
Digitalizálják a mezőgazDasági regisztereket

Készül az agráradatbázis
Mindenre kiterjedő elektronikus mezőgazdasági regiszter-adatbázis létrehozásán dolgozik 

a polgármesterekkel és agrárszakemberekkel közösen Hargita Megye Tanácsa – közölte Borboly 
Csaba, a megyei önkormányzat elnöke. Az agrárregiszterek digitalizálása ráadásul hargitai 

javaslatra az új kormányprogramba is bekerült. > 6. oldal

Csíkdánfalvi panoráma a Madicsa-patak irányából. Megyeszinten is tisztáznák a birtokviszonyokat fotó: domján levente

Kire szavazzunk?
Hevült gondolatsorokkal va

lahogy összefércel egy beszédet 
önjelölt politikusunk, de a konkré
tumokról, a megoldásokól beszélni 
már sokkal nehezebb. Ha 
ezeket rendszerezni is kell, 
akkor nagyon kevesen ma
radnak azok, akiknek van mon
danivalójuk. Ezekre kell szavazni.  
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 Isán István Csongor

elszigetelt tanyavilág

Ki takarítsa 
Kovácspéter útját?
Nem végez heti el a megyei ta

nács, de támogatná a Kovács
péterbe vezető út járhatóvá tételét. 
Gyergyószentmiklós veze
tője úgy látja, ez nem a város 
feladata. A napokig elszige
telt tanyavilág felé egy vállalkozó 
saját pénzén nyitotta meg az utat.

Mozgalom egy jobb 
Udvarhelyért 543Befejeződő felújítási 

munkálatok
Alfalu – Tizennyolc év után 
Gállt új elnök váltja

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3529î
1 amerikai dollár USD 3,2831ì
100 magyar forint HUF 1,4887î

hatos lottó

ötös lottó
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utcára vonultak 

ACTA-stop 
Csíkszeredában is
Csupán harminc résztvevője 

volt az ACTAellenes tün
tetésnek Csíkszeredában. A de
monstráció jóval hangsúlyosabb 
volt más erdélyi városokban, de 
országszerte, sőt világszerte több 
ezren vonultak utcára attól való 
félelmükben, hogy a ha
misítás elleni kereskedelmi 
megállapodás ellehetetleníti 
a zenék és filmek internetről törté
nő ingyenes letöltését.
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los angeles-i verseny

Novák Eduárd 
világbajnok

A csíkszeredai Novák Károly 
Eduárd megszerezte harma

dik világbajnoki címét, miután 
megnyerte pénteken a négy kilo
méteres üldözőversenyt a Los An
gelesi parakerékpáros pá
lyavilágbajnokságon. Egy 
nappal később az ezerméte
res időfutamon a csíki kerékpáros 
a harmadik helyen zárt.

a megye megúszhatja

Elbocsátások 
a postánál

Az IMF azt kéri a kormánytól, 
kezdjen leépítéseket a postá

nál; legalább 600 alkalmazottat el
bocsátanak március végéig, 135tel 
csökkentik a postahivatalok 
számát. Barti Tihamér, a Har
gita Megyei Posta igazgatója 
szerint elbocsátásokra a megyében 
egyelőre nem kell számítani.
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Világszerte február 11-én Vonultak utcára 

ACTA-stop Csíkszeredában is

35 különleges terméket pontozott a mester 

Sajtmustrán 
bizonyíthattak a gazdák

Csupán harminc résztvevője volt 
az ACTA-ellenes tüntetésnek 
Csíkszeredában. A de monstráció 
jóval hangsúlyosabb volt más 
erdélyi városokban, de ország-
szerte, sőt világszerte több ezren 
vonultak utcára attól való félel-
mükben, hogy a hamisítás elleni 
kereskedelmi megállapodás (an-
golul Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement, ACTA) ellehetetleníti 
a zenék és filmek internetről tör-
ténő ingyenes letöltését.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Aközel kétszáz jelentkező 
közül, akik a Facebook kö-
zösségi portálon közzétett 

felhívásra reagálva jelezték rész-
vételi szándékukat a csíkszeredai 
ACTA – hamisítás elleni kereske-
delmi megállapodás elleni csendes 
tüntetésen, csupán harminc de-
monstráló gyűlt össze szombaton 
délután a Szabadság téren. 

A demonstrálók attól tarta-
nak, hogy az egyezmény ellehetet-
leníti a zenék és filmek internetről 
történő ingyenes letöltését és fo-
kozhatja az internet állami ellen-
őrzését. A tiltakozók választása 
nem véletlenül esett február 11-
re, ezen a napon Európa-szerte 
tüntettek az ACTA ellen. 

A résztevők között olyan is 
akadt, aki január 26-tól, attól a 

naptól, hogy 22 EU-tagállam, 
köztük Románia, aláírta az 
ACTA-dokumentumot, dacból 
és csak azért is, kizárólag illegális 
– azaz eredetileg jogdíjas – tartal-
makat “fogyaszt”. 

A délután öt és tíz óra közötti 
időszakra meghirdetett demonst-
ráció a csikorgó csíki hidegben alig 
egyórásra sikeredett, ez idő alatt 
előkerült néhány Guy Fawkes-
maszk, amely az értelmezés szerint 

az elnyomás, a zsarnokság elleni, 
illetve az elégedetlenséget és rend-
szerkritikát kifejező szimbólum, 
amely napjainkban összefonódik a 
globalizáció-, bank-, a politika- és 
cenzúraellenes mozgalmakkal.

A Szabadság téren a tartal-
mak ingyenes letöltése mellett és 
a torrent-oldalak ellehetetlenítése, 
megszüntetése ellen tartott de-
monstráció csendben, incidensek 
nélkül zajlott.

mi az acta?

A hamisítás elleni kereskedelmi egyezmény egy nemzetközi megálla-
podás, amely hivatalosan azt a célt szolgálja, hogy az interneten terjedő 
kalóztartalmakkal szemben hatékony fellépést tudjanak megvalósíta-
ni. Az ACTA hasonló az Interpolhoz, amely a különböző országok 
közti, a határokon átívelő nyomozást segítő rendőrségi együttműkö-
dés, de amíg az Interpol nem sérti a tagországok polgárainak jogait 
és nem figyeli meg az összes állampolgár hétköznapi tevékenységeit, 
az ACTA más természetű. Bár az ACTA-t aláíró tagországoknak jó-
formán nem is kell módosítaniuk a meglévő törvényeiket, az ACTA 
mégis roppant aggályos jelenség. Az ACTA nevében az internetezők 
adatforgalmát monitorizálhatják, az illegális tartalmakért pedig bár-
kit a törvény elé citálhatnak, miközben megítélés kérdése, hogy mek-
kora szigorral tekintenek arra, mi az illegális tartalom, illetve, hogy mi 
minden esik ebbe a kategóriába. Az új rendszer révén az internet az 
állami hatóságok ellenőrzése alá kerülne.

A tiltakozó akciók egyik oka, hogy az ACTA néhány éve nagy-
részt titokban készült, és egyes országok szintén titokban írták alá. 
A legnagyobb port kétségkívül Kader Arif lemondása kavarta: a 
szocialista EP-képviselő raportőrként részt vett a szerződés előkészí-
tésének folyamatában. 

Guy Fawkes-maszkos demonstrálók a Szabadság téren. Szabad és felügyelettől mentes internetet akarnak fotó: tamás attila

Kiss Ferenc sajtmester székely gazdák házi termékeit pontozza fotó: domján levente

Körkép
csík
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> Engedély a feltárásra. Összhang-
ban a 2003/85-ös számú jogszabály, a bá-
nyatörvény vonatkozó előírásaival, az Or-
szágos Ásványvagyon Ügynöség elnöke a 
2012/12-es rendeletével jóváhagyta a Csík-
szereda területén végzendő ásványvízfeltá-
rást. A Hivatalos Közlöny február 8-i szá-
mában megjelent rendelet a 2012/15054-es 
feltárási licencre vonatkozik, az átruházó az 
ügynökség, Csíkszereda Megyei Jogú Város 
pedig ügykezelői minőségben szerepel a 
rendeletben.  Mint ismeretes, Csíkszereda 
nagyszabású főtér-felújítási munkálatainak 
részét képezik a majdani borvízkutak, a 
források feltárása viszont feltételezi a szó-

ban forgó engedélyt is. A most megjelent 
rendelet révén elhárult minden akadály a 
feltárás útjából, ám a kitermelés szükségessé 

teszi majd egy újabb engedélyeztetési eljárás 
lefolytatását.

> Felújították a kecseti művelődési 
házat. Most már megfelel a közösség igé-
nyeinek a kecseti művelődési otthon, már 
csak a létesítmény konyhájának felújítása 
várat magára – hangzott el Antal István 
RMDSZ-képviselő és Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök hétvégi, kecseti láto-
gatásán. A politikusok azokat a felújítási 
munkálatokat akarták ellenőrizni, ame-
lyeket a megyei önkormányzat 48 ezer 
lejjel támogatott. A kecseti kultúrház 
konyhájának rendbetételéhez szükséges 

további hétezer lej előteremtésében is a 
helybéliek segítségére lesznek – ígérték az 
elöljárók.hí
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Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Míg pénteken a nagykö-
zönség kóstolgathatott 
az elmúlt négy nap alatt, 

a megyei tanács sajtkészítő tanfo-
lyamán elkészített sajtféleségekből, 
addig a megyeháza alagsorában már 
valódi sajtmustrán mérhették össze 
termékeiket a tavalyi képzésen részt 
vevő Hargita megyei sajtkészítő 
gazdák. A Kiss Ferenc kőrösladányi 
sajtkészítő mester által vezetett 
bírálóbizottság a rögtönzött ver-
senyen több mint 35 sajtféleséget 
kóstolt végig. A haladók táborába 
tartozó sajtkészítők otthon készí-
tett munkáit négy kategóriában –, 
lágy, félkemény és kemény sajtok 
kategóriájában, valamint sajtkülön-
legességek csoportjában – pontoz-
ták és osztályozták. 

A sajtkülönlegességek kategóri-
ájában a legjobbnak a székelydályai 

Fülöp Pintér Anna bivalyjoghurtját 
találta a zsűri, míg a második hely-
re a kénosi Mózes Enikő joghurtja 
került. A lágy sajtok kategóriájában 
az első helyezettnek járó elismerő 
oklevelet a homoródalmási Sándor 
Kálmán Huba rúzskultúrás sajtjáért 
kapta, míg a második helyre – azo-
nos pontszám alapján – megosztva 
Csiszér Ildikó érlelt, krémes állagú 
bivalygomolyája és Csergő Ervin 
krémtúrója került. Félkemény saj-
tok kategóriájában a legjobbnak 
ugyancsak Sándor Kálmán Huba 
sajtja bizonyult, míg a második 
helyre a csíkjenőfalvi Kedves Tamás 
sajtját sorolta a zsűri. A harmadik 
díjat Csiszér Ildikó bivalysajtja vitte 
el. A kemény sajtok között Kedves 
Tamás sajtja tarolt, a második he-
lyezettnek Hegyi Ferenc forrázott 
sajtja bizonyult. A harmadik he-
lyezést Fülöpné Pintér Anna érlelt 
bivalysajtja kapta.
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Körkép
csík

A minap olvasom, hogy az egyik politikus tenni akar 
„emberi méltóságunk elismertetése, jogaink kiteljesedése, 
számkivetettségünk befejezése” érdekében. Ha megenge-
dik, tegyünk egy kis filozófiai kitérőt. Kant értelmezése 
szerint az egyén autonómiája (hogy képes felismerni az 
egyetemes erkölcsi törvényt, amelynek egyben alávetettje 
is) a méltósága. Ezt a méltóságot Istentől kapta teremté-
sekor. A keresztény értelmezések szerint a gondoskodás-
ban is emberi méltóságunk jut kifejezésre. A jogi értel-
mezés szerint az emberi méltósága azt jelenti, hogy az 
embernek van egy olyan szférája, amibe nem szabad be-
avatkozni (önazonossághoz való jog, cselekvési szabadság 
stb.). Vagyis az emberi méltóság nagyon fontos dolog, és 
mindenkinek kötelessége tiszteletben tartani, érte csele-
kedni. Jogaink kiteljesítése szintén fontos célkitűzés. Be 
kell látnunk azonban, hogy jogaink megszerzésének fo-
lyamata sosem egy beteljesedő folyamat, hanem inkább 
egy út, amin megyünk végig, egy olyan tevékenység, ami-
nek itt a világban nincs vége. A nyilatkozat számkive-
tettségi részét nem igazán értem, talán az ígéret földjére 
vezetne a nyilaktozó, nem tudom.

A fennti elmélkedés után lássuk hétköznapi szinten, hogy 
miről is beszélt az említett nyilatkozó, aki egy politikai moz-
galom egyik helyi szervezetének vezetője. Azt állította, hogy 
küzdeni fog azért, amiért mindenkinek küzdeni erkölcsi kö-
telessége. Megteszi azt, ami nem a közéleti szereplés, hanem 
annak a szükségességét képező indok. A hallgatóinak annyit 
mondott, hogy célja a közjó, és a jogalkotás folyamatának 
pozitív irányba való befolyásolása. Megnéztem volna, hogy 
ennek az ellentétét miként tudja tálalni a szavazópolgárok 
közösségének. Végül is egy helyi döntéshozásban érdekelt sze-
mélyről beszélünk, aki sem államfőnek nem készül, sem al-
kotmánybírának nem melegít, ahol talán a fenti alapelvek 

felsorolása nyomán kell kivirágoztatni egy beszédet. Az igaz-
ság az, hogy politikusaink ( főként most, hogy egy ilyen meg-
nevezésre a kandidátusok száma növekszik) szeretnek nagyot 
mondani, valamit, amit hátha megkönnyez a hallgatóság. 
Hallgatóság, aki – vélik – biztosan elvárja, hogy ők most 
valami szépet mondajanak, valami nagy ügy szolgálatába 
álljanak. Közben meg falusi, vagy városi tanácsosok akarnak 
lenni. Ebben a szerepben pedig a legnagyobb politikai ügyek, 
a kis problémák megoldásai. És ezekről kell tételesen beszélni. 
Az emberi méltóság, igen, az jó, minden politikus kell védel-
mezze, a kérdés miként fogja ezt megtenni az adott telepü-
lésen? Ennél a mikéntnél sok önjelölt politikus honfitársunk 
felsül. Régi könyvek előszavából kiszedett idézetekkel és hevült 
gondolatsorokkal még csak valahogy összefércel egy beszédet 
önjelölt politikusunk, de a konkrétumokról, a megoldásokól 
beszélni már sokkal nehezebb. Ha ezeket rendszerezni is kell, 
akkor már nagyon kevesen maradnak olyanok, akiknek van 
mondanivalójuk. Ezeket kell megszavazni.  

Kire szavazzunk?
     NÉZŐpoNt n Isán István Csongor

hargitanépe

Az egy hónappal ezelőtti ál-
lapotokhoz viszonyítva telje-
sen átváltoztak a csíkszeredai 
kórházban akkor még építőte-
lepnek látszó, ma már teljes 
mértékben megújult osztályai, 
épületrészei. A szülőszobák és 
az újszülött osztály kivételével a 
többi felújított részlegen már 
a gyógyító munka zajlik.

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

Kifelejtette a tervező a műtő 
tervezésénél a ventilációs 
rendszert, annak hiányá-

ban viszont a szülészeti osztállyal 
egy emeleten kiképezett új, minden 
tekintetben korszerűnek mondható, 
a császármetszések elvégzésére alkal-
mas műtő egyelőre használhatatlan. 
Dr. Demeter Ferenc kórházmene-
dzser szerint minden bizonnyal két-
három hetet vesz igénybe, amíg meg 
lesz a ventilációs rendszerre a finan-
szírozás, és be is szerelik azt, addig vi-
szont a szülőszobák sem költözhet-
nek fel eddigi helyükről a számukra 

újonnan kiképezett helyiségekbe, 
azok ugyanis a műtőtől nem választ-
hatók el. Pénteken a szülőszobák 
szomszédságában, a járóbeteg-ren-
delők fölé épített új részben helyet 
kapó újszülött osztály sem költözött 
még be, ők az oxigénrendszer besze-
relésére vártak.

A többi felújított osztályon már 
minden kórteremben betegek fe-
küdtek – teljesen új külsőt kapott az 
urológia, a szülészet, a nőgyógyászat, 
a gasztroenterológia és persze a sür-
gősség is, amely a mentőbeálló felől 
egy új résszel is bővült: itt kapott 
helyet a betegek fogadására szolgáló 
helyiség, illetve a hozzátartozók szá-
mára kialakított váróterem. Ez az új 
rész fölött is kész van már a szintén 
most épített, tágas személyzeti öl-
töző, amelyben egyelőre még a régi 
vasszekrények jelentik a berendezést, 
a tervek viszont kész vannak már az 
új bútordarabokra. 

A kórház intergált járóbeteg-
 rendelőjében pénteken még a fo-
lyosóra elhelyezett székeken vára-
koztak a betegek, de már zajlott 

a váróteremként szolgáló, ám a 
felújítás alatt a munkások rendel-
kezésére bocsátott helyiség kiürí-
tése, így az ismét váróterem lesz. 
Újdonság az is, hogy kidolgozás 
alatt van a járóbeteg-rendelőkbe 
jelentkező betegek számára az elő-
jegyzéses és sorszámos rendszer, 
illetve a kórházban fekvők számá-
ra a „tárcarendszer” bevezetése. Ez 
utóbbi azt jelenti, hogy a betegek 
izoterm, azaz hőszigetelő tárcák-
ban – amelyekben elfér a leveses, a 
második fogásos, illetve a desszertes 
edény és az evőeszközök – kapják a 
meleg ételt. 

– Ezekben a tárcákban lévő 
edényeket a konyhán feltöltik, a 
szerkezetet lezárják és minden be-
tegnek az ágyához viszik. A rend-
szer egyik nagy előnye, hogy ezzel 
kiküszöbölhető az, amit többször 
is jeleztek a betegeink: hogy hide-
gen jut hozzájuk például a vacso-
ra – magyarázta Demeter Ferenc, 
aki szerint minden feltétel adott 
ahhoz, hogy jövő héttől a tárcás 
rendszer már működjön is. 

CsíkszeredaI kórház

Befejeződő felújítási munkálatok
szentmIse a betegek vIlágnapján

Bízni Istenben 
és akarni a gyógyulást

„Átváltozott” kórházi folyosó. A legtöbb felújított osztályon már gyógyítanak fotó:  csíki zsolt

A betegek világnapján celebrált somlyói szentmise. Hittel gyógyulók fotó:  csíki zsolt

A Szűzanya lourdes-i jelenésé-
nek napját, február 11-ét II. Já-
nos Pál pápa húsz évvel ezelőtt 
a betegek világnapjává nyilvá-
nította. A csíksomlyói kegy-
templomban szombat délelőtt 
mutattak be ünnepi szentmisét 
a betegekért és az őket ápoló-
kért, gondozókért.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A betegek világnapja alkal-
mából celebrált szent-
misét szombat délelőtt 

Tamás József püspök a zsúfolásig 
megtelt csíksomlyói kegytemp-
lomban. Szentbeszédében Boros 
Károly felcsíki főesperes Szűz Má-
riát követésre méltó eszménykép-
ként állította hallgatósága elé. 

„Ahogy Mária felkereste Er-
zsébetet, hogy segítségére legyen, 
ugyanúgy Isten minket is meg-
szólít, hogy segítségére kegyünk 
embertársainknak. Hiszen Isten 
számára nincs „leírt” ember, bíz-
nunk kell Istenben, és akarnunk 

is kell a gyógyulást. Az Istenbe 
vetett hit és bizalom mellett a má-
sik nagyon fontos tényező a gyó-
gyulásban a saját akarat. A jó úton 
maradni, oda visszatalálni Isten 
segítségével és saját akaratunkból 
kell” – hangsúlyozta a szónok. 

A betegség mellett az öre-
gedés is sok nehézséget hoz az 
ember életébe, de „az Isten és 
magunk közötti szeretet fenn-
tartása, a lélek visszaemelése Is-
ten szeretetének fényébe széppé 
teheti ezt a nehéz időszakot is. 
Ennek a szeretetnek a megélé-
séhez nyitott lélek szükséges, el 
kell csendesedni, hiszen csend-
ben érlelődik meg a lélek. Szen-
vedés, kereszt nélkül nincs meg-
váltás, a keresztünket pedig nem 
nyűgnek, nem büntetésnek, ha-
nem feladatnak kell tekintenünk” 
– figyelmeztetett Boros Károly 
főesperes. 

A szentmise végén kiszolgál-
tatták a betegek szentségét: az ima 
után szentelt olajjal kenték meg a 
betegek homlokát és kezét.
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gyergyó

Körkép

> Batthyány-bál. Alkalmat adni a di-
ákoknak, hogy bemutassák színpadi te-
hetségüket, lehetőséget teremteni, hogy 
testvériskolák küldöttségei találkozzanak, 
erősíteni a tanár-szülő kapcsolatot és meg-
köszönni a tanintézményt támogatók se-
gítségét – ezen célok összessége szülte a 
Batthyány-bál ötletét, a Batthyány Ignác 
Technikai Kollégium farsangi ünnepségét. 
A sorban második alkalommal megszerve-
zett esemény a művelődési házban tartott 
előadással kezdődött: közel száz diák állt 
színpadra humoros jelenetekkel, különböző 
stílusú dalokkal, a Hevesi Eötvös József Kö-
zépiskolát pedig a tanintézmény két diákja 

képviselte. A bált ezúttal az Astoria Szálló 
vendéglőjében tartották meg, itt a hevesi 
testvériskola küldöttsége, a házigazda intéz-
mény tanári kara, a szülők, a támogatók és a 
diákság képviselői mulattak együtt.

> A nagykorúsítás ideje. Szalagavató ün-
nepségeket tartanak a tanintézményekben, 
ünnepi műsor és mulatság mellett a tizen-
kettedikes diákok megkapják a nagykorúvá 
válásukat jelképező maturandus-szalagot. 
Az elmúlt hétvégén a gyergyószentmiklósi 
Gépgyártó Iskolaközpontban 99 diákot, a 
Salamon Ernő Gimnáziumban pedig 140-et 
ünnepeltek. A szokáshoz híven tizenegye-

dikes diáktársaik búcsúztatták a végzősöket 
a Batthyány Ignác Technikai Kollégium-
ban is, ahol 115 diákot nagykorúsítottak. 
A Gyergyói-medence többi iskoláiban sem 

marad el ez az iskolai ünnepség, az alfalvi 
Sövér Elek Iskolaközpontban 17 diákot kö-
szöntöttek, a ditrói Puskás Tivadar Líceum-
ban 24 nagykorúsítására készülnek. hí
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TiszTújíTás az alfalvi RMDsz-ben

Tizennyolc év után Gállt új elnök váltja
alig egy hónap alatt megkét-
szereződött az alfalvi RMDSZ-
tagok száma – szombaton 273 
személy vett részt a tisztújító 
közgyűlésen. A sértegetésektől 
sem mentes megmérettetésen 
Szakács László-Levente kilenc 
szavazatnyi különbséggel nyert 
Gáll Mihállyal szemben.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Megcsúfolták az RMDSZ-t. 
Erre kell egyet aludjak, 
aztán elmegyek misére, 

s csak utána nyilatkozom – így 
fogadta az RMDSZ-tisztújítás 
után a szavazatszámlálás ered-
ményét Gáll Mihály. Kilenc sza-
vazattal kapott kevesebbet, mint 
kihívója, így tizennyolc éve tartó 
RMDSZ-elnöki munkáját nem 
folytathatja. 

Szakács László-Levente, aki a 
többség bizalmát nyerte el, a Har-
gita Népének azt mondta: 

– Szoros eredmény született. 
Nehéz volt, hiszen olyan elle-
nében indultam, aki a szervezet 
megalakulása óta az élvonalba 

tartozott. Fontos számomra, 
hogy nemcsak az elnök lett új, 
hanem a választmány is, hu-
szonegy ambiciózus, többnyire 

fiatal polgár alkotja. Együtt lá-
tunk munkához: bővíteni kell 
a tábort, felkészülni a választá-
sokra és javítani az alfalvi köz-
hangulatot. 

A Bende Sándor területi 
RMDSZ-elnök vezetésével zaj-
ló szombati RMDSZ-gyűlésen 
273 személy vett részt. Elhang-
zott, míg tavaly 136 tagja volt az 
alfalvi szervezetnek, e szám alig 
egy hónap alatt megduplázódott. 
Bár volt, aki kérte, hogy csupán a 
„régiséggel rendelkezők” szavaz-
hassanak, erre az alapszabályzat-
ban nem volt semmiféle kikötés. 
Gál János iskolaigazgató úgy vél-
te, a véleménynyilvánítás vágya 
ösztönözte az embereket, hogy 
taggá váljanak, akárcsak őt, aki 
szerint az RMDSZ nem növelte 
tekintélyét, inkább halványodott 
a hosszú évek során, s ezen kell 
változtatni: „A szervezet úgy el-
halványult, hogy egyszemélyes-
nek is lehet nevezni, szükség van 

új arcokra, új színekre, elképze-
lésre, csapatépítésre” – fogalma-
zott az igazgató. 

Gáll Mihály megvalósításait 
sorolta: többször is szóba került 
a művelődési ház, amelynek élé-
ről nemrég távolította el Gállt az 
önkormányzat, Szakács Levente 
terveit részletezte, a hozzászólok 
pedig azt hangoztatták, számuk-
ra legfontosabb, hogy javuljon 
az alfalvi közhangulat: „Mi, a fa-
lusiak úgy jártunk, hogy egymás 
ellenségei lettünk anélkül, hogy 
egymás ellen vétettünk volna.” 

Az elnöki beszámoló, az alap-
szabályzat módosítása, a jelöltek 
programjának bemutatása után a 
jelenlévők megválasztották a hu-
szonegy tagú választmányt – a sor 
élére Szekeres Ferenc, Vaszi Lász-
ló, Vizoli Vilmos került –, majd 
az elnökjelöltekre leadott szava-
zatokat megszámolva és újraszá-
molva hirdették ki Szakács László 
Levente győzelmét. 

elszigeTelT Tanyavilág

Ki takarítsa Kovácspéter útját?
A megyei tanács nem végez-
heti el, de támogatná a Kovács-
péterbe vezető út járhatóvá 
tételét. Gyergyószentmiklós 
vezetője úgy látja, ez nem a 
város feladata. A napokig el-
szigetelt tanyavilág felé egy 
vállalkozó saját pénzén nyi-
totta meg az utat.

B. K.

Az erős havazás tette lehe-
tetlenné a Gyer gyó-
szent miklóshoz tartozó 

Ko vácspéter tanyavilág megkö-
ze lítését négy napon át. A hat 
ki lo méternyi torlasz három csa-
ládot, a tanyavilág állandó lakóit, 
illetve az ott birtokkal rendel-
kezőket akadályozta a közleke-
désben. Kovácspéter a Gyer-
gyó szentmiklóst Balán bányával 
összekötő megyei út mentén ta-
lálható, ám ezt az útszakaszt már 
korábban lezárták a forgalom 

előtt, többnyire csak kirándulók 
és a tanyára igyekvők használták. 
Az amúgy is megrongálódott út-
testet most a hó tette teljesen jár-
hatatlanná, mígnem pénteken és 
szombaton egy vállalkozó saját 
pénzén takaríttatta el a havat.

Pál László, akinek birtoka van 
a tanyán, elmondta, nem ritkaság, 
hogy a hó elszigeteli az ott élőket 
a külvilágtól, azon sem rágódik, 
hogy az ő pénzén kellett járhatóvá 
tenni az utat.

Az út megyei, a tanya Gyer-
gyószentmiklóshoz tartozik. 
Mi vel a megyei tanács költségve-
téséből nem tud pénzt fordítani 
egy lezárt útra, hosszabb távon a 
megoldást az út felújítása jelen-
tené. A terv már elkészült, a me-
gyei önkormányzat meg is írt egy 
15 millió euró összértékű uniós 
pályázatot, amely nyert, ám a 
szerződéskötés forráshiány miatt 
késik.

– Természetesen megoldást 
kell keresnünk az ott élők segíté-
sére. Ennek lehetséges módja az, 
hogy Gyergyószentmiklós pol-
gármestere a megyei katasztrófa-
védelmi bizottság jóváhagyásának 
megszerzése után igényeljen rend-
kívüli támogatást Hargita Megye 
Tanácsától, és akkor mi 10–20 
ezer lejjel hozzájárulunk a gáz-
olaj költségeihez, hogy legalább 
Gyergyószentmiklós felől legyen 
megközelíthető a település. Ezt 
törvényes és életképes megoldás-
nak tartom – nyilatkozta Borboly 
Csaba tanácselnök.

A lehetőségről Mezei János 
polgármestert is megkérdeztük.

– Mindenki végezze el a saját 
dolgát. Gyergyószentmiklósnak 
nincs kapacitása többletmunkát 
felvállalni, a megyei tanácshoz 
tartozó útszakaszokat tisztítani. 
Ami rá hárul, azt tisztességgel 
végzi – közölte.

Kiegyensúlyozott szavazás. Kilenc a különbség fotó: balázs katalin

Nyolcvan jelmezes a civilek bálján. Volt francia ruhakölte-
mény, skót pár és arab sejkek ropták, spanyol lány győzelemre kész torre-
ádor oldalán díszelgett, cicákat, pillangókat, bohócot, török agát és görög 
uzsorást is köszönthettek a tizedik alkalommal összesereglett civil bálo-
zók. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület, három gyergyószentmiklósi kórus, az 
„ősfigurások” és a cukorbetegek egyesületének tagjai ünnepeltek együtt 
pénteken a Szilágyi vendéglőben, ahol a sorsjegy fődíját, egy Porzsolt Er-
zsébet által festett akvarellt a névnapját ünneplő Kémenes Elvira nyerte. A 
farsangolás fáradalmait vasárnap szalonnasütéses gyalogtúrával oldották a 
résztvevők. fotó:  vadász szatmári istván
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> Péntek esti karaoke-vébé. A Har-
gita Népe Udvarhely, az Udvarhelyi Hír-
portál és a G. Music Pub szervezésében, 
nagyszerű hangulatban bonyolították 
le pénteken az első karaoke városi baj-
nokságot. Diákoknak szólt a verseny, 
melyre a helyszínen is lehetett nevezni, 
és összesen tizenegy versenyző mérte ösz-
sze énektudását. A zsűri két fordulóban 
pontozta a versenyzőket: az énekhangot, 
a megjelenést és az előadásmódot egy-
aránt figyelembe vették. Egyetlen ver-
senyző sem ment haza nyeremény nélkül, 
hiszen a polgármesteri hivatal jóvoltából 
minden karaokés legalább egy korcsolya-

pálya-belépőt kapott. Felcsendültek a jól 
bevált Horváth Charlie-, Edda-, Bikini- 
és Tankcsapda-dalok, de helyet kapott a 
mulatós is. A legjobb énekesnek egyértel-
műen Szálasy Ferenc bizonyult, második 
helyen végzett Péter Melinda, a harmadik 
pedig Fülöp Sándor lett. A győztes előfi-
zetést is nyert lapunkra.

> Csomagok a betegeknek. II. János 
Pál pápa kezdeményezésére 1992-ben 
a betegek világnapjának nyilvánították 
február 11-ét, ennek fő célja, hogy fel-
hívja az emberek figyelmét az egymásra 
figyelésre, a betegekre, szenvedőkre, ez-

által is segítve őket a gyógyulásban. A 
világnapról a székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal idén sem feledkezett meg, 
négyszázötven, gyümölcsöt, üdítőt és 
édességet tartalmazó csomaggal kedves-
kedett a városi kórház betegeinek. Farkas 
György, a polgármesteri kabinet vezetője, 
valamint Lukács Antal, a kórház főigaz-
gatója gyógyulást kívánva nyújtották át a 
csomagokat, mintegy üzenve a betegek-
nek, hogy várja őket vissza a társadalom. 
A polgármesteri hivatal munkatársai a 
Pastor Bonus papi öregotthont (római 
katolikus öregotthon) is felkeresték, aho-
vá harmincöt csomagot vittek.  hí
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Az Udvarhelyszéki Kis- és Kö-
zépvállalkozások Szövetsé-
gének (UKKSZ) kezdeménye-
zésére egy olyan mozgalom 
indult február 6-án, amelynek 
célja a város problémáinak 
szakmai szemmel való feltér-
képezése. Az UKKSZ hangsú-
lyozza, hogy a kezdeményezés 
ugyan egy vállalkozói érdek-
képviselettől indul, de nyitott 
a civil társadalom irányába. 
Még nem tudják hogyan, de a 
mozgalom tagjai közül minél 
több személyt bejuttatnának a 
városi tanácsba.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro„Apolgárokat fe léb-

reszt ve szeretnénk 
Szé kelyudvarhelyt 

ebből az alvó periódusból kimoz-
dítani, a város hírét jobbítani. 
Népességcsökkenés van, amiért 
részben mi vagyunk a hibásak”, 
– mondta el Kelemen Fehér Dé-
nes. A mozgalom szlogenje: A 
városért, a várossal! Az UKKSZ 

elnöke szerint fel kell térképez-
ni a kitörési lehetőségeket. A 
kezdeményezés üzenete, hogy a 
vállalkozói és a civil társadalom 
képviselői minél szélesebb kör-
ben fogjanak össze – politikai 
hovatartozástól függetlenül – a 

város közös ügyeiért. Lukács 
László elnökségi tag kifejtette, 
olyan szakembereket fognak be-
vonni, akik vagy benne vannak 
az operatív munkában, vagy va-
lamikor jeles képviselői voltak 
az illető szakterületnek. Nyolc 

területen szeretnének egyeztet-
ni: oktatás és vallás, urbanisztika, 
egészséges életmód és sport, kul-
turális értékek és hagyományok, 
közbiztonság, turisztika, egész-
ségügy és szociális háló, illetve 
gazdaság. Minden egyeztető fó-
rumon jelen lesznek a gazdasági 
képviselők. Belső konzultációk 
után meghatározzák azon sze-
mélyek körét, akik a hosszú távú 
fejlesztési terv megvalósítása 
érdekében városi tanácsosként 
szívesen részt vennének a város 
közgyűlésében, illetve azon sze-
mélyek csoportosulását, akik 
a szakterületek szerint a hát-
térben, szakmai tanácsokkal és 
segítséggel látják el az operatív 
városvezetésben részt vevő ta-
nácsosok munkáját. A munka-
csoport létrehoz egy úgyneve-
zett Öregek Tanácsát, amelynek 
tagjai a nevükkel és munkássá-
gukkal erősítik az összefogást. 
Boros Csaba alelnök elmondta, 
hogy minél mélyebben, széles 
skálán meg kellene érintse a tár-
sadalmat ez a mozgalom. Ez egy 

lehetőség az emberek számára, 
hogy beleszólhassanak a város 
dolgaiba úgy is, ha nem kíván-
nak politikai úton csatlakozni.

A Civilek egy élhető Udvarhe-
lyért mozgalom tervei között sze-
repel egy ötéves élhetőségi terv 
kidolgozása, amellyel nyomon 
követnék a felsorolt nyolc kitörési 
pontot. Annak érdekében, hogy 
döntéseiket érvényesíteni tudják, 
minél több tagot be szeretnének 
juttatni a mozgalomból a városi 
tanácsba. Polgármesterjelöltet 
nem indítanak a soron követ-
kező választáson, mivel a min-
denkori polgármester munkáját 
szeretnék segíteni. – Igazából 
nem gondolkodtunk azon, hogy 
valamelyik párt ajtaján kopog-
tassunk, azt sem tudjuk, hogy 
miként tudunk tanácsosokat be-
juttatni a szakembereink közül. 
Nem az a fontos, hogy személyek 
hová jutnak el, hanem az, hogy 
a koncepció honnan hová ér el. 
Nem az eszköz a lényeg, hanem a 
cél, maga a mozgalom – mondta 
el Lukács László.

A Zöld Párt székelyudvarhelyi 
csapata megszünteti tevékeny-
ségét. Mint minden projektnek, 
ennek is volt egy kezdete és 
van egy vége. Itt a vége – áll 
abban a közleményben, ame-
lyet Hajdó Csaba, a Zöld Párt 
Hargita megyei elnöke juttatott 
el szerkesztőségünkbe.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Értesíti a pártelnök a szer-
vezet barátait, támogató-
it, politikai ellenfeleit és 

Udvarhely minden, közélet iránt 
érdeklődő polgárát, hogy a 2012-
es helyhatósági választások köze-
ledtével a feladatot, amelyre ezt 
a politikai csoportot létrehozták, 
„bevégezettnek találják”, és a Zöld 

Párt színeiben kifejtett tevékeny-
ségüket befejezettnek tekintik.

Soha nem volt titok, hogy 
miért is léptek fel a politikai po-
rondra. Mint írják, szükségesnek 
látták, hogy egy harmadik szerep-
lő megjelenésével megtörjék az 
Udvarhely közéletét hosszú éve-
ken át jellemző „kétfejű, kétpólu-
sú acsarkodást”. 

– Szerencsénkre a rendes és 
az időközi választások alkalmával 
egyaránt úgy alakultak az erővi-
szonyok, hogy célunkat teljesíte-
ni tudtuk, azaz az önkormányzat 
döntésképessé vált, és a politikai 
hangnem valamelyest normali-
zálódott. Ezt sikerként éljük meg 
– írja levelében Hajdó Csaba, 
megjegyezve, hogy az EMNP 
megjelenésével alapvetően három 
politikai erő van a piacon, tehát a 

kétpólusú, acsarkodó állóháború 
nem fenyeget.

Az exzöldek nevében írt le-
vélben köszönetet mond a sajtó-
nak a felelősségteljes és pozitív 
hozzáállásért, de legfőképpen a 
rájuk szavazóknak, akiknek kö-
szönhetően – úgy véli – sikerrel 
jártak. Megírja, hogy a tagok 
közül van, aki függetlenként, és 
van, aki valamelyik politikai erő-
höz csatlakozva szeretné folytat-
ni tevékenységét.

A kilenc RMDSZ-es, ugyan-
annyi MPP-s és egy zöld párti ta-
nácsosból álló székelyudvarhelyi 
önkormányzati testületben sok-
szor Jakab Attila képezte a mér-
leg nyelvét. A tanácsos közölte, 
hogy  holnap, sajtótájékoztatón 
fog többet elárulni jövőjével 
kapcsolatosan.

UdvArHelySZéKI KIS- éS KöZéPvállAlKoZáSoK SZövetSége

Mozgalom egy jobb Udvarhelyért

teljeSítettéK CéljUKAt

A zöldek befejezik

Mozgolódó vállalkozók. Megoldásokat keresnek fotó: antalfi József 

Farsang a színházban. Újabb farsangi bálra hívta a nagyér-
deműt szombat este a Tomcsa Sándor Színház társulata. A zenés-
táncos mulatságon mintegy százan tették tiszteletüket. Egyetlen 
szigorú szabály volt: a szem eltakarása kötelező, melynek minden-
ki eleget is tett. Díjbirkózók, királyok, udvar- és háremhölgyek, 
méretes katicabogarak és erősemberek népesítették be a művelő-
dési házat, sőt a Ceauşescu-házaspár is megjelent, és mint ilyenkor 
elvárható, a bálon a jókedv, a móka, az ötletes jelmezek keltette 
hangulat sem volt hétköznapi. A bálozók szavazatai alapján a leg-
felismerhetetlenebb öltözetért járó díjat László Kata bagolyruhá-
zata nyerte el, a legeredetibbnek pedig Jakab Orsolya Frida Kahlo 
„alakítását” kiáltották ki. (M. L. F.)  fotó: balázs attila



Mindenre kiterjedő elektronikus 
mezőgazdasági regiszter-adat-
bázis létrehozásán dolgozik a 
polgármesterekkel és agrárszak-
emberekkel közösen Hargita Me-
gye Tanácsa – árulta el lapunk 
érdeklődésére Borboly Csaba, a 
megyei önkormányzat elnöke. Az 
agrárregiszterek digitalizálása 
ráadásul hargitai javaslatra az új 
kormányprogramba is bekerült.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Hargita megyei javaslatra 
immár a napokban el-
fogadott kormányprog-

ramban is hangsúlyosan szerepel 
az agrárregiszterek összehangolása 
és digitalizálása. A megyei önkor-
mányzat azonban erre még rátenne 
egy lapáttal: így nemcsak a földek 
tulajdonosi körét és birtokszerkeze-
tét, hanem a területek minőségét is 
felleltároznák. 

– A kormányprogram mező-
gazdaságról szóló fejezetébe több 
mindent is javasoltunk. Az agrárre-
giszterek digitalizálása belekerült, 
ennek is örvendünk – mondta el la-
punk érdeklődésére Borboly Csaba. 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
szerint a székelyföldi mezőgazdaság 
legnagyobb problémái a rendezetlen 
birtokviszonyokból erednek. 

– Hiányosak, nem reprezen-
tatívak a nyilvántartásaink, ezek 
nélkül pedig fejleszthető mezőgaz-
daságról nem beszélhetünk. A bir-
tokviszonyok rendezéséhez a me-
gyei tanács részéről eddig is a tör-
vényes hatáskörünk megengedte 
maximális segítséget igyekeztünk 
biztosítani. Ilyen megfontolásból 
vásároltunk számos földmérő be-
rendezést is, amelyeket szükség sze-
rint háromtól hat hónapig, ingyen 
bocsátottunk a vidéki polgármes-
teri hivatalok rendelkezésére, így 
a településről településre vándorló 
eszközök segítik a visszaszolgálta-

tandó földterületek kimérését, be-
határolását, a helyi birtokviszony-
ok tisztázását – sorolta Borboly.

Minőség szerint 
is leltároznának
Az elöljáró szerint azonban a 

Hargita megyei földterületek mi-
nőségi paramétereivel is tisztában 
kell lenni. 

– Aki ismeri a magyarorszá-
gi rendszert, az pontosan tudja, 
hogy ott a földek értékét minőség 
szempontjából aranykoronában 
határozzák meg. Azaz ha a mező-
gazdasági regiszterek digitalizálá-
sáról beszélünk, akkor nemcsak 
azt kell tudjuk, hogy egy-egy 
földterület kié és mekkora, ha-
nem azt is, hogy minőség szem-
pontjából mennyit ér. Jelenleg a 
legtöbb ilyen és hasonló informá-
ció hiányzik, nem olvasható ki a 
nyilvántartásokból, ami van, az is 
hiányos. Semmilyen kézzel fogha-
tó adat nincs arról, hogy az illető 

földterületen mit termelnek, vagy 
épp a vetésforgó betartása érdeké-
ben előzőleg mit termeltek. Ilyen 
körülmények között nagyon ne-
héz tervezni is – magyarázta a 
megyei önkormányzat elnöke. 

Borboly a megoldást egy Szeben 
megyében használt számítógépes 
adatbázis Hargita megyei variánsá-
nak létrehozásában látja. 

– A szakemberekkel konzultálva 
mára már egy modern föld- és me-
zőgazdasági regiszterben gondol-
kodunk. Szeben megyében létezik 
ilyen. Az a rendszer azt is megenge-
di, hogy ha valaki adni vagy venni 
szeretne, akkor digitális térkép ré-
vén nemcsak a terület beazonosí-
tása történjen meg pillanatok alatt, 
de visszakérdezhető legyen a föld 
művelésével és minőségével kap-
csolatos összes fontos információ is 
– fejtette ki Borboly, megjegyezve: 
úgy véli, egy ilyen nyilvántartás akár 
a területalapú APIA-támogatások 
követésében is segíthet.

Számítanak 
az önkormányzatokra
– Már egyeztettünk erről a 

polgármesterekkel, és jó ötletnek 
tartották. A megyei tanács nem 
kis összeggel segítséget is nyújt 
azoknak a településeknek, ahol e 
rendszer bevezetésére hajlandóság 
mutatkozik. Bízom benne, hogy 
az első települések jó tapasztala-
tai után nagyon rövid idő alatt a 
megye mind a 67 települése part-
ner lesz ebben – hangsúlyozta az 
elöljáró. 

Borboly elárulta, az agrár-
regiszterek digitalizálására vo-
natkozó erőfeszítések már a 
gyakorlatban is elindultak, sőt 
egyes települések kapcsán már az 
első felkészítőkön is túl vannak, 
de a szakemberek tájékoztatását 
szolgáló sorozatot a napokban is 
folytatják. 

– Egy nagyon rugalmas, in-
ter net-alapon működő, modern 
rendszerről van szó, amelyben az 

információkat – megfelelő hozzá-
férési joggal – bárhonnan aktuali-
zálni lehet. Tehát, ha úgy tetszik, 
az adatokat akár a föld széléről is 
föl lehet tölteni. A végső cél, hogy 
minden érintett gazdának, ön-
kormányzatnak és szakhivatalnak 
mindig naprakész, reális, világos 
képe legyen a földterületekről. A 
rendszer, a rendelkezésünkre álló 
adatbázis rengeteg új lehetőséget 
kínál mind a szakhivataloknak, 
mind a pityókásoknak, cukorré-
pa-termelőknek. Mindenkinek, 
aki csak fantáziát lát a mezőgaz-
daságban – magyarázta Borboly.
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Információ,
előfizetéses alapon

A rendszer kiépítését és hozadé-
kait a megye agrárszakemberei 
is várakozással fogadják. Mint 
érdeklődésünkre Török Jenő, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Igazgató-
ság vezetője kifejtette, a Szeben 
megyében használt számítógé-
pes program alapján a Hargita 
megyei területek adatbázisát is 
könnyen el lehet készíteni. Hoz-
zátette, ha egyik oldalról meg-
van az elektronikus nyilvántartó 
regiszter, akkor arra kell ráépí-
teni a kataszter, a földminőség 
és a Natura 2000-es területek 
adatbázisát is. 

„Ez nem egy nagy anyagi 
beruházást igénylő rendszer. A 
Szeben megyei tapasztalatok 
alapján egy-egy községnek, egy-
egy önkormányzatnak – elő-
fizetéses alapon – csupán havi 
150-200 lejébe, azaz éves szin-
ten megközelítőleg 2 ezer lejébe 
kerülne a rendszer fenntartása, 
cserébe viszont – jelszavas hoz-
záférési jog nyomán – az érintet-
tek naprakész információkkal 
rendelkeznének az illető község 
területén belül levő földterüle-
tek tulajdonosi köréről, pontos 
fekvéséről, méret és minőségi 
paramétereiről – sorolta Tö-
rök. De ezen felül – tette hozzá 
a szakember – egységessé vál-
hat az igazolások kibocsátása, 
könnyen áttekinthető lehet a 
megyében művelt területek mi-
nősége, a művelés milyensége, 
a vetéskultúrák nagysága, akár 
még a tulajdonosra kivetített 
termelékenysége is. Ha a rend-
szerhez minden település csat-
lakozik, akkor gyakorlatilag pil-
lanatok alatt lehet tudni, hogy 
a megyében hány kéttehenes, 
vagy épp húsztehenes, 30 áras 
vagy akár 30 hektáros pityóka-
területen gazdálkodó farmer 
van. Mindezt mind a település, 
mind a megye szintjén ponto-
san lehetne követni.”

Ami az adatok feltöltésé-
re, a rendszer működésére és 
kezelésére vonatkozó felkészí-
tőket illeti, a szakigazgatóság 
vezetője nem titkolja: a szak-
emberek már elkezdték a mun-
kát. Ennek keretében holnap 
Csíkszentmártonban az alcsíki 
agrárreferensek, míg szerdán a 
többi csíki település-képviselő 
számára tartanak eligazítókat, 
majd a továbbiakban a megye 
többi térségére is kiterjesztik a 
felkészítőket.

DIgITAlIzálják A MezőgAzDASágI regISzTerekeT

Készül az agráradatbázis

hirDetések

Digitális, internet-alapú agrárregiszterbe foglalnák a megye földterületeit. közelebb hozott információk fotó: domján levente



Tudományos előadással egybe-
kötött természettudományi kör-
versenyt rendeztek szombaton a 
szentegyházi Gábor Áron Szak-
középiskolában, amely során a 
részt vevő tanulók betekintést 
nyerhettek a borvizek különbö-
ző paramétereinek modern esz-
közökkel való mérésébe is.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

AGyulai Zoltán erdélyi 
származású, nemzetközileg 
elismert elméleti fizikusról 

elnevezett tudományos körverse-
nyen a szentegyházi Gábor Áron 
Szakközépiskolában szombaton 86 
diák és 25 tanár mérkőzött. A bras-
sói, kézdivásárhelyi, sepsiszentgyör-
gyi, baróti és szentegyházi diákok 
két, hetedik-nyolcadikosoknak és 
tizenegy-tizenkettedikeseknek meg-
hirdetett kategóriában versenyeztek. 

– A verseny elsődleges célja, 
hogy a nagyobb diákokat felkészít-
se a természettudományokból az 
érettségire, ennek jegyében állítot-

tuk össze számukra a feladatsorokat 
is – mondta el lapunknak Máthé 
István fizika szakos tanár, a házigaz-
da Gábor Áron Szakközépiskola 
igazgatója, megjegyezve, a jelentke-
zés feltételeként kért tudományos 
dolgozat témájául ezúttal a környék 
borvízforrásairól és azok elemzésé-
ről kellett szóljon. Így a diákoknak 
ifj. Máthé István mikrobiológus, a 
Sapientia–EMTE adjunktusa tar-
tott kísérletekkel alátámasztott elő-
adást a környék néhány ásványvizé-
nek vizsgálatáról multiparaméter-
mérő szonda segítségével. A kí-
sér letek során a versenyzők rész-
leteiben megismerhették a helyi 
ásványvizek tulajdonságait, meg-
mérték például a vizek szennyező 
nitrátkoncentrációját. 

A tudományos versenyen 21 
díjat osztottak ki, a legtöbbet, nyol-
cat a Nagy Mózes Elméleti Líceum, 
ötöt a Tamási Áron Általános Iskola, 
hármat a Gábor Áron Szakközépis-
kola és a Mikes Kelemen Elméleti 
Líceum, kettőt az Áprily Lajos Fő-
gimnázium diákjai vihettek haza.

Besurranó tolvajok próbál-
ták kihasználni egy csík-
dánfalvi háziasszony fi-

gyelmetlenségét, aki nem zárta be 
sem a kaput, sem a lakás ajtaját, 
amikor vásárolni ment pénteken 
délelőtt az egyik közeli üzletbe. 
Szerencséjére alig 15 percet volt 
távol, így hazatérve még tetten 
érte a tolvajokat. Jöttére a két hí-
vatlan vendég kiszaladt a családi 
ház nappalijából és köddé vált, 
de velük együtt nyoma veszett 
500 lejnek és egy aranygyűrűnek 
is. Az áldozat azonnal jelentette 
a történteket a 112-es egységes 
segélyhívó számon, és egy rend-
őrjárőr a helyszínre sietett. A 
rendőrök átfésülték a községet, 
illetve a környező településeket 
és a károsult által adott pontos 

személyleírás alapján egy óra 
múlva sikerült Csíkmadarason 
lefülelni a két elkövetőt. Kide-
rült, mindketten a gyergyói tér-
ségből érkeztek, egyikük 30 éves 
gyergyószentmiklósi lakos (G. I.), 
a másik pedig, a 19 éves (G. L.) az 
iratai szerint Gyergyóalfaluban 
lakik. A motozás során a rend-
őrök a gyanúsítottaknál megtalál-
ták a lopott pénz egy részét, 369 
lejt. Az besurranó tolvajok ellen 
minősített lopás vádjával indul 
büntetőjogi eljárás, de a rendőrök 
azt is közzétették, hogy a nevezett 
személyek nem első esetben kerül-
nek szembe a törvénnyel, ezért a 
nyomozás kiterjed teljes bűnözői 
tevékenységükre. Az eljárás ideje 
alatt az érintettek szabadlábon 
védekezhetnek.
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Az EMNP aktivistái ragasztották 
az RMDSZ-t „mocskoló” plaká-
tokat, matricákat a magyarlakta 
településeken – állítja a Csíki Te-
rületi RMDSZ. Információik sze-
rint a Néppárt „megrendelésére” 
hajtották végre a plakátolást, 
ugyanakkor azzal is megvádolják 
Toró T. Tibor pártelnököt, hogy 
az RMDSZ csíkszéki tanácsosait 
egyenként hívogatta: álljanak át 
az EMNP-be, ennek ellenében 
pedig pénzt ígért. Papp Előd, az 
EMNP országos alelnöke szerint 
a feltevés „megmosolygtató”.

HN-információ

Olyan információk ér-
keztek a Csíki Területi 
RMDSZ-hez, amelyek 

szerint az utóbbi hetekben az 
RMDSZ-ellenes üzeneteket tar-
talmazó plakátokat, matricákat 
kiragasztók az EMNP-hez kap-
csolhatók – állítják a szervezet 
munkatársai. A területi szervezet 
a hétvégén közleményt is kiadott, 
ebben többek között az áll, hogy 
az EMNP nemcsak a plakátos ak-
cióval lépett fel a szövetség ellen, 
hanem „pártelnökük, Toró T. Ti-
bor egyenként hívogatta az ősz fo-
lyamán az RMDSZ csíkszéki helyi 
tanácsosait, hogy tanácsosi tiszte-
letdíjuk megfizetése mellett és egy 

jövőbeni EMNP-listán betöltött 
vezetői pozíció reményében lépje-
nek ki az RMDSZ-es tanácsi frak-
ciókból. A próbálkozás azonban 
nem járt sikerrel, nem kaptak egy 
árulót sem Csíkszéken, pedig fizet-
tek volna érte”. 

A közlemény megfogalmazói 
szerint jelenleg az RMDSZ-s pol-
gármestereket próbálják meggyőz-
ni az EMNP-s vezetők, hogy „ha a 
biztos kudarcot jelentő EMNP-s 
indulást nem is választják, legalább 
függetlenedjenek az RMDSZ-től”. 
Felemlítik, hogy amíg az EMNP 
építésére „százmillió forintok 
mennek el”, addig „a csángók ma-
gyar nyelvű oktatását működtető 

rendszer csutakra kerül, a szór-
ványkollégiumok nem kapják meg 
a kellő támogatást, és több tízezer 
erdélyi magyar iskolás múlt évi ok-
tatási támogatása nincs kifizetve”.

A vádakkal kapcsolatban Papp 
Előd, az EMNP országos alelnöke 
azt mondta, hogy azok „megmo-
solyogtatóak”, és azt kérte, hogy 
határozott információkkal bizo-
nyítsák a közlemény írói állítása-
ikat. „Azt látom a közleményből, 
hogy az RMDSZ elkezdte a vá-
lasztási kampányát” – értelmezte 
a közleményt az EMNP országos 
alelnöke, aki szerint „ennek ellené-
re az EMNP jól érzi magát, sorra 
alakulnak a helyi szervezetei”.

csík

hargitanépeKörkép
PéNZéRT PRóbÁlTÁk ÁTCSAloGATNI A TANÁCSoSokAT?

RMDSZ: az EMNP matricázott
Természettudományi 

körverseny Szentegyházán

Tolvajokat füleltek le
Felcsíkon

RMDSZ-ellenes plakátok. Kritikus kerestetik

Máthé István kísérletekkel tarkított előadást tartott a diákoknak. Vízpróba fotó: tamás attila

VIToS MóZES-Díj

Elismert agrárfejlesztési erőfeszítések

A gazdák összefogása és tér-
ségi, Hargita megyei agrárfej-
lesztési tevékenységük elisme-
réseként mezőgazdasági szak-
emberek, sajtkészítő mesterek 
és önkormányzati vezetők ve-
hették át pénteken a megyei 
tanács által alapított Vitos Mó-
zes-díjat.

HN-információ

Hargita Megye Tanácsá-
nak Vitos Mózes-díjá-
val tüntette ki pénteken 

Borboly Csaba tanácselnök azokat 

a polgármestereket és intézmény-
vezetőket, akik – mint a díj alapí-
tói fogalmaznak – „a megye és 
Székelyföld mezőgazdaságának 
fejlesztésével, az új technológiák 
elterjesztésével, a termelés haté-
konyságát javító kutatásokkal, 
az agrárium európai uniós csat-
lakozását elősegítő tevékenysé-
gükkel hozzájárultak a mezőgaz-
daságból élők életminőségének 
javításához”.

Díjazták Kiss Ferencet és Sán-
dor Tamást, a Magyar Sajtkészítők 
Kézműves Céhének tagjait, a me-

gyei önkormányzat múlt héten el-
indított sajtkészítő tanfolyamának 
előadóit; dr. Antal Attila állator-
vost, a Megyei Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Igazgatóság nyu-
galmazott munkatársát, aki külön-
böző szakmai szervezetek létreho-
zója, támogatója; dr. Sólyom Gi-
zella mérnököt, aki szívvel-lélekkel 
immár két évtizede támogatja 
szakmailag és emberileg a gazda-
egyesületeket; Bartha Sándor nyu-
galmazott agrármérnököt kiváló 
szakmai tevékenységéért; Ferencz 
Tibort, Csíkszépvíz polgármeste-
rét a tejfeldolgozó és értékesítési 
szövetkezet létrehozásáért; Bodó 
Dávidot, Csíkkozmás polgármes-
terét, aki hozzájárult az Alcsíki 
Burgonyatermesztők Egyesületé-
nek megalakításához és a térségi 
burgonyacsomagoló működtetésé-
hez; Márk Tibort, Csíkszenttamás 
polgármesterét, aki oroszlánrészt 
vállalt Felcsík első feldolgozó és 
értékesítő szövetkezetének bejegy-
zési folyamatában; Mihók Pétert, 
Gyimesközéplok polgármesterét, 
aki kezdeményezője és kivitelezője 
volt a gyimesközéploki tejfeldolgo-
zó megvásárlásának. Vitos Mózes-
díjat vehetett át a csíkborzsovai és 
a csíkdánfalvi gazdaegyesület elnö-
ke, valamint a csíkvacsárcsi közbir-
tokosság képviselői is.

A Vitos Mózes-díjak átadója. Közösségi elismerés fotó: domján levente



A Román Nemzeti Banknak az 
új hitelezési normákra vonatko-
zó rendelete értelmében annak 
előírásaival összhangban kellett 
kidolgozzák a kereskedelmi ban-
kok a maguk hitelezési normáit. E 
hónap elejétől már azokat kellett 
volna alkalmazniuk, de egyesek 
késlekedtek benyújtásukkal, s 
így csupán három kereskedelmi 
bank esetében léptek érvénybe a 
szóban forgó normák. A jegybank 
illetékesei szerint, akik egyébként 
szigorú fellépést ígérnek, egyes 
bankok időhúzásra rendezkedtek 
be, így az eddig hatályos előírá-
sok szerint kerül sor a hitelkérel-
mek elbírálására, illetve a hitel-
nyújtásra. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A jegybank új szabályzói ér-
telmében megszigorodnak 
a hitelnyújtási feltételek. Így 

például a fogyasztói hitelek nyújtása 
esetén 133 százalékos garancianyúj-
tásra van szükség, és a futamidő nem 
haladhatja meg az öt esztendőt. Jel-
záloghitel vagy ingatlanhitel esetén 
a megvásárolandó lakás értékének 
lejes hitel esetében az ügyfélnek 
rendelkeznie kell a lakás értékének 
15 százalékát kitevő előleggel, euró 
alapú hitel esetében 25 százalékossal, 
dollár vagy svájci frank alapú hitel 
esetében pedig az előleg 40 százalé-
kos kell hogy legyen. Íme, mit is je-
lent az új fogyasztói hitel egy olyan 
személy esetében, akinek a havi jö-
vedelme egyenlő az országos átlagos 
bruttó bér értékével: az általa eddig 
igényelhető lejes hitel felső határa 
18 000 lej volt, az új normák szerint 
10 800 lej lehet, eurós hitel esetén 
eddig 4000 euró volt, ezentúl 1600 
euró lesz. Ilyen körülmények között 
feltételezhető, hogy a hiteligénylések 
száma jelentős mértékben vissza fog 
esni, azaz felerősödik az a tendencia, 
amely immár két-három éve érződik. 
Ezt tetőzi az is, hogy a kamatok sem 
igen mutatnak csökkenő tendenciát, 
a teljes kamatérték jelenleg 17-18 
százalék körül lévén. 

Az utóbbi évek során a fogyasz-
tói hitelkihelyezés csökkenő tenden-
ciát mutatott. Nos, annak egyenlege 
országos szinten 2008-ban még 18,5 
milliárd eurót tett ki, 2009 végére 
17,3 milliárd euróra csökkent, 2010-
ben 15 milliárd euróra, az elmúlt 
esztendő végén pedig 14,4 milliárd 

euróra. Nagyjából hasonló tenden-
cia mutatkozott a jelzálogos hitel 
esetében is, de e tekintetben felhajtó 
ereje volt az Első Lakás programnak. 
Ennek keretében az utóbbi három 
esztendő során a finanszírozás volu-
mene 50 százalékkal növekedett. A 
program 2009 júniusi beindítása óta 
több mint 55 000 ilyen hitelt folyó-
sítottak, s azok összértéke 2,3 mil-

liárd eurót tett ki. Egyébként az el-
múlt év szeptembere végén 218 000 
jelzálogos hitelt tartottak nyilván, 
60 000-rel többet, mint 2008 de-
cemberében. A jövőre nézve a jelzá-
logos hitelek esetében alternatívát 
kínálhat a lejes folyósítású, amely 
folyósítási feltételei viszonylag egy-
szerűbbek, de a kamatköltségek ma-
gasabbak, illetve előnytelenebbek.

Gazdaság
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Új hitElEzési normák

Késlekednek a bankok
 hirdetés

A fizetésképtelenséget megállapítók 
figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága 
meghívja azokat a fizetésképtelenségben eljáró szaksze-
mélyeket, akik szerepelnek az Országos Adóigazgatási 
Ügynökség által jóváhagyott fizetésképtelenséget meg-
állapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék le aján-
lataikat a következő cégekre vonatkozóan, legkésőbb 
2012. február 27-én 13 óráig:

– ZSOMLAC COM Kft. (24220518) – Madaras;
– WOLSKO TRUCK Kft. (24181192 ) – Csíkszereda;
– V&V COMPANY Kft. (18285652 ) – Székelyudvarhely;
– CONVERTA Kft. (21601453) – Székelyudvarhely; 
– FORESTER Kft. (11870420 ) – Székelyvarság;
– MARIBAND-COM Kft. (5900364 ) – Székelyudvarhely;
– FAGEX-PROLEM Kft. (15060493 ) – Gyergyóremete;
– KOZIKER Kft. (16864437 ) – Gyergyó szent mik lós;

Az ajánlatokat az 2007/1009-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki redeletének 2. cik-
kelyének 4. bekezdése, valamint a 14. és 16. cikkelye 
alapján kell összeállítani, és a következőket kell tartal-
maznia:
 átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, 

hogy kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minő-
ségbe;
 a fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által 

követelt havi díj, honorárium;
 a fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által 

követelt sikerdíj;
 saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozó-

an, hogy az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi vagy 
érdekellentéti helyzetben az adóssal, akihez ki lesz ne-
vezve;
 saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók lét-

számára vonatkozóan, akik részt vesznek a fizetéskép-
telenségi eljáráshoz kapcsolódó tevékenységekben. A 
nyilatkozathoz megkérjük, csatoljanak egy rövid be-
mutatást mindegyik személyről, és bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy van érvényes munkaszerződésük 
(alkalmazottak esetében a munkaszerződések hiteles-
ségéért kérjük kinyomtatni a napra frissített helyze-
tet a REVISAL programból, a nyomtatási dátummal 
együtt), érvényes együttműködési megállapodásuk 
vagy érvényes jogi szerződésük az ajánlattevővel;
 átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott 

időbeosztással, amelynek végrehajtását követni fogják 
az adóhatóságok.

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy ki-
mutatást az összes eddigi lezárt fizetésképtelenségi eljá-
rásról, amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek hány 
százalékban sikerült fedeznie az adós kötelezettségeit, 
hogy amennyiben az ajánlattevők azonos pontszámot 
érnének el, az 2007/1009-es számú Országos Adóigaz-
gatási Ügynökség elnöki rendelete 15. cikkelyének  2. 
bekezdése alapján tudjuk majd rangsorolni az ajánlat-
tevőket.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell be-
nyújtani, amelyen fell kell tüntetni a következőket: 
„Oferta pentru selectarea unui practician în ceea ce 
priveşte   ……………….., a nu se deschide până la data 
de 27.02.2012, numele/denumirea, precum şi adresa/
sediul social al practicianului în insolvenţă.” Továbbá 
megkérjük, hogy az ajánlatot minden oldalával lepe-
csételve, aláírva és sorszámozva adják le.

merre tartanak a bankok?

A piaci elemzők szerint a jelenlegi körülmények között szerkezeti válto-
zásokra lesz szükség a bankok háza táján is. Jelenleg Romániában a keres-
kedelmi bankok összesen 6300 banki egységet működtetnek, ügyfeleik 
száma pedig 10,5 millióra tehető. Ez azt jelenti, hogy egy banki egység-
re 1600 ügyfél jut. Nos, egyes elemzői számítások szerint a profitabilitás 
megkövetelné, hogy legalább 2500 ügyfelük legyen. Egyébként 2011-ben 
érezhetővé vált, hogy egyes bankok nehezebb helyzetbe kerültek, s köz-
vetve ezzel is magyarázható, hogy az elmúlt esztendőben 130 egységet 
számoltak fel (köztük egyet megyénkben is), az alkalmazottak száma 
pedig országos viszonylatban 1000 fővel csökkent. Nem kizárt, hogy a 
restrukturálás ebben az évben folytatódni fog, mint ahogy az sem, hogy 
a bankok ügyfeleik számának gyarapítása érdekében vonzóbb, illetve vi-
szonylag vonzóbb ajánlatokkal rukkolnak ki.

A múlt héten Mugur Isărescu, a jegybank elnöke, ismertetve a pénzin-
tézet előrejelzéseit az idei várható inflációra vonatkozóan (amelyet egyéb-
ként 3 százalékról 3,2 százalékra igazítottak ki), utalt arra is, hogy egyes 
kereskedelmi bankok érthetetlen és indokolatlan módon megemelték el 
egészen 8 százalékig a betétekre fizetett kamatokat. Részben ezzel ma-
gyarázható, hogy továbbra is magas szintűek a hitelekre alkalmazott ka-
mataik, s ennek okán kedvezőtlenül alakult a hitelkihelyezés is. Továbbá 
rosszallotta, hogy a banki hálózat túlméretezett, ami szerinte célszerűtlen 
azok tevékenységének eredményessége szempontjából is. Egyes kereske-
delmi bankok illetékesei azonnal reagáltak, azt állítva, hogy a hitelezés 
legalábbis a fogyasztói hitelek tekintetében az új jegybanki normák okán 
csökkent, ami pedig a kamatokat illeti, azokat a szerződések megkötése-
kor állapították meg, továbbá állításuk szerint a hitelfolyósítás fellendí-
tésének az is feltétele, hogy a jegybank csökkentse a kötelező tartalékok 
értékszintjét.

A fogyasztói hitel visszaesett az utóbbi évek folyamán fotó: doMján levente / archív

> Felszámoltatnák. Az IMF azt kéri a 
kormánytól, hogy szeptember végéig kezdje 
meg az Országos Kőszén Társaság felszámo-
lásának eljárását, különválasztják az életkép-
telen aktívákat azoktól, amelyek értékesnek 
tekinthetők – derül ki a január-februári lá-
togatás során megfogalmazott szándéklevél-
ből. A dokumentum szerint a kormánynak 
legkésőbb februárban át kell adnia az Adó- 
és Pénzügyi Hivatalnak (ANAF) az Orszá-
gos Kőszén Társaság (CNH) nem életképes 
aktíváit. A levél azt is előírja, hogy az élet-
képes bányákat nyílt és átlátható licitáción 
bocsátják áruba. Tavaly ősszel a kormány és 
a Nemzetközi Valutaalap (IMF) megállapo-

dott, hogy az Országos Kőszén Társasághoz 
tartozó petrillai, parosényi, uikányi bányá-

kat kényszervégrehajtás formájában átadják 
az Adó- és Pénzügyi Hivatalnak a vállalat 

adósságainak fejében. Ezt a három kiterme-
lést életképtelennek minősítették, az Adó- 
és Pénzügyi Hivatal által átvett aktívákat 
továbbadják a Gazdasági Minisztériumnak, 
amely 2018-ig egy létrehozandó társaságon 
keresztül bezárja azokat. A tavalyi, IMF-fel 
kötött megállapodás szerint az életképes 
bányákat besorolják a Vajdahunyadi Energe-
tikai Komplexumba, a parosényi és mintiai 
hőerőművel együtt. A Vajdahunyadi Ener-
getikai Komplexumot a Olténiai Energe-
tikai Komplexummal együtt az év végéig 
privatizálják a jelenlegi tervek szerint. Az 
Országos Kőszén Társaság rajta van az IMF 
által ellenőrzött állami vállalatok listáján.hí
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Az új kormány kivizsgálja a 
Kisipari Szövetkezetek Orszá-
gos Szövetsége (UCECOM) ál-
tal jogtalanul bitorolt szövet-
kezeti nyugdíjalap (CASCOM) 
ügyét – jelentette ki pénteki 
sajtótájékoztatóján Antal Ist-
ván. Az udvarhelyi parlamen-
ti képviselő az elmúlt húsz 
év egyik legnagyobb csalá-
sának, pénzügyi bűncselek-
ményének nevezi a tizennyolc 
évvel ezelőtt történteket.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A szövetkezeti nyugdíjasok 
1993-ig kapták nyugdí-
jukat a Kisipari Szövetke-

zetek Országos Szövetségének 
(UCECOM) saját nyugdíjalap-
jából, abban az évben viszont 
csődöt jelentett a szövetség. A 
94-es számú nyugdíjtörvény ki-
mondta, az UCECOM nyug-
díjalapját, hatalmas vagyonát az 
állam, a munkaügyi minisztéri-
um veszi át, csakhogy a törvény 
életbe lépése előtt egy nappal 
a szövetség háromtagú veze-
tősége egymilliárd lejért vette 
meg saját magától az 1996-ban 
negyvenkilenc milliárdra fel-
értékelt vagyont: szállodákat, 
fürdőkomplexumokat, gyára-
kat. A munkaügyi miniszter 
pert indított, a téma folyamato-

san a törvényhozás napirendjén 
szerepelt, Antal személyesen 
kétszer is felszólalt az ügyben a 
plénum előtt, de tíz évig tartó 
pereskedés után a Legfelsőbb 
Törvényszék elévültnek nyil-
vánította az ügyet, így a tagság 
által létrehozott sajátos magán-
vagyonnak lába kelt.

Az új nyugdíjtörvény tár-
gyalásakor Antal István javasol-
ta, törvény rendelkezzen arról, 
hogy „az elmúlt húsz év egyik 
legnagyobb csalását, pénzügyi 
bűncselekményét” az igazság-
ügyi, a munkaügyi és a gaz-
dasági minisztérium vizsgálja 

ki, s hogy a hatalmas vagyont 
fordítsák a nyugdíjpénztár hiá-
nyának finanszírozására. Noha 
a gazdasági szakbizottság rábó-
lintott a javaslatra, a honatya a 
koalíciós partnerekre hallgatva 
végül visszavonta indítványát. 
„Az volt az érv, nehogy az el-
lenzék azzal vádoljon, hogy rá 
akarjuk tenni kezünket a ma-
gánvagyonra” – magyarázta 
lapunk megkeresésére a kép-
viselő. A honatya akkor azt az 
ígéretet kapta, hogy szakembe-
rek kivizsgálják, hogyan lehet 
megoldani ezt a kérdést, hiszen 
a szövetségnek még mindig 
százötvenezer tagja van. Mivel 
az ígéret csak ígéret maradt, a 
képviselő egy utolsó kísérletet 
tett arra, hogy visszaszerezze a 
szövetkezeti nyugdíjalap jogta-
lanul eltulajdonított vagyonát: 
levelet írt a munkaügyi minisz-
ternek, amelyben felvázolta a 
történteket és megoldást sürge-
tett. Antal múlt kedden kellett 
volna a kérdésről tárgyaljon Sul-
fina Barbuval, csakhogy, mint 
ismert, időközben megválto-
zott a kormány összetétele. A 
képviselő reméli, nem merül 
feledésbe az ügy, főként, hogy 
az új munkaügyi miniszter szá-
mára sem ismeretlen a kérdés, 
amely nem mellékesen a kor-
mányprogram részét képezi.
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> LEADER-program: hamarosan újra 
pályázhatnak a Helyi Akciócsoportok. 
Március elseje és április 20-a között jelent-
kezhetnek az új vagy a már létező, az előző 
kiírásban nem finanszírozott Helyi Akció-
csoportok (GAL-ok) pályázataik leadására 
idén tavasszal – tájékoztatott Tánczos Bar-
na vidékfejlesztési államtitkár kabinetje. „A 
LEADER-projektekre szánt keretösszeg je-
lenleg valamivel több, mint 199 millió euró, 
az akciócsoportok pedig nem pályázhatnak 
nagyobb összegekre, mint 2 850 000 euró” 
– nyilatkozta Tánczos Barna. Hozzátette, 
az új pályázási periódus elsősorban az előző 
kiírásokban is részt vevő, de alacsony pont-

számot elért csoportoknak kedvez, akiknek 
most lehetőségük lesz projektjeiken javítani, 
hisz már pontosan tudják, hol kell módosí-
tásokat eszközöljenek, így nagyobb eséllyel 
pályázhatnak. Ilyen akciócsoportok vannak 
például Kovászna, Maros, Bihar, Temes és 
Kolozs megyében. „Értesüléseink szerint 
sokan készülnek már a pályázásra. Az elbí-
rálási kritériumok nem változtak, viszont 
a működésre szánt költségek csökkentek, 
GAL-onként legfennebb 300 000 euróra” 
– nyilatkozta az államtitkár. Elmondta, a ta-
valyi év nyertes pályázatait, négy kivételével, 
mind aláírták, a le nem szerződött projektek 
az egyes akciócsoportok kérésére lettek elha-

lasztva. „Az APDRP képviselőivel az elmúlt 
hetekben több Helyi Akciócsoport képvi-
selőjével is találkoztunk. A pályázók közül 
sokan elkezdték már a munkálatokat, a szak-
mai szemináriumok pedig kitűnő lehető-
séget biztosítanak arra, hogy a vidéki térség 
közös fejlesztési stratégiáit, a felmerülő prob-
lémákkal együtt, az önkormányzatok, illetve 
a témában jártas szakemberek és civil szer-
vezetek vezetőivel közösen beszéljük meg” 
– tette hozzá Tánczos Barna. Az államtitkár 
elmondta, a kihívás nagy, mivel a már műkö-
dő csoportok 2012 folyamán el kell bírálják 
a benyújtott pályázatokat, és az uniós pénzek 
lehívása is meg kell történjen ahhoz, hogy a 

2013-as évre a működési költségek fedezését 
biztosítani tudják.

> 6,1 százalékkal bővült a romániai ipa-
ri termelés tavaly. A romániai ipari termelés 
6,1 százalékkal emelkedett tavaly 2010-hez 
képest, valamennyi ágazatban növekedés 
volt. A statisztikai hivatal pénteki közlése 
szerint az energiatermelés 6,3 százalékkal 
nőtt, a feldolgozóiparban a termelés 6,2 szá-
zalékkal emelkedett, a bányaiparban 4,8 szá-
zalékkal bővült. A hivatal decemberre vonat-
kozó adatai szerint az ipari termelés stagnált 
novemberhez képest, de 1,4 százalékkal nőtt 
2010 utolsó hónapjával szemben.hí
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VIzSgálódIK Az új KOrMány

Újra napirenden 
a szövetkezeti nyugdíjalap

Az új nyugdíjtörvény 
tárgyalásakor Antal 
István javasolta, tör-
vény rendelkezzen ar-
ról, hogy „az elmúlt 
húsz év egyik legna-
gyobb csalását, pénz-
ügyi bűncselekmé nyét” 
vizsgálják ki, s hogy a 
hatalmas vagyont for-
dítsák a nyugdíjpénz-
tár hiányának finan-
szírozására.

 hirdetések

HArgItA MEgyE MEgúSzHAtjA

Elbocsátások 
a postánál

Az IMF azt kéri a kormánytól, kezdjen leépítéseket a 
postánál; legalább 600 alkalmazottat elbocsátanak 
március végéig. 135-tel csökkentik a postahivatalok 
számát, tavaly több mint ezer postahivatalt számoltak 
fel. Barti tihamér, a Hargita Megyei Posta igazgatója 
lapunknak azt nyilatkozta, hogy további elbocsátások-
ra a megyében egyelőre nem kell számítani.

Hírösszefoglaló

Legalább 600 alkalmazottat elbocsát március vé-
géig a Román Posta, és legalább 135-tel tovább 
csökkenti a postahivatalok számát a kormány és az 

IMF közötti legutóbbi egyeztetések értelmében. A pos-
tahivatalok számának csökkentésére szintén a következő 
időszakban kerül sor, április végéig – derül ki a kormány 
és az IMF közötti szándéknyilatkozatból. A csökkentés 
után a postahivatalok száma 5835-ról 5700 alá csök-
ken. A tavalyi év során a postahivatalok száma 7100-ról 
5835-ra csökkent. Hargita megyében a postán dolgozók 
száma nem csökken – nyilatkozta Barti Tihamér igazga-
tó. Azt is hozzátette, a postai egységek számát sem kell 
csökkenteni. Az igazgató információit Moldován József 
távközlési államtitkár is megerősítette (a Román Posta 
a távközlési minisztérium alárendeltségébe tartozik). 
„Hargita megyét egyelőre nem érinti a létszámcsökken-
tés, a megyében ezt a nyugdíjazás, vagy a saját akarat-
ból való távozás révén oldották emg eddig, és ezentúl is 
így lesz. Személyesen követem, hogy ha nem feltétlenül 
szükséges, akkor ne legyenek elbocsátások” – mondta el 
alpunk megkeresésére az államtitkár. 

A kormány és az IMF arról is megállapodott, hogy két 
hónappal, június végéig meg kell hosszabbítani azt a határ-
időt, amíg a hatóságok megtalálják azt a stratégiai befek-
tetőt, amelyik átveszi a posta részvényeinek legalább 20 
százalékát egy tőkeemelés után. A tavaly év végi tárgyaláso-
kon az IMF arra kötelezte a kormányt, hogy kezdje meg a 
vállalat alkalmazottjainak elbocsátását, ám akkor még nem 
döntöttek az utcára kerülők számáról. 

A 2010-ben több mint 29 millió eurós veszteséget ter-
melő Román Postát jelenleg a Távközlési Minisztérium el-
lenőrzi, ő a részvények 75 százalékának tulajdonosa, 25 szá-
zalék pedig a Proprietatea alapé. A Mediafax hírügynökség 
által bemutatott kormányzati dokumentum tavaly ősszel 
kimutatta, hogy az állam 51 százalékra akarja csökkenteni 
részesedését a Román Postában, stratégiai befektetőt keres, 
amely a részvények legalább 20 százalékát megvásárolja. A 
Proprietatea alap 15 százalékra csökkentheti részesedési 
arányát, ha nem vesz részt a tőkeemelésben.

A befektetőnek joga lesz javasolni azt a csapatot, amely 
a következő tíz évben biztosítja a vállalat menedzselését. 
Tavaly nyáron a Román Posta vezetősége azt állította, 
hogy esetleges elbocsátásokról alapos elemzések után 
döntenek, Dumitru Costin, az Országos Szakszervezeti 
Tömb (BNS) elnöke azzal fenyegetőzött, hogy három-
ezer szakszervzetis vonul utcára az elbocsátások miatt. 
Az átszervezés tavalyi első szakasza során nem történtek 
elbocsátások, állítja a vállalat. A Román Postának hoz-
závetőleg 35 000 alkalmazottja van. A szaktárca adatai 
szerint az osztrák, belga, német, olasz, nagy-britanniai, 
svéd állami postatársaságok érdeklődtek a román posta 
részvényei iránt.



A Hargita és Kovászna megyei 
prefektusok tevékenységének 
kiértékelését kéri Mihai Răzvan 
Ungureanu miniszterelnöktől 
Victor Ponta. A Szociáldemok-
rata Párt elnöke hétvégi sepsi-
szentgyörgyi látogatásán jelen-
tette be, hogy nyílt levelet intéz a 
kormányfőhöz az ügyben, szerin-
te ugyanis mindkét prefektus sú-
lyos mulasztásokat vétett eddigi 
munkája során. Miközben „ma-
gukra hagyottakként” beszélt a 
magyar többségű megyék román 
lakosairól, és nem mulasztotta 
el a megyei önkormányzatok bí-
rálatát sem, Ponta megjegyez-
te: fontosnak tartja a magyar 
kisebbség parlamenti jelenlétét, 
de ezt a képviseletet csak ellen-
zéki minőségben látja, és csakis 
az RMDSZ politikusainak részvé-
telével, mivel szemében „Tőkés 
soha nem lesz tárgyalópartner”.

HN-információ

Felkéri a kormányfőt, hogy 
számoltassa el eddigi tevé-
kenységéről mind Hargita, 

mind Kovászna megye prefektu-
sát, esetükben ugyanis felmerült, 
hogy nem megfelelően látják el 
kötelességüket – jelezte szomba-
ti, sepsiszentgyörgyi látogatásán 
Victor Ponta. A PSD elnöke utalt 
arra, hogy konkrétumokkal tudja 
alátámasztani elmarasztaló jellegű 
felvetését, és hozzátette, a területi 
pártszervezetben dolgozó kollé-
gáitól származó adatokat Mihai 
Răzvan Ungureanu miniszterel-
nök elé kívánja terjeszteni. 

– Nyílt levelet intézek az új 
kormányfőhöz, Ungureanu úrhoz, 
amelyben felkérem, hogy ellenőriz-
ze a kormány képviselőinek mun-
káját, illetve hogy tegyen lépéseket 

az irányba, hogy azok betartsák és 
betartassák az ország törvényeit. 
Hargita és Kovászna megye prefek-
tusai ezt elmulasztják. A prefektu-
sok a kormány területi képviselői, 
akiknek a törvényesség fennállását 
kell szavatolniuk, és nem válhatnak 
a két megyét irányító RMDSZ po-
litikai akaratának képviselőivé – fo-
galmazott Ponta. 

A szociáldemokraták elnöke 
többek között felrótta a prefektu-
soknak, hogy a két magyar több-
ségű megyében a Köztisztviselők 
Országos Hatóságának területi 
szervei kritériumként határozzák 
meg az egyes állások elfoglalására 
meghirdetett versenyvizsgákon 
a magyar nyelv ismeretét, illetve 
azt is említette, hogy az Országos 
Diszkriminációellenes Tanácshoz 
érkező panaszok megoldását figyel-
men kívül hagyják a két megyében.  
Ponta szerint továbbá a Hargita és 
Kovászna megyei románok „jog-
gal érzik úgy, hogy a bukaresti ha-
tóságok magukra hagyták őket”, 
mivel ezeket a megyéket jelenleg 
„nem Románia Kormánya, hanem 
az RMDSZ vezeti”. A pártelnök 
jelezte, erre a volt Boc-kormány és 
a jelenlegi Ungureanu-kormány 
„RMDSZ-függősége”, a voksok 
utáni kuncsorgás ad magyarázatot. 

Victor Ponta nem mulasztotta 
el azt sem, hogy a megyei önkor-
mányzatokat kritizálja, amiért 
azok szerinte anyagi szempontból 
mostohán kezelik a románok lakta 
településeket. 

– A román települések polgár-
mesterei nem olyan arányban ré-
szesülnek pénzforrásokban, mint a 
többiek, és úgy látom, ez egy olyan 
probléma, amit központi beavat-
kozással kell orvosolonunk– fogal-
mazott.
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Ország–világ

Szükségesnek tartja a romániai magyarság parla-
menti jelenlétét, de csakis az RMDSZ képviselőit 
látná szívesen a törvényhozásban – jelentette ki a 
sepsiszentgyörgyi látogatáson a PSD elnöke. 

– Nagyon szeretném, hogy az RMDSZ ott 
legyen a következő parlamentben – fogalmazott 
Ponta, hozzátéve, rossz lenne, ha egy olyan fontos 
kisebbség, amilyen a magyar, parlamenti képviselet 
nélkül maradna. Ez megítélése szerint azt eredmé-
nyezné, hogy minden feszültség helyi szinten marad-
na, ami nem kívánatos. Az Agerpres hírügynökség 
jelentése szerint Victor Ponta azt is megjegyezte, az 
RMDSZ képviselőit látná szívesen a bukaresti tör-
vényhozásban és nem a „Tőkés László pártja képvise-
lőit”. Szerinte az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

„szélsőséges, majdnem fasiszta módon politizál”.  
– Számunkra Tőkés úr nem is volt, és soha nem is 
lesz tárgyalópartner – mondta. 

Kijelentette továbbá, az RMDSZ-t tartják a 
Szociál-Liberális Unió tárgyalópartnerének, de 
az RMDSZ-re is ellenzéki minőségében számí-
tanak a következő parlamentben. Ezt azzal indo-
kolta, hogy a szövetség képviselői elutasították az 
együttműködési ajánlataikat. A baloldal vezetője 
azt is hangsúlyozta, hogy ez egy politikai döntés, 
amelynek nincsen köze a magyar közösséghez.  

– Bennem sincs és nem is lesz semmiféle ellen-
séges, sovén vagy extremista viszonyulás. A magyar 
etnikumú román állampolgárokat mindenki mással 
egyenlő állampolgároknak tekintem – fogalmazott. 

Victor Ponta beszédet mond Sepsiszentgyörgyön. Figyelmeztetés és kritika Hargita és Kovászna megye magyar vezetőinek

PRefeKtuSoK A PáRtelnöK célKeReSZtjében

Ponta elszámoltatná Ladányit és Györgyöt

Hargita Megye tanácsa 
a 2003/52-es számú törvény előírásai alapján kifüggesztette, 

weboldalán megjelentette és közzéteszi a következő tervezetet:
Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa, Hargita megye Maros és 

Kovászna megyékkel való 2012. évi együttműködésének népszerűsítésére 
vonatkozó programja lebonyolításának elfogadásáról.

A határozattervezet tanulmányozható Hargita Megye Tanácsának web-
oldalán, a www.hargitamegye.ro címen, valamint a megyei tanács főbejára-
tánál található hirdetőtáblán.

Az esetleges észrevételek tisztázása érdekében a hirdetés megjelené-
sétől számított 10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva, Hargita 
Megye Tanácsa Kancelláriájának irodavezetője. Elérhetőség: 229-es iroda, 
telefon: 207700, 1213 belső.

Hargita Megye tanácsa
a 2003/52-es számú törvény előírásai alapján kifüggesztette,  

weboldalán megjelentette és közzéteszi a következő tervezetet:

Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának 2012. évi Hargita me-
gyei falvak arculatának védelme és megőrzése elnevezésű programja lebo-
nyolításának elfogadásáról.

A határozattervezet tanulmányozható Hargita Megye Tanácsának web-
oldalán, a www.hargitamegye.ro címen, valamint a megyei tanács főbejára-
tánál található hirdetőtáblán.

Az esetleges észrevételek tisztázása érdekében a hirdetés megjelené-
sétől számított 10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva, Hargita 
Megye Tanácsa Kancelláriájának irodavezetője. Elérhetőség: 229-es iroda, 
telefon: 207700, 1213 belső.

Hirdetések

MaRkó Béla az RMDSz koRMányzaTi RéSzvéTelének felTéTeleiRől

Alapvető fontosságú az oktatási törvény 
és a nyelvi jogok alkalmazása

Az RMDSZ kormányzati rész-
vétele folytatásának egyik 
alapvető feltétele az oktatási 
törvény és a kisebbségi nyelvi 
jogok alkalmazása, valamint a 
marosvásárhelyi orvosi egye-
tem tervezett magyar tagozata 
ügyének rendezése – jelentette 
ki Markó béla miniszterelnök-
helyettes.

Markó Béla miniszterelnök-
helyettes, az RMDSZ 
volt elnöke az Erdélyi 

Magyar Televízió egyik műso-
rában úgy nyilatkozott: a koalí-
ciós tárgyalásokon leszögezték, 
hogy a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetemen 
(MOGYE) kialakult helyzet – 

ahol, mint ismeretes, a román 
többségű egyetemi szenátus kö-
vetkezetesen elutasítja a magyar 
tagozat létrehozását – rendezése 
nélkül az RMDSZ nem folytatja 
a kormányzást.

Rámutatott: a MOGYE-ügy 
rendkívül rossz precedenst teremt-
het a kisebbségi oktatási jogok be 
nem tartására. Markó ugyanakkor 
kritizálta az ügyben kialakult vita 
hangvitelét is: szerinte ugyanis 
az egyetem több vezetője nyilat-
kozatának hangneme az 1990-es 
marosvásárhelyi etnikai konflik-
tus hangulatát idézi, ami elfogad-
hatatlan.

Az RMDSZ emellett feltétel-
ként szabta meg azt is – közölte 
Markó Béla –, hogy semmilyen 

radikális változásról nem dönt a 
kormány az év végi parlamenti 
választásokig, ennek megfelelően  
az egészségügy átfogó reformját 
és az ország területi-közigazgatási 
átszervezését is elutasítják.

Markó szerint ugyanakkor az 
új kormány legfontosabb felada-
tai közé tartozik, hogy konszoli-
dálja az eddig elért eredményeket, 
mert javult a gazdasági helyzet, és 
nyugalmat kell teremteni az or-
szágban. Hozzátette: az RMDSZ 
feltételei között az észak-erdélyi 
autópálya építésének folytatása, 
valamint a fizetések és nyugdíjak 
emelése is szerepelt. Ez utóbbi 
abban az esetben esedékes, ha a 
gazdaság első negyedévi teljesít-
ménye lehetővé teszi. 

Szükséges a magyar parlamenti jelenlét



A csíkszeredai Novák Károly 
Eduárd megszerezte harma-
dik világbajnoki címét, miután 
megnyerte pénteken a négy 
kilométeres üldözőversenyt a 
Los Angeles-i parakerékpáros 
pálya-világbajnokságon. Egy 
nappal később az ezerméteres 
időfutamon a csíki kerékpáros 
a harmadik helyen zárt.

Újabb világbajnoki cím-
mel gazdagodott a csík-
szeredai Novák Károly 

Eduárd, a Tusnad Cycling Team 
ke rékpárosa a Los Angeles-i para-
kerékpáros pálya-világbajnokság 
első napján megnyerte a négy ki-
lométeres üldözőversenyt a C4-es 
kategóriában. Novák a döntőben 
a cseh világcsúcstartó Jiri Jezeket 
győzte le közel három másod-
perccel!

A csíki sportoló tökéletesen 
versenyzett, és úgy érzi, ez az 
eredmény reményt ad neki, hogy 
Londonban is győzni tudjon. 
„Kimondhatatlanul örülök en-
nek az eredménynek, és hogy egy 
ilyen kiemelkedő teljesítményt 
értem el. A selejtezőkben 1,6 má-
sodperccel gyengébb volt az időm 
a Jezek által elérthez képest, de a 
döntőben sikerült győznöm, ami 
nagy reményeket ad a londoni 
paralimpia előtt. Az elért idő-
eredmény nem a legjobb, ugyanis 

a pálya nagyon nehéz, és sokan hi-
báztak a taktikával rossz fogaske-
rék-kombinációt választva” – nyi-
latkozta Novák Eduárd. Az üldö-
zéses versenyben Novák a cseh Jiri 
Jezeket, a brit Jody Cundy-t és a 
spanyol Alcaide Garcia Robertót 
előzte meg.

Szombaton újabb érmet szer-
zett a csíkszeredai kerékpáros 
Kaliforniában. Az ezerméteres 
egyéni időfutamon – amelyen 
19-en álltak rajthoz – Novák újra 
remekül versenyzett, ezúttal a ver-

senyszám esélyesét nem sikerült 
legyőznie. Az első helyet Cundy 
szerezte meg, a második helyen 
a cseh Jiri Bouska végzett, míg 
Novák Eduárd harmadikként ért 
célba. A csíkszeredai kerékpárost 
mindössze három tízedmásodperc 
választotta el a második helytől.

A világbajnokság utolsó ver-
senyszáma, a tíz kilométeres 
scratch lapzártánk után ért véget. 
A scratch parakerékpáros pálya-
versenyeken először rendezett 
versenyszám.

Két érEm Los ANgELEsbEN

Novák Eduárd világbajnok
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harmadik világbajnoki címét szerezte Los Angelesben Novák károly eduárd

> Tenisz. Nem mindennapi gálamér-
kőzésre kerülhet sor Belgrádban: Novak 
Djokovics és Szeles Mónika bemuta-
tó meccset tervez a szerb fővárosban 
– adta hírül a Vajdaság Ma. A világelső 
Djokovics és Szeles Mónika Londonban, 
a Laureus-díjátadón találkozott egymás-
sal. „Az Egyesült Államokban élő Móni-
ka az édesanyjával érkezett Londonba, én 
pedig azonnal kihasználtam az alkalmat, 
hogy meghívjam Belgrádba, ahol egy 
bemutató mérkőzést is lejátszanánk. Mó-
nikának is mondtam, hogy a Szerbiában 
élők nagyon várják, hogy ismét láthassák 
őt, hiszen sok jelentős tornát Jugoszláviát 

képviselve nyert meg, s mindenki tud-
ja, hogy Újvidéken született” – mondta 
Djokovics.

> Premier League. A rendőrség-
nek kellett szétválasztani a Manchester 
United és a Liverpool játékosait az angol 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier 
League) szombati bajnoki mérkőzésének 
félidejében. A PL szombati játéknapján 
már a Manchester United – Liverpool ta-
lálkozó előtt paprikás hangulat uralkodott 
Luis Suárez és Patrice Evra között, mikor a 
nyolcmeccses eltiltása utáni második mér-
kőzésén pályára lépő uruguayi játékos nem 

nyújtott kezet a United védőjének. Angol 
sajtóhírek szerint a kezdőrúgás előtt meg-
alapozott hangulat kitartott egészen a fél-
idő végéig, amikor a két élcsapat játékosai 
dulakodni kezdtek az öltözőbe menet, és 
a pályára érkező rendőröknek öt percébe 
telt, hogy lecsendesítsék a kedélyeket.

> Jégkorong. Szuper Levente, az 
észak-amerikai profiligát (NHL) is meg-
járt válogatott kapus lesz a Vasas jégko-
rongszakosztályának az elnöke. A klub 
tájékoztatása szerint a 31 éves játékos az 
idény után áll munkába. Szuper jelen-
leg a kazah élvonalban szereplő Arisztan 

Temirtau légiósa, és a szezon végéig szól 
a szerződése. „Ahogy vége az idénynek, a 
Vasas rendelkezésre állok. Azt még nem 
tudom, hogy mi lesz a játékos-pályafutá-
sommal, de most a jelennel törődöm. Jött 
ez a felkérés, és már régóta vágytam arra, 
hogy vezetőként is segíthessem a magyar 
hokit” – mondta Szuper Levente, aki né-
hány napig Budapesten tartózkodik, mert 
meg kell hosszabbítania a kazahsztáni vízu-
mát. Hozzátette: áprilisban apa lesz, és azt 
még nem tudja, hogy Kevin Primeau szö-
vetségi kapitány számít-e rá az ugyancsak 
áprilisban esedékes ljubljanai divízió I-es 
világbajnokságon.hí
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Harmadik hely Kijevben

Az idény utolsó Euro Ice 
Hockey Challenge (EIHC) 
tornáján is a harmadik 

helyen végzett a romániai jégko-
rong-válogatott. A csapat tavaly 
Sanokban, majd Csíkszeredá ban, 
az elmúlt hétvégén pedig Kijev-
ben is a dobogó legalsó fokán 
zárt.

Csütörtökön a házigazda ellen 
az első harmadban remekül helyt 
álltak Tom Skinner legényei annak 
ellenére, hogy a védekező szerep 
jutott a romániai válogatottnak. 
Pénteken azonban közel állt a 
meglepetéshez a romániai csapat, 
az elit csoportos Olaszország ellen 
kétszer is vezettek a piros-sárga-
kékek, ám a véghajrában a jobban 
jegyzett taljánok maguk javára 
fordították a mérkőzést. A talál-
kozón egyébként csak nyolccal 
lőttek többet az olaszok, az em-
berhátrányokat is jól védekezte ki 
Skinner csapata. A kijevi tornán az 
egyetlen győzelmet Litvánia ellen 
aratta a zárónapon a romániai vá-
logatott, a rendes játékidő utolsó 
két percében két gól is született, 
ennek ellenére hatvanpercnyi játék 
után döntetlenre álltak a felek. A 
hosszabbításban azonban Szőcs 
Szabolcs eldöntötte a találkozót. 
A torna gólkirálya Antal Zsombor 
lett három találattal, a brassóiak 
hokisa öt ponttal a kanadai táblá-
zaton is az élen zárt.

A romániai válogatott a 
2011/2012-es idényben három 
EIHC-tornán vett részt, novem-

berben Sanokban a háromcsapa-
tos tornán a lengyelek és a hollan-
dok mögött a harmadik helyen 
zártak. Decemberben a Vákár 
Lajos Műjégpályán a magyarokat 
megelőzve Ukrajna és Lengyelor-
szág mögött újra a harmadik lett a 
csapat, míg Kijevben a litvánokat 
megelőzve és Olaszország, illetve 
a házigazdák mögött újabb har-
madik helyezést értek el.

Eredmények: Litvánia – Olasz-
ország 0–4, Ukrajna – Románia 
7–0, Olaszország – Románia 4–3 
(Antal Zsombor 2, Molnár Sza-
bolcs), Ukrajna – Litvánia 5–1, 
Románia – Litvánia 4–3 – hosz-
szabbítás után (Szőcs Szabolcs 2, 
Molnár Zsolt, Antal Zsombor), 
Ukrajna – Olaszország 4–5 – 
szétlövéssel.

mihály magyar 
állampolgár
Mihály Árpád, a Sapa Fehér-

vár AV19 csíkszeredai születésű 
csatára tegnap letette állampolgári 
esküjét a Fehérvár – Linz EBEL-
mérkőzés előtt. Az ünnepi szer-
tartást dr. Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
polgármestere vezette. Az esküté-
tellel az utolsó akadály is elhárult, 
hogy Mihály Árpád hivatalos 
mérkőzésen is bemutatkozzon a 
magyar válogatott mezében és a vi-
lágbajnokságon erősítse a csapatot. 
A 31 éves támadó 2009-ben a HC 
Csíkszereda együttesétől került 
Székesfehérvárra.
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Formalitás lesz a visszavágó

Elmaradt az SZKC-bravúr Németországban

tizenegy gólos vereséget szen-
vedett a székelyudvarhelyi KC 
férfi-kézilabdacsapata Német-
ország ban, szombat este a göp-
pin gen ellenében az eHF-kupa 
nyolcaddöntőjének odavágóján. 
A sorozat címvédője esélyt sem 
adott a támadásban gyengén mu-
zsikáló udvarhelyi együttesnek.

Nem sikerült tovább foly-
tatnia remekelését a 
Székelyudvarhelyi KC-nak 

az EHF-kupában. A Göppingen 
elleni első, idegenbeli találkozón fő-
képp támadásban sokat hibázott a 

Vlad Caba által felkészített udvarhe-
lyi együttes, az ellenfél pedig rendre 
megtorolta ezeket.

Több mint háromezer ember 
előtt játszotta az SZKC az EHF-
kupa nyolcaddöntőjének, első ösz-
szecsapását. A német Göppingen 
ellen visszafogottan kezdtek a fiúk, 
a folytatásban sem találták a tő-
lük megszokott játék ritmusát. A 
Bundesligában őrlődő gárda pedig 
rendre büntetett, így a félidőben 
már öt góllal vezetett. A második 
játékrészben sem javult fel a román 
bajnoki ezüstérmes teljesítménye. A 
kapusok jól védtek, a védekezés is 

valamelyest jól működött, de táma-
dásban hibák halmazát követte el az 
SZKC. A németek fokozatosan el-
léptek, a végére pedig kétszámjegyű 
lett a különbség. A visszavágót jövő 
szombaton rendezik.

EHF-kupa, 4. kör, odavá-
gó: Frisch Auf Göppingen – 
Székelyudvarhelyi KC 31–20 
(13–8). Gólszerzők: Rnics 9, Thiede 
5, Späth 4, Hora, Oprea, Lobednak 
3-3, Markez 2, Schöne, Schu-
bert 1-1, illetve Kuzmanoszki 5, 
Mihalcea, Johannson 3-3, Ferenczi, 
Adomnicăi, Rusia 2-2, Câmpan, Tá-
las, Irakli 1-1.

> Kosárlabda. A román férfi-kosár-
labdabajnokság 21. fordulójában a SCM 
U Craiova – Csíkszeredai KK (79:70) 
mérkőzésen kívül további hat összecsa-
pást rendeztek. Íme az eredmények: Te-
mesvári BC – BCM U Piteşti 69:70, Bu-
karesti Dinamo – Medgyesi Gaz Metan 
65:100, CSU Ploieşti – Energia Rovinari 
78:64, Bukaresti CSM – CSS Giurgiu 
81:76, Nagyváradi VSK – Marosvásár-
helyi KK 90:80, Poli Iaşi – Nagyszebeni 
CSU Atlassib 71:102. A Csíkszeredai 
KK legközelebb csütörtökön lép pályára 
hazai környezetben a Kolozsvári U ellen, 
amelyet a 12. fordulóból halasztottak el.

> Afrika-kupa. Az Afrikai Nemzetek 
Kupája szombat este rendezett bronzmér-
kőzésén Mali válogatottja 2–0-ra legyőzte 
Ghánát Malibóban, így megszerezte a har-
madik helyet. Eredmény, a 3. helyért: Ghá-
na – Mali 0–2 (0–1). A döntő, az Elefánt-
csontpart – Zambia mérkőzés tegnap este 
lapzárta után ért véget.

> Kézilabda. A hétvégén minden eu-
rópai kupasorozatban mérkőzéseket ren-
deztek. A román és magyar eredmények. 
Bajnokok Ligája, férfiak: B csoport: MKB 
Veszprém – Targi Kielce 21–24; C csoport: 
Konstancai HCM – Wisla Plock 19–34; D 

csoport: THW Kiel – Pick-Szeged 34–24; 
nők, középcsoport: I. csoport: Győri ETO 
– Midtjylland 35–27; II. csoport: Oltcim 
Rm. Vâlcea – Metz (lapzárta után ért vé-
get). KEK, nyolcaddöntő: nők: Ferencvá-
ros – Rosztov Don 32–23 (az első mérkő-
zésen 22–23, tj. a Ferencváros), Sagunto 
– Debrecen 28–28 (25–31, tj. Debrecen), 
Zajecar – Alcoa 24–17 (20–24, tj. Zajecar), 
Volgograd – Kolozsvári U 35–31 (29–24, 
tj. Volgograd); férfiak: Pandurii Tg. Jiu – 
Benfica 27–33; EHF-kupa, nyolcaddöntő: 
nők: Mar Alicante – Békéscsaba 25–19 
(22–25, tj. Alicante), Bukaresti CSM –Zi-
lahi HC 20–28 (24–27, tj. Zilah). A Vác – 

Piyango SK (török) mérkőzés lapzárta után 
ért véget. Challenge-kupa, nyolcaddöntő, 
férfiak: CSU Suceava – Bjelovar 27–16.

> Labdarúgás. Helyi sajtóértesülés sze-
rint az angol labdarúgó-válogatott szövet-
ségi kapitányi posztjáról a héten lemondó 
Fabio Capello már megérkezett Moszkvá-
ba, hogy leendő csapatával tárgyaljon. Az 
olasz szakember a Szovjetszkij Szport szerint 
azért utazott Oroszországba, hogy az Anzsi 
Mahacskala vezetőivel tárgyaljon. Capello 
jövő szerdán állítólag Törökországba uta-
zik, ahol Dzsudzsák Balázs korábbi csapata 
edzőtáborozik.hí
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A fehér mezben játszó Göppingen nem adott sok esélyt a székelyudvarhelyi KC együttesének. A visszavágó már csak formalitás

hargitanépe

van még min dolgozni

Az európai kézilabdaporondon való szereplésünk annak a 10 éves 
programnak a része, amelyet 2005-ben indítottunk el. Ennek el-
sődleges célja, hogy a most felnövő ifjúságnak lehetőséget bizto-
sítsunk arra, hogy megszeressék ezt a sportot, és hogy elérhetővé 
váljon számukra a legmagasabb szinten. Ezért kitüntetett figye-
lemmel követem, hogy ez a cél megvalósuljon.

Csapatunk számára, az EHF-kupa negyedik fordulójában 
való részvétel már önmagában szép teljesítmény. A Frisch Auf 
Göppingennel elszenvedett vereség azt jelenti, hogy még van dol-
goznivalónk. De semmiképpen nem jelenti azt, hogy ezt a lépcsőfo-
kot kudarcként kell megélnünk. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, 
hogy a tízéves programnak még csak a hetedik événél tartunk. 

Szombaton a Frisch Auf Göppingen városunk vendége lesz 
és újabb lehetőséget kapunk a megmérettetésre. Ezúttal is, mint 
eddig mindig, szükségünk lesz arra, hogy a kézilabdakedvelők, 
szurkolók mellénk álljanak. Segítségükkel nagy az esélye annak, 
hogy az SZKC csapata meg tud mutatkozni valódi értékén, és 
színvonalához méltó játékkal fogja megköszönni az udvarhelyi 
közönség kitartó, fáradtságot nem ismerő támogatását.

Verestóy Attila,
a székelyudvarhelyi Kézilabda Club elnöke

Spanyol címvédés. A spa-
nyol futsalválogatott hihetetlen 
mérkőzésen, hosszabbítás után 
3–1-re legyőzte Oroszországot, 
és ezzel sorozatban negyedszer 
hódította el az Európa-bajnoki 
címet. Az ibériaiak 34 másodperc-
cel a rendes játékidő lefújása előtt 
egyenlítettek, és mentették ráadás-
ra a meccset. Sergio Lozano dup-
lázott, a hosszabbítás utolsó má-
sodpercében pedig Luis Amado 
kapus is betalált. A harmadik he-
lyet Olaszország szerezte meg, mi-
után két góllal legyőzték a rendező 
horvátokat. Eredmények: döntő: 
Oroszország – Spanyolország 1–3 
– hosszabbítás után; a 3. helyért: 
Horvátország – Olaszország 1–3.



lakás

ELCSERÉLNÉM székely udvar
he lyi, fel újított garzonlakásomat 
(fürdő, ter mopán ablakok) 2 szo
bás lakásra, külön bözetfizetéssel. 
Telefon: 0742–520438.

ELADÓ Székelyudvarhelyen, 
a Tom csa Sándor negyedben I. 
osztályú, I. emeleti garzonlakás. 
Telefon: 0743–831430.

ELADÓ Székelyudvarhely szom
bat falvi részén téglából épült, hő
szigetelt, emeletes családi ház. 
Lent nagy nappali, konyha, ebéd
lő, kamra, fürdő, kazánház, terasz, 
fent tágas előtér, három szoba, 
vécé, nagy fürdőszoba, ruhatár. 
Csendes környezet, 16 ár telek, 
két kocsi beálló, fásszín, kutyaud
var, veteményes. Csak komoly 
érdeklődők hívjanak! Nézze meg, 
tegyen ajánlatot! Telefon: 0745–
351089.

ELADÓ Csíkszeredában I. eme
leti, 2 szobás lakás a Nicolae Băl
ces cu utcában (központi zóna). 
Telefon: 0747–552627, 0747–
552627. (21245)

ELADÓ I. osztályú, jól fűtött, 
frissen felújított, tágas garzon
lakás Csík szeredában. Telefon: 
0741–504768. (21299)

ELADÓ garzonlakás, Csíkszere
dában, a Szív utca 7. szám alatt. 
Telefon: 0723–591290, 0721–
560988. (21298)

ELADÓ Csíkszeredában I. osz
tályú, II. emeleti, 2 szobás, sa
ját kazán nal rendelkező lakás a 
Testvériség sugárút 4. szám alatt 
(a rendőrség mellett). Telefon: 
0749–520550. (21285)

ELADÓ 2 szobás, felújított 
tömb házlakás, központi fűtés
sel Csík szeredában. Részletfize
tési lehetőség. Telefon: 0741–
192672.

KIADÓ hosszú távra Csíksze
redában, a Lendület sétányon 
egy bútorozott szoba független 
személynek. Alacsony házbér. 
Telefon. 0266–372176, 0742–
510914.

ELADÓ kertes családi ház 
Újtusnád 411. szám alatt, vala
mint egyes lóra való hám és eke. 
Telefon: 0266–334180.

KIADÓ központi fekvésű, búto
rozott szoba nő részére. Telefon: 
0266–311365, 0721–265019.

ELADÓ 2 szobás, földszinti 
lakás Csíkszeredában, a Mérleg 
utcában, kívül hőszigetelt, belül 
nincs felújítva. Ár megegyezés 
alapján. Telefon: 0742–296860, 
14–16 óra között.

ELADÓ Gyergyószentmiklós 
köz pontjában 80 m2es üzlethe
lyiség 40 m2es pincével, közpon
ti fűtéssel, kiépíthető tetőtérrel, 
forgalmas helyen, parkolási lehe
tőséggel. Telefon: 0740–632727.

telek

ELADÓ 68 ár, hétvégi ház 
építésére alkalmas telek az Ara
tástetőn tiszta telekkönyvvel. 
Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0749–775023, 0747–855909.

ELADÓ Gyimesfelsőlokon 60 
ár építkezésre alkalmas terület, 
parcellázható (30+30 ár). Ked
vezmények: villany, folyóvíz, for
rás. Telefon: 0726–192660.

jármű

ELADÓ Ford 3000 fülkés trak
tor, homlokrakodó kitűnő álla
potban garanciával, új gumikkal. 
Beszámítok 2530 éves személy
autót, valamint ELADÓ sárgarépa 
és vetőmagburgonya. Telefon: 
0727–874009, 0749–155155. 
(21222)

ELADÓ egy 2001es évjáratú 
Volkswagen Passat 1.9 TDi, 131 
LEs, ülésfűtéssel, alufelnivel. Te
lefon: 0745–593747.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6os motorral, euró 4es, 
sok extrával (dohányfüstmentes 
utastér), frissen behozva nagyon 
jó állapotban. Ára: 3850 euró. 
Telefon: 0729–257421, 0724–
175640.

ELADÓ Mercedes Benz 1983 
cm3es személyautó, fullextrás, 
kitűnő állapotban, első kézből. 
Irányár: 60 000 lej. Telefon: 
0745–707390.

vegyes

ELADÓ Yamaha PSR 9000 szin
tetizátor. Telefon: 0753–500305.

ELADÓ Deutz Fahr 327es le
mezoldalas ladewagen alsó, felső 
késekkel, frissen behozva – irányár: 
1650 euró, valamint szénafelfúvó. 
Telefon: 0744–514745. (21303)

ELADÓ búza, valamint ül
tetni és állatnak való pityóka. 
Telefon: 0755–703611, 0723–
265430. (21292)

ELADÓK Ø100as vascsövek 6 
m hosszúságban és 23 m3es, 15 
éves, fenyő fosznideszka Csík szent
tamáson. Telefon: 0748–776360.

ELADÓ 350 kgos, legelős bi
kaborjú, valamint Carpaţi hátsó
híd, szekrény, reduktor, gardányok, 
651es oldalgrup. Telefon: 0266–
331818.

ELADÓ TondachSolz típusú, kül
földön gyártott cserép igényesnek, 
hagyományos födéshez, kedvezmé
nyes áron. Telefon: 0726–349893.

ELADÓ 50, 25, 20 literes zomán
cozott fazék, lábas, zsírosbödön, 
7 literes cinezett fazék, egy össze
csukható asztal és mezőgazdasági 
szerszámok. Telefon: 0266–312831.

ELADÓ Csíksomlyón széna 
vegyesen. Ára: 0,20 bani/kg. Te
lefon: 0753–408902.

ELADÓ Singer varrógép, Da
ciavonóhorog, 10 ár beltelek 
Nagy tusnádon a 226. szám alatt. 
Telefon: 0742–874783.

ELADÓK: téli és nyári sport
felszerelések, szobabiciklik, tás
kavillanyvarrógépek, gázbojler, 
móriska, étkezési és magnak 
való pityóka, valamint csűrben 
tárolt széna, sarjú. Telefon: 
0746–195430.

ELADÓ Csíkszeredában egy 
rövid és egy hosszú szügyes hám, 
valamint széna. Telefon: 0740–
888847.

ELADÓ keveset használt, 
zsebben hordozható szótárgép 
(12 nyelvű), valamint új villamos 
melegítő. Telefon: 0753–451640, 
0266–352368.

ELADÓK újzélandi fajnyulak 
korlátolt mennyiségben. Telefon: 
0743–766925.

szolgáltatás
RENDELHETŐ friss házi vé

resmájas, kocsonya, kolbász, 
sza lon na, füstölt oldalas, son
ka, csá szár sza lon na, kenőmájas, 
zsír, disz nófősajt, töpörtyű. Te
lefon: 0744–519433 (Szé kely
ud varhely).

2 éves periodikus ellenőrzés! 
Biztonsága érdekében forduljon az 
INSTHARhoz! 2 éves periodikus 
kazánellenőrzés, valamint működ
tetési engedélyeztetés – 60 lej; 
gázvezeték 2 éves ellenőrzése – 50 
lej. Elérhetőségeink: INSTHAR Rt., 
Márton Áron u. 21. szám, Csík
szereda. Telefon: 0266–371785, 
0745–380499. (21217)

VÁLLALOK bármilyen ácsmun
kát. Telefon: 0743–687850.

megemlékezés
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HARGITA MEGYE TANÁCSA
HARGITA MEGYEI MŰVÉSZETI NÉPISKOLA

virágkötő- és gyöngyfűzőtanfolyam

A Hargita Megyei Művészeti Népiskola a Formator Egyesülettel és a Fi-
atal Művészek Egyesületével közösen gyöngyfűző- és virágkötőtanfolyamot 
szervez.

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

számokon, valamint elektronikus levélben: nepiskola@gmail.com
Ugyanezeken az elérhetőségeken lehet jelentkezni a tanfolyamokra is.

Csíkmindszent Közbirtokosságának elnöke
éves közgyűlésre hívja össze tagjait 

2012. február 26-án 12 órára a csíkmindszenti sportterembe.
Napirenden szerepel:

– elnöki beszámoló;
– a felügyelő bizottság jelentése;
– a 2012-es évi költségvetés elfogadása;
– különfélék.

A Szent Anna Vadászegyesület 
2012. február 4-én megtartott közgyűlése  

eredményeként, amely Tusnádfürdőn  
volt megtartva, éves közgyűlést hív össze 

2012. február 25-én 16 órai kezdettel,  
az Egyesület székhelyén Tusnád 345. szám 

alatt (a közbirtokosság épülete).

Napirendi pontok:
– elnöki beszámoló;
– igazgatói beszámoló;
– cenzorbizottság beszámolója;
– a fenti beszámolók elfogadása;
– a 2010. november 27-én megtartott közgyűlésen az akkor 
megválasztott vezetőség mandátumának igazolása, 
megerősítése és érvényesítése az alapszabályzat szerint;
– tagsági díj megszabása a 2012 évre;
– különfélék

Jelen meghívót a tagok tudomására hozzuk térítménymentes le-
véllel, valamint megjelentetjük a helyi újságban.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

A HARGITA NÉPE  
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT  
ÉS RIKKANCSOKAT 

KERES SZÉKELY -
UDVAR HELYRE.

Telefon:  
0733–553014.

A verebesi  
TOMPÁD KÖZBIRTOKOSSÁG 

árverés útján elad  
665 m3 lábon álló  
fenyő- és bükkfát.

Az árverés 2012. február 
17-én pénteken lesz megtartva a 
verebesi kultúrotthonban.

Érdeklődni lehet  
a 0722–136505ös telefonszámon.

Hiába álmodtál öregkort, 
boldogat, szépet,
ha a kegyetlen halál 
mindent összetépett.
Megállt egy szív, 
mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, 
mely dolgozni imádott.
Két keze munkáját 
mindenütt látjuk,
áldott szép emlékét 
amíg élünk szívünkbe zárjuk.

Fájó szívvel emlé
kezünk 2011. február 
13ra, drága gyerme
künk,

POLGÁR LÁSZLÓ

halálának első évfordulóján.

Fáj, hogy nem 
vagy köztünk többé,
de szívünkben élsz mindörökké.
Soha nem feledünk, 
szívből szerettünk,
s örökkönörökké 
rád emlékezünk.

Szerettei. (21297)

hargitanépe



Az idei sítájfutó országos bajnok-
ságot a Szemenik-hegységben, 
Szörényordas (Wolfsberg) térsé-
gében rendezték az elmúlt hét-
végén. A versenyeken részt vet-
tek mindhárom Hargita megyei 
tájfutóklub szakosztályainak – a 
Csíkszeredai Tanulók Klubja (TK), 
a Csíkszeredai Kárpátok SK és a 
Csíkszeredai Városi Sportklub 
(VSK) – sportolói is.

Szörényordas és térsége adott 
otthont az elmúlt hétvégén a 
sítájfutó országos bajnokság

nak. A versenyrendezésben a Ro
mán Tájfutó Szövetség szakemberei 
(köztük a csíkszeredai Gergely Ká
roly is) komoly segítséget kaptak a 
KrassóSzörény megyei hatóságok
tól, a megyei sportigazgatóságtól, a 
hegyimentő szolgálattól, és együttes 
erővel egy jó versenyt tudtak rendez
ni. Pedig nem volt könnyű dolguk a 
csíki szemmel nézve szinte hihetet
len 100120 cmes, sőt a hófúvások
ban ennél is jóval nagyobb hóban.

Pénteken ragyogó napsütés
ben, de komoly hidegben került 
sor a sprintpróbára. Itt összevont 
korcsoportok – gyerek, ifi, felnőtt 
és veterán kategória – voltak. Az 
első nap már komoly sikert hozott 
az újonnan alakult Csíkszeredai 
VSK tájfutószakosztályának, a 
csíki sportolók ugyanis megsze
rezték a klub első felnőtt országos 
bajnoki címét.

A verseny szombaton a közép
távval folytatódott, sajnos már 
közel sem olyan időben, mint elő
ző nap. Havazott és hóvihar volt. 
Az előkészített nyomok megtel
tek hóval, ami megnehezítette 
a sízést. Tegnap a hosszútávval 
folytatódott az ob, újra kellemet
len időben, havazásban. A csíki 
sítájfutók újra kiválóan szerepel
tek, bajnoki címet szereztek.

Eredmények 
(győztesek, illetve csíkiak)
Sprint. Nők: gyerekek: 1. 

Roxana Colcea (Electrosistem, 
Nagybánya), …4. Márton Enikő, 
5. Teca Alina, …8. Mandel Réka 
(mind TK); ifjúsági: 1. Anca 
Tetişan (Electrosistem); felnőtt: 1. 
Andreea Hepcal (Nord, Nagybá
nya), …7. Ene Melánia (TK); ve-
terán: 1. Ileana Laza (Felsőbányai 
ISK), 2. Birta Melánia (TK), …4. 
Gabriela Iosub (Kárpátok).

Férfiak: gyerek: 1. George 
Minoiu (CSU Craiova), …3. Vlad 
Peleş (TK), 4. Rancz Bálint, …6. 
Ráduly Róbert (mindketten Kár
pátok), 7. Szőcs Antal, …9. Ba
lázs Endre, 10. Szilveszter Áron, 
…13.Kézdi Örs (mind TK); if-
júsági: 1. Felician Bele (Felsőbá
nyai ISK), …8. Erősdi Zakariás, 
…10. Dragoş Hârb (mindketten 
Kárpátok), …12. Szász Botond 
(VSK); felnőtt: 1. Csúcs Klaus, 2. 
Simion Suciu, …8. Szép Zoltán 

(mind VSK); veterán: 1. Costan 
Grigor (Nagybányai Maratin), 2. 
Szász János (VSK).

Középtáv
Férfiak: 16 évesek: 1. Farte 

Cătălin (Electrosistem), 2. Erősdi 
Zakariás, …7. Hârb Dragoş (mind
ketten Kárpátok), 8. Szász Botond 
(VSK); 18 évesek: 1. Bele Felician 
(Felsőbányai ISK); 20 évesek: 1. 
Hreniuc Vasile (Electrosistem); 21 
évesek: 1. Csúcs Klaus, …3. Suciu 
Simion, …6. Szép Zoltán (mind 
VSK); 35 évesek: 1. Sebestyén 
István (Electrosistem); 45 évesek: 
1. Szász János (VSK).

Nők: 18 évesek: 1. Bonto Dia
na (Felsőbányai ISK); 21 évesek: 1. 
Hepcal Andreea (Nord); 35 évesek: 
1. Roşca Erika (CSU Craiova); 45 
évesek: 1. Birta Melania (TK), 2. 
Iosub Gabriela (Kárpátok).

Hosszútáv
Férfiak: 12 évesek: 1. Balázs 

Endre, …3. Vlad Peleş (mind
ketten TK); 14 évesek: 1. Rancz 
Bálint, …5. Ráduly Róbert, 
…8. Kézdi Örs (mind Kárpá
tok); 16 évesek: 1. Tâmpă Paul 
(Electrosistem), 2. Erősdi Zaka
riás, …6. Hârb Dragoş (mindket
ten Kárpátok), …8. Szász Botond 
(VSK); 18 évesek: 1. Bele Felician 
(Felsőbányai ISK); 20 évesek: 1. 
Hreniuc Vasile (Electrosistem); 
21 évesek: 1. Csúcs Klaus, 2. Suciu 
Simion, …7. Szép Zoltán (mind 
VSK); 35 évesek: 1. Tamaş Relu 
(Spria Felsőbánya); 45 évesek: 1. 
Szász János (VSK); 55 évesek: 
1. Göbl Edmond (Prosilva Zilah).

Nők: 12 évesek: 1. Teca Alina 
(TK); 14 évesek: 1. Cukcean 
Roxana (Electrosistem), 3. Már
ton Enikő, 4. Mandel Réka 
(mindketten TK); 18 évesek: 
1. Tetişan Anca (Electrosistem); 
21 évesek: 1. Hepcal Andreea 
(Nord); 35 évesek: 1. Laza Ileana 
(Felsőbányai ISK); 45 évesek: 1. 
Birta Melánia (TK); 55 évesek: 
1. Iosub Gabriela (Kárpátok).

A finnországi Kontiolahtiban 
rendezték meg a hétvégén a 
sílövők világkupa-sorozatának 
nyolcadik versenyét. A megyét 
ezúttal is csupán Tófalvi Éva 
képviselte, aki csak a sprint-
versenyen szerepelt.

Csak a sprint számon vett 
részt a csíkszeredai Tófalvi 
Éva sílövő a világkupa nyol

cadik állomásán hétvégén a finnor
szági Kontiolahtiban. A romániai 
delegáció ezúttal sem tündökölt. A 
vegyes váltóban nem volt érdekelt 
a válogatott. Szombaton viszont a 
nőknél hárman is starthoz álltak. 
Tófalvi a 43., Pişcoran az 50., míg 
Cirstea Florina a 80. helyen zárt. A 
tegnapi üldözőversenyen Tófalvi 
már nem ált rajthoz, Pişcoran vi

szont a 49. helyen ért célba. A kö
vetkező versenyre Németországban 
kerül sor. A ruhpoldingi sorozat 
viszont már nem vkfutam lesz, ha
nem világbajnokság.

Eredmények
Vegyes váltó (2 x 6 km és 2 x 7,5 

km): 1. Franciaország 1:26:22.9 
(0+5), 2. Ukrajna +1.0 (0+4), 3. 
Szlovákia +43.6 (0+8).

Sprint, férfi, 10 km: 1. Mar
tin Fourcade (francia) 24:58.2 (1 
lőhiba), 2. Tyimofej Lapsin (orosz) 
+0.8 (0), 3. Martin Weger (svájci) 
+1.6 (0); nők, 7,5 km: 1. Magdalena 
Neuner (német) 23:07.4 (1), 2. 
Kaisa Mäkäräinen (finn) +12.3 
(1), 3. Darja Domracseva (fehér
orosz) +17.0 (2) ... 43. Tófalvi Éva 
+2:34.4 perc (1), 50. Luminiţa 

Pişcoran +2:56.5 (2), 80. Cirstea 
Florina Ioana +7:55.9 (5).

Üldözőverseny, férfi, 12,5 
km: 1. Ole Einar Bkoerndalen 
(norvég) 33:43.8 (2), 2. Martin 
Fourcade +13.8 (3), 3. Dmitrij 
Malishko (orosz) +22.7 (2); 
nők, 10 km: 1. Kaisa Mäkäräinen 
32:23.0 (1), 2. Magdalena Neuner 
+35.9 (4), 3. Darja Domracseva 
+37.0 (4) ... 49. Luminiţa 
Pişcoran +8:20.4 (4).

Az összetett vk állása: férfi-
ak: 1. Martin Fourcade 774 pont, 
2. Emil Hegle Svendsen (nor
vég) 753, 3. Andreas Birnbacher 
(német) 607; nők: Magdalena 
Neuner 930, 2. Darja Domracseva 
891, 3. Kaisa Mäkäräinen 793 ... 
33. Tófalvi Éva 178, 67. Luminiţa 
Pişcoran 21, 88. Ferencz Réka 1.
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Közel félszázan vettek részt a tekerőpataki síversenyen fotó: balázs katalin

Három bajnoki címet szerzett Csúcs Klaus a sítájfutó-ob-n

hirdetések

HóviHAr AkAdályozTA A síTájfuTó-ob rÉszTvevőiT

Tizenegy csíki bajnoki cím
Sífutóverseny 
Tekerőpatakon

Kontiolahtiban sem termett sok babér

hargitanépe

Nagyon jó időjárási kö
rülmények között ren
dezték szombaton a Pro

Tekrőpatakkupával díjazott sífu
tóversenyt, amelyen 48an álltak 
rajthoz. A Bélakertben tartott vi
adalt a gyergyóújfalvi önkormány
zat, a Scientia Sacra Alapítvány és a 
GálForest Kft. támogatta.

A díjazottak
2004 előtt születettek: 1. 

Bo kor Róbert, 2. Antal Dávid 
(mindketten Tekerőpatak); 10–
11 évesek: fiúk: 1. Tódor Zsolt 
és Fórika Szabolcs, 2. Bükfejes 
Roland, 3. Sajgó Dávid (mind 
Tekerőpatak); lányok: 1. Csu
tak Andrea (Hargitafürdő). 
12–13 évesek: 1. Hajdu Timea 
(Hargitafürdő), 2. Potyó Kata
lin (Csíkszereda), 3. Darvas Zsa
nett (Gyergyószentmiklós). 14–
15 évesek: 1. Bokor Rajmond, 2. 
Benedek Norbert, 3. Bükfejes 
Rajmond (mind Tekerőpatak). 
16–17 évesek: 1. Gyulai Albert 
(Tekerőpatak); 18–20 évesek: 
1. Kolumbán István, 2. Bernád 

Szilárd (Tekerőpatak). 21–30 
évesek: fiúk: 1. Tódor Tihamér, 
2. Tódor János (mindketten Te
kerőpatak); nők: 1. Baricz Emőke 
(Gyergyó). 31–40 évesek: fiúk: 
1. Antal Zsolt, 2. Bencze Béla 
(mindketten Tekerőpatak); nők: 
1. Horváth Annamária, 2. Rácz 
Zsuzsanna (mindketten Csíksze
reda). 41–50 évesek: férfiak: 1. 
Tankó Elemér (Gyergyó), 2. Sárig 
Csaba, 3. Ágoston László (mind
ketten Csíkszereda); nők: Szőcs 
Gizella )Csíkszereda). 51–60 
évesek: 1. Fénya József, 2. Imre 
István, 3. Spănachi Ilie (mindhár
man Csíkszereda). 61–70 évesek: 
1. Molnár János (Tekerőpatak), 2. 
Incze Zoltán, 3. Csiszer Andor 
(mindketten Csíkszereda). 71 
évnél idősebbek: 1. Szabó József 
(Csíkszépvíz), 2. Keresztes Gyula, 
3. Borbáth István (mindketten 
Csíkszereda).

Különdíjak: legfiatalabb ver-
senyző: Antal Dávid (Tekerőpa
tak, 8 éves); legidősebb versenyző: 
Sándor István (Csíkszentsimon, 
81 éves).



Napról napra
szabadidő

ma

Hétfő
Az év 44. napja, még 322 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 17.41-kor, napkel-
te holnap 7.18-kor 

Isten éltesse
Ella és Linda nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat
Az Erzsébet (Elisabeth) és a Heléna 

női nevek becézőjéből önállósult az Ella 
nevünk, a német eredetű Linda jelentése 
hársfából készült pajzs, kígyó. 

Február 13-án történt
1941. Angliában először kísérelték meg 

a penicillinkezelést embereken. 

Február 13-án született
1873. Fjodor Ivanovics Saljapin orosz 

basszbariton operaénekes 
1887. Csáth Géza (eredeti neve: 

Brenner József ) író, zenekritikus, eredeti 
foglalkozása orvos 

Február 13-án halt meg
1141. II. Béla (Vak Béla) Árpád-házi 

magyar király 
1937. Nagy István festő 

Helytörténeti 
évforduló

Hetvenöt éve, 1937. február 13-án hunyt 
el Baján Nagy István festőművész. Nagy Ist-
ván Mindszenten született, tanulmányainak 
egy részét Csíkszeredában végezte.

*
Százhúsz éve, 1892. február 13-án hunyt 

el Gyulafehérváron Holló József Kázmér, 
OFM költő. Csíktaplocán született.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 2 közúti balesetben 
3 sérült személyhez, 7 infarktusos esethez, 21 
agyvérzéshez, 28 szívbeteghez, 33 magas vér-
nyomásos esethez, 16 csonttöréshez, 10 testi 
sértéshez, 2 robbanásban megsérült személy-
hez, 29 különböző traumához, 2 asztmás és 3 
epilepsziás krízishez riasztották a Hargita Me-
gyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a hely-
színre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá se-
gítséget kértek tőlük 32 szülés, 16 ájulás, 8 ittas 
állapot, 4 kómás állapot, 2 hasmenéses eset, 2 
öngyilkossági kísérlet és 1 halállal végződő eset, 
15 pillanatnyi elmezavar, 3 rángógörcsös eset, 3 
allergiás reakció, 57 lázas állapot, 37 légzéselég-
telenség, 1 kutyaharapás, 1 fagyási sérülés és 1 
hipotermiás eset, 2 égési sérülés, illetve 2 felső 
tápcsatornai vérzés esetén. Nyilvános helyről 
11 alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. 
A héten összesen öt halottat jegyeztek.

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az elofizetes@hargitanepe.ro címen, 
a postásoknál, a postahivatalokban, 
valamint banki átutalással. 
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Sarány István
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para

programajánló

Könyvbemutató
Mihály János Gyalogosan a két Homoród 

mentén című kötetét holnap 18 órától Csík-
szeredában, a Lázár-házban (Gál Sándor utca 
9. szám) mutatja be Oláh Sándor. Szervezők: 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, 
Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont. 

Preferánsz Klub 
A KALOT Egyesület (Csíksomlyó) Pre-

feránsz Klubot hirdet – a jelentkezők pénte-
kenként, 8 alkalom alatt sajátíthatják el ennek 
a neves kártyajátéknak az alapjait. A játék 
együttműködésre és logikus gondolkodásra ta-
nít. Korábban olyan szintű társasági elfoglalt-
ságot képviselt, hogy úgy vélték, aki nem tud 
preferánszozni, nem lehet hiteles értelmiségi 
Erdélyben. Érdeklődni és jelentkezni február 
15-ig lehet a 0749–791954-es telefonszámon 
vagy az iroda@kalot.ro címen.

Koncert
Erdélyi duett-turnéjuk során a színész-

zenész házaspár, Szinetár Dóra és Bereczki 
Zoltán Székelyudvarhelyen mellett Csíksze-
redában és Gyergyószentmiklóson is színpad-
ra lép. Március 6-án 19 órától az Udvarhelyi 
Fiatal Fórum nagytermében, március 17-én 
Csíkszeredában, a Csíki Játékszín színházter-
mében, Gyergyószentmiklóson pedig március 
18-án a Művelődési Házban kísérhetik figye-
lemmel koncertjüket, amelyen operett-, illetve 
musicalrészletek mellett könnyűzenei dalokat 
is hallhatnak majd a zene iránt rajongók.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (február 13–19.) a követ-

kező filmeket vetítik a csíkszeredai Fidelitas 
Egyesület mozitermében: holnap és csütör-
tökön 19, vasárnap 17 órától a Transformers 
című filmet, a Karib tenger kalózainak ka-
landjait pedig pénteken 17, szombaton és 
vasárnap 20 órától kísérhetik figyelemmel. 
A Pap: háború a vámpírok ellen címűt fil-
met ma 17 órától, míg szombaton 16 órától 
láthatják. A Street dance című táncos-zenés 
filmet holnap és csütörtökön 17 órától, 
szombaton pedig 18 órától tűzték műsorra. 
A Jackass című filmet ma 20, vasárnap 13 
órától tekinthetik meg, míg a Pina bausch 
című filmet pénteken 20 órától láthatják a 
mozirajongók. Az Oroszlánkirály mesefil-
met szombaton 11-től, a Robinson család 
titkai című mesefilmet pedig szombaton 
13, vasárnap 15 órától lehet megnézni. Az 
Aranyhaj és nagy gubanc című film vetítési 
ideje: vasárnap 11 órától.

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás holnap 9–15 óra között Csíkszere-
da következő utcáiban: Hunyadi János (1–27., 
2–14. szám alatt), Szentlélek (23–57., 36–62. 
szám alatt), illetve Csíkszépvízen a Gyimes 
utca 1–81. szám alatt, valamint a Rákos utca 
1–25. szám alatt.

– Mit csinálsz te ott, Kázmérka!
– Ma ezt tanultam az iskolában.
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Felhívás

Hargita megye képzőművészeihez

Zsigmond Győző: Népi gombászat 
a Székelyföldön

A Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont, valamint Hargita Megye 
Tanácsa 2012-ben is megszervezi a 

Hargita Megyei Képzőművészek Éves Tár-
latát. Tisztelettel felkérnek minden Hargita 
megyében alkotó vagy innen elszármazott 
hivatásos képzőművészt, vegyen részt egy 
nagyobb, esetleg két-három kisebb méretű 
alkotással hagyományos tárlatukon. Részt 
vehet minden olyan képző- vagy iparmű-
vész, aki tagja a Romániai Képzőművészek 
Országos Szövetségének, valamint aki 
művészeti jellegű felsőoktatásban részesült 
vagy jelenleg végzi azt. A kiállítást három 

helyszínen rendezik meg: Csíkszeredában 
a Csíki Székely Múzeum Kossuth Lajos ut-
cai kiállítótermében május 24.– június 8. 
között, Székelyudvarhelyen a Művelődési 
Ház kiállítótermében június 14–28. között, 
Gyergyószentmiklóson pedig a  Pro Art 
Galériában június 29.–július 16. között. A 
megnyitók minden helyszínen 18 órától 
lesznek. Az alkotások beadásának határ-
ideje: március 23., péntek 15 óra, a Hargi-
ta Megyei Kulturális Központ székhelyén. 
Kapcsolattartó személy: Botár László (tele-
fon: 0266–372044, 0744–646426, e-mail: 
botarlaszlo@gmail.com). 

Zsigmond Győző munkájának kivételes eredetiségét, ada-
tainak hitelességét, forrásértékét emelem ki. Bizonyos va-
gyok benne, hogy az említett szakterületek (néprajz, gom-

bászat, nyelvészet) művelőin kívül sokan mások is érdeklődéssel és 
haszonnal olvassák majd, és a kötet növelni fogja a természet és a 
népi hagyományok iránti érdeklődők táborát. A székelység isme-
rete pedig mélyebbé, tartalmasabbá válik. (Péntek János) 

A könyv terjedelme 320 oldal, ára: 65 lej. A könyv megvásá-
rolható a Gutenberg Könyvesboltban (Csíkszereda, Petőfi utca 4. 
szám, telefon: 0266–316798).

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa
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Meghalt Whitney Houston

Meghalt Whitney Houston amerikai 
énekesnő – jelentették be hivatalo-
san helyi idő szerint szombaton Los 

Angelesben. A többszörös Grammy-díjas dí-
vára a Los Angeles-i Beverly Hilton szállóban, 
szobájában tetsőre talált rá élettelenül nem 
sokkal délután 4 óra előtt. Mentőt hívtak hoz-
zá, megpróbálták újraéleszteni, sikertelenül.

A Beverly Hills-i rendőrség részéről nyilat-
kozó Mark Rosen szerint idegenkezűségnek 
nem látszik nyoma, bár még csak a halottkémi 
vizsgálat elején tartanak.

Whitney Houston 48 éves volt. Többször 
volt alkohol- és drogelvonókúrán. Hosszú éve-
ken át küszködött a droggal, 2009 vége felé úgy 
tűnt, sikerül győzedelmeskednie, ám 2010-ben 
világkörüli turnéjának több koncertje kudarc-
ba fúlt: Londonban nem kapott levegőt, Pá-
rizsban légzőszervi fertőzés miatt kórházba is 
került, és több koncert elmaradt. Az énekesnő 
több mint 170 millió lemezt adott el. A CNN 

beszámolója szerint az amerikai zenészvilágot 
is sokkolta a hír. Aretha Franklin, Dolly Parton 
és Quincy Jones is megrendülten nyilatkozott 
a tragédia kapcsán.

Lionel Richie úgy fogalmazott, hogy 
Whitney Houston volt az egyik legjobb, „da-
lainak varázslatos hangzása volt”.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Ma több helyen várható ismétlődő hava-
zás, a hegyvidéken megélénkül az északkeleti, 
északi szél.

A fotót Kibédi Sándor készítette (2011-es Arc-élek pályázat). 

„Színház az egész világ, és színész ben-
ne minden férfi és nő. Fellép és lelép: s min-
denkit sok szerep vár életében” – a számból 
vette ki a szót az öreg Shakespeare, vagy 
ahogyan tetszik, akár azt is mondhatnám, 
szerencséje, hogy négyszáz évvel előttem 
vetette gondolatait papírra, hisz mindez 
nekem is eszembe jutott – na jó, meglehet, 
nem ennyire választékosan – szombaton a 
színház farsangi bálján, ahol százan kilép-
ve „eredeti” szerepünkből, azok lehettünk, 
amik csak akartunk, azokká válhattunk, 
amikké csak legmerészebb vagy legártat-
lanabb álmainkban képzeljük el magun-
kat. Nem vetettem el a sulykot, egy sikeres 
díjbirkózóval érkeztem, a helyi főcserkészt 

meglátogató jamaikai főcserkészként, nosz-
talgiaféleképpen, éjszakai sorstársaimnál 
viszont nem volt hiány ötleből. Jól megfért 
egymás mellett az SS-tiszt és Ceauşescu, 
a kalóz és a háremhölgy, a bagoly és az 
emós, a mosdó és a törölköző, egy adott pil-
lanatban pedig – miközben Chaplin egy 
festőpalettával és Stüszi vadásszal táncolt 
– Fridát mintha Dalí csókolgatta volna. 
Nem mindennapi pillanat az olyan, ami-
kor más bőrébe bújva hátat fordíthatsz 
önmagadnak, és a mókán túl egyfajta sze-
repcserés önvizsgálatra is alkalmat kapsz. 
Mi lennél, ha nem te lennél? Ki lennél, ha 
nem azt a szerepet kellene játsszad, amit? 
Na, vajon mi? 

Mi lennél, ha...? 
       villanás n Máthé László Ferenc

skandi
 KészÍtette: beNedeK eNiKő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.február13.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. február 29-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: .........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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