődéseim

Egyik kutya, másik eb

Az Olt Vízügyi Gondnokság

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Kászon-patakának sza-
bályozása Kászonaltíz községben című tervét benyújtotta a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi bele-
egyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapo-
kon 8.30–16.30 között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel-
jes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

Gyergyóremete
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség  döntést hozott Gyergyóremete külterületén 
megvalósítandó Geológiai feltáró tevékenység kismélységű fúrással 
című terve eseti elbírálása alapján.

A döntés terve és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 óra között, szerdán 8.30–18.30 óra között, valamint a http://
apmhr.anpm.ro címen.

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

A Mesterségek, meste r-
emberek elnevezésű, szé kely-
udvarhelyi fotópályázatra be-
küldött alkotás címe: Házi ke-
nyér. A fotót Kozma Erzsébet 
készítette. 
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Átfogóbb, komplex turizmus-
irányítási rendszert hoznak 
létre a Romániában működő 
Tourist Informator és a ma-
gyarországi Destour (Turiszti-
kai Desztináció-Menedzsment 
Rendszer) kombinálásával. A 
központi, naprakész adatbázis, 
az online rendszerek, valamint 
a különböző értékesítési csa-
tornák – információs irodák, 
infoterminálok, Video Call Cen-
terek, weboldalak, mobilalkal-
mazások, NFC-technológiájú 
elektronikus fizetési, kedvez-
mény- és lojalitáskártya-rend-
szerek – nyugati mintára ala-
kítanák át a turizmust Romá-
niában. Az intelligens plasztik 
lapocska képes felhasználóját 
egyértelműen azonosítani, ez-
által a felhasználót a szerveren 
tárolt szolgáltatások és kedvez-
mények igénybevételére feljo-
gosítani. Az NFC-technológia 
forradalmasítja az eddig ismert 
kártyarendszereket, és szám-
talan új marketinglehetőséget 
nyit meg, ráadásul ennek kö-
szönhetően ki is lehetne „fehé-
ríteni” a turizmust.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro„We inform. You 

decide.” – „Mi tá-
jékoztatunk. Ön 

dönt.” – ezt a mottót szem előtt 
tartva szorgalmazza az országos 
infoterminál-hálózat kialakítását, 
valamint egy központi adatbázis 
létrehozását a Tourist Informator. 
A csíkszeredai cég eddigi fejleszté-
seit magyarországi szakemberek-
kel karöltve a Destour (Turiszti-
kai Desztináció-Menedzsment 
Rendszer) szolgáltatásaival bő-
vítené. 

Tizennégy infopult 
működik az országban
A rendszer hasznosságáról 

több, turisztikai látványosság-
ban, szolgáltatásokban bővelkedő 
nagyváros vezetőségét sikerült 
meggyőzni, tudtuk meg Gassner 
Wolfgang Norberttől. A Tourist 
Informator vezetője elmond-
ta, így vannak turisztikai irodák 

mellett működő infoterminálok 
Brassóban, Predealon, Bușteni-
ben, Szinaján, Branon, Piatra 
Neamțon, Mamaián, valamint 
repülőtereken: Bukarestben és 
Nagyváradon. Ezeket a gépeket 
nagy előszeretettel használják is 
a turisták.

Gassner hangsúlyozta, ezek 
az információs pultok nem he-
lyettesítői, hanem nagyon jó ki-
egészítői a turisztikai irodáknak, 
hiszen ezeken az információ a 
nap 24 órájában elérhető. Csík-
szeredában az elsők között állí-
tottak fel infopultot, de a soro-
zatos rongálások miatt le kellett 
szerelniük. 

– Városonként egy ilyen gép 
nagyon kevés. Külföldön hason-
lókat helyeznek el a város bejára-
tánál, a központban, az informá-
ciós irodáknál, az állomásokon, a 
reptereken – jegyezte meg a szak-
ember.

Folyamatban újabb 
terminálok létrehozása 
A Tourist Informator veze-

tőjétől megtudtuk, eddig két 
turisztikai portált és összesen 

14 terminált működtetnek az 
országban. További terminálok, 
turisztikai irodák létrehozására is 
vannak kezdeményezések, több 
székelyföldi település is pályázott 
európai uniós támogatásra ennek 
érdekében.

Szálláshelyek, gasztronómia, 
szolgáltatások és látványosságok 
szerint csoportosítva jeleníti meg 
a szolgáltatókat a www.tourist-
informator.info elnevezésű por-
tál. Emellett működik a www.
trips-in.eu útvonaltervező oldal 
is, amely az eddig üzembe helye-
zett 14 infoterminálhoz hasonló-
an ugyanabból a központi adatbá-
zisból táplálkozik. 

– Ezzel mi már három, pon-
tosabban 16 értékesítési csator-
nát bocsátunk a szolgáltató ren-
delkezésére – hívta fel a szak-
ember a turisztikai szolgáltatók 
figyelmét. – Tavaly szeptember-
ben uniós pénzből elkészült az 
első komolyabb turisztikai iroda 
Hargita megyében, Máréfalván, 
és ehhez csatlakoztattunk há-
rom infoterminált: Máréfalván, 
Fenyéden és Zetelakán. A prob-
léma, hogy az iroda elkészült, 

megvannak a terminálok, de 
még nem működik, nincsenek 
alkalmazottak. A tervek szerint 
tavasszal indulna be az ügyfélfo-
gadás, és ezzel együtt az infor-
mációs bázis építése is – tudtuk 
meg Gassner Wolfgang Nor-
berttől.

Ezek mellett készítettek egy 
web oldalt is, ez a www.kapuinfo.
ro, ami csak a kistérségről szól, és 
ugyancsak a központi adatbázis-
ból dolgozik.

– Európai uniós forrásokból 
az elmúlt két évben több projek-
tet is letettünk az önkormányza-
tokkal szövetkezve. A Madéfalván 
működő Bogát Térségfejlesztési 
Egyesület tett le egy projektet, 
amit meg is nyert, így itt is lesz 
egy turisztikai iroda és három 
infoterminál. Pályázott Csíkkoz-
más és Lázárfalva, a tervek szerint 
itt is lesz egy turisztikai iroda és 
két infoterminál, Tusnádfürdőn 
már letettünk egy infoterminált 
saját erőből, lesz egy gép Parajdon 
és Gyergyócsomafalván is, az ud-
varhelyieknek ingyen felajánlott 
infoterminálnak még nem sike-
rült helyet biztosítani. Pályázni a 

felcsíkiak is akarnak, aminek kö-
vetkeztében ott is helyezünk ki 
terminálokat. Az infopultokon 
keresztül ezek a települések háló-
zatban lesznek egymással – állí-
totta a szakember.

Összevonják 
a két rendszert
A Tourist Informator átveszi 

a Magyarországon és más nyuga-
ti országokban bevált Destour- 
rendszert, integrálja a meglévőbe, 
így egy sokkal komplexebb és 
hatékonyabb turizmus-irányítási 
rendszert hozva létre. 

A naprakész információkkal 
rendelkező adatbázist összefo-
gó irányítórendszer biztosítja a 
rendszer és a turisztikai szolgál-
tatók közötti online kapcsolatot, 
korszerűsíti a helyszíni infor-
mációszolgáltatást, támogatja a 
kutatást, termékfejlesztéseket,  
a többcsatornás értékesítést, va-
lamint a vendégkör megtartását, 
költséghatékonnyá teszi a mar-
ketingakciók tervezését és lebo-
nyolítását, megkönnyíti a terve-
zéseket.

Az információk több csa-
tornán jutnak majd el a turis-
tához: call-centerek, turisztikai 
információs irodák, területi, 
térségi és tematikus weboldalak, 
infopultok, online foglalási és 
NFC kedvezménykártya-rend-
szerek, mobiltelefonos alkalma-
zások révén.

– A turizmus „kifehérítésé-
ben” nagy szerepe lesz majd a 
kedvezménykártya-rendszerek-
nek – jegyezte meg a szakember 
–, ugyanis annyi előnnyel szolgál 
mind a turisztikai egységeknek, 
szállásadóknak, vendéglátóegysé-
geknek, kulturális intézmények-
nek, mind a felhasználó turistá-
nak, hogy azért érdemes engedé-
lyeztetni a vendégházat, valamint 
bevallani a valós vendégéjszakák 
számát.

Összegzésként a Tourist Infor-
mátor vezetője elmondta: bármi-
lyen hatékony informatikai rend-
szer álljon rendelkezésre, semmit 
sem ér jól képzett, motivált szak-
emberek nélkül. Ennek érdekében 
a jövőben képzést is indítanak.

Körkép

hirDetések

A szolgÁlTATók ÖsszeFogÁsÁRA VAN szükség

Tisztára mosni a feketeturizmust

társadalom
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Különleges teremfoci-bajnok-
ságnak adott otthont szom-
baton és vasárnap a remetei 
sportcsarnok: azonos család-
neveket viselők, vagy éppen 
családok mérkőztek egymás-
sal. Mindenki mindenkivel ját-
szott, a 2 x 10 perces meccs 
4+1 játékossal zajlott, de azon 
családneveknél, ahol tizenket-
ten is feliratkoztak, gyakori 
cserékkel oldották meg, hogy 
mindenki labdába rúghasson. 

Pál Nándor, a sportcsarnok 
adminisztrátora elmondta: 
csapatonként 50 lej volt a 

benevezési díj, ebből fizették ki a 
teremhasználati díjat, ebből vásá-
rolták meg a kupákat is. A mara-
dékból kenyeret vettek, rá otthon-
ról hozták a zsírt, hagymát, hogy 
legyen uzsonnájuk a focistáknak. 
A nézőközönséget, illetve a szur-
kolókat a lelkes családta gok tették 
ki. A mérkőzések után a családok 
élménybeszámolókat tartottak, 
majd értékelték a maguk, illetve 
csapatuk teljesítményét.

Vasárnap estére ért véget a 
vetélkedő, ami után sor került a 
díjkiosztóra. A családnevek közül 
a legjobbnak a Balázsok csapata 
bizonyult, másodikok a Pálok, 
harmadikok a Laczkók lettek. A 
további sorrend: Puskások, Porti-
kok, Nagyok, Fehérek. 

A legjobb kapus Fehér Csaba, 
legjobb játékos Pál László, a gól-
király pedig Balázs-Fülöp Nándor 
lett 11 góllal. 

Hagyományteremtőnek szán-
ják a hétvégi rendezvényt Remetén, 
az oklevelekre és kupákra így írták: 
I. Családnevek Vetélkedője.

Kétgólos hátrányból fordított és 
nyert a Dunaújvárosi Dab.Docler 
jégkorongcsapata a Brassói 
Corona Fenestela 68 ellen a MOL 
Liga elődöntőjének másik, hétfő 
esti találkozóján. A Dab így 2–0-s 
összesítéssel várhatja a holnapi, 
harmadik összecsapást.

Két alkalommal is kétgó-
los – 1–3 és 2–4 – előnyre 
tett szert a Brassói Corona 

Fenestela 68 a Dunaújváros ottho-
nában a MOL Liga másik elődön-
tőjében, ám előnyét nem tudta meg-
tartani a mérkőzés végéig, és végül 
5–4-es vereséget szenvedett. Igazi rá-
játszásos mérkőzést játszottak a felek, 
ahol a győztes kilétét végül az egyéni 
hibák mennyisége döntötte el. Ez 
utóbbi elem a vendégek oldalán üt-
között ki többször, mint ahogyan 
azt mesterük, Peter Mikula is megje-
gyezte. Igaz, a vasárnapi súlyos zakó 
után nem sokan gondolták volna, 
hogy a brassóiak képesek ilyen rövid 
idő alatt talpra állni. A Dunaújváros, 
akárcsak a HSC Csíkszereda össze-
sítésben már kéthossznyi előnyre tett 
szert riválisaival szemben – Brassó és 
Miskolc –, és már csak egy győzelem 
választja el őket attól, hogy ismé-
telten ez a két gárda játssza a MOL 
Liga fináléját. Holnap a HSC Csík-

szereda Miskolcon, míg a Dunaújvá-
ros Brassóban lép pályára.

Eredmények, elődöntő, 2. 
mérkőzések: HSC Csíkszere-
da – Miskolci Jegesmedvék 7–1 
(3–0, 4–0, 0–1); Dunaújvárosi 
Dab.Docler – Brassói Corona 
Fenestela 68 5–4 (1–2, 2–2, 2–0) 
/gólszerzők: Pavuk (8.), Gröschl 
(30.), Kiss (39.), Azari (43.), So-
mogyi (52.), illetve Antal (9.), 
Barinka (10.), Varga (24.), Rajcak 
(38.)/. Az egyik csapat harmadik 
sikeréig tartó párharc állása mind-
két esetben 2–0 a HSC, illetve 
Dab.Docler javára.

A 3. mérkőzések műsora, 
holnap: Brassó – Dunaújvá-
ros (16, Digi Sport 3), Miskolc 
– HSC Csíkszereda (20, Digi 
Sport HU).

Kölyökbajnokság
Tegnap este az ISK-HSC 

Csíkszereda magyar kölyökbaj-
nokságban érdekelt gárdája le-
játszotta utolsó középszakaszbeli 
mérkőzését is a pontvadászatban. 
Antal Károly együttese a Buda-
pesti MAC együttesével mérkő-
zött meg, akiket vasárnap három 
góllal múltak felül. Eredmény: 
ISK-HSC Csíkszereda – Buda-
pesti MAC 4–4 (2–2, 2–1, 0–1).

Sport

Különleges focitornát rendeztek Gyergyóremetén, ahol a családok mérték össze tudásukat

GyőzteK A BALázsoK

Családnevek vetélkedője Remetén
Hátrányból fordított a Dab
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> Alpesi sí. Újabb pontokat akar sze-
rezni az alpesi sízők világkupa-sorozatában 
a csíkszeredai Miklós Edit, aki múlt pén-
teken 30. lett a nők kombinációs verseny-
számában a svájci St. Moritzban, s ezzel 
a magyar alpesi síelés első vk-pontját sze-
rezte meg. „Örülök, hogy én lehettem az 
első magyar pontszerző, nagyon nagy do-
lognak tartom – idézte a magyar szövetség 
tegnapi közleménye az erdélyi származású 
sportolót, aki tavaly január óta síel magyar 
színekben. – Már a két edzésen is jól men-
tem, éreztem, hogy most összejöhet egy 
jó eredmény. A lesiklásom jól sikerült, az 
időm sem volt rossz az első helyezetthez 

képest. A szlalompálya nagyon jegesnek 
bizonyult, ez a női versenyeken nem jel-
lemző. Sokan kiestek, én leküzdöttem 
magam, és – bár a szlalom nem igazán az 
én műfajom – az eredményem szerencsére 
elég volt a pontszerzéshez.” A Fullsport SE 
23 éves versenyzője kétéves kihagyás után 
szerepel újra a vk-sorozatban, s szombaton 
és vasárnap, a Garmisch-Partenkirchenben 
sorra kerülő futamokon is rajthoz áll. „Har-
minc évet kellett várni arra, hogy magyar 
versenyző pontot szerezzen a világkupán – 
mondta Kovács Barna, az alpesi sízők szö-
vetségi kapitánya. – Edit korábban román 
színekben versenyzett, volt ifjúsági világ-

bajnokságon 5. és 6. helyezett is, és már 
akkor is begyűjtött vk-pontokat.” Kaszó 
Klára, a magyar szövetség ügyvezető el-
nöke kiemelte, az adott feltételek mellett 
különösen nagy siker Miklós Edit pont-
szerzése. „Nagyon büszkék vagyunk Edit 
eredményére, különösen azért, mert – bár 
a szövetség mindent elkövet – egyelőre 
sajnos nem tudjuk azokat a feltételeket 
biztosítani számára, mint amelyek a világ 
legjobbjainak a rendelkezésére állnak.”

> Premier League. Januárban nem 
kaptak fizetést az angol másodosztály-
ban szereplő Portsmouth futballistái, 

Futács Márkó klubjának ugyanis a brit 
adóhivatal befagyasztotta a számláját, 
miután 800 ezer fontos adótartozása 
keletkezett. Egyre inkább úgy tűnik, a 
dél-angliai kikötőváros klubját csak új 
tulajdonos mentheti meg a felszámolás-
tól. A Portsmouth jelenlegi tulajdonosa 
novemberben csődöt jelentett, azóta új 
befektetőket keresnek. A BBC úgy érte-
sült, a sikeres átadáshoz az új tulajdonos-
nak 32 millió fontot kell felmutatnia: 
20-at a korábbi hitelezőknek kell vissza-
fizetni, 12 pedig az ezen felüli alaptőke. 
A szurkolók megpróbálnak összefogni, 
hogy megmentsék a klubot.hí
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Hargita Megye Sport- és If-
júsági Igazgatósága, a Ro-
mán Olimpiai Akadémia 

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

A vetélkedőt a lapunkban meg-
jelenő kérdések képezik, a válaszo-
kat postán vagy személyesen a Har-
gita Megyei Sport- és Ifjúsági Igaz-
gatósághoz kell eljuttatni (Csíksze-
reda, Hősök utca 7. szám).

A 4. forduló kérdései
1. Hány olimpiai aranyat 

nyertek a magyarok súlyeme-
lésben?

2. Ki volt az első magyar tor-
nász olimpiai bajnok?

3. Hol volt a XXII. Nyári 
Olimpia?

4. Hány érmet szerzett az 
olimpiákon a japán Akinori Na-
ka yama?

5. Ki volt az olimpiai eskü-
mondó Atlantában?

Sporttörténeti vetélkedő

sporttörténeti vetélkedő, 4. forduló 2012. február 1.

A megfejtéseket 2012. február 6-ig kell beküldeni a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazga-
tóság – Csíkszereda, Hősök utca 7. szám, postai irányítószám 530132 – címére.

Név: ...................................................Cím: ...............................................
Tel.: .......................... Helyes megfejtés: 1.................................................
2............................................................. 3................................................
4............................................................. 5................................................
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pótoLjáK Az eLmArADt versenyt

Sítájfutó Hargita-kupa 
Kalibáskőn

AHargita Sportklub Egye-
sület és a Városi Sportklub 
Csíkszereda 2012-ben elő-

ször szervezi meg a Sítájfutó Hargita-
kupa sportrendezvényt. Az országos 
szintű versenyre több megye spor-
tolóinak részvételével február 4–5. 
között kerül sor a Kalibáskő mene-
dékház közelében 900–1000 méter 
tengerszint fölötti magasságon kiala-
kított versenypályán. A bajnokságra 
a Román Tájfutó Szövetség (FRO) 
szabályai szerint gyerek, ifjúsági, 
felnőtt és veterán korcsoportokban 
nevezhetnek be a sportolók. A meg-
mérettetés első napján, február 4-én 
11 órakor indul a középtávú futam, 
másnap, február 5-én 10 órától pe-
dig a hosszú távú futamra kerül sor. 
A bejelentkezett csapatokat a szerve-
zők e-mailben értesítik az időjárási és 
hóviszonyokról.

Amatőrök is nevezhetnek

A verseny futamait követően 
a szervezők versenyen kívül 
lehetőséget biztosítanak az 
amatőr sífutóknak is a meg-
mérettetésre. Az amatőr fu-
tamokat mindkét napon 12 
órakor indítják ugyanott. 
Sífutó-felszerelés szükséges, 
minden egyebet a szerve-
zők biztosítanak a helyszí-
nen. Részletes információ az 
acsucs@yahoo.de, illetve a 
csucsandras@hargitamegye.
ro e-mail címen kérhető, vagy 
a 0266–207700 (belső 1309) 
telefonszámon és a 0745–
260476-os mobiltelefonszá-
mon.

Csúcs Klaus 
25. lett

Lake Tahoe síközpontban – 
Egyesül Államok – a hét 
elején elkezdődött a 2012-es 

idény sítájfutó világkupa-sorozata. 
Romániát a Csíkszeredai VSK-
Brassói CSU versenyzője, Csúcs 
Klaus képviseli. Az első próbára a 27 
kilométeres hosszú távra – 550 mé-
teres szintkülönbség volt, illetve 35 
ellenőrző pont – tegnap került sor. 
A csíkszeredai Csúcs Klaus pedig a 
25. helyen ért célba. A nagy távolság 
miatt viszont a versenyen csupán 14 
ország képviseltette magát. A vk-
sorozat ezen állomásán négy próbára 
kerül majd sor. A következő a sprint-
verseny lesz. Az amerikai versenyt 
további három vk követi az ukrajnai 
Sumyban, a kazahsztáni Almatyban 
és a svédországi Bodenben.

Eredmények: férfiak: 1. And-
rej Grigorjev (orosz) 1:19.01 óra, 
2. Hans Jörgen Kvale (norvég) 
1:19.30, 3. Lars Hol Moholdt (nor-
vég) 1:19.35, ... 25. Csúcs Klaus 
1:33.22.
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lakás

ELADÓ Sepsiszentgyörgyön 2 
szobás tömházlakás (saját kazán, 
termopán ablakok, biztonsági ajtó, 
beépített konykaszekrény). Irányár 
21 000 euró. Telefon: +36–70–
3616087, e-mail: szakacs.simon.
anna@citromail.hu.

ELADÓ Csíkszeredában I. 
emeleti, 2 szobás lakás a Nicolae 
Bălcescu utcában (központi zóna). 
Telefon: 0747–552627, 0747–
552627. (21245)

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

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

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

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

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

ELADÓ hétvégi ház Szelterszen, 
a Nádasszéki gyógyfürdő szom-
szédságában, az ásványvízforrás 
közelében, 12 ár területen, csodá-
latos környezetben, jutányos áron. 
Telefon: 0744–537628.

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

telek

ELADÓ Csibában 20 ár beltelek 
az Incognito panzió mellett. Tele-
fon: 0745–012387.

ELADÓ 1200 m2-es beltelek Csík-
szeredában, a Nagy Laji-domb ján. Víz, 
villany a telek szomszédságában. Te-
lefon: 0745–770426, 0743–513699. 
(21219)

ELADÓ 12 ár telek Csibában, 
valamint 15 ár beltelek Taplocán. 
Beszámítok autót is. Telefon: 0741–
534730.

jármű

ELADÓ 2000es évjáratú Dacia 
friss műszakival (minden illeték kifi-
zetve 2012-ig), karc- és rozsdamen-
tes állapotban. Irányár: 950 euró. Te-
lefon: 0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ egy 2000-es, fehér 
Daewoo Cielo kitűnő állapotban, 
érvényes iratokkal, magánsze-
mélytől. Telefon: 0724–697544. 

ELADÓ 2002es 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 1995ös évjáratú, piros 
színű, 1.6os Volkswagen Polo, 
beírva. Ára: 1650 euró. Telefon: 
0740–093656.

ELADÓ 1996os évjáratú Lada 
Niva 4 x 4es, felezős, differenciál-
zár, vonóhorog stb., hargitai rend-
számmal, mindennapi használatból. 
Telefon: 0745–906527. (21242)

ELADÓ Ford 3000 fülkés trak-
tor, homlokrakodó kitűnő állapot-
ban garanciával, új gumikkal. Be-
számítok 25-30 éves személyau-
tót, valamint ELADÓ sárgarépa és 
vetőmagburgonya. Telefon: 0727–
874009, 0749–155155. (21222)

ELADÓ Massey Ferguson 45 LE 
traktor – 13 000 lej; Steyr 70 LE, 
4 x 4-es – 4800 euró; Fiat 30 LE 
– 9100 lej. CSERE is érdekel más 
traktorokra. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2001es évjáratú Volks-
wagen Goolf IV-es, 1.6-os benzines, 
frissen behozva Németországból. 
Extrák: 4 elektromos ablak, klíma, 4 
légzsák, ABS, ESP, riasztó. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0722–967539.

vegyes

FELSZÓLÍTOM Turcza Erzsébe-
tet, hogy az általa aláírt aktákon bi-
zonyítható 90 000 lej tartozását és 
annak kamatjait 2014-ig rendezze. 
Pálffy Árpád

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

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

ELADÓ 70 kgos süldő. Telefon: 
0749–246846.

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

ELADÓ szettben négy ötlyukas, 
15”-os lemezfelni BMW-hez. Tele-
fon: 0744–185885.

felhívás

Ezennel az érdekeltek tudomá-
sára hozzuk, hogy Gyergyó szent-
miklós Bírósága 2012. március 
29re kitűzte az 1137/234/2011es 
ügycsomó tárgyalási időpontját, 
ügycsomó, amelynek tárgyát ké-
pezi a gyergyóremetei telekkönyv-
be 50780-as szám alatt bejegyzett 
– 2417, 2418, 2419 topószámú – 
Gyergyóremete község, Tolvajos 
u. 75. szám alatt található ingat-
lan elbirtoklása. Azon bármelyik 
érdekelt személy, aki valamilyen 
jogot formál ezen ingatlanra vo-
natkozóan, kifogásoló kérelmet 
nyújthat be március 29ig a Gyer
gyó szentmiklósi Bírósághoz az 
1137/234/2011-es ügycsomóhoz 
kapcsolódóan.

tanfolyam

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

szolgáltatás

VÁLLALJUK területek felmé-
rését, telekkönyvezését, megosz-
tását, összevonását és teljes körű 
ügyintézést. Részletfizetési lehető-
ség. Telefon: 0722–967539.

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk 1998. 
január 30-ra,

CZINTOS LAJOS

halálának 14. évfordulóján és

CZINTOS LAJOSNÉ
szül. Málnási Anna

halálának 8. évfordulóján. Sze-
retteik – Csíkszereda, Zsögöd.

Szívünk mély fájdalmával em-
lékezünk

KELLER VILMOS

halálának féléves évfordulóján. 
Nyugalma legyen csendes, em-
léke áldott! Szerettei.

Hirdetések

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él és örökre itt marad.

(Reményik Sándor)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagyma-
ma, dédmama, anyatárs, testvér, rokon, ismerős és jó szomszéd,

özv. ERŐSS PÉTERNÉ (KERESZTESNÉ)
György Julianna

szerető szíve életének 84., özvegységének 22. évében 2012. ja-
nuár 31-én 7 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi ma-
radványait február 2-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszentmiklósi temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.

hargitanépe

A General Mir Consult S.P.R.L.
a COOPER MR Kft. (Csíkszentgyörgy, Bánkfalva 346. szám) jogi 
felszámolói minőségében közli, hogy 2012. március 8-án 11 órakor  
nyílt kikiáltásos árverést szervez az adós ingatlan javainak egybeni 
eladására (vânzare în bloc).

Ingatlanok: 9224 m2-es terület (Bánkfalva helység telekköny-
vében bejegyezve 4206., illetve 4207. szám alatt, topográfiai szám: 
157/2/1/2, 161/1, 167/1, 162/1, 163/1, 164/1, 168/1, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180/1/1, 180/1/2, 181, 231/1, 232/1, 
233, 234, 236, 235, 239, 237/1), amelyen találhatók melléképüle-
tek és lakóház; a kikiáltási ár 262 537,25 lej + áfa a 800/04.03.2010 
számú jegyzőkönyv szerint.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés 
megkezdése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási 
ár 10 százalékát képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket a 
Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO84RNCB0157114920200001 különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál vagy 
a 0266–310940-es és az 0744–362148-as telefonszámokon. 

Hargita Megye Tanácsa 
az 2003/52-es számú törvény előírásai alapján kifüggesztette, 

weboldalán megjelentette és közzéteszi 
a következő elnöki rendeletet:

2011/1413-as – elnöki rendelet a Hargita Megye Tanácsa alá-
rendeltségébe tartozó kórházak menedzseri versenyvizsgáinak meg-
szervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadásáról.

Az elnöki rendelet tanulmányozható Hargita Megye Tanácsá-
nak weboldalán, a www.hargitamegye.ro címen, valamint a megyei 
tanács főbejáratánál található hirdetőtáblán.

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.

Hű emlék maradsz, a 
szívünkben egy álom 
őrzi arcodat.

BURUS KATALIN

Örök hálával szívünkben emléke-
zünk az imádott feleségre, édes-
anyára, nagymamára, akit három 
éve hívott el közülünk a Mennyei 
Atya. Hiányát siratva, kedves em-
lékét őrizve – szerető családja. 

Drága emlékét szí vünkben 
mindvégig őrizve emlékezünk

ALBERT JÓZSEF

halálának 8. évfordu-
lóján. A megemléke-
ző szentmise 2012. 
február 14-én 18 órakor lesz a 
csíkszentmártoni katolikus temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei. (21235)

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT  
KERES 

FARKASLAKÁRA 
ÉS PARAJDRA,

VALAMINT  
RIKKANCSOKAT 

SZÉKELY UDVARHELYRE.

Telefon: 0733–553014.

elhalálozás



14. oldal |  2012. február 1., szerdahargitanépe

hirdetés

Sport

> 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 
birkózó kapott meghívót. Az idei emlék-
verseny egyik kiemelkedő eseménye a Lan-
tos Györgyi szobrászművész által készített, 
Lőrincz Mártont ábrázoló dombormű lelep-
lezése. A Magyar Kultúráért Határok Nélkül 
2001 Alapítvány által készíttetett alkotást a 
korondi sportcsarnok előterében helyezik el.

> Kézilabda. Csütörtöktől szombatig 
Csíkszeredában rendezik az országos ifi 
II-esek lánykézilabda-bajnokságának ne-
gyedik teremtornáját. Az I jelű csoportmér-
kőzések előzetesen közölt műsora viszont 
változik – közölték lapunkkal a Csíkszere-
dai VSK edzői – ugyanis a torna csütörtöki 
napján nem fog megjelenni a Marosvásár-
helyi BC-Sirius csapata. Az ok egyszerű a 
csapat tagjait nem engedik el az iskolából 
két napra, így azok nem tudnak megjelen-
ni csak pénteken és szombaton. A tegnapi 
lapszámunkban közölt program tehát mó-
dosul, ám hogy milyen formában az csak a 
torna kezdése előtt fog kiderülni a technikai 

gyűlés után. A további programról pedig 
a Román Kézilabda-szövetség helyszínre 
delegált megfigyelője fog dönteni. A VSK 
csapata és edzői ezúton is köszönik a Topo 
Service Kft. támogatását, amely a szervezési 
költségeket állja.

> Labdarúgás. Hernán Crespóért fi-
zették a legtöbbet a február 25-én rajtoló és 
alig másfél hónapig tartó indiai labdarúgó-
bajnokság aukcióján. Az argentin csatárnak 
840 ezer dolláros fizetést kínált a Barasat. 
A 2006-ban világbajnok és aranylabdás 
Fabio Cannavaro 830 ezerért a Siligurt 
erősíti, míg a francia Robert Pires 800 eze-

rért a Howrah, a nigériai Jay-Jay Okocha 
550 ezerért a Durgapur, az angol Robbie 
Fowler 530 ezerért a Kolkata játékosa lesz. 
A legdrágább edző a portugál Fernando 
Couto lett, aki 240 ezerért a Howrah szak-
mai munkáját irányítja majd. Az első indiai 
labdarúgó-bajnokságot öt együttes kezdi 
meg, minden gárdának külföldi edzője lesz, 
s közel 30 futballista érkezik más országok-
ból. A csapatok összesen közel hétmillió 
dollárt költenek az első szezonban, s legfel-
jebb négy külföldi játékost alkalmazhatnak, 
ugyanakkor kötelező lesz foglalkoztatniuk 
hat U21-es indiai labdarúgót is. Az idény 
április 8-ig tart.hí
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Fásultan mozogtak az udvarhelyi focisok (kékben) fotó: balázs attila

Második felkészítő mérkőzé
sén is vereséget szenvedett a 
Székelyudvarhelyi SK terem lab
darúgócsapta a Marosvásárhe
lyi City’US IIes csapatától. Míg 
múlt pénteken három góllal, teg
nap este öttel kaptak ki Jakab 
Zoltán tanítványai.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

ASzékelyudvarhelyi SK te-
remlabdarúgó-csapata két 
fel készülési mérkőzést 

ját  szott eddig a bajnoki rajt előtt. 
Mind két esetben a Marosvásárhelyi 
City’US II-es csapata volt az ellenfél. 
A vásárhelyiek viszont az első csa-
patban játszó játékosokra is támasz-
kodott, kivéve azokat, akik a válo-
gatottban vannak. Előbb pénteken 
Marosvásárhelyen 10–7-re, majd 
tegnap este Székelyudvarhelyen 
13–8-ra diadalmaskodott a vásárhe-
lyi gárda. Az SK-nál bemutatkozott 
a nagypályás megyei labdarúgó-baj-
nokságban szereplő Csíkszeredai 
VSK két játékosa, Bajkó Barna és 

Székely Zoltán is. Utóbbi már régi-
új játékosa az SK-nak.

Jakab Zoltán lapunknak el-
mondta, egyáltalán nem volt 
megelégedve a látottakkal. „A 
fiúk a hétvégi körzetis teremfoci-
bajnokság fáradalmait most pi-
henték ki. Más eredmény nem is 
születhetett volna. Így a találkozó 
nem azt hozta, amire vártam. Ed-
dig jól haladunk a felkészüléssel. 
Pénteken a Gyergyószentmiklósi 
Interrel játszunk hazai pályán 19 
órától, és remélhetőleg jövő hét-
végére összejön az úgynevezett 
Székely-kupa, amelyre székelyföldi 
futsalcsapatokat kívánunk meghív-
ni” – összegezett a mester.

A tréner elmondta, hogy to-
vábbi igazolások nem várhatók, 
illetve reményét fejezte ki, hogy az 
újak minél hamarabb beilleszked-
nek a keretbe.

Eredmény: Székelyudvarhelyi 
SK – Marosvásárhelyi City’US 
II 8–13 (1–7) /az SK gólszerzői: 
Bajkó, Csoma F. 2-2, Szabó Zs., 
Mihály, Képíró, Mitra 1-1/.

SK-vereség a City’US II-től

AZ SZKC KépvISelőI IS Jelen voltAK AZ AlAKUló üléSen

Profi kézilabdaliga szerveződik
Hétfőn megalakult a román ké
zilabda profi liga. ez nagy lépést 
jelent a sportág jövőjére nézve, 
első lépésben a közgyűlésig ka
pott mandátumot, itt hosszabbít
ják meg majd újabb négy évvel. 
A következő élmezőnyt már a 
liga szervezi. 

hN-információ

Kilenc gárda (hat női, há-
rom férfi) volt érdekelt a 
profi kézilabdaliga meg-

alapítását illetően. A csapatok kép-
viselői hét főn délben találkoztak 
Bukarestben, ahol letették a liga 
alapjait, megszavazták az elnököt a 
volt kézilabdázó Alexandru Dedu 
személyében. A Székelyudvarhelyi 
KC is ott volt az alakuló ülésen, 
ahol az elnökségi tagok közé sza-
vazták Benedek Árpád Csabát is az 
SZKC ügyvezető igazgatóját.

A román sportágak közül ez a 
második, mely profi ligába tömö-
rül. A labdarúgás után a kézilabda 
az első, mely a 2003-ban elfoga-
dott sporttörvény szerint alakul 
profivá. A férfi Nemzeti Ligából 
az SZKC-n kívül a Konstanca és a 
Torda vett részt.

Benedek Árpád Csaba a kez-
deményezéssel kapcsolatban ki-
fejtette: „A 2003-ban elfogadott 

sporttörvényt igyekszünk érvénybe 
léptetni a szakágban is. Ez a törvény 
kimondta, hogy 2010-ig profi li-
gákat kell szervezni. Ennek alap-
ja, hogy minimálisan hat klub 
kell csatlakozzon ehhez. Ezek a 
klubok legalább hét játékossal 
kell profiszerződéseket kössenek, 
továbbá a klubok különböző elő-
írásoknak meg kell feleljenek. A 
liga megalakításának ügye közel 
hároméves huzavona után szüle-
tett meg, és reményeink szerint 
a következő bajnoki idényt már 
a liga fogja szervezni. Van előnye 
és hátránya is. Az előnyök közé 
sorolnám, hogy jövőtől a televí-
ziós közvetítési jogokat már ez a 
liga fogja értékesíteni, nem pedig 
a szakszövetség. Ha nem hozzuk 
létre ezt a profi ligát, akkor az is 
megtörténhetett volna, hogy az 
Európai Kézilabda-szövetség nem 
engedte volna a belföldi csapato-
kat a nemzetközi kupákban. Hát-
rány abból a szempontból adód-
hat, hogy lehet, lesznek olyan klu-
bok, amelyek nem fognak megfe-
lelni a megadott kritériumoknak, 
hiszen akárcsak a labdarúgásban, 
itt is majd a klubok licencprob-
lémákkal fognak küzdeni. A liga 
fog adni egy-két év átmeneti ha-
táridőt, hogy azok a klubok, ame-

lyek nem tudnak megfelelni a krité-
riumoknak, fel tudjanak zárkózni. 
Ez már Európában is egy bevett 
szokás. A problémákkal számo-
lunk, ugyanis amikor a 90-es évek 
végén Spanyolországban és Német-
országban is profi ligák alakultak, 
nem egy olyan klub kellett a má-
sodosztályba visszalépjen, amely 
remek játékosokkal rendelkezik, 
csak épp nem tudott megfelelni az 
előírt szabályoknak.”

vasárnap játszik az SZKC
Több változtatást követően vé  gül 

hétfőn este közölte a soron közvet-
kező Nemzeti Liga-játéknap mér-
kőzésének időpontját a Bukaresti 
Steaua, vagyis a Székelyudvarhelyi 
KC férfikézilabda-csapatának soron 
következő ellenfele. A szakszövetség 
honlapja alapján a bajnoki összecsa-
pást vasárnap 11 órától rendezik 
Chiajnán. Az előző egyeztetések 
alapján a fővárosi klub azt közölte, 
hogy a két gárda szombat délután 
vívja a tavaszi idény első mérkőzé-
sét. A sereghajtó aztán hétfőn tájé-
koztatta a Székelyudvarhelyi KC-t, 
hogy a 14. fordulóhoz tartozó 
meccset a megszokott helyszínen, 
Chiajnán rendezik, de az időpont 
vasárnap, február 5. A meccset 11 
órától játsszák.

Az sZKC (fehérben) is tagja lesz az új profi ligának fotó: balázs attila / archív
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Szerda
Az év 32. napja, a hátralévő napok száma 

334. Napnyugta ma 17.17-kor, napkelte hol-
nap 7.34-kor. 

Isten éltesse 
Ignác nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Ignác jelentése: tűz. 

Február 1-jén történt 
1884. Megjelent az Oxford angol szótár 

első kötete. 
1893. Megnyílt a világ első filmstúdiója a 

New Jersey állambeli West Orange-ben. 
1958. Fellőtték az első amerikai mestersé-

ges holdat, az Explorer–1-et. 
2003. Hatályba lépett az Európai Unió bő-

vítésének legfontosabb intézményi feltételeit 
rögzítő nizzai szerződés. 

Február 1-jén született 
1580. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
1908. Pal, George (Pál György) magyar 

születésű Oscar-díjas amerikai rajz- és bábfilm-
rendező 

1931. Borisz Jelcin orosz politikus, 1991–
1999 között az Orosz Föderáció elnöke 

1952. Jandó Jenő Kossuth- és Liszt-díjas 
zongoraművész, érdemes művész 

Február 1-jén halt meg 
1713. II. Apafi Mihály, az utolsó erdélyi 

fejedelem 
1851. Mary Wollstonecraft Shelley angol 

írónő 
1961. Csók István, a modern magyar plein 

air festészet vezető alakja 
1976. Werner Karl Heisenberg Nobel-dí-

jas német fizikus 
2003. Mongo Santamaría havannai szü-

letésű dzsesszzenész, a latin-amerikai dzsessz 
nagy alakja 

dr. Vass Levente válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának témája az egészségügyi rendszer re-
formja, a szolgáltatások minősége. Meghívott: 
dr. Vass Levente, az egészségügyi miniszter 
tanácsadója. A hallgatók a műsor idején kér-
déseket tehetnek fel a 0265–307777-es vagy 
a 0365–424433-as telefonszámokon, a 0755–
044519-es SMS-számon, valamint – a mű-
sort megelőzően is – a mibensegithetunk@
marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen. Műsor-
vezető: Agyagási Levente.

a nap vicce

Két barátnő:
– Mondd, milyen az új barátod?
– Kimondottan vonzó! A gyönyörű kék 

szemét az anyjától, a vadító piros Porschéját 
pedig az apjától örökölte...
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Színház
Gyergyócsomafalván lép színpadra a Csí-

ki Játékszín társulata a Gazdag szegények 
című darabbal február 4-én, szombaton 19 
órától. Az előadásra érvényes a Borsos Mi-
klós-bérlet. 

*
Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor 

Szín ház társulata vasárnap 17 órától a Te-
rülj, terülj asztalkám című meseelőadásának 
bemutatóját tartja. A bemutatóra szüleik-
kel együtt érkező gyermekeknek az előadás 
ingyenes. A bérletes előadások rendje a 
következő: február 6-án, hétfőn 13 órától 
a Pumukli-gyerekbérlet érvényes, február 
7-én, kedden 10 órától a Vuk-, 12 órától 
pedig a Nyilas Misi-gyermekbérlet. Február 
8-án, szerdán 10 órától a Bambi-, 12 órától 
pedig az Árvácska-gyermekbérlet, majd feb-
ruár 9-én, csütörtökön 10 órától a Füles-, 
12 órától a Kisherceg-bérlet érvényes. A 
február 10-i előadásra 10 órától a Csipike-, 
12 órától a Micimackó-bérlettel rendelkező 
gyermekek tekinthetik meg a darabot.

Könyvbemutató
Sarány István szerkesztő legújabb köteteit 

holnap 19 órától a szépvízi községháza pince-
termében mutatják be. A szerzővel Oláh-Gál 
Elvira újságíró beszélget. Az est témája: milyen 
önmeghatározási kísérletek zajlanak Székely-
földön, és milyen szerepet játszik mindebben a 
média. A helyszínen megvásárolhatók a szerző 
legújabb kötetei: Önkéntes száműzetés – Be-
szélgetések székelyföldi alkotókkal; Zászlópen-
getés – Jegyzetfüzér; Mesés Székelyföld – első és 
második kötet.

Fotókiállítás
Bács Béla Jánosnak nyílik fotókiállítása 

holnap 17.30-tól Csíkszeredában, az Ave Art 
Galériában. A tárlatot Iochom Zsolt méltatja.

projektmenedzsment-tanfolyam

A KALOT Egyesület az Oktatás- és 
Mun kaügyi Minisztérium által akkreditált, 
szakképesítést nyújtó projektmenedzsment-
tanfolyamot szervez Csíksomlyón. (A szak-
képesítés román megnevezése: „manager de 
proiecte”, cod COR: 241919, az engedélye-
zés száma: 19/67/04.05.2007.) A 152 órá-
ból álló, reális tudást nyújtó képzés során a 
résztvevők részletesen megismerhetik az EU 
támogatási rendszerét, elméleti és gyakorlati 
projektmenedzsment- és pályázatírási okta-
tásban részesülnek. A képzésre elsősorban 
önkormányza tok és civilszervezetek mun-
katársait várják. A képzés megvalósulását 
a Bethlen Gábor Alap támogatja, ezért az 
ára csak 450 lej. Érdeklődni és jelentkezni 
a 0740–263942-es telefonszámon, valamint a 
projekt@kalot.ro e-mail címen lehet február 
2-ig. További információk a www.kalot.ro 
honlapon találhatók.

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro

– De hiszen ez egy gyerekjegy, tata!
– Na, most már láthatja, hogy milyen nagy késésben van ez a vonat!
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 www.parapista.com 

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán 
előadása 

Erdélyi duett-turnéjuk során a színész-
zenész házaspár, Szinetár Dóra és 
Bereczki Zoltán Székelyudvarhelyen 

is színpadra lép március 6-án 19 órától az 
Udvarhelyi Fiatal Fórum nagytermében. 
A duettkoncerten vegyes program várja az 
érdeklődőket: operett-, illetve musicalrész-
letek (Rómeó és Júlia) mellett könnyűzenei 
dalokat (Hangokba zárva) is hallhatnak 
majd a koncertre ellátogatók. A jegyeket a 
Star Rádió titkárságán, az Udvarhelyi Fia-
tal Fórum irodájában vagy a Heti Hirdető 
székhelyén lehet elővételben megvásárolni. 

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa 

Sarány István: 
Önkéntes száműzetés

Sarány István interjúkötete a székelyföldi tudományos, mű-
velődési élet személyiségeivel készült beszélgetéseket 
tartalmaz. Olyan személyiségek szólalnak meg, akik 

mindennapi munkájuk révén azért fáradoznak, hogy a tér-
ség peremvidékből központtá váljon. A kérdezőnek és inter-
júalanyainak meggyőződése: a mostoha természeti adott-
ságokat, a gazdasági fejlődésben tapasztalt lemaradást csak 
versenyképes tudással lehet ellensúlyozni, csak következetes, 
kitartó, hittel és alázattal végzett munkával lehet behozni. A 
válaszadók valamennyien önként választották a székelyföldi 
létet, a peremlétből következő nehézségeket. 

A könyv terjedelme 256 oldal, ára: 32 lej. A könyv meg-
vásárolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, Pe-
tőfi utca 4. szám, telefon: 0266–316798.
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Szabadon a whiskys: 
kiengedték Ambrus Attilát

Szabadlábra került Ambrus Attila. A 
whiskys néven elhíresült rabló tegnap-
ra virradóra a sátoraljaújhelyi (Magyar-

ország) börtön és fegyházból távozott.
A 46 rendbeli rablás, közte számos pénz-

intézet elleni fegyveres támadás miatt elítélt 
férfi hajnali 3 óra előtt néhány perccel hagy-
ta el a fegyintézetet. Távozását a dermesztő 
hidegben több tévéstáb, fotós várta a három 
kijárattal rendelkező sátoraljaújhelyi börtön 
és fegyház valamennyi kapujánál. Ambrus 
Attila az intézet hátsó kapuján távozott, be-
ült egy mikrobuszba, majd az elhajtott vele.

Tíz évvel ezelőtt, 2002. szeptember 
26-án az akkori Legfelsőbb Bíróság (LB) 
másodfokú, jogerős ítéletében tizenhét év 
fegyházbüntetésre ítélte Ambrus Attilát, az 
ítélettel az LB két évvel súlyosbította a Fővá-
rosi Bíróság (Budapest) első fokon kiszabott 
15 éves szabadságvesztés büntetését, vala-
mint a jogi minősítést is több ponton meg-
változtatta. Az eljárás adatai szerint Ambrus 
Attila posta- és bankfiókok, utazási irodák 
ellen elkövetett támadásaival összesen mint-

egy 200 millió forintot (több mint 2 millió 
lejt) rabolt 1999-ig hét év alatt.

Az elmúlt tíz évet fegyházban töltött 
férfi sajtóinformációk szerint érettségit szer-
zett, és több szakmát is kitanult. Jó magavi-
selete miatt szabadulhatott idő előtt.

Ambrus Attila elhíresült nevét – whis-
kys rabló – onnan kapta, hogy mielőtt egy-
egy akcióhoz hozzáfogott volna, a kiszemelt 
pénzintézet közelében lévő kocsmában fel-
hörpintett egy pohár whiskyt.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Túlnyomóan derült, de hideg idő lesz, csak 
délnyugaton lehet több fátyolfelhő. Csapadék 
nem várható. A keleti, északkeleti szél többfe-
lé megélénkül.

A fotót Fehér Zsombor készítette (az alkotás a 2011-es Arc-élek pályázat I. díjazottja). Címe: Tessék, anyu?

Beteg egy világban élünk, s ez szó sze-
rint is értendő. Elég végignézni a tévérek-
lámok gazdag kínálatát, minden második 
spot valamiféle bogyót próbál belénk tuk-
málni, még akkor is, ha egyébként kutya 
bajunk. Az embernek az a benyomása, 
mintha mindennap ennie kéne a gyógy-
szereket, csodálom, hogy a vendéglők napi 
menüjén még nem szerepel a napi tabletta-
adagom. Azt persze eddig is tudtam, hogy 
senki sem tökéletes, de hogy ennyire félresza-
bott volna minket a természet, azért nem 
hittem volna. Sorra érkeznek a menstruációs 
görcsökben szenvedő, puffadt hasú, törede-
zett hajú, székrekedésüket eltitkoló stresszes 
fehérnépek, akik nem képesek megbirkózni a 
feszültséggel. Tudom róluk, hogy soha nem 
fognak velem a hüvelygombáról beszélni, 
hogy a körömgombájukat is a homokba rej-
tik, és hogy minden hónapban bizonyos na-
pokon hófehér nadrágba öltöznek és elmen-
nek bungee-jumpingolni. Aztán ott vannak a 

prosztata- és erekcióproblémákkal küszködő, 
ízületi fájdalmaktól szenvedő, kopaszodó 
és pocakosodó pasik, akiknek nem virágzik a 
bélflórájuk, és pont akkor kell helikoptert ve-
zetniük, amikor éppen hasít a fejük. Ezek az 
emberek vagy nem néznek tévét, vagy nem 
szednek gyógyszert, különben pontosan tud-
nák, hogy mennyi időt töltenek a vécén.

De lehet, hogy épp a gyógyszerekkel van a 
baj, mert hatékonyságukat még a reklámspotok 
sem garantálják. Mindegyik csak segítHET, 
gyógyítHAT, enyhítHET, hozzájárulHAT, 
támogatHAT. Már elnézést, de ilyen feltétele-
zésekre építve akár saját temetkezési bizniszt 
is indíthatok, „Vásároljon már most koporsót, 
hisz akár holnap is meghalHAT!” szlogennel. 
Amit tudnék fokozni is: „Haljon meg még ma, 
hogy kedvezményesen kapja koporsóját!” sőt 
„Ha anyósát is sírba viszi, az egyet fizet, kettőt 
kap akcióval kedveskedünk.”

Szóval beteg egy világ ez... és nem tudok 
belőle kigyógyulni.

Kigyógyulnék e beteg világból
     villanás n Szász Csaba

skandi  KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő
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skandipályázatiszelvény 2012.február1.

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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