
Üresen maradtak a szentegyházi és kápolnási iskolák

Kényszervakáció 
az ítéletidő miatt

A hóvihar miatt, az iskolaigazgatók kérésére felfüggesztették a tanítást tegnap Szentegyházán 
a Mártonffi János és a Tamási Áron általános iskolában, valamint a kápolnásfalusi 

Kriza János iskolában. Az intézkedés csaknem ezer gyermeket érint. 
A Csíkszereda–Székelyudvarhely közötti útszakaszon a hegytetőn tomboló hóvihar miatt 
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ÉrtÉkmentők 
kitÜntetése

Príma hölgyeket 
díjaznak

Hetedszerre osztják ki csütörtö-
kön a Príma Rádió Príma Pol-

gár díjait. A székelyudvarhelyi 
művelődési házban délután 
hatkor kezdődő eseményen 
az előző évektől eltérő módon idén 
a hölgyeket díjazzák.

Megújuló 
sportpályák

Idén is folytatódik a székelyud-
varhelyi polgármesteri hivatal 

sportpálya felújító kezde-
ményezése, mely által sze-
retnének jobb sportolási 
lehetőséget biztosítani a város 
lakóinak. 

Közösségépítő 
díjra jelölték 

a Hargita Népét
Az SZKA harmadszor 

rendezi meg éves gáláját, 
melyen olyan vállalkozáso-
kat, civil szervezeteket tüntetnek ki, 
amelyek sokat tettek a közösségért. 

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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A Tolvajos-tetőn óránként több mint 70 kilométeres sebességgel fújó szél kavarta a havat. A látási viszonyok gyakorlatilag nullára csökkentek foTó: baLázs aTTILa

hargitanépe 

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3483ì
1 amerikai dollár USD 3,3088î
100 magyar forint HUF 1,4907ì

2XX. századi erdélyi 
magyar grafikák

Száműzetés
Száműzöttek-e a kisvá-

roson, falun élő értelmiségiek 
vagy sem? Ez a kérdés vetődött 
fel a minap Csíkszépvízen az 
Önkéntes száműzetés 
című, székelyföldi ér-
telmiségiekkel készített 
interjúkat tartalmazó kötet 
kapcsán.

3

         sarány istván

5disznótoros verseny 
Székelykeresztúron4Nagy élményt 

ígérnek a kisállatok

Világhírű zenÉszek 
koncerteznek

Bogányi Gergely 
Udvarhelyen

Világhírű muzsikusok lép-
nek színpadra a Székelyföl-

di Filharmónia szervezésében: 
Monica Florescu, az orosz–kubai 
származású Makcim Fernandez 
Samodaiev, valamint a vi-
lághírű magyar zongora-
művész, Bogányi Gergely. 
A zongorista egy mesterkurzust is 
tart február 13-án. 
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A Haáz Rezső Múzeumban feb-
ruár 9-én, vagyis csütörtökön 
XX. századi erdélyi magyar grafi-
kák címmel a székelykeresztúri 
Molnár István Múzeum gyűjte-
ményéből nyílik kiállítás.  

HNU-információ 

A székelykeresztúri Molnár 
István Múzeum képtá-
rának megalapításakor, 

az 1980-as évek elején jött létre a 
múzeum grafikai gyűjteménye is, 
amikor már egyre kevesebb pénz 
jutott a művészet állami támoga-
tására. Akkor a hatalmi elvárások 
is egyre több önfeladást kívántak 
a művészektől, ezért olyanok is, 
akik korábban a monumentális 
műfajokat művelték, ezeknek há-
tat fordítva, a grafika iránt kezd-
tek érdeklődni – részletezte Vécsi 
Nagy Zoltán. A székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum munkatár-
sa azzal folytatta, hogy a grafikát 
az úgynevezett nagy műfajoknál 
(mint a festészet, szobrászat) sok-
kal személyesebbnek, a hétköznapi 
igazságok, valamint az intimebb 
érzelmi állapotok rögzítésére alkal-
masabbnak tekintették. Ráadásul 
a műfaj a maga változatos, viszony-
lag gyors és direktebb eljárásaival, 
a művészek azon igényének is ki-
válóan megfelelt, hogy extenzív 
szakmai kísérletezést folytathassa-
nak a tájainkon, éppen a politikai 
merev elvárások miatt megrekedt 
képzőművészet megújítása érdeké-
ben. A romániai magyar művészek 
legjobbjai, ha töredékesen és má-
sodlagos forrásból is, de ismerték a 
kortárs nyugat-európai grafikai tö-
rekvéseket Azok eredményeit be is 
építették munkáikba. Néhány mű-
vész pedig paradox módon – s ezt 
az elzártság pozitív eredményeként 

könyvelhetjük el – a világ tenden-
ciáinak naprakész követése helyett 
energiáját a magyar és az erdélyi 
kultúra népi és történelmi mélyré-
tegeiből való merítésére, vagy saját 
adott technikai-szakmai lehető-
ségeinek a virtuozitásig fokozott 
kihasználására fordította. Ezek az 
alkotások, bár rossz korban szület-
tek, és ezért mind szellemi, mind 
szakmai értelemben nem minden-
napi erőfeszítések nyomait viselik, 
mégis képesek érvényes bölcseleti 
tételek képi megfogalmazására, tá-
jaink és élővilágunk rejtelmeinek 
grafikai megjelenítésére, a min-
denkori közép-kelet európai kul-
túra éltető levegőjének érzékletes 
közvetítésére. Ugyanakkor az er-
délyi magyar lélek természetébe 
való betekintésre is ösztönöznek. 
Némelyiküknek pedig csupán az 
igényes, a hétköznapiságból fel-
emelő szórakoztatás a szándéka. 

Bár a kiállításra kerülő művek 
alkotóinak mindenike egy-egy 
autonóm grafikai struktúrát lét-
rehozó művészegyéniség, mégis 
e művek közös „keseredés” han-
gulatát alapvetően egy, az archai-
kus jel- és szimbólumrendszerhez, 
valamint gyakran a hagyományos 
eszköz- és anyaghasználathoz visz-
szanyúló, vagy éppen ellenkező-
leg az akkor nálunk elérhetetlen 
csúcstechnológiát imitáló, tehát 
anakronisztikus plasztikai esz-
közöket is alkalmazó romantikus 
alkotói gyakorlat határozza meg. 
Az idősebb látogatók számára 
nosztalgikus, a fiatalok számára 
pedig a kézműves technika virtuóz 
megoldásainak manapság egyre in-
kább kivesző gyakorlatának magas 
színvonalú művészeti alkotásokon 
keresztüli felidézésével nyújthat 
különös élményt – tudatta Vécsi 
Nagy Zoltán. 

Nem mindennapi koncer-
tekre várják a héten az 
udvarhelyieket: a Székelyföl-
di Filharmónia szervezésében 
világhírű muzsikusok lépnek 
színpadra, többek közt Monica 
Florescu, az orosz–kubai szár-
mazású Makcim Fernandez 
Samodaiev, valamint a világ-
hírű magyar zongoraművész, 
Bogányi Gergely. A szervezők 
kérésére a zongorista egy 
mesterkurzust is tart február 
13-án a Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskolában. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Bogányi Gergely zongorista 
neve ismerősen csenghet 
azok számára is, akik nem 

jártasak a klasszikus zene világá-
ban. A művész legutóbb két éve 
koncertezett szintén a polgármes-
teri hivatal dísztermében, ahol 
még a csillárról is lógtak a zene-
kedvelők. 

Bodurian Aram, a filharmó-
nia vezetője elmondta, ez a har-
madik alkalom, hogy a nemzet-
közi sikereknek örvendő klasz-
szikus zongorista Udvarhelyen 
koncertezik, ebből ez a második, 
hogy az ők meghívására érke-
zik. – 2010-ben sikerült olyan 
kapcsolatot kialakítanunk vele, 
hogy felkérésünkre szívesen el-
látogat egy újabb koncert erejé-
ig. Tudni kell, hogy ezúttal Ro-
mániába nem koncertezni jön, 
viszont sikerült meggyőznünk, 
hogy tartson egy szólóestet Ud-
varhelyen – emelte ki Bodurian. 
A városháza dísztermében legha-
marabb február 10-én láthat két 

fiatal muzsikust a közönség, akik 
a 18 órától kezdődő kamaraesten 
Kodály Zoltán-, Prokofjev- és 
Schnittke-műveket adnak elő. 
Ők Belgiumból érkeznek Udvar-
helyre. Bodurian hangsúlyozta, 
hogy ugyan nagyon fiatalok, en-
nek ellenére már rengeteg rangos 
versenyt megnyertek kamara-
zene formációban, mind szóló-
ban. A pénteki előadás bérletes, 
Bogányi koncertjére a művelő-
dési házban, illetve a helyszínen 
lehet jegyeket váltani (mivel ez 
szabadelőadás). A zongoramű-
vész először tart mesterkurzust 
az országban, amelyet ezúttal 
bérmentesen vállalt el. A meg-
egyezés értelmében a Palló 
Imre Művészeti Szakközépisko-
la versenyre járó diákjai elsőbb-
séget élveznek. Mivel Bogányi 
repertoárjában Chopin összes 
műve szerepel, ezeket az elmúlt 
időszakban rögzítettek, a ti-
zenhárom cédéből álló gyűjte-
ményt meg is lehet vásárolni a 
koncert után.
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A keReSztúRI MolNáR IStváN MúzeuM GyűjteMéNye 

Erdélyi magyar grafikák 
vIláGHíRű zeNéSzek koNceRtezNek

Bogányi Gergely ismét 
Székelyudvarhelyen

Hirdetés

Udvarhelyszék 

új 

napilapja

Igényeljen 

ingyenes 

próbaolvasást!
Tel.: 0733–553014

rejtelmes grafikai megjelenítések. Bölcseleti tételek képi megfogalmazása 

Február folyamán olyan 
„kincskeresőket” várunk a 
székelyudvarhelyi múzeumba, 
akik szellemi értéket keres-
nek, és új ismeretekkel sze-
retnének gyarapodni. Fél év 
után sajnos meg kell válnunk 
a székely nemzet pecsétjétől, 
de addig is interaktív múzeum-
látogatásra hívjuk a pedagó-
gusokat és diákokat.

A múzeum alaptevékenysé-
gébe, a kulturális javak gyűjtése, 
nyilvántartása, raktározása, res-
taurálása, tudományos feldolgo-
zása, a kulturális szolgáltatások 
nyújtása mellett az oktatás is 
beletartozik. Célunk az, hogy 
a kiállításon őrzött szellemi és 
tárgyi értékeket múzeumpeda-
gógiai módszerekkel átélhetővé, 
élményszerűvé és változatossá 
tegye a székelyudvarhelyi kö-
zönség számára. Elsődleges fel-
adatunknak érezzük a közösség 
nevelését, a kultúraközvetítést.

A múzeum olyan szolgálta-
tást kínál, amelyben korosztálytól 
függetlenül szórakozási tanulási és 
hasznos időtöltésre hívja a látoga-
tókat. A Kincskeresők – Fedezd fel 
a kincseket! elnevezésű múzeum-
pedagógiai program interaktív 
tárlatvezetésre és kézműves fog-
lalkozásra épül, ahol a célcsopor-
toknak megfelelően múzeumi óra 
keretén belül megismerkedhetnek 
a címerek és pecsétek kialakulá-
sával, a magyar pénzverés törté-
netével. A tárgyakkal való ismer-
kedés hatékony tanulást biztosít 
a gyerekek számára, ha elkészítik 
sajátosan megfogalmazott alkotá-
saikat, amelyet a kiállítás elemzése 
és tanulmányozása követ. A pecsé-
telés technikájával, a címerkészítés 
alapszabályaival és a pénzérmék 
verésének titkával ismerkedhet-
nek meg a múzeumba látogatók. 
A legügyesebbek a székely nem-
zet pecsétjével díszített pólót és 
udvarhelyszéki címeres matricát 
kapnak ajándékba.

Az Üzenet a múltból és a Szé-
kely festékesek című időszakos 
kiállításaink február végéig láto-
gathatók. Ugyancsak február vé-
géig tekinthető meg a Székelyföld 
virágai néprajzi kiállításunk, hi-
szen márciustól már a Leonardo 
da Vinci zseniális találmányairól 
című, grandiózus tervünk kivite-
lezésén dolgozunk.

szappanyos tünde múzeumpedagógus,
Haáz Rezső Múzeum

HAáz-SARok AMIéRt éRdeMeS FeBRuáRBAN MúzeuMBA jáRNI

Ajánlott múzeum-
pedagógiai foglalkozások:

ÜZENET A MÚLTBÓL... 
Székelyföldi címerek és pecsétek 
– időszakos kiállításhoz
Tananyag: honismeret, 
történelem
Korosztály: I–VIII. osztály 
Létszám: 15–30 fő
Időtartam: 30–45 perc
*Igény szerint kis létszámú 
óvodás csoportokat 
is fogadunk. 
(5–10 gyerek)

A PÉNZ BESZÉL… 
A magyar pénzverés története 
– állandó kiállításhoz 
Tananyag: honismeret, 
történelem, matematika
Korosztály: IX–XII. osztály 
Létszám: 15–30 fő
Időtartam: 30–45 perc
*Igény szerint főiskolásokat, 
egyetemistákat is fogadunk.

Bogányi Gergely 

1996-ban a budapesti Liszt 
Ferenc Nemzetközi Zongo-
raversenyen diadalmasko-
dott. 2004-ben Kossuth-
díjjal tüntette ki Mádl Fe-
renc, a Magyar Köztársaság 
akkori elnöke. A művész 
székelyudvarhelyi koncert-
je a polgármesteri hivatal 
Szent István Termében 
február 12-én, vasárnap 18 
órától kezdődik.



Körkép
társadalom

A hóvihar miatt, az iskolaigazga-
tók kérésére felfüggesztették a 
tanítást tegnap Szentegyházán 
a Mártonffi János és a Tamási 
Áron általános iskolában, va-
lamint a kápolnásfalusi Kriza 
János iskolában. Az intézkedés 
csaknem ezer gyermeket érint, 
a tanfelügyelőség az időjárás 
további alakulásától függően 
indítja újra az oktatást.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Ideiglenes tanítási szünetet 
rendelt el a Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség a Szentegy-

házán és Kápolnásfaluban műkö-
dő általános iskolákban – a három 
oktatási intézményből összesen 
975 tanuló hiányzott tegnap. 

Ferencz Salamon Alpár me-
gyei főtanfelügyelő lapunk meg-
keresésére közölte, a hóvihar és 
a hideg időjárás miatt, az iskola-
igazgatók kérésére történt az in-
tézkedés. 

– A reggeli órákban kétméte-
res buckákba gyűjtötte össze a ha-
vat a szél, az erős széllökések még 
a polgármesteri hivatal előtt álló 
fenyőfát is kettétörték. Az időjá-
rás miatt az oktatási intézmények 
vezetői jobbnak látták, ha otthon 
maradnak a tanulók – nyilatkoz-

ta lapunknak Burus Mária Ella, 
Szentegyháza polgármestere. A 
városvezetőtől kapott informá-
ciók szerint az óvodákban és a 
helyi középiskolában ugyanakkor 
a rendes tanítási program szerint 
fogadták a gyerekeket, mivel a 
szülők nem hagyták otthon, fel-
ügyelet nélkül óvodáskorú gyer-
mekeiket, inkább személyesen 
szállították őket az intézményhez. 
A Gábor Áron Líceumban pedig a 
környező településekről is járnak 
diákok, ezért nem függesztették 
fel a tanítást. 

– Tartjuk a kapcsolatot az 
iskolák vezetőivel, a települések 
polgármestereivel és a sürgős-
ségi esetek felügyelőségével is. 
Jelenleg úgy tudjuk, szélcsend 
van az említett településeken, 
mindegyik intézményben van 
fűtés, tehát szerdától folyta-
tódhat a tanítás – jelentette ki 
tegnap késő délután Ferencz 
Salamon Alpár főtanfelügyelő. 
Az elmaradt tanórákat minden 
oktatási intézmény esetében 
belső tantestületi döntés sze-
rint pótolják be a hiányzók. 
Erről szerettük volna megkér-
dezni  Imecs-Gál Izabellát, a 
Mártonffi János Általános Is-
kola igazgatóját is, de elzárkó-
zott a válaszadástól.

Hosszú sorban álltak tegnap 
délelőtt kamionok a Hargita 
lábánál, a Waberers szállítmá-
nyozási cég telephelyének kö-
zelében, hasonló volt a helyzet 
Székelyudvarhelyen is. A ható-
ságok a 13A jelzésű országút 
Csíkszereda–Székelyudvarhely 
közötti szakaszán a hegytetőn 
tomboló hóvihar miatt kényte-
lenek voltak forgalomkorláto-
zást bevezetni, a 7,5 tonnánál 
nehezebb járműveket nem en-
gedték tovább. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az utászok, illetve a so-
főrök ízelítőt kaphat-
tak az alföldi télre jel-

lemző hóviharból, legalábbis 
azok, akik Csíkszeredából 
Székelyudvarhely irányába köz-
lekedtek, vagy Hargitafürdőre 
próbáltak eljutni. A hegyre 
költözött, vad hóvihart csak a 
személygépkocsival vagy 7,5 
tonnánál könnyebb tengelysú-
lyú haszonjárművel közlekedők 
tapasztalhatták meg, az útügyi 
hatóságok a rossz időjárás miatt 
ugyanis a kamionokat nem en-
gedték tovább az említett sza-
kaszon. A korlátozást Cătălin 
Romanescu, az országos útügyi 
társaság Hargita megyei igazga-
tója szerint tegnap kora reggel 
léptették érvénybe, délutánra 
azonban már feloldották.

A Tolvajos-tetőn óránként 
több mint 70 kilométeres sebes-
séggel fújó szél kavarta a havat, 
a látási viszonyok gyakorlatilag 
nullára csökkentek. Annak el-
lenére, hogy a hóekék megállás 
nélkül dolgoztak, az úttestre pil-
lanatok alatt terítette vissza a vas-
tag hóréteget a vihar. Szentegy-
háza határában homlokrakodó 
távolította el a magas buckákat 
az úttestről, illetve a padkáról. 

– Egész éjjel kegyetlenül fújt 
a szél, reggelre abban sem voltam 
biztos, hogy megvan a házunk 
teteje, ilyet még itt nem láttam 
– mesélte egy idős szentegyházi 
férfi. Ott, ahol nem takarították 
az utat, hamar az egyméteres 
magasságot meghaladó hóbuc-

kák keletkeztek, járhatatlanná 
téve az illető szakaszt.

Délutánra némiképpen 
csökkent a széllökések ereje, a 
közlekedésrendészek zöld utat 
adtak a tehergépkocsiknak is, 
ám közlekedni a Hargita tetején 
továbbra sem volt egyszerű. 

Fennakadásokat jeleztek a 
Kalonda-tető környékéről is, illet-
ve az erős széllökések és a havazás 
miatt súlykorlátozást vezettek be 
tegnap a Gyimesek környékén, a 
12A jelzésű országúton is.  

Az illetékesek a továbbiak-
ban is fokozott óvatosságra inte-
nek, és kérik, aki teheti, halasz-
sza el az utazást, ne vágjon neki 
gépkocsival a nehezebb szaka-
szoknak.

A vihAr MiATT üreSen MArAdTAK 
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I N G Y E N E S

Száműzöttek-e a kisvároson, falun élő értelmi-
ségiek vagy sem? Ez a kérdés vetődött fel a minap 
Csíkszépvízen az Önkéntes száműzetés című, székelyföl-
di értelmiségiekkel készített interjúkat tartalmazó kötet 
kapcsán. A polgármesteri hivatal pincéjében szervezett 
Kultúrcsütörtök résztvevői készségesen bekapcsolódtak 
Oláh-Gál Elvira rádiós újságíró, az est moderátora ál-
tal gerjesztett vitába, megosztva tapasztalataikat és ki-
fejtve véleményüket a vidéki értelmiségi létről.

Egy dologban szinte mindenki egyetértett: abban, hogy 
a nagyvárosból, egyetemi központból kisvárosba, falura ke-
rülő értelmiségi száműzetésnek érzi tevékenysége első idősza-
kát, még akkor is, ha ez a száműzetés önkéntesen vállalt.

S abban is nagy volt az egyetértés, hogy nehezen megy a 
beilleszkedés a faluból származó vagy az idegenből érkezett szá-
mára egyaránt: ő is meg kell, hogy tanulja vagy újra kell, hogy 
tanulja az adott település közösségi létét, a közösség elvárásait, 
ugyanakkor a közösségnek is el kell fogadnia őt. S ezek közül 
egyik sem könnyű, olykor nem konfliktusmentes folyamat.

Megnyugtató volt viszont hallani, hogy a beilleszkedési 
nehézségek, kudarcok, sok időt és energiát felemésztő kö-

zeledési kísérletek dacára érdemes kisvárosi, falusi értelmi-
séginek lenni. A kisebb közösségekben, amelyekben szinte 
mindenki ismer mindenkit, erősebb a társadalmi kontroll, 
sűrűbben érkeznek az értelmiségi – legyen az tanító, ta-
nár, orvos vagy pap – munkájáról visszajelzések, ugyanak-
kor nagyobb az elvárás e réteg társadalmi szerepvállalása 
iránt.

Szívesen látják azt a pedagógust, aki nemcsak két au-
tóbuszjárat között végzi munkáját, tanít lelkiismeretesen, 
hanem részt vállal a közéletben, művelődési életében. 

A város közelsége Csíkszépvízen felvetette a falura való 
kiköltözés kérdéskörét is. Elmondták, hogy nagyon sokan 

költöztek haza, és sokan vásároltak házat, telket idegenek, 
más vidékről származóak is. A beköltözöttek ugyanazok-
kal a beilleszkedési gondokkal küzdöttek, mint az önkéntes 
száműzetést vállaló értelmiségiek. Végül is alkat kérdése, 
hogy ki miként viszonyul a közösséghez, mennyire tud be-
illeszkedni és mennyire tudja elfogadtatni a maga munká-
ját, ötleteit.

A végszó megnyugtató volt számomra: induljon a vi-
déki lét akár ígéretes hazatérésnek, akár önkéntes szám-
űzetésnek, a kisebb, jól körülhatárolt társadalmi norma-
rendszer által vezérelt közösségek – saját érdekeiket szem 
előtt tartva – megbecsülik, tisztelik, s végül maguk közül 
valónak vallják azt, aki tesz értük. És amíg az egymásra 
való figyelés mint az önszabályozás egyik lényeges eleme 
még él közösségeinkben, addig nincs veszve semmi: ezek 
a közösségek életerősek, megtartóak, biztonságot adnak a 
„száműzötteknek” is.

Száműzetés

           NézőpoNt n Sarány istván



Székelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatala a napokban 
meghirdeti civil szervezetek, 
egyesületek számára az éves 
pályázatait. Idén is hat téma-
körben osztanak pénzt, nem 
keveset, érdemes tehát résen 
lenni – hívták fel a figyelmet az 
illetékesek. 

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

A polgármesteri hivatal 
ezen a héten közzéteszi a 
2012-es évre szóló pályá-

zati felhívásait – tudatta lapunkkal 
Dobai-Pataky Virág, a fejlesztési 
osztály munkatársa, majd azzal 
folytatta, nagyjából ugyanazt a 
forgatókönyvet követik, mint a 
tavalyi évben. Ez azt jelenti, hogy 
idén is hat kategóriában pályázhat-
nak Székelyudvarhely civil szerve-
zetei: a polgármesteri hivatal kör-
nyezetvédelmi tevékenységeket és 
megmozdulásokat támogat, illet-
ve a tömegsportokat, egészséges 
életmódot célzó rendezvényekre 
ad pénzt, továbbá ifjúsági és szo-
ciális tematikájú programokkal, 
tevékenységekkel is pályázni lehet. 
Ugyanakkor az érintett szervezetek 

által tervezett kulturális rendezvé-
nyeket is segítik anyagilag, illetve 
nem utolsó sorban – kiemelten 
– a versenysportokat, vagyis profi 
sportcsapatainkat, sportolóinkat 
is támogatják. Az önkormányzat 
által nemrég elfogadott határoza-
tok szerint 50 ezer lejes pénzalap 
van a környezetvédelmi prog-

ramokra, 150 ezer lej a tömeg-
sportokra, ugyanennyi az ifjúsági 
programokra, 200 ezer lej a kul-
turális programokra, 100 ezer lej 
a szociális tevékenységekre és 800 
ezer lej a versenysportok támoga-
tására. Mindez azt jelenti, hogy a 
válság ellenére a város tudja tarta-
ni a tavalyi szintet, nem osztanak 

kevesebb pénzt, 2011-hez képest 
mindössze annyi változás történt, 
hogy a tömegsport fejezetből 50 
ezer lej „átvándorolt” az ifjúsági 
fejezetbe. 

– Tavaly csaknem kétszázan 
pályáztak a hat témakörben. Idén 
is nagyjából ennyi vagy több je-
lentkezőre számítunk. A héten 

közreadjuk a felhívásunkat, meg-
hirdetjük a pályázatokat, majd az 
érintett szervezeteknek harminc 
nap áll a rendelkezésükre, hogy 
leadják igénylési iratcsomóju-
kat, a szerződéskötésre pedig 
még további negyven napot kell 
számolni. Ahogy kitavaszodik, 
kezdődik az élet, ezért reméljük, 
májusig a pályázások lebonyolí-
tása is megtörténik  – részletezte 
Dobai-Pataky Virág, aki minden 
pályázni szándékozót arra kért, 
idejében készítse el éves beszá-
molóját, a pályázathoz szükséges 
mellékleteket, hisz ugyanazokat 
az adatokat, információkat kérik 
ezúttal is, mint tavaly. 

– Tavalyi típushiba, hogy a 
szervezetek nem tudják felmérni 
azt az időt, melyet egy adott prog-
ram, tevékenység lebonyolítására 
kell fordítaniuk, ezért túlvállalják 
magukat, illetve az is gyakori volt, 
hogy az utolsó pillanatban ébred-
nek fel, hogy pályáznának. 

– Tudják, mi az, amire oda kell 
figyelni. A szervezetek legyenek 
résen, készüljenek, hisz mi is ké-
szülünk, és akkor zökkenőmentes 
lesz az együttműködés – üzente 
Dobai-Pataky Virág. 

A hét végén 103. alkalommal 
szervezi meg éves kiállítását a 
Székelyudvarhelyi Díszgalamb- 
és Kisállattenyésztők Egyesü-
lete (SZDKE). A mintegy 650 
állatfajtát bemutató kisállat-
kiállítás péntektől vasárnapig, 
reggel 9-től délután 6 óráig vár-
ja az érdeklődőket a Septimia 
wellness központban.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Százharmadik kiadásához ér-
kezett a Székelyudvarhelyi 
Díszgalamb- és Kisállatte-

nyésztők Egyesülete éves kiállí-
tása, mely péntektől vasárnapig, 
9 és 18 óra között várja az érdek-

lődőket. A háromnapos kiállítás 
az állatok fajtáját és darabszámát 
tekintve is többet nyújt a tavalyi-
nál, a helyszínen többek közt 49 
fajta galamb (348 darab), 28 fajta 
baromfi (160 darab), 8 fajta nyúl 
(67 darab), 3 fajta hüllő (12 da-
rab), összesen 93 fajta, valamint 
654 kisállat bemutatására készül-
nek a szervezők. A rendezvény ta-
valy költözött a Septimia wellness 
központba, s bár a központi Kos-
suth utcai terem több látogatót 
vonzott, az állatok számát tekint-
ve a kiállítás kinőtte a helyszínt. 
Másrészt versenybírói szempont-
ból az ottani fényviszonyok nem 
voltak megfelelőek – árulta el 
Báncs Ernő, a szervező egyesület 

elnöke.Mint mondta, a kiállítás 
célja a tenyésztők szakmai össze-
fogása, tevékenységük segítése, a 
védett állatok óvása és a lakosság 
természetvédelmi nevelése. To-
vábbá cél a tenyésztők toborozása 
az egyesületbe, és nem utolsó sor-
ban az állattenyésztés népszerűsí-
tése. A 2008 decemberében ala-
kult SZDKE jelen pillanatban 48 
udvarhelyi, illetve udvarhelyszéki 
tagot számlál.

Bajnokok várnak
A versennyel egybekötött ki-

állítások tekintetében az október-
től februárig tartó időszak jelenti 
a csúcsszezont. Az udvarhelyi te-
nyésztők több városban is bemu-

tatták kisállataikat, Segesvárról 
és Brassóból is bajnoki címekkel 
tértek vissza, sőt decemberben a 
magyarországi Dabason szerve-
zett nemzetközi kiállításról mind 
az öt udvarhelyszéki résztvevő díj-
jal tért vissza.

Az SZDKE elnöke elmond-
ta, az udvarhelyi kiállításra olyan 
személyeket is sikerült meghívni, 
mint a Magyarországi Díszgalam-
bászok Egyesületének vezetősé-
gi tagjait, a Romániai Országos 
Díszgalamb Egyesület elnökét, 
Gatejescu Alexandru Florint, 
valamint az Országos Baromfite-
nyésztők Egyesületének elnökét, 
Nita Constantin professzort. 
Jelen lesz továbbá számos neves 

bírói testületi tag, akik segítségé-
vel csütörtökön, a zárt ajtók mö-
gött zajló versenyen kiértékelik az 
udvarhelyszéki állományt. 

– Remélem, péntekig letaka-
rítják a szombatfalvi járdákat, 
így senkinek nem jelent majd 
gondot a helyszín megközelíté-
se, hisz szívesen látunk fiatalokat 
és időseket egyaránt – mondta 
Báncs Ernő, aki egyúttal köszö-
netét fejezte ki mindazoknak, 
aki valamilyen formában hoz-
zájárultak a kiállítás színvonalá-
nak emeléséhez.

A hétvégi rendezvényre a be-
lépő felnőtteknek 5, gyerekeknek 
3, diákcsoportoknak pedig fejen-
ként 1 lejbe kerül.
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A polgármEStEri hivAtAl pályáZAtAi 

Pénzt osztanak  

vErSEny éS KiállítáS

Nagy élményt ígérnek a kis állatok

> Kigyulladt autó Máréfalván. Teg-
nap reggel kiégett egy autó Máréfalván. 
A székelyudvarhelyi tűzoltókat fél kilenc 
körül értesítették, és rögtön ki is szálltak 
egy alakulattal a helyszínre, a tüzet pedig 
negyed tízre sikerült megfékezniük. A 
lángok martalékává vált a Cielo márkájú 
személyautó műszerfala, valamint meg-
rongálódott a motor és a karosszéria. A 
tüzet valószínűleg egy nem megfelelően 
szigetelt elektromos vezeték rövidzárla-
ta okozta. A Hargita Megyei Sürgősségi 
Esetek Felügyelősége szerint a tűzeset 
során csaknem tízezer lejes anyagi kár 
keletkezett.

> Szabók utcai szarkák. Vasárnap-
ról hétfőre virradóan a székelyudvarhelyi 
rendőrök a Bethlen negyedben járőrözve 
két gyanús személyre lettek figyelmesek 
a Szabók utcai garázsoknál. A rendőrök 
igazoltatás céljából közelítettek hozzájuk, 
közelükben a földön több, gépjárműből 
származó kelléket találtak: fényvisszaverő 
háromszögeket, ablaktörlőket, illetve rö-
vid terepszemle után az is kiderült, hogy 
a környéken számos olyan autó van, me-
lyekből hasonló alkatrészek, felszerelések 
hiányoznak. A rendőrök igazoltatták a 
két személyt, majd a 33 éves T. S.-t és a 43 
éves K. T.-t a helyi rendőrőrsre kísérték, 

ügyük vélhetően a helyi ügyészségre ke-
rül, ahol minősített lopás vádjával indul 
ellenük eljárás. 

> Újabb fatolvajok. A hétvégén 
Hargita megye több településén ke-
resték a rendőrök az erdészekkel 
közösen a fatolvajokat. Akciójukat 
ezúttal is siker koronázta: nem keve-
sebb, mint tíz köbméternyi faanyagot 
koboztak el, illetve mintegy 23 ezer 
lej értékben róttak ki pénzbüntetést. 
A székelyudvarhelyi rendőrök a helyi 
erdészekkel közösen Szentábrahám 
község területén is ellenőrzéseket vé-

geztek: a 33 éves L. A. lakásán fél köb-
méternyi, a 21 éves B. A. lakásán egy 
köbméternyi, a 26 éves J. L. lakásán pe-
dig ugyancsak egy köbméternyi olyan 
tűzifát találtak, melyek eredetére vo-
natkozóan az említettek nem tudtak 
semmilyen igazoló iratot felmutatni. 
Ugyancsak a székelyudvarhelyi rendőr-
ség és a homoródi erdészet közös akci-
ójaként került képbe hat újszékelyi sze-
mély, akik összesen négy köbméternyi 
fát vágtak ki 400 lej értékben. Minden 
esetben lefoglalták, elkobozták a fa-
anyagot, a tetten ért személyeket pedig 
pénzbírsággal „jutalmazták”. hí
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Nagy dobás a szervezeteknek. Idén is van pénz az egészséges életmódot célzó rendezvényekre  fotó: balázs attila
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Hetedszerre osztják ki csü-
törtökön a Príma Rádió Príma 
Polgár díjait. A művelődési 
házban délután hatkor kezdő-
dő eseményen az előző évektől 
eltérő módon idén a hölgyeket 
díjazzák.

HNU-információ

László János, a másfél évti-
zedes múltra visszatekintő 
székelyudvarhelyi rádióadó 

tulajdonosa. 2006-ban döntött 
úgy, hogy a hallgatók bevonásá-
val felkutatják Székelyudvarhely 
értékmentőit: díjat alapítottak 
az udvarhelyi szellemi életben és 
a sportban kiemelkedő teljesít-
mény, a követésre méltó életmű 
elismeréséért.

– A rádió közössége a 
közszolgálatiságot felvállalva pró-
bálja felmérni és évente díjazni a 
közismert és a hallgatók által köz-
kedvelt személyeket. Hat év távla-
tából úgy értékelem, törekvésünk 
sikerrel járt, a legjobbak kapták 
meg ezt az elismerést – értékelt 
lapunknak László János. A tulaj-

donos azt mondja, társadalmunk 
nyugatiasodásával egyre nehezeb-
ben törnek felszínre az igazi ér-
tékek, a globalizáció hatására las-
sanként eltűnnek a közösségünk 
fennmaradása, fejlődése szem-
pontjából fontos foglalkozások.

– Ha nem vigyázunk, az egyé-
ni törekvéseken túlmutató hivatást 
utódaink már csak fogalomként 

fogják ismerni. A hivatás ugyanis 
önfeláldozást, bölcsességet, bátor-
ságot, alázatot jelent. A hivatástu-
dat tulajdonképpen otthonról, az 
egész életpályán magunkkal hozott 
ajándék, amely nem ismeri a fárad-
ságot, a munka terhét, annak fárasz-
tó jellegét. A különböző hivatások 
gyakorlói ezért válnak példaképek-
ké – hangsúlyozza László János.

A Príma Rádió most már 
tradicionálisnak mondható 
közvélemény-kutató játékának 
az a célja, hogy az ilyen értékes 
embereket minél szélesebb kör-
ben bemutassa. A Príma Polgár 
címet kiérdemelők tudomá-
nyos, művészeti, kulturális va-
lamint sporttevékenységükkel 
hírnevet, elismerést szereztek 
a városnak, tevékenységükkel, 
hivatástudatukkal és elismert 
munkájukkal erősítik közössé-
günket. A díj odaítélése által 
ismerik el azok érdemeit, akik 
kiemelkedő közéleti, gazdasági 
munkásságukkal, hozzájárultak 
a város fejlesztéséhez, hírne-
vének öregbítéséhez, a tudo-
mányos, művészeti, kultúrpo-
litikai, sporttevékenységükkel, 
elismerést szereztek a városnak, 
tevékenységükkel erősítették 
Székelyudvarhely nemzetközi 
kapcsolatait, illetve erősítették 
a magyar nemzeti tudatot.

Idén – az elmúlt évektől eltérő 
módon – a hölgyeket díjazzák a 
csütörtöki gálán.

Szép számban jelöltek közös-
ségépítő díjra helyi szerveze-
teket, magánszemélyeket Ud-
varhelyen. Mint korábban hírül 
adtuk, a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány (SZKA) 
harmadszor rendezi meg éves 
gáláját, melyen olyan vállal-
kozásokat, civil szervezeteket 
tüntetnek ki, amelyek sokat 
tettek a közösségért. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az alapítvány felkéri az 
udvarhelyszéki lakosokat, 
hogy február kilencedi-

kéig jelöljék meg környezetükből 
azokat a civil szervezeteket, vállal-
kozásokat, személyeket, sajtóor-
gánumokat avagy médiában dol-

gozó embereket, akik 2011-ben 
valamely akció, program révén 
kiemelkedőt tettek a helyi közös-
ségért. A határidő lejártáig az ala-
pítvány honlapján bárki jelölhet a 
jelzett kategóriák bármelyikében.

Az SZKA vezetősége arról 
tájékoztatta a Hargita Népe Ud-
varhelyt, tegnap délig a vállal-
kozás kategóriában az Elan Trio 
Kft.-t jelölték. A személyek közül 
Dimén-Varga Lászlót, a Tamási 
Áron Gimnázium tanárát, Balogh 
Szabolcsot, a YouthBank prog-
ramfelelősét, valamint Tóth Ár-
pádot, a Tomcsa Sándor Színház 
színművészét ajánlották a díjra. A 
sajtóorgánumok közül a Hargita 
Népe napilapot, az Udvarhelyi 
Hírportált, a civil szervezetek kö-
zül pedig az Udvarhelyszéki Ifjú-

sági Egyeztető Tanácsot (UIET), 
az Udvarhelyi Fiatal Fórumot 
(UFF), illetve a Civitas Alapít-
ványt jelölték. A post mortem ka-

tegóriában egyelőre nem érkezett 
ajánlás. A kategóriák győzteseit 
február 17-én, a közösségi alapít-
vány gáláján tüntetik ki.

Idén is folytatódik a székelyud-
varhelyi polgármesteri hivatal 
sportpálya-felújító kezdemé-
nyezése, mely által szeretné-
nek jobb sportolási lehetőséget 
biztosítani a városlakóknak. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Több iskola sportpályáját 
is sikerült felújítania az 
elmúlt esztendőkben a  

székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatalnak, azonban ezek mellett 
a Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvánnyal (SZKA) karöltve 
a város több elhanyagolt sportte-
lepét is rendbe rakták.

– Az iskolai sportpályákat az-
zal az ötlettel kezdte el felújítani a 
hivatal, hogy a tanítási időn kívül 
is legyen a fiataloknak sportolási 
lehetőségük – nyilatkozta Bálint 
Attila. Első körben a város saját 
forrásaiból a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégium, az 
Eötvös József Szakközépiskola, a 
Benedek Elek Pedagógiai Líceum, 
valamint a Tompa László Általá-
nos Iskola sportpályáit újították 
fel. Ezek mellett az SZKA-val is 
voltak és vannak sikeres projekt-
jeik, ugyanis ennek keretében újí-
totta fel a Bethlen negyedi csorgó 
mellett, illetve a Tábor negyed-
ben található sportpályát is, de 
ugyanakkor a tavaly nekifogtak a 
Szabók utcai grundnak is, amely 
felnőtteknek nyújt sportolási le-
hetőséget. Ugyanakkor egy másik 
közreműködésnek köszönhetőn 
sikerült létrehozni a város első ext-
rémsport-pályáját is, amit azóta is 
előszeretettel használnak az udvar-
helyi fiatalok.

– Az idei tervek közt szere-
pel többek közt a Bányai sport-
termének átadása, amelyre, ha 
minden jól halad, még a tavasszal 
sor kerülhet – fogalmazott a saj-
tószóvivő. Ugyanakkor a városi 
minifocipályán is eszközölnek 
felújításokat, és a méltánytalanul 
háttérbe szorult városi stadion 
esetleges felújításán, illetve átala-
kításán is gondolkodnak. Bálint 
szerint mindezek mellett a jövő-
beli tervek közt szerepel, hogy 
folyamatosan újítják fel a város 
összes iskolájának sportpályáját.

ÉrtÉKMentőK KItüntetÉSe

Príma hölgyeket díjaznak

SZKA–gálA hArMAdSZor

Közösségépítő díjra jelölték a Hargita Népét

Megújuló 
sportpályák
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> Disznótoros verseny. Székely-
keresztúron február 11-én, szombaton 
„Hagyományőrző disznótoros verseny a 
székely vendégszeretet jegyében” címmel 
szerveznek nagyszabású disznóvágást. A 
verseny reggel hét órakor veszi kezdetét a 
Zeyk Domokos Iskolaközpont udvarán. 
A rendezvényen a magyarországi Hajdú-
Bihar megyei Derecske, a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Karcag és a Békés megyei 
Dévaványa települések csapatai, illetve a 
testvértelepülések mellett Hargita Me-
gye Tanácsa és Székelykeresztúr, vagyis a 
házigazdák is jelen lesznek egy versenyző 
formációval. 

> Ön dönt. A Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány Ön dönt prog-
ramjában a civil szervezetek ezúttal is 
pályázhatnak eszköz- és anyagbeszer-
zésre. Mint az alapítvány munkatársai 
lapunkkal közölték, udvarhelyszéki 
szervezetek pályázhatnak legtöbb 
5000 lejre, legkevesebb tíz százalékos 
önrésszel. A pályázási határidő febru-
ár 20., részletek az alapítvány honlap-
ján (www.szka.org ). Jó tudni, hogy az 
Ön dönt alapját a Merkúr és a Szuper 
üzletekkel együtt működtetett közös-
ségi kártya révén befolyó adományok 
képezik. hí

rf
ol

ya
m

SZKA gála 2011-ben. Idén is díjaznak  fotó: barcsa istván

Díjazott férfiak. Csütörtökön a nőkön a sor 

társadalom

Körkép



Félidejéhez érkezett a Life+ 
elnevezésű, az emberek és a
barnamedvék közötti konflik-
tusokmegelőzésétcélulkitűző
projekt. Kovászna, Hargita és
Vrancea megye társulva 2,1
millió lej értékű európai uniós
pályázatban vesz részt, ennek
keretében 2013 végéig feltér-
képezik a három megye terü-
letén lévő medvebarlangokat,
a nagyvadak telelőterületeit,
hogypontos„medvetérképpel”
tudják majd segíteni az erdé-
szek, a fakitermelők vagy ép-
pen a turisztikai szolgáltatók
munkáját.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitamegye.ro

Kamerák a telelőbarlangok-
ban, a populáció folyama-
tos figyelése és felmérése, 

illetve azoknak a helyszíneknek 
az azonosítása, ahol rendszeresen 
felbukkannak a térség csúcsra-
gadozói, a medvék – nagy vona-
lakban ezek a Life Ursus projekt 
lépései, amelynek célja a nagy-
vadak hatékony védelme és a faj 
megmentésének biztosítása. 

– A siker kulcsa egyértelmű-
en az ember-medve konfliktus-
helyzetek feloldása – jegyezte 
meg lapunk megkeresésére Szabó 
Szilárd, a projekt Hargita megyei 
felelőse. 

Újratanulniazegyüttélést
A programban három megye, 

Kovászna, Vrancea és Hargita kö-

zösen vesz részt, munkájukat két 
civilszervezet is segíti. A Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség irodavezetője a továbbiak-
ban elmondta, a projekt, amelyet 
75 százalékban támogat az Euró-
pai Unió, félúton jár, 2013-ban zá-
rul le, és a lényege, hogy az ember 
megtanulja – vagy talán újratanul-
ja – az együttélést a természettel.

A programnak több szerteága-
zó feladata van: feltérképezik a te-

lelő- és szaporodóhelyeket, az élő-
helyeket, felmérik az állományt.

Védenifogják
atelelőhelyeket
– Abban az esetben, ha a 

megfigyelések során bebizonyo-
sodik, hogy emberi beavatkozás-
sal, tevékenységgel megzavarják 
a medvék telelését, akkor a te-
lelőhelyeket védeni is fogjuk – 
hangsúlyozta a szakember. Szabó 

Szilárd példával is szemléltette, 
hogy milyen következményei le-
hetnek a medvék „téli álmának” 
megzavarásának. 

– A tavalyi év elég különleges-
nek számít, a hosszan tartó jó idő 
miatt a medvék későn húzódtak 
el a telelőterületükre. Az anya-
medvék a menedékben hosszú 
hetek alatt alakítják ki a bocsok 
világra hozásához és teleltetésé-
hez szükséges mikroklímát. Ez 

idő alatt, ha megzavarják őket, 
mondjuk motoros szán zaja veri 
fel álmából az anyaállatot, és még 
ha rövid időre is elhagyja bar-
langját, az végzetes kimenetelű 
lehet a bocsok életben maradását 
tekintve.

Honlaponközlik
azeredményeket
A projekt keretében a három 

megye összterületén már mint-
egy hatvanöt telelőbarlangot 
mértek fel, ezek közül tizenötöt 
figyelnek meg, bekamerázták 
őket, hőmérséklet- és páratarta-
lom-érzékelőt szereltek be, így 
tudományos adatokhoz jutnak az 
állatok telelési szokásairól. Szabó 
Szilárd környezetvédelmi mér-
nök szerint a monitorizálás most 
leginkább a másik két megyében 
zajlik, a friss adatokat pedig min-
denki számára elérhetővé tették 
a www.carnivoremari.ro interne-
tes oldalon. Hogy a pontos in-
formációkkal ne az orvvadászok 
malmára hajtsák a vizet, nem a 
barlangok pontos koordinátáit 
jelölték be a térképen, csupán 
azokat a zónákat, ahol sűrűbben 
előfordulnak a nagyvadak. A tér-
képen négyzetként jelölt helyek 
háromszor három kilométeres 
területet fednek. 

Egyébként a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség 
egy korábbi tájékoztatása sze-
rint Hargita megyében nagyjá-
ból 850-1100 medvét tartanak 
nyilván.

Olajgyűjtést szervez a Zöld
SzékelyFöld Egyesület február
18-án Csíkszereda négy pont-
ján. Biztonságosabb kerékpár-
lezárókat, székelyföldi termék-
adatbázist terveznek, zöldöve-
zeteket újítanak fel, sőt még
zajtérképkészítéseisszerepel
az egyesület idei programjá-
ban–tudtukmegCsontaLász-
lóelnöktől.

Márton Emília

Újra összegyűjti a hasz-
nált étolajat a Zöld Szé-
kelyFöld Egyesület. A 

kon ténereket a Dendrológiai 
park, a Szabadság tér, valamint 
a Székely Károly Szakközépis-
kola közelében és a József Attila 
Általános Iskola Tudor negyedi 
épületének közelében álló parko-
lójában helyezik el e hónap 18-án 
– közölte Csonta László, az egye-
sület elnöke. 

Az idei tervekről azt mondta: 
Csíkszereda területén legalább ti-
zenkét helyszínre terveznek olyan 

kerékpárlezárókat, amelyekhez a 
kerékpárok vázát lehet hozzáköt-
ni, mert az eddigi tapasztalatok 
szerint könnyen ellopják azt a 
biciklit, amelyik csak a kerekénél 
van lezárva. 

Nagyobb lélegzetvételű a zöld-
övezet-felújítási terv, az úgyneve-
zett Zöld sáv, ami évente két-há-
rom helyszínt foglal magában. A 
támogatásoktól függően idén is a 
tömbházak körüli zöldövezeteket 
hoznák rendbe, illetve járdákat 
újítanának fel. 

Továbbá legalább hat külön-
böző környezetvédelmi témá-
jú könyvet akarnak – összesen 
2500 példányban – szétosztani 
három megyében négyszáz is-
kolának, hogy a tanárok és a 
diákok segédanyagot kapjanak 
a könyezettudatos neveléshez, 
illetve a különböző programok 
szervezéséhez. A megyei tanfel-
ügyelőség ígérete szerint segít az 
egyesületnek a könyvek kézbesí-
tésében. 

Használtruha-begyűjtő kon-
ténereket is helyeznek el idén vá-

rosszerte, az egyesület célja ezzel a 
hulladékmennyiség csökkentése,  
a Caritas csíkszeredai kirendeltsé-
ge pedig gondoskodna arról, hogy 
a ruhákat azok kapják meg, akik 
használnák is.

A kézdivásárhelyi Zöld Nap 
Egyesülettel közösen egy székely-
földi internetes termékadatbázist 
hoznak létre a Zöldportálon, ahol 
felsorolják a székelyföldi termelő-
ket, termékeiket, hogy a tudatos 
vásárló ne csak a kenyeret és a te-
jet, hanem akár a teafüvet is ittho-
ni termelőktől vegye meg.

Szintén interneten lesz meg-
tekinthető az úgynevezett Tudás-
tár is kisfilmek formájában, ahol 
környezetvédelemhez kapcsoló-
dó szakmai előadások anyagait 
mutatják be az érdeklődőknek. 
A Kossuth Lajos utca teljes hosz-
szában a város első zajtérképe is 
elkészül az idei évben, az ötlet az 
egyesület támogatásával valósul-
na meg.

Tavaly augusztus 18-án kez-
dődött a Közösségi Kártya prog-
ram a Merkúr Áruház közremű-

ködésével, ami alapján a vásárolt 
összeg 1%-ával támogathatják az 
érdeklődők az egyesületet. Ezen-
kívül az adójuk 2%-ával, továbbá 
az adománydobozokban elhe-
lyezett összegekkel is segíthetik a 
környék polgárai az egyesületet.

– Az adományok egy részéből 
közösségi programokat támoga-
tunk, a másik felét az egyesület 
fejlesztésére használjuk. A hon-

lapunkon nyomon követhetők 
nemcsak a támogatások, de az is, 
hogy ebből mire és mekkora ösz-
szeget költöttünk el – nyilatkozta 
Csonta László.

A közösségi kártyahasználók-
nak hamarosan kiküldik e-mail-
ben, illetve postán az idei prog-
ramjavaslatot, ami alapján mint-
egy 3000 személy szavazhat a 
programok sorrendjéről.
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BEKamEráZOttBarLangOK–mEgFigyELiKatELELéSiSZOKáSOKat

Medve-projekt: félúton

aZöLdSZéKELyFöLdidEitErVEirőL

Hamarosan újabb olajgyűjtést szerveznek

Szakemberek elkábított medvét oltanak be. A populáció védelmében fotó: carnivoremari.ro

Olajgyűjtés Csíkszeredában. Megismétlődő akció fotó: zoldszekely.ro/archív



A megye minden térségéből 
érkeztek gazdák a megyei ön-
kormányzat tegnap elkezdődött 
sajtkészítési tanfolyamára. Bár 
a 450 órás elméleti és gyakor-
lati felkészítés májusig tart, a 
tanfolyam során készülő sajtfé-
leségekből már pénteken ízelí-
tőt kaphatnak az érdeklődők.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Atavaly januárban Csík som
lyón tartott felkészítő sike
rén felbuzdulva újra padba 

ültette a megye sajtkészítés iránt 
érdeklődő gazdáit a Hargita Me
gye Tanácsának keretében műkö
dő Hargita Megyei Agrárkamara. 
A tegnap elkezdődött, 450 órás in
tenzív sajtkészítő tanfolyam több 
mint száz kezdő és haladó sajtké
szítőhallgatót vonzott a megye 
minden térségéből.

Sajtforradalom zajlik
A kurzusra összesereglett ér

deklődőket, sajtkészítőket és elő
adókat köszöntő Borboly Csaba, 
a megyei önkormányzat elnöke 
úgy fogalmazott: a sajtkészítés 
terén elmúlt egy év alatt elindult 
kibontakozási folyamat mind a 
havi vásárokra készülő termékek, 
mind a Hargita megyei sajtkészítő 
céhet életre hívó összefogás révén 
számos eredményt szült. 

– Egy kiló sajtot a tanulást és 
fejlődést választó termelők mára 
már nem annyiért adnak el, mint 
egy évvel ezelőtt. De ennek a si
kernek az erőforrásainkkal, adott
ságainkkal való hatékony gazdál
kodás is feltétele volt – fejtette ki 
Borboly, aki egyben figyelmez
tette is a termelőket, rámutatva, 
hogy a gazdáknak hitele van, ám 
ezt a hitelességet és a fogyasztói 
bizalmat a piacra vitt termékek 
nem megfelelő minőségével el is 
lehet játszani.

Az elöljáró szavait erősítette 
meg Kiss Ferenc körösladányi 

sajtkészítő mester is, aki a me
gyei önkormányzat törekvésé
hez hasonlóan a tanfolyamon 
előadó oktatók munkáját is az 
élesztőhöz hasonlította. Mint 
kiemelte, Székelyföldön napja
inkban valódi „sajtos forrada
lom” zajlik, amihez a tejfeldol
gozás és sajtkészítés gyakorlati 
fogásait négy napon keresztül 
bemutató társaival – az egri 
Sándor Tamással és a veszprémi 
Ivácson Attilával – közösen, tu

dásuk átadásával „élesztőként” 
hozzá akarnak járulni. 

– Európa ma olyan termék után 
áhítozik, amely természetes és bio. 
Ez itt mind megvan, semmit se kell 
pluszba tenni érte. A székely em
bernek hinnie kell magában, hisz 
minden potenciál adott, mind a 
legelő, mind az állattartás, tejfel
dolgozás terén, amit vétek kiakná
zatlanul hagyni. Ezeket az előnyö
ket és sajátosságokat viszont olyan 
módon kell kihasználni, a termé
kekben visszaadni, ahogy más nem 
tudja – hangsúlyozta Kiss Ferenc.

Mustrával zárják a hetet
Lapunk kérdésére a szakember 

elmondta, hogy a következő na
pokban a kezdő hallgatóknak egy 
gyakorlati betekintést kívánnak 
nyújtani a tejfeldolgozás folya
mataiba, míg a haladók számára 
inkább az érlelést és a sajtban zajló 
mikrobiológiai folyamatokat sze
retnék részletezni. 

– Nagyon fontos, hogy a ter
melő pontosan tudja, a tejben, a 
sajtban mi miért és hogyan tör
ténik. Ha ezt megérti és tudja is 
kontrollálni, akkor a sajtkészítési 
folyamatban a különféle fajták 
kapcsán pontosan oda jut el, aho
va akar – magyarázta Kiss Ferenc. 

A kezdő és haladó sajtkészítők 
ugyanakkor pénteken már egy át
fogó sajtkészítő mustra keretében 
számolnak be az elmúlt napok 
gyakorlati eredményeiről, kósto
lót tartva a naponta feldolgozott 
tejmennyiségből készült sajtokból, 
sajtféleségekből. 

– Tavaly egy hét alatt 32 kü
lönböző sajtféleséget készítettünk 
el, most reményeim szerint ennél 
is többet tudunk bemutatni és 
kóstolni. De emellett megkérjük 
a gyakorlottabb sajtkészítőket is, 
hogy hozzák el otthon készített 
termékeiket, és egy kis mustrasze
rű verseny keretében meg is mé
rettessenek – újságolta lapunknak 
a magyarországi sajtmester.

társadalom
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RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám

a csődbe ment HAR-PACK RT. (Csíkszereda, Hargita utca 39. szám) 
jogi felszámolói minőségében 

NYILVÁNOS ÁRVERÉST SZERVEZ
az adós vagyonállományát képező ingó javak értékesítésére:
◆ tűzhely, tűzhelycserealkatrészek – 4289,74 lej; ◆ shaker – 

1130,06 lej; ◆ bálázóprés – 5875,86 lej.
Összesen: 11 295,66 lej
Az árverésre 2012. február 17-én 12 órakor kerül sor az adós 

csíkszeredai székhelyén (Hargita utca 39. szám) és megismétlődik 
ugyanazon órában pénteki napokon (hivatalos ünnepnapok kivéte
lével) a javak eladásáig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a jogi és/vagy magánszemélyek, 
akik befizetik a kikiáltási ár 10%át képező részvételi garanciát, vala
mint a részvételi díjat legalább 1 nappal az árverés időpontja előtt.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700, 0265–261019 
vagy 0756–086283-as telefonszámokon. 

TöBB MINT SZÁZ főVEL INdULT A SAjTkÉSZíTő TANfOLYAM

Sajtmestereket faragnak 
a gazdákból

Illetékbefizetés 
felfüggesztve

Igazodtak a gazdákhoz

A 32 haladó sajtkészítő számá
ra tartott gyakorlati felkészítők 
a csíksomlyói multifunkcioná
lis központban zajlanak, míg 
a szervezők a több mint száz 
kezdő hallgató oktatását – a 
jelentkezőket két csoportba 
osztva – a megyeháza nagy ta
nácstermében oldották meg. 
A magyarországi sajtmesterek 
irányítása alatt e héten zajló 
gyakorlati képzést ugyanak
kor március elsejétől már egy 
150 órás kurzuscsomag kere
tében a csíkszeredai Sapientia 
egyetem élelmiszertudományi 
ka rának oktatói fogják foly
tatni. Mint Márton Istvántól, 
a megyei tanács – a tanfolyam 
le bonyolításában részt vállaló – 
vidékfejlesztési közhasznú társa
ságának igazgatójától megtud
tuk, a tanfolyam elméleti részét 
a gazdálkodók igényei hez iga
zítva, térségi szinten próbálták 
megoldani. Ennek keretében 
az udvarhelyszéki sajtké
szítők számára az előadá
sokat a székelyudvarhelyi 
APIAszékházban, míg a csíki és 
gyergyói gazdák számára a jelen
legi csíkszeredai helyszíneken 
fogják tartani. Az előadásokra 
heti rendszerességgel, kedd és 
csütörtök délután kerül sor.

A sajtkészítő kurzus résztvevői. Élénk érdeklődés az új módszerek iránt fotó: domján levente
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Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Január 13án vált hatályossá 
a járművek által kibocsátott 
szennyezési illetékre vonatkozó 

2012/9es törvény. Annak egyes 
előírásai hátrányosan érintették 
azokat a személygépkocsikat, ame
lyek forgalomba beíratására 2008 
előtt került sor, pontosabban azo
kat, amelyekre vonatkozóan annak 
idején nem kellett befizetni ilyen 
jellegű illetéket. Az új jogszabály 
szerint a szóban forgó járművek 
tulajdonjogának átruházása esetén 
a vevő kötelezett az új jogszabály 
által előírt illeték befizetésére, s 
csak azt követően kerülhetett sor 
annak forgalomba való beírására. 
A törvény vonatkozó előírásainak 
a gyakorlatba ültetése számítás
technikai szempontból is gondot 
okozott, nagy elégedetlenséget 
váltott ki az érintett gépkocsitu
lajdonosok, illetve potenciális vá
sárlók körében. Mindennek okán 
a kormány kénytelenkelletlen 
rákényszerült a jogszabály mó
dosítására. A vonatkozó 2012/1
es sürgősségi kormányrendelet 
a Hivatalos Közlöny január 31i 
számában jelent meg, s még aznap 
hatályba is lépett. 

Hangsúlyozni kell, hogy nincs 
szó a 2012/9es törvény hatályon 
kívül helyezéséről, sem pedig an
nak előírásai módosításáról vagy 
kiegészítéséről. A minap megje
lent sürgősségi kormányrendelet 

csupán néhány előírás gyakorlatba 
ültetését függeszti fel 2013. janu
ár 1jéig. Tételesen a 2es, a 4es és 
az 5ös szakasz egyes előírásainak 
gyakorlatba ültetését napolták el. 
Ezek a szakaszok azokat a gépko
csikat érintik, amelyekre annak 
idején nem kellett szennyezési il
letéket befizetni. Ezek szerint, ha 
ilyen gépkocsi tulajdonjogának az 
átruházására kerül sor, a vevőnek 
nem kell szennyezési illetéket fi
zetnie. 

A sürgősségi kormányrendelet 
továbbá arról is rendelkezik, hogy 
amennyiben a január 13.–január 
31. közötti időszakban a szóban 
forgó illeték befizetésére sor ke
rült, akkor annak visszatérítését 
az érintett személy kérelmezheti 
az illetékes adóhatóságtól, össz
hangban a fiskális törvénykönyvre 
vonatkozó 2003/92es kormány
rendelet előírásaival. Következés
képpen a visszatérítésre nem kerül 
sor hivatalból, hanem azt kérel
mezni kell ugyanazon hatóságnál, 
amelynél sor került a befizetésre, s 
mellékelni kell az illetékbefizetés
re vonatkozó okiratokat.

Amint már arra utaltunk, a 
törvényt nem helyezték hatályon 
kívül, következésképpen a kül
földről behozott vagy újonnan 
megvásárolt gépkocsik esetében 
fennáll az illetékbefizetési köte
lezettség, s annak kvantumát a 
2012/9es törvény, valamint an
nak alkalmazási normái alapján 
számítják ki.
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Február havi
A Hargita Népe napilap és a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság együttműködésével 
nyújtott szolgáltatás keretében 
közöljük az e hónapban esedé-
kes adóbevallások és nyilatkoza-
tok benyújtásának, illetve egyes 
befizetési kötelezettségek telje-
sítésének utolsó időpontját. Utal-
nánk arra, hogy február bizonyos 
értelemben az „újdonságok” 

hó napja, ugyanis összhangban 
a fiskális törvénykönyvet módo-
sító és kiegészítő 2011/125-ös 
sürgősségi kormányrendelet 
előírásaival megváltozott, illetve 
módosult egyes nyilatkozatok 
és űrlapok szerkezete, valamint 
az azok kitöltésére vonatkozó 
utasítások. Ezzel a kérdéskörrel 
kapcsolatosan több rendelet is 
megjelent az elmúlt napokban, 

amelyeket lapunk tegnapi szá-
mában már vázlatosan ismertet-
tünk. Emlékeztetnénk: „átalaku-
láson” ment át többek között a 
100-as, a 205-ös űrlap. Ezekre 
a változásokra mindenképp oda 
kell figyelni, mert alapvető kö-
vetelmény, hogy a szóban forgó 
rendeletek értelmében kerüljön 
sor az adott nyilatkozatok kitöl-
tésére és benyújtására.

> Február 17-én írják alá a Bosch 
beruházási szerződését. A Kolozs 
Megyei Tanács tegnap bejelentet-
te, hogy február 17-én fogják aláír-
ni a szerződést a Bosch-sal, amely a 
nemeszsuki Tetarom III ipari park-
ban fog beruházni. Alin Tişe megyei 
tanácselnök közölte, hogy a szerződés 
nyilvános és átlátható lesz, nem úgy, 
mint a Nokia esetében. A 21 hektáros 
területet 49 évre bocsátják a vállalat 
rendelkezésére, azzal a feltétellel, hogy 
kétlépcsős beruházást fog véghezvinni, 
mindegyik lépcsőfok másfél évet fog 
lefedni. A vállalat vezetősége szerint a 

beruházás az év második felében kez-
dődhet el, a gyárban autóalkatrészeket 
fognak előállítani. A teljes beruházás 
77 millió eurós lesz, a projekt az első lé-
pésben háromszáz új munkahelyet fog 
teremteni. A citynews.ro hírportál in-
formációi szerint az állami szubvenció 
adó- és illetékfizetési kedvezményeket, 
import- és exportkönnyítéseket, hitel-
igénylés esetén pedig türelmi időt fog 
tartalmazni. 

A Bosch azután érkezik az ipari 
parkba, miután a szintén ott székhely-
lyel rendelkező Nokia kivonult Romá-
niából. hí
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
Felülvigyázó Osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival közli, hogy 2012.
február 24-én 10 órakor Székelyudvarhely, Malom 
utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós FARKAS-
TRANS Kft. (fiskális lakhelye: Székelykeresztúr, 
Timafalvi út 98. szám,  Hargita megye, fiskális azo-
nosító szám: 5360175) tulajdonát képező következő 
ingóságot:

kétajtós, 250.72 típusú turisztikai autóbusz, 
gyártási év 1987 – 22 725 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as telefon-
számon.

Az eladási hirdetést 2012. február 7-én 
kifüggesztették.

Határidő Tárgy Jogalap

Február 10-ig

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett adófizetők, azok, amelyek egy 
naptári év során nem lépték túl a 152-es szakaszban előírt 
mentességi határt és ki akarnak kerülni az áfafizetőként 
bejegyzett személyek nyilvántartásából, benyújtják a 096-
os űrlapot (az áfafizetési nyilvántartásból való törlésre 
vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 152-es szakaszának 
(7)-es bekezdése és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2011/13-as rendelete.

Február 27-ig

A szerzői jogdíjból, könyvvizsgálati, igazságügyi és 
bíróságon kívüli szakértői tevékenységből származó, 
valamint ügynöki és polgári szerződés alapján realizált 
jövedelmet kifizető jogi és magánszemélyek a megelőző 
hónapra vonatkozóan befizetik a visszatartott jövedelmi 
adót. 

Az Adótörvénykönyv 52-es szakaszának 
(3)-as bekezdése.

Az adófizetők, jogi és magánszemélyek benyújtják az ál-
lami költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségeikre 
vonatkozó nyilatkozatot, elektronikus formátumban, a 
100-as űrlapot.

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2008/101-es rendelete.

A nonprofit szervezetek, valamint azon adófizetők, 
akik jövedelmeik többségét gabona- és iparnövény-
termesztésből realizálják, benyújtják a megelőző évre 
vonatkozóan az adóbevallási és -befizetési nyilatkozatot, 
elektronikus formátumban, a 101-es űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 34. szakaszának (5)-ös 
bekezdése és az Országos Adóügynökség 
elnökének 2010/2689-es rendelete.

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magánsze-
mélyek, valamint a munkáltatókkal asszimilált entitá-
sok benyújtják elektronikus formátumban a szociális 
hozzájárulásokra, a jövedelmi adóra és a biztosított 
személyek névleges nyilvántartására vonatkozó 112-es 
űrlapot a megelőző hónapra vonatkozóan. 

Az Adótörvénykönyv 29619-es szakaszának 
e.) és f.) bekezdése, valamint a 2010/1397-
es kormányhatározat.

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett 
tevékenységükért külföldről részesülnek bérben, illetve 
Romániában akkreditált diplomáciai kirendeltségeknek és 
konzulátusoknak az alkalmazottjai, benyújtják a megelőző 
hónapra vonatkozóan a 224-es űrlapot (magánszemé-
lyeknek a Romániában kifejtett tevékenységéért, de 
külföldről folyósított bér jellegű jövedelmeikre vonatkozó 
nyilatkozat.

Az Adótörvénykönyv 60-as szakaszának (2)-
es bekezdése és a 2007/2371-es pénzügy-
miniszteri rendelet. 

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják elektroni-
kus formátumban a 300-as űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1562-es szakaszának 
(1)-es bekezdése és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2011/183-as rendelete.

A 301-es űrlap (különleges áfaelszámolás) kitöltési 
útmutatójában szereplő személyek benyújtják a megelőző 
hónapra vonatkozóan elektronikus formátumban a szóban 
forgó űrlapot. 

Az Adótörvénykönyv 1563-as (2)-es 
bekezdése és az Országos Adóügynökség 
elnökének 2011/30-as rendelete.

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett adófizetők benyújtják a folyó 
évre vonatkozóan a 306-os űrlapot (arra vonatkozó kérés, 
hogy áfafizetői időszakként a fél évet vagy a naptári évet 
használják).

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2010/6-os rendelete. 

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy 1531-es szakasza 
értelmében áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják 
a megelőző hónapra vonatkozóan a 390 VIES űrlapot 
(az európai közösségen belüli javak szállítására vagy 
megvásárlására és szolgáltatásokra vonatkozó összegző 
nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 1564-es szakasza 
és az Országos Adóügynökség elnökének 
2010/76-os rendelete. 
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> 3,2%-os inflációra számít idén a 
jegybank. A központi bank felfelé mó-
dosította inflációs előrejelzését: 2012-re a 
korábbi 3% helyett 3,2%-os általános ár-
emelkedésre számít – nyilatkozta Mugur 
Isărescu, a jegybank kormányzója. Isărescu 
kifejtette, hogy 2011 utolsó negyedé vében 
az infláció a BNR várakozásai szerint ala-
kult, mivel az áfanövelés hatásai eltűntek, 
a nyersanyagárak nemzetközi piaci fe-
szültségei tompultak, a monetáris politika 
pedig szintén elősegítette az árstabilitást.

> FT: három nagy légitársaság ma-
rad fenn Európában. A „fapados” cégek 

mellett legfeljebb három nagy hagyomá-
nyos légitársasági csoport marad fenn 
Európában – jósolták a Financial Times 
által tegnap idézett iparági elemzők. A 
londoni gazdasági napilap elemzése sze-
rint a legnagyobb európai olcsó jegyes 
légitársaságok prosperálnak a gazdasá-
gi hanyatlás idején, de a térség nemzeti 
légitársaságainak helyzete sokkal nehe-
zebb. Az EU szuverén adósságválsága 
közepette ugyanis az utazók – még az 
üzletemberek is – azzal igyekeznek ta-
karékoskodni, hogy az Unión belüli 
repülésekre a fapadosokat használják a 
nemzeti légitársaságok helyett.hí
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A Vaslui megyei Bârlad 

Republicii utca 237. szám (C 1-es tömbház, B lépcső-
ház, S lakrész) alatti székhelyű David Adrianna Egyéni 
Fizetésképtelenségi Iroda a csíkrákosi Mont-Fort Kft. 
jogi felszámolói minőségében nyílt kikiáltásos árve-
rést szervez a következő ingó javak eladására 25%-os 
kedvezménnyel a felértékelési árakhoz képest:

– különböző ingó javak, famegmunkáló berende-
zések – kikiáltási ár: 182 550 lej + áfa;

– árukészlet, keményfa és fenyő fűrészáru, tűzifa – 
kikiáltási ár: 16 125 lej + áfa.

Az árverésre 2012. február 10-én 12 órakor kerül 
sor a jogi felszámoló székhelyén, Bârlad municípium, 
Republicii utca 237. szám, C1-es tömbház, B lépcső-
ház, S lakrész. Az el nem adott ingó javakra vonatko-
zóan újólagos árverést szerveznek a pénteki napokon 
12 órakor ugyanazon feltételek közepette. A javak 
névjegyzékét, valamint azok kikiáltási árait tartal-
mazza a feladatfüzet. 

Az árverésen részt vehetnek azok a jogi és/vagy 
magánszemélyek, akik befizetik a kikiáltási ár 10%-
át képező részvételi garanciát, a részvételi díjat és 
megvásárolják a tenderfüzetet legalább 1 nappal az 
árverés időpontja előtt. Bővebb felvilágosítás a 0744–
789713-as telefonon és e-mailen: av_adrianadavid@
yahoo.com.

A javak névjegyzéke:

– gőzölő – kikiáltási ár: 26 625 lej + áfa.
– gatter – kikiáltási ár: 18 600 lej + áfa.
– szalagfűrész – kikiáltási ár: 58 950 lej + áfa.
– szegélyező körfűrész – kikiáltási ár: 1725 lej + áfa.
– villamos kapcsolótábla – kikiáltási ár: 525 lej + áfa.
– lyukasztó-kapszáló készülék – kikiáltási ár: 1650 lej 
+ áfa.

Vízlágyító állomás 
– gőzfejlesztő berendezés – kikiáltási ár: 8 700 lej + 
áfa.
– homlokrakodó – kikiáltási ár: 13 725 lej + áfa.
– Dacia személygépkocsi – kikiáltási ár: 3075 lej + 
áfa.
– rönkrakodó – kikiáltási ár: 3900 lej + áfa.
– gázolajtartály – kikiáltási ár: 17 475 lej + áfa.
– csapvágó gép – kikiáltási ár: 1725 lej + áfa.
– csapvágó gép – kikiáltási ár: 1725 lej + áfa.
– homlokrakodó – kikiáltási ár: 2775 lej + áfa.
– Kogel típusú félutánfutó – kikiáltási ár: 11 175 lej 
+ áfa.
– Kogel-típusú félutáánfutó – kikiáltási ár: 10 200 lej 
+ áfa.
– 4 m3 cseresznyedeszka – kikiáltási ár: 2175 lej + 
áfa.
– 5 m3 fenyő fűrészáru – kikiáltási ár: 4050 lej + áfa.
– 2 m3 tölgydeszka – kikiáltási ár: 1950 lej + áfa.
– 2,5 m3 juharfadeszka – kikiáltási ár: 2025 lej + áfa.
– 9,7 m3 fenyőgerenda – kikiáltási ár: 3675 lej + áfa.
–50 m3 tűzifa – kikiáltási ár: 2250 lej + áfa.

ÖSSZESEN:  198 675 lej.

 hirDetéSek

hargitanépe

Határidő Tárgy Jogalap

Február 27-ig

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében azon 
áfafizetőként bejegyzett személyek, akiknek a naptári év 
végén a tényleges üzleti forgalmuk értéke kisebb volt, 
mint 35 000 euró, benyújtják elektronikus formátumban 
a megelőző évre vonatkozóan a 392A űrlapot (tájékoz-
tató nyilatkozat az áruszállításra és a szolgáltatásokra 
vonatkozóan).

Az Adótörvénykönyv 1563-as szakaszának 
(4)-es bekezdése és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2011/1081-es rendelete. 

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett azon személyek, akik üzleti for-
galma a naptári év végén a nemzetközi személyszállítási 
jegyek eladásából származó bevételek nélkül kisebb volt, 
mint 35 000 euró, benyújtják elektronikus formátumban a 
megelőző évre vonatkozóan a 392B űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 1563-as szakaszának 
(5)-ös bekezdése, és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2011/1081-es rendelete. 

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett azon személyek, akik a megelőző 
esztendő során nemzetközi személyszállítási szolgálta-
tásokat végeztek, benyújtják elektronikus formátumban 
a 393-as űrlapot (tájékoztató nyilatkozat a Romániából 
induló nemzetközi személyszállítási jegyek eladásából 
származó jövedelemre vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 1563-as szakaszának 
(6)-os bekezdése és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2011/1081-es rendelete. 

A Romániában áfafizetőként bejegyzett személyek 
benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan elek-
tronikus formátumban a 394-es űrlapot (a Romániában 
áfafizetőként bejegyzett személyeknek, illetve 
személyektől Románia területén történő áruértékesítésre, 
szolgáltatásokra és javak vásárlására vonatkozó tájékoz-
tató nyilatkozat.

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2011/3596-os rendelete. 

Február 29-ig

Azok a jövedelemkifizetők, akik nem romániai lakhelyű 
személyeknek folyósított jövedelmekből vissza kell tartsák 
a jövedelmi adót, benyújtják az elmúlt évre az arra vonat-
kozó nyilatkozatot.

Az Adótörvénykönyv 119-es szakaszának 
(1)-es bekezdése és az utólag módosított és 
kiegészített 2004/44-es kormányhatározat 
151-es bekezdése. 

A külföldi jogi személyek, azok, akik Romániában 
képviseletet nyitottak, nyilatkoznak a képviseleti adóra 
vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 124-es szakaszának 
(2)-es bekezdése és a pénzügyminiszter 
2004/460-as rendelete.

A bér és bér jellegű jövedelmet kifizető entitások be-
nyújtják a felületileg illetékes adóhatósághoz elektronikus 
formátumban az adóbevallási lapot, a 210-es űrlapot és 
annak egy példányát megküldik az alkalmazottaknak is.

Az Adótörvénykönyv 59-es szakaszának 
(1)-es bekezdése és a pénzügyminiszter 
2007/2293-as rendelete.

Azon jövedelemkifizető entitások, akik kötelezettek a 
jövedelmi adó visszatartására, benyújtják a megelőző évre 
vonatkozóan a visszatartott adóra vonatkozó tájékoztató 
nyilatkozatot, a 205-ös űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 93-as szakaszának 
II-es bekezdése, a pénzügyminiszter 
2010/1803-as rendelete és az Országos 
Adóügynökség elnökének 2012/52-es 
rendelete.
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Faluszerte sokan ismerik: 
hasonlóan a patkolóková
cséhoz, az ő munkáját is a 

lótartó gazdák veszik számba, hi
szen bőrből készült hámra szük
ség van. A hámkészítés azonban 
hanyatlóban: a mester azt mond
ja, „elgépiesedik a mezőgazdaság”, 
így egyre kisebb a kereslet a bőr
ből készült, igényes portéka iránt.

Több mint húsz éve, hogy 
hám készítéssel foglalkozik a szent
egyházi Dániel Dávid, aki ma már 
családi vállalkozásként örö kíti 
to vább azt a kevesek által művelt 
mesterséget, amit még a kilencve
nes évek elején „lesett el” egy ud
varhelyi mestertől. 

– A magyarországiak lószer
számkészítőnek hívnak, nálunk 
hámkészítő vagyok. Olyan hám
készítő, aki az igás, valamint fo
gathámok mellett tartozékokat 
is gyárt, ha igény van rá: karikás 
és hagyományos ostort, gyeplőt, 
kantárt, sőt még nadrágszíjat 
is csinálok – meséli, miközben 
munkaeszköze, az ár szorgalma
san jár egy kisebb bőrdarabon, 
amiről kiderül, egy javításra váró 
hám tartozéka. 

– Most csak javítgatok, hozzák 
a hámokat, amiket toldanifolda
ni kell. Egyre kevesebb igény van 
új hámra, az embereknek nincs 
pénzük ilyesmire költeni. Ló sincs 
már annyi a falvakban, ezeket is 
inkább „egyesbe” fogják be, aki 
teheti, inkább traktort vesz, mert 
azzal könnyebben megy a munka, 
nincs annyi baj vele, nem kell rá 
annyit költeni. Amikor elkezdtem 
a bőrökkel dolgozni, a változások 
után nem sokkal, még kelendőek 
voltak a hámok, az elkezdődött 
erdőkitermelés és az ebből követ
kező „hámszakadások” miatt – 
emlékszik vissza a mesterember.

Miután megtanulta a szak
mát, engedélyt váltott, fiát, Csa
bát szabni állította, ő pedig varrta 
a bőröket. Most is járnak ked
denként a piacra, már csak Ud
varhelyre, miután a szeredai piac 
megszűnt. 

– Inkább nézegetik az árut és 
javítanivalót hoznak, amit követ
kező héten viszünk vissza. Épp 
hogy győzzük a javítanivalót. Új 
hámot is már csak szegődéssel ké
szítenek. Ilyen világot élünk. 

Mióta bezárt a brassói bőrgyár, 
nehezebb minőségi, de még jó ár
ban kínált tehénbőrt beszerezni. 

– Most Székelyudvarhelyen 
egy „dákos” vesz be tehén és bi
kabőrt, tőle vesszük meg, drá
gábban, mivel több kézen megy 
át. Már nincsenek nagy, hathét 
mázsás állattól származó bőrök. 
Olcsóbb a gazdáknak is, ha a bi
kaborjút százkilósan beadják, 
többet kapnak érte, mintha to
vább hizlalnák. A bőr kezd fo
gyatkozni. 

Meg lehet élni belőle, de meg
gazdagodni már nem – válaszol 
arra a kérdésre, hogy megérie ezt 
a mesterséget űzni. 

– A kicsi nyugdíjat kapom, s a 
hámokból mindig bejön a plusz
pénz. A széle a hosszát épp üti, 
mert az anyagra sokat kell költe
ni. Én a magam csendességében 
elmatatok itt egész nap. Reggel 
fél hétkor kimegyek a pajtába, el
rendezem az állatokat, begyújtok 
a műhelyben, s nekifogok javíta
ni. Egész nap dolgozom, a házba 
csak enni megyek be. Úgy eltelik 
az idő, mire felnézek az órára, már 
délután van. Sötétedéskor reáha
gyom, s másnap kezdődik elölről. 
Nyáron más, mert akkor a mezőre 
is kell menni. De ha esős idő van, 

akkor többet tudunk dolgozni a 
bőrökkel.

– Az emberek azt várják el, 
hogy minél olcsóbban tudjanak 
hámot javíttatni, szegődni. Van, 
aki a ráfordított alapos munkát 
sem tudja értékelni, és sokallja az 
árat, amit egy lapos hámért elkér a 
készítő. „Jól van az úgy, csak olcsó 
legyen” – szokták mondogatni 
a megjavított hámokra – meséli 
Dávid bácsi. Megállapítja, a lapos 

hámot, ami egy varrásból készül, 
a csíki ember és a cigány nem sze
reti, pedig a gombos hámmal el
lentétben, amin jóval több varrás 
van, tovább tart. A gombos hám 
egy idő után megbomlik, tönkre
megy, nehéz megjavítani. Azt is 
csak akkor érdemes, ha az anyag 
megbírja a javítást, de ha a bőr 
meg van érve, akkor már kárba 
ment a szerszám – avat be a szak
mai titkokba.

A családi vállalkozás készít 
szűgyhámot, tartóhámot, gyeplőt, 
farhámot, tartószíjat és kantárt is, 
valamint az egész lószerszámot 
egyben, ha úgy rendelik. Mialatt 
a csűr melletti fészerben az előké
szített hámokat és tartozékokat 
vesszük szemügyre, megérkeznek 
az ügyfelek is, akik a megjavított 
hámért jöttek. 

– Osztán nagy időben ne in
dulj meg ezzel a hámmal, mer’ a 
villám belécsap! – jegyzi meg de
rűsen a mester, arra utalva, hogy 
a hám drótokkal van összetoldva 
néhány helyen. A drótnak semmi 
keresnivalója nincs a hámban – 
világosít fel. 

– 120 lejt meg kell érjen ez a 
javítás – mondja a megrendelő
nek, mire az egy százast vesz elő a 
zsebéből, szabadkozva, hogy csak 
ennyi van nála. Így is megkötik a 
vásárt. Egy vadonatúj, teljes hám 
akár 10001200 lejbe is belekerül. 
Régebb Parajdig sok hámot adtak 
el, külföldről is számos megrende
lés érkezett, kiállításokra is jártak 
a bőrből készült portékával. 

– A legtöbb munkát Szentegy
házára és Kápolnásra csináltuk, de 
akadtak vásárlóink szép számban 
az Udvarhely és Csík környéki fal
vakból is – emlékszik vissza.

Dániel Dávid hámkészítő egy 
olyan népi mesterség egyik utolsó 
képviselője, ami szorosan össze

függ a lótartó gazdálkodással, ab
ban a világban, ahol egyre jobban 
elgépiesedik a gazdaság. 

– Annak idején azt mond
ták nekem, hogy ha valamit nem 
szeret az ember, akkor nem tudja 
csinálni. Én megtanultam a hám
készítést, és szeretem is csinálni. 
Amíg lovat tartanak, addig mi is 
megélünk valahogy – bizakodott 
a mesterember.

Tamás Attila

Látogatás a szentegyházi DánieL DáviD hámkészítő mester portáján

Bőrből varrt portéka

1956 mártírjairól mostanában csak az évfordulók kapcsán 
szoktak beszélni. Mintha sok dolgunk közt nemcsak az emléke-
zésre, de az akkori eszmék  éltetésére, továbbadására sem jutna 
időnk, energiánk. Ez jutott eszembe, amikor az egyház társa-
dalmi tanításairól szóló, nemrég tartott konferencián a 92. évét 
nemsokára betöltő Ferencz Ervin ferences szerzetes szót kért. 
Nem az előadással kapcsolatosan tett fel kérdéseket, így az idő 
szorításában levő budapesti szervező egyetlen mondatot enge-
délyezett neki. Pedig amit Ervin atya mondani akart, az is az 
egyház társadalmi szerepvállalásáról szólt. Így csak röviden 
emlékeztetett mindarra, amiért Szoboszlay Aladár és kilenc 
társa 1958-ban életével fizetett. És Ervin atya letett az asztalra 
néhány nyomtatványt, akit érdekel, vigye magával.

A Keresztény Dolgozók 
Pártjának (KDP) prog-
ramját ajánlotta, amelyet 
Szoboszlay Aladár római 
katolikus lelkész, Alexandru 
Fîntînaru görög katolikus 
ügyvéd és ő maga  dolgozott 
ki. Az ötvenes évek közepén, 
még a magyar forradalom 
kitörése előtt született ez a 
pártprogram. Benne az em-
ber jogairól leszögezik, hogy 
„Isten, törvény, állam előtt 
minden ember egyenlő, s meg 
kell adni mindenkinek az 
azonos érvényesülési lehető-
séget.” A párt pedig arra töre-
kedett, hogy az állam adja is 
meg a lehetőséget az egyénnek 
jogai gyakorlására. Mivel 
meggyőződésük volt, hogy 
„a doktrínák az ember bol-
dogsága érdekében születtek”, 
a KDP is erre törekedett. A 
boldogság egyik alapvető feltételének pedig a szabadságot nevezték 
meg, az igazságosságot pedig fontosabbnak tartották a megszokott 
társadalmi rendnél. 

Mivel a dolgozók pártjaként határozta meg magát, a KDP a 
gazdasági életre vonatkozó szép elveit összegzi a következő feje-
zetekben. A dolgozót részvényesnek tekinti a vállalatban szellemi 
vagy fizikai munkája révén, a jövedelem elosztásában pedig az 
igazságosság elvét hangsúlyozza. Szó van még a magánvállalko-
zásról, a tervről és tervgazdálkodásról, kereskedelemről, agrárpoli-
tikáról, adókról, hivatalok működéséről. 

A program huszadik fejezete az erkölcsi forradalomról szól, 
ami alatt „a keresztény szellem, azaz igazság, erkölcs, becsületesség 
alkalmazását” értik társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális 
életünkben. 

Akár ma is írhatták volna ennek a fejezetnek a második pontját: 
„El kell tűnnie a politikai életből a sok hazugságnak és csalásnak. 
Állítsuk vissza a politikai élet tekintélyét. Változtassuk meg népeink 
azon nézetét, hogy a politika végzetszerűleg a gazemberek, rafinált 
népnyúzók s leg jobb esetben úri zsarnokok kezébe van fektetve. Ne a 
kritizáló polgárt üldözzék, hanem változzanak meg a politikusok. 
Nem hinném, hogy az istenhit és a kereszténység szelleme nélkül ez 
a változás lényegében bekövetkezne.”

A család vonatkozásában is ad feladatot az államnak a KDP 
(részesítse családi pótlékban  gyermekeik után a családokat), és le-
szögezi: „Eszményi családi élet akkor lesz, ha keresztény szellem 
hatja át.”

Szó van még a pártprogramban a nemzetiségről, külpolitikáról 
és a demokráciáról is. 

Fiatal, tapasztalatlan papok ideáljait foglalja össze az 
1955-ben keletkezett pártprogram. Mai politikusok, közgaz-
dászok, gazdasági szakemberek könyvet tudnának írni arról, 
hogy miért nem lehetett, és miért nem lehetne ma sem megva-
lósítani ezeket az ideálokat. Pedig eljátszhatunk a gondolattal, 
hogy milyen jó is lenne... Mint ahogy a már nem is fiatal, nem is 
tapasztalatlan Ervin atyában is él még a remény. Ezért írta rá 
kézzel a kis füzet címoldalára: Ha valaki még megvalósítaná!... 
Hátrahagyom...

                    jegyzet n Takács Éva

Ha valaki 
megvalósítaná...

 „El kell tűnnie a politi-
kai életből a sok hazug-
ságnak és csalásnak. 
Állítsuk vissza a politi-
kai élet tekintélyét. Vál-
toztassuk meg népeink 
azon nézetét, hogy a 
politika végzetszerűleg 
a gazemberek, rafinált 
népnyúzók s legjobb 
esetben úri zsarnokok 
kezébe van fektetve. 
Ne a kritizáló polgárt 
üldözzék, hanem vál-
tozzanak meg a politi-
kusok.”

Hámot javíttatnak a legtöbben. Dániel Dávid számára rutinmunka

Szegre akasztott, elkészült hámok. Vásárlóra várnak fotók: tamás attila
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Az észak-erdélyi autópálya mun-
kálatainak folytatása, a Ma-
rosvásárhelyi Gyógyszerészeti 
Egyetem helyzetének rendezé-
se szerepel többek között az 
RMDSZ feltételei között, ame-
lyekhez részvételét köti az új 
kormányban – nyilatkozta Ke-
lemen Hunor, a szövetség elnö-
ke tegnap.  A feltételrendszert 
egy új koalíciós protokollumba 
foglalná a szövetség. A doku-
mentum egy sor infrastruktúra-
fejlesztési és oktatási kérdést 
tartalmazna.

HN-összefoglaló

A tegnapi napot a nevesített 
kormányfő a különböző 
pártok székházaiban töl

tötte. Többek között az RMDSZ 
állandó tanácsával is tartott egy 
félórás megbeszélést. „Mihai Răz
van Ungureanu a megbeszélésen 
kifejtette, ismeri az erdélyi ma
gyarság helyzetét és a székelyföldi 
kérdést is, és szimpátiával tekint az 
ottani törekvésekre” – mondták el 
lapunknak RMDSZes források. 

Előrehozott választásokat
akart az RMDSZ
A magyar érdekképviselet par

lamenti frakciójában nem volt 
örömteli a hangulat tegnap, hi
szen az RMDSZ politikusai, mi
után az Alkotmánybíróság meg
hiúsította a helyhatósági és parla
menti választások összevonásának 
tervét, előrehozott választásokat 
akartak. A szövetség politikusai 
szerették volna minél hamarabb 
maguk mögött tudni a választási 
kavalkádot, hogy „ősztől normá
lis ütemben lehessen dolgozni”. 
Traian Băsescu államfő azonban 
egyértelművé tette, hogy nem 
kívánja feloszlatni a parlamentet, 
hanem egy új kormány beiktatá
sát szeretné, és el kellett fogadni 
ezt a döntést.

Pontszerű feltételek 
kemény követelése
A kormányprogramba ikta

tandó javaslatokon tegnap dol
goztak az RMDSZ szakértői, és 
Kelemen Hunor tegnap este je
lezte is, hogy van néhány olyan 
sarkalatos követelése a szövet
ségnek, amelyek elfogadása nél
kül valószínűleg nem jön létre 
alku a PDLvel. „Csütörtökig 
van idő, hogy megkössünk egy 
protokollumot a koalíción belül, 
amelyben leszögezzük a műkö
dési elveket és a célkitűzésein
ket” – nyilatkozta Kelemen Hu
nor. Egyébként a tegnapi belső 
megbeszéléseken is a pontszerű 

feltételek kemény követelését kér
ték a parlamenti frakciók tagjai a 
szövetség vezetésétől. 

Autópálya és egyetem
A legfontosabb RMDSZes 

követelések között van az észak
erdélyi autópálya munkálatainak 
folytatása az eredeti tervek sze
rint, valamint a Marosvásárhelyi 
Gyógyszerészeti és Orvosi Egye
tem kérdésének rendezése. Ugyan
akkor az első negyedév nemzetgaz
dasági eredményeinek függvényé
ben a szövetség kérni fogja, hogy 
emelkedjenek az állami bérek és 
nyugdíjak. 

Átszervezés – 
kizárt dolog
A kormányprogramba Mihai 

Răzvan Ungureanu be akarta 
foglalni a régiós átszervezést is, 
azonban ezt a magyar érdekkép
viselet teljesen elutasítja. A felve
tésre számítani lehetett, hiszen 
az eredetileg is Trăian Băsescu 
államfő ötlete volt, most a párt
politikai szempontból független, 
de hozzá közel álló miniszterel
nökjelölt tette újra az asztalra. 
Forrásaink szerint biztosan nem 
lesz megegyezés, ha a demokrata
liberálisok ragaszkodnak a régiós 
átszervezés tavaly bemutatott 
formájához. Az azonban valószí
nű, hogy a kormányprogramba 
be lesz foglalva az adminisztra
tív átszervezés is egy általános, 
senkit nem sértő formulában, 
amelynek megvalósítására azon
ban nem kerül sor. 

Ország–világ

Hirdetések

Kormánynévsor 

A kormány összetétele gyökeresen megváltozik. A demokrataliberális 
párt minden miniszterét visszahívjta, és újakat nevesített. A várhatóan 
holnap a parlament előtt bemutatott Ungureanukabinet RMDSZ
részről nem tartalmaz módosításokat. A tegnap felröppent az a hír, 
hogy Kelemen Hunor átvenné Markó Bélától a miniszterelnökhe
lyettesi beosztást, azonban az érintettek ezt azonnal cáfolták. A neve
sített miniszterelnök három személyhez ragaszkodott: Leonard Orban, 
Cristian Diaconescu és Cătălin Predoiu. A kormánynévsor valószínűleg 
az alábbi neveket fogja tartalmazni (a hivatalos listát tegnap késő éjjel 
egyeztették a koalíciós pártok):

Miniszterelnök-helyettes: Markó Béla (RMDSZ)
Fejlesztés és turizmus: Cristian Petrescu, Elena Udrea helyébe (PDL)
Pénzügy: Bogdan Drăgoi, Gheorghe Ialomiţianu helyébe (PDL)
Tanügy: Cătălin Baba, Daniel Funeriu helyébe (PDL)
Gazdaság: Andreea Paul Vass, Ion Ariton helyébe (PDL)
Munkaügy: Claudia Boghicevici, Sulfina Barbu helyébe (PDL)
Szállításügy: Alexandru Nazare, Anca Boagiu helyébe (PDL)
Távközlés: Răzvan Mustea, Valerian Vreme helyébe (PDL)
Mezőgazdaság: Stelian Fuia, Valeriu Tabără helyébe (PDL)
Belügy: Gabriel Berca, Traian Igaş helyébe (PDL)
Igazságügy: Cătălin Predoiu
Külügy: Cristian Diaconescu (UNPR)
Honvédelem: Gabriel Oprea (UNPR)
Környezetvédelem: Borbély László (RMDSZ)
Művelődés: Kelemen Hunor (RMDSZ)
Egészségügy: Ritli László (RMDSZ)
Európai ügyek: Leonard Orban

AZ éSZAK-ERDélyi AutópÁlyA MEGépítéSE, A nyuGDíjAK éS béREK EMElKEDéSE

Feltételeket szab az RMDSZ 
kormányzati partnereinek

politika

kelemen: fenntartjuk a koalíciót, ha a magyarságnak fontos kérdéseket tudunk megoldani

hargitanépe

Bukarest–Budapest 
járatot indított a Tarom

Harcok Homszkban

Új járatot indított Buka
rest és Budapest között 
a Tarom állami légi tár

saság a Malév működésének meg
szűnése után. A Tarom eddig napi 
egy járatot működtetett ezen az 
útvonalon, február 6ától kezdő
dően azonban napi kettőt üze

meltetnek a hét minden napján, 
szombat kivételével. Az országos 
légi társaság közlése szerint az 
utasok részéről érkezett igények, 
valamint ezen az útvonalon a kö
vetkező időszakban várható nö
vekvő forgalom miatt döntöttek 
az új járat indításáról.

Nehézgránátokkal támadja 
a szíriai hadsereg Homsz 
városát, a belügyminisz

térium szerint addig harcolnak a 
terrorista csoportok ellen, amíg 
helyre nem állítják a rendet. A 
szíriai hadsereg a múlt hét óta 
támadja a lázadók fellegvárának 

számító Homsz városát. Aktivis
ták szerint csak hétfőn legalább 
95 ember vesztette életét a táma
dásokban, múlt péntek óta a halá
los áldozatok száma több száz le
het. Tegnap már helyi idő szerint 
reggel hat órakor tüzet nyitott a 
hadsereg a városban. 



A Molnár János Emlékverseny 
XIV. kiírásán székely udvarhelyi 
asztaliteniszezők is képviselték 
magukat a legjobbak között. Ez 
a verseny Magyarország leg-
rangosabb egyéni asztalitenisz-
versenyének van elkönyvelve.

Európa tizennégy országá
ból voltak jelen több mint 
háromszázan, köztük a szé

kelyudvarhelyi ISKFSK csapatá
nak három legígéretesebb újonca, 
Puja Attila Tamás, Tamás Szabolcs 
és Sánduly Levente, akik elsősor
ban a tapasztalatszerzés céljából 
lettek nevezve a rendezvényre. A 
verseny színvonalát emelte az a 
tény is, hogy nemcsak egyesületek 
neveztek a rendezvényre, hanem 
több ország nemzeti válogatottja 
is részt vett. A legnagyobb öröm 
az udvarhelyiek számára az volt, 
hogy játékosaik ebben a kemény 
mezőnyben is méltó ellenfelei vol
tak az európai elitnek, és sikerült a 
nyolcadöntőig menetelniük.

A tízévesek kategóriájában 
Sán duly Levente remekül kezd
te a rajtot, de jó játéka ellenére 
3–1es vereséget szenvedett a 
magyar válogatott Hőgye ellen, 
a folytatásban viszont javított a 
mérlegen, és legyőzte luxembur
gi, illetve magyar ellenfeleit. A 
csoportmérkőzések utolsó össze
csapásán alulmaradt a moldávok 
legjobbja ellen, de mivel körbe
verés történt, Levente jobb szett
arányának köszönhetően jutott a 
nyolcaddöntőbe, ahol már sajnos 

nem tudta nyereséggel folytatni.
A tizenegy évesek kategóriá

jában Tamás Szabolcsnak nagyon 
nehéz csoport jutott, de játéka 
elkápráztatta a nézőket. Első mér
kőzésén esélyt sem adott magyar 
ellenfelének, majd a szerb válo
gatott Tapics kellett fejet hajtson 
előtte, óriási csatát vívott Szabolcs 
védekező stílusú ellenfelével, és le
győzte 3–2re. A csoportkiemelt 
svéd játékos ellen már sajnos nem 
volt elég a jó játék, a kicsit hig
gadtabb skandináv nagy csatában 
győzedelmeskedett. Így maradt 
Sza bolcsnak a mindent eldöntő 
mérkőzés a csoportmásodik he
lyért, a magyar válogatott Velkey 
ellen viszont 3–1re alulmaradt.

Az újonc összevont kategóriá
ban Puja Tamás is asztalhoz állha

tott, a sorsolás neki sem kedvezett 
sajnos, a BVSC játékosát remek 
játékkal győzte le, de a szlovákok 
legjobbja ellen nem volt ellensze
re, és vereséget szenvedett, akár
csak másik magyar ellenfelétől, 
így a csoportja harmadik helyén 
végzett.

Sánduly is a csoportja harma
dik helyén végzett, nagy csatákban 
esett el a továbbjutó helytől, szlo
vák ellenfelét legyőzte, de vereséget 
szenvedett luxemburgi és magyar 
ellenfeleitől. Szabolcs a tizenkét 
éveseknél már sokkal fáradtabban 
állt asztalhoz, talán túl sokat kivett 
belőle az előző napi jó játék, nem 
tudta a megszokott koncentrálást 
produkálni, és rendre vereséget 
szenvedett francia, szlovák és ma
gyar ellenfeleitől.

Sport

A legrangosabb magyarországi versenynek voltak udvarhelyi résztvevői is

Budapesten asztaliteniszeztek 
az udvarhelyiek

hirdetés
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> Teremlabdarúgás. A horvátországi 
futsal Európabajnokságon a címvédő Spa
nyolország 8–3ra legyőzte Romániát a ne
gyeddöntőben, ezzel bejutott a legjobb négy 
közé, ahol a tegnap este lapzárta után véget 
ért Olaszország – Portugália párharc győz
tesével találkozik. A mérkőzés első félide
jében a románok kezdtek jobban, ám végig 
szaladniuk kellett az eredmény után. Ez a 15. 
percig sikerült is, amikor Aicardo bombagól
jára Gherman hasonlóan bődületes találattal 
válaszolt. Ezt követően a spanyolok hamar 
lőttek két gólt. A fordulás után szépítettek a 
románok, ám ezután a spanyolok felőrölték 
elfáradó ellenfelüket. A játékbeli különbség 

az eredményben is megmutatkozott, 8–3 
lett a vége. A másik hétfő esti elődöntőben 
a házigazda Horvátország válogatottja bün
tető után verte Ukrajnát. Eredmények, ne-
gyeddöntők: Spanyolország – Románia 8–3, 
Horvátország – Ukrajna 1–1 – büntetőkkel 
3–1. A negyeddöntő további összecsapásai – 
Olaszország – Portugália és Szerbia – Orosz
ország – lapzárta után értek véget.

> Laureus-díj. A férfiaknál a szerb 
teniszező, Novak Djokovics nyerte idén 
a sportolói Oscardíjnak tartott Laureus
díjat. Azzal érdemelte ki az elismerést, hogy 
tavaly három Grand Slamtornán is nyerni 

tudott, ráadásul tavaly mindössze kétszer 
kapott ki. A hölgyeknél a kenyai hosszútáv
futó Vivian Cheruiyot lett a díjazott. Ő a 
tavalyi atlétikai világbajnokságon aranyér
mes volt 5 és 10 ezer méteren is. A csapa
toknál pedig a labdarúgó Bajnokok Ligája 
és a spanyol bajnokság címvédője, az FC 
Barcelona kapta az elismerést.

> EURO – 2012. A 2012es ukrán–len
gyel közös rendezésű labdarúgó Európabaj
nokságon részt vevő 16 válogatott közül 13 
választotta Lengyelországot szálláshelyéül 
– mondta el Adam Olkowicz, a lengyel szer
vezőbizottság elnöke. Annak ellenére, hogy 

Ukrajnában és Lengyelországban is rendez
nek meccseket, előbbit csak Franciaország 
és Svédország választotta szálláshelyéül. A 
távolságok érzékeltetése végett: Németor
szág válogatottja Gdanskban fog tartózkod
ni, amikor éppen nem játszik mérkőzést. Az 
északlengyelországi város mintegy 1600 
kilométerre található Harkovtól, illetve 750 
kilométerre Lvivtől, ahol szintén rendeznek 
meccseket. Anglia nemzeti tizenegye Krak
kót választotta szálláshelyéül, amely 870 ki
lométerre van Kijevtől, illetve mintegy 1600 
kilométerre Donecktől. Az Európabajnok
ság június nyolcadikán kezdődik, a finálét 
július elsején rendezik Kijevben.hí

rf
ol

ya
m

Hargita Megye Sport és If
júsági Igazgatósága, a Ro
mán Olimpiai Akadémia 

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

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

Az 5. forduló kérdései
1. Melyik olimpiai bajnok szü

letett Zágonban?
2. A csángóföldi Horváth Ilo

na hol nyert olimpiai bajnoksá
got?

3. Melyik magyar sportoló lett 
három olimpián is ugyanabban az 
egyéni versenyszámban 8.?

4. Hány érmet nyertek a ma
gyarok 1972ben Münchenben?

5. Mi volt a barcelonai olimpia 
kabalafigurájának neve?

Sporttörténeti vetélkedő

Sporttörténeti vetélkedő, 4. forduló 2012. február 8.

A megfejtéseket 2012. február 13-ig kell beküldeni a hargita Megyei sport- és ifjúsági igaz-
gatóság – Csíkszereda, Hősök utca 7. szám, postai irányítószám 530132 – címére.

Név: ...................................................Cím: ...............................................
tel.: .......................... helyes megfejtés: 1.................................................
2............................................................. 3................................................
4............................................................. 5................................................

"

Rutinos játékvezetők 
az SZKC – Resica meccsen

Fontos összecsapás előtt áll a 
Székelyudvarhelyi KC fér
fikézilabdacsapat a román 

első osztályban. A dobogó a tét 
a ma 18 órától kezdődő talál
kozón a CS CaraşSeverin (volt 
Resicabányai HCM) ellen. A Ro
mán Kézilabdaszövetség játékve
zetői testülete kijelölte a sípmeste
reket a 15. fordulóra. Ez alapján a 
nagy nemzetközi múlttal rendel

kező, Buzău megyei Pavel Vasile 
és State Marian kettős dirigálja a 
bajnokit. A duó nem ismeretlen 
a székelyudvarhelyi sportszeretők 
számára, hiszen már több udvarhe
lyi találkozón is közreműködtek.

Megvan a nyertes
A lapunk által meghirdetett 

versenyt, amely alapján belépőt le
hetett nyerni a ma délutáni SZKC 

– CS CaraşSeverin mérkőzésre, 
tegnap délután lezártuk. A feltett 
kérdésünkre – Hányadik helyen 
végzett az SZKC a 2010/2011es 
idényben? – több helyes válasz is 
érkezett.

A nyertes Csíki Tibor lett, 
aki a belépőt a székelyudvarhelyi 
sportcsarnok jegypénztáránál ve
heti át személyi igazolványa fel
mutatásával.



Hirdetések2012. február 8., szerda  | 13. oldal 

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: 
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



lakás
KIADÓ Csíkszeredban 30 m2, há

rom fázissal ellátott helyiség. Megfe
lel autószerelő- vagy lakatosműhely
nek. Telefon: 0741–192687.

ELADÓ Szelterszen manzárdos 
hétvégi ház téliesítve, csodaszép 
környezetben, 12 ár rendezett terü
lettel, reális ár alatt. Telefon: 0744–
537628.

KIADÓ Csíkszereda központjában  
I. osztályú garzonlakás bútorozott 
konyhával. Telefon: 0726–573808. 
(21234)

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

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

ELADÓ manzárdos, 230 m2 

lakófe l ületű családi ház, 930 m2
es telekkel Csík szeredában, a 
Taploca utcában. Cég szék helynek 
is alkalmas. Telefon: 0722–435542. 
(20783)

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

telek
ELADÓ Csibában, a templom 

mögött 20 ár beltelek. Telefon: 
0745–012387.

VÁSÁROLNÉK építkezésre 
alkalmas beltelket Csíkszereda 
környező falvaiban, maximum 20 
kmes körzetben. Telefon: 0748–
160660.

ELADÓ Csíkszeredában, a 
Fordszalon szomszédságában 
építkezésre alkalmas terület. Tele
fon: 0723–036890.

jármű
ELADÓ 1998-as évjáratú, 

4+1 ajtós, piros Renault Clio 1.2-
es, 16V, 75 LE, gyári állapotban, 
extrákkal (négy légzsák, elekt
romos ablak, szervokormány). 
Irányár: 1550 euró + 200 euró 
illeték. Telefon: 0745–794892. 

ELADÓ 2001-es évjáratú, piros 
Fiat Punto 1.2es, 16V Euro 3as, 
eredeti állapotban, extrákkal, té
li gumival. Irányár: 1550 euró + 
250 euró illeték. Telefon: 0745–
794892.

ELADÓ: 2003-as évjára
tú Lada Niva jó műszaki ál
lapotban. Irányár: 1950 eu
ró, CSERE is érdekel; 2003as 
évjáratú Opel Astra Caravan klí
mával, hargitai rendszámmal, 
beíratva. Irányár: 2950 euró; 
2008-as évjáratú Dacia Logan 
Preferance 1.5 DCi. Irányár: 3450 
euró. Telefon: 0745–654923. 
(21280)

ELADÓ Ford 3000 fülkés trak
tor, homlokrakodó kitűnő álla
potban garanciával, új gumikkal. 
Beszámítok 25-30 éves személy
autót, valamint ELADÓ sárgaré
pa és vetőmagburgonya. Telefon: 
0727–874009, 0749–155155. 
(21222)

vegyes
Érdekel fekete kandúr kiscica, 

fajcica is lehet, csak sötét színű le
gyen. Csíkszereda, 0748–116585.

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

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

ELADÓ eperfa hordóban érlelt 
tiszta, 50 fokos szilvapálinka – 30 
lej/liter. Telefon: 0748–160660.

ELADÓ ültetni való Santé burgo
nya. Telefon: 0747–411216.

ELADÓ kitűnő állapotban lévő, 
1983-as évjáratú Gase-típusú trak
tor fülkével és szervóval, valamint 
kettős forgó- és szimpla ekék. Tele
fon: 0740–369872.

ELADÓ dokk anyagból készült 
XXL-es méretű fekete nadrág, 12 
grammos ezüst nyaklánc, kar
kötő, medál, valamint téli, rövid, 
divatos bőrkabát (75 000 forint) jó 
állapotban, olcsón. Telefon: 0755–
780251.

állás

ALKALMAZUNK gépkezelőt Ko-
mat su buldoexkavátorra. Előnyt jelent a 
szakmai tapasztalat. Érdeklődni a 0744–
184385ös telefonszámon. (21255)

megemlékezés

Úr Jézusom, elsírom néked 
a bánatom.
Vihart kever lelkemben 
a gyötrő fájdalom.
Síró szemem könnyei 
csak befelé hullnak,
az életem napjai 
csak bánatban múlnak.
Úr Jézusom, csüggedek, 
segíts újra hinni,
A keresztet vállamon 
panasz nélkül vinni.
A küzdelmek éjjelén ha az álom kerül,
megtört szívem, 
Jézusom, tehozzád menekül.

Szomorú szívvel emlékezünk drá
ga gyermekünk és testvérünk,

BÖJTE ZAKARIÁS

születésének 42., halálának 2. évfor
dulóján. Sajnos az idő múlása sem 
enyhít fájdalmunkon, hiányod pótol
hatatlan. A Gondviselő Isten adja meg 
lelkednek az örök élet kegyelmét, tes
tednek pedig csendes nyugalmat. Sze
rető szüleid és testvéreid családjaikkal 
együtt – Marosfő, Heveder.

A DISTEPHANELO Kft.
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 195/A szám alatt található 
Hulladékbegyűjtés működtetéséhez a környezetvédelmi engedélye-
zési eljárást elindította.

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

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

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

A DISTRIB SAB SRV Kft.
– Balánbánya, Források utca 3A tömbház, 16 lakrész, Hargita megye –

értesíti az érintetteket, hogy a Balánbánya, December 1. utca 27/A 
szám alatti telephelyen található Üzemanyag-forgalmazó egység és 
autoservice működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította.

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

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

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

A CSÍKSZEREDAI FOGHÁZ 
– Csíkszereda, Zöld Péter utca 2. szám, 

telefon: 0266–316972, fax: 0266–316974 –
az 1995/841-es közbeszerzési eljárás keretében  

nyílt kikiáltásos árverést szervez  
a következő kereskedelmi felületek bérbeadása céljából:

 egy 28,40 m2-es felület élelmiszerek és ipari árucikkek forgalmazásá-
ra a fogva tartott személyek részére.

Az indulási ár 40 lej/m2. Az ajánlat kidolgozásához szükséges dokumen-
táció 5 lej ellenében beszerezhető az intézmény székhelyén. A minimális köve-
telményekre és a részvételre vonatkozó információt a közbeszerzés adatlapján 
tüntették fel. A dokumentációt lepecsételt borítékban kell benyújtani az intéz-
mény titkárságára 2012. február 16-án 9 óráig. Az ajánlatok kinyitására és az 
árverésre 2012. február 16-án 10 órakor kerül sor az intézmény székhelyén.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén.

 egy 1 m2-es felület kávéautomata elhelyezésére az alkalmazottak részére.
Az indulási ár 40 lej/m2. Az ajánlat kidolgozásához szükséges dokumen-

táció 5 lej ellenében beszerezhető az intézmény székhelyén. A minimális köve-
telményekre és a részvételre vonatkozó információt a közbeszerzés adatlapján 
tüntették fel. A dokumentációt lepecsételt borítékban kell benyújtani az intéz-
mény titkárságára 2012. február 17-én 9 óráig. Az ajánlatok kinyitására és az 
árverésre 2012. február 17-én 10 órakor kerül sor az intézmény székhelyén.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén.

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
erőm már elfogyott, el kellett indulni.
Temető csendjében 
pihen fáradt testem,
imádságotokban őrizzetek engem.

Fájdalomtól meg
tört szívvel, de a feltá
madásba vetett hittel 
emlékezünk 2011. de
cember 27-re, amikor

ANTAL JÁNOS

szerető szíve megszűnt dobogni. Lel
ki üdvéért a 6. hetes megemlékező 
gyászmise 2012. február 9én 17.30 
órakor lesz a csíkszeredai, Kalász 
negyedi Szent Ágoston-templomban. 
Nyugalma legyen csendes emléke 
áldott! Gyászoló felesége, édesanyja, 
testvére és a nagyszámú rokonság.

AZ ITAS Rt.
összehívja a részvényesek évi közgyűlését 2012. március 12-én 9 órára 

a cég székhelyén, Csíkszereda, Vadász utca 7. szám. 
Elégtelen részvételi arány esetén a gyűlés 2012. március 13-án lesz meg-

tartva 9 órától a cég székhelyén.
Napirendi pontok:

– a cenzor megválasztása;
– a cenzor javadalmazásának megállapítása;
– szervezési kérdések.

A HARGITA NÉPE LAPKIADÓ
LAPKIHORDÓKAT ÉS RIKKANCSOKAT 

KERES SZÉKELYUDVARHELYRE.

Telefon: 0733–553014.
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Sport

Nem távozik senki a HSC Csík-
szereda jégkorongcsapatától a 
MOL Liga elődöntőjében elszen-
vedett kudarc miatt, noha szur-
kolói körökben épp en nek el-
lenkező információk ter jednek. 
Brassóból viszont el ment az 
alig egy hónapja érkező szlovák 
Peter Mikula.

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Szurkolók körében röppent 
tegnap fel a hír, miszerint a 
HSC Csíkszereda vezető-

sége szerződést bontott Lubomir 
Hurtajjal, ugyanakkor a csapat 
tagjait fizetéslevonással büntet-
ték. Megkeresésünkre Horváth 
László, a Csíkszeredai Sportklub 
vezérigazgatója elmondta, a Ro-
mánia-kupában az elvesztett elő-
döntő után valóban volt büntetés. 
„A klubvezetés egy pontrendsze-
ren alapuló motivációs szabály-
zatot dolgozott ki, ennek megfe-
lelően járunk el a játékosokkal 
szemben. Az igaz, hogy a Romá-
nia-kupában elszenvedett kudar-

cért a játékosokat félhavi fizetés-
visszatartással sújtottuk, ezt két 
részletben vontuk meg tőlük” – 
mondta lapunknak a klubvezető. 
Hozzátette, a vasárnapi, Miskolci 
Jegesmedvék csapatától a MOL 
Liga elődöntőjében elszenvedett 
vereség után több alkalommal is 
tárgyalt a klubvezetés a szakmai 
stábbal és a játékosokkal is, jelen-
leg helyzetelemzés zajlik, amelyet 

majd a válogatottbeli szereplés 
után beszélnek meg a játékosok-
kal. Horvát szerint a motivációs 
szabályzatnak megfelelően járnak 
el majd a játékosokkal szemben.

– A Hurtaj-ügy nem létezik, 
a játékost nem küldte el a klubve-
zetés. Csupán módosultak a szer-
ződés feltételei. A játékos egyéb-
ként hazautazott Szlovákiába, 
ahol sérülését kezelteti, de várjuk 
vissza a csapathoz – nyilatkozta 
lapunknak a klubigazgató. Hoz-
zátette, szüksége van a csapatnak 
Hurtajra, aki bár az elmúlt idény-
hez képest gyengébben teljesített 
eddig, de továbbra is húzóem-
ber a HSC-nél. – Tavaly Hurtaj 
nélkül nem jutottunk volna be 
a MOL Liga döntőjébe, nélküle 
idén nem kerültünk volna a fi-
náléba. A szezon során többször 
is sérült volt a szlovák hokis, de 
a MOL Liga elődöntőjének első 
három mérkőzésén a tőle elvárt 
szinten teljesített: két gólt lőtt és 
öt gólpasszt adott, a megszerzett 
hét ponttal pedig a csapat legered-
ményesebb hokisa volt a rájátszás-
ban – mondta Horváth.

Távozott Mikula
Alig egy hónapig ült a Brassói 

Corona Fenestela 68 csapatának 
kispadján Peter Mikula, a szlovák 
tréner máris távozott a barcasági 
csapattól. Az edző január 6-án 
irányította először a kispadról 
a brassói csapatot, a gárda akkor a 
2011/2012-es idény végéig álla-
podott meg a szlovák szakember-
rel. – Március végéig szóló szer-
ződést kötöttünk január elején 
Mikulával, természetesen hosz-
szabbítási lehetőséggel. Minket is 
hidegzuhanyként ért a távozása – 
mondta lapunknak Miklós Ervin, 
a Corona Fenestela 68 jégkorong 
szakosztályának vezetője. Hozzá-
tette, egyelőre nem tudja, ki lesz 
a csapat új edzője.

Mikula távozását tegnap egy 
szlovák internetes portál adta hí-
rül, a forrás szerint Jozef Škrak 
helyét veszi át a HKM Zólyom 
(Zvolen) csapatánál. Peter Mikula 
tizenegy mérkőzésen irányította a 
barcasági csapatot, a gárda ezalatt 
hét győzelmet aratott, és négy al-
kalommal szenvedett vereséget.

NegaTív HírekeT TerjeSzTeNek a CSapaTról

Nem küldtek el senkit 
a HSC-től

Pályán kívül a szélsőségesek

az elmúlt hét végén Nagysze-
benben tüntetést szerveztek 
egyes hazai szurkolóegyesü-
letek képviselői. Azon mintegy 
800-an voltak jelen, hangosan 
tiltakozva egy új jogszabály el
len. A sportrendezvényi erősza
kosság megelőzésére és leküz-
désére vonatkozó 2008/4-es 
tör vényt kiegészítő és módo-
sító 2012/10es törvényről van 
szó. Ez a törvény február 11én 
lépik hatályba.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Annak idején egyes szur-
kolók nem fogadták ki-
törő örömmel a 2008/4-

es törvényt, bár az indokolt 
és szükséges volt, arról nem is 
beszélve, hogy hasonló jellegű 
jogszabály a világ majd min-
denik országában létezik. Az 
utóbbi években egyes sportren-
dezvényeken, mindenekelőtt a 
labdarúgó-mérkőzéseken bekö-
vetkezett súlyos incidensek arra 
engedtek következtetni, hogy 
a szóban forgó jogszabály nem 
bizonyult eléggé „erélyesnek”, 
illetve nem minden esetben já-
rult hozzá a társadalmilag elfo-
gadhatatlan megnyilvánulások 
és cselekedetek leküzdéséhez.

A törvényt módosító terve-
zet még 2010-ben született meg, 
s annak kezdeményezője Alin 
Trăşculescu demokrata-liberá-
lis képviselő volt. Hosszas vita 
és módosítások sorozata után a 

parlament az elmúlt esztendő 
decemberében fogadta el a mó-
dosító és kiegészítő törvényt, s 
az a Hivatalos Közlöny január 
10-i számában jelent meg. Az ed-
dig hatályos törvénynek számos 
előírását módosítja és egészíti ki 
a most hatályba lépő, igen terje-
delmes jogszabály.

Mindenekelőtt azt kell hang-
súlyoznunk, hogy jobbára meg-
szigorító jellegű előírásokat tar-
talmaz ez az új törvény, s azon 
belül nagyobb hangsúlyt kaptak 
a megtorló jellegűek. Így például 
a játéktérre, a pályára való jogta-
lan behatolás vagy annak szándé-
ka esetén hat hónaptól egy évig 
terjedő börtönbüntetés róható 
ki, lévén, hogy ez a tett bűncse-
lekményt képez. Amennyiben a 
pályára való behatolás velejárója 
egy agresszív cselekedet, akkor a 
büntetéstétel egy évtől két évig 
terjed. Továbbá tüzet okozható 
termékek, robbanóanyagok, pi-
rotechnikai eszközök bevitele 
sportrendezvényekre ugyancsak 
bűntényt képez, és a két évtől öt 
évig terjedő börtönbüntetéssel 
sújtandó. A különböző szabály-
sértésekért kiróható bírságok 
kvantuma is megemelkedett, el 
egészen 50 ezer lejig. A felhevült, 
a botrányos hangulatot keltő 
szurkolók eltávolítása, illetve ki-
tiltása a sportrendezvényekről is 
bizonyos értelemben egyszerűbb 
lehet: a szabálysértést a csend-
őrség állapítja, meg olyan érte-
lemben, hogy közvetlenül jegy-

zőkönyv alapján dönthet arról, 
hogy az érintett személy bizo-
nyos ideig nem lehet jelen adott 
sportrendezvényeken. Ezt az elő-
írást hevesen kifogásolják egyes 
szurkolói egyesületek képviselői 
azt állítva, hogy a csendőrség 
átveszi az igazságszolgáltatás sze-
repkörét. Az igaz, hogy a jegyző-
könyvvel szemben eljárás kezde-
ményezhető a bíróságokon, de az 
ilyen perek hetekig, hónapokig is 
eltarthatnak. Ebben az összefüg-
gésében utalhatunk arra is, hogy 
a rendfenntartó hatóságok, ne-
vezetesen a csendőrség és a helyi 
rendőrség szerep- és feladatköre 
is megnövekszik.

Apropó helyi rendőrség : a 
rá háruló feladatokat nehéz lesz 
gyakorlatba ültetni, hisz az or-
szág számos városában még nem 
alakult meg a helyi rendőrség. Az 
őrző-védő, rendfenntartó cégek 
esetében is fokozott felelősséget 
ró azokra az új törvény, többek 
között rendszeresen részt kell 
venniük a csendőrség által szer-
vezett felkészítőkön. Visszatér-
ve a szabálysértési jegyzőkönyv-
re utalhatunk arra is, hogy az 
abban előírt „kitiltás” az okirat 
átvételét követő napon hatály-
ba is lépik. Továbbá a „letiltott” 
szurkoló arra kötelezett, hogy 
azon sportrendezvények ideje 
alatt, amelyekről őt kitiltották, 
jelentkeznie kell a legközelebbi 
csendőrség vagy rendőrség szék-
helyén, s esetleg onnan nézheti 
majd meg azt a mérkőzést, már 
amennyiben lehetséges lesz szá-
mára képernyő elé ülni...

A megszigorító jellegű elő-
írások egy angol jogszabályból 
ihletődtek, nevezetesen a szi-
getországi huliganizmus elleni 
törvényből. Ezt is kifogásolják, 
fájlalják egyes szurkolói egye-
sületek, azt állítva, hogy egy 
sportrendezvényi rendbontás 
nem bizonyulhat törvénysze-
rűen huliganizmusnak. Ám til-
takozás ide vagy oda, a törvény 
előírásai február 11-től érvény-
be lépnek. Utaltunk arra, hogy 
egyes vélemények szerint az 
eddig hatályos jogszabály nem 
bizonyult eléggé hatékonynak. 
Lehet. Ám megemlítendő az is, 
hogy a 2010–2011 idényben a 
csendőrség összesen 746 szabály-
sértési jegyzőkönyvet állított ki, 
a kirótt bírságok értéke pedig 
meghaladta a 600 ezer lejt.

tiltakoztak a szurkolók az új jogszabály ellen

Hurtaj egyelőre marad fotó: halmágyi zsolt
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programajánló

Néptánc
Ma este hét órától az Udvarhely Tánc-

műhely meghívására Székelyudvarhelyen 
vendégszerepel a Háromszék Táncegyüt-
tes. Az együttes a Lámpások című elő-
adással lép fel, amelyet Ivácson László és 
Orza Călin rendezett. A folklórműsor az 
adventi, karácsonyi, újévi és farsangi ün-
nepkörökhöz kapcsolódó népszokásokat, 
rítusokat, álarcos-jelmezes alakoskodá-
sokat eleveníti meg. Jegyek elővételben 
a művelődési ház pénztárában válthatók, 
hétköznapokon 11 és 14, illetve 15 és 17 
óra között.

Kamaraest
A komolyzene kedvelőit vár-

ják pénteken délután hat órakor a 
székelyudvarhelyi városháza Szent István 
Termébe, ahol Kodály Zoltán, Szergej 
Prokofjev és A. Schnittke művei csen-
dülnek fel Monica Florescu (zongora) és 
Makcim Fernandez Samodaiev (cselló – 
Belgium) előadóművészek tolmácsolásá-
ban. Az előadásra érvényes a filharmónia 
bérlet, jegyeket elővételben a művelődési 
ház jegypénztárában, illetve az előadás 
kezdete előtt a hangversenyek helyszínén 
is lehet váltani.

Karaoke
Pénteken este fél tíztől városi karaoke-

bajnokságot rendez Székelyudavarhelyen 
a Hargita Népe Udvarhely, az Udvarhelyi 
Hírportál és a G. Music Pub. A középis-
kolás diákok számára szervezett vetélke-
dőre a nevezési díj 5 lej lesz. Jelentkezni 
a karaoke@uh.ro e-mail címen vagy a 
0743–077444-es telefonszámon lehet feb-
ruár 9-ig.

Hangverseny
A komolyzene kedvelőinek ad rendkí-

vüli zongorahangversenyt vasárnap este 
hat órai kezdettel a magyarországi zon-
goraművész, Bogányi Gergely. A hang-
verseny helyszínéül a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal Szent István Terme 
szolgál majd, az előadásra érvényes a fil-
harmónia bérlete. Jegyeket elővételben a 
művelődési ház jegypénztárában, illetve 
az előadás előtt, a hangverseny helyszí-
nén is lehet váltani.
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Jégkarnevál Székelyudvarhelyen

Öltözz jelmezbe!
Szombaton ismét megrendezik 

Székelyudvarhelyen az immár hagyo-
mányosnak számító Jégkarnevált. A 

meglepetéseket is tartogató karneváli kor-
csolyázás szombaton délelőtt tíz órától kez-
dődik és este kilenc óráig tart. Az Udvarhelyi 
Fiatal Fórum és az udvarhelyi polgármesteri 
hivatal által szervezett hagyományos jégkar-
neválra minden fiatalt várnak. Fontos tud-
nivaló, hogy, akik jelmezben érkeznek, díj-
mentesen léphetnek be a pályára, a civilekre 
a jégpálya általános díjszabása érvényes ezen 
a napon is: felnőtteknek 5, míg gyerekeknek 
4 lej a beugró.

Előadás Városfalván

Kis székely zászlótörténet
Vasárnap délután hat órától Kék-arany vagy 

piros-fekete? Kis székely zászlótörténet cím-
mel tart előadást Városfalván Mihály János, 

a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont munkatársa. A történeti kutatások bebizo-
nyították, hogy a kék-arany zászlónak van történeti 
hagyománya. A piros-fekete inkább a népviseletből 
átvett motívum. A kék-arany előképeinek – amely-
re visszavezethető az egész Erdélyi Fejedelemség – 
felkutatását már 2000 és 2003 között elvégezték, 
ennek alapján alkották meg a ma is széles körben 
használt székely zászlót – mondta el lapunknak Mi-
hály János. Az előadás bevezeti ezeket az előképeket, 
folyamatában mutatja be a székelyek által használt 
zászlókat a különböző korokban, majd az 1989 
után elterjedt zászlókról is szó esik. Az előadásnak a 
városfalvi unitárius egyházközség gyülekezeti terme 
szolgál otthonul. 

ma

Szerda
Az év 39. napja, a hátralévő napok szá-

ma 327. Napnyugta 17.33-kor, napkelte 
7.27-kor. 

Isten éltesse 
Aranka nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Aranka név az 

arany szó kicsinyítőképzős származéka. 

Február 8-án történt 
1928. Először teremtett televíziós ösz-

szeköttetést London és New York között a 
skót John Logie Baird. 

Február 8-án született 
1828. Jules Verne francia író 
1932. Szinetár Miklós Kossuth-díjas 

rendező, színházigazgató, kiváló művész
1925. Jack Lemmon Oscar-díjas ame-

rikai színész 

Február 8-án halt meg 
1934. Móra Ferenc író, újságíró 
1958. Neumann János matematikus

Helytörténeti évforduló
Százötvenöt éve, 1857. február 8-án 

szü  letett Szamosújváron Temesváry 
János bölcseleti doktor, erdélyi egy-
házmegyei áldozópap és főgimnáziumi 
tanár. 1878-ban a gyergyószentmiklósi 
főelemi iskolában, 1882 őszétől a 
székelyudvarhelyi római katolikus fő-
gimnáziumban tanított. 

*
Százharmincöt éve született Zetelakán 

id. Biró Lajos közíró, tanulmányíró. Vá-
rosunk Római Katolikus Gimnáziumá-
ban végzett, Kolozsváron magyar–latin 
szakos tanári képesítést szerzett. 1917–37 
között a katolikus gimnáziumban taní-
tott, 1931–36 és 1944–45 között annak 
igazgatója volt. Munkái: Neves jezsuita 
plébánosok és írók a székely anyavárosban 
(Szudv., 1937), Udvarhely megye elhunyt 
jelesei az irodalomban (Szudv., 1943). 45 
évvel ezelőtt, 1967. július 16-án hunyt el 
Székelyudvarhelyen.

terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány a szen-
vedélybetegek, valamint családtagjaik 
számára előkészített rövid terápiáját a 
február 6–17. közötti időpontról már-
cius 5–16-ra halasztja. Február végéig 
még lehet jelentkezni a terápiára. Rész-
letek: www.bonuspastor.ro Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon: 
0723–779378.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

para

– Jófelé menyünk a birtokra, édesapám?
– Te Ábel! Szerintem jófelé menyünk bolondfelé!

 www.parapista.com 



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. február 8., szerdahargitanépe 

-17
-8 C̊

-20
-10̊C

-21
-10̊C

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

-18/-5 -19/-7 -18/-6 -18/-6

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, 
napközben csak helyenként szakadozik fel a felhőzet. 
Elszórtan várható havazás a hegyvidéken.

Biztos, hogy a szemétszállítási válla-
lat udvarhelyi részlegének munkatársai 
sűrűn vesznek részt céges csapatépítésen – 
töprengtem minap, miközben autómban 
türelmesen arra vártam, hogy a fél kilomé-
ternyi hosszú egyirányú utcát széltében el-
foglaló kukásautóra a velem ellentétben jól 
láthatóan nem siető alkalmazottak – csep-
pet sem összhangban – felpakolják vagy 
százhuszonnyolc háztartás szemetét.

Egy friss tanulmány jutott eszembe: 
ez szerint az ilyenfajta „összetartás” még 
jobban eltávolítja egymástól a munkatár-
sakat, nem lesz meg a kívánt összhang. A 
felmérésben részt vevők munkatársaikkal 
együtt a csapatépítési elképzelések és mó-
dozatok széles változatát élhették meg: 
ehettek munkatársaikkal együtt tücsköt-
bogarat, közösen kellett kádfürdőzniük, 
s akadtak olyan tréningek, ahol egymást 
kellett masszírozniuk a kollégáknak.

Merengésemből saját kollégáim ma-
gam elé képzelt látványa sokkszerűen 

zökkentett vissza a valóságba, bár az 
igazat megvallva, a kukásautó hátulján 
utazókat elnézve mégiscsak szívesebben 
kádfürdőznék, masszíroztatnék velük. 
Legalábbis némelyikükkel. Szóval ott 
álltam, illetve ültem elakadva déli ti-
zenegykor, igyekeztem kiverni a fejem-
ből mindenféle pikáns és kevésbé pikáns 
gondolatot, s ökör módjára türelmesen 
vártam, hogy a böhöm nagy autó centiről 
centire araszoljon előttem a latyakos úton, 
s feltűnjön végre a szabadulást jelentő út-
kereszteződés. A szemétszállítási vállalat 
ars poeticája jutott eszembe: „közös ér-
dekünk, hogy a hulladékokat úgy ártal-
matlanítsuk, hogy a bennük lévő értékes 
másodnyersanyagokat visszajuttassuk a 
gazdasági körforgásba”.

Egyetértünk. Meg tudnák oldani ezt 
mondjuk reggel, netán este, nem a déli 
csúcsforgalomban? S javasolom, a haté-
konyság érdekében a jövőben mellőzzék a 
csapatépítést...

Csapatépítés

     villanás n Jakab Árpád

skandi  KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő
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5 4 3 1 2

2 4 3 5
5 4 9

1 6 4 3 7
3 9 5

3 1 4 6

8 6 7 3 5

poén kenőanyag*

a ... ember 
fiai (jókai)

nádas

papírra vet

némán 
lázas!

ilyen 
alkohol is 
van!

visítás, 
jajkiáltás

ellipszis 
alakú

járunk 
vele!!

termék 
érték-
növelése

siemens

szétdör-
zsölés

várszélek!
kietlen

csigafajta liter

ománi 
autójel

bór

észak

román 
terepjáró

huzal

tárgyrag

mega égéstermék

jegy nélkül 
utazik (arg.)

orosz 
három

határ-
vonal

gödröt 
készít

részben 
leold!

igen 
angolul

*

giga

e

lóbiztató 
szócska

angol 
fiúnév

... feri (pál 
utcai fiúk)

csűrelő!

orosz név

ell!

éjszaka

retteg

szénben 
van!

luxemb. és 
ausztriai

sajog

kelvin

9

római 6-oskempinge-
zők kelléke éterjód – Képzeld, mekkora mázlim 

van!
– Miért?
– Tegnap, amikor a szere

tőmmel sétáltunk, összefutot
tam a feleségemmel.

– És?
– ... (poén a rejtvényben)!

sudoku
skandipályázatiszelvény 2012.február7.

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.

név:.................................................
cím:.....................................................
.............................................................
tel.:...........................................................
helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz. Tel.: 0266–215270

Álláshirdetés: 7 lej

A negyedik apróhirdetés AjÁndék
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