
Munkaügyi ellenőrzéseket tartanak

Az alkalmazottak védelmére kelnek
Ellenőrzi a munkakörülményeket, valamint a szabadban, szél sőségesen változó időjárási 
viszonyok között dolgozókra vonatkozó munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályok 
betartását a Hargita Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség. Az országos kampányhoz 

igazodva eddig hét munkáltatót vizsgáltak meg a megyében február elsejéig, 
és mind a hét esetben szabálytalanságokat észleltek. > 6. oldal

Kabátokba, pokrócokba bugyolált árusok forró teával melegítik fel magukat a csíkszeredai zöldségpiacon. Szem előtt a téli munkakörülmények fotó: csíki zsolt

Klubhűség
A szolgáltatók magyaráz-

kodnak. Így örökölték a rend-
szert a rohadt kommunizmus-
ból, elavultan, ócskán, nincs mit 
csinálni, kérem. Mindig vérig 
sértődnek, ha azt találom 
válaszolni: talán be kelle-
ne fektetni, húsz év alatt 
vissza is lehetett volna fordítani 
valamit a bevételből. 
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      Jakab Árpád
hároM értékjeggyel?

Behavazott 
traktorprogram

Kérdéses, hogy mikor és milyen 
feltételekkel indul újra idén a 

roncstraktorprogram – tudtuk meg 
Lőrincz Csillától, a Környezetvédel-
mi Alap alelnökétől. Az öreg erőgé-
pek kiselejtezéséért járó 17 
ezer lejes névérték maradni 
fog, ám hogy az új gép árába 
egynél több értékjegyet is beszámí-
tanak-e, csak később fog eldőlni.

doMokosi petíció

Kurkó Gyárfás 
mint névadó?

Egy éve civil kezdeményezés 
nyomán indítványozták a he-

lyi önkormányzatnál, hogy a csík-
szentdomokosi Községi Könyvtárat 
a falu szülöttéről, Kurkó Gyárfásról 
nevezzék el. Az indítványo-
zók aláírásokat gyűjtöttek a 
faluban az ötlet támogatá-
sára, de az önkormányzattól máig 
nem kaptak választ.

Remetei fejlesztő 
a fogyatékosoknak 432Kosteleken keresik 

a megoldást
Nem éri meg 
társulathoz szerződni
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3447ì
1 amerikai dollár USD 3,3102ì
100 magyar forint HUF 1,4787î
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Népszerű
a szépvízi rádió

Két hónapja működik Csíkszép-
vízen a helyi rádió, amelyet vál-

lalkozó kedvű fiatalok hoztak létre 
az önkormányzat, a köz-
birtokosság és néhány helyi 
vállalkozó támogatásával. 
Az internetes rádió műsorrácsa falu-
híradóval is bővülne.

  fotó: domjáN leveNte
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Mol liga 

Ki lesz döntős?
Ma folytatódnak a MOL Li-

ga, a közös román–magyar 
j é g ko r o n g b a j n o k s á g 
elődöntői nek küzdelmei. 
A két favorit, a HSC Csík-
szereda és a Dunaújvárosi Dab.
Docler felteheti az i-re a pontot. 

a Mérleg nyelve

Milyen a Zöld 
költségvetés?

Székelyudvarhely önkormányza-
ti testülete pénteken fut neki 

a 2012-es évi városi költségvetés 
megvitatásának. A két nagy 
frakció kilenc-kilenc voksa 
mellett a zöld párti Jakab At-
tila szavazata dönti el, elfogadják-e a 
tervezetet. 
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csík
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Csángó gyermekek tanítónőjük irányításával kézimunkáznak a kosteleki iskolában 

BizonytalanságBan a moldvai magyar oktatási program résztvevői

Kosteleken keresik a megoldást

> Sínszakadás miatt késett a vonat. 
A hideg miatt tegnap a Szentsimon és 
Tusnád közötti szakaszon elszakadt a 
vasúti sín. – A Csíkszeredából 14 óra 5 
perckor induló, Déda és Brassó között 
közlekedő személyvonat 16 óra 1 perc 
helyett 16 óra 52 perckor érkezett meg a 
brassói vonatállomásra. A vasúti szerel-
vény a szentsimoni vasútállomáson több 
mint negyven percet várakozott utasai-
val – jelezte lapunknak az egyik utas. Az 
esetet senki nem jelezte a csíkszeredai 
vasútállomásnak, a vonat késése miatt a 
Vasúti Rendőrség (TF) kérdésére a CFR 
illetékes munkatársa elmondta, hogy 

műszaki okok miatt késett a vonat, de 
rövid időn belül kijavították a hibás pá-
lyaszakaszt.

> Felfüggesztették a tanítást a fülpei 
iskolában. A hideg miatt szerdától szünetel 
a tanítás a Várhegy községhez tartozó Fülpe 
iskolájában. A kényszerszünet tizenhat 
óvodást és kisiskolást érint, ők jövő héttől 
ülhetnek újra iskolapadba, miután az osz-
tálytermekbe új kályhákat szerelnek be. – 
A tanintézmény régi kályhái nem tudták 
megfelelő módon kifűteni a termeket, ezért 
az iskolaigazgató és a polgármester javasla-
tára új kályhákat vásárolnak az iskolának, 

így néhány napon belül újrakezdődhet a 
tanítás – közölte Ferencz Salamon Alpár 
megyei főtanfelügyelő. A diákok külön 
terv alapján pótolják be a kiesett tanórákat.

 
> Négy napja tart a rendkívüli hideg. 

Az egymást követő négy nap mindegyi-
kén mínusz 20 Celsius-fokot vagy ennél 
alacsonyabb hőmérsékletet mértek Har-
gita megye több városában és községében. 
Tankó Károly csíkszeredai meteorológus 
szerint tegnap reggel a megyeszékhelyen 
és Gyergyóalfaluban is mintegy egy órán 
keresztül –27 fok volt, majd lassan kezdett 
felengedni a fagy. Székelyudvarhelyen –22, 

Maroshévízen –26, a Bucsin-tetőn –19 
fokot mutatott a hőmérő. Az országos in-
tézkedéseknek megfelelően a csendőrök 
tegnap éjjel újra a menhelyek biztonságába 
kísértek öt hajléktalan személyt. A megyei 
mentőszolgálat információi szerint az el-
múlt 24 órában nem voltak hipotermiás 
esetek. Egyébként kedd éjszaka volt az idei 
tél eddigi legalacsonyabb hőmérséklete 
Romániában, a Kovászna megyei Bodza-
fordulón szerda reggel –31,7 Celsius-fokot 
mértek. Csíkszeredában 1987-ben mérték 
a legalacsonyabb február havi hőmérsékle-
tet: akkor –35 Celsius-fokig süllyedt a hő-
mérő higanyszála.hí
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Nem ért váratlanul, de minden
képpen rosszkor jött a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetsé
ge (MCSMSZ) elnökségének 
felmondása, illetve a Moldvai 
Magyar Oktatási Program fi
nanszírozásának átszervezése 
– jelentette ki a Hargita Népe 
kérdéseire válaszolva Ferencz 
András kosteleki magyartanár. 
Hozzáfűzte, hogy moldvai kol
légáihoz viszonyítva jobb hely
zetben vannak, ugyanis készek 
más erőforrások mozgósítá
sával is folytatni az elkezdett 
munkát.

Sarány István
sarany.istvan@hargitanepe.ro

Már régen érezhető volt, 
hogy vannak, akik sze-
retnék átvenni a csángó 

szövetség helyét, irányító szerepét 
a moldvai magyar oktatás lebo-
nyolításában – mondja Ferencz 
András –, most pedig a gazdasági 
ellenőrzés ürügyén kívánják elle-
hetetleníteni működését.

A kosteleki magyartanár 
egyelőre nem látja azt a szerve-
zeti formát, amely átvehetné az 
MCSMSZ helyét, nem tudja 
elképzelni, hogy miként lehet 
távirányítással vezetni egy olyan 
rendkívül összetett programot, 
mint amilyen a moldvai magyar 
oktatási program.

– Helyismeret, a terepen való 
állandó jelenlét kell az eredmé-
nyes működéshez – vallja, megje-
gyezve, hogy kár felrúgni tizenkét 
év tapasztalatát, kár felhagyni a 
kitaposott utat.

Mint mondta, nem a finan-
szírozás folytonosságában kétel-

kedik, hanem abban, hogy lesz, 
aki kellő szakértelemmel szervezi 
meg és irányítja ezt a tevékenysé-
get. Ugyanakkor szakmailag meg-
alapozatlannak, elfogadhatatlan-
nak tartja, hogy tanév közepén 
kívánják megejteni az átszerve-
zést, bizonytalanságot gerjesztve 
a tanárok, a gyerekek és szüleik 
körében egyaránt.

Megemlítette, hogy a prog-
ramban részt vevő 61 alkalma-
zott közül mintegy negyvenöten 
tanítanak a moldvai falvakban 
– a többiek a csíkszeredai csángó 
bentlakásban dolgozó oktatók, 
nevelők, a program gazdasági ré-
szének lebonyolítói –, s e falun 
tanító tanárok közül mintegy 15-

nek van teljes katedrája az állami 
iskolákban, azaz teljes tanári fize-
tést kapnak. A többiek óraadók 
az állami oktatásban, illetve az 
iskolán kívüli magyar nyelvű fog-
lalkozásokat vezetik.

– Januárra még megkapjuk 
a bérünket, s a működési költsé-
gek kifizetésére is van fedezet, de 
hogy mi lesz a továbbiakban, azt 
még nem tudni – fűzte hozzá.

Kostelek Bákó megyéhez tar-
tozik jelenleg, hajdanán a Gyime-
sek része volt. Római katolikus 
plébániája azonban a felcsíki fő-
esperesség része. Az évtizedek óta 
a faluban szolgáló nagytiszteletű 
Salamon Antal szentszéki taná-
csos, plébános kezdeményezésére 

indult be a rendszerváltás után 
a magyar nyelv oktatása, előbb 
hittanórai, majd iskolai keretek 
között, fakultatív tantárgyként. 
2005-ben kapcsolódtak be a mold-
vai magyar oktatási programba, 
azóta két magyartanár, Ferencz 
András és Imre Éva tartják az is-
kolai fakultatív magyarórákat és 
az iskolán kívüli foglalkozásokat. 
Jelenlétük a falu életében azonban 
nem merül ki ennyiben, ugyanis 
tánccsoportot szerveznek, össze-
fogják a gazdákat annak érdeké-
ben, hogy termékeik eljussanak a 
csíki vásárlókhoz.

– Két évvel ezelőtt kezde-
ményezte az MCSMSZ, hogy 
az erősebb közösségek, mint 
amilyen a kosteleki is, próbálják 
maguk megteremteni a magyar 
oktatás anyagi feltételeit – kö-
zölte Ferencz András. – Ekkor 
hoztuk létre a Szellő Egyesüle-
tet, amely a szegedi Rotary Klub 
tagjainak segítségével kialakí-
tott, jól felszerelt közösségi házat 
működteti. Az volt a cél, hogy 
az egyesület biztosítja az anyagi 
feltételeket, az MCSMSZ az ok-
tatási program révén biztosítja a 
szakmai irányítást, illetve a taná-
rok bérezését.

– Most ennek a szervezetnek 
szánunk nagyobb szerepet, hogy 
biztosítani tudjuk az oktatás 
folytonosságát – mondja a ma-
gyartanár, s állítását megerősíti 

Becze István megyei tanácsos, az 
RMDSZ csíki területi szervezeté-
nek ügyvezető elnöke.

Becze István a megyei ön-
kormányzat és az RMDSZ to-
vábbi támogatásáról biztosította 
a kostelekieket, hangsúlyozva, 
hogy a páratlan szépségű telepü-
lés lakóit szeretnék megtartani a 
csíki kulturális és gazdasági élet-
ben egyaránt.

Ferencz András szerint pedig 
van akiért dolgozni, ugyanis a kö-
rülbelül 600-as lélekszámú tele-
pülésen mindenki anyanyelvként 
beszéli a magyar nyelvet, tartoz-
zon bármelyik felekezethez, és 
minden helyben tanuló gyerek – 
a 40 iskolás és 20 óvodás – részt 
vesz a fakultatív magyarórákon, 
illetve a magyar nyelvű foglalko-
zásokon.

Egy éve civil kezdeményezés 
nyomán indítványozták a helyi 
önkormányzatnál, hogy a csík
szent domokosi Községi Könyv
tárat a falu szülöttéről, kurkó 
Gyárfásról nevezzék el. Az indít
ványozók aláírásokat gyűjtöttek 
a faluban az ötlet támogatásá
ra, de az önkormányzattól máig 
nem kaptak választ.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Levélben fordult szerkesztő-
ségünkhöz a csíkszent do-
mokosi Mihály Csaba, aki 

kezdeményezte, hogy Csík szent-
do mo kos Községi Könyvtárát 
Kurkó Gyárfásról nevezzék el. 

Bár elismerik, hogy Kurkó 
Gyárfás vitatott személyiség a 
romániai magyarság körében, 
aki a második világháború utá-
ni években aktívan vett részt a 
politikai életben, felemelve sza-
vát a romániai magyarság érde-

kében, a felterjesztők meggyő-
ződése, hogy „mint az erdélyi 
magyarság egyik meghatározó 
politikusa, mint regényíró és 
publicista, Kurkó Gyárfás meg-
érdemli, hogy emlékét őrizzük, 
ápoljuk és az egyik meghatá-
rozó csíkszetdomokosi intéz-
mény, a Községi Könyvtár a 
nevét viselje”. 

Mihály Csaba és Mihály 
Aranka, akik benyújtották a 
könyvtár elnevezéséről szóló ha-

tározattervezetet a helyi önkor-
mányzathoz és összegyűjtötték 
a faluban a kérést támogató 283 
aláírást – ugyanakkor azt nehez-
ményezi, hogy az önkormányzat 
máig válasz nélkül hagyta a pe-
tíciót. 

A Hargita Népe kérdésére 
Ferencz Alajos domokosi pol-
gármester azt mondta, a helyi ta-
nács úgy értékelte, túl elevenen 
él még a faluban Kurkó Gyárfás 
vitatott személyiségének emlé-

ke, ezért nem látják aktuálisnak 
a névadást. Nem visszautasítás-
ról van szó, mindössze időt kell 
hagyni arra, hogy tisztázódjon 
Kurkó Gyárfás személyisége és 
történelmi szerepe annak érde-
kében, hogy valóban higgadtan 
és objektíven dönthessenek az 
ügyben. A határozat elfogadásá-
nak erőltetését értelmetlennek 
tartja a polgármester, ezért ér-
tett egyet azzal, hogy egyelőre 
tegyék félre az ügyet.

KurKó GyárFáSról NEvEZZéK El A CSíKSZENtdOMOKOSi KöNyvtárt?

Az önkormányzat nem tartja aktuálisnak a névadást

Petíciót írt alá Ferencz 
András több, Moldvában taní-
tó kollégájával együtt, tiltakoz-
va a program átszervezése ellen. 
Mint írják, „a mostani áldatlan 
állapotban kötelességünknek 
érezzük, hogy kiálljunk az ok-
tatási programot évek óta mű-
ködtető MCSMSZ vezetősége 
mellett” Az aláírók ugyanak-
kor leszögezik: „Az építő jelle-
gű megoldást nem egy új szer-
vezeti forma (amely anyagilag 
is rengetegbe kerülne), hanem 
a meglévő oktatási program 
megreformálása, átláthatóbbá 
tétele, hatékonyabb menedzse-
lési stratégia kidolgozása jelen-
tené” – olvasható a dokumen-
tumban.
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Körkép
társadalom

Úristen, fekete foltokat pisiltem! – kiáltott fel tegnap ri-
adtan két és fél éves kislányom, miután bevett szokása sze-
rint a vécécsészéről lekászálódva megnézte az eredményt. 
Egy pillanatra dühös lettem: hányszor mondtam már az 
anyjának, hogy ne hagyja a kredencen a kávémat! Aztán 
rájöttem, nem a feketémbe kóstolt bele a minden újat ki-
próbáló lurkó, sötétbarnás víz folyik a csapból, a zuhany-
rózsából. S a vécétartályból is. Mert elloptak egy aknate-
tőt, aminek vízszünet, aztán a rendszer átmosatása után 
kapucsínó jellegű „ivóvíz” lett az eredménye.

Hideg van. Ilyenkor Udvarhelyen rendszerint akado-
zik mindenféle szolgáltatás a villanytól az internetig, két 
hete például egy teljes napon keresztül nem volt áram a 
város egyes részein. Nem értem: Csíkból nem érkeznek 
ilyen hírek, pedig ott is hideg van, ráadásul nálunk jobb, 
úgy tartja a fáma... Azzal nyugtatgattak a villamossági 
vállalatnál, szerencsére nincs olyan nagyon nagy hideg. 
Így mondták: nagyon nagy. Szóval hideg van, de nem 
annyira. Kibírjuk mi is, a gyermekek is, ha egy napig az 
áramszünet miatt a fűtés sem megy a házban. Hidegben 
intsünk búcsút a szolgáltatásoknak, s várjuk a kapuban, 
amíg a postás biciklin kézbesíti az SMS-t. 

Visszakanyarodva a vízszünetre, a szolgáltató azzal 
nyugtat: a januári számlánk egy százalékkal kisebb lesz. 
Ez, ha jól számolom, ötven banis megtakarítást jelent 
majd a családi kasszának. Ezen már kínunkban is röhög-
tünk. Csak a gyermekek esti fürdetésére tíz lejt költöttünk: 
nem mertük belemártani őket a barnás zagyvalékba, in-

kább buborékmentes ásványvízben mosdattunk. S ásvány-
vízzel főztünk, mosogattunk.

Mindeközben a szolgáltatók magyarázkodnak. Így örö-
költék a rendszert a rohadt kommunizmusból, elavultan, 
ócskán, nincs mit csinálni, kérem. Mindig vérig sértődnek, 
ha azt találom válaszolni: talán be kellene fektetni, húsz év 
alatt vissza is lehetett volna fordítani valamit a bevételből. 
Valahogy úgy vannak, mint a román állami vasutak: sirán-
koznak, hogy mennek tönkre a sínek, korhad a talpfa, csak 
közben azt felejtik el, mifelénk utoljára magyar utászkato-
nák fektettek le síneket, azóta se senki.

Állítom: választásokat nyer, aki pontra teszi ezeket az 
egyébként nem politikusoktól függő szolgáltatásokat, de leg-
alább odahat, fenyeget, mit tudom én, csak ne legyen több 
áramszünet (nyáron egyébként a nagy meleget nem szokták 
bírni a transzformátorházak), csőtörés, gázszivárgás, s le-
hetőleg hajnalban, ne az autós forgalmat feltartóztató déli 
órákban vigyék el a szemetet. Ráütöm a pecsétet egy ilyen 
jelöltre, legyen akárki fia, csak lássam, hogy nem a harácso-
lás, nem a hatalomra jutás a cél, nem birtokolni, maguk alá 

gyűrni akarják a várost, s mégis városmentő dicsfényben tet-
szelegve váltanák le az épp aktuális városvezetést.

Manapság, amikor a társadalmi, közösségi mobilitás 
csatornái rég eldugultak, amikor naivság olyan világban 
hinni, amiben a tehetség, a tanulás, az érdem visz előre, ró-
mai mintára cirkusszal és kenyérrel, de főleg cirkusszal akar-
ják jóllakatni a népet. Elég, ha csak a tanácsülésekre vagy 
az alkalomadtán ismétlődő miccsosztásokra, sörcsapolások-
ra gondolunk... Csakhogy a közös kiútkeresési vágy is úgy 
kellene felszínre törjön, mint az aknatető ellopása után az 
ivóvíz a lakónegyedben. Ehhez viszont csapatra, egy jó csa-
patra lenne szükség. Amelyikben nincsenek egyénieskedők, 
mindenki rengeteget fut, s a játékot fegyelmezettség jellemzi. 
Csapategységgel minden akadályt könnyűszerrel lehet ven-
ni, még ha nem is olyan kifinomult és elegáns a játék, mint 
a Barcelonáé. Sokféle játékos is jól elférne egymás mellett, ha 
lenne egy közös kapocs: a klubhűség. A város iránti szeretet. 
Ha viszont nincs csapatszellem, nincs közösen kidolgozott 
taktika, akkor az öltöző, a tanácsterem csak acsarkodástól 
hangos, a játékosok egymás fejéhez vágják futballcipőjüket, 
ennek pedig öngól lesz a vége. Egy ilyen csapat soha nem vi-
szi győzelemre a várost, marad minden a régiben.

Szívből szurkolunk egy leendő profi csapatnak, de addig 
is, könyörgöm, csináljanak valamit, ne kelljen továbbra is 
kínunkban röhögjünk. Ha többre nem futja, osszák ki leg-
alább a miccseket.

S ami a szolgáltatásokat illeti, reméljük, nem lesz többé 
se fekete, se fehér folt...

Klubhűség
       NézőpoNt n Jakab Árpád

hargitanépe

Felsőfokú végzettséggel, há-
rom év alapképzés és két év 
mesteri után a pályakezdő szí-
nészek minimálbérrel kezdik 
szakmai pályafutásukat az er-
délyi színházi társulatoknál. A 
merészebbek szabadúszóként 
vagy külföldön próbálnak sze-
rencsét elfogadhatóbb életkö-
rülmények reményében.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Az elmúlt pár év során, miu-
tán a kormány válságkezelő 
intézkedésként megnyir-

bálta a közalkalmazottak fizetését, a 
színészek bérezése is rendkívül ked-
vezőtlen módon alakult. Az érintet-
tek a művészember érzékenységével 
és humorával „mesebeli hősnek” 
vagy „földönfutó, csóró színész-
nek” nevezik magukat, de abban 
azonos a véleményük: gyalázatos 
bérért dolgoznak, amelyből nem 
lehet egzisztenciát teremteni. 

Minimálbérért a színpadon
– A színésztársadalom nem 

törekszik arra, hogy kiváltságos 
rétege legyen a közösségnek. 
Amikor a saját anyagi helyze-
tünkről szót ejtünk, messzemenő 
empátiával viseltetünk minden 
olyan társadalmi réteggel szem-
ben, amely ma Romániában anya-
gi nélkülözésben él. Az viszont 
tény: főként a pályakezdő fiata-
lok bérezési lehetőségei annyira 
korlátozottak, hogy ebből nem 
lehet normális életkörülményeket 
fenntartani – értékelte a hazai szí-
nészek helyzetét Parászka Miklós, 
a Csíki Játékszín igazgatója. 

A számok önmagukért beszél-
nek: egy főiskolát végzett kezdő 
színész minimálbérért dolgozik, 
vagyis a központilag megállapított 
bruttó mintegy 700 lejből 530 lejt 
kap kézhez. Ezt az anyagi juttatást 
kiegészítve, az intézmény vezetősé-
ge minimális komforttal ellátott la-
kásokat biztosít a fiatalok számára. 

– Ilyen bérek mellett nem 
lehet jövőképet tervezni. A mai 
fiatalok ebből a fizetésből képte-
lenek lakást vásárolni, hitelt fel-
venni, ne adj’ isten, családot ala-
pítani – hangsúlyozta a probléma 
súlyosságát az igazgató. 

Egyébként nem különb a 
helyzete azoknak sem, akik a bé-
rezési lista „legtetején” állnak, és 
1. kategóriás színészként vannak 
alkalmazva az intézménynél – ők 
többévi munka és szakmai elisme-
rés után havi 1201 lejt vihetnek 
haza. 

Szerepszerződés 
és elvándorlás 
A frissen végzett, színművé-

szeti egyetemekről kijött fiatalok 
egy része úgy látja, szabadúszó-
ként vagy a külföldi színházaknál 
kell próbálkozni. Két évvel ezelőtt 

például majdnem egy egész osz-
tály vándorolt ki Magyarországra, 
közülük akkor négyen vállalták, 
hogy castingokra járnak és külön-
böző társulatoknál előadásokra 
szerződnek. 

Horváth Gyula-Antal színész, 
koreográfus tavaly szerzett diplo-
mát a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemen, saját bevallása szerint 
a véletlennek köszönheti, hogy 
szakmai pályája kezdetén szabad-
úszóként dogozik. 

– Egyetlen színház sem 
ajánlott szerződést. Az egyetem 
után több kurzuson is részt vet-

tem, ajánlgattam magam, végül 
Csíkszeredában találtam mun-
kát a Gazdag szegények koreog-
ráfusaként. Közben meghívást 
kaptam a budapesti Fortedanse 
társulattól, és a Csíki Játékszín is 
visszahívott egy szerepre – szá-
molt be eddigi tevékenységéről 
és további munkáiról Horváth, 
aki tudja: bár a rengeteg uta-
zás miatt ez az életforma nem 
könnyű, mégis anyagilag job-
ban kifizetődő. 

Nehéz a színházak 
közötti átjárás
Kozma Attila színművész 

2007-től dolgozik szabadúszó-
ként, bár ő inkább így jellemezte 
státuszát: földönfutó. Eddig két 
színháznál, a Kézdivásárhelyi 
Vá rosi Színháznál és a Csíki Já-
tékszínnél szerződött szerepekre, 
ennél több lehetőséget egyelőre 
nem is lát maga előtt. Véleménye 
szerint az erdélyi színházak be-
rendezkedése nem igazán engedi 
meg, hogy a színészek külön pro-
dukciókra, egyéni szerződéssel 
váltsanak színházat. 

– Ez csak abban az esetben 
működik, ha szakmailag rendkí-
vül elismert vagy, esetleg valame-
lyik rendező ragaszkodik hozzád 
az előadásaiban. Természetesen, 
ahogyan külföldön, itthon is 
előbb-utóbb el kell induljon az a 
rendszer, amelyben a színházak 
szereplőválogatást tartanak az új 
előadásokra – mondta a színész, 
aki idén két színházi produkcióra 
szerződött a Csíki Játékszínhez, 
amelynek összege fedezi az éves 
fizetését. 

MiNiMálbérért dolgozNAk A pályAkezdő SzíNéSzek

Nem éri meg társulathoz szerződni

A színház világnapján szervezett tavalyi közönségtalálkozó. A pályakezdő színészek bére rendkívül alacsony
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Olcsóbb a községnek, drágább a medencének

Remetei fejlesztő a fogyatékosoknak

gyergyó

Körkép

> Új napközi épül Gyergyószár he
gyen. Új napközi építésére nyert pályázatot 
a gyergyószárhegyi önkormányzat a kor-
mány óvodák és napközik építését célzó ki-
írásán. Az új, korszerű épület azért is indo-
kolt, mert a régi napközi épülete már nem 
felel meg a mostani követelményeknek. – A 
régi ingatlan már semmilyen szempontból 
nem megfelelő, ráadásul, úgy tű nik, az épü-
let süllyed is – jelentette ki Czim balmos 
Árpád. A Bethlen Gábor Iskola igazgatója 
elmondta, évről évre gondot okoz a tisz-
tiorvosi engedély megszerzése is, mivel a 
konyha nem a mostani szabványok szerinti. 
Mint hangsúlyozta, olyan állapotban van 

a napközi, hogy az érvényben lévő egész-
ségügyi előírásokra hivatkozva bármikor 
elrendelhetik a bezárását. Ezen a helyzeten 
változtathatnak a nyertes pályázat révén, 
amelynek dokumentációját már láttamoz-
ta az oktatási minisztérium, így az igazgató 
szerint már tavasszal elkezdhetik az épít-
kezést. Az országos szabvány szerint épülő 
napközi otthont két csoport befogadására 
tervezik, és az iskola udvarán, a jelenlegi fás-
szín helyén építik fel. A termek mellett az 
épületben kialakítanak egy olyan helyiséget 
is, ahol kulturális programokat szervezhet-
nek, illetve korszerű konyhát, mosdót, étke-
ző- és hálótermet, valamint egy irodahelyi-

séget is kiépítenek benne.  – Jelenleg a ter-
vezőmérnököt várjuk, hogy kijelölhessük 
az épület pontos helyét, aztán ha elkészült 
a konkrét terv, megkötjük a finanszírozási 
szerződést – közölte Czimbalmos Árpád. 
Hozzátette, ha felépül az új napközi, akkor 
abban reménykedik, hogy a szárhegyi isko-
lában is elindíthatnák az úgynevezett Iskola 
utáni iskola programot. Vagyis az igazgató 
elképzelése szerint beindíthatnák az iskolá-
ban is a napközis programot, ugyanis a nap-
közi konyhájáról ebédet biztosíthatnának 
azoknak az iskolásoknak, akik igényelnék a 
délutáni korrepetálást. Czimbalmos szerint 
az új tanügyi törvény anyagi keretet is biz-

tosítana azon pedagógusok számára, akik 
vállalnák a délutáni munkát.

> Légy a megye vezetője egy nap
ra! A Légy a megye vezetője egy napra! 
program keretében megbeszélést tarta-
nak a gyergyói körzet diákjaival ma 14 
órai kezdettel a gyergyószentmiklósi Sa-
lamon Ernő Gimnáziumban. Jelen lesz 
Bende Sándor megyei tanácsos, valamint 
Izsák-Székely Lóránd tanfelügyelő, és tá-
jékoztatót tartanak a verseny szervezői, 
Koronka Sándor a Hargita Megyei Ifjúsá-
gi és Sportigazgatóságtól, valamint Száva 
Csanád Hargita Megye Tanácsa részéről.hí
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a tejporgyári iskola felújított épü-
letének emeletén speciális osz-
tályban fejlesztik hat remetei fo-
gyatékos képességeit. ez olcsóbb 
és jobb megoldás, mint amikor 
a gyergyószentmiklósi napközi 
otthonba jártak – állítja a polgár-
mester, ám a változásnak nem 
mindenki örvend.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Az Együtt a Jövőnkért Egye-
sület égisze alatt sikerült 
be indítani Remetén a 

fo gyatékkal élő fiatalok napközi 
otthonát. Angi Mária-Magdolna 
tulajdonképpen egykori tanítvá-
nyait kapta vissza, csak a környezet 
változott. A hat fiatal azáltal, hogy 
már nem a gyergyószentmiklósi 
ott honba jár, az iskolabusszal csak a 
településen belül, naponta pár per-
cet kell utazzon, az önkormányzat 
számára pedig költségcsökkentést 
hozott a változás.

Helyi megoldás 
pénzhiányra 
– Január 16-án kezdtünk, a 

gyerekeknek fülig ért a szája, any-
nyira tetszett nekik az új hely – 
mondja Angi Mária-Magdolna, aki 
több éve fogyatékos gyerekekkel 
foglalkozik. Székelyudvarhelyen 
pe dagógiát végzett, Magyarorszá-
gon gyógypedagógiai asszisztens 
szakon diplomázott. Egyike volt 
azoknak, akik Remetén felkeresték, 
összeírták a sérült gyerekeket, az-
tán a 2006-ban Ditróban indított 
speciális osztályban volt tanító, je-
lenlegi tanítványaival együtt ment 
Gyergyószentmiklósra a Napsugár 
az Esőben Egyesület által fenntar-
tott napközi otthonba. A tanító 
és tanítványok útja tavaly vált el: a 
tanfelügyelőség által kiírt vizsgán 
Mária-Magdolna nem érte el a kellő 
pontszámot. Ő munkanélküli lett, 
ám nemsokára a gyerekek számára 
is megszűnt a gyergyószentmiklósi 
foglalkoztatáson való részvétel le-
hetősége: Remete önkormányzata 
nem tudta vállalni a kért összeg be-
fizetését, a szülők sem tudtak társak 
lenni a kiadások elosztásában. Így 
született a döntés, hogy a község 
otthon alakítja ki saját foglalkozta-
tó központját. 

– Olcsóbb ez a megoldás, mint 
a korábbi – mondta Laczkó-Albert 
Elemér polgármester. – Az alkalma-
zottnak ugyanannyi a fizetése, mint 
korábban, az épület adott; feljaví-
tott, tágas, kényelmes, jól felszerelt. 
A szülők egy lejt adnak naponta, az 
indulás költségeihez egy Remetéről 
elszármazott személy járult hozzá 
2000 lejjel. A többit, ami színes pa-
pírra, ceruzára, nyomtatásra, fogyó-
anyagra kell, elő lehet teremteni.

„boldog a gyermekem”
Matematika, anyanyelv, kézi-

munka és tornaóra – ez tölti ki a 
délelőtti foglalkozásokat, persze ru-
galmas beosztással. A hat remetei 
fi atal közül a legkisebb tíz, a legna-
gyobb 26 éves, mindnyájan enyhe 
vagy közepesen súlyos fogyatékkal 
élők. Angi Mária-Magdolna elége-
dett fejlődésükkel, mint mondja, a 
szülőktől is ez a visszajelzés. 

– Meg voltunk elégedve 
Gyergyószentmiklóssal is, de ez ellen 
sincs semmi kifogásunk – fogalma-
zott az egyik anyuka, Laczkó Enikő. 
– Van még egy egyetemista gyer-
mekem, nem lett volna, amiből ki-
fizessem a foglalkoztatást. Így, hogy 
itthon adódott erre lehetőség, és az 
önkormányzat vállalja a fenntartást, 
nagyon örvendek. Azt látom, hogy a 

gyerekem mindennap boldogan jön 
haza, és nekem ez a lényeg. 

A tanítónő is elmondta, nyugod-
tak, derűsek a gyerekek. Tudja, hogy 
több fogyatékos van a községben, 
a létszámnöveléshez viszont óvato-
san viszonyul: a betegség súlyossága 
határozza meg, hogy még hányan 
jöhetnek a csoportba, viszont tíz-
nél többet egyedül semmiképp sem 
merne vállalni.

gyurci gyergyóban 
maradt
Csupán egy remetei gyerek ma-

radt a gyergyószentmiklósi fogya-
tékosok napközi otthonában. Szá-
mára már korábban egy támogató 
biztosította a szükséges összeget, így 
tavaly év végéig ingázott. Amikor 
beindult a remetei napközi, két hétre 
„átiratkozott”, aztán mégis visszatért 
a szentmiklósi csoportba.

– Nem én döntöttem, a fiam 
határozott – mondja az anyuka, 
Balázs-Bécsi Emília. – Két hét 
alatt, amíg ide járt, gondolkodott, 
s úgy döntött, visszatér. Hiányolta 
a gyergyói nevelőjét, s azt mondta: 
„Nem akarok onnan leszakadni, én 
ott megszoktam, nekem ott jó.” Azt 
választottam, ami neki jó, nem aka-
rom látni, hogy kesereg, mert anyja 
vagyok, s nekem az fáj. Különben ő 

tíz évet járt Gyergyóba, megszokta. 
Minket is megviselne egy változta-
tás, hát egy autistát – közli a peda-
gógus anyuka, hozzátéve, reméli, a 
korábbi támogató most is melléáll, 
tudja fizetni a kiadásokat, és a fia a 
gyergyói napköziben maradhat. 

nem osztatlan az öröm
A Napsugár az Esőben Egye-

sület által működtetett napközi 
vezetője, Csata Kinga elmondta, a 
remeteiek leválását megsínyli az in-
tézmény. Közel 500 lejjel nő az egy 
gyerek után befizetendő összeg, hisz 
a létszámcsökkenés a költségek újra-
osztását vonta maga után. 

– Még nincs visszajelzés az ön-
kormányzatoktól, de azt tudom, 
hogy nagy teher lesz számukra az 
áremelés. A legszomorúbb az, hogy 
egyetlen szerződés sincs még meg-
kötve, ezt minden önkormányzat 
a költségvetés megszavazása utánra 
halasztja, tehát márciusig nincs fize-
tés. Az állam felé is gyűlnek a tarto-
zások, és a semmiből még a büntető-
kamatra valót is elő kell teremtsem 
– panaszkodott Csata Kinga. 

Egyébként 2011-ben az 51 fo-
gyatékosra leosztott költségek alap-
ján az önkormányzatok fejenként 
302 lejjel kellett hozzájáruljanak a 
napközi kiadásaihoz.

Új jótékonysági műsor 

Tamáska készen
 áll a műtétre

nemrég tért haza gáll Tamáska 
szüleivel a iaşi-i kórházból, ahol 
a hamarosan egyéves kisfiút át-
fogó kivizsgálásnak vetették alá 
a közelgő implantátum-beültetés 
végett. ahhoz, hogy Tamáska hall-
jon és megtanulhasson beszélni, 
cochleáris implantációra van 
szüksége. az eddigi adományo-
zások során annyi pénz gyűlt, ami 
majdnem elég egy implantátumra. 
mivel a kisfiúnak kettőre van 
szüksége, a gyergyószentmiklósi 
magyar nóta- és dalkör újabb jó-
tékonysági gálát tervez.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Hosszas és fárasztó kivizs-
gálásokon vagyunk túl, 
ami nemcsak Tamáskát, 

hanem bennünket is megviselt – je-
lentette ki a Hargita Népe kérdésére 
Gáll Gyula, a súlyosan hallássérült 
kisfiú édesapja. Mint mondta, a 
kivizsgálásokra azért volt szükség, 
hogy a műtétet végző orvosok meg-
bizonyosodjanak: egészségi szem-
pontból a kisfiú szervezete alkalmas 
az implantátum befogadására, és 
hogy kizárják a komplikációkat. 
Ezért CT-koponyavizsgálatot végez-
tek és mágnesesrezonancia-vizsgá-
latot (MRI) a belső fülre, hogy lás-
sák, van-e a koponya csontozatában 
olyan esetleges elváltozás, ami kizár-
ná a műtét lehetőségét, illetve hogy a 
belső fül alkalmas-e az implantátum 
befogadására. 

– A vizsgálatok igazolják, hogy 
minden rendben van, nem észleltek 
semmilyen elváltozást, a halló-egyen-
súlyérzékelő ideg ép, ingervezetésre 
alkalmas és megfelel a cochleáris 
implantátum befogadására – rész-
letezte az édesapa. Gáll Gyula azt 
is közölte, még nem gyűlt össze az 
egy implantátum beültetéséhez ele-
gendő teljes összeg, az ugyanis több 
mint 25 ezer euróba kerül. 

– Várólistán vagyunk, a kórház-
tól ígéretet kaptunk, hogy hamaro-
san megműtik Tamáskát – közölte.

Gáll Tamáska műtétjének 
támo gatására újabb jótékonysági 
előadást tervez a szentmiklósi Ma-
gyar Nóta- és Dalkör. Oláh Aranka, 
a dalkör vezetője arról tájékoztatott, 
hogy február 19-én 19 órától tán-
cos-dalos elő a dást tartanak a ditrói 
kultúrházban.

Elindult a remetei napközi foglalkoztató. Anyagi gondot oldott meg és okozott egy időben fotó: balázs katalin



Aki valaha rászánta magát Szé
kelyudvarhelyen jelmezkölcsön
zésre, akkor biztos betoppant 
Nusi néni turkálójába, kölcsön
zőjébe. Magyar vitéz, Pókember, 
Shrek, Mozart maskara, cigány 
népviselet és megannyi kellék 
egyaránt megtalálható a jelmez
kölcsönző polcain, amelyet Nusi 
néni több mint 15 éve folyamato
san bővít, készít. Az elmúlt hétvé
gén már megjelentek a városban 
kihívó miniszoknyás ápolónők 
boszorkányok és jó tündérek 
társaságában, hiszen közeleg az 
álarcosbálok és a farsangi népi 
mulatságok főszezonja. Nusi néni 
bemutatta lapunknak a saját ké
szítésű jelmezeit, valamint a mas
karakölcsönző felszereléseit.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Kicsit félreeső helyen talál-
ható a szombatfalvi neves 
turkáló, csak egy apró tábla 

jelzi, hogy itt bizony minden megta-
lálható, ami egy szellemes álarcosbál-
hoz szükséges. Borbély Anna – akit 
az udvarhelyiek egyszerűen csak 
Nusi néniként ismernek – moso-
lyogva fogad, hiszen a háta mögött 
sorakozó maszkok is mosolygásra 
késztetik az arra járót. Az ajtón be-
toppanva rögtön egy halom saját 
készítésű kalap, rendőrsapka fogad, 
amelyek közt a hollywoodi rajzfilm-
figurák arcocskái is jócskán helyet 
kapnak. Nusi néni 15 éve varrta meg 
a legelső jelmezét: elmondása szerint 
a nyári időszakban bőven volt rá ide-
je, viszont annyira jónak bizonyult 
a kölcsönzés a farsangi szezonban, 
hogy azóta több száz egész alakos 
felnőtt- és gyermekjelmezt sikerült 
gyűjtenie, készítenie. 

Állatok, úri hölgyek, 
szuperhősök
– Február közepén szokott 

beindulni az a kölcsönzési láz, 
amikor gyakorlatilag sorba állnak 
a jelmezekért – mondta el Nusi 
néni egy összecsukható cilinder-
kalapot mutogatva. Az elmúlt 
hétvégén már vettek ki kellékeket, 
az érdeklődők most inkább pró-
bálgatják, tervezgetik a bálokon 
való megjelenésüket. 

– A fiúgyerekek körében az ál-
latok, a Pókember maszkok nagyon 
népszerűek. A kislányok többnyire 
úri hölgyeknek, Csipkerózsikának 
szeretnek öltözni. A fiatal hölgyek 
természetesen szexisnek akarnak 
látszani jelmezben is, öröm nézni, 
amint teljesen átszellemült arccal 
felpróbálják a maskarákat: már a 
próbákon azonosulnak azzal a ka-
rakterrel, akinek a viseletét magára 
öltik. A múlt héten beérkezett egy 
társaság, akik még sosem öltöztek 
jelmezbe, de egyből bálkirállyá vál-
tak a Shrek és Fiona teljes alakos 
maszkban. Nagyon népszerű még 
a Mozart korabeli hosszú fehér zok-
nis viselet, mivel ez annyira eltérő a 
mai divattól, hogy bárki jól érzi ma-
gát benne – mesélte Nusi néni.

A férfiak előszeretettel veszik 
fel a tehénjelmezt élethű tőggyel, a 
falu bikájáét, de gyakran beöltöz-
nek apácának és örömlánynak is. 

– A rendőrnőket például fel-
szerelem bilinccsel és gumibottal. 
A jelmezek mellé kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt teljes felszerelést 
szoktam adni, legfeljebb az arcu-
kat kell befessék – részletezte Nusi 
néni, arra is kitérve, hogy a jelmez-
kölcsönző szezon most hétvégétől 
indul és február 21-ig szokott tar-
tani. 

Turkálóból kölcsönző
Nusi néni 16 éve találta ki, 

hogy a turkáló mellett valami ér-

dekesebbet is lehetne működtetni. 
Elmesélte, amint január folyamán 
ült egymagában a vásárlókra vár-
va, miközben a turkálóból elvittek 
egy-egy ruhadarabot jelmez gya-
nánt, apró ajándékokkal meghá-
lálva azt. Ekkor született az ötlete, 
hogy megfelelő anyaga is van, varr-
ni is tud, az idejéből is bőven kitelt: 
majd megvarrta az első hét saját 
készítésű jelmezét, de már az első 
évben 55-re nőtt az állománya. 

– Meghirdettem a sajtóban, 
és az emberek gyakorlatilag sorba 
álltak. Nőtt az igény, varrtam a 
rókákat és a medvéket, ma már kö-
zel 400 maskara közül válogatnak. 
Folyamatosan változnak az igé-
nyek, még a közutálatnak örvendő 
politikusoknak is felöltöznének. 
Sokan Csíkszeredából is átjárnak, 
mivel ennyi év alatt sikerült egy 
igényes jelmezraktárt létrehoz-
nom. A raktár közel 70 százaléka 
gyerekjelmez. Sajnos nagyon ér-
ződik, hogy az embereknek nincs 
pénzük, de még kölcsönpénzből, 
garanciával is elviszik a jelmezeket, 
csakhogy a gyerekeik jól érezzék 
magukat – mesélte Nusi néni. 

A jelmezgyáros szezon alatt 
összegyűjti a vásárlók megrende-
léseit, majd nyáron a szabadidejé-
ben varrja meg őket igény szerint. 
Elmondása szerint talán a legnép-
szerűbb gyártmánya a maszkos 
rabruha, amelyet évekig kézről 
kézre adtak az udvarhelyiek. 

Székelyudvarhely önkormány
zati testülete pénteken fut neki 
a 2012es évi városi költségve
tés megvitatásának. Egyszerű 
matematika: a két nagy frakció 
kilenckilenc voksa mellett a 
zöld párti Jakab Attila szavaza
ta dönti el, lesze költségvetése 
a településnek. Tegnap Jakab 
prioritáslistájukat ismertette. 

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

Jakab Attila zöld párti képvi-
selő tudja, szavazatán áll vagy 
bukik a város idei költségve-

tése. Mint közölte, nem akarja, 
hogy a város ne működjön, hogy 
a településnek ne legyen költ-
ségvetése, nem akar ilyenszerű 
bonyodalmat, ezért inkább pri-
oritáslistát készítettek, amelynek 
pontjait szívesen viszontlátnák a 
vonatkozó határozattervezetben. 
Kiemelten kezelnék például a 
civilszervezetek számára kiírt pá-
lyázati lehetőségeket, a környe-
zetvédelmi és az egészséges élet-
mód támogatását célzó témakö-
rökre külön fókuszálva. Továbbá 
az oktatási és kulturális intézmé-
nyek működésének a biztosítása 
is fontos számukra – itt Jakab a 
Tamási Áron Gimnázium tetőte-
rének javítását emelte ki. A Zöl-
dek ugyanakkor a Nagy-Küküllő 
nyomvonalán tervezett kerékpár-
út megépítését is szorgalmazzák, 
pályázati vagy saját forrásokból, 
illetve a város területén található 
vasúti átkelők feljavítását is kérik. 
A Bethlen negyedben kiemel-
ten két megvalósítást várnak: a 
negyed – központi park felújí-
tását az SZKA terveinek meg-
felelően, illetve a negyedet védő 
vízelvezető árok megjavítását, a 
térségben a szennyvíz megfelelő 
módon történő elvezetését. A 
Zöldek listáján az Éltetőkút és a 
Farcádi utcák aszfaltozása, illetve 
a Templom és a Homoród utcai 
híd megépítése is szerepel. Ezen 
két híd esetében Jakab szerint 
nem elegendő a tatarozás, újak 
kellenek. 

Második Budvár negyed?
A zöld párti tanácsos teg-

napi sajtótájékoztatóján üd-
vözölte a Közbiztonságért 
Testület megalakulását – mint 
említette, támogatták, illetve 
aktív részvételükkel is hozzájá-
rultak a KT megalakulásához. 
A Csereháton épülő szociális 
lakásokkal kapcsolatosan ko-
rábbi véleményét ismételte: a 
jelenlegi körülmények között 
nem látnak lehetőséget arra, 
hog y a lakásokat azok kapják, 
akik valóban a leginkább meg-
érdemelnék, és megfelelően 
használni is tudnák ezen laká-
sokat. 

– Mivel a jelenlegi elképze-
lések rendkívüli előnyt biztosí-
tanak a kilakoltatottak számára, 
fennáll a veszélye egy második 
Budvár negyed létrejöttének. 
Ehhez tiszta lelkiismerettel nem 
tudunk hozzájárulni, figyelem-
be véve az ANL-s lakások és a 
kialakult rendezett lakóközös-
ség közelségét. Ezért úgy dön-
töttünk, nem veszünk részt a 
bizottság munkájában – tudatta 
Jakab Attila.

Hozzátette, meglátásuk sze-
rint a szociális lakások és lakóik 
jelentősen megváltoztatnák az 
ifjúsági lakások környezetét. 

– Nem veszünk részt a „cigány-
kodásban” – üzente a tanácsos.

Kifejtette azt is, hogy a janu-
árban listázottakon túl további 
civilszervezeteket is adókedvez-
ményben részesíthet a város, 
amennyiben azok tevékenysége 
hasznos, közösségi és szociális 
jellegű. 

– Felhívom a figyelmet, hogy 
e civilszervezetek ingatlanadóját 
eltörölheti a helyi önkormány-
zat. Az eljárás módjáról érdek-
lődjenek a polgármesteri hivatal 
illetékes osztályán – közölte Ja-
kab, aki néhány mondat erejéig a 
régi szeméttelep felszámolási tör-
ténetére is kitért: – A megyei ta-
nács hozzájárulásával és a lakók-
tól különszámlára gyűjtött pénz 
segítségével el lehet tüntetni a 
város térképéről ezt a tájsebet.

Ahol NiNcS hiÁNy MASkArÁBól

Nusi néni, a jelmezgyáros
A MérlEg NyElvE „kövETEléSEi”

Milyen a Zöld 
költségvetés? 
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> Pályázati fórum. Boldogfalván, 
Bögözben, Kányádban és Székelyderzsen 
szerveznek pályázati fórumokat jövő 
kedden és szerdán. A fórumon a részt-
vevők rövid előadásokat hallgathatnak 
meg olyan, a vidéki községek és a vállal-
kozók számára érdekes, hasznos témák-
ban, mint a területalapú támogatások 
helyzete, kis- és középvállalkozások 
számára kiírt aktuális pályázati lehető-
ségek. A kétórásra tervezett találkozók 
interaktívak, így a résztvevőknek alkal-
muk lesz, hogy a témákkal kapcsolatos 
kérdéseiket feltegyék a meghívott elő-
adóknak. A meghívottak közt szerepel 

a Mezőgazdasági Kifizetési és Interven-
ciós Ügynökség (APIA) részéről Haschi 
András, aki a területalapú támogatá-
sok helyzetéről tart előadást; Bélafalvi 
István, a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Igazgatóság munkatársa, aki a 
vidékfejlesztési programok, pályázati 
lehetőségekről beszél; a Leader adta le-
hetőségekről Sándor Kálmán beszélget, 
míg a Kis- és Középvállalkozások Or-
szágos Ügynökségétől Fancsali Kálmán, 
aki a kis- és középvállalkozások számára 
kiírt pályázati lehetőségekről tart beszé-
det. A fórumot Antal István képviselői 
irodája, Verestóy Attila szenátor irodája, 

az Udvarhelyszéki RMDSZ, valamint a 
Szent László Kistérségi Társulás szerve-
zi.

> Közéleti Vándortábor. Február 15-
ig lehet jelentkezni az Udvarhelyi Fiatal 
Fórum és a Magyar Ifjúsági Tanács által 
szervezett Közéleti Vándortábor című 
programra. A négy hétvégét felölelő kép-
zéssorozatban a képzéscsomag mellett 
tájékoztató, felkészítő és nevelő jellegű 
előadások is helyet kapnak. A szerve-
zők szerint a Közéleti Vándortábor cél-
ja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését 
többek között a civil szféra és a társadal-
mi szervezetek, a közszereplés és a köz-

életi kérdések, továbbá az önkéntesség 
iránt. A hétvégi képzések helyszínéül 
Székelyudvarhely és környéke szolgál. A 
Közéleti Vándortábor állomásain egyen-
ként 25 fiatal (16–25 év között) vehet 
részt. A Vándortáborban való részvétel 
ingyenes, ahogyan a képzések anyagai is 
térítésmentesen állnak a fiatalok rendel-
kezésére. A képzések időtartamára a szer-
vezők teljes ellátást biztosítanak, a végén 
a résztvevők vizsgát tesznek, amelyet ok-
levéllel jutalmaznak. A képzéssorozatra 
előzetes jelentkezés szükséges személye-
sen az UFF-irodában vagy levélben az 
uff@uff.ro címen, február 15-ig.hí
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Saját készítésű jelmezek. Bő a választék fotó: balázs attila

udvarhely
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Ellenőrzi a munkakörülménye-
ket, valamint a szabadban, 
szél sőségesen változó időjárá-
si viszonyok között dolgozókra 
vonatkozó munkavédelmi és 
munkaegészségügyi szabályok 
betartását a Hargita Megyei 
Területi Munkaügyi Felügyelő-
ség. Az országos kampányhoz 
igazodva eddig hét munkálta-
tót vizsgáltak meg a megyében 
február elsejéig, és mind a hét 
esetben szabálytalanságokat 
észleltek.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Hét munkáltatót ellenőr-
zött tegnapig a Hargita 
megyei munkaügyi fel-

ügyelőség, és mind a hét esetben 
bírságolt is. A január elsejétől 
március elsejéig tartó országos 
kampány részeként a munkakörül-
mények minőségét, a szabadban, 
szélsőségesen változó időjárási 
viszonyok között dolgozókra vo-
natkozó munkavédelmi és munka-
egészségügyi szabályok betartását 
vizsgálják, valamint a feketemunka 
kiszűrését célozzák meg.

Hét munkáltató, hét bírság
– Zajlanak az ellenőrzések. Az 

eddigiek során hét munkaadót 
vizsgáltunk, akik foglalkoztatásá-
ban összesen 88 alkalmazott van. 
Mind a hét munkáltatót megbír-
ságoltuk, 11 szabálytalanság ese-
tében hoztunk intézkedéseket – 
tudtuk meg a megyei munkaügyi 

felügyelőség szóvivőjétől. Bortoş 
Daniela azt is közölte, hogy 
szélsőséges időjárási viszonyok 
esetében – amikor például két 
egymást követő napon 37 Cel-
sius-fok feletti meleg van, vagy a 
rendkívül hideg időben, mínusz 
20 fok alatt, illetve szeles időben 

– a 2001/436-os számú törvényt 
(amellyel elfogadták a 2000/99-
es sürgősségi kormányrendeletet) 
kell betartaniuk a munkáltatók-
nak. Ezek az intézkedések érin-
tik az építkezéseken dolgozókat, 
az autómosók, vulkanizáló mű-
helyek személyzetét, a vásárok, 

piacok árusait, valamint az őrző-
védő cégek alkalmazottjait.

Gondoskodnak 
a körülményekről
Tisztában vagyunk a köte-

lezettségeinkkel – nyilatkozta 
lapunknak Brok Ferenc. A csík-
szeredai Pingvin autómosó veze-
tője és tulajdonosa elmondta, ha 
a mosóban nem fűtenének, akkor 
nem is tudnák végezni napi mun-
kájukat, sőt az autók mosásához 
is 40-50 fokos vizet használnak. 
Brok Ferenc az alkalmazottjait 
tekintve is követi az előírásokat, 
a tevékenységüknek és az évszak-
nak megfelelő munkavédelmi ru-
házattal látta el munkásait. 

Nem könnyű a csikorgó hi-
degben az autókereskedőknek 
sem, sokszor órákig tárgyalnak az 
ügyféllel a szabadban. Az előírás 
szerint számukra is biztosított 
kell legyen a hely és az idő, amikor 
és ahol átmelegedhetnek, illetve a 
meleg teáról is gondoskodni kell. 

A Jégpálya negyedi autókereske-
dés alkalmazottjai az erre a célra 
fenntartott lakókocsiban mele-
gednek. 

– Mi igazából részvényesei va-
gyunk a kereskedésnek, egyenjogú 
tagjai és alkalmazottai. Az előírás 
szerint megfelelő időkö zönként 
váltjuk egymást, és adott a lehe-
tőség melegedésre is – mondta 
el lapunk megkeresésére az egyik 
eladó.

A Jégpálya negyedben választ 
kaptunk a parkolóőrök helyzeté-
re vonatkozó kérdésünkre is, ahol 
három, City Parking feliratú mel-
lényt viselő munkás a parkolóhe-
lyekről tisztította el a jeget. Vastag 
kesztyűt, téli munkavédelmi ruhát 
viseltek, és elmondásuk szerint, 
amikor csak szükséges, behúzód-
nak melegedni egy-egy közeli ven-
déglátóegységbe. Szőcs Csaba, a 
City Parking ügyvezető igazgatója 
is megerősítette alkalmazottai nyi-
latkozatát, miszerint biztosítja szá-
mukra a meleg teát, pihenőidőt és 
melegedőhelyiséget.

Mátyással meghalt 
az igazság
A zöldségpiacon meglepeté-

sünkre a mínusz 17 fok ellenére 
is találunk árusokat. Ki mézzel, 
ki dióval, esetleg házilag eltett 
tormás savanyúsággal állt a vá-
sárlók rendelkezésére a kinti 
standokon. Kérdésünkre, hogy 
miért nem a piaccsarnokban 
árulják portékájukat, az egyik 
eladó megjegyezte, a stand bér-
leti díja ugyanannyi bent is, 
mint kint, nem ez a gond, ha-
nem a helyhiány. 

– Vannak, akik több asztalt 
is foglalnak, és így nem jut hely 
mindenkinek. Egyáltalán nem 
igazságos, de mit csodálkozunk? 
Mátyás király meghalt, vele együtt 
az igazság is – jegyezte meg fanya-
rul az egyik mézárus, aki, hogy ne 
fagyjon meg, több pokrócba bu-
gyolálta magát. 

A bundából és sálakból alig 
látott ki az az idős néni is, aki 
Kománfalváról hozta a piacra a 
dióbelet. Csak kilenc után indultak 
el, és csak a déli órákban árulnak a 
piacon, akkor jól felöltözve még el-
viselhető a hideg – mondta.

Mit kell biztosítania a munkáltatónak?

A Hargita megyei munkaügyi felügyelőség figyelmezteti a kinti tevékenységet folytató munkáltatókat, 
hogy a rendkívül hideg időben, mínusz 20 Celsius-fok alatti vagy szeles időben kötelesek a következő-
ket biztosítani alkalmazottjaiknak: minden személynek váltásonként legalább fél liter meleg teát; szü-
neteket, hogy fűtött helyiségekben ez idő alatt felmelegedjenek; egyéni védőöltözéket.

Ha a hideg idő miatt a munkát felfüggesztik, a kollektív munkaszerződés továbbra is érvényes, a 
munkaszünet ideje is munkaidőnek minősül. A ledolgozatlan időre a fizetési módozatokat is meg kell 
állapítani: a csökkentett vagy le nem dolgozott munkaidőt hat hónapon belül pótolni kell, úgy, hogy 
maradnak az eredetileg megállapított bérek; nem pótolják be az elmaradt munkaidőt, s így csak az ef-
fektív ledolgozott munkaidőre számolják ki a béreket.

A munkaadónak kötelessége intézkedni arról, hogy az alkalmazottak a rendkívüli hidegben ne bete-
gedjenek meg a munkavégzés alatt, ennek elkerülése érdekében alkalmazáskor és időszakos orvosi ellen-
őrzés révén kell meggyőződniük az alkalmazottak egészségi állapotáról.

A 2000/99-es sürgősségi kormányrendeletben az alkalmazottak védelmére hozott előírások be nem 
tartása 1500 lejtől 2500 lejig terjedő bírsággal járhat.
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Az alkalmazottak védelmére kelnek
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Autómosóban dolgozó alkalmazottak. Országos akcióval ellenőrzik téli munkakörülményeiket fotó: csíki zsolt

Kiskorú 
fatolvajt fogtak

Igazodva az országos, Erdők paj-
zsa 2012 elnevezésű, a falopások 
visszaszorítását célzó program-

hoz, a napokban ellenőrzési akciót 
tartott a szentegyházi rendőrség. 
Ezúttal kiskorú fatolvajt fogtak: a 16 
éves, helybéli B. N. szekérrel szállí-
tott 0,65 köbméternyi faanyagot, de 
nem tudta felmutatni a kivágott fa 
eredetét igazoló dokumentumokat. 
A fát elkobozták, az elkövetőt 1000 
lejre megbírságolták.
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Túrós történetek
Nagy Imre bácsi a túró és a pu-

liszka nagy élvezője és szakértője 
volt. A társaság tagjai gyakran vitat-
koztak a túrós puliszka készítésének 
módjáról, mert mindenki azt állítot-
ta, hogy az a puliszka a legjobb, amit 
ő készít. Imre bácsi is természetesen 
ezt állította, és ennek bizonyítására 
egyik este meginvitálta a társaságot 
Zsögödbe egy túróspuliszkaestre. 
A szüleim együtt mentek többek 
között Vécsei Gyula bácsiékkal el-
dönteni a túrós puliszka minőségét. 
A puliszkát Imre bácsi megfőzte, a 
ribizlibor az asztalra került, s a tár-
saság a puliszka elfogyasztása után 
jóízűen beszélgetett. Egy idő után 
feltűnt, hogy nincs Imre bácsi. Kér-
dezték a házinénit, Anna nénit:

 – Hol van Imre?
 – Már lefeküdt – jött a válasz. – 

Késő van, és Ő ilyenkor már le szo-
kott feküdni.

A vacsoratársaság felszedelőzkö-
dött és hazajött. A következő talál-
kozáskor, amikor Imre bácsi a piacra 
menet beült a trafikba, szóba sem 
került a vacsoráról való távozása!

Egy másik napon édesapám az-
zal érkezett haza a trafikból, hogy 
csodareceptet kapott Imre bácsitól: 
a túrólevesét! Kétkedve hallgattuk 
a receptet, amit Imre bácsi hozott 
valamelyik esztenáról. A túrólevest a 
következőképpen kellett elkészíteni: 
egy tányérba tenni egy evőkanálnyi 
túrót. Egy fazékba egy fej hagymával 
vizet forralni,  és rátölteni a tányér-
ba előkészített túróra. Ennek aztán, 
nagy ámuldozásunkra, édesapám 
nekifeküdt, és megette, nagy élveze-
tet mutatva. Két-három napig ilyen 
levest evett, aztán, lemondva az él-
vezetekről, visszatért az édesanyám 
főztjére.

Halvacsora – hal nélkül
Nagy Imre többször megfordult 

nálunk, s a fenyők közt álló filagóri-
ánkban is, ahol mindenkit kioktatva 
és lefumigálva vitte a szót. (Érdekes, 
hogy talán édesanyámmal volt egy 
kicsit mértéktartóbb.) Csodákat 
hallottunk a halászteljesítményeiről 
is. Egy alkalommal arra buzdította 
édesanyámékat és az összeszokott 
társaságot, hogy főzzünk egy nagy 
halvacsorát nálunk, a kis házban. 
Nem is kellett sok biztatás, estére 
összetrombitálták a résztvevőket.

A halat mi hárman kellett szál-
lítsuk: Imre bácsi, a bátyám, Be-
nedek és én. A hajnali fél hármas 
vonattal mentünk le Alcsíkra (ha 
jól emlékszem, Szentimrére), az 

Oltra. Csodaszép nyári hajnal volt, 
még a pára az Olt fölött terült el, 
amikor Imre bácsi bedobta az első 
horgot a vízbe. Mi bátyámmal csak 
mint „nezmesterek” szerepeltünk 
ebben a csapatban. A nap feljött, 
a köd eloszlott, megreggeliztünk, 
kilenc óra körül járt az idő. Halat 
még nem fogtunk egyet sem. Az 
idő telt, és Imre bácsi egyre idege-
sebb lett. Jártunk-keltünk az Olt 
partján le és fel. Sok halásszal ta-
lálkoztunk, akinél hal volt, még ha 
nem is dagadt a táskájuk. Ahogy 
elmentünk egyik helyről, mert „itt 
nincs hal” – mondta Imre bácsi –, 
utánunk a másik horgász rögtön 
fogott. Hogy dühöngött az öreg? 
Az nem kifejezés: tombolt. De ez a 
halakat nem érdekelte. Lassan köze-
ledett az állomásra indulás, és szinte 
hihetetlen: egy halunk sem volt. 
Magunkba roskadva, az egész napi 
jövés-menésben elfáradva mentünk 
hazafelé. Gondterhelt volt Imre 
bácsi is. És láss csudát: akkoriban 
még a személyvonatok megálltak 
Zsögödfürdőn, és Imre bácsi le-
szállt. Ketten érkeztünk Bencivel 

a szeredai állomásra, hal nélkül. 
Otthon, a kis házban már nagy volt 
a zsongás: az asztal megterítve, a 
krumpli az asztalon, a borocskát 
iszogatva beszélgettek vagy heten-
nyolcan, s csak arra vártak, hogy 
hozzuk a halat, amit „csak meg kel-
lett sütni” a vacsorához. Alig hitték 
el, hogy mi történt. Aztán előkerült 
a sütni való szalonna, és nagy haho-
tázás közepette beszélgettek éjfélig.

Trágár történetek
Amikor Imre bácsi Zsögödben 

időzött, gyakran feljött Szeredába. 
Kezdetben biciklivel, aztán egy 
olyan biciklivel járt, amit benzinmo-
tor hajtott, később egy kis motorral, 
az utolsó években egy kis robogó-
val. Sokszor megállt a trafiknál, és 
a széken pöffeszkedve beszélgetett 
édesapámmal és a jövő-menő vásár-
lókkal. Órák után, az iskolából haza-
felé én is mindig lejelentkeztem. Ez 
az időpont legtöbbször egybeesett 
az Imre bácsi jelenlétével. Két ilyen 
trafikos találkozáson teljesen eltá-
volított magától. Lassan hatvan éve 
történt, mégsem tudom Neki meg-
bocsátani.

Egyik alkalommal lejelentkez-
tem édesapámnál, és ahogy indul-
tam ki az ajtón, el is köszöntem:

– Csókolom! – mondtam. Rám 
szólt:

– Mit? A seggemet?
Azt hittem, a szégyentől nem tu-

dok továbbmenni. Kitámolyogtam 
a járdára, és megszégyenülve men-
tem haza.

A második ilyen alkalommal a 
trafikban vártam, hogy édesapám 
zárjon, és együtt menjünk haza. A 
piacról jött Imre bácsi, és leült. Be-
szélgettek. Én a pulton a banisokkal 
játszottam.

– Mikor mégy vissza, Imre, Ko-
lozsvárra? – kérdezte édesapám. A 
válasz ez volt:

– A jövő héten. Felmegyek, ki-
duvasztom a seggemet, hogy nyal-
hassák!

Én azt hittem, megsemmisülök. 
Egy másik alkalommal egy 

kisfiú – ma is emlékszem rá – az 
óvodából hazamenet „meglátogat-
ta” édesapámat. A gyereknek nagy 
fürtös, lelógó szőke haja volt. Imre 
bácsi kérdezte:

– Te fiú vagy-e vagy léánka?
– Kisfiú!
– Na, akkor menj haza, és 

mondd meg anyádnak, hogy neked 
peted van, és vágassa le a hajadat! 

Ugyanúgy, mint az én esetem-
ben, szégyenkezve ment ki a gyerek 
a trafikból, és én megszólalni sem 
tudtam a szégyentől. 

 
Anna néni és a tiszt
Télen, amikor Imre bácsi Ko-

lozsváron tartózkodott, Anna néni 
tartotta rendben a zsögödi házat. 
(Ez az Anna néni több képén is 
szerepel mint az udvar tartozéka.) 
Egy csendes vasárnap délelőtt, ami-
kor egész éjjel havazott, de még a 
lépcsőkről sem sepertük le a havat, 
kopogtatnak az ajtón. Anna néni 
érkezett nagy fekete hárászkendő-
ben. És … egy katonatiszt – teljes 
díszben! Anna néni, ahogy meg-
látta édesanyámat, zokogva esett 
be a konyhába, utána a katonatiszt. 
Szájtátva álltunk, én elbújtam édes-
apám mögé. Már ez a megjelenés 
is félelmetes volt. De, hogy még 
románra is váltották a szót, amiből 
semmit nem értettünk, teljesen fel-
forgatta az idegeimet. 

Anna néni elmondta, hogy nem 
tudja, mit akar ez az ember. Bement 
hozzájuk Zsögödbe, s egy papírt 
mutogat. Ezért hozta fel hozzánk, 
mert Zsögödben senki nem érti, 
hogy mi áll a papíron. Édesapám 
segítsen.

Közben édesapám és a tiszt be-
szélgetni kezdtek, nézegették a pa-
pírt. Mi kidűlt szemekkel figyeltük. 
Hosszú olvasgatás és beszélgetés 
után a tiszt felpakolt, és elment.

Mint kiderült, az történt, hogy 
ennek a katonatisztnek kiutalták az 
Imre bácsi házából az egyik szobát, 
s hozta magával a hivatalos kiuta-
lást, azonnali beköltözéssel. Anna 

nénit ott tartották a nagy izgalomra 
ebédre. A beköltözésből persze nem 
lett semmi,  Imre bácsi is megjelent 
Kolozsvárról, és a nyugalom helyre-
állt mind a két családban. Én meg 
a legnagyobb büszkeséggel néztem 
fel édesapámra, aki még románul is 
tudott beszélni azzal a tiszttel.

Nagy Imre és a forradalom
1956. október 23-án hajnalban, 

akárcsak máskor, átmentem a szü-
leim ágyába. Szenderegve élveztük 
a közös meleget, amikor valaki ko-
pogtatott a konyha ajtaján. Édes-
anyám kiment ajtót nyitni. Izgatott 
beszélgetés hallatszott, aztán az 
ajtót becsukták, és édesanyám érke-
zett be az egyik albérlőnkkel.

– Kitört Pesten a forradalom! 
– mondta. Édesapám is kiugrott az 
ágyból. Minket, gyerekeket figyel-
meztettek, hogy a szájunkat fogjuk 
be, és ne beszéljünk semmiről, amit 
otthon hallunk-látunk. A felnőttek 
a rádióra rábújva hallgatták a híre-
ket, velünk nem osztottak meg sem-
mit. De azért mindegyre elhangzott 
egy ismerősnek tűnő név: a Nagy 
Imréé. Imre bácsi éppen kint volt 
akkor Magyarországon – ezt onnan 
tudtuk, hogy amikor elment, nagy 
szenzáció volt, mert akkoriban nem 
engedtek ki senkit sem külföldre. 
Néhány nappal az elutazása után 
kitört a forradalom Pesten. S én azt 
hittem, hogy Imre bácsi csinálta a 
forradalmat kint. Amikor megkér-
deztem szépen, csendben, hogy jól 
gondolom-e, amit gondolok, majd-
nem a fülemet a kezembe adták. 
A szádat befogod! – volt az ítélet. 
Megértettem. 

Mikor Imre bácsi hazaérkezett, 
nagy bezárkózás mellett tartott egy 
beszámolót édesapáméknak, de 
ezen mi gyerekek nem vehettünk 
részt, de elmesélték neki az én elmé-
letemet. Amikor ment el tőlünk, 
kaptam egy barackot a fejemre ezért 
az ötletemért!

Hát ilyen ember volt ez a nagy 
művész. Legalábbis gyerekként így 
láttam.

Részegh Domokos 

Nagy Imre, a csíkzsögödi képzőművész alakja és nem ritkán kü-
löncsége harmincöt évvel a halála után is élénken él mindazok 
emlékében, akik ismerték. Nagy Imre és Részegh Viktor gyerek-
koruktól ismerték egymást, hiszen a festőművész alig négy évvel 
volt idősebb az újságírónál. A két jeles ember utoljára a csíkszere-
dai megyei kórházban találkozott, ahol mindketten utolsó napjai
kat töltötték. Nagy Imre tizenkét nappal élte túl Részegh Viktort, 
aki a családi házban, 1976. augusztus 10én távozott az élők so-
rából. Részegh Domokos, Részegh Viktor újságíró Mosonmagya-
róváron élő fia, gyerekként gyakran találkozott a művésszel, és 
néhány olyan történetet idézett fel lapunk számára, amelyeknek 
Nagy Imre a főszereplője. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Nagy Imre –  
gyermekszemmel

Nagy Imre ceruzarajza Részeghné Deák Máriáról

Nagy Imre ceruzarajza Részegh Benedekről, Részegh Domokos testvéréről



Kérdéses, hogy mikor és mi-
lyen feltételekkel indul újra 
idén a kiöregedett mezőgazda-
sági gépek cseréjét szolgáló 
roncstraktorprogram – tudtuk 
meg Lőrincz Csillától, a Környe-
zetvédelmi Alap alelnökétől. 
A szakember szerint az öreg 
erőgépek kiselejtezéséért járó 
17 ezer lejes névérték maradni 
fog, ám hogy az új gép árába 
egynél több értékjegyet is be-
számítanak-e, csak később fog 
eldőlni.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Bizonytalan egyelőre még 
a kiöregedett önjáró me-
zőgazdasági gépek kise-

lejtezését és újra való cserélését 
elősegítő roncstraktorprogram 
idei évi indulása – tudtuk meg 
Lő rincz Csillától, a programot 
irányító országos Környezetvédel-
mi Alap alelnökétől. A szakember 
érdeklődésünkre elmondta, az 
intézmény munkatársai jelenleg a 
megváltozott regisztrációs adóra 
vonatkozó jogszabály kapcsán a 
Környezetvédelmi Alap új költ-
ségvetésének kidolgozására, illet-
ve a február folyamán újrainduló 
roncsautóprogramra fókuszálnak.

Ígéret van, 
konkrétum nincs
A roncstraktorprogram vár-

ható indulásáról azonban nem 
tudott felvilágosítást adni, de 
megjegyzése szerint nem tisztá-
zódtak még az erőgépek kiselej-
tezésével és az ezért járó prémium 
felhasználhatóságával kapcsolatos 
feltételek sem. Érdeklődésünk-
re a hírt – miszerint idéntől há-
rom értékjegy beszámításával, 
a roncsautóprogram mintájára 
alakítanák át a traktorpark-felújí-
tási programot is – Lőrincz nem 
kívánta megerősíteni. Mint fogal-
mazott: még korai az új feltételek-
ről beszélni, ám a gépek kiselejte-
zéséért járó 17 ezer lejes prémium 
nagysága várhatóan idén is ma-
radni fog. Korábban egyébként 
lapunk adott interjújában Bor-
bély László környezetvédelmi mi-
niszter is a roncstraktorprogram 
átalakítása mellett érvelt. „A 
szándékunk valóban az, hogy 
egy új erőgép árába a gazda akár 
három roncstraktorértékjegyet is 

beszámíttathasson… Úgy vélem – 
amennyiben a változások érvény-
be lépnek –, lényegesen nagyobb 
lesz a program iránti érdeklődés is. 
60-65 ezer lejért már elfogadható 
traktorokat lehet kapni. Ha a gaz-
da összeteszi a három, egyenként 
17 ezer lejes értékjegyét, s még 
megpótolja kb. 15 ezer lejjel, már 
azt jelenti, hogy sokkal kedve-
zőbb feltételek mellett juthat egy-
egy új mezőgazdasági géphez. Te-
hát a roncstraktorprogram iránti 
roham – én úgy hiszem – emiatt 
inkább jövőre várható” – fogal-
mazott tavaly novemberi Hargita 
megyei látogatásakor lapunknak 
adott interjújában a miniszter.

Két traktor jutott 
a megyére
Lőrincz Csilla ellenben el-

mondta, országos szinten a prog-
ram keretében tavaly 49 traktort 
vásároltak a gazdák: ebből Hargita 
megyére két gépvásárlás jutott. A 
roncsprogram keretében egy erő-
gépet a csíkszentimrei Olt Mező-
gazdasági Társulás, míg egy másikat 
a homoródalmási közbirtokosság 
vásárolt. A Környezetvédelmi Alap 
honlapján elérhető adatok szerint az 
öreg gépek kiselejtezéséért kapott 17 
ezer lejes támogatás a csíkszentimrei 
társas által kiválasztott új traktor árá-
ba 19,54 százalékos, míg az almási 
közbirtokosság esetében 13,59 szá-
zalékos mértékben pótolt.

Pedig a gazdák részéről, mint 
lapunk megkeresésére Darvas 
Béla, a roncstraktorprogramban 
az elmúlt esztendőkben Hargita 
megyéből egyedüli forgalmazó-
ként részt vevő csíkszentkirályi 
Agromec igazgatója elmondta, 
nagyobb érdeklődés is lenne: a leg-
nagyobb visszatartó erőt viszont 
a magas önerő, illetve az új gép 
árához viszonyított 17 ezer lejes 
segítség alacsony hányada jelen-
ti. „2010-ben nem adtunk el egy 
gépet se, tavaly sikerült eladnunk 
kettőt. A roncstraktorprogram 
szándéka szerint nem lenne rossz, 
de az eddigi feltételek mellett 
inkább csak a pénzesebb cégek-
nek, közbirtokosságoknak szólt” 
– magyarázza Darvas. Hozzáte-
szi, a tavaly év második felében 
– a program késői, szeptemberi 
indulása ellenére is – több ma-
gánszemély is érdeklődött, ám a 
program kedvezőbb irányú átala-
kításáról szóló miniszteri beje-
lentést követően a gazdák rendre 
elálltak a vásárlástól. „Ha való-
ban három értékjegyet is be lehet 
számítani egy új traktor árába, 
akkor idén biztos többen lesz-
nek. Arról már nem is beszélve, 
hogy a régi román gyártmányú 
650-es traktorok ára az utóbbi 
időben úgy lecsökkent, hogy az 
államtól roncsként többet kap, 
mint ha azt a gazda a piacon el-
adná” – magyarázza Darvas.

Agrárgazdaság

8. oldal |  2012. február 2., csütörtök

Kérdéses mArAd A három értéKjegy felhAsználásánAK rendszere

Behavazott traktorprogram

> Nem aggódik az őszi vetéskultúrá-
kért Tabără. A hótakaró vastagsága miatt 
nem okoz kárt az őszi vetésekben a rend-
kívül hideg időjárás – állítja Valeriu Tabără 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter. 
„A hóval takart mezőgazdasági kultúrákat 
nem veszélyezteti a fagy. Ha viszont a földe-
ken semmilyen hótakaró nem lenne, már na-
gyobb bajban lennénk. Úgy vélem, ezekben 
a napokban még a fagy is hasznos lehet, mi-
vel késlelteti a gyümölcsfák indulását” – ma-
gyarázta Tabără. Hozzátette, az elmúlt hetek 
kiadós havazásai ráadásul – a tavaszi olvadás 
során – a termőföldekben kialakult vízhiány 
pótlására is képesek lesznek, jelentősen gyor-

sítva a tavaly őszi aszályos időjárás nyomán 
megcsappant talajvízkészletek feltöltődését.

> Új szereplő lépett a romániai trak-
torpiacra. Amerikai szereplővel bővült a 
romániai piacon jelen levő traktorforgalma-
zók köre. Az Egyesült Államokból származó 
Case IH márkájú erőgépeket forgalmazó 
Titan Mechinery ráadásul – mint a napok-
ban tartott bemutatkozójuk alkalmával 
Peter Christianson, a cég romániai leány-
vállalatának elnöke elmondta – már az idei 
esztendőt 10 millió dolláros értékesítéssel 
szeretné zárni. Az amerikai vállalat ugyan-
akkor a romániai révén készíti elő az európai 

piacra lépését is. A cég tavaly a mezőgazdasá-
gi gépek és felszerelések forgalmazására sza-
kosodott AgroExpert felvásárlásával hallatta 
először hangját a hazai traktorpiacon.

> Halasztott a tojótyúkügyben az 
EB. Két hónap áll rendelkezésére egy tu-
catnyi tagállamnak – közte Romániának 
is –, hogy válaszoljon az Európai Bizottság 
kötelezettségszegési eljárására, amit a to-
jótyúkok nem megfelelő tartási körülmé-
nyei miatt indított a testület. Az EU 1999 
óta hatályos irányelve előírja, hogy tojó-
tyúkokat – a 350-nél több tyúkot tartó 
telepeken – csak nagyobb, komfortosabb 

ketrecekben lehet tartani. Az új év első 
napjától 500 helyett minimum 750 négy-
zetcentiméter életteret kellett biztosítani 
egyenként a tyúkok számára. A globális 
gazdasági helyzetre való tekintettel, illet-
ve arra, hogy még mindig közel 50 millió 
tojót tartanak hagyományos ketrecben az 
Unió területén, az Európai Bizottság és 
az uniós agrárminiszterek újabb hét hó-
nap türelmi időt adtak a termelőknek az 
átállásra. A 2012. július 31-ig rendelkezés-
re álló időben a régi ketrecekben termelt 
tojást csak a tagállamon belül, illetve csak 
ipari felhasználásra – porításra, létojás- és 
tésztagyártásra – adhatják el a gazdák.hí
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A Pénzügyminisztérium,
Az országos 

AdÓÜgynÖKség,
a hargita megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
felülvigyázó osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. február 
27-én 10 órakor a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság székhelyén (Csíkszereda, Decemberi forrada-
lom u. 20. sz., 317-es szoba), árverés útján eladja az adós 
EXPLOATAREA MINIERA HARGHITA Rt. (fiská-
lis lakhelye: Csíkszereda, Hargita utca 98. szám, fiskális 
azonosítószáma: 15929449) tulaj donát képező követke-
ző ingó és ingatlan javakat:

◆ előkészítő csarnok, kompresszorállomás, szivattyúállomás, 
   hídmérlegkabin, két szivattyúház 1 955 767 lej
◆ 19 748 m2 beltelek 3 858 785 lej
◆ gázszabályzó állomás 15 269 lej
◆ és a hozzá tartozó 210 m2 terület 41 035 lej
◆ 522 m2-es beltelek 102 000 lej
Összesen:  5 972 856 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 

előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi 
Hivatal titkárságára (Csíkszereda, Decemberi forradalom 
u. 20.) be kell nyújtani a következő dokumentumokat: 
a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A 
befizetés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál 
megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyó-
számlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Me-
gyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatal-
mazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedel-
mi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű for-
dítását; a romániai magánszemélyek esetében a személy-
azonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a megne-
vezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. február 1-jén 
kifüggesztették. 

Selejtezésre váró 650-es román traktor: nem tiszták a cserefeltételek fotó: domján levente
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A növény vegyszeres táplálása 
helyett a termőföldben lezajló 
folyamatok megértését és a kár-
tevők elleni természetes védeke-
zést tartja a biogazdálkodás egyik 
kulcselemének Nemes Mátyás. A 
magyarországi szakember Gyer
gyó szentmiklóson, Csíkszere dá
ban és Székelyudvarhelyen tar-
tott előadásaiban osztotta meg 
tapasztalatait a gazdákkal.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Úton – az élet felé címmel 
a biogazdálkodásról és 
a biokertészetről tartott 

előadást a napokban több Hargita 

megyei helyszínen is a magyar
országi Nemes Mátyás fülöpjakabi 
biogazda. A Gyulafehérvári Caritas 
vidékfejlesztési munkaközösségének 
szervezésében Gyergyó szent mik
ló son, Csíkszeredában és Székely
ud var helyen is előadásokat tartó 
szakember elsősorban a biogazdál
kodás terén szerzett tapasztalata
iról számolt be, ám emellett a je
lenlévők kérdéseihez, érdeklődési 
köréhez is igazította előadását.

Káros a mélyszántás?
Gyergyószentmiklóson például 

a Nemes Mátyás fülöpjakabi kerté
szetéről szóló kisfilm megtekintése 
után az egyik érdeklődő arra volt kí
váncsi, megfertőződhete fóliasátor 

alatt a termőtalaj és hogyan lehet 
védekezni ellene. „Alapvetően hibás 
az a hozzáállás, amit a mai nagyipa
ri mezőgazdaságban gyakorolnak, 
hogy a növényt és nem a talajt táp
lálják” – válaszolta a felvetett kér
désre a biogazda, elmondva, hogy 
bármilyen talajban akkor észlelhető 
fertőzés, ha az ökológiai egyensúly 
felbomlik. Mint hangsúlyozta, ezt 
az egyensúlyt kell visszaállítani, és 
rögtön megszűnik a fertőzés. A 
gazda szerint eleve káros művelet 
a mélyszántás, mivel a termőföld 
felületén élő hasznos baktériumok 
a föld forgatásával olyan mélység
be kerülnek, ahol nem élnek meg, 
illetve fordítva, a mélyebb rétegek 
élőlényei a felszínre kerülve veszítik 
el életterüket. Márpedig a szakem
ber szerint ez az egyik oka a külön
féle fertőzéseknek. A termőföldet 
pedig úgy lehet ismét egyensúlyba 
hozni, ha a talajt oly módon táp
láljuk, ami nem káros a benne lévő 
élőlényekre.

A biokertész tanácsa szerint a 
földet természetes trágyával és a 
különféle szerves anyagokból érlelt 
komposzttal kell feljavítani. Ez el
sősorban a talajnak azon felső 510 
centiméter vastagságú rétege szem
pontjából fontos, amelybe a mag és 
a növény gyökérzete kerül. A sorok 
közötti ösvényeket pedig szalmával, 
faforgáccsal kell óvni a kiszáradástól.

Természetes védekezés 
a kártevők ellen
Szó esett a különféle kártevők 

elleni védekezésről is, ennek kap
csán a gazda szintén azt javasolta, 
hogy meg kell találni minden kár
tevő természetes ellenségét, amely 
elpusztítja azt. Például a levéltetű 
ellen katicabogárlárvát ajánlott, de 
azt is elmondta, hogy a meztelen 
csigát csapdába lehet csalogatni úgy, 
hogy nedves rongydarabot terítünk 
az ágyások közelébe, ahová a kártevő 
bebújik a napfény elől. Ugyanakkor 
a különféle gombás fertőzésekre 
vegyszerek helyett különböző nö
vényi főzetekkel történő permete
zést ajánlott. Nemes Mátyás ösz
szegzésképpen elmondta, hogy aki 
biokertészkedéssel akar foglalkozni, 
előbb szerezze be a szakkönyveket, és 
tanulmányozza, de legfőképp figyel
jen a szomszéd, illetve a nagyszülők 
tanácsára, mivel állítása szerint ebből 
és a saját tapasztalatokból is rengete
get lehet tanulni.

hargitanépe

NeMeS MáTyáS bioKerTéSz TArToTT előAdáST A HArGiTA MeGyei GAzdáKNAK

Ökogazdálkodásról diskuráltak

> Márciustól drágulnak az élelmisze-
rek. Március elején 57 százalékkal emel
kedhetnek az élelmiszerek fogyasztói árai 
az üzemanyag, a villamos energia és az ipari 
felhasználókat sújtó földgáz 2011es eszten
dei árnövekedése miatt – jelentette ki tegnap 
Dragoş Frumosu, a Sindalimenta élelmiszer
ipari szakszervezet elnöke. Elmondta, tavaly 
az említett energiahordozók ára többször 
is növekedett, ez pedig elkerülhetetlenül 
beépül az élelmiszerek fogyasztói árába, 
függetlenül az élelmiszer típusától. Mint 
fogalmazott, tavaly az élelmiszergyártók a la
kosság vásárlóerejének megcsappanása miatt 
nem drágítottak, de ettől függetlenül is csök

kentek az eladásaik, de ha idén kitartanak a 
tavalyi árak mellett, akkor be kell zárniuk 
– mondta a szakszervezeti vezető. Frumos 
úgy véli, ha nem emelkednek drasztikusan 
a nyersanyagárak, és nem veszít értékéből 
a lej, akkor 57 százalékos drágításnál nem 
lesz szükség többre. A tej idei, 34 százalékos 
drágulását ellenben szezonálisnak nevezte, 
hangsúlyozva: télen amúgy is kevesebb a tej.

> Szárazságtűrő kukoricát fejleszt a 
DuPont. A szóját és a kukoricát sújtó aszály
károk enyhítése érdekében szárazságtűrő 
fajta kifejlesztésébe kezdett a DuPont cso
port. Az Európa mellett a világ több pont

ján is hasznosítható kultúrát – mint arról a 
román agroinfo.ro mezőgazdasági portál 
beszámolt – a francia óriáscég és a fejlesz
tésben segítkező Rosetta Green Ltd. között 
napokban aláírt stratégiai megállapodás 
keretében kísérleteznék ki. A kutatás első
sorban a kukorica és szója szárazságtűrő gén
jeinek feltárására irányul. John Bedbrook, a 
cég biotechnológiai fejlesztési részlegének 
igazgatója szerint a szárazság a kukoricater
mesztő országokban éves szinten 13 milliárd 
dollár kárt okoz a termelőknek, a szójával és 
kukoricával bevetett területek 85 százalékán 
ugyanis a csapadékhiány miatt évről évre ki
sebbnagyobb terméskiesést mérnek.hí
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Nemes Mátyás biogazdálkodó: cáfolta a mélyszántás hasznosságát is fotó: jánossy alíz

Nem tudok, de nem is akarok szó nélkül elmenni a 30-
35 banis burgonyaárak mellett. Aki nem érezné a Hargita 
megyei gazdáknak a felvásárlók által jelenleg ígért kilón-
kénti 30 banis ár valódi, tényleges súlyát, annak lefordítom: 
egy 30 kilós zsák burgonyáért például – most így, január–
február fordulóján – egy doboz cigaretta, más viszonyí-
tásban pár üveg sör árát ajánlják. Ennyi haszna, értelme 
lenne a gazdálkodásnak? Ennyit érne más termékekhez 
képest a földművelő ember munkája? Minden olvasónak 
meghagyom a válaszadás jogát, de magam részéről azért 
halkan jegyezném meg, hogy míg a fentebb felsorolt poten-
ciális cserecikkek egyesek számára csak az egy napra elégsé-
ges mennyiséget jelentik, addig a zsák burgonya – napi egy 
kilóval számolva – egy család havi szükségletét fedi le. Egy 
olyan alapélelmiszerből, ami – szükség szerint – magában 
és mással társítva is fogyasztható, számtalan téren haszno-
sítható. De nem kell ezt se gazdának, se gazda asszonynak 
tovább magyarázni. Egy biztos: ez nem 30 banit érő ár-
értékarány… 

Persze folytathatnám az árösszevetési sort számos téren 
– gondolva akár a tejtermelőkre, akár a tenyésztők munká-
ját gyakran semmibe vevő, vágásra szánt hússzarvasmar-
ha-árakra –, a helyzeten ez nem segít. Nem felháborodni 
kell, hanem kigondolni és konkrét lépéseket foganatosítani, 
hogy a verejtékes munka bére később se aprópénz legyen, ne 
banikkal kifizetett potyavilág. Egy állítólagos élelmiszerkrí-
zis közepén azért ilyen árakról beszélni mégiscsak érdekes, 
– hadd ne mondjam azt –, megalázó dolog.

Persze nyilvánvaló volt, hogy az elmúlt esztendei re-
kordárak után a tavalyi rekordtermés nem fog látványos 
áremelkedést okozni. De arra, hogy az átlag 38-40 banis 
önköltségi áron előállított, bőven termett, kiváló minőségű 
pityóka a gazdának megélhetés helyett csak bosszúságot és 
anyagi veszteséget jelentsen, már kevesen gondoltak. Igaz, 
tavaly és tavalyelőtt arra is kevesen gondoltak, hogy a nagy 
termésnek szabadabb, biztosabb és bővebb áteresztő képes-
ségű értékesítési csatornákat nyissanak. A legtöbb gazda te-
hát továbbra is, ma is abból a mennyiségből próbál megélni 
és túlélni, amit a sokat szidott – de azért mégis csak várt – 
viszonteladó az udvaráról nagy kegyesen furgonjára felpa-
kol. Arra ellenben, hogy az eladást saját kézbe véve a gazda 
keressen piacot, ölbe tett kezű várakozás helyett ő menjen a 
piaci igények elébe, és két centivel közelebb vonja magához 
terméke keresletét, úgyszintén keveseket foglalkoztatott. És 
ugyan vajon biza miért? Miért jobb a jelenlegi burgonya-
helyzethez vezető egyénieskedő hazardírozás, az ésszel, ki-
tartással és – szándékosan a végére hagytam – összefogással 
felépített biztosabb értékesítési rendszereknél. A jobb, alku-
erősebb, azaz kifizetődőbb feltételek megteremtésénél? Ne 
adj’ isten a zsákolt pityóka eladása helyett esetleg valami-
lyen magasabb szintű, feldolgozási forma bevezetésénél?

Nem tudom, miből táplálkozik ez a közöny, de hogy 
nem sok jó születik belőle, azt már a ma példája is mutatja. 
De előfordulhat – bár nem így akarom –, hogy a tavasszal 
az út szélére kihajigált, szemétgödrökbe kerülő eladatlan 
burgonya látványa nemcsak sokkolni, hanem téli álmából 
felébresztetve józanítani is képes lesz azt a gazdatársadal-
mat, amely évtizedekkel ezelőtt a burgonyatermesztésre és 
az ebből való megélésre tette le voksát.

Potyavilág
          jegyzet n domján levente



10. oldal | 2012. február 2., csütörtökhargitanépe

csík

Körkép

hirdetés

Pályázhatnak:  azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar te-
rületen élnek;  14. életévüket 2012. június 30-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. élet-
évüket;  elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;  az alább megadott 
pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek;  korábban 
nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;  vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti 
hozzátartozástól függetlenül.

A pályázathoz csatolni kell:  önéletrajzot (családi körülmények ismertetése; eddigi tanul-
mányok, iskolák; vallási kapcsolatok; érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek 
és azon elért helyezések; közösségi feladatok)  tanár (osztályfőnök, esetleg igazgató), lelkész, ill. 
közéleti személyiség ajánlását;  nyilatkozatot arról, hogy még nem vett részt Magyarságismereti 
Mozgótáborban.

A pályázat a területileg illetékes referensnek nyújtandó be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 30.

Akik megnyerik a pályázatot, részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban, mely-
nek  a részvétel költségeit az Alapítvány fedezi.

A pályatételek (kidolgozandó az egyik, max. 3 oldal terjedelemben – géppel vagy kézzel írva):
1. Kastélyok, kúriák környezetemben – múlt, jelen és jövő (eredeti elképzelések régi épüle-

tek megmentésére és felhasználására)
2. Idén ünnepeljük Kodály Zoltán születésének 130. évfordulóját. Mennyire tartod fon-

tosnak népi hagyományaink (népzene, néprajz, népdal, népmese) ápolását a 21. században, és 
konkrétan mit tudnál tenni ennek érdekében.  

3. A szóbeli történelem fontossága és megőrzése. Milyen aktív módszerekkel tudnánk  biz-
tosítani az idősebb generáció elsőfokú tapasztalatainak megőrzését. Interjú egy környezetemben 
élő idős személlyel, aki átélt komoly történelmi időket. Pl: II. világháború borzalmai, Don ka-

nyar, Malenkij robota, Holocaust, Megtorlások a háború végén, 1956. a mi régiónkban stb.
4. Mit jelent számomra a nemzethez és mit az államhoz tartozás? Vagy: Papíron is magyar 

lettem – gondolataim a kettős állampolgárságról
5. Magyar Nagyasszonyok üzenete – személyes jellegű bemutató írás valamelyik magyar 

nagyasszonyról.
6. Szűkebb hazám nemzetiségi térképének változása. Okok, lehetőségek, kihívások.
7. Délvidéki pályázóknak külön téma: Ami a 90-es évek háborúi után maradt/magyarnak 

lenni a Délvidéken a 90-es években.

A Magyarságismereti Mozgótábor
célja: Határon túli magyar fiatalok magyarországi táboroztatása, melynek során mélyebben 

megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismer-
kednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kulturális értékeket (ének, tánc stb.) a tábor 
tagjai számára közkinccsé teszik.

helyszínei: Győr, Pécs, Kecskemét, Miskolc (3-3 nap), Budapest (3 nap)
időpontja: 2012. június 30.–2012. július 15.
szervezői: II Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencében élő Fiatalokért (Budapest)  

Rákóczi Alapítvány (Kanada), magyarországi Templomos Lovagrend.

REFERENSEK ELÉRHETŐSÉGE
Gyergyószentmiklós és környéke: András Szabolcs 535 500 Gheorgheni, Gépgyártó Iskola-

központ, str. Márton Áron nr. 13., e-mail: mozgotabor@yahoo.com

Hargita megye egyéb területei: Elekes Ágnes 530 122 Miercurea Ciuc, str. Nagy Imre nr. 
122., e-mail: e_agi@yahoo.com

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet 
Magyarságismereti Mozgótábor – 2012

19. programjain való részvételre

Megjelentek a nagy kárókato-
nák az Olt csíkszeredai szaka-
szán. Nem mindennapi látvány 
– állítja a biológus, aki szerint 
ezeknek a védett madaraknak 
a megjelenése a folyón jót je-
lent: azt, hogy van hal a vízben. 

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

A Csíkszereda Székely ud var-
hely felőli kijáratánál lévő 
Olt-híd alatt mintegy 10-

15 egyedből álló kárókatona-csa-
pat úszkált tegnapelőtt délután. A 
jelenség nem mindennapi, hiszen 
a kárókatonák költöző madarak, 
északabbról húzódnak le hozzánk 
telelni, keresik azokat a vizes he-
lyeket, ahol találnak ennivalót, 
tavasszal pedig visszatérnek költő-
helyükre. 

Hatvanan is lehetnek
Demeter László biológus szerint 

más években is előfordult, hogy lát-
tak az Olton kárókatonákat – más 
nevén kormoránokat –, vannak 
évek, amikor nagyobb számban 
megjelennek, és ez az idei, úgy tű-
nik, ilyen. Mint mondta, a folyó 
szentsimoni szakaszán kedden úgy 
hatvanfős csapatot is megfigyeltek.

– Aki észrevette őket, azt 
mondta, hogy az előző években 
sosem lehetett ilyen sok kormo-
ránt látni az Olton. Megjelené-
sük jó jel, mert azt jelenti, hogy a 
folyó halállománya lehetővé teszi 
itt-tartózkodásukat. Ezek a mada-
rak ugyanis kizárólag hallal táp-
lálkoznak, és minden bizonnyal 
az eddigi enyhébb tél miatt álltak 
meg nálunk, viszont ha a napok-
ban tapasztalt erős fagyok tovább 
tartanak, és a folyó vize jégtükörré 
változik, feltehetőleg továbbállnak 
– magyarázta Demeter

A szakember feltételezését 
igazolja az a tény is, hogy tegnap 
délelőtt, mikor visszatértünk a 
már említett Olt-hídhoz, az előző 
éjszaka folyamán teljesen befa-
gyott folyószakaszon csupán egy 
kormoránt sikerült felfedeznünk, 
azt is ott, ahol a Somlyó-pataka 
belefolyik az Oltba, így az a befo-
lyásnál egy kis részen még nem öl-
tött jégpáncélt magára. Onnan a 
Szeredai-strandig a folyószakaszt 
nagyrészt már összefüggő jég bo-
rítja, a halászmadarak tehát min-
den bizonnyal lennebb húzódtak. 

– Szereda környékén lehetnek 
olyan szakaszok, ahol az Oltba 
engedett szennyvíz melegíti a fo-
lyó vizét, így az nem fagyott még 
be. Ha befagy, a kormoránoknak 
el kell húzódniuk, mert nekik fo-
lyamatosan enniük kell – mondta 
a biológus. 

Konkurencia a horgászoknak
A kormoránok nem tartoznak 

a horgászok, halgazdálkodással 
foglalkozók kedvenc madarai közé, 
ugyanis tetemes pusztítást képesek 
véghezvinni a halállományban: 
egy madár napi fél, de akár egy kiló 
halat is meg tud enni. 

Újvári Krisztián, a csíki hor-
gászok egyesületének vezetője 
tőlünk hallott a madarak megje-
lenéséről, és rögtön felemlegette a 
székelyudvarhelyi kollégái esetét, 
akik már a tavaly is vívták harcu-
kat a Nagy-Küküllőt ellepő és a 
halállományt pusztító kormorán-
sereggel. 

– Sokat nem tudtak tenni a 
madarak ellen, mert védett álla-
tok – mondta Újvári, aki szerint 
nálunk kissé más a helyzet, mint 
Székelyudvarhelyen és környékén, 
hiszen az Oltban sokkal kevesebb 
a hal, mint a Küküllőben.

TelelNi jöTTeK HOzzáNK a HalászMadaraK

Kárókatonák az OltonNépszerű a szépvízi rádió

Lassan két hónapja működik 
Csíkszépvízen a helyi rádió, 
amelyet vállalkozó kedvű fiata-
lok hoztak létre az önkormány-
zat, a közbirtokosság és néhány 
helyi vállalkozó támogatásával. 
a tervek szerint az internetes 
rádió műsorrácsa faluhíradóval 
is bővülne.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Augusztusban merült fel a 
rádiózás ötlete, december 
4-én sugározták az első 

adást – így született meg a Szép-
víz Rádió, Balázs Zsombor és Páll 
Zoltán kezdeményezéséből, Bíró 
Tündével közösen, a szépvízi ön-
kormányzat, a közbirtokosság és 
helyi vállalkozók segítségével. 

– Az elején voltak technikai 
hibáink, ezeket azonban mostan-
ra nagyrészt sikerült kiküszöböl-
ni – mondják az internetes rádió 

üzemeltetői. A stúdióhelyiséggel 
és megfelelő felszereléssel ren-
delkező helyi rádió adása a www.
szepvizradio.info címen ma már a 
nap 24 órájában hallgatható nem-
csak Csíkszépvízen, hanem bárhol 
a világon. A folyamatosan frissülő 
weboldalon interaktív módon, 
szavazógéppel, kommenteléssel 
be lehet kapcsolódni a rádió tevé-
kenységeibe, képek, friss informá-
ciók között lehet navigálni rádió-
hallgatás közben.

– A környék sok településéről 
kaptunk pozitív visszajelzést, na-
gyobb a hallgatottságunk, mint 
amire számítottunk – mondta el 
Zsombor, aki Dj Ice néven szó-
rakoztatja a hallgatókat napjaink 
és az utóbbi pár év slágereinek 
összeállításával. – A rádiót sza-
badidőnket és fáradságot nem kí-
mélve hoztuk össze, nem kérünk 
senkitől anyagi juttatást azért, 
amit csinálunk. A visszajelzése-

kért megéri– részletezte Zoltán, 
hozzátéve, a stúdióba hétköznap 
csak esténként tudnak menni, 
mert máskor nincs idejük rá.

– Hétfőn, szerdán és pénte-
ken van az Esti láz című műso-
runk 19-től 21 óráig, amit Zol-
tán szerkeszt és vezet. Szerdán 
kívánságműsor van 20 órától az 
Esti láz műsorán belül. Pénteken 
Top 10 összefoglaló van, amit a 
weboldalunkon megtalálható 10 
retró videoklip közül választanak 
ki szavazással a hallgatók. Kedden 
és csütörtökön hazai és külföldi 
előadók legszebb lassú dalai hall-
gathatók  a Dj Jocó néven tevé-
kenykedő Péter József válogatá-
sában, ez a műsor azonban nem 
élő. Pénteken az Esti láz után, 
valamint szombaton 20 órától a 
Slágerbomba című műsor hallha-
tó napjaink és az utóbbi pár év 
nagy klubzenéinek válogatásai-
ból, amelyet Zsombor állít össze. 
Vasárnap igazi régi magyar klasz-
szikusokat játszunk Páll Zoltán-
nal és Ladó Tündével 18 órától. 
A műsorban minden alkalommal 
egy-egy magyar együttes zenei 
pályáját mutatjuk be – részletez-
ték a műsorrácsot a rádiósok. 

Terveik között szerepel egy 
faluhíradó készítése is, amely a 
község híreiről, eseményeiről szá-
molna be. 

– A rádió népszerűsítése és a 
hallgatók megismerése céljából 
bulit is szervezünk pénteken. A 
sok pozitív visszajelzés és a hall-
gatottság miatt úgy érezzük, hogy 
megéri ezt csinálni, egyikünk sem 
bánta meg, hogy belekezdtünk az 
amatőr rádiózásba. Egyelőre nem 
akarunk feljebb lépni, ahhoz, 
hogy profi rádiónk legyen, több 
időre és több tapasztalatra van 
szükségünk – összegeztek a szép-
vízi rádiósok.

Páll Zoltán és Balázs Zsombor. Bíró Tündével együtt ők a rádió működtetői
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Bizonyára sokan vannak közületek, akik hallották már a Szent 
Anna-tó legendáját. Mint minden monda, legenda, ez is több változatban 
él az emberek emlékezetében. Ma két ilyen változatot olvashattok az Arany-
almában. 

A Szent Anna-tóról tudni kell azt is, hogy bár mesés táj veszi körül, ke-
letkezését mégsem a mesék világára kell visszavezetni. A Csomád-hegység egy 
kialudt vulkáni kráterében keletkezett. A kutatások szerint a Szent Anna-tó 
krátere 29 000 évvel ezelőtt dolgozott utoljára. Nemrég kiderítették azt is, hogy 
a víz alatt nem egy, hanem két kürtő rejtőzik a vulkáni tölcsér délkeleti részén. 

A tavat minden oldalról meredek  kráterfalak veszik körül. Érdemes meg-
jegyezni a csúcsok nevét is: Nagy-Csomád (1301 méter magas), Kis-Csomád 
(1230 m), Taca (1174 m), Tó Bérce (1125 m). A tengerszint fölötti 946 méter 
magasan fekvő tónak nincs forrása, csak az esővíz és hólé táplálja. Mélysége 
az évek során változott. 1867-ben 12 métert mértek, 1907-ben 8,5 métert, 
1972-ben 7,2 métert, 2010-ben pedig már csak 6,1 métert. Lassú, természetes 
feltöltődésnek az eredménye ez a változás, amit valamennyire siettetett egy 
1946-ban történt természeti katasztrófa: a kráterfal nyugati oldalán a nagy 
szárazságban az erdő meggyúlt és porig égett. Ennek „köszönhető”, hogy a tó 
fenekét 2-3 méteres barnás-fekete iszapréteg borítja. Amíg az erdő kiújult, az 
esőzések bizony hordták be a hamut, az elszenesedett fadarabokat a tóba. 

Ma a legnagyobb veszélyt a tóra a turisták áradata jelenti. Ha meg akarjuk 
őrizni teljes szépségében, akkor vigyáznunk kell mind a vízre, mind a környé-
kének tisztaságára. Ha nyáron a Szent Anna-tóhoz kirándultok, vigyázzatok 
arra, hogy ne hagyjatok magatok után szemetet, hogy majd a ti gyerekeitek, 
unokáitok is gyönyörködhessenek ebben a ritka szépségű tájban, és meg is füröd-
hessenek a tiszta vizű tóban.

Rejtvényfejtőink közül ezen a héten a kolozsvári Bónis Rékának és Bónis 
Orsolyának kedvezett a szerencse, nekik postázzuk Benedek Elek Magyar mese- 
és mondavilág című könyvét.  Megfejtéseiteket, és a szülőhelyetekhez kapcsolódó 
mondákat, rajzaitokat továbbra is várja

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Benedek Emese Éva, III. osztályos, Ditró

Györffy Szilárd, óvodás

Valamikor réges-régen a 
mai Szent Anna-tó he-
lyén és Bálványos-he-

gyén két hatalmas vár állott, 
melyeknek még hatalmasabb 
urai testvérek voltak. A két úr 
messze földön híres volt ke-
gyetlenkedéseiről, alattvalóikat 
kínozták, sanyargatták, s a test-
véri szeretet helyett egymással 
is csalafinták, rossz szándé-
kúak, nagyon irigyek voltak. 
Egyszer a bálványosi várba egy 
gyönyörű, arannyal, ezüsttel, 
gyémánttal kidíszített hintó-
val, melyet nyolc szilaj paripa 
húzott, egy nagy úr érkezett. 
A házigazdának erősen meg-
tetszett a hintó és a lovak, s 
kérte a vendéget, hogy adja el 
neki. Cserébe hét falut ígért, 
azonban a vendég úr hallani 
sem akart róla, s bármennyire is 
unszolta, hajthatatlan maradt. 
Mikor ezt látta a vár ura, csel-
hez folyamodott. Nagy mulat-
ságot rendezett. Reggelig ittak, 
s mikor a vendég úr „jól állt”, 
elázott, kártyázni kezdtek, s 
a vendég pénzét mind elnyer-
te, de ez nem volt elég. Ekkor 
kockázni kezdtek, és addig ját-
szottak, amíg a bálványosi úr a 
hintót és a lovakat is elnyerte. 
Másnap a gyönyörű szép hintó-
val áthajtott testvéréhez, hogy 
azt az irigység ölje, aki mérgé-
ben és irigységében azt mond-
ta testvérének, lesz neki annál 
szebb is. Erre a bálványosi test-
vér fogadott, hogy ha másnap 
estére szerez az övéhez hasonló 
hintót, mindenét, várát, bir-
tokait testvérének adja. Ezt 
hallva a várúr még dühösebb, 
irigységében, rosszféleségében 
még elvakultabb, még gono-
szabb lett. A testvérét hogy 

túlszárnyalja, Csíkból össze-
szedett 12 gyönyörű hajadont, 
akik között a leggyönyörűbb 
Anna volt. A 12 lányt befogatta 
a hintójába, és korbáccsal rájuk 
vágott, hogy induljanak el. Sze-
gény lányok hiába erőlködtek, a 
hintó meg sem mozdult. Ekkor 
a gonosz kényúr teljes erejéből 
rávágott Annára, aki az ütéstől 
összeesett, kihasadt bőréből 
spriccelt a vér. Anna szörnyű 
fájdalmában és elkeseredésében 
megátkozta a várat és kegyet-
len urát, hogy pusztuljon el, 
minden süllyedjen a mélybe. A 
jó Isten meghallgatta Anna át-
kát, szörnyű vihar kerekedett, 
villámlott, dörgött, a hegyek 
megremegtek, a földből tüzes 
lángok csaptak ki, a földindu-
lásban a vár, urával együtt el-
süllyedt, a föld elnyelte. Ami-
kor az ítéletidő elmúlt, a vár 
helyén egy kristálytiszta vizű tó 
jelent meg, rajta 12 fehér haty-
tyú úszkált. A hattyúk kiúsztak 
a partra, a vizet lerázták ma-
gukról, és abban a pillanatban 
visszaváltoztak szépséges lá-
nyokká. A lányok hazamentek, 
csak Anna maradt ott örökre, 
de minden holdvilágos éjszaka 
kijön a tóból, arcát a Hold felé 
tartva fohászt mond, majd újra 
eltűnik.

***

Réges-régen élt ezen a vi-
déken két gazdag ember. 
Testvérek voltak, de foly-

ton civakodtak egymással. Az 
egyiknek Büdöskőn volt a vára, 
a másiknak pedig azon a helyen, 
ahol ma a Szent Anna-tó látható.

Egyszer egy idegen úr utazott 
át a vidéken gyönyörű négylovas 

hintaján, és megszállt pihenni 
Büdös vár uránál. Annak módfe-
lett megtetszett az idegen hinta-
ja, főként a lovai, s el is határoz-
ta, hogy bármi áron megszerzi a 
lovas hintót. Mivel a titokzatos 
idegen nem is akart hallani a 
vásárról, a gonosz várúr elhatá-
rozta, hogy elcsalja tőle a hintót. 
Kockázni kezdtek, s a várúr ad-
dig alattomoskodott, csalt, hogy 
elnyerte az idegen fogatát.

Amint tervét megvalósítot-
ta, máris áthajtott bátyjához 
kérkedni, hadd egye a másikat 
az irigység. Meg is jegyezte, fog-
hegyről: nem hiszi, hogy a báty-
ja valaha is ilyen szép fogatra 
szert tudna tenni.

Ez több volt, mint amit a 
fivér büszkesége elbírt! Azon 
nyomban fogadást ajánlott: egy 
napon belül szebb fogattal áll 
elő! A tét hatalmas volt: a vár és 
a hozzá tartozó birtokok. Öccse 
magabiztosan állta a fogadást, és 
gőgösen elhajtott.

Elvakult bátyja ördögi öt-
letet agyalt ki: összeszedte a vár 
jobbágyai közül a nyolc legszebb 
hajadont, s azokat fogatta be hin-
tajába. Felpattant a bakra, s mi-
vel a törékeny vállú leányok nem 
bírták mozdítani a nehéz hintót, 
mérgesen közéjük csapott. Ép-
pen a legszebbet találta el.

Anna feljajdult, és átkot 
szórt a vár kegyetlen urára.

Iszonyú dörgés, földindulás 
közepette a vár azon nyomban 
elsüllyedt urával együtt, helyén 
pedig egy szép tó keletkezett. 
A szüzek nefelejcsekké változ-
tak, a gonosz várúr pedig rút 
vízisárkánnyá. Anna pedig a tó 
védőszentjévé lett, és imája el-
pusztította a vizet háborgató 
hatalmas szörnyet.

Szent Anna-tó legendája 

hargitanépe

A megadott betűket írd az üres négyzetekbe úgy, hogy vízszintesen és függőlegesen is 
értelmes szavakat kapj. Ha elkészültél vele, vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztősé-
gének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, 
így részt veszel a nyereménysorsoláson.
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Ferencz Imre

Derék tél
Derék tél van,
derékig ér a hó.
Működik a pályán
a felvonó.

Hó borítja,
nem látható a tó.
Kocsiszánnal repül
a Fakó.

Derék tél van,
derékig ér a hó.
Havat halmoz
hatalmas hótoló.

Pufók hóban
huppan a hópánkó.
Kutya húzza:
repül az új szánkó.

Derék tél van,
derékig ér a hó.
Derekasan havat
hány nagyapó.

Derekasan sír,
jajgat Rebeka.
Nyög, panaszkodik:
fáj a dereka.
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> Teremlabdarúgás. Vereséggel kezdte 
a Horvátországban zajló teremlabdarúgó-
Európa-bajnokságot Románia válogatott-
ja, amely kedd késő este 2–1-es vereséget 
szenvedett a házigazdáktól Splitben közel 
8000 néző előtt. Ezzel a vereséggel a ro-
mán válogatott csoportból való tovább-
jutási esélyei nagyon lecsökkentek, és csak 
a körbeverésben és egy jó gólarányban 
bízhatnak. A válogatott következő és egy-
ben lehet, hogy utolsó mérkőzésére ma 
19.30-tól kerül sor, amikor Csehország 
válogatottjával mérik össze tudásukat. Az 
A csoportban ezt a három együttest sorol-
ták be, amelyből az első kettő jut tovább. 

A B csoportban Spanyolország, Ukrajna 
és Szlovénia kapott besorolást. Itt az ibé-
riaiak az első összecsapáson 4–2-re verték 
a szlovénokat. A C csoportba Olaszor-
szág, Oroszország, Törökország, míg a D 
csoportba Portugália, Szerbia és Azerbaj-
dzsán kapott besorolást.

> Kevés a pénz a sportra. A Román 
Olimpiai Bizottság (COSR) csupán a kért 
támogatási összeg 13,5 százalékát kapja 
meg az állami költségvetésből idén, a lon-
doni ötkarikás játékok évében. A COSR 
68 millió lejt igényelt, ám ebből csak 9,14 
milliót hagytak jóvá. A dohány- és alkohol-

illetékből az államkasszába befolyt összeg-
ből ugyanakkor 22 millió lejes támogatásra 
számíthat a COSR, de Octavian Morariu 
elnök szerint így is fele annyi pénzből gaz-
dálkodhatnak, mint amennyit a korábbi 
olimpiai években, 2008-ban vagy 2004-
ben kaptak. Morariu elfogadhatatlannak 
tartja, hogy az összegek meghatározásakor 
a kormány nem kérte ki a sportszövetségek 
véleményét, nem gondolt a kimagasló telje-
sítményért járó prémiumokra, és a költség-
vetés megfelezésével lehetetlen helyzetbe 
hozta az utánpótlás-nevelést, illetve az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2013-as 
brassói téli játékainak megszervezését. A 

COSR-elnök szerint a romániai sportélet 
az 1988-as szöüli nyári olimpia óta nem 
volt ilyen nehéz helyzetben.

> Törökország. Öt nappal a Török 
Labdarúgó-szövetség rendkívüli elnöksé-
gi ülése után lemondott a szervezet elnö-
ke, Mehmet Ali Aydinlar, továbbá két alel-
nöke. Az elnök azután távozott posztjáról, 
hogy a megbeszélésen a döntéshozóknak 
nem sikerült dűlőre jutniuk, milyen 
szankciókkal sújtsák a fogadási botrányba 
keveredő klubokat. A török válogatott a 
magyarral és a románnal egy vb-selejtező-
csoportban szerepel.hí
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A magyar labdarúgó-válogatott 
középpályásáért, Dzsudzsák Ba-
lázsért fizették a legtöbb pénzt 
Európában a téli átigazolási idő-
szakban. A Dinamo Moszkva nem 
kevesebb mint 19 millió euróért 
vásárolta meg. Európában legtöbb 
helyen tegnap délután zárult hiva-
talosan a piac, de Oroszország-
ban még februárig vásárolhatnak, 
így elképzelhető, hogy lesz ennél 
magasabb vétel is.

Konkrét összegeket sok eset-
ben nem lehet pontosan 
tudni, hogy mely labdarúgó-

játékos mennyiért váltott gazdát. De 
az európai sajtó által kiszivárogtatott 
információk szerint úgy néz ki, hogy 
a magyar válogatott középpályása, 
Dzsudzsák Balázs ért a legtöbbet 
idén télen. Dzsudzsák az Anzsi 
Mahacskalát hagyta ott a Dinamo 

Moszkva kedvéért. Európa néhány 
országában még nem zárult le az át-
igazolási időszak, így például a Man-
chester City tartalékcsapatában síny-
lődő Carlos Tévez is kiköthet még a 
tél folyamán egy másik együttesben. 
Ez létre is jöhet, ugyanis távozni sze-
retne. A legnagyobb esélyt az orosz 
klubok adhatják meg, ugyanis Euró-
pában jelenleg csak ők tudják meg-
adni azt a fizetést, amit kér.

Érdekesség, hogy az európai 
elitbajnokságokban szereplő csapa-
tok között az utolsó napon sokáig 
leginkább csak kölcsönszerződések 
köttettek: Sulley Muntari az Intertől 
a Milanhoz, Vedran Corluka a 
Tottenhamtől a Leverkusenhez, 
Freddy Guarín a Portótól az Interhez, 
Vincenzo Iaquinta a Juventustól a 
Cesenához került.

A Dinamo Moszkva után vi-
szont a legnagyobb átigazolás a 

Napolié, akik 13,5 millió eurót fi-
zettek az Universidad de Chilének 
Eduardo Vargasért. De többet do-
bott ki, ahogyan azt már megszok-
hattuk a Chelsea, aki Gary Cahilt a 
Boltonból, míg Kevin de Brunet a 
Genkből vásárolta ki, egyaránt 8-8 
millió euróért.

A legdrágább igazolások: 1. 
Dzsudzsák Balázs (az Anzsiból 
a Dinamo Moszkvához, 19 mil-
lió euró), 2. Eduardo Vargas 
(Universidad de Chile – Napoli, 
13,5 millió), 3. Papiss Demba Cissé 
(Freiburg – Newcastle Uni ted, 12 
millió), 4. Moussa Sow (Lille – 
Fenerbahce, 10 millió), 5. Thiago 
Motta (Inter – PSG, 10 millió), 
6. Gary Cahill (Bolton – Chelsea, 
8,4 millió), 7. Kevin De Bruyne 
(Genk – Chelsea, 8 millió), 8. 
Alberto Gilardino (Fiorentina – 
Genoa, 8 millió).

29. AlkAlOMMAl rEnDEzik MEg

Mindannyiunk 
Egészségére símaraton

Február 18-án immár huszonki-
lencedik alkalommal szervezi 
meg a Hargita Megyei ifjúsági 
és Sportigazgatóság a Hargita 
Megyei Sí- és Biatlon-szövet-
séggel közösen a Mindannyiunk 
Egészségére elnevezésű téli 
sífutómaratont. A verseny hely-
színe Hargitafürdő lesz.

Idén is megrendezik a már ha-
gyományos, több évtizede 
rendszeresen februárban zaj-

ló símaratont. A Mindannyiunk 
Egészségére elnevezésű tömeges sí-
futó versenyt már 29. alkalommal 
szervezi meg a Hargita Megyei If-
júsági és Sportigazgatóság a Hargi-
ta Megyei Sí- és Biatlon-szövetség-
gel közösen. A megmérettetésre 
február 18-án, szombaton délelőtt 
10 órától Hargitafürdőn kerül sor. 
A maratonra a leigazolt sportolók 
mellett az amatőr versenyzőket is 
várják, de nemcsak az országból 
számítanak résztvevőkre, hanem 
külföldről is.

A férfi és női egyéni összetett 
mellett 11 kategóriában díjazzák 
a győzteseket – 10 év alattiak, 11-

12 évesek, 13-14 évesek, 15-16 
évesek, 17-20 évesek, 21-30 éve-
sek, 31-40 évesek, 41-50 évesek, 
51-60 évesek, 61-65 évesek, 65 év 
fölöttiek –, ugyanakkor különdíjat 
kap a legfiatalabb lány- és fiú-, a 
legidősebb női és férfiversenyző, a 
legnépesebb család, valamint a leg-
távolabbról érkezett résztvevő is. 
A győzteseknek serlegeket, emlék-
lapokat, illetve érmeket osztanak 
majd ki.

A viadalra benevezni napon-
ta 9–15 óra között az ifjúsági és 

sportigazgatóság csíkszeredai szék-
helyén (Hősök utca 7. szám) vagy 
a verseny előtt a helyszínen kiala-
kított versenytitkárságon lehet 8 
és 9.45 között személyi igazolvány 
felmutatásával. 

Azokat a résztvevőket, akik elő-
zetesen igénylik a versenyszínhelyre 
való szállítást, a verseny napján reg-
gel 8 órakor autóbusz fogja kivinni 
Hargitafürdőre. A busz az Öt kutya 
vendéglő elől indul. Bővebb infor-
mációkért a 0266–371772-es tele-
fonszámot lehet hívni.

Dzsudzsák volt a legdrágább

Sakksuli (4.)

Matt egy huszárral
Köztudott, hogy két huszárral 

nem lehet mattot adni az egyedül 
maradt királynak! Ebben az eset-
ben a matt csak akkor lehetséges, 
ha az ellenfél is akarja… Változik 
azonban a helyzet akkor, ha a vé-
dekező félnek a királyon kívül még 
van egy bábja. Ez sokszor a „káros 
báb” (azaz jobb lenne, ha nem lenne 
a táblán) szerepében tündököl, fel-
oldja a mindig leselkedő patthely-
zetet, és elméletileg a két huszár is 
mattot tud adni. Az orosz Korolkov 
Vladimir 1951-ben szerkesztett ta-
nulmányában világos indul és nyer. 
A sakkprogramok segítsége nélkül 
nem könnyű rájönni a megoldás-
ra, hiszen a világos király – miután 
feláldozta a futóját is – kezébe veszi 
a vándorbotot, a bástya sakkjai elől 
a h6 mezőig menetel, hogy aztán a 
gyalogját is felkínálva egyetlen hu-
szárjával adjon mattot.

Remélem, hogy a csodálatos 
megoldás láttán egyre többen szere-
tik meg a sakkjátékot: 1.f7! (1.Fb2?! 
Bg1+ 2.Ka2 Fe6+, és még világos 
küzd a döntetlenért.) Ba6+ (1…Bf6 
2.Fb2 könnyen nyer, de 1…Bg8! 
2.fg8V+ Kg8 3.He7+ Kf7 4.Hc8 
után érdemes megjegyezni, hogy 
futó + huszárral a futó színének 
megfelelő sarokmezőn lehet csak 
mattot adni, esetünkben ez a1 vagy 
h8.) 2.Fa3!! (2.Kb2? Bf6 döntetlen, 
de 2.Kb1?? Ff5+ még veszít is.) Ba3+ 
3.Kb2 Ba2+ (3…Bb3+ 4.Ka2!!) 
4.Kc1!! (4.Kc3? Bc2+ 5.Kb4 Bb2+ 
6.Kc5 Bc2+ 7.Kb6 Bb2+ 8.Kc7? 
Bb7+ 9.Kc8 Bf7, és még világos 
küzd a döntetlenért.) Ba1+ 5.Kd2!! 
(5.Kb2? Bb1+! 6.Kc3 Bb3+! 7.Kd4 

Bd3+! 8.Kd3 Ff5+ 9.Ke3 Kg7 dön-
tetlen.) Ba2+ 6.Ke3 Ba3+ 7.Kf4 
Ba4+ 8.Kg5 Bg4+ 9.Kh6!! (9.Kg4? 
Ff5+ döntetlen) Bg8! (9…Bg6+ 
10.Kg6 Ff5+ 11.Kh6! Fe6 12.f8V+ 
Fg8 13.Vg7 matt.) 10.He7! Fe6 
(10…Bf8 11.Hg6 matt.) 11.fg8V+ 
Fg8 12.Hg6 matt!

Hírek a sakkvilágból
A 30 éves örmény Aronjan Le-

von (2805) nagymester pontelőny-
nyel (9 pont 13-ból) nyerte a 74. 
Tata Steel hollandiai szuperversenyt 
Wijk aan Zee-ben, és ezzel 15,4-
gyel gyarapította Élő-pontszámát. 
Hármas holtverseny alakult ki 8 
ponttal a 2. helyen, mezőnyértékelés 
szerint: 2. Carlsen Magnus (2835), 
3. Radzsabov Teimour (2773), 
4. Caruana Fabiano (2736). A B 
csoportban az indiai Harikrishna 
Pentala (2665), a C csoportban pe-
dig az orosz Turov Maxim (2645) 
győzött.

A Brassóban lezajlott Áprily 
Lajos Kupán a 12 éves csíkszere-
dai Ördög Ákos a 14 éven aluliak 
39 fős mezőnyében 7 ponttal a 9 
lehetségesből a 4. helyen végzett. 
Kézdivásárhelyen a Kézdi-kupa 
rapidversenyen  5 ponttal (7-ből) 
szintén a 4. helyezést érte el.

Február 11–12. között a me-
gyei sportigazgatóság (Csíksze-
reda, Hősök u. 7.) sakktermében 
kerül sor a megyei egyéni sakkbaj-
nokságra. A február 11-én 10 óra-
kor kezdődő versenyre 9.30-ig a 
helyszínen is lehet nevezni. A ren-
dezvényről bővebb tájékoztatást 
Szebeni Pál (fischer@clicknet.ro, 
0758–755168) ad.



lakás
Sürgősen ELADÓ felújított, saját 

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

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

KIADÓ Csíkszereda központjában I. 
osztályú garzonlakás, bútorozott kony-
hával. Telefon: 0726–573808. (21234)

ELADÓ 2 szobás, központi fekvésű 
tömbházlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0755–061520. (21175)

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű (a megyeháza mellett), I. eme-
leti, 4 szobás (100 m2es) lakás teljesen 
felújítva (termopán, saját központi fűtés 
stb.). Telefon: 0744–146362. 

telek

ELADÓ beépíthető telek Csíkszere-
dában, a csíksomlyói Bánya utcában. 
Irányár: 20 euró/m2. Telefon: 0728–
068986.

jármű
ELADÓ Massey Ferguson 45 LE 

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

ELADÓ egy 2000es, fehér Dae-
woo Cielo kitűnő állapotban, érvényes 
iratokkal, magánszemélytől. Telefon: 
0724–697544. 

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

ELADÓ (Kovászna megyében) 
2004es évjáratú Ford Transit 8+1 
személyes, CSERE is érdekel személy-
autóra. Telefon: 0746–173882.

ELADÓ (Kovászna megyében) 
2002es évjáratú Dacia Super Nova, 
CSERE is érdekel. Telefon: 0744–
279662, 0769–162260.

ELADÓ (Kovászna megyében) 
2004es évjáratú Volkswagen Passat 
1.9 TDI. Irányár: 4800 euró, alkudható. 
Telefon: 0743–782270.

ELADÓ (Kovászna megyében) 2005
ös évjáratú, fehér Dacia Logan 1.4es 120 
ezer kmben. Telefon: 0743–883620.

ELADÓ (Kovászna megyében) 2004
es évjáratú Fiat Punto, 1994es évjáratú 
Volkswagen Passat, vagy csere érdekel 
T4esre. Telefon: 0744–309364.

ELADÓ (Kovászna megyében) 2001
es évjáratú, 1.6os Opel Astra G fullextrás 
(nincs beírva), RAR vizsgával, 3150 euró-
ért, CSERE is érdekel Suzuki terepjáróra. 
Telefon: 0748–433869.

ELADÓ (Kovászna megyében) 7,5 
tonnás Saviem, új és bontásból szár-
mazó alkatrészek és 4 db 1000/20as 
gumi. Telefon: 0751–893169.

ELADÓ (Kovászna megyében) 
vagy ELCSERÉLHETŐ 1999es Dae-
woo Cielo rendezett papírokkal. Ér-
deklődni a 0743–770555ös telefon-
számon lehet.

vegyes
A torjai VOJNA Kft. 7 éves, szá-

raz juhardeszkát ad el, amelyből 34 
m3 foszni és 3 m3 deszka, 1,9–4,1 m 
hosszúságig. Telefon: 0267–367347 
vagy 0740–278157, 8–17 óra között.

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

ELADÓK hathetes pireneusi kisku-
tyák. Telefon: 0745–711599.

ELADÓ Yamaha PSR 9000 szinteti-
zátor. Telefon: 0753–500305.

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík

szeredában az alapoktól a mérlegig a 
Kreativ Kontir Kft. szervezésében. Tele-
fon: 0721–605266.

állás

COhegesztőket KERESÜNK. Te-
lefon: 0752–872476. (21251)

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak szomszédasz-
szonyunk,

LENGYEL RÓZA

elhunyta miatt érzett fájdalmukban. 
A Temesvári sgt. 7es tömbház la-
kói. (21246)

megemlékezés

Az idő semmit nem visz el,
amit egyszer már megadott;
mert az elmúlt napoknak
kincseit az emlékek 
mindig megismerik.

Kegyelettel emlékezünk

GÁL (MEZEI) IZABELLA

halálának 16. évfordulóján. Szeret-
tei. (21257)

elhalálozás

Hirdetések
Szomorú az út, 
mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön 
pihenésed felett.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 1995. február 
3ra,

ILYÉS ÁDÁM

halálának 17. évfordu-
lóján. A megemlékező szentmise 
2012. február 3án 17.30kor lesz a 
Szent Ágostontemplomban. Nyu-
godjál csendesen! Felesége és 
gyermekei – Csíkszereda. (21250)

2012. február 2., csütörtök  | 13. oldal 

A csíkcsicsói  
Kájoni János Általános Iskola 

igazgatósága 
tűzifa beszerzése érdekében 

árajánlatokat kér.

Az árajánlatokat zárt borítékban az iskola titkárságára 
kell leadni február 17-ig, naponta 9–14 óra között.

A TRANS-DEM Kft.
Homoródszentmárton, Városfalva 12. szám alatti székhellyel

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Siménfalva, Kobátfalva szám nélkül 
található 6634 m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – kavics-
mosó létesítése céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, 
melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés (aviz de mediu) 
kibocsátása a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 
9343/2012.01.24 számú döntés értelmében. 

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30 és 16.30 
óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés meg-
jelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 
A döntés megtalálható az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu 

internetes oldalon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Bíztunk az életben,
hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem,
legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél
és minket szerettél,
nem haltál te meg,
csak álmodni mentél.

Szívünk mély fáj-
dalmával tudatjuk, 
hogy a szerető feleség, 
édesanya, nagyma ma, 
testvér, anyós, anya-
társ, rokon és jó szom-
széd,

id. MIHÁLY LAJOSNÉ
Péterfi Margit

szerető szíve életének 66., há-
zasságának 45. évében 2012. 
január 31-én éjfélkor rövid és tü-
relemmel viselt szenvedés után 
csendesen elhunyt. Drága ha-
lottunk temetése február 4-én 
11 órakor lesz a csíkmenasági 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
A gyászoló család.

WEBÁRUHÁZ  
OPERÁTORT ALKALMAZ.

Elvárások:
 számítógép-kezelői ismeretek;
 nagyon jó román nyelvtudás;
 aktív problémamegoldó 
   hozzáállás;
 jó kommunikációs készség.

Fényképes önéletrajzát vár
juk az office@medvital.ro email 
címre.

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT  
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Sport

> Közvetítési jogok. Mégis versenybe 
száll a 2018-as és 2022-es labdarúgó-vi-
lágbajnokság közvetítési jogáért a Román 
Televízió (RTV): a közszolgálati csatorna 
ügyvezető tanácsa hozzájárult ahhoz, hogy 
az RTV az Európai Műsorsugárzók Uni-
ója (EBU) tagjaként – amely a kontinens 
közszolgálati elektronikus sajtóorgánumait 
foglalja magában – megpályázza a köz-
vetítési jogokat. Amint korábban lapunk 
hasábjain is már megírtuk, január 18-án a 
vezetőtanács tagjai közül a szükséges hét fő 
helyett csak hatan szavaztak amellett, hogy 
a tévéadó versenybe szálljon a sugárzásért. 
Ez azt eredményezte volna, hogy ha a pá-

lyázaton az EBU nyer, Romániában nem 
lehetett volna élőben követni az oroszor-
szági, illetve a katari torna mérkőzéseit. Az 
RTV vezetőtestületének nemmel szavazó 
tagjai a közszolgálati adó rendkívül nehéz 
anyagi helyzete miatt akartak lemondani a 
futball-vb-k közvetítéséről. Pedig az RTV a 
hírek szerint korábban kialkudta: az EBU 
sikere esetén a román tévének a szerződés 
aláírásakor csupán a végösszeg 2 százalékát, 
azaz mintegy 200 ezer eurót kell kifizetnie, 
és nem 10 százalékot, azaz egymillió eurót. 
Cosmin Cernat, a sportszerkesztőség veze-
tője tegnap örömét fejezte ki, hogy a veze-
tőtanács végül megváltoztatta döntését.

> Euro – 2012. Immár több mint 52 200 
szoba áll a labdarúgó Európa-bajnokságra 
érkező szurkolók rendelkezésére a négy 
ukrán fogadó városban, ami az európai 
szövetség által elvárt mennyiség 87 száza-
léka – jelentette be kedd esti sajtótájékoz-
tatóján az Euro – 2012 előkészületeiért 
felelős ukrán miniszterelnök-helyettes. 
„Amikor elérjük a hatvanezer szobát, el-
mondhatjuk, hogy betartottuk az UEFA 
ajánlásait” – mondta Borisz Kolesznyikov, 
hozzátéve, hogy áprilisban és májusban 
több szálloda nyílik meg. Ukrajna koráb-
ban közölte, hogy üdülőket és egyetemi 
kollégiumokat is átalakít a szálláshiány 

csökkentésére. Ko lesznyikov óvta az 
ukrán szállodásokat az áremeléstől, ne-
hogy elriasszák az ügyfeleket. Példaként 
a dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságot 
említette, amelyen a „spekulatív” magas 
árak miatt a foglalások 20 százalékát 
mondták le. Ukrajnába és Lengyelor-
szágba az UEFA becslése szerint csak-
nem 1,4 millió szurkoló érkezik a június 
8. és július 1. között rendezendő Eb-re. 
Ukrajnában Kijevben, Donyeckben, 
Lembergben és Harkivben, Lengyelor-
szágban pedig Varsóban, Poznanban, 
Wroclawban és Gdanskban rendeznek 
majd mérkőzéseket.hí
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TiszTázaTlan a kép a héTfői incidensről

Ma eldőlhet a MOL Liga döntőseinek kiléte
Tovább folytatódnak ma a MOL 
Liga, azaz a közös román–magyar 
jégkorongbajnokság, elődöntői
nek küzdelmei. A két favorit, a 
hsc csíkszereda és a dunaújvá
rosi dab.docler ma felteheti az 
ire a pontot. a hétfői hsc csík
szereda – Miskolci Jegesmed
vék mérkőzés bemelegítésekor 
történt incidensről ellenben még 
nem sikerült tiszta képet alkotni, 
így egyelőre ez még következmé
nyek nélkül marad.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Két mérkőzést rendeznek 
ma a jégkorong MOL Li-
gában. Miskolcon a HSC 

Csíkszereda, míg Brassóban a Du-
naújvárosi Dab.Docler vívhatja ki 
a döntőbe jutást, miután a hétvégi 
két elődöntő mérkőzést mindkét 
gár da behúzta. Amennyiben a fa-
voritnak számító két csapat, a 
ta valyi döntősök hozzák a papír-
formát, már készülhetnek a feb-
ruár közepén kezdődő döntőkre. 
Az elődöntő mindkét összecsa-
pását közvetíti a Digi Sport, igaz 
a HSC Csíkszereda mérkőzését 
csak a magyarországi Digi Sport 
Pluson lehet majd követni.

Horváth László, a csíkszeredai 
klub elnöke lapunknak kifejtette: 
„Bízom benne, hogy a mai mérkő-
zést is behúzzuk, és meglesz a dön-
tőbe jutás. Ezt szeretné mindenki. 
Ha a csapat úgy fog játszani, mint 
az elmúlt két mérkőzésen, akkor 
minden esélyünk megvan, hogy a 
lehető leghamarabb véget vessünk 
az elődöntőknek. Annak ellené-
re, hogy a játékvezetői felfogás az 
elődöntő két összecsapásán nem 
volt kedvező számunkra, és végig 
olyan volt, mintha idegenben ját-
szanának, a csapat győzni tudott. 
Ez erőt ad és bizalmat.”

A klubelnök elmondása szerint 
Becze Tihamér és Bíró Ottó nem 
tudott a csapattal tartani Miskolc-
ra. Előbbi térdsérülést szenvedett, 
vizsgálatok várnak rá, de remélik 
nincs komoly problémája, míg 
Bírónak a bokája rándult meg egy 
ütközés után. Kósa Endre, aki sé-
rülés miatt nem tudta vállalni az 
elődöntő első két mérkőzését, és 
Moldován Ervin, akinek a má-
sodik mérkőzés bemelegítésekor 
szakadt fel a füle, viszont tudják 
vállalni a találkozót/találkozókat.

Homály fedi 
a bemelegítéskor 
történt incidenst
Amint azt keddi lapszámunk-

ban is közöltük, a HSC Csíkszere-
da – Miskolci Jegesmedvék MOL 
Liga-elődöntő második mérkőzé-
sének bemelegítésekor szokatlan 
incidensre került sor. A két gárda 
néhány játékosa egymásnak esett. 
Az esemény pontos folyamatát 
senki nem ismeri, szubjektív vé-
leményekre alapozva pedig sem a 
HSC Csíkszereda vezetősége, sem 
a MOL Liga Fegyelmi Bizottsága 
nem alapoz.

Horváth László klubelnök a 
történtekkel kapcsolatban kifej-
tette: „Az incidensről csak a mi 
szemszögünkből tudunk nyilat-
kozni. Ez szerint a bemelegítéskor 
a vendégcsapat egyes játékosai 
provokálni kezdték a mieinket, 
és innen indult minden. Ismerve 
a miskolci jégkorong fejlődését és 
az abba fektetett munkát, illetve 
a róluk kialakított pozitív képet, 
sajnálom, hogy pár újonnan jött 
játékos tönkre tudja azt tenni. 
Sajnálom továbbá azt, hogy ez 

a pár játékos ilyen morális törést 
tudott okozni egy ilyen remek és 
küzdeni tudó csapatban, mint a 
Miskolci Jegesmedvék. Visszatér-
ve az esetre, mindaddig, ameddig 
hiteles szemtanúkat nem talá-
lunk nem tudunk objektív képet 
festeni a történtekről. Most is 
igyekszünk szemtanúkat keresni, 
továbbá a jégpálya térfigyelő ka-
merái által rögzítetteket is meg 
szeretnénk nézni, hogy ponto-
san tudjuk, hogy is kezdődött 
minden. Egyrészt magunknak is 
pontos képet szeretnénk kapni, 
továbbá el szeretnénk kerülni, 
hogy a későbbiekben hasonló 
esetek történjenek. Szubjektív 
vélemények alapján viszont sen-
kit nem szeretnénk sem elítélni, 
sem felelősségre vonni.”

Írásos tájékoztatást várnak
Kerey Pétert, a MOL Liga al-

elnökét is megkérdeztük a történ-
tekről, illetve arról, hogy indul-
hat-e valamilyen eljárás és esetleg 
ez vonhat-e maga után büntetést. 

Az alelnök leszögezte: „Ah-
hoz, hogy bármi következmé-

nye is legyen a történteknek, az 
alábbiaknak kell teljesülniük. A 
MOL Liga Fegyelmi Bizottsága 
jár el, ha: végleges kiállítást ért az 
eset; vagy végleges fegyelmit ért 
az eset; vagy ha sem végleges kiál-
lítást, sem végleges fegyelmit nem 
ért, de sérülés történt, és erről 
sérülésregiszter is készült. Ezek 
egyike sem áll fenn, így a Liga-FB 
nem fog eljárni, ez egészen biztos. 
Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága 
járhat el minden más esetben, 
azonban ehhez is minimum jó 

lenne, ha valami dokumentum 
rendelkezésünkre állna, például: 
eseménynapló, játékvezetői vagy 
ellenőri jelentés, videofelvétel.”

Kerey a fent említett doku-
mentumokkal kapcsolatban ki-
fejtette: „A HSC mindeddig nem 
küldte be az MJSZ-be a jegyző-
könyvet a mellékleteivel, így nem 
tudjuk, készült-e eseménynapló. 
A videofelvételt éppen most töl-
tik fel a szerverünkre, így egyelő-
re még nem tudjuk megnézni, de 
az a tippem, hogy nem lesz rajta az 
eset, mert senki nem szokott a 
bemelegítés alatt videózni. A já-
tékvezetők eddig nem jelezték, 
hogy bármiféle ilyen incidensről 
említés lenne a játékvezetői vagy 
az ellenőri jelentésben (mellesleg 
a játékvezetők nincsenek is a jé-
gen a bemelegítés alatt). A csapa-
tok közül sem jelezte egyik sem, 
hogy milyen incidens történt a 
meccs előtt. Így levélben kértem 
a két klubot, hogy írásban adja-
nak tájékoztatást.”

a műsor
Elődöntő, 3. mérkőzések: ma: 

Brassói Corona Fenestela 68 – 
Dunaújvárosi Dab.Docler (19, 
Digi Sport 2, az egyik fél har-
madik győzelméig tartó párharc 
állása: 0–2); Miskolci Jegesmed-
vék – HSC Csíkszereda (20, 
Digi Sport Plus HU, az egyik fél 
harmadik győzelméig tartó pár-
harc állása: 0–2).

További műsor: péntek, 4. mér
kőzése (ha kell): Brassó – Duna-
újváros (19), Miskolc – HSC 
Csíkszereda (20, Digi Sport Plus 
HU); vasárnap, 5. mérkőzés (ha 
kell): HSC Csíkszereda – Mis-
kolc (19), Dunaújváros – Brassó 
(20, Digi Sport HU).

kikapott a progym

Lejátszotta második mérkőzését is kedd este a Gyergyószentmiklósi 
Progym csapata a román bajnokság rájátszásában. A hazai pályán 
játszó Progym ellenfele a Bukaresti Steaua volt. A Kémenes Balázs 
által felkészített legénység végig remekül küzdött, ám a tapasztalat-
beli különbségek kijöttek a Steaua javára, akik 5–0-lal húzták be a 
találkozót. A rájátszásban a Progym, a Steaua, a Galaci Dunărea és 
a Brassói Corona Fenestela 68 érdekelt. A négyesből az első három 
kerül az elődöntőbe, ahol a MOL Liga alapszakaszának győztese, a 
HSC Csíkszereda, vár ellenfélre. Eredmény: Gyergyószentmiklósi 
Progym – Bukaresti Steaua Rangers 0–5 (0–1, 0–3, 0–1) /gól: 
Persson 2, Luşneac, Munteanu és Pisarenko/.

Ma újabb küzdelmes mérkőzésre van kilátás a Miskolci Jegesmedvék – HSC Csíkszereda között fotó: csíki Zsolt
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Csütörtök
Az év 33. napja, az év végéig 333 nap van 

hátra. Napnyugta ma 17.25-kor, napkelte 
holnap 7.34-kor. 

Isten éltesse 
Aida és Karolina nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az Aida nevünk Verdi azonos című ope-

rája nyomán honosult meg. A Karolina pe-
dig a latin–germán eredetű Karola tovább-
képzéséből származik, jelentése: legény, fiú. 

Február 2-án történt 
1933. Adolf Hitler két nappal német 

kancellári kinevezése után elrendelte a par-
lament feloszlatását. 

Február 2-án született 
1849. Pavol Hviezdoslav (Országh Pál) 

szlovák költő, író és műfordító 
1929. Vera Chytilová cseh filmrendezőnő 

Február 2-án halt meg 
1594. Giovanni Pierluigi da Palestrina 

olasz egyházi zeneszerző 
1989. Tímár Béla Jászai-díjas színész, 

rendező 
1999. Tátrai Vilmos Kossuth-díjas hege-

dűművész, kiváló művész, hangversenymes-
ter, zenepedagógus 

Helytörténeti 
évforduló

Százhatvan éve, 1852. február 2-án szü-
letett Stóoszon (Szepes m.) Imre Aurél ügy-
véd és országgyűlési képviselő. 1884-ben a 
csíkszentmártoni kerület képviselővé válasz-
totta függetlenségi programmal. 

*Kilencvenöt éve, 1917. február 2-án hunyt 
el Székelyudvarhelyen Kovács Dániel pedagó-
giai író, a Székelyudvarhelyi Református Kol-
légium tanára.

tallózó – Korunk

A maja kalendárium szerint a világvége 
borzalmasan, szívet gyönyörködtetően közel 
van. S már hogyne lenne szívet gyönyörködte-
tő, hiszen annyiszor láttuk már filmen, mesél-
tek róla látomások alapján, írtak róla tudósok, 
fikcionalisták, hogy már csak a spektákulu-
mért is megérné részt venni benne. Ezúttal 
mintha kissé más lenne a helyzet, mint koráb-
ban. Több a tudományos hárítás, nagyobb 
a jelenség mediatizálása. A Korunk februári 
száma – azzal a meggyőződéssel, hogy ezúttal 
is elmarad majd a nagy esemény – annak jár 
utána, hogy milyen területei vannak a kataszt-
rófákhoz való 2012-es viszonyulásunknak a 
katasztrófaturizmustól a katasztrófakommu-
nikációig, a klímaváltozás médiadiskurzusaitól 
a népi látomáskultúráig.
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Kiállítás
Gaál József festőművész kiállításának meg-

nyitójára látogathatnak el az érdeklődők hol-
nap 18 órakor a csíkszeredai Új Kriterion Ga-
lériába (Petőfi Sándor utca 4. szám). A tárlatot 
Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész nyitja 
meg. Támogató: Bookart Kiadó.

Izra-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a Csíki-havasokba szer-
vez túrát, melyre minden érdeklődőt szívesen 
vár. Túraútvonal: Csíkszereda – Izra-feredeje 
– Szilas-tető – Somlyó-patak völgye – Csík-
szereda. Indulás: vasárnap reggel 9 órakor a 
Hargita Vendégváró épülete előtti térről. Meg-
jegyzés: a túrán csak előzetes beiratkozással le-
het részt venni. Beiratkozni szombaton este 9 
óráig lehet a 0745–107618-as telefonszámon.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket vetítik 

a csíkszeredai Fidelitas Egyesület mozitermé-
ben: holnap 17, szombaton és vasárnap 20 órá-
tól a Ha eljő a világvége című filmet, a Conan, a 
barbár című filmet pedig ma 19 órától láthat-
ják. A Féktelen harag című filmet szombaton 
16 órától tűzték műsorra. A Zöld darázs című 
filmet ma 17, szombaton 18, vasárnap pedig 
13 órától kísérhetik figyelemmel az érdeklő-
dők. A Trója című filmet vasárnap 17 órától 
tűzték műsorra, míg a Scorpions együttes kon-
certfilmjét holnap 20 órától láthatják a mozi és 
a zene iránt rajongók. A Jégkorszak 3. részének 
vetítési ideje: szombat 11 óra; a Robinson csa-
lád titka című filmet szombaton 13, vasárnap 
15 órától kísérheti figyelemmel a közönség. A 
Sammy nagy kalandjai című mesefilmet vasár-
nap 11 órától láthatják.

Török és angol est
A csíksomlyói Salvator Étteremben ma 

Török est várja a vendégeket. Terítéken: török 
lencseleves, török rakott csirke padlizsánnal, 
mücver – gombacsíkokkal, lokma. Febru-
ár 8–9-én Angol est lesz a következő menü-
vel: krumplis póréhagyma-krémleves, sticky 
toffee pudding. Asztalfoglalás: 0266–313452, 
0741–258156. 

farsangi pályázat 

A Gyergyószentmiklósi Művelődési Köz-
pont és a Pro Terra Alapítvány – partnerség-
ben a Tanulók Házával – farsangi pályázatot ír 
ki két témában (maszkok és álarcok készítése). 
I. Álom álarc címmel 5–12 éves gyerekeknek 
hirdetnek maszk- és álarcpályázatot. Határ-
idő: február 15., szerda, du. 15 óra. II. Arcom 
az álarcom?! címmel 12–16 éveseket szólíta-
nak meg. A beérkezett munkák február 22-én 
17 órától a gyergyószentmiklósi művelődési 
házban lesznek kiállítva és díjazva. A díjazást 
gyermekkoncert, majd gyermektáncház köve-
ti. Bővebb információ: http://www.gymk.ro.

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro

– Szexuális téren egyre összehangoltabb vagyok a feleségemmel.
– Na ne mondd!?

– Igen. Tegnap például mindkettőnknek fájt a feje.
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Az úr vadászni jár

Komikus helyzetek sokasága, élő 
zene és rengeteg nevetés várja a 
nézőket a kézdivásárhelyi Városi 

Színház előadásán. Georges Feydeau Az 
úr vadászni jár című darabját szombaton 
19 órától játsszák Csíkszeredában, a Csíki 
Játékszín színpadán. 

Feydeau a klasszikus komédiák esz-
közeit használta Az úr vadászni jár című 
darabban is. A cselekmény fordulatait a 
személycserék és félreértések adják. Az Úr 
vadászni indul, miközben a családi barát 
foggal-körömmel az Úr feleségét próbálja 
„célba” venni. Az ügy nem is lenne izgal-
mas, csakhogy hamar kiderül: talán az Úr 
nem is vadászni jár. És akkor elszabadul a 

pokol. Ki vadászik kire, ki mit (kit) sze-
retne lőni. Valójában kit szarvaznak fel, 
és hogyan lehet egy egyre bonyolultabb 
helyzetből tisztán kikeveredni. Az előadás 
rendezője Kolcsár József, díszlet- és jelmez-
tervező: György Eszter m. v.

Előadások és kiállításmegnyitó

Magyar–portugál 
építészeti párhuzamok

M agyar–portugál építészeti pár-
huzamok címmel előadások-
kal egybekötött építészeti ki-

állításmegnyitó lesz Székelyudvarhelyen 
holnap 18 órától a Művelődési Ház kiál-
lítótermében.  Előadást tart Csíki Barna 
Inspiráló fejlesztések – kortárs portugál 
építészet címmel és Cseh András Szent 
Jakab-zarándokház és erdei kápolna Pan-
nonhalmán címmel. A tárlat február 24-ig 
látogatható.



Terasz
szabadidő
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Raktárhoz ment feleségül, 
hogy ne bontsák le...

R aktárhoz ment feleségül egy nő az 
Egyesült Államokban, hogy ne bont-
sák le az épületet. Az esküvő Seattle-

ben történt, a vőlegény háza táján. Az épület 
meglehetősen magányos volt, jó ideje elha-
gyatott. Menyasszonya, Babylonia Aivaz 16 
barátjával együtt még decemberben beha-
tolt az épületbe és megszállta, tiltakozásul a 
tervezett lebontás ellen.

Az esküvőre mintegy ötvenfős násznép 
verődött össze. A párt összeadó tiszteletes a 
következő kérdést intézte a menyasszonyhoz: 
„Szereted, ápolod és véded-e ezt a raktárhá-
zat?” Határozott igen volt a felelet, megtold-
va a raktárhoz költött saját verssel: „Emlék-
szel legelső találkozónkra? / Megváltoztattál, 
rávittél jóra. / Kinyitottam ajtód, s felmostam 
padlód, / mely már nem nedves, te lelkemnek 
kedves. / Védeni foglak holtomig ingatlan, / 
soha meg nem ingok, oltalmam ingatlan.”

A vőlegény nem szólt, helyette egy hatal-
mas zászlóval tudatták a vőfélyek szándékát: 

IGEN – volt olvasható a raktárra kitűzött 
lobogón. A házasság nem sikerült. A frigy 
ellenére az épület bontása már meg is kezdő-
dött, „Raktárné” hamarosan megözvegyül – 
adta hírül a Yahoo amerikai hírportál.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A térség nagy részén többnyire derült idő 
lesz, de nyugaton és délen helyenként erőseb-
ben megnövekszik, megvastagszik a fátyolfel-
hőzet. Csapadék nem várható. 

A fotót Nyisztor Ádám készítette (az alkotás a 2011-es Arc-élek pályázat II. díjazottja). Címe: Glória

Régebb az úgy volt, hogy ha valaki, mi-
közben ment az úton, egyedül beszélgetett, 
a járókelők rögtön tudták, hogy jobb nem 
kérni tanácsot tőle. Merthogy beteg. És nem 
a lába fáj. 

Ma már ez is, mint sok minden más, 
másképp van. Jön szembe egy kamasz srác, 
hosszú karjait lóbálja maga mellett, tehát 
keze szemmel láthatóan szabad, és mond. 
Gyorsan szétnézek, rajtam kívül más nincs 
a környéken, tehát velem beszél – gondolom 
én. Mire visszakérdeznék, hogy Tessék? Mit 
mondott? – a srác már két lépéssel mögöt-
tem van – a lábai is hosszak, nemcsak a kar-
jai –, és mond tovább. Önkéntelenül is elvi-
gyorodom, és arra gondolok, hogy ha tudná, 
hogy az idősebb generációnak mi jut rögtön 
az eszébe, ha az úton egymagában hango-
san beszélő embert lát, hát nem biztos, hogy 
ilyen zavartalanul járkálna.

Az említett kamaszhoz hasonló fiatal-
lal nap mint nap lehet találkozni. A tech-

nika ma már odáig fejlődött, hogy még egy 
cérnavékony drót sem látszik sehol rajtuk, 
sokszor a hosszú hajtól vagy sapkától takart 
fülükben a fülhallgató is rejtve marad, így 
valóban saját magával beszélő ember hatá-
sát keltik. Engem mindig megmosolyogtat 
a látvány, és egészen mostanig azt hittem, 
hogy ez csupán egy kamasz hóbort, gya-
korlati hasznuk nincs az ilyen kütyüknek, 
mert talán nagy dolog azt a maroktelefont 
megfogni, a fülhöz emelni és úgy beszélni, 
ha már ilyen világot élünk, hogy telefonál-
nivalóinkat az utcán intézzük?

Tegnap, mikor vastag pulóver, nagyka-
bát, sapka és két bevásárlószatyor terhe alatt 
hazafelé igyekeztem, a táskám aljában meg-
csörrent a telefon. Ekkor is szembe jött velem 
egy láthatóan egyedül beszélő fiatal lány. 
Bevallom, a röhögőgörcs most sem került el, 
de be kellett látnom, hogy lehetnek szituá-
ciók, amikor hasznos lehet az ilyen kütyü. 
Még ha a többi járókelő hülyének néz is.

Mondják a magukét
     villanás n Forró-Erős Gyöngyi 
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