
Kovács Tamás, a zongorisTaTanonc

Napvilág nélkül a billentyűknél
Kovács Tamás neve sokak számára ismerősen csenghet: a Móra Ferenc Általános Iskola 
tanulója nemlátóként született, de szabadidejében egyre több energiát fektet a klasszikus 

zongora fortélyainak elsajátítására. Kitartó gyakorlásának köszönhetően 2011-ben mintegy 
kétszáz diák közül elnyerte az országos Bach-fesztivál fődíját, idén pedig egy újabb 

versenyre készül. > 5. oldal
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inTerjú a parajdi 
polgármesTerrel

Erőt, egészséget, 
partnerséget!

Bár a tavalyi évet is eredmé-
nyesnek tekinti, idén még 

több célt tűzött ki, szavait pedig 
egy számadattal támasztja alá, 
amely szerint Parajd község saját 
költségvetésének közel a felét köl-
ti fejlesztésre – és nem azért mert 
választási évben vagyunk. 
Eredményekről és tervek-
ről beszélt lapunknak a 
sóvidéki település polgármestere, 
Bokor Sándor.

csala-gyilKosság

Ítéletet hirdettek
Huszonkét év börtönbün-

tetésre ítélték minősített 
emberölés miatt Lőrincz Ró-
bertet, bűnrészességért tizenhat 
esztendeig kell börtönben ülnie 
Mészáros Józsefnek, Csala Zsolt 
néhai alfalvi alpolgármester 
családjának pedig kártérítést 
kell, hogy fizessenek. Az 
ítélet nem jogerős és nem 
végleges, fellebbezni a ki-
közléstől számított tíz napon 
belül lehet.

homoródfürdő

Farsangfarka 
lovas 

hóörömmel
Szakítanának a tél holtsze-

zon jellegével a megye lo-
vasai, nagyszabású rendezvényt 
terveznek február utolsó hét-
végére Homoródfürdőn. Az 
első Székelyföldi Lovasfarsang 
programja nagyjából kialakult, 
többek között ló vontatta sí-
versenyt, szánhajtást, téli 
díjugratást, lovasíjászatot 
láthat majd a közönség, 
de az érdeklődők akár ki is pró-
bálhatják a felsoroltak valame-
lyikét.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Kovács Tamás. Fül után játssza Bachot fotó: bALáZs AttILA

hargitanépe 

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3540ì
1 amerikai dollár Usd 3,2812î
100 magyar forint hUF 1,5052ì

3Vőfélykedés: 
erre születni kell

Kellene egy 
jó döntés

Bár a népet nem kérdezték 
meg, gyaníthatóan itt is megosz-
lanak a vélemények. Mert ugye 
nekünk sem mindegy, 
hogy a mostani döntés 
gyümölcséből mi lesz 
majd, ízletes desszert vagy bűzös 
cefre?

3

            szász csaba

5Több a tüdőgyulladásos
megbetegedés4Az ifjúságilakás-kérvényezők 

is igényelhetnek szociális lakást



Bár a tavalyi évet is eredmé-
nyesnek tekinti, idén még több 
célt tűzött ki, szavait pedig egy 
számadattal támasztja alá, 
mely szerint Parajd község sa-
ját költségvetésének közel a 
felét költi fejlesztésre – és nem 
azért, mert választási évben 
vagyunk. Eredményekről és 
tervekről beszélt lapunknak a 
sóvidéki település polgármes-
tere, Bokor Sándor.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

– Az ember mindig úgy indul 
neki az új évnek, hogy van benne 
egy kis félsz, aztán mikor a végére 
ér, úgy érzi, mégsem éltünk hiá-
bavalóan. A nehézségek ellenére 
eredményesnek ítélem meg a tava-
lyi esztendőt, s azt kívánom, csak 
ennél rosszabb ne legyen. Kétéves 
munka után tavaly sikerült befejez-
ni a parajdi fürdőkomplexum épí-
tését, ez egyben az év legnagyobb, 
több mint 3,5 millió eurós beruhá-
zása. Most van folyamatban a ki-
írás: egy hiteles, szakmailag hozzá-
értő, Parajd politikai jövőjében és 
fejlesztésében gondolkodó társat 
keresünk a komplexum működte-
tésére. Remélem, a szezon kezdeté-
ig, júniusig sikerül megtalálni. De 
említhetem iskolánk tornatermé-
nek felújítását, hét település részvé-
telével pedig a megyében elsőként 
hoztuk létre a LEADER-térség he-
lyi akciócsoportját. Szintén megyei 
elsők vagyunk egy állandó orvosi 
ügyeleti központ létrehozásában, 
melynek átadóját egy hónappal 
ezelőtt tartották. Természetesen 
vannak részeredményeink is, több 
beruházás folytatása, befejezése 
2012-ben esedékes, idei feladatlis-
tánk legalább olyan hosszú, mint a 
tavalyi. Ha nem hosszabb.

– Konkrétabban?

– Önerőből és a megyei tanács 
támogatásával elkezdtük Parajd 
6,5 kilométeres járdahálózatának 
kiépítését, amit idén folytatunk, 
sőt szeretnénk befejezni, a mun-
kálatok értéke 1,5 millió lejre rúg. 
Alsósófalván magánorvosi rende-
lőt építünk, nyolcvan százalékban 
elkészült, átadása tavasszal várható. 
Továbbá két ifjúsági lakásból egyet 
tavaly már befejeztünk, idén kész 
lesz a második is. A 2012-es esz-
tendőben azonban a legnagyobb 
kihívást a fürdőkomplexum elin-
dítása jelenti.

– Milyen új projektek indul-
nak el?

– Az év első felében 
Békástanyán megkezdjük egy új 
kultúrotthon építését, a második-
ban pedig a településre vezető a 
45-ös jelzésű községi út 3,5 kilo-
méteres szakaszának a felújítását. 
Kétéves munkálatok ezek, tehát 
jövőre is marad teendő. Megem-
líteném, hogy a megyei tanácsa 
334 ezer lejt szavazott meg cél-
irányosan fejlesztésekre, 100 ezer 
lejt (a teljes költség egynegyedét) 
az említett kultúrházra, 50 ezer 
lejt a községi út, 112 ezer lejt pe-
dig az asztmás fektető felújítására, 
valamint 72 ezer lejt a parajdi jár-
dákra.

– Mi a helyzet a pályázatokkal?

– A Nemzeti Vidékfejlesztési 
Terv kiírásán nyertünk pályáza-
tot Alsósófalva és Felsősófalva 
vízrendszerének  kiépítésére, 
amivel régi gondot orvosolha-
tunk. A 3,5 millió eurós projekt 
a két településen 29 kilométeres 

vízhálózat kiépítésére, illetve 
Parajd szennyvízhálózatának 8,7 
kilométeres bővítésére nyújt le-
hetőséget, tudtommal most van 
a licit kiírása. Pályázatot nyer-
tünk 9 kilométer erdei út és két 
hídjának a felújítására, az 1,5 
millió eurós beruházás szerző-
dését a héten írjuk alá. A kultú-
rotthonok felújítását célzó kor-
mányprogram listáján országos 
elsők vagyunk, így merem remél-
ni, hogy még idén elkezdődik a 
kivitelezés. Több mint 200 ezer 
eurós ez a beruházás, igaz, ennek 
nagy hányadát önrészből kell, 
hogy előteremtsük. A legfon-
tosabb a mintegy 2 millió eurós 
értékű, 322-es integrált pályázat 
(Korondon egy ilyennek jártak 

nemrég a végére), az ötven nyer-
tes nevét tartalmazó lista közép-
mezőnyében vagyunk, merem 
remélni, hogy itt is lesz idén elő-
relépés.

– Ennyi teendő hallatán aka-
ratlanul is szóba kerül a költségve-
tés.

– Amellyel sosem lehet elége-
dett az ember, mégsem panasz-
kodom. Parajdnak 7,7 millió lej 
az idei büdzséje, ebből kétmillió 
saját megvalósítás. Önmagáért 
beszélő adat, hogy amennyiben 
a költségvetésünkből kivonjuk 
az úgymond „átutazó” pénze-
ket, ami javarészt a tanintézmé-
nyek béralapja, kiderül, hogy 

a megmaradt összeg közel felét 
beruházásokra, fejlesztésekre 
fordítjuk.

– Bárki mondhatja: jó kam-
pányszöveg.

– Pedig nem az. Ugyanezt 
mondanám, ha idén nem is lenné-
nek választások. Ezek a beruházá-
sok  léteznek. A valós helyzeteket, 
kilátásokat és lehetőségeket veszik 
figyelembe a sok-sok igény és fel-
adat közül. Mert van belőlük elég. 
Adjon a Fennvaló erőt, egészséget, 
de  partnerséget is a hatóság részé-
ről ezek kivitelezésében, mert egy 
marék ember igyekezhet, próbál-
kozhat, de eredményt csak együtt 
érhetünk el.
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IntErjú Bokor Sándor ParajdI PolgármEStErrEl

Erőt, egészséget, partnerséget!

Bokor Sándor: Csak ennél rosszabb ne legyen  fotó: balázs attila

nem hiszem, hogy lenne olyan 
gyerek, aki ne örvendene egy 
kerékpárnak. az a fantasztikus 
érzés, amit a kerékpáron való 
száguldás, a szabadság nyers 
íze, az arcba csapódó szél pro-
dukál, egyszerűen leírhatatlan. 
miért van hát az, hogy autós-
ként majdnem minden felnőtt 
megfeledkezik gyerekkoráról 
és lenézi drótszamáron közle-
kedő társát?

A válasz talán az autó stá-
tuszszimbólumként való érté-
kelésében rejlik: nézzetek rám, 
emberek, van nekem autóm, na 
meg sikerült a sofőrvizsgám is. 
Tehát gazdag és okos vagyok. 
Nem számít, ha a verda az apá-
mé (vagy ő vette nekem), talán 
még tíz év részlet van rá, vagy 
hogy a hetedik nekifutamodás-
ból sikerült a vizsgám, alig öt-
ven pótórával.

Szóval a másik amott, aki 
egy bringán izzad, szegényebb, 
mint én, ezért semmibe veszem, 
rádudálok még akkor is, ha nem 
kell, netán ráhúzok, hadd féljen, 
álljon félre az útról, mert az az 
autóké. Mit számít az, hogy né-
mely bringa drágább, mint sok 
négykerekű roncs, hogy a brin-
gások között sok az olyan, aki-
nek van jogosítványa, autója, de 
ésszerűbbnek tartja a környeze-
tet védeni, sportolni, élvezni az 
életet?! Egyébként sokan nem 
tudják azt, hogy például Hol-
landiában nemcsak megbecsü-
lik a biciklit, hanem egyszerűen 
furának találják, ha valaki akkor 
is autózik, ha az nem okvetlen 
szükséges. És igen, vannak ott 
olyanok (és nem is kevesen), 
akiknek a garázsában egy-két 
Mercedes vagy Audi dekkol, de 
ők bringáznak. Mert egészséges, 
gazdaságos és barátságos. És még 

egy negyvenéves Batavus is ér pár 
száz eurót, mert még most is sok-
kal jobb, mint egy kínai szemét, 
amit nálunk mountain bike-nak 
hívnak. 

Sok sofőr elmegy vakációzni, 
országokon át vezet, és egyszer 
sem beszélget egy, az útszélén 
gyalogló helybélivel, vagy egy 
kapuja előtt ülő bácsival. Brin-
gán mindezt megtehette volna, 
az utazás önmagában is élmény 
lett volna, szép emlékekkel gaz-
dagíthatta volna életét. De nem, 
jobb órákon át az autópályán 
tépetni 150-nel, látni a sok be-
tont, na meg a többi hasonló 
emberkét, aki gubbaszt a négy 
keréken gördülő konzervdo-
bozban. Persze, kényelmetlen 
pár ezer kilométert hajtani, de 
nem kell feltétlen a világ végére 
menni nyaralni. Rengeteg fel-
fedeznivaló van körülöttünk, 
sokan nem is tudják, milyen 

kiváltságosak vagyunk, hogy 
ilyen szép országban élhetünk. 
Persze, nincs itt minden jól, de 
ezért az emberek a hibásak, nem 
az ország. 

Személy szerint imádom az 
autót, ennyi levezetett év után 
nem a vele való utazásért, hanem 
kimondottan azért, mert néha 
műszakilag is kihívás megtalálni 
az alapötletet, ami a járművet 
tervező mérnököket vezérelte. 
Komplex műszaki kihívás lehet 
egy jármű, ezért szeretem, de 
el kell ismernem: kevés emberi 
alkotás tett többet a környezet 
lerombolásáért, a bolygó kiszi-
polyozásáért. 

Ha az egy év alatt megtett 
kilométereket nézzük, sok em-
bernek nem is kellene igazán 
az autó, de nem akarunk lema-
radni a szomszédunktól (Keep 
up with the Smiths!, azaz Ne 
maradj le Kovácséktól!), bele 

akarunk illeszkedni a csordába. 
Ezek természetes dolgok, van 
viszont ebben egy kis probléma: 
aki a nyájba beilleszkedik, an-
nak el kell fogadnia a pásztort 
is. Az meg tévedhet, és a tapasz-
talat azt mutatja, hogy téved is. 
Nem ritkán és nem is kicsit. Így 
hát nem árt néha a saját fejünk-
kel gondolkozni, mert azt nem 
csak azért adta nekünk az Isten, 
hogy legyen, amire feltegyük a 
kalapot. 

Ne autózzunk tehát, csak 
amennyit okvetlenül szükséges. 
Mindenkinek jobb lesz. És hasz-
náljuk minél többet a kerékpárt: 
nem szégyen, egészséges és barát-
ságos. Még akkor is, ha szép kis 
városunkban néha a járdán kell 
közlekednünk, mert féltjük az 
életünket némelyik vadmotoros 
miatt.

Baló Jan-E. mérnök

volán két kErékkEl kEvESEBB



Körkép
társadalom

Pénteken első ízben szerveznek 
vőfélytalálkozót Székelyudvar-
helyen: a Lovas csárdában a 
megye különböző településeiről 
másfél tucat szószóló lesz je-
len. Az esemény szervezője, a 
Sasmadár becenévre hallgató 
Lakatos István azt mondja, a jó 
bor és a jó zene mellett egy igazi 
lakodalmi mulatság elengedhe-
tetlen szereplője a szószóló.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A legutóbbi, csíkszeredai 
vőfélytalálkozón döntött 
úgy Lakatos István, hogy 

Udvarhelyen is hasonló eseményt 
szervez, hiszen környékünkön is van 
hagyománya, vannak követői az újra 
divatos foglalkozásnak.

– Ilyen találkozó még nem 
volt errefelé, tavaly egyedül voltam 
Udvarhelyszékről a csíki összejö-
vetelen. Így aztán arra gondoltam, 
nálunk is össze kellene trombitálni 
a vőfélyeket, szószólókat, avagy há-
zigazdákat, kinek ahogy tetszik – 
mondja az indíttatásról Sasmadár. 
Az ülkei vőfély hangsúlyozza, nem 
valamiféle megmérettetésről van szó, 
csupán iszogatnak, barátkoznak, s 
szerre felszólalnak, megcsillogtatják 
szónoki képességüket.

– Hála istennek újra divatba 
jött a vőfélység, s nem csak nálunk, 
például Marosvásárhely környékén 

is. Hívnak mindenhonnan, ápri-
lis közepétől október végéig szinte 
minden hétvégém foglalt – újságol-
ja. Arra a kérdésre, hogy milyen a 
jó szószóló, Sasmadár gondolkodás 
nélkül rávágja: aki egyszerre tud si-
ratni és nevettetni.

– Vannak betanult rigmusok is, 
hogyne lennének, ezekből pénteken 
kaphatnak is egy kis ízelítőt, ha arra 
járnak, de fontos az improvizációs 
készség is, ami belülről kell, hogy jöj-
jön. Erre születni kell. Én már gyer-
mekkoromban eldöntöttem, hogy 
szószóló leszek, s úgy tíz éve hívnak 
lakodalmakba. A menyasszony ki-
kérésénél érzelmi húrokat kell pen-
getni, később pedig a szórakoztatá-
son, nevettetésen van a hangsúly, s 
fontos szerep jut például a vőfélynek 
nótaszünetkor. Mindig mondtam, a 
jó bor és a jó zene mellett egy igazi 
lakodalmi mulatság elengedhetetlen 
szereplője a vőfély. Úgy kell csinálni, 
hogy utána is visszahívják az embert, 
nekünk ez a legjobb visszajelzés – 
mondja Sasmadár.

Régi rigmusok
A vőfély a léányos háznál először 

kikéri a menyasszonyt a szülőktől le-
endő férje számára, aztán elbúcsúz-
tatja a családtagoktól – mindezt régi 
rigmusokkal. A lagziban a különbö-
ző fogások előtt kis versikével szóra-
koztatja a már éhes násznépet, tréfás 
játékokra hívja a vendégeket és az 

ifjú párt. Éjfélkor az ajándékosztást 
szintén a vőfély vezényeli le. A vőfély 
elengedhetetlen kellékei a bokrétás 
kalap és a szalagokkal feldíszített 
vőfélybot, na meg a vőfélyrigmus. 
Utóbbi a népi vers alkalmi válfaja, 
a lakodalom szertartásmestere által 
elszavalt, az ünnepségsorozat fon-
tosabb mozzanataihoz kapcsolódó, 
kötött formájú alkalmi szöveg. A 
vőfély rendszerint nem alkotója, ha-
nem csak előadója a vőfélyverseknek, 
de a helyzethez illő módosításokat ő 
végzi el.

A vőfélyversek szerzői iskolames-
terek, falusi néptanítók, kántorok és 
népi verselők, vőfélykedő parasztok 
voltak. Szövegeik egy része nyom-
tatásban is megjelent: a nyomtatott 
vagy kéziratos másolatban terjedő 
vőfélykönyvek a lakodalom mene-
tének megfelelő sorrendben közlik a 
rigmusokat s a vőfélyek egyéb köte-
lességeit. A vőfélyversek évszázados 
hagyományokat tartanak fenn.

ELőSzöR tALáLkoznAk UdvARhELyEn A LAkodALmI SzóSzóLók

Vőfélykedés: erre születni kell
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Pohárköszöntő vőfélyvers

„Lakodalmas ház asztala tele van 
borokkal, 
Eljöttünk mindnyájan kiszáradt 
torokkal. 
Igyunk együtt, drága jó barátok, 
Lássuk rózsaszínben ezt a cudar 
világot!”

Évszázados hagyományokat őriz fotó: archív

hirdetés

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
ELŐFIZETÉS

APRÓHIRDETÉS
REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

Talán nem mindenki tudja, hogy az eseménytelen, 
unalmas időszakot jelző uborkaszezon kifejezésünk átvitt 
értelmű jelentése a napi sajtó megjelenésével épült be a köz-
nyelvbe. A nyári időszakban, amikor e remek zöldségünk 
terem – amit egyébként magyar ember nem igazán fogyaszt 
másként, mint kovászosan, ecetesen vagy tejfölös uborka-
salátaként –, a közélet szinte megáll. Pihen a parlament, 
megkezdődnek a szabadságolások, a színházak zárva, aki 
teheti, megy a gyerekkel nyaralni. Aki ilyenkor szenved, az 
a témát kereső újságíró. Régebb, amikor a sajtó munkatársai 
még nem tartották méltányosnak a semmiből való hírfabri-
kálást, jobb híján az uborkaszüretről, -feldolgozásról, egyál-
talán, az uborkahelyzetről voltak kénytelenek értekezni.

Szerencsére a világvége elhozatalával vádolt 2012-es 
esztendőről jó előre tudtuk: aggodalomra semmi ok, ha 
más nem, az idei választások hoznak annyit a konyhára, 
hogy ne kelljen az uborkával bajlódni.

A vegetáriánus koszt mellőzésébe már az év eleje is be-
segített. Jött egy kis vakcinabotrány, némi tanügyi zavaro-
dottság, voltak tüntetések (dühből vagy szimpátiából), de 
igazából a kemény télnek köszönhető, hogy volt, van miről 
írni, olvasni, vélekedni, csámcsogni. Közben megérkezett a 
témákban való dúskálás desszertje is: „kormányzár” blok-

kolja az ország vezetését. S mivel a csónakban magyarok is 
csücsülnek, hát volt amiért figyelni.

A süllyedő csónakból való kiszállás ötletét Frunda és 
Eckstein-Kovács is felvetette, de hiába (volt, aki ízléstelen-
nek nevezte a javaslatot), a többség a maradást szorgal-
mazta, merthogy a vizet ki lehet merni, s még az evezőket 
is megtarthatjuk. 

Bár a népet nem kérdezték meg, gyaníthatóan itt is 
megoszlanak a vélemények. Mert ugye nekünk sem mind-
egy, hogy a mostani döntés gyümölcséből mi lesz majd, íz-
letes desszert vagy bűzös cefre? Azért egyvalaki mégiscsak 
akad, aki a menni vagy maradni kérdésre már most tudja 
a választ: az udvarhelyi szurkolók korelnöke, Pali bácsi, 
aki kerek perec kijelentette, maradunk és punktum!

Szavait alátámasztandó a nemzetek erényeinél a né-
metek lelkiismeretes munkaetikáját hozza fel példaként, 
jellembeli hibáinál pedig a románokat említi a szövetsé-
geseik iránti megbízhatatlan magatartásuk miatt. Ami a 
magyarok jellemzőit illeti, nem is áldásnak, inkább átok-
nak nevezi. Mármint a hűséget, a helytállást, a kitartást. 
„Ezért vagyunk mi örök vesztesek. Bár sokszor láttuk, hogy 
vesztünkbe rohanunk (avagy inkább sodornak minket), 
mégis hűségesen kitartottunk elveink és szövetségeseink 
mellett. Bezzeg, aki sunyi volt és magasról tett mások véle-
ményére, még időben elhagyta a süllyedő hajót, majd jókat 
röhögve a markába, megállapíthatta: a gerinctelenségnek 
is vannak előnyei” – véli az öreg.

Boc barátunk bedobta a törülközőt, a következő pár 
hónapban akár a szennyesét is kimoshatja, vagy elmehet 
reklámarcnak, mondván, hogy ez egy „jó döntés”. A ma-
gyar érdekképviselet döntésének milyenségéről várhatóan a 
választások után tudunk többet mondani. Félő azonban, 
hogy ha rosszul sül el a dolog, a vereség utáni sokkot követő 
pánikreakció újabb taktikai és stratégiai hibákat von maga 
után. Pocsék dolog lehet majd megtapasztalni, mit érzett 
Puhl Sándor első Moto GP-startjánál vagy Talmácsi a 
szorítóban.

Kellene egy jó döntés

           NézőpoNt n Szász Csaba



Az ifjúsági lakást kérvénye-
zők átvihetik régiségpontjukat 
a szociális listára – döntött a 
székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatal. Mindez pedig azt 
jelenti, hogy a kilakoltatott, 
avagy szociálisan hátrányos 
helyzetű személyek mellett 
egy újabb kategória, az ANL-s 
lakásra váróké is harcba száll-
hat az újonnan épülő csereháti 
szociális lakásokért. Ugyan-
akkor nem mellékes, hogy 
csak a január 31. előtt leadott 
dossziékat veszik figyelembe, 
aki tehát most ébredt fel, idén 
biztosan nem jut állami bérla-
káshoz.  

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

A polgármesteri hivatal il-
letékesei úgy döntöttek, 
felszólítják az ifjúsági, 

vagyis az ANL-s lakást kérvé-
nyezőket, várólistán levő szemé-
lyeket: ha akarnak, pályázhatnak 
szociális lakásra, vagyis felkerül-
hetnek a szociális lakások igény-
lési listájára is. 

– Átgondoltuk a helyzetet, és 
arra jutottunk, hogy az ifjúsági-
lakás-kérések is szociális kérések, 
vagyis gyakorlatilag a szociális ka-
tegóriába tartoznak, akárcsak az 
állami vagy visszaszolgáltatott in-
gatlanból kilakoltatott személyek 
és a szociálisan hátrányos helyze-
tűek – közölte lapunkkal Bakó 
Katalin. A polgármesteri hivatal 
közszolgálat-felügyeleti osztályá-
nak vezetőjétől azt is megtudtuk, 
hogy mindazok, akik ANL-s vá-
rólistán szerepelnek, kérést adhat-
nak le a városházán. 

– Mivel rég nem kerültek el-
bírálás alá az ifjúsági kérések – az 
utolsó elbírálás 2010 elején volt 
–, ezért indokoltnak láttuk ezt 
a lépést. Senki sem veszít, sőt, 
mindössze egy kérést kell letenni, 
hogy szociális szempontok alap-
ján is értékeljék az iratcsomóját. 
A későbbiekben néhány irattal 
kell majd kiegészíteni a régi dosz-
sziét, és az illető párhuzamosan 
szerepelhet a szociális és az ifjúsá-
gi lakások kérvényezőinek listáján 
– tudatta Bakó Katalin, majd egy 
fontos információt osztott meg: 
az ifjúságilakás-kérvényezői akta-
csomó régiségét figyelembe veszik 
szociális lakás igénylésénél is.

– Abban az esetben, ha vala-
melyik listán lakáshoz jut a kér-
vényező, értelemszerűen a másik 
listáról lekerül – tette hozzá a 
közszolgálat-felügyeleti osztály 
vezetője. 

Csak a január 31. 
előtti kérések számítanak
Nem sok esélye van annak, 

aki most ébred rá, hogy állami 
bérlakáshoz szeretne jutni, hisz 

a székelyudvarhelyi lakáskiosztó 
bizottság döntése alapján az elbí-
rálás során csak a január 31. előtt 
jegyzett kéréseket veszik figye-
lembe. Ha tehát valaki most ad le 
kérést, az csak a legközelebbi elbí-
ráláson kerül sorra, a hatvannégy 
csereháti lakásból nem kaphat. 
Mindez persze nem azt jelenti, 
hogy nem érdemes kérést leadni. 
Tervben van további ifjúsági laká-
sok építése, a vonatkozó törvény 
szerint pedig minden új lakás 
átadása előtt a helyi önkormány-
zatnak fel kell újítania a kiosztás 
alapjául szolgáló listát, a régi pe-
dig addig van érvényben, amíg új 
nem készül. 

Ugyanakkor azt is jó tudni, 
hogy a szociális lista, amelyet ha-
marosan elfogadnak, nemcsak a 
már kulcsrakész huszonkét szo-
ciális lakásra vonatkozik, hanem 
mind a hatvannégyre, sőt további 
szociális lakások is vannak a vá-
ros tulajdonában, amelyeket az 
Urbana Rt. adminisztrál. Ha üre-
sedés van, szintén ezen lista alap-
ján utalja ki majd a lakást a pol-
gármesteri hivatal a városi tanács 
rábólintásával.  

A kiosztás forgatókönyve 
Székelyudvarhely önkormány-

zati testülete – háromhónapnyi 
halogatást követően – legutób-
bi, február 3-ai ülésén fogadta el 
a szociális lakások kiosztásának 
alapjául szolgáló kritériumrend-
szert. Nem is egyet, hanem kettőt: 
az első az államosított és vissza-
szolgáltatott lakásokból kilakol-
tatott kérvényezők rangsorolását 
segíti, a második pedig a szociá-
lisan hátrányos helyzetű szemé-
lyek listájának szolgál alapjául. A 
napokban a közigazgatási osztály 
ellenőrzi a kritériumrendszereket, 
majd tíz napon belül a polgármes-
teri hivatal kiközli azokat. 

– Ekkor válnak nyilvánossá. 
Az érintettek a honlapunkon 

és  hirdetőtáblánkról tájéko-
zódhatnak arról is, hogy mi-
lyen iratokkal, adatokkal kell 
a dossziéjukat kiegészíteniük. 
Három hét áll majd a rendelke-
zésükre. Ezt követően a bizott-
ság két-három hét alatt elemzi, 
átnézi, pontozza az iratokat, és 
egy listát készít, melyet a városi 
tanács elé terjesztenek. Ha a 
tanács elfogadja a listát, türel-
mi, fellebbezési idő következik, 
majd a listáról nevesíteni kell 
azokat, akik hamarosan lakást 
is kapnak. Ezeket a neveket a 
tanács újból el kell, hogy fo-
gadja, majd jöhet a kiosztás. 
Úgy számoltuk, március végé-
re, április elejére elkészülhet a 
végleges lista – részletezte Bakó 
Katalin. Említésre méltó, hogy 
a polgármesteri hivatal munka-
társai még a pontozás előtt kör-
nyezettanulmányt is készítenek 
az igénylőnél. Meglátogatják, 
és lakhatósági körülményeit 

vizsgálják, megnézik, mennyire 
vigyáz környezetére, illetve azt 
is kiderítik, jelenlegi lakásánál 
rendesen fizeti-e a bérleti díjat 
és a közköltséget – a lakásigény-
lőnek három hónapnál régebbi 
elmaradása nem lehet.  

Több száz kérvényező 
A szociálislakás-igénylők 

listáját legutóbb 2009-ben fris-
sítették. Akkor kilencvenhat 
személyt listáztak, időközben 
viszont nagyon sokan adtak le 
kérést. Mint Bakó Katalin tu-
datta, legkevesebb háromszáz-
háromszázötven kérvényezővel 
számolnak, illetve egyelőre nem 
lehet tudni, hogy hány ifjúsági-
lakás-kérvényező dönt úgy, hogy 
szociális lakást is igényel, ám vél-
hetően jó páran fogják duzzasz-
tani a listát. Utóbbiak kíváncsi-
ságának a felkeltésére említjük: 
a csereháti szociális lakásoknál a 
garzonok 55, a háromszobások 

pedig 101 négyzetméteresek. 
Mint Bakó Katalin megjegyezte: 
jó minőségű, tágas ingatlanokról 
van szó. Ezen szempontok miatt 
került amúgy a kritériumrend-
szerbe az a passzus, hogy minél 
nagyobb a keresete valakinek, 
annál nagyobb pontszámot kap, 
hisz egy ilyen lakás téli fenntar-
tási költsége több száz lejre rúg 
majd, illetve a lakónak bérleti 
díjat is kell fizetnie, melynek 
mértéke a bérlő jövedelmének 
legtöbb tíz százalékáig terjedhet. 
A felső jövedelemhatárt persze 
törvény rögzíti: az egy főre eső 
nettó átlagjövedelmük nem le-
het 1491 lejnél nagyobb – minél 
közelebb esik ehhez a kérvényező 
jövedelme, annál nagyobb pont-
számot kap. 

Két pontrendszer 
A két kritériumrendszer szá-

mos közös pontot tartalmaz, el-
térés javarészt abban van, hogy az 
államosított és visszaszolgáltatott 
lakásokból kilakoltatott szemé-
lyekre vonatkozó pontrendszer 
szigorúbb. Azt is figyelembe veszi, 
hogy az illető fent tudja-e tartani 
a számára kiutalt lakást. 

A szociális alapon kérvénye-
zőnek a jelenlegi lakására érvé-
nyes bérleti szerződése kell, hogy 
legyen, a kilakoltatottnak pedig 
2001 előtti szerződést kell felmu-
tatnia. Alapfeltétel, hogy egyikük 
sem rendelkezhet lakással, illetve 
1990 után nem is értékesített la-
kást – erről közjegyző előtt kell 
nyilatkozniuk. Iratcsomójuknak 
tartalmaznia kell ugyanakkor egy 
olyan bizonylatot is, amely szerint 
van munkakönyves állásuk. 

A kérvényezőket továbbá az 
egy főre eső lakófelületük, egész-
ségi állapotuk, kérésük régisége, 
gyerekeik száma, illetve jövedel-
mük szerint lehet rangsorolni – a 
fogyatékkal élők, állami gondo-
zottak külön pontot kapnak.  
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Az ifjúságilakás-kérvényezők is igényelhetnek 
szociális lakást

Tágas lakófelület. A háromszobás lakások 101 négyzetméteresek fotó: balázs attila

napirenden

Körkép

lehet számolgatni

A kilakoltatottak esetében 15 pontot kap, aki bérlő, és 13-at a 
megtűrt személy, illetve az egy főre eső felület szerint 15–18 négy-
zetméterért nulla, 15–12 négyzetméterért 4 pont jár, 12–8 négy-
zetméterért 7 pontot adnak. Az eltartottak egy pontot, a nőtlenek 
kettőt, az elvált gyermekesek 6 pontot, az özvegy gyermekesek 8 
pontot, a házasok pedig 10 pontot kapnak. Krónikus betegségért 
plusz egy pont jár, mozgássérültség esetében pedig fokozattól füg-
gően 2, 3, 4 pontot adnak. A dosszié régisége szerint 4 pont jár, ha 
több mint két éve leadta, 3 pont, ha 18 hónapnál régebb, 2 pont, 
ha legalább egy éve, és 1 pont, ha fél éve. Az egy főre eső jövedelem 
szerint 1 pontot adnak a 700 és 899 lej közötti jövedelemre, két 
pontot a 900 és 1099 lej közöttire, három pontot az 1100 és 1199 
lej közöttire, négy pontot az 1200 és 1299 lej közöttire, és öt pon-
tot az 1300 és 1491 lej közötti, egy főre eső jövedelemre. Azonos 
pontszám esetén a lakhatósági körülményeket vizsgálják, ha ez sem 
elég, a kérés régiségét nézik. A szociálisan hátrányos helyzetűek 
esetében – a kilakoltatottaknál sorolt pontrendszer többleteként 
– a nevelőotthonból érkezőknek és gyereket örökbefogadott sze-
mélyeknek plusz 4 pont jár, illetve éltalános iskoláért nulla, gimná-
ziumért egy, szakiskoláért négy, posztlíceumért nyolc, felső fokú 
tanulmányokért pedig tíz pont jár. 



Rengeteg olyan tehetséges 
fiatal zenésszel büszkélkedik 
Székelyudvarhely, akik kima-
gasló eredményeket mutattak 
fel az elmúlt években. Kovács 
Tamás neve sokak számára is-
merősen csenghet: a Móra Fe-
renc Általános Iskola tanulója 
nemlátóként született, ennek 
ellenére szabadidejében egyre 
több energiát fektet a klasz-
szikus zongora fortélyainak 
elsajátítására. Kitartó gyakor-
lásának köszönhetően 2011-
ben mintegy kétszáz diák kö-
zül elnyerte az országos Bach-
fesztivál fődíját, idén pedig 
egy újabb versenyre készülnek 
oktatójával, Korodi-Vass Iza-
bellával.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A tehetséges zongorista 
tanonc bár sosem látta a 
napvilágot, olyan adott-

ságokkal rendelkezik, amelyeket 
sokan irigyelnek tőle. Kovács 
Tamásnak abszolút hallása van: 
fül után felismer minden han-
got, legyen az zongora, trombita, 
vagy akár egy recsegő rádió. Az 
agyagfalvi származású tehetség 
1999-ben született, hétévesen 
kezdte iskoláit, majd öt éven 
át Budapesten, a Vakok Bat-
thyány László Római Katolikus 
Gyermekotthonában folytatta 
tanulmányait. 2010-ben költö-
zött a család Székelyudvarhelyre.  
Hatéves korában, amint egy já-
tékhangszeren pötyögtette a 
billentyűket, szülei azonnal ész-
revették, hogy Tamásnak külön-
leges zenei hallása van. Jelenleg 
a Móra Ferenc Általános Iskola 
negyedikes tanulója. Annak ér-
dekében, hogy román nyelvből 
is fel tudjon zárkózni, itthon egy 
évet ismételt, ennek meg is lett 
az eredménye: Tamás az osztály 
legjobb a románosává vált. Heti 
két délután bejárós diákként a 
Dr. Palló Imre Zene- és Képző-
művészeti Szakközépiskolában 
tanul zongorázni, édesanyja, Jo-
lán minden alkalommal vele tart. 
Korodi-Vass Izabella zongora-
tanár szerint Tamás oktatása 

igazi kihívás, hiszen teljesen el-
térő módszerrel kell oktatni. A 
nemlátók számára kifejlesztett 
Braille-kották még elég kezdet-
legesek, a zongoristák dolgát 
amúgy is megnehezítik, hiszen 
egyik kezükkel kell olvasniuk, a 
másikkal pedig játszaniuk. Dik-
tafonra rögzítik a kijelölt zon-
goradarabokat, amelyeket Tamás 
otthon fül után tanul meg jó 
memóriájának és szorgalmának 
köszönhetően. Első átütő sikerét 
tavaly márciusban érte el Kolozs-
váron, ahol a Bach-fesztivál gála-
estjén egy prelúdiummal teljesen 
elkápráztatta a közönséget, ezzel 
mintegy kétszáz I–IV. osztályos 
zenészpalánta közül el is nyerte a 
nagydíjat. Visszaemlékezve a ver-
senyre Tamás csak annyit mon-
dott: ott akarok lenni, mert sze-
retek „flangálni”. Amennyiben a 
zeneiskolától engedélyt kapnak, 
és nem lesz túljelentkezés, ismét 
beneveznek a zeneszerző szüle-
tésnapja alkalmából szervezett 
versenyre. 

Megmérettetésre 
készülve
A zongoratanár elégedett 

Tamás eddigi eredményeivel, 
hiszen diákja jó kedvvel, szor-
galmasan gyakorol. – Korábban 
nem szoktam ennyit gyakorolni. 
Február 6-án három órát is a zon-
gora mellett töltöttem – meséli 
Tamás. Jelenleg a brassói zóna-
versenyre készülnek, amelyen a 
környező megyék fiatal zenészei 
mérik össze tudásukat, a reper-
toárjában Debussy Kis négere, 
Bach c-moll kis prelúdiuma, va-
lamint Hacsaturján c-dúr etűdje 
szerepel. – Ez az egyetlen olyan 
verseny, amelyet Romániában hi-
vatalosan is elismernek. Aki eléri 
a száz pontot, megy tovább az or-
szágos versenyre. Nagyon kemény 
itt a hangulat, gyakorlatilag vérre 
megy a játék még a tanárok köré-
ben is. Mindenképpen megpró-
báljuk, hiszen fontos tapasztala-
tokat szerez. Egy ilyen versenyen 
az ország legjobbjai vesznek részt, 
akik naponta több magántanár-

hoz is eljárnak a zeneiskola mel-
lett. Nagyon kemény, ez az ún. 
„versenylovak” megmérettetése. 
Remélni nem sokat merek, de egy 
díj azért sokat nyomna a latba – 
mondta az oktatója.

Fókuszban a kreativitás
Összetettségétől függ, hogy 

mennyi időt vesz fel egy zongo-
radarab tanulása. – A hosszúság 
nem is számít annyira. Ha a darab 
vázát betanuljuk, tovább már csak 
percek kérdése a memorizálás. A 
barokk darabokkal kicsit több a 
baj, azok nehezebbek – mesél-
te Tamás. Édesanyja hozzátette, 
hogy pontosan abba a korban van 
most, amikor a komolytalan dol-
gok inkább foglalkoztatják, nem 
jellemző rá, hogy Chopint hall-
gasson. Találkozásunk során Ta-
más huncutan és egyben büszkén 
bemutatta, hogy ő még a Fluor 
Tomi Mizuját is zsebből eljátssza. 

Arra a kérdésre, hogy Tamás 
kreativitását fejlesztve gondolkod-
nak-e dzsessz és improvizatív zene 
oktatásán a tanárnő elmondta, nem 
szabad elvetni ezt a gondolatot, hi-
szen igazából abban tudna kibon-
takozni. Udvarhelyen lenne olyan 
zenész (még ha kevés is), aki segíte-
ni tudna, de nem a zeneiskolában. 
– Az az átka a kottaolvasós, klasszi-
kus zeneképzésnek, hogy megölik a 
gyerekben az alkotás készségét. Ta-
másra ez szerencsére nem vonatko-
zik: ő nyitottan gondolkodik. Más 
diákoknak eszébe sem jut, hogy 
Bachot másképp is lehet játszani, 
de Tamás esze ezt azonnal kijárja 
– emelte ki a tanárnő. A versenyre 
való előkészületek minden idejüket 
felemésztik, de már rég gondolkod-
nak azon, hogy tavasszal egy egész 
estés szólóműsorral lépjen színpad-
ra a székelyudvarhelyi közönség 
előtt is. 

Amikor nincs hó, Tamás szí-
vesen görkorcsolyázik, idén még a 
sízéssel is kísérletezett. Nemcsak a 
zongorát imádja, hiszen már egy 
kilenc furulyából álló gyűjtemé-
nye is van. A zongorázás mellett 
szabadidejében a zongoradarabok-
ból furulyaátiratokat készít. Is-
kolai versenyeken csoportosan is 
fellépnek a Mórában.

Majdnem az előző heti kétsze-
resére nőtt múlt héten Hargita 
megyében a diagnosztizált tü-
dőgyulladások száma. Bár ez az 
arány igen magas, a járványtani 
igazgatóság szerint a megbete-
gedések száma megfelel ennek 
az időszaknak.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Megyénkbeli családor-
vosok jelentései szerint 
múlt héten Hargita 

megyében csökkent a felső légúti 
megbetegedések száma, azonban 
több a tüdőgyulladásos eset. A 
Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság összesítése szerint ja-
nuár 30. és február 5. között 826 
személy fordult orvoshoz vírusos 
felső légúti megbetegedéssel, kö-
zülük tizenhárman kórházi keze-
lésre szorultak. Az alsó légúti meg-
betegedések, azaz a tüdőgyulladá-
sos esetek száma viszont nagyon 
megugrott az előző héthez képest, 
ugyanis 82 esetről tesznek jelen-
tést, ami az előző heti negyvenhét-
hez képest jóval több. A betegek 
közül 22-t kellett kórházba utalni 
– tájékoztatott dr. Lázár Cecília, a 
Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság járványtani osztályá-
nak szakorvosa.

A szakember azonban azt ál-
lítja, hogy a megbetegedések szá-
ma megfelel ennek az időszaknak, 
ugyanis erre a periódusra jellemző 
a felső légúti megbetegedések és a 
tüdőgyulladásos esetek megsza-
porodása. A doktornő állítását a 
tavalyi statisztika is alátámasztja, 
ugyanis ebből kiderül, hogy az 
előző évben is magas volt a bete-
gek száma ebben az időszakában: 
1021 felső légúti megbetegedést, 
illetve 273 tüdőgyulladást diag-
nosztizáltak.

A doktornő szerint a védekezés 
szempontjából fontos az egészséges 
táplálkozás, a megfelelő folyadékfo-
gyasztás és öltözködés. De termé-
szetesen a higiéniai szabályok betar-
tása is sokat segít, így a gyakori kéz-
mosás, papír zsebkendő használata 
köhögés, illetve tüsszentés esetén. A 
betegek kerüljék a zsúfolt helyeket, 
illetve a közösségeket és kövessék a 
családorvos által előírt kezelést.

Kovács TaMás, a zongorisTaTanonc

Napvilág nélkül a billentyűknél
Több 

a tüdőgyulladás
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> Ítéletet hirdettek a Csala-
gyilkosság ügyében. Huszonkét év bör-
tönbüntetésre ítélték minősített ember-
ölés miatt Lőrincz Róbertet, bűnrészes-
ségért tizenhat esztendeig kell börtönben 
ülnie Mészáros Józsefnek, Csala Zsolt 
néhai alfalvi alpolgármester családjának 
pedig kártérítést kell, hogy fizessenek. Fel-
lebbezésre a kiközléstől számítva tíz nap 
áll rendelkezésre. Tegnap hirdettek ítéletet 
Csíkszeredában a Csala-gyilkosság ügyé-
ben, melynek részleteiről Kardalus Erika 
törvényszéki sajtószóvivő tájékoztatott. 
Lőrincz Róbert minősített emberölésért 
húsz, tiltott fegyverviselésért hét évet ka-

pott. Bár mindig a súlyosabb bűncselek-
mény határozza meg a letöltendő büntetés 
idejét, a tiltott fegyverviselés súlyosbító kö-
rülményt, büntetésnövelést jelent, így lett 
ez huszonkettő esztendő. Szabadulása után 
öt évig nem élhet választói jogával és nem 
lesz választható, ugyanakkor nem lehet 
gyám sem. Mészáros József minősített em-
berölés bűnrészeseként tizenöt, tiltott fegy-
verviselésért négy évet kapott, börtönbün-
tetése tizenhat esztendő. Ő két évig nem 
élhet a választás, választhatóság és gyámság 
jogával. Négyötöd, illetve egyötöd arány-
ban oszlik meg Lőrincz és Mészáros között 
a 88 820 lejes befizetési kötelezettség, mely 

magában foglalja a nyomozási költségeket, 
törvényszéki eljárást, valamint a hivatalból 
kirendelt ügyvédek bérét. A Csala család 
által indított kártérítési követelés kapcsán 
6000 lej anyagi, 400 ezer lej erkölcsi kárté-
rítést kell, hogy fizessenek a felek, emellett 
a két árván maradt gyereknek tizennyolc 
éves korukig havonta fejenként 500 lejt 
kell adniuk. Bár a bűnösségi arányban kel-
lene, hogy fizesse ezen összegeket Lőrincz 
és Mészáros, a sajtószóvivő elmondta: az 
összeg bármelyikükön felhajtható. A két 
svájci fegyvert a törvényszék elkobozta az 
állam javára. Az ítélet nem jogerős és nem 
végleges. (Balázs Katalin)hí
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Zongoraversenyre készülve. Sokat segít az abszolút hallás fotó: balázs attila

társadalom

Körkép



Szakítanának a tél holtszezon 
jellegével a megye lovasai, nagy-
szabású rendezvényt tervez-
nek február utolsó hétvégéjére 
Homoródfürdőn. Az I. Székelyföl-
di Lovas Farsang programja nagy-
jából kialakult, többek között ló 
vontatta síversenyt, szánhajtást, 
téli díjugratást, lovas íjászatot 
láthat majd a közönség, de a lá-
togatók akár ki is próbálhatják a 
felsoroltak valamelyikét.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Homoródon nyaranta már 
jó ideje intenzív lovasélet 
zajlik. A Benedek Lukács 

vállalkozó által kiépített komple-
xumról elismerően nyilatkoztak a 
különböző rendezvényeken részt-
vevő, nemzetközi tapasztalatok-
kal rendelkező versenyzők, bírók 
is. Nem meglepetés tehát, hogy 
Homoródfürdőre esett a térség-
ben szervezett első téli lovas ren-
dezvény, az I. Székelyföldi Lovas 
Farsang kitalálóinak választása. Az 
ötletet díjazta a lovas társadalom, a 
távlovaglók, díjugratók, fogathaj-
tók, lovas íjászok jelezték, öröm-
mel vesznek részt a rendezvényen, 
több lovas egyesület szervezőként 
is bekapcsolódott. Nagy vonalak-
ban a program is összeállt, legfőbb 
attrakció talán a ló vontatta síver-
seny lesz. 

– Kitűzünk majd egy kanyar-
gós szakaszt, amelyet teljesíteni 
kell, feltehetően kettesével, tü-
körpályákon indulnak a résztve-
vők, a gyorsabbik pedig továbbjut 
a következő fordulóra. Látványos 
és izgalmas lesz a versenyszám – 
ígérte Lutz Levente, a lovas far-
sang egyik ötletgazdája. Emellett 
a fogathajtók ezúttal majd szá-
nokkal versenyeznek, de lesz téli 
díjugratás, illetve lovasíjász-be-
mutató is. 

– Eddig nem igazán mutathat-
tuk meg a lovainkat telente, szán 

előtt a közönségnek, de ezúttal 
kihasználnánk, hogy szép telünk 
lett, vastag hóréteggel, és így a pá-
lyát megfelelően elő tudjuk készí-
teni, hogy egy mókás, farsang végi 
lovas rendezvényt tarthassunk – 
nyilatkozta az esemény házigaz-
dája, Benedek Lukács.

Az elképzelések szerint a lá-
togatók is bekapcsolódhatnak 
majd a különböző rendezvények-
be, kipróbálhatják például az íja-
zást, de akár lovas szánra is ülhet-
nek egy kört tenni a behavazott 
homoródi tájban.  
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HomoródmentI HuSzárezred

Március 15-re készülnek
I. SzékelyföldI lovAS fArSAng

Farsangfarka lovas hóörömmel

társadalom

Hirdetések

Homoródfürdői táborozók lovas szánon. Bővül az attrakciók száma fotó: tamás attila

Huszárakadémián vettek részt, 
emellett pedig vezetőségi ta-
gokat választottak, valamint 
huszárdalok tanulásával ké-
szülnek első nyilvános bemu-
tatkozásukra a Homoródmenti 
Huszárezred tagjai.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Három részre osztották 
az alakulóban levő Ho-
mo ród menti Huszár ez-

redet, amelyek élére őrmestere-
ket neveztek ki, emellett pedig 
a vezetőség megszavazására, va-
lamint a belépési nyilatkozatok 
kitöltésére is sor került az elmúlt 
időszakban. 

– Ifj. Szombatfalvi József lett 
a Homoródmenti Huszárezred 
főhadnagya, alhadnagyoknak 
Dáné Ézsaiást és Szabó Ferencet 
választottuk meg. Alsó-Ho mo-
ródmentéért Lőrinczi Botond 
városfalvi lelkész, Felső-Ho mo-
ród mentéért Szabó Ferenc, Kis-
Homoródmentéért pedig jóma-
gam felelek, őrmesteri tisztség-
ben. Erre azért van leginkább 
szükség, mert Homo ród men té-
ről nagyon sok kis településről 
vannak tagok, akik beálltak a 
huszáregyesületbe. Részt vet-
tünk az V. Huszárakadémián, 
amelyet Bálványosfürdőn ren-
deztek meg az idén, ahol sok 
hasznos tapasztalatot szerez-

tünk, ötleteket kaptunk – tá-
jékoztatta lapunkat Kelemen 
Levente oklándi lelkész, aki 
egyben a huszáregyesület szó-
vivője is. 

Homoródszentpálon két-
hetente találkoznak az ezred 
tagjai, huszárdalokat tanulnak, 
készülve a március 15-i ünnep-
ségre. Haáz Sándort, a Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia 
kar mesterét is meghívták, aki 
hangszeres kísérettel sok hu-
szárnótát tanított meg az el-
múlt időszakban. 

– Úgy tervezzük, hogy már-
cius 15-én Felső-Homoród-
mentéről indulnánk, Alsó-Ho-
mo ródmentén keresztül Ho-
mo ródszentpálon találkozunk, 
és onnan megyünk Oklándra 
koszorúzni, valamint a három 
kis csapat zászlóit átadni és fel-
avatni. Ez lenne az első hivata-
los megmozdulásunk, amelyre 
lelkesen és huszári pontosság-
gal készülünk – részletezte a 
lelkész. 

Az ünnepségen egyelőre 
még székely ruhában, valamint 
a Szentegyházi Hagyományőr-
ző Huszáregyesülettől kapott 
csákókkal vonulnának fel, de 
remélik, hogy a közeljövőben 
meg tudják vásárolni a huszár-
egyenruhákat is. Az erre kellő 
összeget pályázati forrásokból 
szeretnék előteremteni.
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A csíkszeredai 
fürdő megnyitása
A Helwig G. János tulajdonát 

képező pompás csíkszeredai für-
dő katonai kezelésben már több 
mint egy hónap óta átadatott a 
forgalomnak. A mai kor igényeinek 
mindenben megfelelő téli fürdőt a 
katonaság nagyszerűen berendezte 
és karba hozta. A fürdőnek vize 18-
200 és annyira kellemes, hogy párját 
messze földön nem lehet találni. 
A tisztaságra a legszigorúbb gond 
fordítódik, ami azonnal feltűnik, 
amint az ember a fürdőbe belép. 
A fürdő látogatottsága rendkívüli-
nek mondható. Polgári személyek 
délután 3–5-ig használhatják a für-
dőt, míg vasárnap és csütörtökön 
délután a fürdő a hölgyek részére 
van fenntartva. A fürdő két nagy 
medencére van berendezve, melyek 
egyikében szappant is lehet hasz-
nálni. A fürdő helyiségei állandóan 
fűtve vannak. A konyhát Helwig 
G. János fürdőtulajdonos látja el, 
amely ugyancsak nagy látogatott-
ságnak örvend, annál is inkább, 
mert konyhája igen jól felszereltnek 
mondható. A fürdőt ajánljuk kö-
zönségünk figyelmébe. Omnibus 
ugyan nincsen, de a fürdő a város-
tól gyalog is mindössze 15-20 perc, 
kitűnő, száraz úton. A fürdés díja 1 
korona. Aki csónakázni akar, azt is 
megteheti.

Csíki Lapok, 1917. április 4.

Szilágyi József kávéháza 
és cukrászdája ellátását kéri
Nagyságos Alispán Úr!
Az oláh betöréskor családom-

mal magam is elmenekültem. 
Múlt év november havában tértem 
haza, de lakásomba nem engedtek 
be, mivel azt a 72. gyalog hadosz-
tály teljesen lefoglalta. Most, hogy 
a katonaság lakásomból kiköltö-
zött, én is haza költöztem, azon-
ban lakásomat teljesen kifosztva 
találtam.

Cukrászda és kávéházamat, 
ahogy lehetett, berendeztem, de ipa-
rom folytatására képtelen vagyok, 
mivel a városon sem kávét, sem 
cukrot, sem pedig lisztet nem tudok 
kapni. Szállodám az egyedüli a vá-
roson, hol még az átutazó közönség 
megszállhat, de kenyér hiányában 
képtelen vagyok őket ebéd vagy 
vacsorával ellátni. Emiatt iparomat 
folytatni nem tudom, s így kereset 
hiányában magam és családom meg-
élhetését nem tudom biztosítani.

Mély tisztelettel kérem Nagysá-
godat, kegyeskedjék kávéházam és 
cukrászdám részére illetékes helyen 
megfelelő mennyiségű cukrot, ká-
vét s naponkint 40-60 ember részé-
re szükséges kenyérlisztet s valami 
kevés finomlisztet kieszközölni.

Kérésem ismétlése mellett va-
gyok Nagyságodnak.

Gyergyószentmiklós, 1917. 
május hó 1.-én, 

Mély tisztelettel:
Szilágyi József kávéház- és 

szállodatulajdonos

A kérés hátoldalán az alispán 
intézkedése található. Eszerint 
Fejér Sándor táviratot küldött az 
Országos Közélelmezési Hivatal 
erdélyrészi meghatalmazottjának 
Kolozsvárra (a dokumentumból 
nem derül ki, hogy ki volt ebben 
az időszakban a meghatalmazott). 
Az alispán a szöveget többször is 

átfogalmazta. Az első változat így 
szólt: „Frontról jövő és átutazó 
tisztek élelmezésére vendéglősök 
lisztet igényelnek. Méltóztassák 
utasítást adni, hogy ilyen célra 
utalható-e liszt, s általában a ven-
déglősök átutazó vendégek részé-
re kenyérlisztet számíthatnak-e 
fel, mert így kettős ellátás alig 
lesz megakadályozható. Alispán, 
Csíkszereda V. 17.” A szöveget jól 
láthatóan áthúzták, majd föléje és 
alája a következőket írta ugyanaz 
a személy: „Úgy a helybeli, mint a 
vasúti vendéglősök állandóan zak-
latnak az átutazó polgári és kato-
nai személyek részére szükséges 
liszt kiutalásáért. Kérünk az ügy 
sürgősségére való tekintettel táv-
irati felhatalmazást és utasítást a 
kiutalhatás tekintetében. 917. V. 
/18.” Az ügycsomóból sajnos nem 
derül ki, hogy végül Szilágyi József 
kérését hogyan bírálták el és az al-
ispánnak milyen válasz érkezett. 

Sáska Antal 
gyergyószentmiklósi 
cukrász kérelme 
Mihály József, Gyergyószent-

miklós rendezett tanácsú város 
rendőrkapitánya 1917. június 6-án 
közölte Sáska Antal cukrász úrral 
– és valószínűleg a város más ven-
dégfogadóinak tulajdonosaival is 
–, hogy „a délutáni uzsona tejes-
kávénak és fekete kávénak délután 
3 órától esti 8 óráig való kiszolgál-
tatása szigoru büntetés terhe alatt 
meg van tiltva.” Sáska Antal ezt 
követően fordult kérésével az Or-
szágos Közélelmezési Hivatalhoz. 
A levéltárban megőrzött, kézzel írt 
kérést próbáltuk a mai helyesírás 
szabályaihoz igazítani.

Nagy Méltóságú Br. Kürti La-
jos1 Úrnak

Közélelmezési 
Hivatal elnökének
Budapest
Azon legalázatosabb kérés-

sel fordulok nagyméltóságod-

hoz, hogy Sáska Antal cukrász, 
gyer gyószentmiklósi lakos va-
gyok, és mostan azon rendeletet 
kaptam a Tek. rendőrkapitányi Hi-
vataltól, hogy a kávémérést, illetve 
az uzsonnakávét délután 3–8-ig 
be kell szüntetni, vagyis szigorú 
büntetés alatt tilos.

Indokom a következő:
Méltóságos Uram!
Én elsősorban is, amit ta-

lán nem is kell méltóságodnak 
részletesebben írjak, hát telje-
sen, a román invázió alkalmával 
tönkrementem és semmi nél-
kül maradtam, illetve mind az 
egész város, és nagy terhek közt 
és küzdelmek után, úgy ahogy 
megkezdtem az iparomat. Ami 
a legnagyobb nehézségekbe ke-
rül máma: a hozzávaló anyagbe-
szerzés, és lisztet a várostól nem 
kapok, hogy süteményt tudjak 
előállítani, és a családom 9 tag-
ból áll, mert a sógor felesége 3 
kisgyerekkel való tartásáról is 
én kell gondoskodjam, mivel a 
férje hadban van, és csak azon 
kis kávékiadásból meg cukor-
kakeresetre vagyok ráutalva, 
tehát a Tek. r. kpt. Úr által ki-
adott rendelet nagyon érzéke-
nyen hat rám, mert egyéb árum 
sincs, amiből napi keresetemet 
tudnám biztosítani, és itt nem 
úgy van, mint talán a főváros-
ban, mert ez belső hadszíntér, 
és még talán a helyzetünk se 
biztos lehet, hát örvendünk, ha 
valamivel tudunk foglalkozni, 
hogy ezt a nagy drágaságot le-
küzdjük, és méghozzá a front-
ról is sokan bejönnek éhesen, és 
örvend a szegény fáradt katona, 
ha kap egy csésze tejes kávét, és 
délelőtt semmi forgalom nincs, 
csak a délutáni órákban tudok 
naponta 15-20 kávét eladni és 
ezt is betiltsák, már 3–8-ig. Ak-
kor mikor adhatok, ha már arra 
is rendelet van, hogy 8 órakor 
muszáj zárni, tehát akkor telje-

sen be is zárhatom az egész üz-
letet és el is megyek vándorolni, 
mert már úgyis nem sokat ér az 
üzlet.

Tehát mindezek után kérem 
ezen kérésemre az egész napi kávé 
(tejes) kiadást megengedni mél-
tóztassék, hogy bár így tudjam 
magam és családom fenntartását 
fedezni, és egyben sürgős választ 
kérek, hogy addig is a további kel-
lemetlenséget elkerüljem. Nagy-
méltóságod legszívesebb pártfo-
gását kérve maradok tisztelettel,

Sáska Antal cukrász
Gyergyószentmiklós, 1917. 

VI./12.

Margóra, kiegészítésként hoz-
záfűzve, szintén Sáska Antal kéz-
írásával: Ismételten kérem, hogy a 
délutáni kávékiadást is megenged-
ni szíveskedjék, mivel ez amúgy is 
nagy elvonást nem gyakorol, és 
mink tönkrement erdélyiek, hát 
azt hiszem, Nagyméltóságod nem 
lesz hálátlan és kérésemet méltá-
nyolni is fogja.

Tisztelettel, 
Sáska Antal

A Sáska-ügyet tartalmazó 
dossziéban a megoldás is kibon-
takozik: Mihály József rendőrka-
pitány Fejér Sándor alispánnak 
címzett, július 12-i válaszában 
jelenti, hogy nincs kifogása az 
ellen „ha kérelmes Sáska Antal 
cukrásszal szemben az uzsonna-
tejeskávé és fekete kávé kiszol-
gáltatására vonatkozólag Nagy-
ságod által 3533-917 ai sz. a. ki-
adott tilalom felfüggesztessék”. 
Július 16-án Fejér Sándor is 
jelenti a maga során a Marosvá-
sárhelyen székelő kormánybiz-
tosnak, hogy a délutáni kávé- 
és tejkiszolgálás megengedése 
ellen észrevétele nincs. Ám a 
kérés mégsem bíráltatott el 
kedvezően. Bezerédy miniszte-
ri titkár 1917. augusztus 10-én 
Száll József kormánybiztosnak, 
az Országos Közélelmezési Hi-
vatal erdélyrészi meghatalma-
zottjának a következőket írta: 
„Felterjesztésére értesítem Mél-
tó ságodat, miszerint Sáska An-
tal azon kérelmét, hogy czuk-
rászüzletében a délutáni 3 és 
8 órák közötti időben tejet és 
kávét kiszolgáltathasson telje-
síthetőnek nem találtam.

A felterjesztett jelentésekből 
kivehetőleg ugyanis a vonatko-
zó rendelkezés általánosságban 
való megváltoztatásának a tej-
ellátás szempontjából való le-
hetősége és szükségessége nem 
tűnik ki, egyesek részére pe-
dig , figyelemmel a rendelkezés 
czélzatára, de az egyenlő elbá-
nás elvégre is ily kivételt meg-
engedni nem lehet.”

Ezek után az iratcsomó tanú-
sága szerint a választ az alispán a 
rendőrkapitány révén a kérelme-
zőnek továbbította.

1 Báró Kürthy Lajos ekkor a 
Közélelmezési Hivatal elnöke, 
1918. október 30-án pedig csak-
nem a Hadik-kormány közélelme-
zési minisztere lett, ám az Ősziró-
zsás forradalom október 31-i győ-
zelmével a Hadik miniszterelnöki 
megbízatása megszűnt.

Kilencvenöt éve, 1917. március 8-án sorsdöntő csata zajlott az 
Úz-völgyében, ekkor sikerült ugyanis a magyar királyi hadsereg 
miskolci 10-es honvédeinek elfoglalniuk a Magyaros-tetőt, elfog-
niuk 13 orosz tisztet, 991 főnyi legénységet, és zsákmányolniuk 17 
géppuskát, 5 aknavetőt, 1 gránátvetőt és igen sok lőszert, valamint 
hadiszert (a Csíki Lapok 1917. március 14-i számában megjelent 
adatok). Az ütközet véget ért ugyan, de a hadiállapot nem, össze-
csapások szinte mindennap zajlottak. „A múlt héten is állandóan 
élénk volt a harci tevékenység, de e héten már tetőpontját érte el. 
Tegnap hét kilométer szélességben hömpölyögtek előre az orosz tö-
megek, de már ágyútüzünkben óriási veszteségeket szenvedve, kel-
lett árkaikba visszamenekülniük. A nagy veszteségeket az oroszok 
az elvesztett Magyarosért és a többi elfoglalt határhegygerincért 
hozzák, de hasztalanul, mert minden kísérletük meghiúsul hős ka-
tonáink acélos erején.” (Csíki Lapok, 1917. április 4.) Az újságnak 
ugyanezen lapszáma számol be a szeredai fürdő megnyitásáról, és 
a cikk egyenesen békeidőkre emlékeztetne, ha nem tudnánk meg 
belőle, hogy a fürdő „katonai kezelésben” van. A katonaság folya-
matos jelenlétén kívül a kifosztott vendéglátóegységek, a szigorú 
rendeletek, a nehezen beszerezhető áruk, a liszt, a cukor, a tej hi-
ánya is meghatározta a belső hadszíntér vendéglőseinek és cukrá-
szainak mindennapjait. A közölt dokumentumok a Román Országos 
Levéltár csíkszeredai székhelyén, az 1917-es alispáni iratanyagban 
találhatók. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Vendéglők, fürdők, 
cukrászdák a front 

árnyékában

Gyergyószentmiklósi vendéglő a húszas években. Vákár László felvétele. 
A Csíki Székely Múzeum tulajdona

A gyergyószentmiklósi rendőrkapitány pecsétje és aláírása



Június hónap folyamán egyszer-
re és idén csak egy pályázási 
időszakban hirdeti meg a fiatal 
gazdák elindulását elősegítő 
112-es és a félig önellátó gaz-
daságok piacra termelését tá-
mogató 141-es intézkedéseket 
a Mezőgazdasági Minisztérium 
– hívták fel szakemberek a gaz-
dák figyelmét az udvarhelyszéki 
gazdafórumokon.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Kedden Kányádon és Der
zsen, tegnap pedig Fel
ső bol dog fal ván és Bö

göz ben tartott gazdafórumokon 
tájékoztatták az udvarhelyszéki 
gazdálkodókat a mezőgazdasági 
támogatásokról és várható pá
lyázási lehetőségekről a megye 
agrárszakemberei. A Verestóy 
Attila szenátor és Antal István 
parlamenti képviselő irodái által 
szervezett fórumokon Haschi 
András, a Hargita Megyei Me
zőgazdasági Intervenciós és Ki
fizetési Ügynökség igazgatója a 

területalapú támogatások mellett 
a gazdák által márciustól újra 
igényelhető agrárkörnyezetgaz
dálkodási csomagok feltételeiről 
beszélt, míg Bélafalvi István, a 
Hargita megyei vidékfejlesztési 
igazgatóság munkatársa a gazdák 
körében legnépszerűbb, a 112es 
és 141es pályázati lehetőségeket 
ismertette.

Júniusban indul a 141-es
A szakember utóbbiak közül 

különösen a gazdák farmbővíté
sét és piacra termelését öt éven 
keresztül évi 1500 euróval ser
kentő 141es intézkedést emelte 
ki, ami kapcsán Hargita megyei 
gazdálkodók az eddig négy pályá
zási időszak alatt összesen 2050 
pályázatot nyújtottak be, amiből 
1702 pályázat – nyertesként – fi
nanszírozásra is került. Elmondta, 
a következő pályázási időszakot a 
szakminisztérium – több mint 
120,8 millió eurós kerettel – jú
nius 1–29. között hirdeti meg. 
Hasonló időszakban kerül sor 
idén a fiatal gazdák farmalapítását 

legtöbb 40 ezer euróval támoga
tó 112es intézkedés kiírására is. 
Utóbbi kapcsán a 40 évnél fiata
labb korú farmerek pályázatainak 
támogatására a mezőgazdasági 
tárca döntése nyomán 112,7 mil
lió eurós pénzkeret áll rendel
kezésre. Bélafalvi ugyanakkor a 
pályázási feltételek ismertetése 
kapcsán külön kitért a farmmé
retet meghatározó UDEpontok 
bemutatására is, aminek tavaly 
év végi újraszámolása nyomán a 
korábbi pontozáshoz képest jóval 
előnyösebb helyzetbe kerültek a 
szarvasmarha és juhtartó gazdák. 
„Ez egyben azt is jelenti, hogy 
jóval kisebb állatállománnyal és 
területnagysággal is össze lehet 
gyűjteni a pályázáshoz minimá
lisan szükséges 2 UDEegységet, 
ám ettől függetlenül a nagyobb 
pályázási kedv, a növekvő pályá
zatok száma miatt minden gaz
dának a minél nagyobb pontszám 
összegyűjtésére kell összpontosí
tania” – magyarázta a fórumokon 
a pályázatokat kezelő menedzs
menthatóság munkatársa.

Agrárgazdaság
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Fórumokon táJékoztatták az

Egy dobása lesz idén a

> Alakítana a KAP-on a szaktárca. Fo
lyamatosan elemzi a vidékfejlesztési minisz
térium az Európai Bizottság 2014–2020 kö
zötti időszakra javasolt költségvetési tervezet 
elemeinek romániai vonatkozásait – mondta 
el Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár. 
A szakember szerint a javaslatban szereplő, 
többéves pénzügyi keret a kiadások felső 
korlátjának meghatározásával pénzügyi fe
gyelmet teremtene, valamint kiszámíthatóvá 
és átláthatóvá tenné az elérhető uniós prog
ramokat, pályázatokat a kedvezményezettek 
számára. „Románia álláspontját tekintve, 
továbbra is érdekünk, hogy a kohéziós poli
tika, és a Közös Agrárpolitika szerepe meg

maradjon. A KAP tartalmas költségvetéssel 
kell rendelkezzen, szeretnénk megtartani a 
jelenlegi finanszírozási szinteket, és továbbra 
is a két pillér köré szerveződik majd” – nyi
latkozta Tánczos. Elmondta, az alaptámoga
tások korlátozását Románia üdvözli ugyan, 
de javasolja, hogy a korlátozás során megma
radt összegeket ne csak innovációs progra
mokra, hanem a fiatal gazdák támogatására 
is fordítsák. Ami az első pillért, a közvetlen 
kifizetéseket illeti, Románia határozottan 
kiáll a támogatások tagállamok közötti mél
tányosabb elosztása mellett, ahogyan azt is 
fontosnak tartja, hogy legyen lehetőség a 
vidékfejlesztést célzó második pillér keret

összegéből átcsoportosítani legalább tíz szá
zalékot az első pillérhez.

A fiatal gazdák támogatására szánt prog
ram kapcsán elmondta, a jelenlegi javaslat
ban, a kevesebb mint 25 hektárt megműve
lő fiatal gazda minden támogatás esetében 
plusz 25 százalékos többletkifizetésben ré
szesülhet. „Ez egy nagyon jó, könnyen alkal
mazható, a fiatal gazdákat előnyös helyzetbe 
hozó megoldás, Románia viszont ezt azzal 
bővítené ki, hogy a 25 hektárt 100 hektárra 
kellene növelni, hogy ezáltal az érintett gaz
daságok versenyképességét fokozzák” – tette 
hozzá az államtitkár. Ami a félig önfenntartó 
vagy saját fogyasztásra termelő gazdaságok 

támogatását illeti, Románia a jelenlegi ja
vaslatban szereplő viszonylagos jólét alapján 
meghatározott átalánytámogatás felső határ
értékének kibővítését javasolja, 1000 euróról 
5000 euróra.

Ami a második pillért illeti, elmondta, 
Románia az aktuális támogatási szint meg
tartását szeretné. „A vidéki infrastruktúra 
finanszírozása különösen fontos szempont 
az ország számára, ezért a start up, vagy is 
az újonnan alakult vállalkozások számára 
szánt pénzügyi tervezési eszközök biztosí
tása mellett az adminisztratív terhek csök
kentése is kiemelt szándékunk” – magya
rázta Tánczos.hí
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Öregszik a Hargita megyei gépállomány

Elavult traktorpark
Húsz évnél is idősebb, elavult a Hargita megyében for-
galomban levő 1305 darabos traktorállomány több mint 
fele – derül ki a belügyminisztérium adataiból. Kétéves-
nél fiatalabb, új traktort pedig tavaly csupán 15 dara-
bot jegyeztek be.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az utóbbi húsz esztendő során a hazai traktorállomány 
jelentős mértékben csökkent és elavult, ami negatívan 
befolyásolta a mezőgazdasági tevékenységet is. A nagy

üzemű gazdálkodást folytató, mezőgazdasági kereskedelmi 
társaságokkal szemben, a jobbára szerény földterületekkel ren
delkező, tőkeszegény gazdálkodók számára gondot okoz a trak
torvásárlás, a gépállomány felújítása. Az áldatlan állapotokon a 
roncstraktorprogram bevezetésével a kormány is megpróbált 
segíteni: a kiselejtezett traktorért folyósított 17 ezer lejes érték
jegy azonban csak töredékét fedezi a megvásárolandó traktor 
árának. Ezzel is magyarázható, hogy e program keretében az el
múlt esztendőben országos viszonylatban alig ötven új traktort 
vásároltak.

Bár az országban használt traktorok pontos számáról nin
csenek naprakész adatok, az erőgépek számát illetően mégis két 
statisztika is létezik: az egyik az Országos Statisztikai Intézet ál
tal közölt, amely tartalmazza az állítólagos összállományt, a má
sik pedig a belügyminisztériumé, ami viszont csak a forgalomba 
bejegyzett traktorok számára vonatkozik. Hargita megye eseté
ben ez alapján a traktorállomány 2200 körül van, ám számuk az 
utóbbi öt év során mintegy 700zal csökkent. A statisztika alap
ján 2007 bizonyult a visszaesés évének, ebben az esztendőben 
ugyanis a nyilvántartásból több mint félezer traktor tűnt el.

2010 végén a forgalomba bejegyzett traktorok száma orszá
gos viszonylatban 50 400 volt, több mint 1700zal kevesebb, 
mint a megelőző esztendőben. Az állomány több mint felét, 
52,6 százalékát 20 évesnél „idősebb” gépek tették ki, miközben 
– szintén országos viszonylatban – az újnak nevezhető, két
évesnél fiatalabb erőgépek közül csak alig 815öt jegyeztek be 
forgalomba. A Hargita megyei forgalomba jegyzési statisztiká
ban 2011ben 1305 traktor szerepelt, 58cal kevesebb, mint a 
megelőző esztendőben. Az állományban 59 százalékot képviselt 
a 20 évesnél „korosabb” traktorok száma, ez a részarány a meg
előző esztendőben 58 százalék volt. Újnak nevezhető traktor 
2011ben 15 szerepelt, míg a tízévesnél „fiatalabb” traktorok 
részaránya alig 8,3 százalékot képviselt. Az alkatrészigény, a gya
kori meghibásodás és a fajlagos nagyobb üzemanyagfogyasztás 
miatt nem könnyű és népszerű dolog üzemben tartani egy 20 
évesnél régebbi traktort. A traktorpiac ugyanakkor az eladott 
kevés új erőgépszám alapján pedig pang. Piaci elemzők szerint 
éves viszonylatban az indokolt eladási szám 1500 körül lenne, 
miközben az utóbbi három esztendő során az évente értékesített 
új traktorok száma nem haladta meg a 300at.



Elfüstölhet 
a legelőtámogatás
Haschi András, a területalapú 

támogatásokat kezelő kifizetési 
ügynökség igazgatója ugyanak-
kor már több, a támogatásokkal 
kapcsolatos gazdaproblémára is 
kitért. Mint fogalmazott, a gaz-
dák részéről az eddigi fórumo-
kon is rendre elhangzó igényként 
fogalmazódott meg a kifizetési 
ügynökség által folyósított tá-
mogatási összegek beazonosítása. 
„A gazda a folyószámláján csak 
egy összeget lát, de nem tudja, 
hogy mit fizettünk ki neki. Nem 
tudja, hogy azt a területalapú tá-
mogatásból, a gázolajár-elszámo-
lásból, az állattámogatásból vagy 
épp az agrárkörnyezet-gazdálko-
dási pénzek kifizetéséből kapta-e. 
Ebből adódóan azt sem tudja, 
miből mire számíthat még” – 
magyarázta Haschi. Megoldás-
ként hozzátette, az ügynökségen 
belül várhatóan nyárra valósul 
meg az az informatikai beruhá-
zás, ami révén a számlakivonaton 
a pénzmozgás mellett a kifizetett 
támogatás pontos megnevezése 
és hányada is megtalálható lesz. 
A szakember ugyanakkor szóba 
hozta a legelő- és kaszálóégetést 

is. Mint rámutatott, különbsé-
get kell tenni a betakarítás után 
hátramaradó szalmás tarlóterület 
és az évi 400 eurós támogatásra 
jelölt, de gondozatlanság miatt 
rendre lángra lobbanó kaszáló- 
és legelőterületek tűzzel történő 
„letakarítása” között. Utóbbi 
esetben ugyanis – mint leszö-
gezte – függetlenül a gyújtogató 
kilététől, a gazda azonnal elesik 
a támogatástól. „Ha valaki több 

száz eurót kap egy hektár legelő 
vagy kaszáló után, akkor a legke-
vesebb elvárás, hogy azért a pén-
zért cserébe legalább egyszer ka-
szálja meg, tartsa rendben a terü-
letét. Ha nem így gondolja, akkor 
inkább ne kérjen rá támogatást, a 
turpisság ugyanis előbb-utóbb ki 
szokott derülni, a büntetés pedig 
senkinek sem kellemes” – fűzte 
hozzá a Hargita megyei APIA 
vezetője.
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udvarhelyszéki mezőgazdászokat

pályázni készülő gazdáknak

> Fuia az új agrárminiszter. Meglepetés-
re a favoritnak tartott korábbi agrárállamtit-
kár, Adrian Rădulescu helyett Stelian Fuia 
(képünkön) képviselőt javasolja a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Minisztérium élére 
Mihai Răzvan Ungureanu kormányfő-je-
lölt. A Călăraşi megyei politikus a miniszteri 
székben Valeriu Tabărát válltja. 

> Több európai pénzt hívna le az ag
ráriumon keresztül az új kormány. Az eu-
rópai pénzalapok a Nemzeti Vidékfejlesz-
tési Programon (PNDR) keresztüli mind 
nagyobb hatékonysággal való lehívását ne-
vezte tegnap a kormány egyik legfontosabb 

feladatának Răzvan Mihai Ungureanu 
miniszterelnök-jelölt. Mint rámutatott, a 
kormányprogram mezőgazdaságról és vi-
dékfejlesztésről szóló fejezetén belül 2012 
októberéig a Vidékfejlesztési Programban 
rendelkezésre álló pénzkeret 43 százalékát 
szeretné lehívva látni: értékben kifejezve 
ez 1,56 milliárd eurót jelent. Ungureanu 
ugyanakkor az agrárium kapcsán második 
számú prioritásnak a Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifizetési Ügynökségen ke-
resztül a gazdáknak járó összes támogatási 
forma időben történő kifizetését nevezte, 
de egyben biztosította a mezőgazdasági 
érdekvédelmi szervezeteket az állattartók-

nak és növénytermesztőknek idénre járó 
ágazati támogatások folyósítása kapcsán is. 
Ungureanu jelentős változásokat szeretne 
ugyanakkor látni a mezőgazdasági regiszter 
digitalizálása és elektronikus vezetése terén 
is, amitől elsősorban a bürokrácia csök-
kenését, illetve a mezőgazdaságban zajló 
folyamatok átláthatóságát, hatékonyabb 
ellenőrzését és követését várja. Ugyanakkor 
a kormányprogram mezőgazdaságra vonat-
kozó fejezetében is hangsúlyosan szerepel 
az adóelkerülés visszaszorítását célzó intéz-
kedéscsomag, valamint a hazai mezőgaz-
dasági és élelmiszertermékek külpiacokon 
való értékesítése, exportpiac keresése.hí
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Agrárgazdaság

Mezőgazdászok, közbirtokossági vezetők a kányádi gazdafórumon: pályázásban bíznak, szankcióktól tartanak fotó: domján levente

udvarhelyszék térségéből érkezett a legtöbb 141-es pályázat

Országos összevetésben is eredményesen pályáznak a félig önellá-
tó gazdaságok farmbővítését és piacra termelését évi 1500 euróval 
támogató 141-es intézkedésre a Hargita megyei gazdák – tudtuk 
meg Bélafalvi Istvántól, a megyei mezőgazdasági igazgatóság pá-
lyázatirányító menedzsmenthatóságának tanácsosától. Mint a 
szakember által rendelkezésünkre bocsátott adatokból kiderült, 
az eddig négy pályázási időszak kapcsán a legtöbb támogatási 
dossziét a Székelyudvarhely környéki gazdálkodók nyújtották be, 
szám szerint 569-et, ebből a legutolsó pályázási időszakban 97 ér-
kezett. Székelykeresztúr térségéből ezen felül 193 pályázatot nyúj-
tottak be a gazdák. A csíkszeredai központhoz 393, míg az alcsíki 
településekről érkező pályázatokat összegző Csíkszentmártoni 
központhoz 192 pályamű futott be. A Gyergyói-medencéből 
Gyergyószentmiklós környékéről 242, míg a Maroshévízhez közel 
eső településekről eddig összesen 253 nyertes 141-es pályázatot 
nyújtottak be a gazdák.

madéfalvi juhos gazdák

Pénzt hozott 
az összefogás

az állatonkénti 40 lejes juh- és kecsketámogatás lehí-
vása érdekében immár három éve egyesületi szinten 
fogja össze a település állattartóit a madéfalvi juhtar-
tók egyesülete. az eredmény: a korábbi nulla helyett 
évi 60 ezer lej forrásbevonás.

D. L.

A juh- és kecsketartóknak járó támogatások lehívása 
kapcsán egyre nagyobb eredményességgel fogja össze 
a település juhos gazdáit a Madéfalvi Juhtartók Egye-

sülete – mondta el tegnap lapunk érdeklődésére Szentes Csaba, 
Madéfalva polgármestere. Mint magyarázta, a három éve alakult 
egyesület leginkább az ötven állatnál kisebb törzsállománnyal 
rendelkező juhtartóknak tud segítségére lenni, azoknak, akik az 
egyesület révén közösen pályázva nem esnek el a mezőgazdasá-
gi tárca által kínált támogatási lehetőségektől. „A minisztérium 
szabályzata szerint támogatásra csak azok az egyéni gazdák jogo-
sultak, akiknek legkevesebb 50 juha vagy 25 kecskéje van. Mivel 
ezt a feltételt akkor a faluban egy gazda sem tudta teljesíteni, 
akkor született az ötlet, hogy a támogatásra a gazdákat tömö-
rítő egyesületen keresztül pályázzunk. Kísérleti jelleggel ez már 
az első esztendőben bevált, és azóta is nagyon jól működik, hisz 
gyakorlatilag e módon a faluban levő összes juhra le tudjuk hívni 
a támogatást. Mára ez több mint 1500 fős juhállományra vonat-
kozik, ami a juhok és kecskék után fizetett 40 lejes támogatási 
normával megszorozva, az állattartóinknak évről évre több mint 
60 ezer lejes támogatást eredményez” – fejtette ki Szentes. Hoz-
záteszi, a támogatásból befolyó pénzek elosztásáról az egyesületi 
tagokból álló közgyűlés rendelkezik, így a tagok dönthetnek a 
pénz gazdáknak történő közvetlen kifizetéséről, de határozhat-
nak fajállatvásárlás mellett bármiről, amit az állattartók közösen 
meg szeretnének valósítani, beleértve akár a legelőtestek takarí-
tását, rendben tartását is. „Az egyesületnek jelenleg ilyen célra is 
egy közel 20 ezer lejes visszatartott összeg áll a rendelkezésére” 
– sorolja a magánemberként ugyancsak gazdálkodással – juh- és 
szarvasmarhatartással foglalkozó településvezető.

Az elöljáró ugyanakkor külön kiemeli a támogatáslehívási 
törekvés mellékhasznaként a település állatállományával kapcso-
latos állatorvosi és egyéb adminisztrációs adatbázisok követését, 
naprakész vezetését, ami alapján – teszi hozzá – a madéfalvi 
gazdák állatairól, születési, értékesítési és állománybővülési fo-
lyamatairól is tiszta képpel rendelkeznek. „Az adatbázisunkat 
tavasszal, a juhok számba adásakor is ki szoktuk korrigálni. A tá-
mogatás lehívása tehát sok pozitívummal járt. De mind közül a 
legfontosabb viszont három év alatt az állomány közel megdup-
lázódása volt” – fejti ki Szentes Csaba. Elmondja, a juhok lege-
lőterületeinek egy részét – területtulajdonosként – a madéfalvi 
közbirtokosság biztosítja, de az utóbbi időben emellett számos 
havasi kaszálót is legelőként hasznosítottak.

 fotó:  domján levente
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hirdetések

Körkép

ÁLLÁSHIRDETÉS

A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR 
TUDOMÁNYEGYETEM

Műszaki és Társadalomtudományi Karának
Biomérnöki Tanszéke pályázatot hirdet négy tanársegédi állás betöl-
tésére, egy évre érvényes meghatározott időre szóló szerződéssel:

Jelentkezési feltételek: 
◆ biomérnöki (környezet-, élelmiszer- vagy biotechnológus mér-

nöki) felsőfokú végzettség; ◆ doktori képzésben való részvétel vagy 
már megszerzett doktori fokozat.

Előnyt jelent:
◆ kutatási munkában, pályázatokban való részvétel; ◆ mikrobio-

lógiai és molekuláris biológiai laboratóriumi gyakorlati tapasztalat; 
◆ angol nyelv ismerete.

A jelentkezési dossziénak tartalmaznia kell a szakmai önéletraj-
zot és a publikációs jegyzéket, szándéknyilatkozatot, a végzettséget 
igazoló oklevelek hitelesített másolatát és egyéb oklevelek (idegen 
nyelv, számítógépes ismeretek stb. igazoló okiratok) másolatát.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 16., déli 12 óra.

A pályázatokat a Sapientia–EMTE csíkszeredai székhelyén 
lehet benyújtani: 
Szabadság tér 1. szám, 101/B iroda, munkanapokon 12–15 óra között. 

Érdeklődni lehet: 074–1115261 és 0741–076388.

Terveiről számolT be a CariTas

Felszentelik idén a Mária-utat

Konzultációs program indul feb-
ruártól a szenvedélybetegeknek 
Csíkszeredában, és időszakos 
munkát biztosít a Caritas Német-
országban és Svájcban is a mun-
katársainak. Továbbá közelebb 
kerülnek a város lakóihoz azáltal, 
hogy beköltöznek a Petőfi utcai 
régi óvoda épületébe, és a szent 
Ágoston-templom üresen maradt 
kápolnáját is évekig használhat-
ják – hangzott el a tegnapi sajtó-
tájékoztatón. 

Márton emília

A 2011-es esztendő tevékeny-
ségekben gazdag volt a Cari-
tas munkatársai számára. 

Péterfi Attila-Csongor, a Caritas 
lo gisz tikai ágazatának igazgatója 
a Csa ládok a családokért önkéntes 
tevékenységet emelte ki, elmondva: 
hálás azért, hogy megvalósításához 
különösebb reklám nélkül találtak 
családokat, akik munkahelyekhez 
segítették hozzá embertársaikat, is-
koláztatásban és általánosan a min-
dennapi életben is meg könnyítették 
szolidaritásukkal a rászorulók életét. 

Nemzetközi turisztikai program 
a Mária-út kiépítése. Ennek keretén 
belül első alkalommal történt meg, 
hogy kerékpárral, 18 napos zarán-
doklattal bejárták a kelet–nyugati 
tengelyt az ausztriai Mariazell és 
Csíksomlyó között. A nyár folya-
mán teljesen felszerelve adják át és 
szentelik fel ezt az utat.

Tervek az új esztendőre
– A svájci és német Caritasszal 

közösen lehetőséget szeretnének biz-
tosítani az itthoni munkatársaknak, 
hogy időszakosan ennek a két or-
szágnak az intézményeiben dolgoz-
zanak. Ezáltal bővül a felnőttképzési 
programunk. A külföldön dolgozó-
kat itthon biztos munka várja, hogy 
hazaérkezésük után kamatoztathas-
sák a kint szerzett tudást és tapaszta-
latot – közölte Péterfi. 

Hozzátette továbbá, hogy be-
tegközvetítő szolgálatuk révén több 
mint hetven orvossal van kapcsola-
tunk. Ennek része az úgynevezett 
telemedicina, ami abban áll, hogy 
egy elektrokardiográfiás vizsgálat 
(EKG) elkészítése után az otthon-
ról elküldött vizsgálat eredményeit 
a bukaresti Elias kórház szakorvosai 
tíz percen belül visszaküldik e-ma-
ilen, így a beteg megspórolhat egy 
utazást.

Az orvosok nemcsak megvizs-
gálják, de kezelik is azokat a pácien-
seket, akiket a Caritas küld hozzájuk, 
ilyen esetekben már műtéteket is haj-
tottak végre. Ingyenes betegszállítást 
vállaló cégekkel is egyeztettek, Ma-
rosvásárhelyen és Csíkszeredában 
szállást tudnak biztosítani azoknak, 
akik távolabbról jönnek szakorvosi 
ellátásra. A Kolumbán Optika Kft. 
szemüvegeket készít bérmentve a 
szociálisan hátrányos helyzetűek-
nek – hangzott el Péter Györgytől, a 
Caritas otthoni gondozói program-
jának igazgatójától. 

– Ugyanakkor arra is kérik azo-
kat, akiknek tudomásuk van a kör-
nyezetükben orvosi ellátásra szoruló 
és szociálisan is rászoruló betegről, 
hogy bátran forduljanak segítségért 
a Caritashoz – tette még hozzá.

– A Kinaesthetics, vagyis a moz-
gásfejlesztési program a 0–3 éves 
korig a gyermekeket és szüleiket is 

foglalkoztatja, és főként az idősek-
nek nyújt segítséget a betegség-meg-
előzésben.

Székelyudvarhelyen egy fektető-
bázist szeretnének létrehozni, ami 
nem öregotthonként működne, 
hanem olyan intézményként, ahol 
főként agyvérzést szenvedetteken se-
gítenek szintén mozgásfejlesztéssel, 
illetve a gyógyíthatatlan betegeknek 
biztosítanak szakszerű ellátást és 
esetleges rehabilitációt is.

Közelebb a városhoz
Több éven át rendelkezhet a 

Caritas a csíkszeredai Szent Ágos-
ton-plébánia kápolnájával, amit tel-
jes körű szociális intézménnyé akar-
nak átalakítani. A Petőfi utcában 
idéntől a régi Csipike óvoda épületét 
is használhatják. Tatarozzák továbbá 
a Gyergyói-medencében a katolikus 
plébániától kapott épületet, amely 
sokoldalú szociális tevékenység 
központja lesz, elsősorban a fogya-
tékos gyermekek megsegítésére, de 
a szenvedélybetegek gyógyulását 
célzó programnak is ez ad majd he-
lyet. Tavaly októberben Gyergyó-
szentmiklós környékén, idén febru-
ártól a szeredai szenvedélybetegek-
kel is foglalkoznak helyi szinten – 
németországi modell szerint akarják 
megkönnyíteni az alkoholfüggőség-
ben élők és családjaik, környezetük 
életét.  A sajtótájékoztatón a Caritas 
képviselői köszönetüket fejezték ki 
a csíkszeredai önkormányzat felé, 
amiért idén is támogatásban részesí-
tették az intézményt. 

Terveiket ismertették a Caritas megyei vezetői. Segítség több téren

hirdetés
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Mai mondánk Gyergyószentmiklósról származik. A Gyergyói-havasok 
lábánál elterülő város a Békény-patak partján fekszik, gyönyörű természeti 
környezetben, tengerszint feletti 818 méter magasságban. A régen számottevő 
örmény lakossággal bíró kisváros északi, Gyilkos-tó felé tartó kijáratánál, a 
Békény- és a Vár-pataka között, meredek szikla tetején áll a Jézus Szent Szíve-
kápolna. Helyén régen vár állott, amit Both-várának vagy Hiripné-várának 
neveznek. Legendák szólnak a vár egykori lakóiról, annyi azonban bizonyos, 
hogy védelmi célokat szolgáló kis vár volt, amelyet az 1500-as években építet-
tek. Jól be lehetett innen látni a környéket, és éppen ezért könnyen lehetett véde-
ni a Békény- és a Vár-patak völgyeiben kialakított szántóföldeket is. 

Nem messze Both-várától a város felé található Székelyföld legnagyobb ar-
borétuma, a Csiky-kert, melyet 1884–1909 között épített dr. Csiky Dénes ügy-
véd. A Filep-kúria 16 hektáros területén az erre a vidékre jellemző, valamint 
itt meghonosított fákból, növényekből hozta létre a természetvédelmi parkot és 
gyümölcsöst. Bár a telepítés óta több mint száz esztendő telt el, ma is gyönyör-
ködhetünk a különböző fafajtákban. Van itt juhar, vadgesztenye, nyír, som, 
bükk, mogyoró, kőris, dió, vörösfenyő, tölgy, akác, fűz és még sok más fafajta.

Gyergyószentmiklós egy másik nevezetessége a Szent Anna-kápolna. A 
Csobot-hegyen 1807 méteres magasságban épült, homlokzatán a következő 
felirat olvasható: „Építette hálából Gyergyószentmiklós község életben maradt 
700 főt számláló lakossága az 1633, 1646, 1677-es nagy pestisjárványok után, 
az Úrnak 1678. esztendejében örök emlékül.”

Rejtvényfejtőink közül ezen a héten a csíkmadarasi Fazakas Anita nevét 
sorsoltuk ki, Zsigmond Győző Nyelvi rejtvény, játék, verseny című könyvét 
küldjük ajándékba. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Antal Krisztina, III. osztályos, Csíkszereda 

A város végén a Békény mel-
lett egy magas szikla áll, va-
lamikor vár volt, ma csak a 

romjai vannak meg. Ennek a szikla-
hegynek Vároldal a neve. Valamikor 
réges-régen ebben a várban lakott 
Hiripné, két fiával. 

Dali szép ifjú volt mind a kettő, 
de amilyen szépek voltak arcban, 
olyan csúf volt a lelkük. Egész nap az 
erdőben csatangoltak, az utasokra le-
selkedtek, rajtuk ütöttek, kifosztot-
ták, s valahányszor rabolt kincsekkel 
hazatértek, az anyjuk ott várta a vár 
kapujában s megkoszorúzta őket. 
Egy szó mint száz, az asszony sem 
volt különb fiainál! 

De nemcsak aranyat és ezüstöt 
raboltak a Hirip-fiúk, raboltak ők le-
ányokat is. Ha megtudták, hogy va-
lahol egy szép leány elmátkásodott, 
éjnek idején elrabolták, s bizony 
sok-sok leány hervadt el Hiripné 
várában. Minduntalan megjelent 
egy-egy dalia, s felkiáltott a várba, 
ilyenformán: 

– Hallod-e, te rabló Hirip Do-
mokos? Add vissza a mátkámat! 

– Hallod-e, te Hirip Ábrahám? 
Add vissza a mátkámat! 

A menyasszonyok vőlegényei ki-
hívták őket viadalra. Ám nem féltek 
ők senkitől, és rendszerint diadallal 
tértek vissza. 

Hanem egyszer mégiscsak em-
berükre találtak. Két dalia jelent meg 
a vár alatt. Testvérek voltak a Mikó 
fiúk, s testvérek voltak a menyasz-

szonyok is, Lázár leány mind a kettő. 
A Hirip fiúk is csak úgy pattantak 
föl a lóra, hogy kimenjenek, de mind 
a kettőnek megbotlott a lova.

– Jaj, lelkem fiaim, jertek vissza! 
– kiáltott Hiripné – megbotlott a 
lovatok, bizony mondom, rosszat 
jelent az!

De ők nem hallgattak rá, dühvel 
sarkantyúzták meg lovaikat, s ott áll-
tak egy szempillantás alatt a két vőle-
gény előtt. Zengett-zúgott az erdő a 
nagy viadalban, s aztán egyszer csak 
lefordul a lóról Ábrahám is, Domo-
kos is. Hördülésük felhallatszott a 
várba, s Hiripné kezében abban  
a percben elhervadt mind a két ko-
szorú. Amikor a Mikó testvérek fel-
vágtattak a várba, ott feküdt Hiripné 
a vár kapujában, meghalva. A két fiú 
nevéről nevezték el a dombot Áb-
rahámról a vártól jobbra, és Domo-
kosról a vártól balra levőt. Ott ölték 
meg őket!

A szabadulás örömére a széke-
lyek örömtüzeket gyújtottak. A 
vároldalról szalmával befont és szu-
rokkal meglocsolt égő kereket eresz-
tettek alá a völgybe. Ezt a sokaságot 
mozgósító látványt a vár lerombolá-
sának emlékére később is minden év-
ben megismételték, a tüzes kereket a 
feljegyzések szerint még az 1880-as 
években is minden húshagyókedd 
este legurították a Vároldalból.

A népi emlékezet szerint a Vár-
dombon a kastélyt idővel újraépítet-
ték, építői ismeretlenek maradtak. 

A Várdombon újjáépített várat 
a 17. század végén Both András ki-
rálybíró lakta családjával: ettől az 
időtől kezdve Both-várának neve-
zik. A királybíró vitéz és igazságos 
ember volt, akit szerettek a szé-
kelyek: a Rákóczi-szabadságharc 
idején ő vezette Gyergyó népét a 
labancok ellen. 1707-ben Akton 
német vezér seregével a gyergyói 
székelyek megtámadására készült, 
ennek hallatára Both királybíró 
sereget gyűjtött, és a németek fel-
tartóztatására sietett.

A Grécesen ütközött meg Ak-
ton németjeivel, ahol a székelyek 
vitézül küzdöttek, s már-már visz-
szaverték a labancokat, mikor két 
havasi pásztor elárulta őket, utat 
mutatva az ellenségnek, aki egy 
hegyi ösvényen megkerülve hátba 
támadta Both székelyeit. Két tűz 
közé kerülve megtört ellenállásuk: 
Both a túlerővel szemben alulma-
radt, és a németek fogságába került. 
A beözönlő idegenek Gyergyót fel-
dúlták, felperzselték, a hagyomány 
szerint „egy födél sem maradt, hová 
a lovakat beköthették volna”. Both 
Andrást saját várában végezték ki, 
erődítményét lerombolták, még ál-
latait is elhajtották.

Idővel a szép Vároldal a gyergyói 
székelyek búcsújáróhelyévé vált, és 
a dicső múltú hegytetőre kápolnát 
állítottak 1933-ban. A Jézus Szent 
Szíve-kápolna napjainkban is bú-
csújáróhely. 

Both-vára

Ferencz Imre

Hóvirág

hargitanépe

Itt még tél van
pajtás, s látod:
árulják a 
hóvirágot.

Nem itt termett.
Lennebb, délen.
Ott, ahol a 
Nap az égen

jobban süt már,
szebben lángol,
s rügyet fakaszt
ezer ágon.

Itt még derme-
dezel, fázol.
Fúj a szél a
Hargitáról.

Nálunk késik
tavasz, virág.
Ezért sanyarú
a világ...

Itt még tél van,
pajtás, látod.
Vásároljál
hóvirágot...

Ferencz Imre

A hó ára
Itt az ember
gyengén halad:
nincs mit eladni,
csak havat...

Nem kell a jó
februárban,
nem egyezel
meg az árban!

Ingyen sem kell,
mert elolvad,
mire szekérre
pakoltad.

Ellágyult már,
csupa latyak!
Hólé lesz belőle,
patak.

Csak a sípályán
volt érték.
Sokan vele
be is érték...

Csak a földeken
volt haszna,
mert a vetést
betakarta.

Nem kell a hó,
nincsen ára,
Nincsen vevő
csak a fára!

Csakhogy nincs fa,
nincsen már ág, –
tavalyelőtt
mind kivágták...

Kösd össze az összetartozókat! Ha elkészültél vele, vágd ki és küldd el a Hargita Népe 
szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be 
személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: benedek enikő

1 hét
1 l

10 dl

7 nap

Játssz 
velünk!!1 kg

1000 g
1 óra

60 
perc

András Zsuzsi, III. osztályos, Csíkszereda 
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> Kosárlabda. A román kosárlabda-
bajnokság 20. fordulójából elhalasztott 
Marosvásárhelyi KK – Csíkszeredai 
KK mérkőzés pótlásának időpontjáról 
megegyezett a két klub vezetősége. E 
szerint a találkozót február 29-én fogják 
megrendezni. A csíki együttesnek még 
van egy elhalasztott összecsapása, amit 
a 12. forduló keretén belül fognak meg-
rendezni a bajnoki címvédő Kolozsvári 
U-Mobitelcóval szemben. Utóbbit feb-
ruár 16-án pótolják Csíkszeredában. A 
Lászlófy Botond által felkészített KK ma 
viszont a SCM Craiova vendége lesz. A 
találkozót 18 órától rendezik. A 21. for-

duló műsora: ma: Bukaresti CSM – CSŞ 
Giurgiu, SCM U Craiova – Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK (18), Politehnica 
Iaşi – Nagyszebeni CSU Atlassib (15), 
Nagyváradi VSK – Marosvásárhelyi Ma-
ros KK (18, Digi Sport), CSU Asesoft 
Ploieşti – Energia Rovinari (19); hol-
nap: Bukaresti Dinamo – Medgyesi 
Gaz Metan (18, Digi Sport); szombat: 
Temesvári BC – BCM U Piteşti (19, 
Digi Sport). A Kolozsvári U-Mobitelco 
szabadnapos.

> Teremlabdarúgás. Olaszország 
drámai csatában legyőzte Portugáliát a 

horvátországi futsal Európa-bajnoksá-
gon kedd este, így bejutott az elődön-
tőbe, ahol újabb nehéz feladat vár rá, 
hiszen a címvédő Spanyolország lesz az 
ellenfél. A másik keddi elődöntőben 
Oroszország egygólos hátrányból for-
dítva verte Szerbiát, ők a házigazdák-
kal mérkőznek majd meg a döntőbe 
jutásért. Eredmények, negyeddöntők: 
Olaszország – Portugália 3–1, Oroszor-
szág – Szerbia 2–1. Az elődöntők páro-
sítása: ma: Horvátország – Oroszország 
(19.30), Spanyolország – Olaszország 
(22). Mindkét mérkőzést az Eurosport 2 
élőben közvetíti.

> Segély. A Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség (FIFA) 250 ezer dollárral segíti a 
múlt szerdai, egyiptomi stadionkatasztrófa 
74 halálos áldozatának hozzátartozóit. Az 
összeget a Port Szaid-i mérkőzésen részt 
vett egyik klub, az al-Ahli segélyalapja oszt-
ja szét. A tömegverekedés a kairói csapat és 
a helyi al-Maszri találkozója után tört ki. A 
hazai szurkolók elözönlötték a pályát, s ösz-
szecsaptak a rivális klub szimpatizánsaival, 
játékosaival és a biztonsági erőkkel. Het-
vennégy ember – köztük egy rendőr – vesz-
tette életét, közel ezren megsebesültek. Az 
egészségügyi minisztérium közlése szerint 
318 ember került kórházba.hí
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Parakerékpáros pálya-világ-
bajnokságon vesz részt a 
hét végén Los Angelesben 

a csíkszeredai Novák Eduárd (ké-
pünkön) kerékpáros. A Tusnad 
Cycling Team kiválósága pénte-
ken a 4 km-es üldözőversenyben, 
szombaton az ezer méteres idő-
futamon és vasárnap a 10 km-es 
scratch futamon vesz részt. A 
csíkszeredai sportoló úgy érzi, fel-
készült a versenyre, és reményke-
dik egy jó eredmény elérésében.

„Nem hiszem, hogy valaha is 
jobban fel lettem volna készítve 
egy pályaversenyre. Ezt igazolják 
az utóbbi három olaszországi edző-
táborban elért teszteredmények 
is, ahol az olasz edzőm, Cristiano 
Valoppi vezényletével dolgoztunk” 
– áll a szerkesztőségünkbe Novák 

Eduárd által eljuttatott közlemény-
ben. A kerékpáros véleménye sze-
rint ezen a világbajnokságon a leg-

fontosabb, hogy jól versenyezzen, 
ez a viadal ugyanis egy jó felmérési 
lehetőség és egy indulási pont a 
nyári, londoni paralimpia előtt, így 
jelen pillanatban nem a győzelem a 
legfontosabb. „Nem elsődleges cél a 
világbajnokság, hanem egy indulási 
pont a paralimpia előtt. Meglátjuk, 
melyek lesznek az erősségeim és a 
gyengéim, és fel tudom mérni mi-
lyen szinten vannak a felkészülés-
ben az ellenfeleim” – írta a kétszeres 
világbajnok.

A csíkszeredai kerékpáros el-
lenfelei lesznek többek között a 
világcsúcstartó Jiri Jezek, de a brit 
Jody Cundy és a spanyol Roberto 
Alcaide is. Novák Eduárd néhány 
napja utazott el Los Angelesbe, 
hogy szervezete sikeresen át tud-
jon állni a 10 órás időeltolódásra.

KönnyűneK indult, nehéz lett a vége

Újból dobogón az SZKC
Kétgólos győzelmet aratott teg-
nap este a Székelyudvarhelyi 
KC férfikézilabda-csapata ha-
zai környezetben a román baj-
nokság 15. fordulójában a CS 
Caraş-Severin ellen. a találko-
zót az udvarhelyi gárda hétvégi 
ehF-kupa-mérkőzése miatt kel-
lett hétköznap megrendezni.

Sikerült visszavágnia a Vlad 
Caba által felkészített Szé-
kely udvarhelyi KC férfiké-

zilabda-csapatának a CS Caraș-
Severinnek az ősszel, idegenben, 
elszenvedett egygólos vereségért. 
Az SZKC trénere a tegnap esti 
mérkőzés előtt Orbán Leventére 
nem számíthatott, aki sérült, illet-
ve a légiós szabály miatt kimaradó 
Martin Johannsonra.

Remekül kezdte az SZKC a 
bajnoki mérkőzést, és hat perc le-
forgása alatt ötgólos előnyre tettek 
szert. A vendégek viszont nem 
adták fel, és a rutinosabb játéko-
sok vezérletével – Rohozneanu, 
Pîrîianu, Petrea – elkezdték a fel-
zárkózást. A hazaiak által diktált 
tempót viszont nem bírták a félidő 
végéig, és a szünetre az SZKC visz-
szaállította hatgólos különbséget.

A térfélcserét követően a ven-
dégek agresszív, kellemetlen véde-
kezésre váltottak át, amely azonban 
nem segített rajtuk. Az udvarhelyi 

gárda a 48. percig magabiztosan 
tisztes távolságban tartotta a vendé-
geket. Az utolsó tíz perchez érve egy 
kettős hazai kiállítás után viszont 
vérszemet kapott az Aihan Omer 
dirigálta vendégcsapat, és kettőre 
jöttek fel. A találkozó lélektani pil-
lanata az 57. perc volt, amikor az 
SZKC hálóőre, Ciobanu hetest fo-
gott, és ez megtörte a vendégek len-
dületét. A végén pedig még ember-
előnybe is kerültek a vendéglátók, 
így a nagyobb izgalmak a hajrára 
elmaradtak.

A fordulóban tegnap este még 
egy mérkőzést rendeztek, ame-
lyen a Temesvári Poli hazai pályán 
32–28-ra verte a Târgu Jiut. En-

nek köszönhetően az SZKC fel-
jött a dobogó harmadik fokára.

Vlad Caba a találkozót köve-
tően lapunknak elmondta: „50 
perc jó játékot 10 perc rossz kö-
vette. Ha a mutatott játékot vesz-
szük figyelembe, akkor ezt az ösz-
szecsapást 6-7 góllal kellett volna 
megnyerjük. Harcban vagyunk a 
3. helyért, de ez csak akkor sike-
rülhet, ha az első 50 percben mu-
tatott játékot játsszuk.” 

Eredmény, 15. forduló: Szé-
kely  ud varhelyi KC – CS Caraș-
Severin 28–26 (18–12). Az 
SZKC gólszerzői: Mihalcea, Rusia 
7-7, Kuzmanoszki 5, Adomnicăi, 
Tálas 3-3, Forea 2, Irakli 1.

50 percig jól ment az SZKC szekere, ezúttal ennyi elég volt fotó: balázs attila

Novák a parakerékpáros világbajnokságon

Sakksuli (5.)

hódolat a királynak
A sakkbábok erősségét pont-

rendszer határozza meg. A vezér 
(királynő) 9, a bástya (torony) 5, 
a futó (futár) 3, a huszár (ló) 3, a 
gyalog (régebbi nevén paraszt 
vagy fika) 1 pontot ér. A király 
nem kapott pontot. Talán azért, 
mert őfelségét védeni kell a fe-
nyegető mattok elől, de a játszma 
végén, főleg a gyalogvégjátékban 
főszerephez juthat. Ezt a cseh 
Mandler Arthur (1891–1971) is 
bizonyította az 1938-ban közzé-
tett művében, melyben világos in-
dul és nyer. Egyszerű kiszámolni, 
hogy mindkét gyalog 5 lépésben 
vezérré változik : 1.f4 b5 2.f5 b4 
3.f6 b3 4.f7 b2 5.f8V b1V és vi-
lágosnak csak annyi vigasza lehet, 
hogy ő kezdi a sakkadást. Ha a 
király leüti sötét gyalogját, akkor 
riválisa utoléri világos reménysé-
gét : 1.Kb7? Kb3! 2.f4 Kc4 3.f5 
Kd5 4.f6 Ke6 és jöhet a békekö-
tés. Mandler felismerte, hogy a 
király fegyvertárában nemcsak az 
oppozíció (szembenállás) létezik, 
hanem a kiszorítás és a ráterelés 
is. A megoldásban mindkettővel 
találkozunk: 1.Kd6!! Ka3! (1...b5 
után 2.Kc5 Kb3 3.Kb5 Kc3 4.Kc5 
Kd3 5.Kd5 Ke2 6.f4 és a gyalog 
egérutat nyer.) 2.Kc5!! Ka4 3.f4 
b5 4.f5 b4 5.Kc4! b3 6.Kc3!! 
Ka3 (Ráterelte a királyt az átvál-
tozási mező átlójára, így világos 
gyalogja sakkal változik vezérré.) 
7.f6 b2 8.f7 b1V 9.f8V+ Ka4 (9...
Ka2 10.Va8 matt) 10.Va8+ Kb5 
11.Vb7+ és sötét vezére nem so-
káig élvezte a sakktáblán való tar-
tózkodást.

hou yifan az új sztár
Női világbajnoki címének meg-

védése után (novemberben az 
indiai Koneru Humpyt győzte le 
6,5–2,5 arányban) a 18. éves kínai 
Hou Yifan (2605) csak 50%-os tel-
jesítménnyel járult hozzá Kína csa-
pat-világbajnoki aranyérméhez. A 
kínai kislány hamar túltette magát 
ezen a „sokkon”, és csúcsformában 
kezdte az idei évet. A 10 fordulós 
Gibraltár Sakkfesztiválon 8 ponttal 
(2872-es teljesítmény !) végzett az 
élen az angol Short társaságában, 
aki ellen az 1. helyért a villámjátsz-
mákban alulmaradt (0,5–1,5), de 
34 Élő-ponttal gazdagodott. Csak 
az indiai Sasikirantól (2700) ka-
pott ki, döntetlent ért el Adams 
(2724) és Mamedyarov (2747) 
ellen, és 7 legyőzöttjei között ta-
láljuk Almási Zoltán (2717), Pol-
gár Judit (2710), Le Quang Liem 
(2714) és Shirov Alexei (2710) 
szupernagymestereket is ! 

A 3. fordulóban az olasz Dvirnyy 
Daniyl (2492) 11 lépésben nyert 
a spanyol Sos Andreu Eric (2113) 
Caro Kann védelme ellen.

dvirnyy – Sos andreu
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Hc3 de4 

4.Fc4!? (4.He4 a főváltozat.) Ff5 
5.f3 ef3 6.Hf3 e6 (Sötét a Black-
mar–Diemer cselbe keveredett.) 
7.0-0 Hf6 8.Hg5 Fg4 9.Vd3 
(9.Hf7!? Ve7 10.Bf6 Fd1 11.Be6 
Kf7 12.Be7+ Ke7 13.Fg5+ Kd7 
14.Bd1 döntetlen színezetű, de 9...
Kf7?? 10.Vg4 vagy 9...Fd1? 10.Hd8 
Kd8 11.Hd1 világosra előnyös.) 
Vd7? (Jobb 9...Fe7) 10.Hce4 Fh5?? 
11.Bf6!! és sötét feladta (1–0).
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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
ELADÓ Székelyudvarhelyen, a 

Tom csa Sándor negyedben I. osztá
lyú, I. emeleti garzonlakás. Telefon: 
0743–831430.

ELADÓ Csíkszeredában I. osztá
lyú, II. emeleti, 2 szobás, saját kazán
nal rendelkező lakás a Testvériség su
gárút 4. szám alatt (a rendőrség mel
lett). Telefon: 0749–520550. (21285)

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

KIADÓ Csíkszeredban 30 m2, há
rom fázissal ellátott helyiség. Megfelel 
autószerelő- vagy lakatosműhelynek. 
Telefon: 0741–192687.

ELADÓ családi ház Csíkszent
ki rályon. Telefon: 0743–140661, 
0743–140659.

telek
ELADÓ Csibában, a templom mö-

gött 20 ár beltelek. Telefon: 0745–
012387.

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

ELADÓ 10 ár beltelek Marosvá
sárhely szomszédságában. CSERE is 
érdekel udvarhelyi vagy csíkszeredai 
telekkel. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 12 ár beltelek Csíkszent
ki rályon, valamint 10 ár beltelek a 
Fortuna lakópark szomszédságában. 
Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 12 ár beltelek Taplocán, a 
Rét utcában. Víz, gáz, villany, kanali
zálás a helyszínen. Telefon: 0722–
967539.

ELADÓ 12 ár telek Csibában 
alacsony áron. Telefon: 0741–
534730.

jármű
ELADÓ 1996os évjáratú Suzuki 

Vitara 2000 i, jó állapotban, forga
lomba beírva (négyajtós, ektromos 
ablakok, légzsák stb.). Irányár: 
3850 euró. Telefon: 0744–109145. 
(21265)

ELADÓ 2004es évjáratú, kétsze
mélyes, műanyag kóberes papucs 

Dacia, 2013 decemberéig érvényes 
vizsgával. Telefon: 0740–173187.

ELADÓ 1997es évjáratú Dae
woo Cielo kitűnő állapotban, 
meggypiros színben, benzin + gáz 
üzemelésű, érvényes műszakival, 
2012 márciusáig érvényes vizsgá
val. CSERE is érdekel kisebb autó
ra. Ára: 1450 euró. Telefon: 0744–
559649.

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf IVes, 1.6, benzines, 
Euro 4es, frissen behozva Német
országból, kérésre beíratjuk forga
lomba is. Extrák: ABS, ESP, négy 
légzsák, CDrádió, négy elektromos 
ablak, szervo, központi zár. Telefon: 
0741–534730.

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa 1.3 CDTi (dízel), 2+1 ajtós, Euro 
4es frissen behozva Németországból, 
gyönyörű állapotban. Extrák: ABS, EPC, 
négy légzsák, elektromos ablakok, CD
rádió, szervo. Telefon: 0722–967539.

vegyes

GYIMESKÖZÉPLOKON 60 éves 
kortárstalálkozó lesz 2012. február 
19-én. Érdeklődni a 0266–339775, 
0724–372444es telefonszámokon. 
(21286)

ELADÓK: bálázógépek, gereblyé-
lő gépek, új és használt körkaszák, 
ekék, traktorok, gabonavetőgép, le-
ge lő ta ka rí tó gép, me ző gazdasági gép-
al kat részek, favágógép, földfúrók, 
fa hasogatók. Telefon: 0742–289930, 
0742–998813.

ELADÓ Csíkszeredában háromka
rikás aragázkályha, új női és férfi pi
zsamák (10 lej), 2,20 m magas, szép 
fikusz (60 lej) új férfi szövet rendruhák 
(30–80 lej között), melegvízóra (20 lej). 
Telefon: 0266–322209, 0744–979723.

Érdekel fekete kandúr kiscica, 
fajcica is lehet, csak sötét színű le
gyen. Csíkszereda, 0748–116585.

ELADÓ Roland GW–7 profesz
szionális workstation szintetizátor 
jutányos áron, újszerű állapotban. Te
lefon: 0740–438336.

ELADÓ két 2000 x 600as világí
tó cégtábla akár feliratozva is. Tele
fon: 0720–799766.

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

szolgáltatás
Kéményseprést vállalunk modern 

eszközökkel. Telefon: 0746–656519. 
Web: www.kemenysepres.ro.

VÁLLALJUK területek felméré
sét, telekkönyvezését, megosztását, 
összevonását, kivitelezését és teljes 
körű ügyintézését. Nyugdíjasoknak 
20 százalék kedvezmény. Telefon: 
0722–967539.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 1997. 
február 9re,

BENEDEK BORBÁLA 

halálának 15. évfordulóján. Ma ma, 
nyugodjál békében! Szerettei – 
Szé kely udvarhely.

„A szeretet soha meg nem szűnik.”
(Szent Pál)

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
február 9re,

FODOR ZSUZSANNA

halálának 2. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. február 
9-én, csütörtökön 18 órakor lesz a 
csíkzsögödi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (21287)

elhalálozás

Fájdalomtól megtört szív-
vel értesítjük mindazokat, 
akik ismerték, tisztelték és 
szerették, hogy

PÉTER MARGIT
nyug. óvonő

életének 84. évében türelemmel 
viselt betegség után 2012. feb-
ruár 8-án elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait 2012. 
február 10-én 11 órakor búcsúz-
tatjuk a csíkszeredai állomás 
melletti régi temető ravatalozó-
jából, ezt követően 12.30 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
csík menasági temetőbe. Emlé-
ke legyen áldott, nyugodjon bé-
kében! A gyászoló család.

A Famos Rt.
– Székelyudvarhely, Vásártér utca 6. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez, ugyanazon cím alatt megvalósítandó Új 
bútorgyártó részleg létesítése termelékenység növelése céljából című tervét a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

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 megtartva 9 órától a cég székhelyén.
Napirendi pontok:

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

A Csíkmadarasi Közbirtokosság Ügyvezető Tanácsa
összehívja a közbirtokossági tagok közgyűlését  

folyó év február 25-én de. 10 órára a helyi kultúrotthonba.
Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, egy hét múl-

va, március 3-án megismétlődik.
Napirendi pontok:

– beszámoló a 2011-es évi tevékenységről;
– az ügyvezető tanács és az ellenőrző bizottság megválasztása;
– különfélék.

Belépésnél az érvényes zöld könyvecske felmutatása kötelező.
Vezetőtanácstagnak, illetve ellenőrző bizottsági tagnak jelent-

kezni lehet a közbirtokosság székhelyén 2012. február 13-tól febru-
ár 20-án 12 óráig. A jelentkezőknek az Alapszabály 21. szakaszának 
kell megfelelniük.

A szavazás az alapszabályzat 14. szakasza alapján történik.

 Közbeszerzés-képzés 
(Curs Expert achiziţii publice – cod COR:  214946)

Időpont: 2012. február 20–24. Csíkszereda
Előadók: a ROMÁNIAI EURÓPA INTÉZET (IER) 
bukaresti szakemberei
Jelentkezési határidő: 2012. február 13.

 Panzióvezető-képzés 
(Administrator pensiune turistică, cod COR: 515203)

Időpont: 2012. február 24.– március 25. között Csíkszeredában.
Jelentkezési határidő: 2012. február 17.

Jelentkezés és további információ: 
www.edutechconsulting.ro
Telefon: 0740–367023, e-mail: office@edutechconsulting.ro

MIHÁLY KINGA egyéni vállalkozó
– Szentegyháza, Mihail Kogălniceanu utca 19. szám alatti székhellyel –

értesíti az érdekelteket, hogy Lövéte szám nélkül található 37 096 m2-re 
vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – panzió építése céljából a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szük-
séges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása, a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 9779/2012.01.31 számú 
döntés értelmében. 

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

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés meg-
jelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám. 
Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A döntés megtalálható az ügynökség internetes oldalán: apmhr.anpm.
ro/reglementari/avizuldemediu
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hirdetésekRomániában jáRt az iiHF elnöke

Fasel elégedett volt a látottakkal

a Román jégkorong-szövetség 
(RjSz) és a Román olimpiai bi-
zottság (ROB) vezetőségének 
meg hívására kétnapos látogatást 
tett az országban René Fasel, a 
nemzetközi jégkorong-szövet-
ség (iiHF) elnöke. a svájci elöljáró 
ellátogatott brassóba is, ahol töb-
bek között megtekintette a 2013-
as téli európai ifjúsági olimpiai 
Fesztivál (Fote) helyszíneit is.

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Egyre nagyobb a tekintélye 
a hazai jégkorongnak és a 
szakági szövetségnek nem

zet közi szinten, ezt jelzi az is, 
hogy az RJSZ és a ROB vezetőinek 
meghívására kétnapos látogatást tett 
Romániában René Fasel. Az IIHF 
elnöke Tánczos Barna RJSZ és 
Octavian Morariu ROBelnökkel 
folytatott tárgyalásokat. Fasel prog
ramjában ugyanakkor szerepelt egy 
megbeszélés a kormányfővel is, ám 
Emil Boc hétfői lemondását követő
en tárgytalanná vált ez a találkozó.

Tánczos Barna lapunknak el 
mondta, a svájci elöljáró elége dett 
volt az itt látottakkal. „A brassói és 
BrassóPojánai FOTEközponttól 
el volt ragadtatva az IIHF elnöke, 
aki egyben a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság végrehajtó testületének 

tagjaként is szemrevételezte az ifjú
sági fesztivál helyszíneit. A FOTE 
rendezőbizottságával is tárgyalt, és 
arra az álláspontra jutottak, hogy 
még idén egy tesztversenyt tartanak 
Brassóban. Ez a lehetőségek szerint 
a decemberi U20as jégkorongvi
lágbajnokság lenne, melynek ren
dezését támogatná az IIHFvezető 
is” – mondta az RJSZ elnöke.

Jégkorongvonalon is elégedett 
Fasel az RJSZ tevékenységével. „A 
megbeszéléseken többször is ki
hangsúlyozta az IIHF vezető, hogy 
elégedett a hazai szakszövetséggel, 
mely az utóbbi időben nagyon 
aktív. A válogatott egyre többet 
szerepel nemzetközi tornákon, a 
MOL Liga pedig klubszinten emeli 
az RJSZ ázsióját, ugyanakkor a Bal
kán Ligát is támogatná a nemzetkö
zi szövetség” – mondta Tánczos.

René Fasel nem üres kézzel ér
kezett Romániába, noha az IIHF 
küldeménye már korábban meg
érkezett. „Százötven hokibotot 
kaptunk az IIHFtől, mely mellé 
a hazai szakszövetség ugyanennyi 
teljes felszerelést vásárolt. Ezeket 
az U10es csapatoknak osztjuk 
szét. Büszkén mondhatom el, hogy 
az elmúlt két év alatt összesen 250 
teljes felszerelést tudtunk szét
osztani, a tavaly százat az U12es 
csapatok kaptak” – nyilatkozta la

punknak az RJSZ elnöke. A svájci 
sportvezető örvendetesnek találta 
azt is, hogy sok év után két új fö
dött jégpálya is épült az országban, 
és azzal biztatta a hazai elöljárókat, 
hogy újabb központokat kell épí
teni ahhoz, hogy a sportág valóban 
fejlődni tudjon.

A sportbázisokkal kapcsolato
san Tánczos elmondta, ha minden 
a tervek szerint alakul, két év múl
va három új jégpályája is lehet az 
országnak. „Annak ellenére, hogy 
a gazdasági válság miatt megszün
tette a kormány a jégpályaépítési 
programot, két pályát készülünk 
befödni, egyet pedig építeni” – je
lentette ki Tánczos. Hozzátette, a 
kézdivásárhelyi pálya befödését a 
Kovászna megyei önkormányzat 
fontolgatja, a marosvásárhelyi pá
lya befejezésére idén is utalnak ki 
kormánypénzt, ez utóbbi befödése 
már csak a helyi tanácson múlik. 
„Sepsiszentgyörgyön egy pályá
zat kiírására készül a helyi önkor
mányzat, mely a csíkkarcfalvi pálya 
mintájára építene egy műjégpályát. 
A tervek készen vannak, remélem, 
hogy még az idén hozzálátnak az 
építkezéshez” – mondta az RJSZ 
elnöke.

René Fasel támogatásáról biz
tatta a hazai szakszövetséget, azt 
mondta, hogy minél több nemzet
közi jégkorongesemény rendezését 
kellene megpályáznia a hazai szak
szövetségnek mind válogatott, 
mind pedig klubszinten. „Fontos, 
hogy benne legyünk a világbajnoki 
körforgásban, rendezzünk Konti
nentáliskupát, mert így egyre több 
ország hokisai juthatnak el hoz
zánk, figyelnek fel ránk, és ezáltal 
érdeklődhetnek a honi sportolók és 
a sportág iránt” – mondta Tánczos. 
Hozzátette, a René Fasellel folyta
tott megbeszélésen szóba került, 
hogy a vierumäkii edzőképző 
központ diákjainak felajánlják a 
gyakorlatozás lehetőségét, amelyet 
a hazai jégkorongközpontokban 
végezhetnének el.

A válOgAtOttAké A főszeRep A nemzetközi szünet AlAtt

Tizenegy tornát rendeznek
noha a nemzetközi jégkorong-
szövetség (iiHF) naptárában a 
válogatottak számára van fenn-
tartva ez a hét, néhány bajnok-
ság nem áll le. európában vi-
szont a felnőttválogatottaknak 
négy-, az ifjúsági korosztályos 
csa patok számára hét tornát 
rendeznek.

Anemzetközi szünet heté
ben a szokásoknak meg
felelően a válogatottaké 

a főszerep, annak ellenére, hogy 
néhány bajnokság, köztük példá
ul az EBEL, nem áll meg. A hét 
második felében a Euro Hockey 
Tour (EHT) svédországi állo
mása következik, ez a legrango
sabb esemény Európában, mellette 

két Euro Ice Hockey Challenge 
(EIHC) tornát is rendeznek. Az 
EHT története során először ját
szanak nyitott pályás mérkőzést, 
az esemény helyszíne Helsinki lesz, 
ahol a finnek és az oroszok lépnek 
jégre szabadtéren.

Kijevben a házigazda Ukraj
na mellett a román, az olasz és a 
litván, Oszlóban a norvég, a fran
cia, a lett és a dán válogatott ját
szik EIHCtornát. Minszkben a 
fehérorosz, a német, a szlovák és 
a svájci csapat játszik barátságos 
tornát holnap és holnapután.

Kreuzlingenben a házigazda 
Svájc mellett a cseh, a finn, a né
met és a svéd U20as válogatott 
játszik mától vasárnapig. A dán 
és a norvég U16os válogatott 

Kristianssandban játszik egymás 
ellen három barátságos meccset 
pénteken, szombaton és vasárnap, 
a dániai Esbjergben a házigaz
dák, a fehéroroszok, a lettek és a 
norvégok U18as csapatai lépnek 
jégre mától szombatig. Poriban 
tegnap kezdődött és vasárnap ér 
véget egy U18as torna, melyen 
a házigazda finnek, a csehek, az 
oroszok, a svédek és az USA válo
gatottjai vesznek részt. Budapes
ten a magyar, a francia, az olasz 
és a szlovén U18as válogatottak 
játszanak a jégpalotában.

Két U17es tornát is rendeznek 
a héten, Hradec Královéban a cse
hek, a finnek, az oroszok és a své
dek, Füssenben a németek, a dánok, 
a szlovákok és a svájciak játszanak.

rené Fasel Octavian Morariu, ioan dobrescu és tánczos Barna társaságában
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HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Koncertek
A székelykeresztúri Polgári Fúvósze-

nekar koncertet ad ma este hét órától a 
helyi művelődési házban. A koncerten 
mazsorettcsoport is szerepel, a műsor 
keretén belül hagyományos induló fog-
nak elhangzani. Holnap este ugyancsak 
Székelykeresztúron este hét órától az 
ELKA épületében az Oktett zenekar ad 
farsangi koncertet.

Terülj, terülj, asztalkám!
Ma, illetve holnap délelőtt tíztől és 

tizenkét órától még megtekinthető a 
székelyudvarhelyi művelődési ház nagy-
termében a Terülj, terülj, asztalkám! című 
mesejáték, amelyet a Tomcsa Sándor Szín-
ház társulata ad elő.

Társastánc tanfolyam
Jövő szerdán este hét órától társastánc 

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

Felolvasás
Felolvasómaratont szervez a Hargi-

ta Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont és a Cimbora Gyermekek Klubja a 
székelyudvarhelyi városi könyvtárban szer-
dán reggel kilenctől este hétig. A 2009-ben 
elindított Mesemaraton folytatásaképpen, 
idén Arany János műveiből szerveznek ma-
ratoni felolvasást.

Kabaré
A parajdi közönséget szórakoztatja 

holnap este hét órától Nyakig pácban című 
előadásával a Hahota Színtársulat. A Ha-
hota egész estét betöltő műsorában klasszi-
kus bohózatokat, pergő, nevettető, várat-
lan fordulatokban gazdag jeleneteket lát-
hat a közönség. A korondiak rekeszizmait 
ugyanezen az estén hét órától a húszéves 
Gruppen-hecc kabarétársulat teszi pró-
bára. A XX-on is nevetni fox című, kabaré 
jeleneteket felvonúltató műsornak a helyi 
kultúrotthon szolgál otthonul.
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HIRDETÉS

A Csaba Királyfi Népfőiskola februári előadásai

A székelykapuk és 
a civil kurázsi

Holnap délelőtt ismét megnyitja kapuit Székelyudvarhelyen a Csaba Királyfi Nép-
főiskola. A Székely Pajzs Egyesület szervezésében, tíz órától kezdődő rendezvé-
nyen előbb Kovács Jenő értekezik a székely jelképek és a székely kapu témakör-

ben, őt Szőke László újságíró követi a Don Quijote és a civil kurázsi, avagy mit kezdhet egy 
település saját alvilágával című előadással. Az esemény látogatása ingyenes! Érdeklődni 
és jelentkezni a 0740–918023-as telefonszámon, illetve a szekelypajzs@gmail.com 
drótposta címen lehet.

A Haáz Rezső Múzeum kiállítása

Erdélyi magyar grafikák
Ma délután öt órától XX. 

századi erdélyi grafikák 
címmel nyílik kiállí-

tás a Háaz Rezső Múzeumban. A 
Székelykeresztúri Molnár István 
Múzeum gyűjteményéből származó, 
múlt századi erdélyi grafikákat bemu-
tató képzőművészeti tárlatot Kecskés 
Emőke, a székelykeresztúri és Vécsi 
Nagy Zoltán, a székelyudvarhelyi 
múzeum művészettörténésze nyitja 
meg. A kiállításon huszonhárom 
neves erdélyi képzőművész munká-
it lehet megtekinteni, többek közt 
Balázs Imre, Feszt László, Gy. Szabó 
Béla, Kusztos Endre, Muhi Sándor 
alkotásait. A megnyitón közremű-
ködnek a Dr. Palló Imre Zene- és 
Képzőművészeti Szakközépiskola ta-
nulói. A kiállítást március 11-ig lehet 
látogatni, hétköznapokon 9 és 17 óra 
között.

ma

Csütörtök
Az év 40. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 326. Napnyugta ma 17.33-
kor, napkelte holnap 7.27-kor. 

Isten éltesse 
Abigél és Alex nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög–latin eredetű Alex jelentése 

harcra kész férfi, a héber eredetű Abigél je-
lentése pedig az apa öröme. 

Február 9-én történt 
1849. A magyar szabadságharcban 

Bem József, az erdélyi magyar seregek fő-
parancsnoka Piskinél legyőzte a császári 
csapatokat. 

Február 9-én született 
1809. Jászay Pál történetíró, akadé-

mikus 
1909. Harald Genzmer német zene-

szerző 
1944. Kovács Lajos Jászai-díjas színész, 

érdemes művész 

Február 9-én halt meg 
1837. Hochmeister Márton. Könyv-

kereskedésük 1815-ig az egyetlen volt 
Erdélyben. A szebeni német színház apja 
költségén épült 1789-ben, és amikor 
1826-ban leégett, saját pénzén felsze-
reltette, bebútoroztatta. Hochmeister 
szülővárosának polgármestere is volt. 
Kolozsvári nyomdáját hálából egykori 
iskolájának, a kolozsvári római katolikus 
középiskolának adományozta.

1881. Fjodor Mihajlovics Dosztojevsz-
kij orosz író 

1899. Bartalus István zenetörténész, 
zenekritikus, népzenekutató, akadémikus 

1960. Dohnányi Ernő posztumusz Kos-
suth-díjas zongoraművész, zeneszerző

1979. Gábor Dénes/Dennis Gábor 
Nobel-díjas, magyar származású angol 
mérnök 

Helytörténeti évforduló
Kilencvenöt éve, 1917. február 9-én szü-

letett Magyarláposon dr. Csiszér Zoltán se-
bészorvos, orvosi szakíró. Székelyudvarhelyen 
is tevékenykedett.

a nap vicce

Így szól a doktor betegéhez a sikeres műtét 
után:

– Barátom, maga csak az erős szervezeté-
nek köszönheti, hogy végül meggyógyul.

Mire a beteg:
– Jó, hogy mondani tetszik. Már éppen fi-

zetni akartam a doktor úrnak!

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

para

– Itt felhúzom a sátrat, míg megtalálnak a hegyimentők!

www.parapista.com 
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skandi pályázati szelvény 2012. február 9.

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
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Baricz Gergővel reklámozza magát 
egy mobilszolgáltató 

Amagyarországi Telenor mobilszolgál 
tató több reklámfilmjében is szere
pel a borzonti Baricz Gergő, a tava

lyi magyarországi XFaktor tehetségkutató 
műsor harmadik helyezettje. A szolgáltató 
különböző kedvezményeit és eszközeit rek
lámozó filmek már láthatók a Beszélj és 
netezz kampány részeként. Baricz szintén a 
tavalyi XFaktorból ismert Kováts Verával 
közösen szerepel a szpotokban. 

Kováts Vera és Baricz Gergő fiatal koruk 
ellenére már most a közös jövőt tervezgetik, 
aminek egyszer része lesz a családalapítás is. 
Egyszer, de nem most! „A mély érzelmek elle
nére senki ne gondolja, hogy Veráék a közeljö
vőben közös gyermeket szeretnének” – tudtuk 
meg a lány menedzserétől. „Vera még középis
kolás, szeretne továbbtanulni és lediplomázni, 
addig pedig hallani sem akarok gyermekál
dásról!” – ezt pedig Kováts Zsolt, Vera édes

apja reagálta azokra a feltételezésekre, ame
lyek szerint a két fiatal szerelme egyet jelent 
egy közeljövőben történő gyermekvállalással. 
„Örülök, hogy Vera megtalálta a boldogságot 
Gergő oldalán, és tudom, hogy a srác érték
rendje is a helyén van, így nem kell attól tarta
nom, hogy olyant tesznek, aminek még nem 
jött el az ideje” – mondta az apuka, aki mind
két fiatal szakmai sikerére igazán büszke.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Eleinte túlnyomóan napos időre számítha
tunk, majd a déli óráktól észak felől megnö
vekszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. 
A változó irányú szél mérsékelt marad.

A fotót Bálint László készítette (2011-es Arc-élek pályázat). 

– Kérem, nyissa fel a csomagtartóját! 
– szólít meg hivatalos közönnyel a határát-
kelő rezzenéstelen arcú szolgája. A szívem 
a torkomban dobog. Félek. Nem a bőrönd 
aljában a zokniba csavart zacskó fű miatt. 
Nem is az értékes konyakokért, az unoka-
testvérem jóvoltából került a zárjegy nélküli 
cigarettával karöltve az utazótáskámba, a 
szépen összehajtott ingek és nadrágok közé. 
Ezek biztonságban vannak. 

A határőr a laptop-táskámra mutat. 
– Nyissa fel és kapcsolja be a számítógépét! 
– utasít erélyesen. – Lemerült – érkezik a 
replikám elcsukló hangon. – Milyen már-
ka? – kérdezi. – Acer – nyögöm gombóccal a 
torkomban. Sapkája alól szúrósan rám néz, 
hátraarccal visszasiet a fülkéjébe, majd rám 
mutatva súg valamit a számítógépet kezelő 
kollégájának. Az szó nélkül feláll és elindul 
felém. Izzadok, érzem amint homlokomon 
lecsurran egy forró verejtékcsepp. Izgalmam-
ban a nyakkendőmet kezdem babrálni. A 

gyanúsan méregető határőr közben előreszól, 
hogy engedjék le a sorompót. – Nekem befel-
legzett – fut át agyamon a helyzetelemzés. 
– Kérem, jöjjön velem – szólít fel a törvény 
embere, kiemelve hordozható számítógépe-
met az elegáns táskából. Beletörődve utána-
kullogok. Előreenged, majd becsukja utánam 
az ajtót. Rutinos mozdulattal laptop-töltőt 
vesz elő, majd ráköti a gépemet és megnyom-
ja az ezüstös bekapcsológombot. A windows 
betöltődése alatt a másodpercek óráknak tűn-
nek. Megjelenik az üdvözlőképernyő az eré-
lyes háttérzene kíséretében, majd a háttér és 
az ikonok is előtérbe kerülnek. Nyelek egyet. 
– Ez a Nightwish-album bizony illegálisan 
van letöltve – töri meg a csendet, miután né-
hányat kattint. Érzem, amint bilincs kattan 
a hirtelen hátracsavart csuklómon.

– Mióta a fájlcsere és letöltés illegális, 
maga a tizenötödik – szól elégedett vigyor-
ral az arcán, majd a falhoz lép és besatíroz 
egy kockát a 2013-as naptárban.

Jövőkép
     villanás n Tamás Attila
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