
Bardóczy csaBa története 

A „Maroknyi Székely” tragédiája 
1997-ben több ezer udvarhelyi gyűlt össze a csereháti kisegítő iskola épülete előtt, hogy 

az ortodox Szeplőtelen Szív Kongregáció apácáit távozásra bírja. Egy később bizonyítékként is 
használt sajtófotón Bardóczy Csaba szakszervezeti vezető, megyei tanácsos ölében tartott egy 
apácát. Tettéért három év két hónap letöltendő börtönbüntetést kapott, de az ítélethirdetés előtt 

elmenekült az országból. A „Maroknyi Székely” név alatt ismertté vált Bardóczy azt mondja, 
még mindig nem hiszi el, hogy hazajöhet. > 5. oldal
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Panasz nélkül, 
102 évesen

Rugonfalván, szobájában 
híradástól hangos tele-

vízió társaságában találtunk 
Szőke Ferencre, aki tavaly decem-
berben töltötte 102. életévét. 
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Magába roskadva. Bardóczy Csabát megviselték a történtek foTó: cSALádI ALbum
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hargitanépe 

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3420î
1 amerikai dollár USd 3,3295ì
100 magyar forint hUF 1,4812î

3harmadszor is 
találkoznak a veteránok

Hányan is vagyunk?
Van még egy elgondolkod-

tató tény: a hivatalos becslések 
szerint közel egymillióra tehető 
azok száma, akikről nem volt, 
aki nyilatkozzon, vala-
mint azoké, akikkel nem 
sikerült „kapcsolatot te-
remteni”, azaz nem kerültek be 
a népszámlálás látókörébe. 
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         Hecser zoltán

4 Székely zászlók 
nyomában

Még nem volt gond
a havazás miatt

Ungureanut
jelölték 

kormányfőnek
Mihai Răzvan Ungureanut je-

lölte Traian Băsescu 
államfő a miniszterelnöki 
pozícióra, miután tegnap 
reggel Emil Boc kormányfő benyúj-
totta lemondását. 
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Bögöz önkormányzata meg-
szavazta saját költségvetését: 
idén (is) kevesebből kell gaz-
dálkodnia. A nyolc faluból álló 
udvarhelyszéki község adósság 
nélkül zárta a tavalyi évet, ha 
sikerül ezt idén is kivitelezni, 
már ez is eredményként köny-
velhető el – vélekedik Mihályi 
Ferenc polgármester.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Nem tekinthető gazdag 
évnek a tavalyi esztendő, 
viszont ami pénz volt, azt 

sikerült úgy beosztani, hogy sikeres 
beruházásokkal is büszkélkedhet a 
település – tájékoztat Mihályi Fe-
renc polgármester. A nyolc falut 
magában foglaló község pályáza-
tokból próbálta pótolni szegényes 
költségvetését, a megyei tanácsnál 
tizenkét projekttel pályázott sike-
resen – többnyire infrastrukturális 
fejlesztésekre. Tizenharmadikként 
a Hargita Megye Tanácsa Kisvíz 
programja említhető, melynek kö-
szönhetően az addig ivóvízrend-
szer nélküli Mátisfalván is meg-
nyílhattak a csapok.

Világbanki pályázattal sike-
rült felújítani az község iskoláját, 
komoly feladatnak bizonyult a 
tíz százalékos önrésznek, 72 ezer 
lejnek az előteremtése. Tavalytól 
önkéntes tűzoltóalakulata van a 
településnek, a karcagi tűzoltók 

nemcsak kiképzésüket segítet-
ték, hanem védőfelszereléseket 
és egy veterán tűzoltóautót is 
adományoztak a bögözieknek. A 
negyvenéves jármű kifogástalan 
állapotban érkezett,  átadáskor 
mindössze 23 ezer kilométert 
tudott maga mögött. Átadáskor 
a karcagi küldöttség egyik tagja 
mosolyogva jegyezte meg, hogy a 
jármű első kulcsra indul.

Idén nehezebb lesz
A 2012-es büdzsé még a 2009-

2010-es évhez képest is jóval ki-
sebb.

– Ennek ellenére vannak  cél-
kitűzéseink – mondja az elöljáró. 
– Tizenhárom projekttel pályáz-
tunk sikeresen a megyei tanácsnál 
186 ezer lej értékben, így folytat-
hatjuk az aszfaltozást és a kultú-
rotthonok felújítását. Két játszó-
tér létesítését tervezzük, s tovább 
épülhetnek a ravatalozók is. Az 
idei tervek között szerepel még a 
bögözi régi mérlegház közösségi 
házzá való átalakítása, a sportpá-
lya felújítása, valamint a vízháló-
zat bővítése.

– Most már minden faluban 
vannak tűzcsapok és továbbiak 
felszerelését tervezzük – tájékoz-
tat a polgármester, példaként em-
lítve a legutóbbi tűzesetet, amikor 
a hivatásos tűzoltók érkezésekor 
az önkéntesek már a helyszínen 
harcoltak a lángokkal.

Rugonfalván, csendes környe-
zetben, de szobájában híradástól 
hangos televízió társaságában, 
kályha mellé húzódva, mosolygó-
san melegedve találtunk Szőke 
Ferencre, aki decemberben töl-
tötte 102. életévét. Előre egyez-
tettük a találkát a rá vigyázó 
Erzsike nénivel: korábban is vol-
tunk a bácsinál, de akkor nem 
hallotta kopogásunkat.

Bartha Noémi

Feri bácsi szemüveg nélkül 
olvas és ír, szebben, mint ré-
gen, csak a hallása romlott 

meg nagyon. Mesélt a gyerekkori 
csínytevésekről, fiatalkori legen-
dás bátorságáról, szakmájáról, a 
szíjgyártásról, szerelméről, ké-
sőbbi feleségéről, valamint népes 
családjáról. Mikor legkedvesebb 
éveiről kérdeztem, gondolkodás 
nélkül rávágta: amikor párjának 
udvarolt, amikor meghódította.

Szikrányi panaszkodás, ke-
sergés sem volt szavaiban. Csak 

amiatt sajnálkozott, hogy szűk 
tíz évvel ezelőtt eldőlt a bicik-
livel, s azóta nem tud bejárni a 
városba. Pedig kilencven-egyné-
hány évesen is hetente megitta 
a kis édeskét az egyik keresztúri 
bárban.

– Nem tiszta erőset ittam, 
akik azt ittak, azokat már rég 
eltemették. Soha nem is cigaret-
táztam, így tehát a hosszú élet 

titka – magyarázta nekünk. A 
biciklis baleset felelevenítésekor 
büszkén húzta ki magát: sike-
rült úgy elesni, hogy a fejét nem 
ütötte meg.

Amikor búcsúzáskor megígér-
tük, hogy egy hét múlva jövünk 
az „édeskével” és a róla szóló új-
ságcikkel, azt válaszolta: „Ipar-
kodjon kedves, mert ki tudja, 
megvárom-e...”

közélet

Körkép
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MEgSzavazták a költSégvEtéSt

Bögöz (is) kevesebből 
gazdálkodhat

látogatóban Rugonfalván

Panasz nélkül, 102 évesen

A hosszú élet ritka. Feri bácsi túl van a tizedik ikszen fotó: bartha noémi

Tavalyi adomány az önkénteseknek. Első kulcsra indul fotó: archív

> Díjazott a korondi önkormány-
zat. A 12. Lőrincz Márton Nemzetközi 
Emlékverseny alkalmával Korond köz-
ség önkormányzata négy olyan sporto-
lót jutalmazott, akik az elmúlt évben 
aranyéremmel tértek vissza az országos 
bajnokságról. Katona Mihály polgár-
mester megjegyezte, ezzel az egyszeri 
anyagi juttatással egyrészt a birkózók 
remek teljesítményét próbálták meg-
hálálni, ugyanakkor a község fiataljait 
szeretnék ösztönözni, érdeklődésüket 
felkelteni a birkózás iránt. A település-
vezető elárulta, az utóbbi időben némi 
passzivitást tapasztalt a korondi fiata-

lok körében, az iskolákban egyre keve-
sebben jelentkeznek olyan gyerekek, 
akik alkalmasak a birkózói pályára és 
érdeklődést is mutatnak iránta.

– A prémiumokkal talán sikerül 
motiválni a többieket is, ugyanakkor 
további sikerekre ösztönözni orszá-
gos bajnokainkat: Kovács Krisztiánt, 
Lőrincz Norbertet, Vajda Sándort és 
Juon Mihályt – mondta a korondi te-
lepülésvezető, aki nem feledkezett egy 
ötödik birkózóról, Molnos Peti Sán-
dorról sem, aki az országos bajnoki cím 
mellett Eb-részvétellel is büszkélked-
het, tavaly pedig a világbajnokságon 

is indult. A polgármester ugyanakkor 
köszönetet mondott a háttérben tevé-
kenykedő szakembereknek is: Józsa Gá-
bornak, valamint a Székelyudvarhelyi 
ISK két edzőjének, Bodrogi Csabának 
és Katona Lászlónak.

> Kényszerpihenőn a diákok. Teg-
nap a homoródszentpáli iskola har-
minckét diákja számára szünetelt a ta-
nítás. A homoródszentmártoni Román 
Viktor Általános Iskolához tartozó 
tanintézményben a hőközpont meghi-
básodása miatt kellett felfüggeszteni 
az oktatást. Ez azonban csak az 5–8. 

osztályos tanulókat érintette, az elemi 
osztályba járók esetében ideiglenes 
áthelyezéssel sikerült áthidalni a gon-
dot. Homoródszentpál nem az egyet-
len Hargita megyei település, ahol 
tegnap nem lehetett tanítani, három 
gyergyóremetei napköziben szintén a 
hideg miatt kellett felfüggeszteni az 
oktatói munkát.

Országos szinten a megyei tanfel-
ügyelőségek kérésére ma és holnap 
Botoşani, Iaşi, Vaslui, Vrancea, Brăila, 
Tulcea, Ilfov, Călăraşi, Olt, Ialomiţa 
és Buzău megyék, illetve Bukarest ösz-
szes iskolájában szünetel az oktatás.hí
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A háziállat kiválasztása na-
gyon fontos mozzanat, mivel 
a nekünk megfelelő tempera-
mentum elengedhetetlen az 
igazi társ megtalálásához. Az 
elkövetkezőkben a kiskutyák-
ra fogok összpontosítani. 

Nem minden kiskutya 
való bármelyik gazdának. Ha 
családi kutyát szeretnénk, ak-
kor ajánlatos egy csendesebb, 
nyugodtabb egyedet választani, 
főleg, ha első kutyás gazdák va-
gyunk. Ha viszont őrző-védő 
kutyát szeretnénk, akkor jobb 
egy pörgősebbet, érdeklődőbbet, 

de kiegyensúlyozottabbat venni. 
Soha ne válasszuk a félénk, visz-
szahúzódó egyedeket, mert ezek-
ből nem tud, még a legjobb neve-
léssel sem, megbízható kedvenc 
válni. Általában ezek a kutyák 
félelemből túl agresszíveké, ke-
zelhetetlenné válnak. Egyedünk 
kiválasztásánál az egész alom le-
gyen jelen, s nagyon fontos, hogy 
a kiskutya válasszon ki minket: 
guggoljunk le előttük, és amelyik 
a legnagyobb érdeklődést tanú-
sítja irántunk, amelyik odaszalad 
hozzánk minden feltétel nélkül, 
azzal foglalkozzunk tovább. 
Ugyanakkor nagyon fontos, 
hogy mindig ellenőrizzük a kis-
kutya hallását. Sajnos vannak 
olyan fajták, amelyeknél na-
gyon gyakori a teljes vagy rész-
leges süketség. Ide sorolnám a 
teljesen fehér színű vagy nagy 
százalékban fehér fajta kutyá-
kat (dalmata kutya, argentin 

dog, fehér boxer). A kiskutya 
hallásának ellenőrzése nagyon 
egyszerű. Egy erőteljes tapsolás 
a háta mögött, vagy egy kulcs-
csomó leejtése egyértelmű teszt-
ként működik. Ha kiskutyánk 
észre sem veszi ezeket az erőteljes 
hangokat, máris gyanút fogha-
tunk a hallását illetően. Gyenge 
idegrendszerre utal, ha elszalad, 
esetleg vinnyogva meghúzódik. 
Abban az esetben, amikor kiállí-
tási kutyát szeretnénk vásárolni, 
egyik feltétel a teljes és szabályos 
fogazat, mert ennek hiánya ki-
záró jellegű a versenyeken.

Ha már kiválasztottuk ked-
vencünket, megbeszéltük a 
tenyésztővel az árát, előkészí-
tettük a tartási helyét, már csak 
annyi dolgunk marad, hogy  iz-
galommal várjuk kis állatunk 
érkezését.

Dr. Sándor Zsolt állatorvos

Házi kEdvEnc a kiSkutya kiválaSztáSa

„A kutya éppen némaságá-
val válik mindennél értékesebbé: 
társaságában az ember rátalál 
a lelki békére, ahol a szavak el-
vesztik minden jelentőségüket...” 

 John Galsworthy



Körkép
társadalom

A helyszín még ismeretlen, 
de a dátum már biztos: 2012 
májusának utolsó szombatján 
harmadszorra is találkoznak a 
veteránok és volt hadifoglyok 
Udvarhelyszéken. Gál Barna öt-
letgazda elárulta, újabb telepü-
lések bevonásával, veteránjaik 
meghívásával idén bővítené a 
találkozó „határait”, ebben szá-
mít azon civil szervezetek és 
önkormányzatok segítségére, 
amelyek szívesen társulnának 
az esemény megszervezéséhez.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A találkozó megszervezésé-
nek ötletgazdája és főszer-
vezője Gál Barna, a Szent 

László Kistérségi Társulás mene-
dzsere 2010-ben Ócfalvára hívta 
össze a ma már nyolcvanas-kilenc-
venes éveikben járó háborús vete-
ránokat. A kistérségi társulás négy 
községéhez (Felsőboldogfalva, 
Kányád, Székelyderzs, Bögöz) a 
tavalyi, kányádi találkozón továb-

bi három (Farkaslaka, Máréfalva, 
Oroszhegy) csatlakozott, idén 
pedig már egész Udvarhelyszék 
területéről szeretnék találkozóra 
hívni az öreg bakákat, akiknek 
annak idején a háború nem ért 
véget a fegyverek elhallgatásával. 

– Nagyon szeretnénk idén 
Zetelakát, Székelykeresztúr és 

Korond térségét, valamint a 
Homoródmentét bevonni a ren-
dezvénybe – mondta Gál Barna, 
hozzáfűzve, évrőlévre próbálnak 
egyre több veteránt meghívni. 
Sajnos az élet rendje ebbe igen-
csak beleszól, az első találkozó 
részvevői közül kilencen ugyanis 
már nem érték meg a másodikat.

A hívó szó
Ahhoz, hogy az idei találko-

zó hívó szava minél több helyre 
eljusson, Gál Barna számít azon 
önkormányzatok és civil szerveze-
tek segítségére, amelyek szeretnék 
megtisztelni saját hőseiket azzal, 
hogy ellátogatnak hozzájuk, el-
beszélgetnek velük, beszerzik az 
elérhetőségeket, lehetőséget adva 
ezzel a veteránok meglévő adatbá-
zisának bővítésére. Tavaly például 
több szervezet és alapítvány is 
társszervezőként segítette a mun-
kát, például a Máréfalvi Rozetta 
Ifjúsági Egyesület, az Oroszhegyi 
Kulturális és Ifjúsági Egyesület, 
vagy a Farkaslaki Fiatal Fórum.

Mint kiderült, a tavalyi ren-
dezvény óta megnőtt az érdeklő-
dés a találkozó iránt, több telepü-
lés is felajánlotta, vállalná a házi-
gazda szerepét.

– Talán pályázatot kellene hir-
detni. Olyan sok pénzbe ugyan 
nem kerül az esemény megszervezé-
se, de egyedül nehéz bejárni az utat 
az anyagiak beszerzéséhez, ilyenkor 

jól jön minden segítség – véleke-
dik Gál Barna. Felhívja mindazok 
figyelmét, akik besegítenének az 
öreg bakák felkutatásába, esetleg 
társulnának az esemény megszerve-
zéséhez, jelentkezhetnek a gbarna@
gmail.com e-mail címen.

A főszervező elárulta, töb-
bet, szebbet, jobbat remél az 
idei rendezvénytől. Új ötletek-
kel gazdagítaná a programot, 
anélkül, hogy az alapötlet kü-
lönösebben változna. Mint 
mondja, az eddigi találkozók-
nak az volt az egyik legnagyobb 
eredménye, hogy lehetőséget 
adtak a veteránoknak a megis-
merkedésre, sőt az újraismerke-
désre. A találkozókon ugyanis 
gyakran kiderült, hogy az öreg 
bakák korábban ismerték egy-
mást, mégis ismeretlenként ül-
tek le egymás mellé, mert hát az 
évtizedek alatt megráncosodtak 
az arcok, s a nevek is feledésbe 
merültek. Több mint fél évszá-
zadnak kellett eltelnie, hogy új-
ból ismeretséget kössenek.

HAGYOMÁNY TEREMTŐDIK

Harmadszor is találkoznak a veteránok
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A 2011-es népszámlálást követően, pontosabban no-
vember 1-jén az Országos Statisztikai Intézet gyorsjelentést 
hozott nyilvánosságra, amely szerint a népszámlálás során 
19 599 506 személyt számoltak meg, illetve 8 387 153 la-
kást írtak össze. Már akkor nyilvánvalóvá vált az, amit 
a demográfusok, a szociológusok előrevetítettek: Románia 
népessége 20 millió alá csökkent. Ezt erősíti meg a múlt 
hét végén kiadott ideiglenes adatközlés is: Románia stabil 
lakosságának száma 19 042 936. A beazonosított lakos-
sági kategóriák a következők: népszámláláskor jelen lévő sze-
mély 18 384 049, ideiglenesen távol lévő pedig 658 887 
személy. E két kategória adja a stabil lakosságszámot. 
Ugyanakkor 910 264 főt tesz ki azok száma, akik huza-
mosabb ideig, pontosabban huzamosabb időre eltávoztak 
romániai lakhelyükről legalább egy 12 hónapos időszak-
ra. Továbbá 301 666 olyan személy találtatott, aki idő-
legesen volt jelen. Ezek szerint a bejegyzett népességszám 
meghaladja a 20 milliót, nevezetesen 20 254 866 főt tesz 
ki. Ennyit írtak tehát össze. Igen ám, de a nemzetközileg 
is elfogadott gyakorlat szerint a népszámlálásnak a stabil 
lakosságra vonatkozóan kell választ adnia. Ezek szerint 
viszont kevesebben vagyunk, mint 20 millióan.

A most közölt számadatokból az is kitűnik, hogy az 
összeírt lakosság száma nagyobb, mint a november 1-jei 
gyorsjelentésben szereplő szám, így a laikusnak nehéz el-
igazodnia a népességre vonatkozó adatok között. A mérv-
adó – s így kell elfogadnunk – a stabil lakosság, ami vi-
szont valamicskével haladja meg a 19 milliót. Kételyek 
azonban megfogalmazódnak. Például vitatható az, hogy 
csak mintegy 910 000 hazánkfia tartózkodik huzamo-
sabb ideje külföldön. Sokszor hallottunk arról, hogy akár 
a 2 milliót is meghaladhatja a külföldön munkát válla-

ló vagy munkát kereső román állampolgárok száma, sőt 
voltak, akik hárommilliós létszámot is megkockáztattak, 
tehát valószínűsíthető, hogy a huzamosabb ideig külföldön 
tartózkodókra vonatkozó számadat nem fedi a valóságot. 
Hallani arról, hogy itthon tartózkodó családtagok, isme-
rősök nem nyilatkoztak a külföldre távozottakról, mint 
ahogy arról is, hogy azokat ideiglenesen külföldön tartóz-
kodóknak nyilvánították az itthon lévők. Mi is tudunk 
olyan konkrét esetről, amikor a szülők – bár már több éve 
külföldön dolgoznak – itthon élő nagykorú gyermeke azt 
nyilatkozta, hogy „szabadságra utaztak két-három hétre”. 
Az ideiglenesen külföldön tartózkodók száma is túlzottnak 
tűnik. Nehezen képzelhető el, hogy néhány hónapra vagy 
még annál rövidebb időszakra több mint 600 000 román 
állampolgár utazott volna a népszámlálás időpontjában 
külföldre. Van még egy elgondolkodtató tény: a hivata-
los becslések szerint közel egymillióra tehető azok száma, 
akikről nem volt, aki nyilatkozzon, valamint azoké, akikkel 
nem sikerült „kapcsolatot teremteni”, azaz nem kerültek 
be a népszámlálás látókörébe. Ez főleg egyes nagyvárosok, 
Bukarest, Temesvár, Iaşi, Konstanca esetében mutatkozott 
meg. Azt is hallani, hogy főleg a romák esetében feltéte-
lezhető az összeírásból való nagyobb arányú kimaradás. 

Ugyanakkor egyes elemzők szerint a huzamosabb ideig 
külföldön tartózkodók tekintetében is jelentős arányt kép-
viselhetnek a romák. 

Az is joggal feltételezhető, hogy egyesek összemosták az 
ideiglenesen külföldön tartózkodás tényállását a huzamo-
sabb eltávozáséval. Így aztán valóban nehéz képet alkotni 
arról, hogy ténylegesen hány román állampolgár is tar-
tózkodik már több mint egy éve külföldön. Ennek ugyan 
nincs semmi jelentősége a stabil lakosság szempontjából, de 
társadalmi megközelítésben igen. Ami a stabil lakosságot 
illeti, illetve annak csökkenését, némi hozadékkal is szá-
molhatunk: ha ehhez viszonyítjuk a GDP-t, akkor kedve-
zőbb eredményre jutunk, automatikusan megnövekszik az 
egy főre jutó hazai GDP. Van viszont hátránya is: vannak 
olyan uniós pénzalapok, amelyek lehívása tekintetében 
megvan a maga szerepe az adott ország, az adott régió 
vagy akár az adott település stabil lakosságszámának is. 

A lakásösszeírás tekintetében némi meglepetést jelent-
het az, hogy a most közölt adatok szerint a konvencionális 
lakások száma nagyobb, mint az, amely a november 1-jei 
gyorsjelentésben szerepelt. A mostani adatok szerint ezek 
száma 8 450 607, a gyorsjelentésben viszont 8 387 153 
szerepelt. Ennek is megvan a maga jelentősége például ab-
ban a tekintetben, hogy egy lakásra hány lakos jut.

A végleges és részletes adatokra még várni kell. De 
addig is lesz, amit megemészteni, lesz, amit értékelniük, 
elemezniük a demográfusoknak, a szociológusnak, a gaz-
dasági szakértőknek, s nem utolsósorban a kormányzati 
szerveknek.

Hányan is vagyunk?
           NézőpoNt n Hecser Zoltán



Jelmezes korcsolyázásra hívja 
a székelyudvarhelyi fiatalokat 
az Udvarhelyi Fiatal Fórum: 
szombaton ismét megrendezik 
a jégkarnevált. A szervezők 
szerint kicsitől nagyig mindenki 
talál majd kedvére való szóra-
kozást. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A jégkarneválra minden 
fiatalt várnak a napközis-
től az egyetemistákig. A 

városi korcsolyapályán zajló prog-
ramot két részre osztják: délelőtt 
tíztől egy óráig az alsó tagozatos 
lurkóké lesz a terep, délután négy-
től este hatig a nagyobbak fogják 
uralni a korcsolyapályát. Délelőtt 
a szórakoztató játékokon lesz a 
hangsúly, lesz jelmezbemutató, 
jeges bowling és cukorkagyűjtés. 
Délutánra komolyabbra fordul a 
jeges mulatság: ötfős csoportok 
ügyességi próbákon mérhetik 
össze tudásukat. Estére kiderül, 
melyik csapat lesz a legjobb kö-
télhúzásban, akiknek ugyanakkor 
jégtáncban is produkálniuk kell. 

Mindeközben a versenyzőket 
ajándék teával és zsíros kenyérrel 
is megvendégelik, s természetesen 
nyereményben sem lesz hiány.

– Mindazoknak, akik jelmez-
ben, illetve maszkban érkeznek, a 
belépés díjtalan lesz – nyilatkozta 
lapunknak Vass Orsolya, a karne-
vált szervező UFF alelnöke. Azok 
sem lesznek kizárva a pályáról, 
akik csupán korcsolyázgatni sze-
retnének, hiszen a szokásos belé-
pő ellenében ugyanúgy részt ve-
hetnek a rendezvényen. Az egész 
napos programot korcsolyabállal 
zárják, előtte kiosztják a díjakat, 
emléklapokat.

Többen, többet 
korcsolyázunk
Nagy népszerűségnek örvend 

a székelyudvarhelyi korcsolyapá-
lya, Bálint Attila, a polgármes-
teri hivatal sajtóreferense szerint 
hétvégéken négyszáz és ötszáz 
közé tehető a látogatók száma. El-
mondta, hogy a tavalyi évhez ké-
pest sokkal nagyobb az érdeklő-
dés, ami annak tudható be, hogy 
idén sokkal jobban kedvez az idő-

járás a pályának. A polgármesteri 
hivatal is tett azért, hogy javuljon 
a jég minősége, s külön figyelmet 
fordítottak a pályán kívüli körül-
mények javítására.

A korcsolyapálya nyitvatar-
tási ideje délelőtt tíztől tizenkét 
óráig tart, míg délután öttől este 
nyolcig nyit ki újra a létesít-
mény. Amennyiben óvodák vagy 
iskolák jelzik igényüket, akkor 
a pályát napközben bármelyik 
órában kinyitják és bérmentve 
bocsátják a csoportos korcsolyá-
zók rendelkezésére.

– Csupán egy kérést kell leten-
ni a polgármesteri hivatalba két-
három nappal a korcsolyázás előtt 
– tudatta a sajtóreferens. Bálint 
lapunk kérdésére elárulta, idén 
még nem érkezett módosító javas-
lat a nyitva tartással kapcsolatban. 
Mint megtudtuk, az elmúlt évek 
javaslatai alapján választották ki a 
mostani időpontot.

– Megtörténhet, hogy néhány 
embernek nem jó ez az időpont, 
azonban a nagy többségben nem 
merült fel az igény a változtatásá-
ra – fogalmazott Bálint Attila.

Jóllehet sárga kódjelzés van ér-
vényben, tegnap délutánig Ud-
varhelyszék településein nem 
okozott gondot a közlekedésben 
az újabb kiadós havazás.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Egyelőre nem volt elaka-
dás, megfelelően pucolták 
mind a megyei, mind pedig 

az országutat – mondta kérdésünk-
re Péter Zoltán, Siménfalva község 
polgármestere. Oroszhegyen is ha-
sonló a helyzet: Bálint Elemér Imre 
polgármester szerint ha továbbra 
is hull a hó, akkor az út széli hó-
torlaszokkal gyűlhet meg a bajuk. 
Szőcs László, Etéd elöljárója sem 
panaszkodott: takarítás szempont-
jából három típusú besorolásba es-
nek megyei útjaik, amelyek közül 
a Peszente-tetőn szokott a legtöbb 
fennakadás lenni.

– A községben eddig még nem 
volt baj: az utak természetesen fe-
hérek, de mindenhol el vannak ta-
karítva, a buszok és a mentők is jól 
tudnak haladni. Siklód felé eléggé 
keskeny az út, még nyáron is ne-
hezen járható, igaz, legfeljebb két 
teherautó találkozásánál lehet baj – 
mondja Szőcs László.

Csiszér Botond Benedek, a Har-
gita megyei tanács útügyi igazgatója 
sem számolt be fennakadásokról.

– Sűrűn havazik, de minden 
rendben van: idén különben 
egyetlen megyei úton sem volt 
gond. Jobb helyzetben vagyunk, 
amióta a téli gumi használatát kö-
telezővé tették – mondja Csiszér.

Az Országos Meteorológiai 
Intézet előrejelzése szerint térsé-
günkben továbbra is sárga kód-
jelzés van érvényben. A viharok 
ma délutánig teljesednek ki, a kód 
február 8-ig tart.

A megyei tanács RMDSZ-es 
frakcióvezetőjének, Becze Ist-
vánnak a sajtóközleményére 
sajtóközleménnyel válaszolt az 
MPP szóvivője.

Molnár Miklós leszöge-
zi: idei költségvetésé-
ből Székelyudvarhely 

618 500 lejre számíthat, amelyből 
437 500 lej a régi szeméttelep be-
zárására fordítandó. „Ez az összeg 
eredetileg úgy szerepelt a megyei 
költségvetésben, mint esővíz-el-
vezetési projekt az Éltetőkút–
Cserehát zónában, és éppen azért 
változott meg időközben a ren-
deltetése, mert mi számon kér-
tük Borboly Csaba elnök tavalyi 
ígéretét. Bizonyára tudja, tisztelt 
frakcióvezető úr, hogy a régi sze-
méttelep bezárására szánt 437 
500 lej csak 15 százalékát képezi 
annak az összegnek, amely ma 

Székelyudvarhely rendelkezésére 
áll. Azt viszont, gondolom, nem 
tudja, hogy a fennmaradó 85 
százalékát éppen az a kiprivati-
zált közműszolgáltatás biztosítja, 
amelyet Ön elmarasztal. Olyan 
körülmények között marasztalja 
el, hogy – ameddig a megye többi 
része még mindig csak álmodik 
egy európai uniós előírásoknak 
megfelelő szeméttelepről, addig 
Székelyudvarhely ezt már rég 
»megcsinálta«.

A számok, frakcióvezető úr, 
makacs dolgok. Egy viszonylag 
egyszerű matematikai művelettel 
rájöhetünk, hogy – a PR-fogásnak 
is minősíthető 437 500 lej mel-
lett – Székelyudvarhely mindössze 
181 000 lejjel számolhat a megyei 
költségvetésből. És ez kevesebb, 
mint amennyivel Varság (192 500), 
Almás (182 500) vagy éppenséggel 
Máréfalva (181 500) számolhat.”
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Korcsolyára fel!
télI útvISzonyok

Még nem volt gond
a havazás miatt

nyIlAtkozAtháBorú

Válaszra válasz

> Autótolvajok a Kalondán. A 
Kalonda-tetőn csípték el a Hargita megyei 
rendőrök azokat a tizennyolc éves fiatalo-
kat, akik Marosszentgyörgyről loptak el 
egy autót. A marosvásárhelyi ifjak pechjére 
az autóból kifogyott az üzemanyag, ezért 
kénytelenek voltak félrehúzni – az út szélén 
parkoló kocsi gyanús volt a rendőröknek.

> Oszlopnak ütközött. Egy het-
venéves sofőr csapódott az oszlopnak 
Zetelakán. S. P. haszongépjárművével 
egy kanyarban megcsúszott, elvesztette 
uralmát és a havas úttesten a szemközti 
sávra átsodródva egy útszéli oszlopnak 

ütközött. A balesetben a jármű 59 éves 
utasa könnyebben megsérült.

> Székely zászlók nyomában. Kék-
arany vagy piros-fekete, Kis székely zász-
lótörténet címmel tart előadást Város-
falván Mihály János. A Hargita Megyei 
Hagyományörzési Forrásközpont munka-
társa a Városfalvi Unitárius Egyházközség 
gyülekezeti termében különböző korok 
használatos zászlóit mutatja be február 
12-én 18 órától. – 1989 után számos lo-
bogót használtak a különböző rendezvé-
nyeken, sőt külön tájegységekeként is el 
lehet különíteni őket, hiszen elég változa-

tosan „propalgálták” őket. A történeti ku-
tatások bebizonyították, hogy a kék-arany 
zászlónak van történeti hagyománya. A 
piros-fekete inkább a népviseletből átvett 
motívum. A kék-arany előképeinek – 
amelyre visszavezethető az egész Erdélyi 
Fejedelemség – felkutatását már 2000 és 
2003 között elvégezték, ennek alapján al-
kották meg a ma is széles körben használt 
székely zászlót – mondta el lapunknak 
Mihály János. Az előadás bevezeti eze-
ket az előképeket, folyamatában mutatja 
be a székelyek által használt zászlókat a 
különböző korokban, majd az 1989 után 
elterjedt zászlókról is szó esik.hí
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Tavalyi korcsolyázók. Idén is beöltöznek fotó: balázs attila
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1997-ben több ezer udvarhelyi 
gyűlt össze a csereháti kisegí-
tő iskola épülete előtt, hogy az 
ortodox Szeplőtelen Szív Kong-
regáció apácáit távozásra bírja. 
Néhányukat ölben vitték ki az 
épületből – egy később bizonyí-
tékként is használt sajtófotón 
Bardóczy Csaba szakszerve-
zeti vezető, megyei tanácsos 
ölében tart egy apácát. Tetté-
ért három év két hónap letöl-
tendő börtönbüntetést kapott, 
de még az ítélethirdetés előtt 
elmenekült az országból. Je-
lenleg – bár büntetése elévült – 
Budapesten él, ahol jobboldali 
rendezvények tömegszervező-
jeként „Maroknyi Székely” név 
alatt vált ismertté. Azt mondja, 
kint sem jó, honvágya van, de 
még mindig nem hiszi el, hogy 
hazajöhet. 

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

Bardóczy Csaba a kilencve-
nes évek második felében 
a székelyudvarhelyi Gábor 

Áron fémipari üzem szakszerveze-
ti vezetője volt, illetve RMDSZ-
es színekben a megyei tanácsban 
is képviselte Székelyudvarhelyt, 
ahol a jogi bizottságot vezette. 
1997-ben – amikor már veszni 
látszott a csereháti kisegítő is-
kola –  a helyi tévében szólította 
fel munkatársait, hogy vonulja-
nak ki a Cserehátra. Több ezren 
vontak élőláncot az épület köré, 
az apácák viszont nem akarták 
elhagyni az épületet, ezért karban 
vitték ki őket – az egyik újságban 
is leközölt fotón Bardóczy Csaba 
látható egy apácával az ölében. Az 
akció során senki nem sérült meg 
– az apácák a rendőrséghez adott 
beadványukban nem is kérték 
Bardóczy felelősségre vonását. A 
rendőrség a közrend megbontása, 
illetve nem engedélyezett tüntetés 
szervezéséért pénzbüntetésben 
részesített néhány udvarhelyit, 
köztük Bardóczyt is. Egy ideig 
úgy tűnt, nem lesz nagyobb vissz-
hangja a történteknek...

Egy fénykép „buktatta le”
A helyi újságban leközölt 

fényképet viszont átvették ro-
mán lapok is, melyek apácaverés 
címszó alatt etnikai konfliktus-
ról, sőt, etnikai tisztogatásról 
beszéltek. Az Adevărul szerint 
ökölcsapásokkal zavarták ki az 
apácákat a házból. Az országos 
porkavarás végül odáig fajult, 
hogy az ügyészség 1998-ban 
magánlaksértés vádjával pert 
kezdeményezett Bardóczy ellen, 
aki az akkori törvények szerint 
tettéért két évtől hét évig ter-
jedő szabadságvesztésre számít-
hatott. Súlyosbította helyzetét, 
hogy még ugyanabban az évben 
jogosítvány nélküli vezetésen ér-
ték, amiért hat hónaptól három 
évig terjedő börtönbüntetés 
vagy nagyobbacska pénzbírság 
járt. Bardóczy szerint csapdába 
csalták, hiszen havonta ideig-

lenes engedéllyel közlekedett, 
mely a tettenérése előtti napon 
veszítette érvényét, s mulasz-
tását kihasználva csaptak le rá. 
Alapfokon Székelyudvarhelyen 
két évet kapott, a megyei tör-
vényszék is hasonlóképpen dön-
tött, az ügyészség viszont keve-
sellte a büntetést, így fellebbe-
zett. Bardóczy története számos 
közéleti szereplőt szólásra kész-

tetett: politikusok, írók, költők 
álltak ki mellette, Udvarhelyen 
aláírásgyűjtést is szerveztek. A 
Magyarok Világszövetsége Er-
délyi Társasága nyílt levelében 
tudatta: Bardóczy meghatározó 
szerepet vállalt Cserehát-ügy-
ben, jelentős mértékben ezzel 
függ össze az ellene folytatott 
bűnvádi eljárás. „A romániai 
börtönviszonyok ismeretében 
alapos okunk van feltételez-
ni, hogy egy esetleges börtön-
büntetés végrehajtása során 
Bardóczy Csaba testi épségét 
is veszély fenyegeti” – írták. 
A szakszervezetisen viszont 
semmi sem segített, ügyében 
az utolsó döntés 2000. június 
27-én született: a marosvásár-
helyi táblabíróság három év két 
hónap letöltendő börtönbünte-
tést szabott ki rá. Bardóczy az 
ítélethirdetés előtt elmenekült 
az országból. 

Agitátor, tömegmozgósító
A csereháti események kulcs-

figuráját Budapesten telefonon 
értük utol. A vonal másik végén 
békés, kiegyensúlyozott, nyugodt 
hang szólalt meg. Megtudtuk, az 
ítélethirdetés napján, 2000. június 
27-én ment ki Magyarországra. A 
kezdeti időszakban szakmájában 
helyezkedett el, fémforgácsoló-
ként kereste kenyerét. Mint me-
sélte, egymás után omlottak ösz-
sze a vállalkozások, egyik céget a 
másik váltotta, jó pár helyen dol-
gozott, 2006 óta viszont nincsen 
állandó munkája.

– Nem találok munkát, alkal-
mit is alig, sehol sem tudok elhe-
lyezkedni kormányellenes csele-
kedeteim miatt, a cégek között 
ugyanis megy a hírem. Örülnek 
nekem, aztán mikor megnézik, ki 
vagyok, mehetek is. Olyan is volt, 
hogy az adóhatóság szólt a cégre: 
sűrű ellenőrzés lesz, ha maradok – 
kezdett bele történetébe Bardóczy, 
aki jelenleg egy budapesti honvéd-
szállóban lakik, mert amíg dolgoz-
hatott, kiképzőtiszt is volt. 

– Magyarországon is elég ko-
molyan belevegyültem a politiká-
ba, mindig az ellenzéki oldalon, 
hiszen azt vettem észre, hogy a 
„mozgató rugók” eladtak ben-
nünket. Sok konfliktusom volt, 
nem egyszer kerültem összetű-
zésbe a rendőrséggel – avatott be 
Bardóczy, majd azzal folytatta, 
hogy bár elítélt státusa miatt po-
litikai beosztást nem vállalhatott, 
számos magyarországi kormány-
ellenes rendezvényen ő mozgatta 
a tömegeket. Agitátorként, tömeg-
mozgósító emberként vált ismert-
té Maroknyi Székely név alatt. 

– Nem szeretem azokat, akik-
nél hajlékony a gerinc, nem ha-
gyom szó nélkül az ilyesmit. A 

Kossuth téri események alatt ba-
seballütőt is használtunk a rend-
őrök ellen. Többször célkereszt-
be kerültem: rámlőttek, gumilö-
vedékkel találták el az arcomat, 
majd autóval próbáltak elütni, 
aztán megkéseltek. A késelőket 
el is kaptam, bevittem a rend-
őrségre, ahol bevallották, hogy 
pénzért csinálták. A megrendelő 
kilétére viszont azóta sem de-
rült fény. Fogam, karom, hátam, 
arcom bánta ezeket az eseteket. 
Sokáig nem is engedtem, hogy 
a családom, nejem és a lányom 
meglátogasson, nehogy bajuk es-
sen – magyarázta Bardóczy. Úgy 
látja, Magyarországon is változ-
tak az idők, rosszabb lett a hely-
zet, mint volt, szerinte a „geneti-
kailag túlmanipulált” vezetőktől 
nem is lehet sokat elvárni. 

„Udvarhelyért harcoltam”
Bardóczy Csaba azt mondja: 

úgy érzi, az utóbbi években mint-
ha elfelejtették volna az itthoniak, 
míg korábban sok segítője akadt, 
manapság már senki nem keresi fel, 
senki nem támogatja semmivel. 

– Persze, hogy hazamennék. 
Akkor sem magamért harcoltam, 
hanem Udvarhelyért. Úgy tudom, 
büntetésem elévült, de papírt még 
nem kaptam róla, pedig az ügy-
védemet kértem, hogy szerezze 
be. Azt mondják, simán át lehet 
menni a határon, de én úgy vagyok 
ezzel, hogy ha már eddig kibírtam, 
akkor biztosra megyek, és csak pa-
pírral a kezemben indulok el, nem 
fogom elkapkodni. Rossz híreket 
kapok otthonról is: nehéz munkát 
találni, s ha hazamennék, valami-
ből ott is meg kellene élnem. Las-
san tizenegy éve élek külön a csa-
ládomtól. Tartjuk a kapcsolatot, 
de személyesen évek óta nem ta-
lálkoztunk. Általában nem vagyok 
siránkozó típus, de gondoljon csak 
bele: megszületik az unokám, s 
nem lehetek otthon, édesanyámat 
úgy kell eltemessék, hogy nem 
vagyok otthon... Nem is említem 
a karácsonyokat, húsvétokat, me-
lyeket Budapesten sétálva, egyedül 
töltöttem. Tudtam, mit vállalok, 
ezért nem borultam ki – mondja 
Bardóczy, azzal zárva a beszélgetést, 
hogy üdvözli az udvarhelyieket.

BArdóCzy CSABA TörTéNETE 

A „Maroknyi Székely” tragédiája 
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 „Rámlőttek, gumilö-
vedékkel találták el az 
arcomat, majd autóval 
próbáltak elütni, aztán 
megkéseltek. A késelő-
ket el is kaptam, bevit-
tem a rendőrségre”.

Bardóczy Csaba. Hazajöhetne, de kivár fotó: családi album

Riport

Elévült a büntetése 

Lapunk kérésére Malaiesiu Ramona, a székelyudvarhelyi bíróság el-
nöke utánanézett: Bardóczy Csaba pere 1998-ban kezdődött, 2008. 
szeptember 24-én pedig olyan döntés született, mely szerint elévült 
az akkori ítélet végrehajtása. Bardóczy Csaba tehát szabad ember, 
hazajöhetne, hisz nem kell, hogy letöltse kiszabott büntetését, ezért 
is érthetetlen, miért nem merte, akarta elszánni magát erre a lépésre. 
Bardóczy azt mondja, hivatalos papirosra vár. A budapesti Balogh 
Erzsébet, Bardóczy kinti segítője, támogatója viszont más válasszal 
szolgált. Szerinte családi okok vannak a háttérben.
– Az is megtörtént, hogy már fent ültünk a Csavargó buszán, 
aztán mégis meggondolta magát – mondja Balogh, aki aggódik 
Bardóczyért. Azt mondja, „Csaba nagyon maga alatt van, minden 
segítség elkelne”.



Újraindult a Színes kotta mód
szerre alapozó fejlesztés a 
csík szeredai József Attila Álta
lános Iskolában működő Puzzle 
Ok tatási Központban. Az autista 
gyermekek zeneoktatása, zene
terápiás fejlesztése elsősorban 
arra alapoz, hogy a zenével 
kap csolatos idegrendszeri terü
leteket nem érinti a pervazív za
var. Zene által javul a figyelem, 
az emlékezet, a szemkéz koor
dináció, a szóbeli vagy írásos 
utasítások végrehajtása. 

Darvas Beáta 
darvas.beata@hargitanepe.ro

Speciálisan kialakított terem-
ben, barátságos környezet-
ben indult tegnap a Színes 

kotta módszerre alapozó zenete-
rápiás foglalkozás második évfo-
lyama a csíkszeredai József Attila 
Általános Iskolában működő Puzzle 
Oktatási Központban. 

A nagyobb gyerekek a hala-
dók csoportjában a módszer se-
gítségével már második éve tanul-
ják a zenét. A szakemberek szerint 
a zene által, a közös zenélésnek 
köszönhetően javul a figyelmük, 
az emlékezetük, a szem-kéz ko-
ordinációjuk és kihat a módszer 
a szóbeli vagy írásos utasítások 
végrehajtására is.

Újra felfedezik az „ízét”
A foglalkozás menetét – zene-

hallgatás, körjáték, ritmusjáték, 
hangjegyek, zenélés, rendrakás, 
jutalmazás – képekkel szemléltetik 
a szakemberek, az egész feladatsor 
ki van függesztve a táblára. Amint 
egy programpont végéhez érnek, 
azt lefordítják, tudatosan lépnek 
tovább a következő feladathoz. 

A zenehallgatással kezdődő 
foglalkozás láthatóan örömet 
szerez a gyerekeknek, feltűnő-
en aktívak. A gyógypedagógu-

sok és a zenetanárnő véleménye 
szerint ez azzal magyarázható, 
hogy az ősszel abbahagyott te-
vékenység most ismét újdonság-
ként hat.

Megvannak a kedvencek
„Lassan jár a csiga-biga, táská-

jában eleség. / Várja otthon lánya, 
fia, csiga-biga feleség” – éneklik 
a gyerekek körbejárva, közben, 
követve az utasításokat, hol lassí-
tanak, hol gyorsítanak a tempón. 
A haladó csoport tagjai a színek 
és formák segítségével kottát is 
olvasnak, és a rendszerhez alkal-
mazott hangszeren, xilofonon le 

is tudják játszani a kiválasztott 
éneket. A kedves dallamok is-
métlésekor ki-ki ráismer tavalyi 
kedvencére, és van, aki biztatás és 
kotta nélkül, kívülről is eljátssza a 
darabot.

Figyelnek egymásra
A feladatot fokozatosan nehe-

zíti Simó Márta, így az egyszeri 
leolvasás, lejátszás után két szó-
lamban is zenélnek a csemeték. 
A zenetanárnő elmondta, eddig 
egy oktávon játszottak a gyere-
kek, szándékai szerint két és fél, 
három oktávig szeretné szélesíteni 
a skálájukat. Kis létszámú csopor-

tokban zajlanak a zeneterápiás 
foglalkozások is, így minden gye-
rekre jut két óra hetente. 

A terápia második éve
Tavaly februárban indult elő-

ször zeneterápiás foglalkozás a 
Puzzle Oktatási Központban. Azt 
megelőzően az Ulwila-módszer 
tanulmányozása érdekében a 
gyógy pedagógusok áthallgatáson 
vettek részt Magyarországon a 
Parafónia zenekarnál.  Simó Már-
ta kérésünkre elmondta, Heinrich 
Ullrich németországi gyógypeda-
gógus elsősorban értelmi fogya-
tékos gyerekek részére dolgozta 
ki módszerét, és az elmúlt évek 
alatt bebizonyosodott, hogy ez-
zel a módszerrel eredményesen 
lehet fogyatékkal élő személyeket 
zenélni tanítani – az önállóság 
és önkifejezés javulása a terápia 
eredménye.
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ZeneteráPIA, másOdIK év

Színes kottából

Xilofonon játszó gyermekek a Puzzle Oktatási Központban. Zenéhez kötődő feladatsorok fejlesztik készségeiket fotó: darvas beáta

Nőtt a turisták 
száma

Kétszázezer lejes keretből 
támogatja idén Hargita 
Megye Tanácsa a megye 

területén turisztikai tevékenységet 
folytató szervezeteket, egyesülete-
ket, alapítványokat és egyházakat. 
Ezek a szervezetek turisztikai látvá-
nyosságok létrehozására, felújítására, 
fejlesztésére és népszerűsítésére pá-
lyázhatnak, ezek lehetnek például ás-
ványvízforrások és -fürdők, sípályák, 
turistaösvények és mászóutak, vala-
mint extrém turisztikai látványos-
ságok. Ezenkívül a megyei tanács 
támogatja a más intézményekhez 
benyújtott pályázatok önrészét is. 
A dokumentumokat Hargita Megye 
Taná csának iktatójába lehet benyúj-
tani, vagy elektronikus formában a 
salamonandrea@hargitamegye.ro 
e-mail címen. A leadási határidő 
2012. március 12-e, 15 óra. A vissza 
nem térítendő támogatás a turiszti-
kai programok támogatásával kap-
csolatos dokumentációban leírtak 
értelmében kitöltött pályázati űrlap 
alapján igényelhető, amely megta-
lálható a www.hargitamegye.ro ol-
dalon, illetve Hargita Megye Taná-
csának székhelyén. Információkért a 
kapcsolattartó személyhez, Salamon 
Andreához lehet fordulni a 0266–
207700/1308-as telefonszámon 
vagy e-mailben, a salamonandrea@
hargitamegye.ro címen. 

A megyei tanács adatai szerint a 
Hargita megyébe látogató turisták 
száma egy év alatt mintegy 7500 
látogatóval nőtt. Tavaly hat hagyo-
mányos fürdőt és borvízforrást, va-
lamint kilenc turista- és mászóutat 
újítottak fel, és 12 tanösvényt hoz-
tak létre. A tervek szerint a megyei 
tanács ezeket a tevékenységeket az 
idén folytatja, illetve kiterjeszti.

Egészség mézaromával.
Az Apifito a világ egyik legnagyobb ter-

mészetgyógyászati termékeket előállító cége. 
Tevékenysége, elsődleges jelentőségű célkitű-
zése újabb és újabb készítmények gyártásba 
vétele. Ennek érdekében hozták létre a ku-
tatási részleget, amely keretében különböző 
tudományágak szakértői fejtik ki tevékenysé-
güket. Ugyanakkor 
szoro san együttmű-
ködnek élvonalbeli 
tudományos kuta-
tó-intézetekkel, ame-
lyek elvégzik a készít-
mények megelőző és 
klinikai tesztelését.

Jelenleg a ro-
má  niai piacon a 
cég alap termékével, 
a Pro mioddal va-
gyunk jelen, amely 
tartalmazza a méz 
és összetevőinek 
összes tulajdonsá-
gát. A Promiodot 
nyolc évvel ezelőtt 
dolgozták ki orosz 
tudósok. Az étrendkiegészítő Promiod az 
Ukrajna fővárosában, Kijevben lévő cég 
terméke, amely az oroszországi Permi város 
szakértői által kidolgozott különleges tech-
nológiáknak megfelelően készül, az Euró-
pai Unió összes országa számára.

Az összes alkotóelemet az Urál-hegység-
ben gyűjtik be, nevezetesen a mézet (amely 
nem tartalmaz hozzáadott cukrot), propo-
liszt, méhviaszt, ezüsttövis-olajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus vir gi-
niana) és tökmagolajat (Cucurbita pepo). 
Ezen alkotóelemek közül mindegyiknek 
több féle jótékony hatása van a szervezetre, 

de összekombináltan,  
az orosz tudósok által 
kidolgozott különleges 
képletnek megfelelően, a 
Promiodnak rendkívüli 
hatása van. A Promiod 
természetgyógyászati 
termék, csak gél formá-
jában létezik. Használata 
kötelező módon szájon 
keresztül történik, és 
ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül 
hat az érfalakra, s ennek 
következtében csökken 
a koleszterinszint, vala-
mint az érelmeszesedés 
kockázata. Használható 
vérkeringési zavarok 

meg előzésében is, mint például szívaritmia, vér-
szegénység, magas vérnyomás, tromboflebita, 
visszér, visszérgyulladás. A Promiod étrend-
kiegészítő rendkívül eredményesnek bizo-
nyult a migrénes fejfájás, az izomfájdalmak 
esetében is. Továbbá a Promiod használható 

köszvény, artrózis, reuma, gerincsérv stb. eseté-
ben is. A Promiod étrendkiegészítő szabályoz-
za a pajzsmirígy működését. Hatékony lehet a 
cukorbetegség kezelésében is, lévén hogy nem 
tartalmaz cukrot és az alkotóelemei közt lévő 
olajok jótékony hatást gyakorolnak a hasnyál-
mirigyre, csökkentve a vércukorszintet. A ter-
mék kedvező eredménnyel jár a műtétet követő 
állapotokban is, elősegítve a hegek begyógy-
ulását. Eredményesen alkalmazható szem-
megbetegedésekben is, például zöld hályog, 
szivárványhártya-gyulladás stb. A Promiod ja-
vítja a bélműködést, méregtelenítheti a májat, 
szabályozza a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos 
húgyúti megbetegedésekben, mint például hó-
lyaghurutban, prosztatagyulladásban, proszta-
ta-megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat 
terén is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott 
a megelőzésben is, lévén hogy megerősíti az 
immunrendszert a vírusok okozta légúti fer-
tőzésekkel szemben. Bebizonyosodott, hogy 
a Promiod hatékonynak bizonyul abban az 
esetben is, amikor homloküreg-gyulladásról, 
arcüreg-gyulladásról, középfültő-gyulladásról 
van szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, 
pszoreázis) esetében is hatékonynak bizonyult. 
Nem feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő 
hatásáról sem. 

Promiod – egy jó választás mindazok szá-
mára, akik egészségesek kívánnak maradni a 
természet erői révén, amelyeket tartalmaz ez az 
étkiegészítő. A Promiod természetgyógyászati 
termék csak egyetlen formában létezik, a gél 
formájában. Beszerezhető a romániai kizáróla-
gos forgalmazótól, kiállítások alkalmával vagy 
postaszolgáltatások révén a cég képviselőihez 
fordulva. Óvakodjanak a hamisított termé-
kektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Közegészségügyi 
Intézet, bejegyzési bizonylat: AD0131/11.06.2009.

Lelkemből fakadó köszönettel tartozom! 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter
mékkel. A Promiod természetgyógyászati 
termékkel öt egymást követő kúrát tartot
tam, aminek eredményeként a vércukor
szintem 300ról 140re csökkent. Két 
egymást követő kúra után az inzulinada
golást is csökkentettem 32 egységről 14re. 
Vérnyomásom is ingadozó volt, elérve a 
180/90 mmHg. Most 140/70 mmHgnál 
állapodott meg. Két kúra után már nem 
szedek vérnyomáscsökkentő gyógyszereket. 
Sokkal jobban érzem magam, és ezért is 
ajánlom másoknak is ezt a terméket!

A Promiod természetgyógyászati termék 
használatát 2011 januárjában kezdtem el, 
naponta háromszor egyegy kávéskanállal 
vettem be. Májzsugodorásom kezelésére 
próbáltam meg használni. Három hóna

pos használat után javulás következett be, 
eltűntek a májfoltjaim, valamint a májduz
zanatom, könnyebben tudok mozogni, 
javult erőnlétem, mi több, a memóriám is. 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter
mékkel, s ezért köszönettel tartozom.

Régóta krónikus hörghurutban szen
vedek, amit nagyon zavaró, makacs köhö
gés kísért. Volt egy másik problémám is: 
nagyon gyakran vizeltem, aminek okán 
gondot jelentett az otthonról való el
távozás is. Hallottam az önök termékéről, 
s úgy döntöttem, hogy használni fogom én 
is. 2 x 3 flakonos kúrát végeztem, s egész
ségi állapotom megjavult. Lényegesen 
kevesebbet köhögtem, s azt is megtapasz
taltam, hogy ritkábban kell vécére men
nem. Most sokkal jobban érzem magam, s 
ezért folytatni fogom ennek a terméknek 
a használatát, hogy még optimálisabb 
eredmény születhessen. Nagyon szépen 
köszönöm!

2012. február 8án, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött KIÁLLÍ
TÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szabadság tér 16. sz., Szaksz. Műv. Háza, 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.
Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott. 
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 
0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom hétfőtől péntekig 9–17 óra között.  
www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Mircea Iosif, 65 éves, Torda.

Vasilescu Lidia, 49 éves, Târgovişte.

Elita Zenoida, 80 éves, Brăila. 
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Méhkashoz hasonlítható a hat-
éves gyermekek szüleinek tábora: 
egyfelől teljes a bizonytalanság, 
rengeteg a megválaszolatlan kér-
dés, másfelől már tény, hogy kö-
telező módon iskolaelőkészítőbe 
kell íratniuk a gyermekeiket – vagy 
első osztályba. Az aggodalom, a 
kétség a szakemberek között is 
érezhető, ők viszont nem látják 
annyira sötétnek a helyzetet.

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

Tehetetlenül állok, nem tu-
dok olyan döntést hozni, 
amelyről meg lennék győ-

ződve, hogy jó – mondja egy csík-
szeredai anya, akinek gyereke idén 
márciusban tölti a hat évet. Mint 
ismeretes, a vele egykorúak idéntől, 
ha nem mennek első osztályba, kö-
telező módon iskolaelőkészítő cso-
portba kell járjanak, amely immár 
nem az opcionális óvodai, hanem 
a kötelező iskolai oktatás része lesz. 
Az intézkedés máris sok bonyodal-
mat okozott: az iskolák épületeiben 
többnyire nincs elegendő hely, terem 
e csoportok számára, és nincs az is-
kolákban e célra megfelelő bútorzat; 
mivel ezek a gyerekek kikerülnek az 
óvodákból, az ott dolgozó pedagó-
gusok esetében a munkahelyvesztés 
is felmerül, arról nem is beszélve: rej-
tély, hogy a hatévesek milyen prog-
ram szerint, milyen tanterv szerint 
fognak tanulni ebben a bizonyos 
előkészítő évben. 

Nehéz okosan dönteni
– Olyan rendszerbe kényszeríte-

nek bele, amelynek minőségét senki 
sem garantálja – fogalmazta meg ki-
fogásait az említett anyuka, aki azzal 
értett volna egyet, ha – mint az előző 
évek hatévesei – gyereke még egy 
évet a megszokott óvó nénivel ma-
rad, aki jól ismeri a gyereket, tudja, 
hogy a kis-, közép- és nagycsoportot 
követő előkészítő évben milyen té-
ren kell őt még fejleszteni. Ráadásul, 
mint mondja, sokkal jobban bízik az 
óvodai játékos fejlesztésben. 

Egy másik beszélgetőtársam is 
dilemmában van: döntenie kell, 
hogy első osztályba vagy a köte-
lező előkészítőbe íratja-e hatéves 
gyerekét. 

– Nem tudok elég okos lenni. Ha 
beíratom iskolába, és jövőben a dön-
téshozók rájönnek, hogy nem jó ez a 
rendszer, és eltörlik, én megfosztot-
tam a gyermekemet egy utolsó játé-
kos évtől. Ráadásul hatévesen olyan 
osztályba kerül, ahol akár nyolcéve-
sek is kezdik a betűvetést. Ha előké-
szítőbe iratom, nem tudom, ki lesz 
az az óvónő vagy tanítónő, akit kap 
az ősztől, és aki egészen negyedik 
osztály végéig tanítani fogja. Ráadá-
sul az óvodát is bizonyos szempont-
ok szerint választottam meg, ahová 
meg most mondják, hogy kerül az 
előkészítő csoport, közel sem felel 
meg ezeknek a szempontoknak – 
mondja. 

Kérdés tehát van bőven, infor-
máció viszont annál kevesebb. 

– Minden hasonló helyzetben 
lévő ismerősöm görcsben van. So-
kan, úgy tűnik, inkább az első osz-
tály mellett döntenek, ott legalább 
meg tudják választani a tanító nénit 
– fogalmaz. 

Arról is értesültünk, hogy szülői 
kezdeményezésre internetes aláírás-
gyűjtés folyik az új rendszer beveze-
tése ellen. A szülők és a pedagógusok 
nem akarják az előkészítő csoportot az 
iskolában címmel megfogalmazott 
petíció aláírói azt kérik, a kormány 
vonja vissza az erre vonatkozó jog-
szabályt. Az interneten már napok 
óta elérhető felhívást az ország érin-
tettjeinek számarányához képest igen 
kevesen, alig 1800-an írták alá teg-
nap délutánig. 

Tartalom nélküli forma
Az általunk megkeresett egyik 

szülő bizonyos szempontból szak-
értője is az oktatás témának, ezért 
tőle kérdeztük meg, hogy is műkö-
dik ez a rendszer Nyugaton. Itthon 
a szaktárca ugyanis azzal érvel, hogy 
Nyugat-Európában már ötéves kor-
tól bekerülnek a kötelező oktatási 
rendszerbe a gyerekek. 

– Ez igaz. De Nyugaton az elő-
készítő csoporthoz megvannak a 
feltételek, a szakemberek, az újítást 
nem pár hónap alatt, hanem 2-3 év 
alatt vezetik be, azt megelőzi egy ala-
pos előkészítés, egy hatástanulmány, 
és csak azt követően általánosítják 
a kísérletet. Nem az elvvel van te-
hát baj, hanem azzal, hogy amit mi 
átvettünk, az egy tartalom nélküli 
forma – mondja. Szerinte a legjobb 
lenne elhalasztani az intézkedést, 
alaposan előkészíteni, társadalmi 
vitát szervezni, figyelembe venni 
a szülők, pedagógusok igényeit, és 
csak ezután dönteni. 

Lehetett volna 
véleményt nyilvánítani
– 2009-től, mióta a tanügyi 

törvény most életbe lépő újítása 

tervezetként megjelent, bárki hoz-
zászólhatott. De a szervezett vi-
tákon – bár került, aki ezt a témát 
is szóba hozta – nem volt ekkora 
méretű ellenkezés, mint amilyent 
most tapasztalunk – állítja Porsche 
Éva szaktanfelügyelő. Szerinte ezt a 
törvényt még tervezet formájában 
alaposan „átrágták”, megvolt a le-
hetősége a pedagógus szakmának 
– de a szülőknek is –, hogy megfo-
galmazza véleményét, vitafórumok 
voltak, lehetőség volt a javaslatok 
tételére, és ezekből sokat figyelem-
be is vettek a döntéshozók, amikor 
a törvény végleges formáját megal-
kották. Tőle kérdeztük meg, hogy 
végül is mi a lényege annak, hogy 
az eddig is létező iskolaelőkészítő 
csoportot kivegyék az óvodából és 
átvigyék az iskolába, ekkora felfor-
dulást okozva a rendszerben? 

– Ennek az újításnak a nagy elő-
nye, hogy mielőtt iskolába kerülne a 
gyerek, lehetősége lesz intézményes 
keretek között szocializálódni. Ez 
eddig csak azoknak adatott meg, 
akik óvodába jártak, de ők a kisebb-
ség, hiszen az óvoda nem a kötelező 
oktatás része. Lehet, hogy furcsa, de 
igazából az a kisebbség, aki óvodá-
ba jár. Mert nemcsak a szociálisan 
perifériára szorult családok gyerekei 
nem járnak óvodába. Azokból az 
egyébként jómódú családokból sem 
nagyon járnak a gyermekek, ahol az 
anyuka nem dolgozik, tehát otthon 
van a gyerekekkel, vagy ahol nagy-
mama vállalja, hogy vigyáz a kicsire. 
Ez főleg falvakon általános jelenség. 
Mivel az óvoda nem kötelező, ezt 
megtehették, és emiatt az első osz-
tályba beíratott gyermekek között 
igen nagy volt a különbség – magya-
rázta a szaktanfelügyelő. 

Ezt alátámasztotta Kerekes Szi-
lárd, a csíkszeredai Nagy Imre Álta-
lános Iskola aligazgatója is, aki maga 
is tanító. 

– A tanítók között az az általános 
vélemény, hogy azokkal a gyerekek-

kel, akik jártak előkészítő csoportba, 
nincs gond az első osztályban, nem 
úgy, mint azokkal, akiknek az óvoda 
kimaradt – fogalmazott. 

Szerinte is pozitívum, hogy az új 
rendszer kiküszöböli az ilyen hely-
zeteket, ugyanis első osztályba nem 
kerül be majd egyetlen gyerek sem, 
amíg ki nem járta az előkészítőt. 

Játék vagy tanulás?
Senki sem tudja még, hogy az is-

kolai oktatás részeként az előkészítő 
csoportban mit és milyen módsze-
rekkel fognak tanulni a gyermekek, 
hogy padban ülnek-e vagy asztalnál, 
hogy ötvenperces órákkal vagy más 
program szerint lesz megszervezve 
a napjuk. 

– Ezeknek a kérdéseknek a meg-
válaszolása után lehet majd eldönte-
ni, hogy ez a rendszer előnyös vagy 
hátrányos a gyermek szempontjából 
– véli egy általunk megkeresett óvó-
nő, aki a maga 36 éves tapasztalatával 
azt mondja, hogy egy jól kidolgozott 
rendszerben, megfelelő képesítésű 
pedagógussal jó lehet egy hatéves 
gyermeknek ez a rendszer.

– Amellett, hogy mit fognak 
tanítani, a siker nagyban függ attól 
is, hogy ki fogja tanítani. Ha óvónői 
végzettséggel rendelkező pedagógus, 
akkor talán könnyebb lesz a gyer-
meknek az átmenet az óvodából az 
iskolába. Ha viszont tanítónő, akkor 
meredek lesz – vélte. 

Ilyen jellegű aggodalmát egy 
anyuka is megfogalmazta. 

– Mi lesz, ha az egyébként óvó-
nő-tanítónő képesítéssel rendelke-
ző pedagógusok, akik kimondot-
tan óvodában dolgoztak mondjuk 
15-20 évet, most megkapnak egy 
ilyen előkészítő csoportot, és jövő-
ben kezdik azzal a csoporttal az első 
osztályt? Van-e ehhez elég gyakorla-
tuk, ha nem dolgoztak soha iskolai 
rendszerben? És fordítva: a sok-sok 
éve iskolában tanítók, ha előkészí-
tő csoportba mennek, le tudnak-e 

ereszkedni annak a játékos szint-
jére? – tette fel a kérdéseket, ame-
lyeket mi Kerekes Szilárd tanító-al-
igazgatónak továbbítottunk. 

– A nálunk dolgozó tanító-
nők – beszélek azokról, akik már 
akár 20 éves szakmai tapasztalat-
tal is rendelkeznek – annak ide-
jén dupla képesítést kaptak, tehát 
óvónők és tanítónők egyben. Igaz, 
hogy mostanig óvodás gyerekek-
kel nem kellett foglalkozniuk, de 
egy hatéves és egy hétéves gyerek 
között nincs akkora különbség, 
ezért szerintem nekik ez nem fog 
problémát okozni – vélte. 

„Ami ma biztos, 
az holnap már bizonytalan”
– Még jártak hatévesen iskolába 

a gyermekek, és megbírták – fogal-
mazott Téglás Sándor, a Nagy Imre 
Általános Iskola igazgatója, aki sze-
rint a legnagyobb gond e kérdésben 
az iskolák számára a helyiségek 
problémája. 

– Nincsenek az iskolákban 
megfelelő termek, megfelelő bútor-
zat. Ehhez a tevékenységhez játék-
tér kell, kombinálva az iskolai rend-
szerrel, és mindez egyelőre nincs – 
mondta. Annyit tud biztosan, hogy 
az általa vezetett iskolába március 
5-től beiratkozik négycsoportnyi 
hatéves gyerek, de hogy hol fognak 
majd járni előkészítő csoportba, 
arra még keresik a megoldást. 

– Szóbeszéd van, döntés még 
nincs a kérdésben. Ami ma biztos, 
az holnap már bizonytalan – közöl-
te, és hozzátette: reméli, nem kény-
szerülnek rá, hogy két váltásban 
kelljen megszervezzék az oktatást. 

– Ezt az újítást előbb akarják 
megvalósítani, mint ahogy az anya-
gi bázist megteremtették volna. De 
ha így akarják, így csináljuk – ösz-
szegzett Téglás. 

Van még idő válaszokra?
A megválaszolatlan kérdések 

okozta káoszban nem csoda, ha a 
szülők aggódnak – ezt maga Por-
sche Éva szaktanfelügyelő is elisme-
ri. Azt viszont, hogy az új rendszer 
gyermekbarát-e, pedagógusbarát-e 
és szülőbarát-e, szerinte csak akkor 
lehet majd megítélni, ha a kérdések-
re meglesznek a konkrét válaszok. 

– Ha ismernénk a tantervet, a 
programot, az elvárásokat, akkor 
lehet megalapozottan beszélni ar-
ról, hogy jó-e az a rendszer. Egy-
előre csak annyit tudunk, hogy 
hatévesen kötelező módon intéz-
ményesített keretek között fog 
szocializálódni a gyerek. Ezenkí-
vül minden a jövő zenéje. Az idő-
ből viszont nem futottunk ki, az 
országos szakbizottságokban in-
tenzíven folyik a munka, és őszig, 
a tanév kezdetéig minden kérdés-
re meglesz a válasz – fogalmazott. 

Az érintett gyerekek szüleinek 
viszont ez sovány vigasz lehet, ne-
kik az iratkozások egyre közeledő 
időpontjáig sok ismeretlen men-
tén kell meghozniuk a gyermekü-
ket érintő döntést.  

HAtéVes kortól kezdődő kötelező oktAtás

Aggodalmakat szül a bizonytalanság

hargitanépe

Foglalkozás a csíkszeredai Cimbora napközi otthonban. Játékos tanulás vagy iskolai fegyelem? fotó: domján levente
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Márciusban zárul a tejkvótaév

Nyilatkoztatják a tejtermelőket
 hirdetések

a Hydroenergy zrt.
csíkszeredai munkapontjára alkalmaz

FÖLDMÉRŐT.

a földmérő feladata lesz:
 egy vízerőmű-hálózat kivitelezéséhez szükséges 

építési és geodéziai feladatok végzése (előkészítés, ki-
tűzés, terep- és állapotfelmérés, irodai feldolgozás).

Elvárások:
 földmérő technikus vagy mérnöki diploma;
 gyakorlati tapasztalat;
 nagyfokú mobilitás;
 B kategóriás hajtási jogosítvány.

Jelentkezés önéletrajzzal:
e-mail: szabolcs.csiszar@xindexeco.eu, telefonszám: 

0749–115554.

az Országos réz, arany és vas, Minvest 
rt.balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Keres-
kedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt 
(CUI RO11418778), a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. 
szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita 
Megyei Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügy-
csomóban 2009. február 16-án meghozott 272-es 
határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által 
– nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az 
árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a 
hitelezők 2011. november 11-i ülésének határozata 
alapján kerül sor.

Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzé-
ke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának 
székhelyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló 
honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Re-
organizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. által megválasztott 
székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, Kossuth 
Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. február 10-én 11 
órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 
2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 
2011. november 11-i közgyűlésének határozataival 
összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők prog  ra -
málás és egy meglátogatási protokollum aláírása alap  ján, 
amelyben szerepel a bizalmassági kikötés is. A prog-
ramálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212231-es 
faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen, a iasi@
insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. 
Balánbányai Fiókjánál, 

a 0744–610058-as telefonszámon 
(Szász László igazgató) 

vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi 
S.P.R.L.-nél a 0232–212231-es, 0232–243864-es 

és a 0755–132471-es telefonszámokon. 

bár a tejkvóta adásvételére már 
nincs mód, az első fokú csa-
ládtagok e hónap végéig még 
átruházhatják egymásra tej-
kvótáikat – mondta el lapunk-
nak Haschi andrás. a Hargita 
megyei aPia igazgatója ugyan-
akkor már a március 31-ével 
véget érő 2011-es tejkvótaévi 
elszámolási kötelezettségeikre 
is emlékezteti a gazdákat.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Március 31-ével zárul 
le a 2011-es tejkvóta-
esztendő – hívja fel a 

tejkvótával rendelkező gazdálko-
dók figyelmét Haschi András, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügy-
nökség (APIA) igazgatója.

ideiglenes átcsoportosítás
Elmondta, noha a tejkvóta 

szabad adásvételére vonatkozó 
időszak január 31-én véget ért, 
azonban az első fokú rokonok 
között – például férjről feleség-
re vagy apáról fiúra – a tejkvóta 
átadására még február végéig 
lehetőség van. Haschi tájékoz-
tatása szerint a kvótaévből hát-
ralévő időszakra ugyanakkor a 
tejtermelő gazdáknak ugyancsak 
lehetősége van a fel nem használt 

kvótamennyiségek átcsoporto-
sítására is. „Ez alapján a gazda 
a feldolgozásra, a csarnokokba 
szánt tejmennyiségre kapott, 
és fel nem használt kvótát ide-
iglenesen átcsoportosíthatja a 
szabadértékesítésre kapott tej-
kvótába, vagy ugyanezt fordítva, 
annak függvényében, hogy a gaz-
dának a tejtermelés és -értékesí-
tés szempontjából éppen melyik 
kvótára lenne nagyobb szüksége” 
– magyarázza a szakember.

Postázzák 
a formanyomtatványokat
A kifizetési ügynökség veze-

tője a tejkvótaesztendő végéhez 
közeledvén nyomatékosan fel-
hívja a gazdák figyelmét a sza-
badértékesítési tejkvótával kap-
csolatos jelentési kötelezettségek 
betartására, ami egyben alapfel-
tétele a kapott tejkvóta megtar-
tásának is. Elmondta, a 2011-es 
tejkvótaesztendőre vonatkozó nyi-
latkozat formanyomtatványát – 
az elmúlt évek hagyományaihoz 
hasonlóan – a Hargita megyei 
kifizetési ügynökség tejkvóta-
osztálya időben ki fogja postázni 
a jószágtartók számára, amit a 
gazdáknak a tejtermelési adata-
ikkal kitöltve az április 1. és má-
jus 14. közötti időszakban kell 
visszajuttatniuk az APIA csík-

szeredai székhelyére. A termelők 
által a feldolgozási célra leadott 
tej mennyisége után különben a 
tejet hasznosító feldolgozóegy-
ségek kötelesek jelenteni.

kvótavesztésbe kerülhet
a hanyagság
A kifizetési ügynökség munka-

társai tavaly 8200 Hargita megyei 
gazdálkodó számára küldték ki a 
névre szóló, kitöltésre váró nyi-
latkozatokat: közülük tavaly több 
mint ezer gazdálkodó a nyilatko-
zat visszaküldésének elmulasztása 
miatt vesztette el tejkvótáját.

Mint rámutatott, a tejkvóta-
nyilatkozatok kitöltésének elmu-
lasztása sajnos évről évre visszatérő 
jelenséggé vált, ennek következté-
ben a 2007, azaz az ország európai 
uniós csatlakozása óta eltelt idő-
szak alatt a tejkvótával rendelkező 
Hargita megyei gazdák fele vesz-
tette el tejtermelési jogosultságát. 
Ez alapján a tejkvótával az erede-
tileg feldolgozási és szabadértéke-
sítési kerettel rendelkező 22 ezer 
Hargita megyei gazdálkodóból 
jelenleg mára csak alig 11 ezer 
tejtermelő rendelkezik. Részükre 
a Hargita megyének 2007-ben 
leosztott 142,8 ezer tonnás kvó-
tából mára hozzávetőleg 120 ezer 
tonnás tejtermelési keret áll ren-
delkezésre.

> Indul a sajtkészítő kurzus. Több 
mint 170 gazda részvételével ma reg-
gel 8 órától a csíkszeredai megyeháza 
nagy gyűléstermében kezdődik a két 
különböző csoport, a kezdők és hala-
dók számára meghirdetett sajtkészítő 
tanfolyam. A Hargita Megye Taná-
csának keretében működő Hargita 
Megyei Agrárkamara szervezésében 
zajló kurzusra a kezdő sajtkészítőként 
140 fő, míg a haladók számára meghir-
detett csoportba több mint 30 gazda 
jelentkezett. A résztvevők a ma kez-
dődő intenzív négynapos kurzuson 
a napi 50 liter tehéntej feldolgozása 

révén három magyarországi sajtmester 
– köztük a Hargita megyei sajtkészí-
tők körében jól ismert Kiss Ferenc és 
Sándor Tamás – irányítása alatt a sajt-
készítés gyakorlati fogásaival ismer-
kedhetnek meg, míg a teljes, májusig 
tartó három hónapos kurzusidőszak 
alatt a hallgatók a Sapientia egyetem 
agrár- és élelmiszertudomány kará-
nak oktatóitól számos, a tejtermelés-
re és tejfeldolgozásra irányuló elméleti 
és gyakorlati előadást is hallhatnak. 
A haladók számára szóló elméleti és 
gyakorlati felkészítő a megyei önkor-
mányzat csíksomlyói multifunkcio-

nális központjába fog zajlani, míg a 
kezdő sajtkészítők elméleti oktatására 
a megyeháza amfiteátrumában kerül 
sor. A képzés végén sikeresen vizsgá-
zó gazdák a Munkaügyi Minisztéri-
um által az Európai Unióban elismert 
tejfeldolgozói és sajtkészítői diplomát 
kapnak.

> Székely gazdák érdekeit kép-
viselik a KAP-reform kapcsán. Két 
szakembert delegálva Hargita Megye 
Tanácsa is részt vesz az Európai Régi-
ók Közgyűlésének keretében műkö-
dő mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

munkacsoport tevékenységében, mely 
az Európai Unió 2014-től életbe lépő 
Közös Agrárpolitikája kapcsán dolgoz 
ki javaslatokat. Mint a megyei önkor-
mányzat tegnapi sajtóközleményéből 
kiderült, az intézmény az új KAP ki-
dolgozásában szerepet vállaló Európai 
Régiók Közgyűlésének (AER) mun-
kacsoportjában a székelyföldi gazdák 
érdekeinek képviselete érdekében 
And rás Zoltánt, a megyei tanács fej-
lesztési igazgatóságának munkatársát, 
valamint dr. Kassay Jánost, az Alcsík 
Kistérség Fejlesztési Társaság mene-
dzserét delegálta.hí
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Kitöltésre váró tejkvóta-nyilatkozat: évente több ezren vesztik el jogosultságukat a mulasztás miatt fotó: domján levente
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Nyugtat a gazdasági miNisztérium

Nem lesz földgázhiány
A múlt heti csökkenés után immár a szerződésben rög-
zített földgázmennyiséget szállítja Románia számára 
az orosz Gazprom – állítja a gazdasági minisztérium. A 
szaktárca szerint a gázellátás így továbbra zavartala-
nul biztosítva van.

Hírösszefoglaló

Normális körülmények között történik az összes fo-
gyasztó földgázellátása, az összes forrás biztosított, a 
Gazpromtól származó import pedig a Románia által 

igényelt szinten van – tájékoztat a gazdasági minisztérium.
„Az orosz Gazprom vállalattól származó gázimport a Ro-

mánia által igényelt szinten történik, úgyhogy nem lesz gond az 
elkövetkező napokban a fogyasztók gázellátásával” – szögezi le a 
szaktárca. A gazdasági minisztérium annak kapcsán igyekezett 
nyugtatni a kedélyeket, hogy a Gazprom orosz földgáztársaság 
bejelentette, a hideghullám miatt nem tudja biztosítani a Nyu-
gat-Európa által igényelt többletgázmennyiséget, ám az érvényes 
szerződésekben foglalt mennyiséget továbbra is változatlanul 
leszállítja. Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök hétvégén 
utasította a Gazprom vezetőit, hogy tegyenek meg mindent az 
európai igények teljesítésére, de elsődleges feladatnak az orosz 
szükséglet kielégítését tartotta. Az Európai Bizottság pénteken 
közölte: egyre több európai ország jelzi, hogy kevesebb földgázt 
kap Oroszországból. Nyolc EU-tagállamban – Románia mel-
lett Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában, Auszt-
riában, Bulgáriában, Görögországban és Olaszországban – is 
csökkentek a gázszállítások. Az EB szóvivője hozzátette, hogy 
nem kell tartani rendkívüli helyzettől, mert minden érintett or-
szág biztosítani tudta a szükséges készleteket tartalékokból vagy 
más megoldással. Az uniós szóvivő jelezte, hogy a helyi kereslet 
megugrása esetén Oroszországnak szerződéses lehetősége is van 
az export bizonyos értékű csökkentésére. 

A gazdasági minisztérium adatai szerint Romániában 
az utóbbi időszakban – a napi 70 millió köbmétert is meg-
haladva – rekordszintet ért el a gázfogyasztás. Ez idő alatt a 
fogyasztás 25 százalékát fedezik importból, a többit a hazai 
kitermelésből és a tartalékokból látják el.

Sorra rontják a román gazdaság 
idei esztendei növekedésére vo-
natkozó számokat a nemzetközi 
pénzintézetek. Az okot azonban 
nem a kormányválságban, hanem 
a román export, így a gazdaság 
számára is húzóerőt jelentő eu-
rózóna-tagállamok problémáival 
magyarázzák.

HN-információ

Az eddig számított 1,8-2,3 
százalékos GDP-növeke-
dési szintről enyhén, 1,5-2 

százalék közöttire rontotta a román 
gazdaság idénre várható bővülési 
ütemét legfrissebb előrejelzésében 
a Nemzetközi Valutaalap (IMF). A 
Bukarestben tárgyaló washingtoni 
pénzintézet elemzői ugyanakkor az 
átlag 0,3 százalékos növekedéslassu-
lás ellenére sem vetik el teljen az esé-
lyét, hogy a GDP év végén tavalyhoz 
képest mégis 2 százalékkal magasabb 
szinten zárja az esztendőt.

Export helyett beruházás
Hírügynökségi jelentések sze-

rint bár az IMF – az euróövezet 
recessziós félelmei miatt – csök-
kentette Románia fő kereskedelmi 
partnereinek gazdasági növeke-
dési előrejelzését is, a hatóságok 
kitartottak amellett, hogy az idei 
prognózis az export fellendülése 
helyett elsősorban a belső beruhá-
zásokra alapozott. Emlékeztetnek, 
a kormány az idei első negyedévre a 
2011-es utolsó negyedévinél na-
gyobb gazdasági növekedést vár. Az 
optimizmust elsősorban a jelentős 
állami tartozások és pénzügyi el-

maradások törlesztésére, kifizetésre, 
másrészt pedig a legnagyobb hazai 
cégek exportmegrendeléseinek bő-
vülésére alapozza.

Januárban ugyanakkor az IMF 
egy ízben már rontott a globális gaz-
dasági előrejelzésen. A pénzintézet 
elemzők úgy értékelik, hogy az EU 
gazdasága idén 0,1 százalékkal esik 
vissza az euróövezetbeli félszázalé-
kos csökkenés következtében. 

Sorra rontanak 
a pénzintézetek
Szintén januárban a londoni 

székhelyű, kelet- és közép-európai 
országokkal foglalkozó Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank új-
raértékelte Románia idei gazdasá-
gi fejlődési prognózisát is, ami – az 
IMF jelentését megelőzve – ugyan-

csak 0,3 százalékkal 1,1-ről 0,8 
százalékosra rontott. A fejlesztési 
bank döntését az euróövezetbeli 
gazdasági problémák a román ex-
portpiacok beszűkítésére gyako-
rolt hatásával magyarázta. A Vi-
lágbank szakemberei ugyanakkor 
jelenleg idénre a román gazdaság 
1,5 százalékos növekedésére szá-
mítanak, miközben a bő fél évvel 
ezelőtt született jelentések még a 
román GDP 3,7 százalékos bő-
vülési lehetőségéről szóltak. Az 
Európai Bizottság novemberben 
értékelte újra Románia 2012-es 
gazdasági növekedési prognózisát. 
Akkor 3,7 százalékról 2,1 százalék-
ra csökkentette az európai gazda-
sági kilátások romlása miatt, ám az 
év második felére a magánfogyasz-
tás újraéledésére számít.
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Lassan tér magához a gazdaság

> Nem érzi meg a gazdaság a kor-
mányfő lemondását – állítja az RMÜE 
elnöke. Emil Boc lemondásának nem 
lesznek gazdasági kihatásai, mert egy-
szerűen nincs mi legyen – állítja Pánczél 
Zoltán, a román piacon jelen levő ma-
gyarországi kis- és nagybefektetők több-
ségét tömörítő Romániai Magyar Üzle-
ti Egyesület (RMÜE) elnöke. „Jeffrey 
Franks, az IMF romániai küldöttségé-
nek vezetője a kiértékelő látogatást kö-
vetően olyan szépeket mondott Romá-
niáról, mint még soha senki. Ebből is 
következik, hogy kizárólag pártérdekből 
mondott le Boc: a párt imidzsét szeret-

nék ezzel retusálni a választások előtt” – 
mondta el Pánczél a Transindex megke-
resésére. Az RMÜE elnöke a miniszter-
elnök lemondása kapcsán megjegyezte: 
a demokrata-liberálisok meg szeretnék 
nyerni a választásokat, azonban ez Boc-
kal nem fog sikerülni. Az ő személyéhez 
kötik a népszerűtlen intézkedéseket, „és 
senki sem szereti azokat, akik a rossz 
híreket hozzák” – fogalmazott. Pánczél 
úgy véli, a gazdaság ki fog várni, ám egy 
hosszabb kormányválság kialakulásának 
kevés esélyt ad, ugyanis senkinek sem az 
érdeke, hogy a politikai bizonytalanság 
elhúzódjon.

> 1,5 helyett 1,9 milliárdot keresett 
tegnap az állampapírokból a Pénzügy-
minisztérium. A tervezettnél nagyobb 
értékben bocsátott ki kincstárjegyeket 
csökkenő átlaghozam mellett tegnapi 
állampapír-aukcióján a román Pénzügy-
minisztérium. Az adósságkezelő intézet 
közlése szerint a szaktárcának 1,9 milli-
árd lej, azaz több mint félmilliárd dollár 
értékű finanszírozási forrást sikerült be-
vonnia a piacokról a 12 hónapos lejára-
tú adósságpapírok értékesítéséből. Az 
átlagos hozam 5,9 százalékra csökkent 
a január 16-án tartott azonos lejáratú 
kincstárjegy-aukción kialakult 6,21 szá-

zalékról. A szaktárca eredetileg 1,5 milli-
árd lejért tervezett eladni kötvényeket. A 
Pénzügyminisztérium az idei első három 
hónap alatt mintegy 14-16 milliárd lejre 
számít az állampapírok értékesítéséből. 
Ebből februárban 5 milliárd lejért érté-
kesít, miután januárban 9,93 milliárd 
lejér adott el. Szakértők az átlagos hoza-
mok további csökkenésére számítanak az 
első negyedévben, egyebek között annak 
a hatására, hogy a román központi bank 
november óta háromszor csökkentette az 
alapkamatot: novemberben, januárban 
és februárban egyaránt negyed százalék-
ponttal, a jelenlegi 5,5 százalékra.hí
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Franks: a megállapodás Boc lemondásával is folytatódik

A Nemzetközi Valutaalap Romániával kötött megállapodása Emil 
Boc kormányfő lemondása után is folytatódik – jelentette ki tegnap a 
Reuters hírügynökségnek Jeffrey Franks, az IMF romániai küldöttségé-
nek vezetője. „Nem látok okot arra, hogy az esemény bármilyen módon 
befolyásolhatná a megállapodást. Arra számítunk, hogy a megállapodás 
folytatódik” – nyilatkozta Franks. Az IMF, az Európai Bizottság és a Vi-
lágbank képviselői vasárnap fejezték be a Romániával kötött elővigyá-
zatossági megállapodás negyedik kiértékelését, és javasolták egy újabb, 
505 millió euró értékű hitelrészlet felszabadítását. Franks elmondta: arra 
számít, hogy az új kormány is folytatja a nemzetközi pénzintézetekkel 
kötött megállapodásban rögzített reformokat. „Az ellenzéki pártokkal 
folytatott tárgyalásokon felmerült néhány jó ötlet. A jó ötleteknek nincs 
monopóliuma. Abban bízom, hogy minden felelős politikus és minden 
párt megérti a reformok folytatásának szükségességét. A kormányváltás 
nem szabadna megváltoztassa azokat a politikákat, amelyek az elmúlt 
években elnyert gazdasági stabilitást biztosítják” – jelentette ki Franks.

Halasztott gázár-liberalizáció

A lakossági energiaárak fokozatos liberalizálásának idősza-
kát két évvel meghosszabbították, erre 2013–2017 között 
fog sor kerülni – nyilatkozta Székely István, az Európai Bi-
zottság (EB) Romániában tárgyaló küldöttségének vezető-
je. Az ipari fogyasztók szabályozott tarifáit ellenben 2013 
év végéig lépcsőzetesen fogják kiiktatni. A nemzetközi 
intézményekkel kötött korábbi megállapodások szerint a 
villamosenergia- és gázárak szabályozott tarifáit az ipari fo-
gyasztók esetében 2013-ig, a lakosság esetében pedig 2015-
ig kellett volna fokozatosan felszabadítani.

Jeffrey Franks, az IMF-tárgyalóküldöttség vezetője szerint az elkezdett reformokat az új kormánynak is folytatnia kell  fotó: mediafax
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Valószínűleg nincs veszélyben 
a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) és az EU által Romá-

nia számára jóváhagyott támogatási 
program a kormány lemondása után 
sem, de a politikai bizonytalanság – 
ha sokáig tart – az eddigieknél jóval 
sebezhetőbbé teheti a gazdaságot 
az euróövezeti válság hatásaitól, 
amelyektől eddig éppen az IMF/
EU-program védte meg – véleked-
tek a kabinet lemondásának beje-
lentése után londoni piaci elemzők. 
A JP Morgan szakértői annak a vé-
leményüknek adtak hangot, hogy 
bármilyen összetételű kormány 
élén áll majd románia új miniszter-
elnöke, nem várható jelentősebb 
visszalépés a reformfolyamatban. A 

szakértők kiemelték, hogy az IMF/
EU-egyezséggel kapcsolatos összes 
fontos végleges döntést rendsze-
rint Traian Băsescu államfő hozta 
meg, így ameddig ő tisztségében 
marad, addig várhatóan az IMF/
EU-program sem fog kisiklani, rá-
adásul az ellenzék szintén hitet tett 
az IMF/EU-program fenntartása 
mellett választási győzelme esetére. 
Az elemzők arra „nagyon csekély” 
valószínűséget adtak, hogy a román 
IMF/EU-program egyáltalán nem 
folytatódik, mivel megítélésük sze-
rint az ország gazdasági helyzete 
ingatag, Románia  finanszírozási hi-
ánnyal küszködik, és nem hagyhatja 
figyelmen kívül a költségvetési refor-
mokra irányuló uniós kéréseket.
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A kormány élére kerül A külügyi hírszerzés vezetője

Mihai Răzvan Ungureanut jelölte 
miniszterelnöknek az államfő

Ország – világ

Marad az IMF-program

mihai răzvan Ungureanut je-
lölte traian Băsescu államfő a 
miniszterelnöki pozícióra, miu-
tán tegnap reggel emil Boc kor-
mányfő benyújtotta lemondását. 
A volt külügyminiszter, jelenleg 
a külügyi hírszerzés vezetője 
az államfőhöz közeli személy, 
kormányprogramja alpjáról ma 
egyeztet a többségi koalíciót 
alkotó pártokkal, valamint az el-
lenzékkel is. ma tanácskozik az 
rmDsz állandó tanácsa is az új 
kormányban érvényesítendő cél-
kitűzésekről. 

„Az utóbbi időben nyil-
vánvalóvá vált, hogy 
a felmerülő gondo-

kat már nem lehet kormányzati 
eszközökkel megoldani, szükség 
van a parlamenti, törvényhozói 
eszközökre is. Emellett az is nyil-
vánvaló, hogy az emberek bizal-
ma megrendült a kormányban” 
– áll Verestóy Attila szenátor 
lapunkhoz eljuttatott tegnapi 
közleményében, amelyben Emil 
Boc lemondását indokolja. Az 
RMDSZ, és amint tegnap kide-
rült, az államfő is már december 
óta sürgették a kormányfőt, hogy 
nyújtsa be lemondását. 

nem volt meglepetés
„Nem ért meglepetésként a 

bejelentés, egy olyan döntésről 
van szó, amely már régebbről 
érik” – nyilatkozta lapunknak 
Korodi Attila parlamenti képvi-
selő. A politikus szerint minden-
képpen szükség volt egy váltásra, 
mert Emil Boc megítélése nagyon 
sokat romlott a makrogazdasági 
stabilitást szavatoló népszerűtlen 
intézkedések miatt. Korodi Attila 
szerint a kormány politikai egyen-
súlya nem kellene módosuljon, 
habár erre nincsen garancia. 

Az új kormány felállásáig ügy-
vivő kormányként működik a je-
lenlegi, Cătălin Predoiu igazság-
ügyi miniszter vezetése alatt.

„Az ország érdeke miatt 
vártunk ki”
Az államfő tegnapi sajtótájé-

koztatóján arról beszélt, hogy már 
decemberben kérte Emil Bocot a 
távozásra, ám a Nemzetközi Va-
lutaalap kiértékelő látogatásáig 
jobb volt neki továbbvinni az or-
szág igazgatását, hogy „ne kelet-
kezzenek fennakadások Románia 
finanszírozásában”. Tra ian Băsescu 
egyébként arról is beszélt, hogy a 
Boc-kabinet eredményeit kell a 
hétköznapok szintjén is érezhe-
tővé tenni, valamint egy függet-
len miniszterelnök személye által 
nagyobb társadalmi szolidaritás-
ra is esély van. Felsorolta, hogy 
a Boc-kabinet súlyos gazdasági 
válság idején vette át az országot, 
de sikerült tavalyra növekedési 
pályára állítani a gazdaságot, ez 
a tavalyi évet minden bizonnyal 
2,5 százalékos GDP-növekedés-
sel zárta.

kelemen hunor: 
a kormánystruktúra 
nem kell megváltozzon
Kelemen Hunor szerint a je-

lenlegi parlamenti többség tudja 
szavatolni egy új kormány felál-
lását, ennek a régi alapjaira kell 
felépülni, egy új miniszterel-
nökkel. Az RMDSZ elnöke sze-
rint a változás nem a szerkezet-
ben, hanem a kormányprogram 
szintjén kell megvalósuljon. A 
kormányprogrammal kapcsolat-
ban a Szövetségi Állandó Tanács 
ma fog egyeztetni. Egyes demok-
rata-liberális politikusok nyilat-
kozatai szerint nem kizárt az 
sem, hogy a kormányzati struk-

túra megváltozik, ám ennek el-
lentmondani látszik az államfő 
nyilatkozata. Traian Băsescu azt 
mondta tegnap, hogy a jelenlegi 
kormány célkitűzéseit kell foly-
tatni. Növelni az európai alapok 
felhasználását és a beruházáso-
kat, hogy munkahelyek terem-
tődjenek, valamint folytatni a 
reformokat. 

„ki kell használni 
a bukaresti befolyást, 
amíg lehet”
Az előrehozott választásokra 

is készen áll a szövetség Borboly 
Csaba szerint. A megyei tanács 
elnöke azonban azt szeretné, 
hogy „amennyi pénzt le lehet 
hívni Bukarestből, azt hívjuk le”. 
Ezért, véli, jobb lenne ha a jelenle-
gi parlamenti többség végigvinné 
mandátumát. „Nekünk nagyon 
fontos, hogy minden lehetőséget 
használjunk ki arra, hogy a me-
gyében fejlesztéseket eszközöl-
jünk, ehhez nagyon fontos a po-
litikai befolyás, amit kormányzati 
tényezőként ki tudunk fejteni” – 
mondta Borboly Csaba. 

Ungureanu: a függetlenségem
garantálja a mozgásteret
Mihai Răzvan Ungureanu 

szerint a politikai függetlensége 
garantálja, hogy meglesz az ele-
gendő mozgástere ahhoz, hogy 
végigvigye mandátumát, és ered-
ményes legyen a kormány élén. 
A kijelölt kormányfő Románia 
legifjabb miniszterelnöke, 43 
éves karrierdiplomata. Legfőbb 
jelenlegi célkitűzésének a gyors 
kormányalakítást, és a társadal-
mi bizalom visszaállítását jelölte 
meg. Ezek után biztosítaná Ro-
mánia gazdasági és politikai sta-
bilitását a jobboldali értékrend 
mentén. 

Mihai Răzvan Ungureanu. A nevesített kormányfő új kormányprogram köré szervezi a többséget alkotó koalíciót

A hydroenergy zrt.
csíkszeredai munkapontjára alkalmaz

ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT.
Az építőmérnök feladata lesz:
 a kivitelezési munkák előkészítése, helyszíni irányítása, ellenőrzése;
 építési naplók vezetése;
 alvállalkozók irányítása, munkabiztonsági, minőségirányítási 
   elvárások betartatása; 
 ütemtervek nyomon követése.

elvárások:
 építőmérnöki diploma;
 munkairányítói tapasztalat;
 kivitelezésben szerzett tapasztalat;
 nagyfokú mobilitás;
 autoCAD, Word, Excel ismerete;
 B kategóriás hajtási jogosítvány.

jelentkezés önéletrajzzal:
e-mail: szabolcs.csiszar@xindexeco.eu, telefonszám: 0749–115554.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Turisztikai programok támogatása a 2012-es évre

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa 
Pályázhatnak: jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye 

területén turisztikai tevékenységet folytató szervezetek, egyesüle-
tek, alapítványok és egyházak.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 200 000 lej.
Bővebb információ igényelhető: kapcsolattartó személy Sala-

mon Andrea, telefon: 0266–207700/1308, e-mail: salamonandrea@
hargitamegye.ro, valamint a www.hargitamegye.ro honlapon, a kö-
vetkező linken: http://www.hargitamegye.ro/palyazatok

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA
A Szent György Napok szervezőcsapata 

gyakornokokat keres.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Pro Georgio Sancto Ala-

pítvány idén is megszervezi a Szent György Napokat, a Kárpát-medence 
egyik legnagyobb kulturális és szórakoztató rendezvényét. Az április 22. és 
29. között zajló esemény fő célja olyan programok összeállítása, amelyek 
minden réteget kiszolgálnak, minden korosztályt megcéloznak. 

A Szent György Napok szervezőcsapata 2012-ben bővíteni szeretné saj-
tóirodája csapatát, ehhez olyan lelkes fiatal újságírókat és fotósokat keresünk, 
akik otthonosan mozognak a kultúra terén, tájékozottak a színház és a zene 
világában, és szeretnének részt venni egy igazán lendületes csapatban. 

Várjuk tehát olyan egyetemisták, főiskolai hallgatók, akár középisko-
lások jelentkezését, akik kipróbálnák magukat csapatunkban. Mindössze 
annyi a feladatod, hogy március 4-ig az spress@sepsi.ro e-mail címre el-
küldj egy általad írt cikket vagy riportot, és egy interjút. Ha fotósnak je-
lentkeznél, gyűjts össze néhány általad készített fotót, és küldd el nekünk a 
fenti e-mail címre. Leveledhez mellékeld azt is, hogy miért szeretnél beke-
rülni csapatunkba, és emeld ki, ha már dolgoztál ilyen területen.

Amit mi kínálunk: szállást és étkezést egy hétre, szakmai fejlődést, be-
tekintést a rendezvényszervezésbe, tartalmas napokat, jó hangulatot, és egy 
profi csapatot.

gyere közénk, szervezd velünk 
a kárpát-medence legnagyobb városnapját!

hirdetések



A termék megvásárolható 
a következő gyógynövényboltokban:

Székelyudvarhely: Natura gyógynövényüzletben, Vár utca 3. szám 
alatt vagy a Gyepes bejáratánál található gyógynövényes üzletben.

Csíkszereda: Herba Millefolium gyógynövényboltban, Kossuth La-
jos utca 27. szám (a templommal átellenben, az udvaron).

Gyergyószentmiklós: Natura gyógynövényüzletben, Gábor Áron u. 
2. szám alatt (a tekerőpataki út sarkán, a volt Gulliver üzletben).

A termék telefonon is megrendelhető a 0753–038938-as
 telefonszámon, vagy a www.drfoerster.ro weboldalon.

Életmód hargitanépe2012. február 7., kedd  | 11. oldal 

hirdetések

Mikor, mit, hogyan? – általában 
ezek a kérdések, amelyeket a 
szülők, a pedagógusok, a gyer-
mekekkel hivatásszerűen foglal-
kozók feltesznek maguknak, ha 
a szexuális felvilágosítás kerül 
szóba. „Hadd tegyem hozzá a 
következő kérdést is: ki mondja 
el, ki beszéljen róla?” – ez már 
Forrai Juditnak, a magyarországi 
SOTE Népegészségügyi Intézet 
munkatársának a véleménye, aki 
a téma egyik kiváló szakértője.

Sokáig tabuként kezelt, titok-
zatos, nem illő beszédtémá-
nak számított a szexualitás, 

ha mégis szóba került, csak amúgy 
„szőrmentén”, virágnyelven, mára 
viszont fontos helye van a fiatalok-
kal történő kommunikációban – 
és nem véletlenül. Ahogy a doktor-
nő mondja, a fiatalok biológiailag 
gyorsan érnek, érdeklődésük gyak-
ran idő előtt fordul a nemiség felé. 
Felmérések mutatják, hogy a 13-
14 évesek 50 százaléka rendelkezik 
már szexuális jellegű tapasztalattal, 
és a 15-16 évesek nagy része már 
aktív szexuális életet él.

– A korábban feltett kérdé-
seknek szinte mindegyike feles-
leges – hangsúlyozza Forrai Judit. 
És hogy miért? Mert az az idő 
már régen elmúlt, mikor a szülők 
izgatottan várták, hogy a gyerek, 
a fiatal elérkezzen abba a korba, 
amikor már fel lehet, fel kell vilá-
gosítani a szexuális élet legfonto-
sabb dolgairól. Annak a bizonyos 
nagy beszélgetésnek bizony lejárt 
az ideje. Ugyanis nem kampány-
témáról van szó, hanem folyamat-
ról, vagyis a felvilágosítás már az 
óvodában, a gyerek eszmélésének 
idején kezdődik, és korának, érett-
ségének megfelelően mindvégig 
tart, amíg erre szükség van

Nem mindenki alkalmas 
a szerepre 
A kicsik kíváncsisága kezdet-

ben csak anatómiai jellegű, a fiú és 
leány „másságát” firtatják, a gyerek 
születésének titkai izgatják őket, és 
kérdéseikre válaszolni kell.

A „ki válaszoljon” kérdés a 
szakember véleménye szerint azért 
helyénvaló, mert nem mindenki 
alkalmas erre a szerepre. A legjobb 
az lenne, ha a szülő tenné meg ezt, 
de a legtöbb szülő – sajnos ki kell 
mondani – alkalmatlan erre. Pedig 
az ideális az lenne, ha a családon be-
lül alakulna ki az a bizalmi légkör, 
amelyben a gyerek mindig min-
denről bátran kérdezhet, és menet 
közben, korának megfelelő, jó vá-
laszokat kap, érthetően, őszintén, 
világosan, egyszerűen. Az így „fel-
világosított” gyerek tudatosabban, 
felkészülten jut el abba a korba, 
amikor már önmaga képes felelősen 
dönteni arról, hogy miként élje sze-
xuális életét.

A szülők általában halogatják 
az őszinte beszélgetést, a pedagógu-
sokra várnak, de az általános iskola 
„szűkre szabott” osztályfőnöki órái, 
melyeken a testkultúrától az egész-
séges táplálkozásig sok mindenről 
szót kell ejteni, nem igazán megfe-
lelő fórumok a szexuális problémák 
megtárgyalására. Ezért leginkább 
az idősebb társak, barátok vállalják 
a „jól értesült” szerepét, így egymás-
tól hallva, sokszor felületes vagy 
téves dolgokat fogadnak el helyes 
elméletként vagy gyakorlatként, azt 
gondolva, hogy ők már többet tud-
nak a felnőtteknél.

– A helyesen, folyamatosan fel-
készített tinédzser magabiztosabb 
felnőtt lesz, felelősebb is, könnyeb-
ben eligazodik a társas kapcsola-
tokban, megtanulja, hogy a szexu-
ális élet felelősséggel és veszélyek-

kel is jár – magyarázza a doktornő. 
– A tiltás önmagában nem elég. A 
„még fiatal vagy hozzá”, vagy „te 
még nem érted ezeket a dolgokat” 
nem jó, nem célravezető mon-
datok. Meg is kell magyarázni az 
okokat. A nem kívánt terhességtől, 
a védekezés lehetőségein keresztül 
a nemi úton terjedő betegségekig 
sok minden beletartozik a felvilá-
gosítás folyamatába.

„Titokdoktor”
Forrai Judit közlése szerint van 

néhány ország, ahol ezt a kérdést 
példamutatóan tárgyalják. Köztük 
említi Hollandiát, ahol valóban 
óvodás korban elkezdik a nemi 
szerepek tisztázását, a családi életre 
történő okos felkészítést. Ugyan-
csak itt működik a „titokdoktor” 
intézménye is, ami azt jelenti, ha a 
gyereknek bármi gondja van – ha 
például zaklatás, szexuális bántás, 
agresszió éri –, nyugodtan négy-
szemközt elmondhatja értő szak-
embernek, nem rendőrségi szobák 
komor falai közt kell vallomást 
tennie.

Az okos, magyarázó, felvilá-
gosító szavak sokat érnek, a nagy 
beszélgetés helyett a folyamatos 
párbeszéd a célravezető, de legin-
kább a felnőttek, a család, a szülők 
példája az, ami minden szónál töb-
bet mond. A fiatalok figyelnek, ész-
reveszik a pozitív és a negatív példá-
kat egyaránt, megjegyzik, lemásol-
ják. A jó minta fél siker, az okos szó, 
az őszinte beszélgetés a ráadás, és 
egyben záloga is az eredménynek. 
A szülők, nevelők felelőssége igen 
nagy a fiatalok időben történő, ko-
ruknak, érdeklődésüknek megfele-
lő felkészítésében, hiszen a szexuális 
kultúra fontos része az érzelmi élet-
nek, a boldog felnőttkornak, a sike-
res, példamutató családoknak.

Az okos, magyarázó, felvilágosító szavak sokat érnek illusztráció

A nAgy beszélgetés 

Hogyan mondjam el? A tojásos tészták hagyománya
A Váncsa Multipast Kft. fő tevékenysé-
ge alakulása óta a hagyományos, 8 és 4 
tojásos termékek gyártása. Vállalkozá-
sunkat folyamatos befektetéssel és piac-
kutatással tudjuk fenntartani. Jelenleg 

több mint 30 féle tésztát gyártunk, ám a fogyasztók, a piac kérésére 
fokozatosan új termékeket vezetünk be, különféle köret- és levestész-
tákat, legújabb termékünk pedig az egész kiőrlésű, csökkentett szén-
hidráttartalmú lisztből gyártott tészta, cukorbetegeknek.

A gyártási folyamat hagyományos előállítási, szárítási módszere-
ken alapul, minőségi liszt és friss tojás felhasználásával, színezék- és 
adalékanyag nélkül. A termékeket kéz-
zel csomagoljuk, betartva a higiéniai 
és egészségügyi szabályokat.

Főbb termékeink:
Levestészták: cérnametélt, bordás-
tészta (lúdgége, csigatészta), eperl evél, 
eperszalag, zabszem, betűtészta,  
csillagocska.
Körettészták: széles, recés metélt, orsó-
tészta, kicsi és nagy pipa, kicsi és nagy 
kagyló, tollhegy, malacfarok, káposztás 
kocka (amely vidékünkön a legkedvel-
tebb körettészta).
Keresse termékeinket 
az élelmiszerüzletekben!

Teafaolaj – a valóságos minipatika
Ma már világszerte ismerik, és előszeretettel használják a teafaolajat, 

melynek széles körű alkalmazása nemcsak a különböző bőrbetegségek 
kezelésében és a szépségápolásban nyert elismerést, hanem környezetünk 
fertőtlenítésére is kiválóan alkalmas. Felhasználási módja szinte végtelen, 
fertőtlenítő hatását az élet bármely területén alkalmazhatjuk. 

A teafaolaj a természet patikájának egyik legcsodálatosabb, több mint 
80 szerves alkotóelemből álló, tudományosan bizonyított gyógyhatású ki-
vonata. Az ausztrál teafa (Melaleuca alternifolia) leveleiből vízgőz-desztillá-
cióval nyert, gyógyszerkönyvi tisztaságú, rendkívül hatásos antiszeptikum. 
Fő terápiás tulajdonságai: gomba-, baktérium- és vírusölő, fertőzésgátló, 
sebgyógyító, gyulladáscsökkentő, immunrendszert serkentő, stimuláló 
gyógyhatású készítmény.

Magasfokú fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően a 
kozmetika egyik legkedveltebb, leghatásosabb szere. Kiemelten használható 
a különböző eredetű bőrsérülések (bőrgyulladás, horzsolás, sebek, pattaná-
sok, kiütések, égés és szúrás okozta sérülések, herpesz, ekcéma, sömör, fejbőr 
sérülése, gombás megbetegedések) fertőtlenítésére és kezelésére. A fogászat-
ban fertőtlenítőszerként, valamint vízzel hígítva szájfrissítőként is bevált, 
használata hozzájárulhat a fogkő kialakulásának megakadályozásában. A 
nőgyógyászatban kiváló eredményeket ért el a teafaolaj, különösen a vagi-
na gombás fertőzésének (Candida albicans) és gyulladásának (Trichomonas 
vaginalis) kezelésében. Hólyag- és húgyúti megbetegedések, fertőzések ese-
tén ülőfürdőként váltja ki jótékony hatását. Izomfájdalom és izomláz esetén 
masszázsolajként kedvezően hat az izmokra és az idegekre, fokozza a vérke-
ringést. Párologtatva kiválóan pedig a mikroorganizmusok ellen lehet „be-
vetni”. Inhaláláskor felszabadítja a légutakat, enyhíti a megfázás, nátha és arc-
üreggyulladás kellemetlen tüneteit. Baktériumölő tulajdonságának köszön-
hetően kiemelten használható általános fertőtlenítőként háztartásunkban 
is. Néhány csepp teafaolaj vízben feloldva elegendő ahhoz, hogy felfrissítse 
és fertőtlenítse otthonunkat. Mindezek mellett, tisztítja a falon képződő pe-
nészfoltokat, frissíti a levegőt, távol tartja a rovarokat, mi több, a fehérneműk 
higiéniájának elengedhetetlen szere lehet a teafaolaj.

A teafaolaj jótékony hatása és széles körű alkalmazása miatt nélkülöz-
hetetlen társ lehet az elsősegélynyújtásban, a hosszas kezelésekkor, hozzájá-
rul otthonunk egészséges környezetének ápolásához.

Bordi Annamária, dr. Förster-termékmenedzser

Elérhetőség: tel.: 0722–370192
www.pasta.ro;  contact@pasta.ro

Minőség
1927 óta



Csíkszeredai, brassói, vik tó
ria városi, szecselevárosi, ko
lozs  vári, zilahi, nagybányai, 
felsőbányai, marosvásárhelyi
és románvásári leigazolt spor
tolók részvételével zajlott az 
elmúlthétvégénaHargita-kupa
sítájfutóverseny, amelyet el-
ső alkalommal rendezett meg
Hargita Megye Tanácsának
SportklubEgyesületeésaCsík
szeredai Városi Sportklub a
Kalibáskőmenedékháznál.

Sikeresen zajlott az amatő-
röknek szervezett futam is, 
az időjárás okozta szerve-

zési nehézségek ellenére. Az első 
versenynapon 11, míg vasárnap 
17 versenyző állt rajthoz. Azon 
versenyzők számára, akiket az 
időjárás nem riasztott el, kellemes 
kikapcsolódást biztosított a meg-
felelően előkészített pálya. Volt 
itt gyerek és idős, de részt vettek 
teljes családok is – tudtuk meg 
Csúcs András szervezőtől.

A leigazolt sportolók közép- 
és rövid távon mérték össze tu-
dásukat. A felnőtt kategóriában a 
második versenynapon tömegraj-
tos indulás volt. A Hargita-kupa 
úgymond felkészülési versenynek 
számított, erőnléti felmérésnek a 
következő hétvégén a Szemenik-
hegységben tartandó országos 
sítájfutó-bajnokságra, amelyen 
mindhárom Hargita megyei klub 
sportolói részt vesznek. A szerve-
zők szerint az ifjúságiak korcso-
portjában kevés versenyző volt, 
de bizakodásra ad okot, hogy a 

gyerek kategóriában sokan bene-
veztek.

A rangsor a két versenynap 
eredményeinek összesítése alap-
ján állt össze, az alábbi felsorolás 
szerint:

Férfiak: 10 évesek: 1. Suciu 
Eduard (Tanulók Klubja, Csík-
szereda), 2. Rancz Illés (Kárpá-
tok SK, Csíkszereda), 3. Mandel 
Gergő (Tanulók Klubja, Csíksze-
reda); 12 évesek: 1. Peleş Vlad, 2. 
Szőcs Antal (mindketten Tanulók 
Klubja), 3. Rancz Máté (Kárpátok 
SK); 14 évesek: 1. Rancz Bálint, 
2. Kézdi Örs, 3. Ráduly Róbert 
(mindhárman Kárpátok SK); 16 
évesek: 1. Hârb Dragoş (Kárpá-
tok SK); 18 évesek: 1. Gorghiş 
Mădălin (Nord, Nagybánya); 
20 évesek: 1. Pricop Paul (Clu-
bul Atletic Roman); 21 évesek: 

1. Suciu Simion (VSK Csíksze-
reda); 35 évesek: 1. Szalay Zoltán 
(Compas, Kolozsvár); 45 évesek: 
1. Dopovecz Iuliu (Babarunca, 
Szecseleváros).

Nők: 10 évesek: 1. Peleş Şte-
fania (Tanulók Klubja); 12 éve
sek: 1. Teca Alina (Tanulók 
Klubja); 14 évesek: 1. Puskás Re-
náta (Tanulók Klubja), 2. Tămaş 
Denisa (Nord), 3. Márton Enikő 
(Tanulók Klubja); 21 évesek: 1. 
Hepcal Andrea (Nord), 2. Ene 
Melánia (Tanulók Klubja); 35 
évesek: 1. Peleş Nela, 2. Szőcs Gi-
zella (mindketten Csíkszereda); 
65 évesek: 1. Iosub Gabriela (Kár-
pátok SK).

A verseny rendezését a Har-
mopan Rt. és Hargita Megye Ta-
nácsának Hegyimentő Közszol-
gálata támogatta.

Sport
Először szervezték meg 

a Hargita-kupa sítájfutóversenyt
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> Kerékpár. Két évre, azaz a lehe-
tő leghosszabb időre tiltotta el Alberto 
Contadort a Nemzetközi Sportdöntőbí-
róság (CAS), és egyben megfosztották 
2010-es Tour- és 2011-es Giro d’Italia-
győzelmétől is. A spanyol versenyző 2010-
ben bukott le a Touron, mivel a szerveze-
tében klenbuterol nyomaira bukkantak. 
Hosszú huzavona, többszöri fellebbezések 
után született meg a határozat. Contador 
korábban azzal védekezett, hogy fertőzött 
hús miatt került a szervezetébe a tiltott 
anyag. A kétéves eltiltás azt jelenti, hogy 
Contador csak augusztus 5-én térhet visz-
sza, ezért nem vehet részt az olimpián, és 

2010. július 21-e óta elért eredményeit 
törlik, többek között a Tour de France 
győzelmétől is megfosztják.

> NFL. A New York Giants nyerte a 
46. Super Bowlt, amelyen 21–17-re ver-
te meg a New England Patriots csapatát. 
Tom Brady, a Pats irányítója hiába döntött 
rekordot egy huzamban 16 jó átadással, 
ezen kívül más oka nem volt az örömre, a 
túloldalon Eli Manning viszont immár két 
Super Bowl-győzelemnél tart. A győztes 
New York Giants irányítója, Eli Manning 
lett a 46. Super Bowl legértékesebb játéko-
sa (MVP). A 31 éves irányító 40 passzából 

30 lett sikeres a meccsen és összesen 296 
yardot hozott ez a csapatának. Super Bowl: 
New York Giants – New England Patriots 
21–17 (9–0, 0–10, 6–7, 6–0).

> IFFHS. A labdarúgás történetével 
és statisztikájával foglalkozó szervezet, az 
IFFHS szerint a skót Sir Alex Ferguson az 
utóbbi évtized legjobb edzője. A Manches-
ter United trénerétől mindössze egyetlen 
árva ponttal lemaradva a második helyen 
az angol Arsenal francia menedzserét, 
Arsene Wengert találjuk, míg a dobogó 
harmadik fokára az angol Chelsea-nél, 
majd az olasz Internél is maradandót alko-

tó, jelenleg a spanyol Real Madriddal nagy 
dobásra készülő portugál edzőfenomén, 
José Mourinho léphetett fel. A listának 
csak a 22. helyére fért fel a spanyol Barce-
lona sikerkovácsa, Pep Guardiola. A fiatal 
tréner mentségére szóljon: félelmetes me-
netelése a vonatkozó időszaknak a máso-
dik felére, még inkább annak harmadára 
esett csupán. A szakember 2008 nyarán 
került a Barcelona első csapatának élére. 
A lista az elmúlt időszak összegzése – a 
győztesek mindig 20, a második 19, a har-
madik 18, és így tovább lefelé pontot kap-
tak –, a feltüntetett 190 edző között nem 
találhatunk magyar szakembert.hí
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Az időjárás okozta nehézségek ellenére remek hangulatú versenyre került sor

ArájáTSzáSKöVETKEziK

Körbeverések a megyei 
kézilabda-bajnokságban

Az elmúlt hétvégén a szé-
kelyudvarhelyi sportcsar-
nok adott otthon a Me-

gyei Kézilabda-szövetség által 
szer vezett férfikézilabda-bajnok-
ság újabb teremtornájának. A 
Szé kelyudvarhelyi KC öregfiúk 
egy találkozót játszottak, azt meg 
is nyerték, míg a többi részt vevő 
gárda „körbeverte” egymást. A 
szervezők közleménye szerint 
a bajnokság rájátszását febru-
ár 16-án, 17 órától tartják Szé-
kelyudvarhelyen, a Vásártér utca 
12. szám alatt. A pontvadászat 
végleges táblázata az elmaradt 
összecsapások után alakul ki.

Eredmények,Acsoport
SZKC Öreg fiúk – Szent

egyházi Vasas 27–19 (13–9) /
Lőrincz 9, Sipos, Szígyártó, 
Pál A. 3-3, Borsos, Keresztes, 
Borbáth 2-2, Sárdi, Mies, Fodor 
1-1, illetve Lőrincz Cs. 8, Hol-
ló 5, Gál, Lőrincz Cs. 2, Do-
bos, Sándor 1-1/; Balánbányai 
ROA – Székelykeresztúri Egye
sülés 33–36 (20–17) /Francu 
12, Sofian 7, Csíki 6, Iacob 4, 
Cotarla 2, Roman, Hilohe 1-1, 
illetve Szász 14, Nagy 8, Hintz, 
Pálfi 5-5, Simon 3, Márton 1/; 
Gyergyószentmiklósi Szaki II – 
Székelyudvarhelyi Partizán 32–
34 (13–14) /Gergely 11, Nagy 
8, Paşcan, Gábor 4-4, Vincze 
3, Ágoston 2, illetve Fodor 11, 
Magyari 8, Benedek Kovács 
4-4, Tokos, Lőrincz 2-2, Szabó, 
Mester, Nagy 1-1/; Balánbányai 
ROA – Szentegyházi Vasas 22–
17 (13–10) /Sofian 8, Cotârlă 
5, Iacob 3, Francu, Roman, Csí-
ki 2-2, illetve Gál 4, Lőrincz 
Cs., Lőrincz A. 3-3, Sándor, 
Lőrincz, Holló 2-2, Dobos 
1/; Székelykeresztúri Egyesülés 
– Székelyudvarhelyi Partizán 
26–35 (14–19) /Pálfi 8, Szász 
7, Nagy 4, Márton 3, Simon 
2, Deák, Vékony 1-1, illetve 
Magyari 10, Tokos 8, Benedek 
5, Mester, Fodor 3-3, Nagy, Ko-
vács 2-2, Szabó, Lőrincz 1-1/.

ötbőlötazifiiii-ban
Minden meccsét megnyerte 

a Székelyudvarhelyi ISK-KC az 
ifjúsági 3-as korosztályú bajnok-
ság ötödik teremtornáján. Ezzel 

már matematikailag is az első 
helyen zár majd a D csoportban, 
az utolsó teremtorna eredménye-
itől függetlenül. A Kuti László 
és Stefán András által irányított 
együttes egyetlen szorosabb 
meccset játszott a Steaua Mizil 
által szervezett tornán, épp a 
házigazdákkal. De nem volt ott 
sem kérdéses a győztes kiléte, a 
fiatalok végig irányították a ta-
lálkozót. Az utolsó teremtornát 
március első hétvégéjén Ploieşti-
en rendezik.

Ifi 3-as bajnokság, ötödik 
teremtorna: ISKSZKC – 1 Mai 
Ploieşti 35–24 (udvarhelyi gól-
szerzők: Karda 11, Csáki, Csog 
7-7, Jakab 5, Fekete 2, Szabó, 
Simó, Mihály 1-1/; ISKSZKC 
– Steaua Mizil 28–24 (Csáki 8, 
Jakab 6, Fekete 5, Csog 4, Simó 3, 
Karda 2); ISKSZKC – Fogarasi 
ISK 34–24 ( Jakab 10, Csog 9, 
Fekete 7, Karda 3, Csáki, Sza-
kács 2-2, Balázs 1); ISKSZKC 
– Sepsiszentgyörgyi ISK 39–17 
(Csáki, Fekete 9-9, Jakab, Csog 
5-5, Karda 4, György 3, Mihály, 
Balázs 2-2); ISKSZKC – CSM 
Ploieşti 38–11 (György 8, Szabó 
6, Mihály 5, Balázs, Szakács 4-4, 
Csáki, Csog, 3-3, Karda, Fekete 
2-2, Jakab 1).

Nyerjen belépőt! La-
punk játékával belépőt nyer-
het a Székely udvar helyi KC 
férfikézilabda-csapatának so-
ron következő hazai mérkő-
zésére, amelyet február 8-án, 
szerdán, 18 órától rendez-
nek. Az SZKC ellenfele a CS 
Caraş-Severin lesz.

Válaszoljon helyesen a 
következő kérdésre: 

Hányadik helyen vég-
zett az SZKC a 2010/2011-
es idényben?

A megfejtéseket az ud-
varhely@hargitanepe.ro 
e-mail címre várjuk ma dél-
után 17 óráig. A nyertes ne-
vét holnapi lap  számunkban 
fogjuk kö zöl ni, aki majd a 
belépőt a székelyudvarhelyi 
sport csar nok jegypénztárá-
nál veheti át személyi iga-
zolványa felmutatásával.

Tízesek-kupája.A csíkmind-
szenti sportcsarnok adott otthont 
a múlt hétvégén a Tízesek-kupájá-
nak, amelyen a környékbeli tízesek 
csapatai vettek részt. Csíkszentlélek 
Polgármesteri Hivatala megbízásá-
ból Szondy Zoltán volt az esemény 
főszervezője. A benevezett csapa-
tok körmérkőzést játszottak, amely 
alapján dőlt el a végső rangsor. A 
torna végeredménye: 1. Szentlélek, 
2. Fitód, 3. Templom-tízes, 4. Bo-
roszló, 5. Józsa-tízes. Különdíjak: 
a legjobb játékos: Silló Zsombor; a 
legjobb kapus: Szakács Géza.



lakás

ELADÓ II. osztályú, IV. emeleti, 3 
szobás tömbházlakás Csíkszeredá-
ban, a Lendület sétányon. Telefon: 
0744–695560.

ELADÓ Szelterszen manzárdos 
hétvégi ház téliesítve, csodaszép kör-
nyezetben, 12 ár rendezett területtel, 
reális ár alatt. Telefon: 0744–537628.

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

ELADÓ jó állapotban lévő, köz-
ponti fekvésű tömbházlakás 2 szo-
bával, manzárdszobával és pincé-
vel. Telefon: 0742–294650, 0745–
167127. (21206)

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

telek

ELADÓ beépíthető telek Csíksze-
redában, a csíksomlyói Bánya utcá-
ban. Irányár: 20 euró/m2. Telefon: 
0728–068986.

VÁSÁROLNÉK építkezésre alkal-
mas beltelket Csíkszereda környező fal-
vaiban, maximum 20 km-es körzetben. 
Telefon: 0748–160660.

ELADÓ Csíkcsicsó határában, 
Bétában 1,88 ha kaszáló. Telefon: 
0727–081718.

jármű
ELADÓ 2000-es évjáratú, két-

személyes Ford Focus 1.8 TDi, 90 
LE-s motorral, frissen behozva, ki-
tűnő állapotban, valamint Suzuki 
Vagon R+, négyhengeres motorral, 
60 LE, 115 000 km-ben. Irányár: 
1650 euró. Beszámítok öreg au-
tót. Telefon: 0758–898989, 0722–
342429. (21218)

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

ELADÓ 45 LE-s traktor kitűnő álla-
potban – 13 000 lej; motorhibás Fiat 
traktor – 8600 lej; U–650-es traktor 
kitűnő állapotban – 16 000 lej. Tele-
fon: 0752–135883.

ELADÓ 1983-as Mitsubishi Colt 
1.4-es bontott alkatrészek A–Z-
ig. Telefon: 0266–363362, 0753–
420858.

vegyes

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

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

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

ELADÓ 50 fokos, tiszta szilva-
pálinka – 30 lej/liter. Telefon: 0748–
160660.

társkereső

51 éves 180 cm magas, nőtlen, 
független férfi élettársat KERES 
egy komoly, őszinte, becsületes 
nő személyében 30–53 éves korig. 
Telefon: 0744–837389. (21273)

27 éves, csíkszeredai fiatalember 
megismerkedne megbízható, csi-
nos lánnyal. Várom hívását a 0757–
727793-as telefonszámon.

szolgáltatás

Használt külföldi traktorok és 
más mezőgazdasági gépek, élelmi-
szeripari gépek, haszongépjármű-
vek (teherautók), kishaszon-gépjár-
művek megvásárlását, behozatalát 
és ügyintézését VÁLLALOM igény 
szerint. Telefon: 0749–155155, es-
te: 0266–312312.

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

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik felejthetetlen 
drága halottunk,

KÁNYA SÁNDOR

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, nehéz órá-
inkban segítő kezet nyújtottak és fáj-
dalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család – Csíkszentgyörgy. (21269)

megemlékezés

Szívünk mély fájdalmával emlé-
kezünk életünk legszomorúbb napjá-
ra, 2003. február 7-re, amikor tragi-
kus hirtelenséggel távozott szerettei 
köréből a hőn szeretett férj, drága jó 
édesapa és nagytata,

id. KARÁCSON BÉLA.

Akik ismerték és szerették, 
áldozzanak egy percet emlékére. 
Csendes álma fölött őrködjön az igaz 
szeretet. Szerettei – Csíkszereda. 
(21265)

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
február 7-re,

CSATLÓS ÁRPÁD

halálának 3. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (21244)

Hirdetések

Hideg téli nap volt, tizenhárom éve,
Testedből a lélek fölszállt 
a nagy Égbe.
Onnan vigyázol ránk azóta is némán,
Mint ahogy vigyáztál itt is 
nem fáradván.
Dolgos, munkás életedért 
köszönetet mondunk,
Sírod fölött fejet hajtva 
halkan ezt suttogjuk:
Nyugodjál békében!

Szomorú szívvel 
emlékezünk 1999. feb-
ruár 7-re,

GÁBOR MIKLÓS
szabómester

halálának évfordulóján. Akik ismer-
ték és szerették, gondoljanak rá ke-
gyelettel. Szerettei – Csíkszereda. 
(21272)
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Az Egres Impex Kft.
– Csíkcsicsó 651. sz. alatti székhellyel –

értesíti az érdekelteket, hogy a Csíkcsicsó szám nélkül találha-
tó 31 300 m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – 
andezitkitermelés és -feldolgozás céljából a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges kör-
nyezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása, a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 7488/2011.10.04. szá-
mú és 2012.01.31-én felülbírált 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 
megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám. Telefon: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 
0266–310041. 

A döntés megtalálható az Ügynökség internetes oldalán: apmhr.
anpm.ro/reglementari/avizuldemediu

A csíkszeredai BELDIMAN GOLD Kft.
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2012. március 6-án 
11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 
utca 47. szám) közvetlen áralku során eladásra kerül a csődbe ment cég 
alábbi ingatlanja: 

– Csíkszereda, Obor utca 47. sz. alatt található 264 m2 belterülete, 
a hozzá tartozó lakóházzal, a földszinten kereskedelmi helyiséggel és la-
kófelülettel az emeleten. Indulási ár 82 920 euró (áfa nélkül).

Amennyiben nem kerülne sor értékesítésre, az áralkut pénteki napo-
kon 11 órakor megismételik (ünnepnapok kivételével).

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámokon.

A CLEAN WORLD Kft.
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2012. febru-
ár 13-án 11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tu-
dor Vladimirescu utca 47. szám) nyilvános árverésre kerül a csőd-
be ment cég Iveco Eurocargo márkájú haszonjárműve, amelynek 
indulási ára 5800 euró – áfa nélkül.

Amennyiben nem kerül sor odaítélésre, az áralkut hétfői napon 
11 órakor megismétlik. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámokon.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI 
KÖZBIRTOKOSSÁG 
2012. február 14-én  

11 órai kezdettel 
árverést hirdet  

fővágásból származó  
fa eladására, amely  

a benesdi részen található.
Telefon: 0266–331798.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
HARGITA MEGYEI MŰVÉSZETI NÉPISKOLA

virágkötő- és gyöngyfűzőtanfolyam
A Hargita Megyei Művészeti Népiskola a Formator Egyesülettel 

és a Fiatal Művészek Egyesületével közösen gyöngyfűző- és virágkö-
tő-tanfolyamot szervez.

Kezdési időpont: 2012. március 1. 
Jelentkezési határidő: 2012. február 27. 
További információkat kérhet a 0266–310884, 0743–251204-es 

telefonszámokon, valamint elektronikus levélben: nepiskola@
gmail.com

Ugyanezeken az elérhetőségeken lehet jelentkezni a tanfolya-
mokra is.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
Győrfi András: 0744–391537, 
Jakab Zoltán: 0743–643995, 
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva: 
Székely Csilla – 0740–701932, 
Zetelaka: 

Szőcs Éva – 0740–423858, 
Székelykeresztúr: 
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825, 
András Ildikó – 0735–882976, 

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapkihor-
dóinknál): 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. Környezetvédelmi hir-
detések: 1 lej/cm2 + ÁFA. 

Gyászjelentő: INGYENES! 
Maximális terjedelem: 80 szó. 
Telefonszám: 0266–372633. 

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (le-
járati dátum a szelvényen). 

Egyszerre maximum 5 szelvény ve-
hető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk: 

535600, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY

NÉV:..................................................................................................................................................................
CÍM:..................................................................................................................................................................
TELEFONszám:..........................................................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 20 szó):.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el vagy hozza be irodánkba, 
a Kossuth Lajos utca 10. szám alá, és egy alkalommal ingyen megjelentetjük apróhirdetését!

ÉrvÉnyes 2012. Február 29-ig
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> Nemzetközi tornára készülnek. 
Újabb rangos nemzetközi tornán vesz részt 
a romániai jégkorong-válogatott, amely-
nek az idény során immár a harmadik 
Euro Ice Hockey Challenge (EIHC) tur-
néja lesz az e heti, kijevi viadal. A csapat 
november elején Lengyelországban vett 
részt EIHC-tornán, december közepén 
Csíkszeredában játszottak, csütörtöktől 
szombatig pedig Kijevben lép jégre a ro-
mániai válogatott. Tom Skinner összesen 
22 játékossal készül a kijevi tornára. A 
válogatottban a HSC Csíkszerdától 8, 
a Brassói Corona Fenestela 68-tól 7, a 
Steauától 6 hokis szerepel. Érdekesség, 

hogy Borsos Attila játékára is számít a 
válogatott edzői stábja. A gárda erdélyi 
tagjai tegnap utaztak el Bukarestbe, ahol 
szerdáig tart a felkészülés, ekkor pedig re-
pülővel megy a csapat a torna helyszínére. 
A romániai válogatotton kívül a házigaz-
da Ukrajna, Olaszország és Litvánia vesz 
részt a kijevi tornán. A romániai keret: 
Ruczuj Gellért, Papp Szabolcs, Flinta Bo-
tond, Nagy István, Molnár Szabolcs, Szőcs 
Szabolcs, Péter Levente, Bíró Ottó (mind 
HSC Csíkszereda), Nagy Csaba, Bor-
sos Attila, Antal Zsombor, Péter Róbert, 
Basilidesz Tibor, Zsók Levente, Lőrincz 
Levente (mind Brassói Corona Fenestela 

68), Catrinoi Adrian, Luşneac Nicuşor, 
Piszarenko Jevgenij, Pascaru Leonard, 
Georgescu Mihail, Munteanu Alexandru 
(mind Steaua), Gliga Roberto (Tingsryd). 
A csapat edzői stábja: Tom Skinner, Victor 
Corduban és Hozó Levente. A váloga-
tottal tart dr. Bota Sándor csapatorvos, 
Szentes Ervin felszerelésmenedzser és 
Csomortáni Zsolt játékvezető. A kijevi 
EIHC-torna műsora: csütörtök: Litvánia 
– Olaszország (15), Ukrajna – Románia 
(18.30); péntek: Olaszország – Románia 
(15), Ukrajna – Litvánia (18.30); szom-
bat: Románia – Litvánia (15), Olaszor-
szág – Ukrajna (18.30).

> EBEL. Büntetőkkel győzött vasárnap 
este a Sapa Fehérvár AV19 az EBEL közép-
szakaszában a Red Bull Salzburg ellen. A ve-
zetést a 4. percben a Salzburg szerezte meg 
Welser révén, a 8. percben Láda egyenlített, 
tíz perccel később pedig Kovács a vezetést is 
megszerezte a Volánnak. A középső játék-
részben Earl egyenlített, majd a harmadik 
periódusban Klassen és Abid is eredményes 
volt, így döntetlennel zárult a rendes játék-
idő. A hosszabbításban nem született gól, a 
büntetőpárbajt pedig a fehérváriak nyerték, 
a győztes lövés a Ladányié volt. A fehérvári-
ak a középszakaszban három meccsel a vége 
előtt továbbra is a harmadik helyen állnak.hí
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A román jégkorongszövetség 
(rjsz) átutalta a tévéközvetí-
tési díjból befolyt összeg első 
részét a hazai bajnokságban 
és a Mol ligában játszó romá-
niai klubok számára. A legtöbb 
pénzt a Hsc csíkszereda és a 
steaua kapta.

Szétosztotta a klubok kö-
zött a Román Jégkorong-
szövetség a tévéközvetítési 

díjból befolyt összeg első részét. 
A klubok összesen 60 ezer eurón 
osztoznak, melyből 38 500 eurót 
csak az említett sorozatban való 
indulásért kaptak. A MOL Ligá-
ban szereplő hazai csapatok hét-
hétezer eurót kaptak, a román 

bajnokságban való indulásért 
pedig 3500 euró jár.

Az elmúlt héten átutalt összeg-
ből a HSC Csíkszereda és a Steaua 
10 500-10 500 eurót (7000-et a 
MOL Ligáért és 3500-at a farm-
csapatok hazai bajnokságban való 
szerepléséért), a Brassói Corona 
Fenestela 7000 eurót, a Galaci 
Du nărea, a Sportul Studenţesc  és 
a Gyergyószentmiklósi Progym 
3500-3500 eurót kapott.

A tévéközvetítési díjból a 
RJSZ 21 500 eurót prémiumként 
oszt majd szét a bajnokság végén, 
amelyből tízezer a bajnokcsapa-
tot, hatezer a második helyezet-
tet, 3500 a bronzérmes csapatot 
illeti, kétezer eurót pedig az alap-

szakaszt az első helyen záró HSC 
Csíkszereda kap majd.

Hatezer eurós bukás
Azzal, hogy a HSC Csíkszereda 

nem jutott be a MOL Liga döntő-
jébe, legkevesebb hatezer eurót bu-
kott. A sorozatot szervező román 
és magyar szakszövetség, illetve a 
MOL Rt. közötti szerződés alapján 
a csapatok díjazása megegyezik az 
elmúlt kiírásban leírtakkal. A ta-
valy a MOL Liga győztese 16 ezer, 
az ezüstérmes 9800, a harmadik és 
a negyedik helyezett pedig egyen-
ként 3275 eurót kapott. Mivel az 
elődöntőt a Miskolci Jegesmedvék 
ellen elvesztette a csíki csapat, a so-
rozat harmadik helyén zár, míg a 
Brassói Corona Fenestela 68 lecsú-
szott a negyedik helyre. E két csa-
pat mindegyike háromezer eurónyi 
összeget zsebelhet majd be, míg a 
HSC-t a döntőtől elütő Jegesmed-
vék gárdája legkevesebb kilencezer 
euróra számíthat. Amennyiben a 
„macik” a fináléban legyőzik a Dab.
Doclert, tizenötezer euró fölötti 
összegre számíthatnak.

A magyar olajipari társaság ki-
lencmillió forintot különített el a 
MOL Liga díjazására, az összeg fele 
a győztesé, egyharmada a második 
helyezetté, míg a harmadik és ne-
gyedik helyen végzett gárda az 
összeg 10-10 százalékán osztozik.

hirdetések

Nemcsak a döntőt, hanem legkevesebb hatezer eurót is bukott a HSC fotó: csíKi zsolt

Kikapott az ISK–HSC
Meglepetés-eredmény született 
a román U16-os jégkorongbaj-
nokság Szuperliga első torná-
ján: az elmúlt hétvégén tartott 
kézdivásárhelyi torna első mér-
kőzésén vereséget szenvedett 
az isk–Hsc csíkszereda. A va-
sárnapi mérkőzéseket a rossz 
időjárási viszonyok miatt elha-
lasztották.

Négy csapat érdekelt a ha-
zai U16-os jégkorong 
Szuperligában, amelynek 

első tornáját az elmúlt hétvégén 
Kézdivásárhelyen tartották. A 
turné a tervezett három helyett 
csak két napot tartott, ugyanis 
vasárnap a havazás miatt nem le-
hetett lejátszani a két utolsó mér-

kőzést a szabadtéri műjégpályán. 
A torna egy óriási meglepetéssel 
indult: a házigazda HC Bikák és 
a Brassói Corona alkotta közös 
csapat egygólos győzelmet aratott 
a címvédő ISK–HSC Csíkszere-
da fölött.

A torna eredményei: Bras sói 
Corona–HC Bikák Kézdivásárhely 
– ISK–HSC Csíkszereda 4–3 /a 
csíki gólszerzők: Iszlay 2, Geréb/; 
Gyergyószentmiklósi ISK – Bu-
karesti 6-os ISK 4–1 /a gyergyói 
gólszerzők: Csata, Barabás, Mada-
rász, Ferencz/; ISK–HSC – Buka-
rest 9–3 /a csíki gólszerzők: Ko-
vács 3, Molnár, Creanga, Mátyás, 
Iszlay, Lőrincz, Karda/; Gyergyói 
ISK – Corona–HC Bikák 7–4 /a 
gyergyói gólszerzők: Benedek 2, Pé-

ter 2, Köllő 2, Portik/. A Bukarest – 
Corona–HC Bikák és a Gyergyói 
ISK – ISK–HSC mérkőzéseket 
egy későbbi időpontban játsszák 
le. A Szuperliga második és egyben 
utolsó tornájának időpontját még 
nem közölte a hazai szakszövetség, 
melynek helyszíne Csíkszereda vagy 
Gyergyószentmiklós lesz.

Az U12-es bajnokság 7–12. 
csoportjának – melyben a Buka-
resti Triumf, a Bukaresti Şoimii, a 
Bukaresti Husky, a Sepsiszentgyör-
gyi Királypingvinek Fenestela 68, 
a Brassói CT Miron Cristea és az 
Ice Magic Buzău érdekelt – elmúlt 
hétre tervezett első tornája a rossz 
időjárási körülmények miatt elma-
radt. A tornát egyébként Buzăuban 
kellett volna megtartani.
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programajánló

Terülj, terülj, asztalkám!
A székelyudvarhelyi művelődési ház 

nagytermében a Terülj, terülj, asztalkám! 
című mesejátékot játssza a Tomcsa Sándor 
Színház társulata holnap, holnapután és 
pénteken 10 és 12 órától.

Koncert
A székelykeresztúri Polgári Fúvószene-

kar koncertet ad csütörtök este hét órától 
a helyi művelődési házban. A koncerten 
mazsorettcsoport is szerepel, a műsor ke-
retén belül hagyományos induló fognak 
elhangzani.

Felolvasás
Felolvasómaratont szervez a Hargi-

ta Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont és a Cimbora Gyermekek Klubja a 
székelyudvarhelyi városi könyvtárban jövő 
szerdán reggel kilenctől este hétig. A 2009-
ben elindított Mesemaraton folytatásakép-
pen, idén Arany János műveiből szerveznek 
maratoni felolvasást.

Társastánc tanfolyam
Jövő szerdán este hét órától társastánc 

tanfolyam indul a Nicolae Bălcescu utca 32. 
szám alatt, a Kós Károly iskolával szemben. A 
Nagy Rita táncoktató által indított kurzuson 
a salsa mellett nem marad el a rock&roll sem, 
de ugyanakkor a klasszikus műfajok is helyet 
kapnak, angol, illetve bécsi keringőt tanulhat-
nak a táncos lábúak. Jelentkezni, érdeklődni a 
0742–228464 -es telefonszámon lehet.

Farsangi bál
Szombaton este nyolctól farsangi bált 

rendez a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház társulata. A zenés-táncos mulatságot 
svédasztalos vacsora is kiegészíti, a szervezők 
közleménye szerint az italokat a fogyasztás 
függvényében mindenki egyénileg fizeti 
majd. A bálra kötelező a jelmez vagy legalább 
az arcot részben eltakaró álarc viselése.

Építészeti kiállítás
A kortárs magyar és portugál építészet 

legaktuálisabb példáit mutatja be pénte-
ken, Székelyudvarhelyen megnyílt építé-
szeti tárlat. A Magyar–portugál építészeti 
párhuzamok című kiállítás február 24-ig 
látogatható.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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HIRDETÉS

Szinetár Dóra és 
Bereczki Zoltán előadása

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

is színpadra lép. A koncert március 6-án 19 
órától kezdődik az Udvarhelyi Fiatal Fórum 
nagytermében. A duettkoncerten vegyes 
program várja az érdeklődőket: operett-, il-
letve musicalrészletek (Rómeó és Júlia) mel-
lett könnyűzenei dalokat (Hangokba zárva) 
is hallhatnak majd a koncertre ellátogatók. 
A jegyeket a Star Rádió titkárságán, az Ud-
varhelyi Fiatal Fórum irodájában vagy a Heti 
Hirdető székhelyén lehet elővételben meg-
vásárolni.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa 

Kenéz Ferenc: 
Édesgyökér. Öregnapló

Versek

Kenéz Ferenc legújabb kötetének első része az Édesgyö-
kér. Gyermekrajzok címet viseli. A ciklus 62 darabja 
végigviszi az olvasót a gyermekkor valós és képzelet-

beli színhelyein, észleléseken és gondolatokon, álmon és való-
ságon. Az Öregnapló című rész az Anyai dédanyám füzetéből al-
címet viseli, a versfüzér meg amolyan toronygombirat, a szerző 
szerint „veritábilis gombirat-szöveg”, amely egy kisközösségről 
tett, jövőbe örökítendő vallomásnak tekinthető...

A könyv terjedelme 208 oldal, kötött, ára: 22 lej. 

ma

Kedd
Az év 38. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 328. Napnyugta ma 16.54-kor, 
napkelte holnap 7.03-kor. 

Isten éltesse 
Tódor és Rómeó nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A Tódor a görög–német–latin eredetű Te-

odor rövidülése, jelentése: Isten ajándéka. Az 
olasz eredetű Rómeó jelentése pedig: Rómába 
zarándokoló. 

Február 7-én történt 
1965. Az amerikaiak megkezdték a Viet-

nami Demokratikus Köztársaság bombázását. 
1984. Bruce McCandless II és Robert L. 

Stewart asztronauták végrehajtották az első, 
biztosító kötél nélküli űrsétát.

1998. Megkezdődött a tizennyolcadik Téli 
Olimpia Japánban, Naganoban.

Február 7-én született 
1693. Anna Ivanovna orosz cárnő 
1812. Charles Dickens angol író 
1834. Dimitrij Ivanovics Mengyelejev 

orosz kémikus, az elemek periódusos rendsze-
rének megalkotója

1920. Béres József tudományos kutató, 
rákkutató, a Béres-csepp megalkotója

Február 7-én halt meg 
1878. Boldog IX. Pius / Giovanni Maria 

Mastai-Feretti katolikus egyházfő, a 254. pápa 
1958. Hatvany Ferenc festő, műgyűjtő
1993. Mensáros László színész, színházi 

rendező, érdemes és kiváló művész

pályázat

A Iuventus pro Arte Transsylvaniae prog-
ram fiatal hivatásos erdélyi festők és grafiku-
sok számára hirdet pályázatot. Pályázhatnak 
azok az egyetemi hallgatók is, akik festészet 
vagy grafika szakon tanulnak a Kolozsvári 
Képzőművészeti és Design Egyetemen. A 
portfoliók leadásának határideje: március 
31., éjfél. Eredményhirdetés április 30-án. A 
pályázatok arstranssylvania@gmail.com cím-
re küldhetők. Részletek a www.erdelyimuve-
szet.ro oldalon olvashatók.

a nap vicce

A tanár nincs megelégedve a diákok szelle-
mi színvonalával, ezért gúnyosan így szól:

– Kérem, aki idiótának érzi magát, az áll-
jon fel!

Nagy csend, mindenki ülve marad. Egy-
szer csak egy fiatalember óvatosan feláll.

– Nos, maga úgy gondolja, hogy rászolgált 
az idióta elnevezésre? – kérdi a tanár gúnyo-
san.

– Az igazat megvallva nem, de nem bírtam 
nézni, hogy a tanár úr egyedül álldogál.

para

– Vörösbort vagy fehérbort óhajt az úr?
– Tökmindegy, színvak vagyok!

 www.parapista.com 
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Brit világviadalok 

Az idei londoni olimpia ugyan háttérbe 
szoríthatja a többi brit rendezésű vi-
lágversenyt, de teljesen nem vonhatja 

el a figyelmet sem a lábujjbirkózásról, sem a ku-
kaccsalogatásról, sem a csigasprintről.

Talán még a lábujjbirkózás áll legközelebb 
az olimpiai sportokhoz, már csak azért is, mert 
többször megpróbálták szervezői olimpiai 
számmá tenni. Az állandó kudarc okán az idén 
sem egy londoni sportcsarnok ad otthont a vi-
adalnak, hanem egy wettoni kocsma. A meg-
mérettetés június 22-én lesz.

Július 21-én a csigasprint megszállottjai iz-
gulhatnak a norfolki Conghamban. Bár a vi-
adalt világbajnokságnak kiáltják ki, a mezőny 
mindig szinte kizárólag brit éti csigákból állt. 
Meztelenek nem indulnak a viadalon. A me-
zőny tavaly 120 fős volt – mind a csigákat, 
mind edzőiket-gazdáikat tekintve. A verseny-
zőket ráállítják egy belső kör kerületére, és ar-
ról kell „kicsúszniuk” a külsőre. Ami a távolsá-
got illeti, a két koncentrikus kör 33 centire van 
egymástól „légvonalban”. 

A véreshurka-hajításnak a brit Metro újság 
szerint mély történelmi gyökerei vannak: a ró-
zsák (vörös-fehér) háborújából ered. Ennek a 
viadalnak is kocsma ad otthont. A tetejére kell 

feldobálni véreshurkákat és eltalálni fehéreket, 
amelyek tölteléke a vértelenséget leszámítva 
ugyanaz, mint a véreseké. A brit Metro újság 
szerint a rózsák háborújában akkor tértek át a 
hurkákra, amikor kifogytak a fegyverekből. Az 
idei eseményre szeptember 9-ig kell várni.

A csalánfaló világbajnokság is brit talál-
mány és kocsmai szülemény, állítólag két gazda 
vitája keletkeztette, amely arról szólt, kinek nő 
magasabbra a csalánja. A vesztes nyerte az étke-
zési kötelezettséget... 

A kukaccsalogató világbajnokság Nant-
wichben lesz. A szabályok szerint 30 perc alatt 
kell a lehető legtöbb földigilisztát a felszínre in-
vitálni. A versenyzők bármilyen eszközt hasz-
nálhatnak – ásót és vödröt, slagot kivéve, azaz 
tilos a kiföldelés és a locsolás. Van, aki a legha-
gyományosabb módon, földbe döfött vasvilla 
ütögetésével, és az így keletkezett „földrezgés-
sel” csalogat, mások muzsikaszóval próbálkoz-
nak, akadnak, akik elektromos hátmasszírozó 
géppel kényeztetik a gyepet.

Lesz azután még hazugság-vb Santon 
Bridge-ben november 15-én, pofavágó világ-
viadal lóhámba bújva Cumbriában, mocsári 
békaemberkedés augusztus 25-én és még sok 
más, de azok már „komolytalanok”.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Borult lesz az ég, délről észak felé terjedve 
egyre többfelé várható váltakozó intenzitású 
havazás. A hegyvidéken hófúvásra is számít-
hatunk.

A fotót Kakasy Botond készítette (2011-es Arc-élek pályázat). Címe: A zsoldos

Régebb az úgy volt, hogy bizonyos jelek-
ből lehetett következtetni az időjárás alaku-
lására – kezdte a beszélgetést akkurátusan 
minap a reggeli kávé mellett a szomszédom. 

Aztán „kikerekedett” arra is, hogy az 
éppen aktuális gazdasági válságot, a bu-
karesti időnként „kiújuló” tüntetéseket, na 
meg a „mi lesz velünk, ha Magyarorszá-
got kiebrudalják a Zunijóból” témakö-
röket leszámítva leginkább az aggasztja 
ebben a „szép havazóban”, hogy mikor 
tavaszodunk ki. Mert – mint magyaráz-
ta – régebb lehetett azt tudni, ha gyertya-
szentelő napján süt a nap és megcseppen 
az „eszterhély”, vagyis az eresz alja, akkor 
lesznek még fagyok és hidegek, későre jön a 
kikelet. Ezt még úgy is szokták mondani 
– így a szomszéd –, ha a medve kijön a 
barlang jából február 2-án és meglátja az 

árnyékát, úgy megijed, hogy visszamegy, 
s még egy darabig „húzza a csendest”, va-
gyis alszik, mert későre tavaszodik.

„De most azt találd ki, mit csinált az 
idén a medve?!” – tette fel a sarkalatos 
kérdést, azzal indokolva felvetését, hogy 
gyertyaszentelő napján sütött ugyan a 
nap, de az is biztos, hogy mostanig az 
idei tél leghidegebb napja volt, legalábbis 
Gyergyóban. Vagyis nemhogy nem csep-
pent meg az „eszterhély”, de némelyek sze-
rint még a tűz is felfagyott a ház oldalára, 
olyan hideg volt.

Eddig jutottunk el a beszélgetésben, mi-
kor a szomszéd megfogalmazta utolsó felve-
tését, amire mindenki már csak helyeslően 
hümmögni tudott: „No, most igazodj el, 
tavaszodás-ügyekben, ha már a medvében 
sem lehet bízni?!” 

Már a medvében sem bízhatunk
     villanás n Jánossy Alíz

skandi  kÉszÍTeTTe: beNedek eNikő
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1. 
– Hová ül a tehén a buszon?
– ... (poén a rejtvényben)!
2. 
– Mire táncolnak a  
programozók?
– ... (poén a rejtvényben)!
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 székelyudvarhely, kos-
suth lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. február 22-ig kell beküldeni.
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