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a rászorulóknak
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valutaárfolyam

Az udvarhelyiek ódzkodnak a közéleti szerepvállalástól

Lasszóval fogják a jelölteket

Nincs könnyű dolguk azoknak az újonnan létrejött szervezeteknek, amelyek Székelyudvarhelyen
a közelgő helyhatósági választásokon tanácsos-jelölteket szeretnének állítani. A tapasztalat
szerint sokan hátat fordítottak a közéletnek, megcsömörlöttek a politikától. Úgy tartják, aki
önkormányzati képviselőnek jelölteti magát, az városszolgálat helyett politizálni,
meggazdagodni szeretne. > 3. oldal

1 euró		EUR 4,3477î
1 amerikai dollár USD 3,2778î
100 magyar forint	HUF 1,4946ì

Székely kapu is épül

Megoldódó
iskolagondok

I

skolaügyben igencsak felgyorsultak az események Zetelakán,
tavaly ilyenkor még szinte kilátástalannak tűnt a zetelaki
Dr. P. Boros Fortunát Középiskola
új épületének befejezése.

2

fókuszban a szerelem

Valentin-nap

S

zékelyudvarhely vendéglátóipari egységei mindenhol a
romantikus hangulat megteremtésére törekednek
ma este. Nemcsak a szerelmesekre, hanem a szinglikre is
gondoltak.

4

Sarány István

Valentájndej
Azt kellett megérniük, hogy
amerikai vagy dél-amerikai
filmekben hallott nevet viselő
dédunokáik hasonló hangzású nevű, vélhetően ellentétes nemű szeretőjükkel
wellnesszeznek és szerelmi ajzószerként kínált
ételt esznek Valentin-napon
vajegy szállodában.

3

Ki fog szavazni, s kire? Nemcsak a választók, a potenciális jelöltek is megcsömörlöttek a politikától

fotó: balázs attila
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közélet
Székely kapu is épül

Lezárult az UIET akciója

Megoldódni látszanak
a zetelaki iskolagondok

Nyolcvan zsák ruha

Iskolaügyben igencsak felgyorsultak az események
Zetelakán, tavaly ilyenkor még
szinte kilátástalannak tűnt a
zetelaki Dr. P. Boros Fortunát
Középiskola új épületének
befejezése, ám a pénzek érkezésével már látni a végét.
Sebestyén István-Elemér igazgató szerint egy hónapon belül
végeznek a munkálatokkal és
az utolsó osztályok is beköltözhetnek az új szárnyba.
Szász Csaba

M

szasz.csaba@hargitanepe.ro

árciusban az utolsó két
osztály is beköltözhet
a zetelaki Dr. P. Boros
Fortunát Középiskola új épületébe, s ezzel végleg megoldódna a
község több éve húzódó, legsúlyosabb iskolagondja. Novemberben
három osztály és két óvodacsoport költözhetett a befejezés előtt
álló új épületszárnyba, így már
csak két csoport „rekedt kinn”,
beköltözésük az építkezés előrehaladásától, illetve a költségek
fedezéséhez szükséges pénzek érkezésétől függött.
Megkeresésünkkor
Sebestyén István-Elemér igazgató épp
a helyszínen tartott terepszemlét
és jó hírekkel szolgált. Úgy tűnik,
sikerült előteremteni a kivitelezők felé felgyülemlett tartozások
kifizetésére, illetve a munkálatok
befejezéséhez szükséges pénzeket.
A zetelaki iskola – a helyi
önkormányzat révén – több célra is igényelt pénzt a visszaosztott összegekből, ezeket jobbára
meg is kapta. A megyei tanács a
Székelykeresztúron tartott ülésén
közel 150 ezer lejt szavazott meg

a községnek, a tófalvi híd felújítására szánt 12 500 lej kivételével a
többi pénznek a zetelaki diákok
és óvodások lesznek a haszonélvezői. A helyi tanács további 40 ezer
lejjel járult hozzá a költségekhez,
így nemcsak az építkezés befejezése, hanem az iskolához tartozó
óvoda felújítási munkálatainak
folytatása is lehetségessé válik.
Az óvodával kapcsolatosan az
iskolaigazgató elárulta, a pénzhátralékokat kiegyenlítették, belülről
minden rendben van, már csak
a külső rehabilitációs munkálatok maradtak hátra. A megújuló
épület jelenleg félszáz óvodásnak
és tizenhét napközisnek jelenti
második otthonát, de itt indul el
a községben tervezett két előkészítő osztály egyike is.
– Elégedett kell, hogy legyek,
a megyei tanács sokat segített, és a
politikusainkon keresztül decemberben is kaptunk 25 ezer lejt,
főleg Antal István képviselő nevét
említeném, aki mindvégig kiállt
mellettünk – mondta Sebestyén
István-Elemér.
Az intézményvezető elárulta,
hogy a hamarosan elkészülő iskolaépület bejáratához egy új székely kaput is építenek. Zetelakára
régebb a díszes, oszlopos székely
kapuk voltak a jellemzőek, de
kezdtek kiveszni. Eredeti helyén
már csak egy áll a faluban, illetve
van még egy, amit a központban
állítottak fel, az új kapu ennek
mintájára készül. A megyei tanács
6000 lejt szavazott erre a célra, a
helyi tanács biztosítja a szükséges
faanyagot, és a Zetelakáért Alapítvány is ígéretet tett a hiányzó
pénz beszerzésére. Az új kaput az
épülettel együtt szeretnék átadni.

Baj lehet Varságon
Országszerte hatalmas gondokat okozott a kiadós havazás,
de Székelyudvarhelyen és környékén még egyetlen település
sem szigetelődött el.
Antalfi József

A

antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

községek polgármesterei arról számoltak be tegnap délután, hogy az utak havasak,
jegesek, de mindenik járható (még
ha szánnal is). Tamás Ernő, Székelyvarság polgármestere elmondta,
hogy egy hete folyamatosan küzdenek a hóval: a főút járható, viszont
az is megtörténik, hogy a gyerekeket a szüleik ölben viszik iskolába.
Elmondása szerint, ha továbbra is
a tegnapi tempóban havazik, bizonyos házak elszigetelődhetnek a
forgalomtól, hiszen a kerítések közti
hórakásoktöbbsége már három méter magas. – Sérültünk nincs, sze-

rencsére a mellékutakon szánnal jól
lehet közlekedni. Ígéretet kaptunk
a prefektustól és a megyei tanácstól,
miszerint beszállnak a hóeltakarító
gépek üzemanyagköltségeibe. Igyekszünk helyt állni – nyilatkozta Tamás Ernő. György Sándor, Kányád
község polgármestere is arról számolt
be, hogy a megyei utakat takarítják,
a településen pedig három traktor
biztosítja az utak járhatóságát. Közlekedni jól lehet a falvakban, működik a huszonnégy órás ügyelet. Ha
öt centit havazik, azonnal indulnak
a gépek.
– Nem kitűnő az utak állapota,
de járni lehet. Mi már szokva vagyunk az ilyen időjárással – mondta lapunknak tegnap délután Lázár
Zoltán, Lövéte község elöljárója.
Az elszigetelődés veszélye itt sem áll
fent, habár sok panasz érkezett, hogy
sok helyen jegesek és balesetveszélyesek az utak.

Székelykeresztúri rászoruló
családoknak juttattak el tegnap az Udvarhelyszéki Ifjúsági
Egyeztető Tanács (UIET) tagjai
abból a nyolcvan zsák ruhából,
ami az Egy ruha, egy mosoly!
akciójuk során gyűlt össze.
Jakab Árpád

N

jakab.arpad@hargitanepe.ro

ovember végén Hozd
a cuccot, hisz egy ruha,
egy mosoly! címmel
használtruha-gyűjtési akciót kezdeményezett az Udvarhelyszéki
Ifjúsági Egyeztető Tanács és a
Székelyudvarhelyi Diáktanács. Főként téli – de nem csak – ruhadarabokat gyűjtöttek a város iskoláiban
és az ifjúsági szervezet székhelyén
felállított gyűjtőpontoknál. Antal
Lóránt UIET-elnök elmondta, a
négyhetes akció első fele a terep
előkészítésével, a gyűjtőpontok kijelölésével, majd felállításával telt el,
múlt héten összesítették, rendszerezték a ruhákat. A kezdeményezés célja a figyelemfelkeltés volt, a
szervezők szavaival élve: „hogy ne
felejtsük el emberségünket”.
– A ruhák szétosztásában az
egyházak segítségét kértük, hogy
állítsák össze a rászorulók listáját
– tette hozzá Antal Lóránt.
A fölös, kinőtt ruhadarabokból összesen nyolcvan zsáknyi
gyűlt össze, az első adományt, hét
zsák ruhát a székelyudvarhelyi
Orbán Alapítvány kapta, tegnap
székelykeresztúri rászoruló családokat örvendeztettek meg, a
napokban pedig a Dévai Szent Fe-

házi kedvenc

Adományok a keresztúriaknak. „Ne felejtsük el emberségünket”

renc Alapítvány két szentegyházi
otthonába, valamint a Lókodi Ifjúsági Alapítványhoz visznek ruhá-

fotó: bodnár arthur

kat. A szervezők a sajtón keresztül
mondtak köszönetet az adományozóknak és az önkénteseknek.

Pénteken gálaműsor
Szintén az UIET-hez kapcsolódó hír, hogy lezárult a decemberben
rajtolt táncház-karaván.
– Ernyőszervezetként egy olyan ifjúsági közösséget szeretnénk kialakítani, amelyben egymás mellett van helye kultúrának és sportnak,
tudománynak és szórakozásnak, elméletnek és gyakorlatnak, hiszen
mindannyian különbözőek vagyunk, de egy közös célért, egy élhetőbb
Udvarhelyszékért, egy sikeres Székelyföldért dolgozunk. Ebből a megfontolásból szerveztük meg a táncház-karavánt, amelynek lebonyolításához a máréfalvi Rozetta tánccsoport munkája mellett a Hargita
Megye Tanácsánál elnyert pályázati összeg is komoly segítséget jelentett
– mondja Antal Lóránt.
A karaván hét állomása alatt (Farkaslaka, Oroszhegy, Székelydobó, Betfalva, Korond, Szentegyháza, Székelyudvarhely) több mint
háromszáz fiatalnak volt alkalma elsajátítani néptáncaink különböző lépéseit. Pénteken, február 17-én délután öttől az udvarhelyi
Stúdió mozi nagytermében karavánzáró előadást tartanak, melyen
fellépnek az útba ejtett települések táncosai. A belépés díjtalan.

kiskutyánk érkezése, fogadása és első napjai az új helyen

„Vásárolj egy kutyust, és a pénzedért feltétel nélküli szeretetet
kapsz.”

Rudyard Kipling
Ha megvan a kiválasztott kiskutyánk, az elhozás időpontját
mindenképpen próbáljuk úgy
megválasztani, hogy az első
napokban több szabadidőnk
legyen, (ideális esetben szabadság, szabadnapok, hétvége stb.) amit a kis jövevényre
tudunk fordítani.
A kutya életében az anyjától,
testvéreitől, születési helyétől
való elválása az első és egyben a
legkritikusabb periódus az életében. Ezek a napok a kutya egész
életére kihathatnak mind pozitív mind pedig negatív irányba.
Ha a legtökéletesebb módon
járunk el, akkor is megviselik a
kiskutyát az első hét napjai az új
helyen.
Az elhozáskor ajánlatos a tenyésztőtől megérdeklődni, hogy
a kiskutyát mióta választották el

teljesen a szukától, illetve mióta
eszik és mit. Jó, ha a tenyésztőtől kérünk két-három napra való
ételt, hogy ne okozzunk emésztési
átállási problémát (hasmenés). Az
élelem váltását mindig két-három
nap alatt vigyük véghez, és ez a
szabály érvényes a felnőtt korra
is. Az etetési gyakoriságról is tudakolózni kell és legalább az első
napokban ajánlott ezt követni.
Egy hat-nyolc hetes kiskutyának
a négyszeri etetés lenne a megfelelő, de csak abban az esetben, ha a
gazda napi programja ezt megengedi. Nem ajánlott egyik napról
a másikra változtatni sem az étel
milyenségét, sem az etetési gyakoriságot. Az etetések időpontját,
amennyire csak lehet, tartsuk be
az emésztés feltételes kialakulása
miatt (pl. etetési idő környékén a
nyál kiválasztása az étel jelenléte
nélkül is elindul). Az állandó friss
víz biztosítása kötelező. Télen a víz
megfagyása miatt, nyáron pedig a
nagyobb vízszükséglet miatt naponta többször is ellenőrizzük a
kutyánk vizes tálját.

Az elhozás után mindig ismertessük meg a tartási helyét,
de ne zárjuk és hagyjuk magára
már az első pillanatokban, hanem adjunk enni neki ezen a helyen, lazítsuk el egy kis játékkal.
Ha már otthonosan kezd viselkedni a kennelben, be is zárhatjuk. Mindig sírni fog, de a sírás
miatt sose engedjük ki, mert így
elhúzódik a beszoktatás. Ebben
az esetben menjünk oda, és próbáljuk megnyugtatni kiengedés nélkül, majd újból hagyjuk
magára. Az első éjszakára egy
jó tanács: egy műanyag palackba töltsünk meleg vizet, majd
egy általunk használt és ki nem
mosott ruhába göngyöljük bele,
és tegyük be a kiskutya házába.
Ennek jelenléte megnyugtatja és
így könnyebben átvészeli a kezdeti nehézségeit.
Ez az az időszak, amikor a
kiskutya is és a gazdi is kezdenek
egymáshoz közeledni és egymást
megismerni.
Dr. Sándor Zsolt állatorvos
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Újabb székely népszokás honosodik meg, a Valentájndej
(vagy Velöntájnszdéj? – a fene tudja…). A lényeg az, hogy
a szerelmeseket akarják megfejni ez alkalomból a kereskedők, a vendéglősök és a szállodatulajdonosok. A kereskedők
kínálata gazdag: pirosba csomagolt szív alakú csoki, párna, meg minden, ami egyszer szív alakúra formázható és
pirosra mázolható.
Ezzel a Valentinnek emlegetett Bálinttal is úgy vagyok,
mint sok más nyakatekert, divatos névvel: nem értem, hogy
a jól bevált, őseink által is viselt magyar neveink helyett miért adjuk gyermekeinknek e nevek angolszász változatát.
Nagyapáink még azon háborogtak, hogy az új hatalom új
nyelven anyakönyvezte nevüket, Adalbertté téve a Bélát,
Iosiffá a Józsefet és Floareává a Virágot. Keservük csak növekedett, mikor apáinkat, anyáinkat is idegenül hangzó
nevekkel illették, némi örömet az unokák születése mellett a magyar keresztnevek anyakönyvezésének lehetősége
jelentett. Hogy mennyire fontos volt számukra szüleiktől
kapott – de hivatalos okmányokban soha nem használt –
nevük magyarul való lejegyzése, mi sem bizonyítja jobban,
mint az a tény, hogy a magyar állampolgársággal együtt
sokan kérték nevük magyarítását. S erre fel azt kellett
megérniük, hogy amerikai vagy dél-amerikai filmekben

Nézőpont n Sarány István

Valentájndej
hallott nevet viselő dédunokáik hasonló hangzású nevű,
vélhetően ellentétes nemű szeretőjükkel wellnesseznek és
szerelmi ajzószerként kínált ételt esznek Valentin-napon
vajegy szállodában.
Ez a nap a hagyományos kultúra végét is jelentheti e
korosztály számára: a divatnak, a globalizációnak engedve, önként feladott név, ugyancsak a divatnak hódolva felrúgott hagyományos erkölcsi rend, a tartalmuktól fosztott
nyugati hagyományok kritikátlan átvétele, a saját hagyományok feladása, feledése.
Erről csak annyit, hogy nem minden Winnetou válik
indiánná névadáskor, a Kalányos Winnetou nevű személy
etnikai és kulturális eredetére mindenki első hallásra esküdni merne.
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A Bálint-napból csak a szívecskés giccsáradat jött be
a magyar – s ezáltal az erdélyi magyar – fogyasztási kultúrába. Bálint püspökről kevesen halottak, tiszteletének meghonosodására esély sincs. Bálint püspök
a jegyesek és a fiatal házasok védőszentjévé vált a 14.
századra Angliában és Franciaországban, az ajándékozás szokása pedig arra utal, hogy a püspök saját kertje
virágaival ajándékozta meg a friss házasokat. Nevéhez
fűződik egy csodás történet is: hite erejével visszaadta
látását börtönőre vak leányának, február 14-i búcsúlevelét – amelyet a meggyógyított leányhoz intézett – így
írta alá: „A te Bálintod!”
Amúgy ugyanezen a napon ünneplik KonstantinCirill és Szent Metód napját. Ajánlom, e nap tiszteletére
cirill betűkkel írjunk Valentin-napi üzenetet párunknak
és szeretőnknek, ezáltal is jelezve nyitásunkat nemcsak a
nyugati, hanem a keleti keresztény kultúra iránt is.
Heppi Velöntájnszdej!

Körkép
társadalom
Az udvarhelyiek ódzkodnak a közéleti szerepvállalástól

Lasszóval fogják a jelölteket
Nincs könnyű dolguk azoknak
az újonnan létrejött szervezeteknek, amelyek Székelyudvarhelyen a közelgő helyhatósági választásokon tanácsosjelölteket szeretnének állítani.
A tapasztalat szerint sokan
hátat fordítottak a közéletnek,
megcsömörlöttek a politikától.
Úgy tartják, aki önkormányzati
képviselőnek jelölteti magát, az
városszolgálat helyett politizálni, meggazdagodni szeretne.
Máthé László Ferenc

A

mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

z utóbbi napok helyi politikai történéseit összegezve lassan körvonalazódni
látszanak a 2012-es helyhatósági
választások
székelyudvarhelyi
főbb erőviszonyai: három párt
(Romániai Magyar Demokrata
Szövetség – RMDSZ, Magyar
Polgári Párt – MPP, Erdélyi Magyar Néppárt – EMNP) biztosan állít tanácsos- és polgármesterjelölteket, de kérdés, kikkel
duzzasztják soraikat, illetve kik
mérettetnek meg majd függetlenként.
A „felszabadult” zöldek az
EMNP-hez állnak a legközelebb – Jakab Attila közismerten
EMNT-tag is –, és bár egyik fél
sem erősítette meg, a legvalószínűbb az, hogy az új párthoz fog-

Szavazópecsétek. Csak meggazdagodni vágyó politikusokra üthetjük őket?

nak csatlakozni. Ugyanakkor a
frissen porondra lépett UKKSZtagoknak is gyorsan dönteniük
kell arról, hogy függetlenként
vagy valamelyik párthoz csatlakozva futnak neki jelöltjeikkel a
választásoknak.
Egy biztos, az újonnan szerveződő alakulatoknak nincs
egyszerű dolguk, nem könnyű
ugyanis
Székelyudvarhelyen
olyan személyt találni, aki al-

kalmas is a szerepre, és vállalja is
jelölését.
– Nagyon nehéz embereket
találni, mert megcsömörlöttek,
kiábrándultak, elítélik, lenézik a
tanácsosi tisztséget – fejtette ki
lapunknak Nagy Pál, az EMNT
udvarhelyszéki elnöke.
Szerinte az elmúlt tíz év negatív értelemben rányomta bélyegét
erre a szerepre, ezért sokan elfordulnak a közélettől.

fotó: balázs attila

– A tanácsosi tisztségről rossz
kép alakult ki: a többség azt
mondja, aki tanácsos akar lenni,
az politizálni, meggazdagodni
akar. Ez szomorú, mert egy tanácsosi, önkormányzati képviselői
szék nem a politikáról szól, sőt, a
pénzről sem, hisz nincs pénz benne. Úgy gondolom, egy tanácsos
a várost kellene, hogy szolgálja
– közölte Nagy Pál, aki úgy véli,
ezen rossz imázson kell javítani,

„meg kell győzni az embereket,
hogy nemcsak így lehet a várost
szolgálni, ahogyan ők gondolják,
és ahogyan az elmúlt években tapasztalták”.
Azt is megtudtuk, hogy az
EMNT–EMNP a fentebb soroltak miatt sok visszautasítást
kapott, az általuk megkeresettek
többsége közölte: vállalná, ha
„más világ” lenne Udvarhelyen.
Ezért is örvendenek a „felszabadult”, illetve újonnan színre lépett
személyeknek, akikkel több ízben
tárgyalásokat is folytattak.
– Jakab Attila EMNT-tag, ez
nem titok, az UKKSZ-esekkel beszélgetve pedig úgy láttam, egyfelé
evezünk. Meglátjuk – ennél többet
egyelőre nem árult el Nagy Pál.
Zakariás Zoltán, az EMNP
székelyudvarhelyi elnöke lapunk
megkeresésére a téma kapcsán elmondta, saját tanácsosi listában
és polgármesterjelöltben gondolkodnak. Megerősítette: ódzkodnak az emberek a közélettől.
– Ez olyan jelenség, amely, úgy
látom, specifikus Udvarhelyen,
nehéz ezért jelölteket találni. Folyamatosan tárgyalásokat folytatunk. Szívesen látunk mindenkit,
aki közel áll mindahhoz, amit
vállaltunk – közölte Zakariás, aki
nevekkel még nem akart szolgálni, hisz mint mondta, egyelőre
semmi sem biztos.
hirdetés

hargitanépe

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.
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> Gabonapiac a levegőben. Úgy
tűnik, búcsút inthet Székelyudvarhely
a régi barompiacnak. A polgármesteri hivatal illetékeseinek egyelőre nem
sikerült kiegyezniük a terület tulajdonosaival, így az autópiac után a mai gabonapiac helyszíne is kérdéses. Vasárnap délelőtt – jobb megoldás híján – a
tulajdonosok által lezárt II. Rákóczi
Ferenc utcai vásártér közelében, a Jézus
szíve kápolna előtti téren kínálgatták
gépjárműveiket az autótulajdonosok,
tegnap pedig Inczefi Csaba, a régi barompiac területének egyik tulajdonosa
arról tájékoztatott: kedden, vagyis ma

az emberek ne keressék megszokott
helyén a gabonapiacot, hiszen az érintett feleknek, polgármesteri hivatal és
területtulajdonosoknak nem sikerült
hétfőn egyezségre jutniuk. Mint ismeretes, a város felsőboldogfalvi kijáratánál található vásárhely területét
visszaigényelték, és vissza is kapták a
tulajdonosok. Egyikük a parcellája
használatáért bért avagy vételi ajánlatot vár a várostól, a polgármesteri
hivatalnál viszont elfogadhatatlannak
tartják az általa kért összeg nagyságát.
Mint megtudtuk, a két tulajdonos
nem piacot akar működtetni a telken:

egyikük eladná területét, a másik pedig
saját vállalkozása számára alakítana ki
ott munkapontot. Hosszú távon tehát
a városnak lépnie kell: más helyen kell
vásárteret (autó- és gabona-, illetve
ócskapiaci tevékenységre alkalmas területet) kialakítania. Jelenleg viszont
patthelyzet van, az árusok pedig – hogy
ne menjenek haza üres pénztárcával – a
Jézus szíve kápolna előtti parkolóban
igyekeznek boldogulni, így vélhetően
a barompiac ma reggeli árusai, vásárlói
is a vásártér előtti parkolóban, illetve a
kápolna szomszédságában fognak piacolni. (M. L. F.)

Körkép
társadalom
XVII. Hóhányó Olimpia a Madarasi-Hargitán

Sajtmustra

Zsók Levente hóhányó lesz
Tizenhetedik alkalommal szervezi meg jövő hétvégén a Hóhányó Olimpiát az UFF, a TMD és
a MISZSZ. A hóbortos mulatságként hirdetett rendezvényről az
idén sem maradnak el a havas
játékok, azonban a tavalyi kihagyás után idén újból lesz humoros előadás, pénteken este Zsók
Levente szórja majd a poénokat
a menedékházban. A szervezők
szerint lassan minden szálláshely betelik.
Berkeczi Zsolt

I

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

dén is megrendezi az immár
hagyománnyá vált rendezvényét, a Hóhányó Olimpiát az Udvarhelyi Fiatal Fórum
(UFF), a Temesvári Magyar Diákszervezet (TMD) és a Magyar
Ifjúsági Szervezetek Szövetsége
(MISZSZ) gyönyörű környezetben, a Madarasi-Hargitán. A jövő
pénteken startoló rendezvényt,
immár 17-ik alkalommal szervezik meg, ahol ezúttal is számos
hóbortos téli versenyszámban
mérkőzhetnek meg a résztvevők,
de a fergeteges bulik sem marad-

Hószumózó lányok. Jövő hétvégén kiválasztják a legjobb „székely amazont”

hatnak el, egészen vasárnapig várják a „hóhányókat”.
– Az idei esemény az esti bulikon kívül két napon át tartó
versenyt foglal magában, amelyre
legalább nyolcfős csapatok jelentkezését várjuk pénteken, a helyszínen. A jelentkezők idén egy
személyre szabott, narancssárga
hóhányós sapkát is kapnak, hogy
kitűnjenek a tömegből – avatott
be Vass Orsolya.
Az UFF-os szervező elmondása szerint már 24-én, pénte-

ken délben megkezdődik a havas
rendezvény, ugyanis a pénteki
programban szerepel a MadarasiHargita csúcsának meghódítása
is. Idén, másodjára a hóhányók
történetében humoros előadást
is szerveznek, ugyanis a tavalyelőtti Székelylend-fellépés, majd
a tavalyi szünet után Zsók Levente tolja a poénlapátot. De itt
még nem ér véget majd a péntek
esti szórakozás, ugyanis a versenyekre jelentkezők első lépésként
máris megmérettetnek: be kell

mutatniuk hóhányó csapatukat
a közönségnek. A csapatok számára az igazi próbatétel szombaton kezdődik, ugyanis meg kell
mérkőzniük hóemberépítésben,
paintball célbalövésben, HÓcentrifugában, HÓ-tömegsíben,
HÓ-kötélhúzásban,
HÓfociban, HÓ-szumóban és HÓszobrászatban is. Természetesen
idén sem maradnak el a reggelig
tartó bulik, péntek este Golyó
szolgáltatja a talpalávalót, szombaton este, a díjkiosztás után pedig Petya lesz a hangulatfelelős.
– Aki szeretne kilátogatni, illetve részt venni az idei eseményen,
magának kell az utat és a szállást lefoglalnia, azonban akik szobát szeretnének a hétvégére, résen kell lenniük, ugyanis már hetekkel ezelőtt
megrohamozták a szálláshelyeket
– nyilatkozta Vass Orsolya.
A szervező elmondása szerint
amennyiben valaki információt
szeretne a szálláshelyekről, az a
madarasihargita.ro címen mindent megtalál, illetve az UFF
irodában is igyekeznek minden
információt megadni az érdeklődőknek.

Valentin napi gyertyafényes vacsora

Udvarhelyen is a szerelem az első ma este
Valentin-napon a legtöbb férfi
igyekszik kitenni magáért, nem
ritka, hogy romantikus vacsorát
szerveznek szívük választottjának. Székelyudvarhely vendéglátó-ipari egységei pedig partnerek ebben, ugyanis mindenhol a
romantikus hangulat megteremtésére törekszenek ma este, sőt
olyan rendezvény is van, amelyre a szingliket várják.
B. Zs.

E

gyre több pár ünnepli a szerelmesek napját, hiszen egy egész
napot a romantika jegyében
tölthetnek el. Halk háttérzene, hangulatos gyertyafény, finom ételek.
Ha a tökéletes Valentin-napi vacsora

ismérveit kellene meghatározni, akkor bizonyára ez a három dolog jut
eszünkbe elsőként. Az idei Bálintnap emlékezetesebbé tételén dolgoznak a székelyudvarhelyi vendéglátóipari egységek is, ugyanis minden étterem készült, valami meglepetéssel
a szerelmesek számára.
Azokat, akik nem otthon szeretnék elkölteni a Valentin-napi vacsorájukat, sok finomsággal és természetesen élőzenével várja a Romantika étterem. Mózes István, az étterem
tulajdonosa szerint, aki már egyszer
járt náluk, az tudja, milyen minőségre is számíthat.
A Gondűző étterem és szálloda
a Valentin-nap alkalmából tíz százalékos kedvezménnyel, romantikus

hangulattal, illetve alkalomhoz illő
zenével várja a szerelmespárokat.
– Természetesen speciális terítéssel és élőzenével várunk minden
párt, aki nálunk ünnepli a szerelmesek napját – mondta Nagy György, a
Gondűző ügyvezetője.
A Septimia Szabadidőközpontban is gondolnak a szerelmesekre,
Valentin-napi ajánlatuk két óra pihenést foglal magában, amit a wellness
részlegen tölthetnek el a párok, majd
a fürdőzés után élőzenével hangolt,
gyertyafényes vacsorát költhetnek el
az étteremben, vagy a Fragor Tavernában. A párok olyan fogásokkal kényeztethetik magukat, mint a „Bűbájos falatok, „Szerelmi vallomás
vagy a „Szívek pizzája”.

A Küküllő Szállodában különc
akciót szerveznek a szerelmesek
napja alkalmából, ugyanis a szálloda egy társkereső oldallal közösen a
szingliket célozta meg a szerelmesek
napján.
– A szinglikre is gondolni kell,
miért lennének háttérbe szorítva
ezen a napon? Mi rájuk gondolva
szerveztük meg ezt a vacsorát – nyilatkozta lapunknak Dobrita Ildikó, a
Küküllő Szálloda menedzsere.
Azt is elmondta, afrodiziákumkoktélokkal, vágykeltő finomságokkal, olyan különleges menüvel, mint
a roston sült szűzérmék calvados
mártással és természetesen élőzenés,
bizsergetős bulival várják az egyedülállókat este hét órától.

Udvarhelyszéki
díjazottak
Míg pénteken a nagyközönség
kóstolgathatott az elmúlt négy
nap alatt, a megyei tanács
által szervezett tanfolyamon
elkészített sajtféleségekből,
addig a megyeháza alagsorában már valódi sajtmustrán
mérhették össze termékeiket
a tavalyi képzésen részt vevő
Hargita megyei gazdák.
Domján Levente

A

domjan.levente@hargitanepe.ro

Kiss Ferenc kőrösladányi
sajtkészítő mester által
vezetett bírálóbizottság a
rögtönzött versenyen több mint
harmincöt sajtféleséget kóstolt végig. A haladók táborába tartozó
sajtkészítők otthonról hozott munkáit négy kategóriában – a lágy,
félkemény és kemény sajtok kategóriájában, valamint a sajtkülönlegességek csoportjában – pontozták és
osztályozták.
A sajtkülönlegességek kategóriájában a legjobbnak a székelydályai
Fülöp Pintér Anna bivalyjoghurtját
találta a zsűri, míg a második helyre a kénosi Mózes Enikő joghurtja
került. Lágy sajtok kategóriájában
az első helyezettnek járó elismerő
oklevelet a homoródalmási Sándor
Kálmán Huba rúzskultúrás sajtjáért
kapta, míg a második helyre – azonos pontszám alapján – megosztva
Csiszér Ildikó érlelt, krémes állagú
bivalygomolyája és Csergő Ervin
krémtúrója került. Félkemény sajtok 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 legjobbnak Hegyi Ferenc forrázott
sajtja bizonyult. A harmadik helyezést Fülöp Pintér Anna érlelt
bivalysajtja kapta.
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> Mesemaraton: minden rekord
megdőlt. Az Arany János Mesemaraton
előtt, az eddigi bejelentkezések alapján
már megdőlt az eddigi összes rekord:
hat ország hetvenhárom településéről,
Erdély hét megyéjéből jelezték, hogy
részt vesznek a nagy közös felolvasásban.
A maratonra az egytanerős, kis vidéki
iskoláktól a főgimnáziumokig nagyon
sokan jelentkeztek, de szép számmal
vesznek részt könyvtárak, óvodák, egyházközségek nőszövetségei, bibliaórás
csoportok, egyéni jelentkezők, továbbá
olvasó kedvű baba-mama és nyugdíjas
klubok, amatőr színjátszó csoportok,

sőt hivatásos színtársulatok is az olvasást fontosnak tartók között lesznek.
Ha valaki szeretne bekapcsolódni, még
megteheti: bárki jelentkezhet csoportjával, osztályával, vagy akár egyedül az
olvasók népes táborába, február 15-én,
reggel kilenc és este hét között – áll a
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont által szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.
> Természettudományi körverseny Szentegyházán. Tudományos
előadással egybekötött természettudományi körversenyt rendeztek szomba-

ton a szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskolában. A Gyulai Zoltán erdélyi származású, nemzetközileg elismert
elméleti fizikusról elnevezett versenyen
a szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskolában szombaton 86 diák és 25 tanár mérkőzött meg. – A verseny elsődleges célja, hogy a nagyobb diákokat
felkészítse a természettudományokból
az érettségire, ennek jegyében állítottuk össze számukra a feladatsorokat is
– mondta el lapunknak Máthé István fizikatanár, a házigazda iskola igazgatója,
megjegyezve, a jelentkezés feltételeként
kért tudományos dolgozatnak ezút-

tal a környék borvízforrásairól és azok
elemzéséről kellett szólnia. A diákoknak ifj. Máthé István mikrobiológus, a
Sapientia–EMTE adjunktusa tartott
kísérletekkel alátámasztott előadást a
környék néhány ásványvizének vizsgálatáról multiparaméter-mérő szonda
segítségével. Huszonegy díjat osztottak
ki, a legtöbbet, nyolcat a kézdivásárhelyi
Nagy Mózes Gimnázium, ötöt a helyi
Tamási Áron Általános Iskola, hármathármat a Gábor Áron Líceum és a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Gimnázium, kettőt a brassói Áprily Lajos Főgimnázium diákjai vihettek haza. (T. A.)

Körkép
napirenden
Bogányi Gergely Udvarhelyen

Mestertől a mestertanoncoknak
Egy felejthetetlen koncert és
mesterkurzus erejéig Székelyudvarhelyre látogatott Bogányi
Gergely, a világhírű Liszt-díjas
zongoraművész. A főként Chopin és Liszt Ferenc műveiből
válogatott műsorával kicsiket
és nagyokat egyaránt sikerült
elkápráztatnia, hiszen nem
mindennap vehetünk részt világszínvonalú koncerteken a
városban.
Antalfi József

S

antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

zép számban megjelentek
vasárnap este a polgármesteri hivatal dísztermében a
klasszikus zene kedvelői, a majdnem kétórás koncerten a magyarországi zongorista ezúttal is kitett
magáért.
„Leírhatatlanul értékes ajándékkal halmozta el a hallgatóságot a fiatal, kitüntetésekben
gazdag művész, Bogányi Gergely,
a »Legek Legje«. Szinte hihetetlen, hogy a technikának ilyen

A

magas fokára el lehet jutni! Vajon hány ezer órányi gyakorlással jutott erre a szintre? Hálásan
köszönjük a szervezőknek, hogy
ilyen felejthetetlen élményben

fotó: balázs attila

részesült a székelyudvarhelyi közönség. A tv állandó jelenléte
azokhoz is eljuttathatná ezeket a
kincseket, akik pénz és érdeklődés
hiánya miatt nem gazdagodhat-

bok egymást segítsék, a koncert
egységét felépítsék.
– Öt gyereket tanítottam a
kurzuson. Nagyon szimpatikusnak
tűnt, hogy igazán komolyan veszik
a játszást, azaz a zenélést magát. Ennek nagyon örülök, hiszen játszhat
valaki jól, de ha azt érzi a hallgató,
hogy nem veszi eléggé komolyan
a munkát, akkor kevesebbet ér az
előadás. Egyáltalán nem baj, ha
valaki nem tart a legfelső szinten,
hiszen a zene mögötti tartalom a
legfontosabb. Úgy vettem észre,
hogy a legkisebb diákok esetében
is jelen van ez a komolyság – fogalmazott a művész.
Bodurian Aram főszervező, a
Székelyföldi Filharmónia vezetője megköszönte a zongorista koncertjét, kurzusát. Hangsúlyozta,
hogy Bogányi összes CD-je elfogyott ugyan egy vásárhelyi jótékonysági bálon, ezért bárki, aki
vásárolni szeretne a Chopin-lemezek közül, érdeklődjön náluk,
valamint az iskola Kossuth Lajos
utcai épületében.

új produkció: Lenyomat

Gálaműsorral jelentkeznek

Táncban az emberi élet

Tíz évet ünnepelnek

Lenyomat címmel az Udvarhely
Táncműhely legújabb, kétszereplős előadását mutatják be
február 16-án 19 órától. Albert
Éva és Pál Levente közös stúdiótéri produkciója az emberi
élet korszakait táncolja el mintegy ötven percben.
A. J.

Bogányi Gergely a zeneiskolában. „Mesterségre” oktatott

tak ezzel az élménnyel. Gergely
miatt a zeneiskolások vágya is
gyarapodhat, hogy a szorgalom
által a csúcsra juthassanak” – írja
szerkesztőségünkbe eljuttatott levelében Nagy Kornélia olvasónk,
a koncert egyik hallgatója.
Nemcsak a hallgatóságot varázsolta el a művész, hiszen tegnap
délelőtt több mint három órán
át oktatta a Palló Imre Zene- és
Képzőművészeti Szakközépiskola zongoratanoncait. A mesterkurzuson részt vevő diákoknak
többek közt a zongoradarabok
interpretálásáról, a gyakorlással
leküzdhető technikai nehézségekről tanított. Többször is azt
tanácsolta a tanulóknak: „mindig úgy játsszatok, mintha nem
versenyre készülnétek, és teljesen
más lesz a muzsika színe”. A kurzust követően a művész elmondta a Hargita Népe Udvarhelynek,
hogy egy koncert programjának
kiválasztásánál mindig a remekművek a legfontosabbak, továbbá az, hogy a kiválasztott dara-

lbert Éva ötletgazda elmondta, hogy az előadás
a tabula rasa elméletre
épül, miszerint az ember születésekor nem hoz semmiféle
információt, minden tudását a
nevelésből, az őt ért hatásokból,
illetve a környezetéből szerzi.
– Az első ismert feljegyzés az
elméletről Arisztotelésztől származik. Magyar fordításban egy
fehér táblához, laphoz hasonlít-

ják az embert. Ezért mi is fehér
háttérrel szemléltetjük, amelyet
az előadás során majd beszínezünk. Az élet korszakait táncoljuk el – vetítette előre Albert
Éva.
A legelső jelenet a születés
pillanatát mutatja be, utána következik a gyerekkor, amiben
már megjelenik Pál Levente is
mint játszótárs. A harmadik jelentben a nővé válást kisszobai
légkörben jelenítik meg, a következő részben pedig a társkeresést,
a párra találást mutatják be.
Pál Levente kifejtette, hogy a
darabnak nyitott véget hagynak,
nem táncolják végig az egész életet: a darab a néző fantáziájában
folytatódik. A táncelőadás azért
kapta a Lenyomat címet, mivel
az emberi élet is a tabula rasa el-

mélet fehér lapján kap teret. A
két táncos rengeteg munkát fektet az előadás előkészületeibe,
mivel a koreográfiától kezdve a
jelmezekig, a „táncra perdülő”
maszkokon át, a zene válogatásáig mindent ők készítenek. A
Lenyomatban kizárólag csellón
eljátszott zene hallható, amelyet
a jelenetek hangulatához szabtak.
Miklós Levente, az intézmény
vezetője elmondta, hogy az Udvarhely Táncműhely és az Örökség Egyesület közös pályázatokat
nyert. A pénzből három előadást
visznek színre: elsőként a Lenyomatot, majd következik Györfi
Csaba és Antal József produkciója. A csütörtöki kortárstánc-előadás szokásos időben, 19 órakor
kezdődik.

Zetelakán tíz éve működik a
Kovács Imre táncmester vezette ifjúsági tánccsoport, ez
alkalomból gálaműsorral jelentkeznek február 19-én, a jeles eseményre a régi tagokat is
visszavárják.
Szász Csaba

F

szasz.csaba@hargitanepe.ro

ennállásának tizedik évfordulóját ünnepli a zetelaki
Dr. P. Boros Fortunát Elméleti Középiskola tánccsoportja
– tudtuk meg Kovács Imre táncmestertől. Ez alkalomból a tánccsoport jubileumi gálaműsorral
várja az érdeklődőket, melyet vasárnap, február 19-én este hét órától tartanak a zetelaki művelődési
házban. Az ünnepi előadáson fellépnek a kisiskolások, a középis-

kolások, valamint a fiatal házasok
és házasulandó fiatalok.
Kovács Imre elárulta, hogy a
tánccsoport tagjai minden évben
jelentkeznek műsorral, de mivel
ez egy jubileumi alkalom, szeretettel várják vissza azokat a fiatalokat is, akik az elmúlt tíz év alatt
megfordultak a tánccsoportban.
– Tíz évvel ezelőtt indultunk,
az elején még csak „tapodtunk”,
falunapokon, iskolaünnepélyeken
bontogattuk szárnyainkat, aztán a
táncpalettánk kiteljesedésével már
a külföldi poronddal is megpróbálkoztunk – árulta el Kovács Imre, aki
nemcsak zetelakiakat, de fenyédi,
máréfalvi és zeteváraljai fiatalokat is
tanít a néptánc fortélyaira. A táncmester úgy véli, hogy bár lehet írni
a táncosokról, mert megérdemlik,
igazából látni kell a műsort.
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Nehezen, de folyamatosan zajlott a közlekedés

Nem állította le a forgalmat a hó
A hosszan tartó havazás megnehezítette a közlekedést a
megye útjain. A lehullott, közel
húsz centiméteres hó nemcsak
az autósoknak, hanem a gyalogosoknak is megkeserítette
az életét annak ellenére, hogy
az utászok hóekékkel, sószóró
autókkal folyamatosan rótták
a számukra kijelölt szakaszokat. Nyűgösen, de folyamatosan zajlott tegnap a forgalom,
útlezárások a megyében nem
voltak.
Hompoth Loránd

A

hompoth.lorand@hargitanepe.ro

z autósoknak igencsak
nehéz, a gyalogosoknak
pedig fárasztó volt közlekedni tegnap Csíkszeredában,
noha az utcákon, köztereken téli
karbantartást végző AVE Hargita összes célgépe rótta a város
útjait.

– Mind a hat céljárművünk
folyamatosan köröz az utcákon, a járdákon, köztereken,
kiemelten a gyalogátjáróknál
több csoportunk kézi erővel
igyekszik eltakarítani a havat.
A hosszan tartó havazás okozta
gondok mielőbbi megoldásáért
több alvállalkozót is felkértünk,
hogy lépjenek közbe, így a mi
gépeink mellé ők is kiküldték
az utakra a járműveket – nyilatkozta Tóth László, az AVE
Hargita igazgatója.
A helyi lakosok sem vártak felmentő seregre – hólapáttal érkező
csendőrökre vagy katonákra –,
hanem igyekeztek járhatóvá tenni a kapujuk vagy a tömbházaik
előtti járdaszakaszokat. Annál is
inkább, mert a hó eltakarítását a
városi tanács több éve elfogadott
határozatának értelmében kötelesek elvégezni, ellenkező esetben
bírságot fizethetnek.

A megkérdezett autósok legtöbbje tudomásul vette a helyzetet, a tényt, hogy szakadó hóesésben nem lehet néhány óra alatt
feketévé varázsolni az úttestet, és
próbált a körülményeknek megfelelően, fokozott óvatossággal
közlekedni. Többen azonban elé
gedetlenségüknek adtak hangot,
szidták az utászokat, akik – szerintük – nem végzik megfelelő
módon az utak takarítását. A
településeket összekötő utakon
többek állítása szerint még ros�szabb volt a helyzet, ennek ellenére a tegnap esti órákban az országos útgondnokság, valamint
a prefektusi hivatal illetékeseitől
kapott információk értelmében
a megye összes útjain egész nap
fennakadás nélkül, a hideg évszaknak megfelelő körülmények
között, 4-5 centiméteres hóréteggel borított úttesten, torlódás
nélkül zajlott a közlekedés.

Találkozót szervez a CsAkEgy a főtanfelügyelővel

Mindenki felteheti kérdéseit
Hargita megye főtanfelügyelőjének tehetnek fel kérdéseket
az érintett szülők egy, a Csíki
Anyák Egyesülete által szervezett, csütörtökre időzített
találkozón.
Pál Bíborka

„E

pal.biborka@hargitanepe.ro

gy ország jólétét, minőségi és életszínvonalát az egészségügy
és a tanügy milyensége hordozza. Az éppen leköszönt kormány
egyik utolsó rúgása az új tanügyi
törvény elfogadása volt, amelyről
még nem tudni, hogy melyik részei mikor és kiket fognak pontosan érinteni” – olvasható a Csíki
Anyák Egyesületének honlapján.
Mivel az új tanügyi törvény
előírta változások kételyeket és
kérdéseket ébresztettek a szülők-

ben, az egyesület felkérte Ferencz
Salamon Alpár megyei főtanfelügyelőt, hogy nyílt találkozón,
közös párbeszéd során adjon választ a felmerülő kérdésekre. A
főtanfelügyelő lapunknak jelezte, örömmel fogadta a felhívást,
és készségesen vesz részt a találkozón.
– Feladataim közé tartozik az
is, hogy részletesen tájékoztassam a szülőket, akár személyesen
is, ha erre igényt tartanak. Úgy
gondolom, minden ilyen párbeszéd segít abban, hogy a közös érdekeinket egyeztessük – mondta
a főtanfelügyelő.
A főtanfelügyelőhöz bárki
intézhet kérdést a témában, ha
elküldi azt a Csíki Anyák Egyesületének honlapján feltüntetett
e-mail címre. A találkozót február
16-án délután fél hattól tartják a

Pedagógusok Házának (Taploca
u. 20 sz.) Bolyai-termében.
Az eddig megfogalmazott
kérdések főként az iskola-előkészítő csoportok indítására
összpontosítanak, amelynek körülményei az érintettek szerint
eddig teljesen átláthatatlanok, de
a felsorolt problémák között szerepel az ötödikesek és a kilencedikesek oktatásának további alakulása és a harmadik életévüket
még be nem töltött gyermekek
felügyelete, új tipegő csoportok
indításának lehetősége is.
Tiboldi Bea, a CsAkEgy elnöke szerint az egyesület igazi
elvárása ugyanakkor az lenne,
hogy az új kormány „gondolja át
ezt a gyerekcipőben járó tervezetet, iktasson be gyerekpszichológusokat, igazi szakembereket a
pontosításra, és kínáljon alternatívákat több elvárásnak megfelelően”.
Tiboldi jelezte azt is, föltétlenül egyeztetnének a főtanfelügyelővel az ötödikesek és a kilencedikesek várható helyzetéről is.
– Meg fogjuk kérdezni, hogyan gondolják, hogy ugyanazon „színtéren” megférnek a
legkisebbek a legnagyobbakkal,
illetve kötelezhetők-e a felső
tagozatosok az etikus viselkedésre a kicsik társaságában. Természetesen tudjuk, motiváló is
lehet a nagyoknak, hogy a kicsikre figyeljenek, vigyázzanak,
a gyakorlat mégis mást mutat: a
kamaszok nincsenek túl sok tekintettel környezetükre. Milyen
példát mutatnának a legkisebbeknek? – vetette fel elöljáróban Tiboldi Bea.

Csak türelemmel és fokozott óvatossággal haladhattak az autósok

fotó: domján levente
hirdetés
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Az ösztöndíjak, támogatások odaítélése függ az iskolalátogatástól

Több tonna élelmiszert küldtek

Kevesebb a hiányzó az iskolákban Segítség Vrancea megyének
Összesítette a januári iskolai hiányzásokat a tanfelügyelőség.
Bár még mindig van javítanivaló, az odafigyelés eredményt
hozott.
Takács Éva

H

takacs.eva@hargitanepe.ro

argita megyében csökkent az iskolai hiányzások száma decemberhez
képest. A tanfelügyelőség összesített adatai szerint január folyamán
összesen 113 509 órát hiányoztak
a diákok. Az egy főre eső hiányzások száma 2,27 óra, amiből 76 210
órát tudtak igazolni, azaz az össz
hiányzások 67,14 százalékát. Az
egy tanulóra eső igazolt hiányzások számra 1,84 óra.
Decemberben 146 896 órányi
hiányzás gyűlt össze a megyében,

ami tanulónként 3,4 órát jelentett. Az igazolt órák száma 108
373 volt, így 2,5 órányi igazolt
hiányzás jutott egy diákra. Az
igazolatlan órák számát tekintve
mindkét hónapban 0,9 óra jutott
egy tanulóra.
A javulás annak köszönhető,
hogy mind a tanfelügyelőség,
mind az iskolák jelentős erőfeszítést tettek a hiányzások leküzdésére – mondotta lapunknak
Ferencz Salamon Alpár főtanfelügyelő. Folyamatos volt a hiányzások ellenőrzése, és a diákokban
igyekeztek tudatosítani a jelenlét,
az óralátogatás fontosságát. A főtanfelügyelő véleménye szerint a
vizsgák közeledte is befolyásolja
az iskolalátogatást, és nem mellékes az sem, hogy a hiányzók elveszíthetik az ösztöndíjakat, támo-

gatásokat – véli Ferencz Salamon
Alpár, aki reméli, hogy továbbra
is csökkenő tendenciát mutat a
hiányzások száma.
Az elmúlt félév folyamán országos szinten riasztó számadatokat tettek közzé, ami az iskolai
hiányzásokat illeti. Bár a Hargita
megyei tanfelügyelőség addig is
odafigyelt az iskolalátogatásra,
nálunk is volt javítanivaló ezen a
téren. A bevezetett szigorítások,
a fokozott odafigyelés mind az
osztályfőnökök, mind az iskolák
vezetősége részéről kétségkívül
eredményt hozott. Az igazolatlan hiányzások hasonló mértéke
azonban azt mutatja, hogy van
még helye mind a meggyőző
munkának, mind az ellenőrzésnek és a szülőkkel való kapcsolattartásnak.

Krumpliból, konzervekből, ásványvízből és tüzelőből álló
segélyszállítmány indult útnak
tegnap Hargita megyéből az
erős havazás miatt szenvedő
Vrancea megyei lakosság megsegítésére.
HN-információ

T

öbb kamion vitte tegnap Vrancea megyébe
azt a főként élelmiszerekből álló segélyszállítmányt,
amelyet a prefektusi hivatal, a
csendőrség, illetve több magánszemély gyűjtött össze.
Az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozó Ladányi László
Hargita megyei prefektus szerint
csíkkozmási és tusnádi termelők,
valamint a csíkszeredai kísérleti
állomás összesen több mint 15
tonna burgonyát ajánlott fel a

Vrancea megyei lakosság támogatására, Csíkszentkirályról pedig 12 ezer liter ásványvízből álló
szállítmány indult útnak.
A lakossági felajánlásokból
továbbá mintegy 5 tonna tartós
élelmiszer – főként konzervek és
alapélelmiszerek – gyűlt össze,
ehhez hozzáadódik még a megye
csendőrei által 3000 lej értékben
vásárolt több mint egy tonna élelem is.
Ladányi László prefektus
jelezte: folyamatosan tartja a
kapcsolatot a Vrancea megyei
prefektussal és a sürgősségi felügyelet embereivel. Megjegyezte továbbá, a hargitai segélyszállítmány egy része a nagy
nehézségekkel küzdő Paltin
község lakosaihoz jut el. Ladányi közölte, a gyűjtést a napokban is folytatják.

hirdetések

Kedves negyedik osztályosok,
kedves szülők!

Alcsíki egyházi kórusok találkozója

Énekkel dicsőítették az Urat

Többéves hagyományt követve
a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium
nyílt napra hívja az iskolánk iránt érdeklődő
gyerekeket és szüleiket.
A nyílt nap az iskola bemutatkozója, amelyet ebben az időszakban különös tekintettel a jelenlegi negyedikes, szeptembertől ötödik osztályban tanuló gyerekek számára szervezünk.
A rendezvény lehetőséget kínál minden, iskolánk iránt érdeklődő gyereknek, és szüleiknek, hogy megismerkedhessenek:
 iskolánk szellemiségével;
 a majdani 5. osztály osztályfőnökével;
 tanárokkal és nevelőkkel;
 megszemléljék családias bentlakásunkat;
 az oktatás korszerű helyszíneit;
 hogy érdeklődjenek és részleteket tudhassanak meg
a beiskolázás, a beiratkozás körülményeiről.
Szeretettel várjuk folyó év február 15-én, szerdán 17 órától
az iskola kollégiumának dísztermében (Eminescu utca 3. szám).

Az Országos Réz, Arany és Vas, Minvest Rt.
Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a Management
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám)
jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei Törvényszéknél
lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. február 16-án meghozott
272-es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt
árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös
törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. november 11-i ülésének
határozata alapján kerül sor.
11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke
megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).
Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare Lichidare
Iaşi S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. február 17-én 11
órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlé
sének a határozataival összhangban kerül sor.
Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági
kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212231es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen a iasi@insolventa.ro
címen.
Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, a
0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy
a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–
212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132471-es telefonszámokon.

Hat kórus, mintegy háromszáz
személy állt ki szombaton a
csíkszentimrei templom fő oltárához az Urat dicsőítő művek
előadására. A tizenhetedik kiadásához érkezett rendezvény
zászlóját a csíkszentkirályi énekkar adta át a szentimrei kórusnak, jövőre Csíkszentsimonban
szervezik meg a találkozót.
Darvas Beáta

D

darvas.beata@hargitanepe.ro

ona nobis pacem (Adj
nekünk békét) – énekelte közösen, kánonban
az a hat kórus, amely részt vett a
hétvégén tartott XVII. Alcsíki
Egyházi Kórusok Találkozóján
Csíkszentimrén.
A találkozó idei házigazdája, a
csíkszentimrei Szent Imre Egyházi kórus már a tavaly decemberben
elkezdte szervezni a rendezvényt,
támogatókat állítottak maguk
mellé, hogy a közel háromszáz

résztvevős eseményhez minden
körülmény adott legyen. A helyi
kántor, Darvas Róbert, aki egyébként Alcsíkon a legfiatalabb ebben
a tevékenységi körben, 2010 júniusában került a településre. Még
abban az évben megszervezte az
egyházi énekkart, és a tavaly már
részt is vettek a Csíkszentkirályon
tartott találkozón.
– Két év alatt két újabb kórussal bővült a seregszemle. Az
Alcsíki Egyházi Kórusok sorába
tavaly felzárkóztunk mi, idén a
tusnádfürdői énekkar csatlakozott – közölte Darvas Róbert.
A Szent Imre Egyházi kórus vezetőjétől érdeklődve azt is megtudtuk, az idei találkozó témafüggetlen
volt, hogy minél színesebb lehessen
a műsor, ne korlátozzák a műveket
egy ünnepkörre.
A szombati program délelőtt
fél tizenegykor szentmisével
kezdődött, amelyet Ft. Csató
Béla csíkszentkirályi plébános

celebrált. Ezt követően Gál Ignác mondott köszöntőbeszédet.
Csíkszentimre nyugalmazott kán
tora több évtizeden keresztül vezette a helyi egyházi kórust, fiatal
utódja büszkén jegyzi meg, az ő
idejében az énekkar nyolcvan tagot számlált.
A találkozón népviseletben léptek fel Csíkszentkirály, Csíkszentsi
mon, Csíkszentimre, Csíkszentmár
ton, Csíkszentg yörgy egyházi kórusai, a tusnádfürdőiek fehér-feketében
énekeltek.
A találkozó csúcspontja Darvas Róbert szerint az volt, amikor
a hat kórus közösen, kánonban
énekelte el az ő karvezetésével a
Dona nobis pacem kezdetű egyházi zeneművet.
A találkozó fő támogatói a
helyi közbirtokosság és önkormányzat, valamint a megyei tanács, a Hargita Megyei Művészeti
Népiskola és az Alcsík Kistérségi
Társulás voltak.
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> Protokollumot ír alá a kormány az
EU-s stabilitási egyezmény jóváhagyásáról. A kormánykoalíció egy protokollumot
ír alá az új európai uniós stabilitási egyezmény ratifikálásáról. Ez nyilvános lesz az
ellenzék számára is, akivel – a kormány reményei szerint – egy párbeszéd indulhat el
ebben, és más aktuális témákban is, derült ki
a tegnapi, Traian Basescu államfőnél tartott
egyeztetés után. A konzultáción az ellenzék
nem vett részt. Az új pénzügyi szerződés
lényegében automatikus szankciókat ír elő
a részes országokkal szemben, ha költségvetési hiányuk meghaladja a GDP 3%-át.
A cél azonban ennél is nagyratörőbb: az
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maznia a deficit korrigálására. Az aláíró országoknak a megállapodás szerint alkotmányukba vagy más törvényükbe kell foglalniuk a költségvetési fegyelemre vonatkozó
utalást. Ez utóbbit az Európai Bíróság lesz
hivatott ellenőrizni akár már egy tagállam
kérésére, és ha valamelyik ország tartósan
nem teljesíti vállalt kötelezettségét, akár
pénzbírsággal is sújtható. A szerződés akkor
lép életbe, ha aláírói közül 12 tagország ratifikálta is. Az euróövezeti állandó pénzügyi
stabilitási mechanizmusból csak azok a tagállamok juthatnak támogatáshoz, amelyek
ratifikálták a költségvetési fegyelemről szóló dokumentumot.

úgynevezett kiegyensúlyozott költségvetés elérése, amit 0,5 százalékosnál alacsonyabb strukturális (az adósságtörlesztést és
az esetleges kivételes körülmények miatti
tényezőket nem számító) deficitszintként
határoznak meg. Kivételt képeznek azok
az országok, amelyek a GDP-hez képest 60
százaléknál jóval kisebb belső államadóssági rátával rendelkeznek, mert ők 1 százalékos hiányig is elmehetnek. A szerződés értelmében minden ország egy automatikus
kiigazítási mechanizmus életbe léptetését
helyezi kilátásba olyan esetekre, ha a hiány
túlzott mértékben meghaladja a küszöböt.
A mechanizmusnak határidőt is kell tartal-

Gazdaság
Bizalmatlan a piac

Nem oldódik meg
az euróválság

Jelentős különbségek a különböző

Hargita megye a
Az elmúlt héten hozta nyilvánosságra az Országos Statisztikai
Intézet a 2011-es esztendei, valamint december havi bérstatisztika számadatait. Ezek szerint
2011 decemberében az országos átlagos bruttó bér 2209 lej
volt, az átlagos nettó bér pedig
1604 lej. Az ágazati, valamint a
területi megoszlás tekintetében
a különbségek igen eltérőek.
Így például a privát pénzintézeti
szektorban a decemberi átlagos
nettóbér országos viszonylatban
4348 lej volt, míg a vendéglátó
iparban alig 928 lej.
Hecser Zoltán

K

hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az alapkezelők negyede szerint az euróválság az idén még súlyosabbá válik

Az európai kötvénypiaci szereplőknek csaknem a fele
attól tart, hogy idén sem oldódik meg az euróövezeti
adósságválság, sőt egy jelentős kisebbség szerint a
helyzet tovább súlyosbodik – ez derül ki a Fitch Ratings
idei első negyedéves felméréséből.
Hírösszefoglaló

A

nemzetközi hitelminősítő, amely negyedévente
méri az európai adósságpiac intézményi befektetőinek hangulatát, hétfőn Londonban ismertetett
legújabb vizsgálatában azt mutatta ki, hogy a körkérdésbe
bevont – összesen több mint hétezermilliárd dollár befektetői tőkét kezelő – kötvényalapok vezetőinek 48 százaléka
szerint a valutauniós válság 2012 egészében is folytatódik,
„nagyjából ugyanúgy, ahogy eddig”. A Fitch körkérdésére válaszoló alapkezelők 25 százaléka arra számít, hogy az
euróválság az idén még súlyosabbá válik, 24 százalék szerint
viszont enyhülni fog a helyzet. Azt azonban a válaszadók
alig 3 százaléka jósolta, hogy az euróövezet válságára az
idén megoldás születik.
A Fitch tegnap ismertetett új felmérése szerint az európai intézményi kötvénybefektetők körében jelentősen enyhültek az euróövezeti bankszektorral kapcsolatos félelmek.
A válaszadók 22 százaléka mondta azt, hogy a bankok refinanszírozási kockázata jelenti számára a legnagyobb aggodalomforrást, jóllehet az előző, tavalyi negyedik negyedéves felmérésben még 49 százaléknyian nevezték meg első
helyen ezt a kockázatot.
A Fitch felméréséből az is kiderül, hogy az európai
kötvénypiaci szereplőknek pontosan a kétharmada szerint
jelenleg a fejlett ipari térség államadósai kénytelenek szembenézni a legnagyobb refinanszírozási kihívásokkal. Az intézményi kötvénybefektetők sokkal aggasztóbbnak tartják
a fejlett térség szuverén adósságának refinanszírozhatósági
kilátásait, mint a felzárkózó piaci országokéit, ez utóbbi
országcsoportot ugyanis – a fejlett régiót megjelölő 66
százalékkal szemben – egyetlen válaszadó sem nevezte meg
legfőbb refinanszírozási aggodalomforrásaként.

iderül a számadatokból,
hogy az országos átlagos
bruttó bér januártól kezdődően, amikor is annak értéke 1963 lej
volt, hónapról hónapra növekedett,
decemberre elérve a 2209 lejt. Ez
utóbbi kapcsán a statisztikai intézet
szakemberei arra figyelmeztetnek,
hogy nem tekinthető mérvadónak,
mert ez az a hónap, amikor számos
ágazatban, illetve cégnél év végi vagy
ünnepi prémiumokat nyújtanak, s
az úgymond kedvező irányba tolja el
az a hónapi bérszintet.

Kétszáz lejes különbség

És ez így igaz, mert a decemberi
országos átlagbér közel 200 lejjel volt
nagyobb, mint a megelőző hónapi.
A megelőző 11 hónap során viszont
a havonkénti növekedés igen kismérvű volt. Ha havi megoszlásban és
országos viszonylatban igen „szűk”
a szórásmező, nem így az ágazati
megoszlás tekintetében. Arra már
utaltunk, hogy decemberben mekkora volt a különbség a maximum és
a minimum között, de azon belül is
nagyok az eltérések. Így például míg
a mezőgazdaságban az nem haladta
meg havi átlagban az 1600 lejt, nem
így a kitermelőiparban, amely esetében a bruttó átlagbér szintje súrolta
a 4000 lejt. A feldolgozóiparban
annak fele volt. Nevezetesen a 2000
lejt sem érte el. De azon belül is kimutatható jelentős eltérés: a ruhaiparban nem haladta meg az 1300
lejt, de a dohányiparban megközelítette a 4800 lejt. A papíriparban
1400 lej körül volt, de a kőolaj-feldolgozásban meghaladta a 4000 lejt.
Egyébként az ipari ágazatok közül a
legmagasabb átlagos bérszintet a gáz,

elektromos- és hőenergia-iparban
jegyezték, közel 4000 lejest, a szállítási szektorban, a légi közlekedésben
mintegy 4800 lejest, az információ
és távközlési szektorban pedig az informatikai szolgáltatások terén közel
5000 lejest. Ebből a vázlatos felsorolásból is kitűnik, hogy a különböző
szektorokban már-már érthetetlen
módon igen nagy az eltérés. Azt is
meg kell jegyezni, hogy a csúcsszinteket realizáló szektorokban jóval
kevesebben dolgoznak, mint a többiekben, így az országos átlagbér
eltorzul, s azok száma, akik annál
kisebb bruttó bért vihetnek haza az
összalkalmazottaknak mintegy 70
százalékát teszik ki.

kal, a tanügyben 11,3 százalékkal és
a közigazgatásban 18,7 százalékkal
növekedett. Egyes elemzők szerint a
közszférai bérszintek, illetve az említett növekedési arányok nem tükrözik a valós helyzetet, egyrészt annak
okán, hogy azokba belefoglaltattak a
privát szférai bérszintek is, másrészt
pedig azért, mert 2011 folyamán
esetenként kifizetésre kerültek bizonyos, a megelőző időszakokból
elmaradt járandóságok is. Azaz: a
tulajdonképpeni közszférában nem
növekedtek olyan arányban az átlagbérek, mint ahogy az kitűnik a hivatalos statisztikai adatokból.

Átlagbér a közszférában

Amint már arra utaltunk, decemberben országos viszonylatban az
átlagos bruttó bér 2209 lej volt. Tíz
olyan megye (beleértve a fővárost is)
volt, ahol az átlagos bruttó bér meghaladta a 2000 lejt, s ugyancsak tíz
olyan, amelyek esetében a december
havi átlagos bruttó bér 1400–1600
lej között mozgott. A „csúcstartó”
továbbra is Bukarest, amely esetében a december havi átlagos bruttó
bér 3214 lej volt, azt követte Ilfov
megye 3065 lejes átlagos bruttó
bérrel, majd Temes megye 2280 lejessel és Kolozs megye 2255 lejessel.
A főváros esetében sajátos a helyzet,
hisz közismert, hogy itt székelnek

Nézzük meg az úgynevezett
közszférát. A közigazgatásban és az
állami társadalombiztosításban országos viszonylatban a decemberi
átlagos bruttó bér 2596 lej volt, kevesebb, mint januárban, amikor is
2719 lej volt. Amúgy ebben a szektorban nem érződött az a növekedési
tendencia, ami a többi ágazatokban
megmutatkozott hónapról hónapra.
A közigazgatásban érdekes módon
voltak olyan hónapok, amikor az
csökkenő tendenciát mutatott, és
voltak olyanok, amikor némileg növekvőt. Utalnunk kell arra is, hogy
a közigazgatási szektor átlagbérébe
nem számítják bele a fegyveres és
különleges szolgálatok bérszintjeit,
mert azok bizalmas jellegűek.

14,2 százalékos növekedés
a tanügyben

A tanügyben decemberben országos viszonylatban az átlagos bruttó bér 1797 lej volt, az egészségügyben és a szociális gondozásban pedig
1731 lej. A statisztikai intézet közleményéből az is kiderül, hogy 2010
júliusához viszonyítva (amikor is a
2010/118-as törvény értelmében a
bruttóbérek kvantumát 25 százalékkal csökkentették), 2011 decemberében az egészségügyben és a szociális gondozásban az átlagos nettó bér
21,1 százalékkal növekedett, a tanügyben 14,2 százalékkal, a közigazgatásban pedig 12,3 százalékkal. Továbbá 2010 októberéhez viszonyítva
(amikor is hatályba lépett a bérek
megemelésére vonatkozó 2010/285ös törvény), a 2011 decemberi átlagos nettó bér az egészségügyben és a
szociális gondozásban 19,1 százalék-

Bérszintek megyei
megoszlásban



hirdetés

hírfolyam
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> Újabb történelmi minimumára
süllyedt az infláció. Januárban a fogyasztói árak 0,36 százalékkal növekedtek, az
éves infláció 2,72 százalékos volt, amely
történelmi mélypontnak számít – derült
ki az Országos Statisztikai Hivatal (INS)
adataiból. Az év első hónapjában a hőenergia díja 1,2 százalékkal vált olcsóbbá,
a tojás, burgonya, bab és liszt ára 0,15-0,7
százalékkal mérséklődött. Legnagyobb
mértékben az üzemanyag ára emelkedett,
a drágulás mértéke 1,16 százalékos volt.
A dohány ára 1 százalékkal nőtt, emellett
a friss gyümölcsök 1 százalékos drágulása
szintén negatívan hatott az inflációra.

> Sepsiszentgyörgyre telepszik
a svéd Autoliv. Az autóalkatrészeket
gyártó vállalat hatszáz munkahelyet
teremt a városban, közleménye szerint gépkocsikormányt készítenek és
huzatokat varrnak majd a BMW és
Volkswagen márkájú gépkocsikba. Az
új gyárba varrodai és öntödei tapasztalatokkal rendelkező munkásokat
keresnek, logisztikai szakembereket,
karbantartókat, minőségi ellenőröket,
mérnököket is foglalkoztatnak. A cég
Sepsiszentgyörgyön az LRO nadrággyár csarnokát vásárolta meg, és a készruhagyár jelenlegi 600 alkalmazottja

közül is átvenne négyszázat. Az LRO
szeptemberig egymillió euróból megépíti kisebb, saját csarnokát, a jelenlegi
alkalmazottakból kétszázat tart meg. A
többi négyszáz munkavállaló átmehet
az Autoliv gyárába. A svéd cég képviselői 16 helyszínt néztek meg az országban, Sepsiszentgyörgy mellett többek
között az szólt, hogy az ingatlanadó fele
akkora, mint a nagyobb városokban,
ugyanakkor a nadrággyárak megtanították a helyieknek a németes munkamódszert. Az Autoliv a világ egyik legnagyobb gépjármű biztonsági rendszer
gyártója, összesen 47 ezer alkalmazot-

tat foglalkoztat 30 országban, 3500-at
a már működő romániai üzemeiben,
Brassóban, Lugoson és Temesváron.
Romániában többek között biztonsági
öveket, hevedereket, légzsákokat gyárt.
Brassóban és Temesváron a cég fejlesztési központokat is működtet, ahol biztonsági öveket és biztonsági rendszereket fejlesztenek és tesztelnek. A cég
tavaly világszinten 8,23 milliárd dollár
értékben értékesítette termékeit, ami
15 százalékos fejlődés a 2010-es évhez
képest. Sepsiszentgyörgyön három százalékos a munkanélküliség, miközben
az országos mutató öt százalék.

Gazdaság
ágazatokban számolt átlagbér között

Az új polgári törvénykönyv

bérrangsor végére került
külföldi érdekeltségű jelentős cégek,
pénzintézetek, nemzetközi áruházláncok központjai, azaz olyan entitások, amelyek az „igen jól fizetők”
kategóriájába sorolandók. Nagyvonalakban hasonló a helyzet Ilfov megye esetében is. Továbbá utalhatunk
arra is, hogy az átlagot meghaladó
bérszinteket realizáló megyékben
olyan gazdasági struktúra alakult
ki, amelyekben jelentős részarányt
képvisel a magas szakképesítésű és
rendszerint magasabb bérbesorolású
személyzeti kategóriák részaránya.
Elmondható ez például Temes vagy
Kolozs megyéről, ahol több olyan
külföldi tulajdonban lévő nagy cég
is tevékenykedik, amelyek a bérezés
tekintetében úgymond kivételnek
számítanak.

Székelyföldi adatok

A gazdaság struktúrájára vezethető vissza az alacsony bérszint egyes



megyékben. Már utaltunk arra,
hogy tíz olyan megye volt, amelyek
esetében a havi átlagos bruttó bér
nem haladta meg az 1600 lejt. A
sor végén található megyénk, amely
esetében a decemberi átlagos bruttó
bér alig 1404 lej volt. Valamicskével
előttünk járt Suceava megye, ahol a
decemberi átlagos bruttó bér 1432
lej volt, majd következik Máramaros
megye 1477 lejjel. A szomszédos
Kovászna megyének sikerült eltávolodnia tőlünk, ahol a decemberi
átlagos bruttó bér megközelítette az
1700 lejt, nevezetesen 1696 lej volt.
Összehasonlítva a két megyét, érdekes megállapítást tehetünk: Hargita
megyében a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szektorban együttesen az átlagos decemberi bruttó bér
1507 lej volt, míg Kovászna megyében 1171 lej, ezzel szemben az ipari
és az építkezési szektorban együttesen a szóban forgó havi átlagos brut-

tó bér Kovászna megyében 1579 lej
volt, Hargita megyében pedig csak
alig 1401 lej. A szolgáltatások terén
Kovászna megyében 1836 lejes átlagos bruttó bért jegyeztek, Hargita
megyében pedig csak 1402 lejest. Az
ipar esetében a bérek vonatkozásában megyénk úgymond hátrányos
helyzetben van, lévén, hogy jelentős
arányt képvisel a textil és a ruhaipar
szektor, amely esetében országos
viszonylatban is a legalacsonyabb a
bérszint. És van még egy olyan jelentős arányt képviselő szektor, amely
esetében országos viszonylatban
is alacsonyak a bérszintek. A fafeldolgozásról és a bútoriparról van
szó. Ugyanakkor azok az ágazatok
és alágazatok (például a bányaipar,
energetikai ipar, járműipar stb.),
amelyek esetében országos viszonylatban magasabbak a bérszintek,
nemigen vannak jelen Hargita megye gazdasági térképén.
hirdetés

Mentőöv
a hitelezettnek?
Az elmúlt időszakok során hazai viszonylatban is az euró/
lej és a svájci frank/lej árfolyam kedvezőtlen alakulása
igen nehéz helyzetbe hozott számos hitelezett személyt, a
megemelkedett törlesztő részletek fizetése komoly gondot
jelentve számukra. A fizetésképtelenség miatt özönével
indultak be a kényszervégrehajtások, de a jövőben megtörténhet, hogy az adósságot felhalmozó személy a bírósági
szervekhez fordulva kievickélhet nehéz helyzetéből.
Hecser Zoltán

A

hecser.zoltan@hargitanepe.ro

nemrégiben hatályba lépett új Polgárjogi Törvénykönyv bizonyos értelemben pótlólagos jogokat biztosít a hitelezett személyek számára. Lényegében arról van szó, hogy a hitelszerződés teljesítése terén megmutatkozó gondok esetenként „elháríthatók” lesznek az előre nem
láthatóság elvének gyakorlatba ültetése révén. Erre vonatkozik tételesen az új törvénykönyv 1271-es szakasza. Ez egy
új szakasz, s az általa kínált lehetőséggel azonban csak azok
élhetnek, akik 2011 október elseje után kötöttek hitelszerződéseket. Az előre nem láthatóság elmélete eddig is ismeretes
volt, s azzal esetleg élni is lehetett, de tételes szabályozás arra
vonatkozóan nem volt, s ilyenképpen nem léteztek világos
feltételek és kritériumok sem. Ebben a keretben utalhatunk
arra is, hogy 2013-ban a Legfelső Semmítőszék hozott egy
olyan döntést, amely értelmében az előre nem láthatóság elmélete akkor kerülhet szóba, amikor gyökeresen megváltoztak azok a körülmények, amelyekkel számoltak a szerződő felek a szerződés megkötésének időpontjában. Ám hogy mit is
jelent a „gyökeres változás”, azt ugyancsak különbözőképpen
lehetett értelmezni. A szövegben az is szerepel, hogy amen�nyiben a szerződés teljesítése túlzottan visszterhessé válik, a
körülmények kivételes megváltozása miatt úgy, hogy az az
adóst igazságtalan módon kötelezze, akkor a bíróság elrendelheti a szerződés kiigazítását, vagy éppenséggel megszüntetését. Ami pedig a szerződésmódosítást illeti, a bíróság arról
dönthet, hogy a körülmények megváltozása eredményezte
veszteségeket a felek között méltányos módon kell megosztani. Egy ilyen jellegű döntésmeghozatal azonban csak akkor
lehetséges, ha a körülmények megváltozása a szerződés megkötése után következett be, illetve a körülmények megváltozását a hitelezett normális körülmények között a szerződés
megkötésének pillanatában nem láthatta előre, illetve nem
is vállalta a körülmények megváltozásának kockázatát. Továbbá az is feltétel, hogy az adós egy elfogadható határidőn
belül megpróbálkozzon jóhiszeműen a szerződés tisztességes
és méltányos kiigazításával.
Felvetődik a kérdés, hogy például a gazdasági válság elégséges indok-e arra, hogy érvényesíteni lehessen a Polgári Törvénykönyv szóban forgó szakaszának előírásait. Erre nehéz lenne választ adni, de több mint bizonyos, hogy nem. A gazdasági krízis
nem új keletű, azaz nem 2011. október 1-je után következett be.
Továbbá abban a tekintetben is akadhatnak problémák, hogy mi
látható előre és mi nem. Elképzelhető az például, hogy arra nem
nagyon hivatkozhat a nehéz helyzetbe került adós, amennyiben
a hazai vagy a nemzetközi pénzintézetek előre jeleztek bizonyos
várható kedvezőtlen fordulatokat, s azokról ő nem tudott. Azt
viszont hangsúlyozni kell, hogy ilyen jellegű ügyekben csak akkor fordulhat majd az igazságügyi szervekhez egy nehéz helyzetbe került hitelezett személy, ha azt megelőzően megpróbálkozik
a hitelező bankkal újratárgyalni a szerződést.

Körkép
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csík
vádak a sajtóban és az interneten

Nemzetiségi síkra vitt átszervezés
Sovinizmussal és a románok
elleni diszkriminációval vádolja
a tanfelügyelőséget és a város vezetőségét a csíkszeredai
Tulipán óvoda román csoportjának szülői közössége és két
óvónője. Teszik ezt azért, mert
az iskolaelőkészítő osztályok
létrehozása miatti átszervezések következtében a csoportot
óvónőstől, gyerekestől egy másik napközi otthonba helyezik át
a következő tanévtől.
Takács Éva

A

takacs.eva@hargitanepe.ro

z Informaţia Harghitei
napilap pénteki számában
nyílt levél jelent meg 11
szülő és a két óvónő aláírásával,
amelyben az érintettek tiltakoznak
a Tulipán napköziben működő
román csoportnak a Kis Herceg
napközi otthonba való áthelyezése ellen, továbbá sovinizmussal
vádolják a tanfelügyelőség „egyes
tagjait”.
A levél írói azt állítják, hogy
15 éve két román csoport működik
ebben az óvodában, továbbá, hogy
2011-ben minden törvényes és erkölcsi alap nélkül megszüntették
egyiket, mert az igazgatónő nem
volt hajlandó beírni több román
gyereket, létrehozott viszont még
egy magyar csoportot. A szülők
kéréssel fordultak a tanfelügyelőséghez, hogy a 2012–2013-as tanévben megmaradhasson a román
csoport a napköziben, amire pozitív
választ kaptak. A tanügyi törvény
alkalmazása következtében azonban még mielőtt a beiratkozások
megtörténtek volna, megszületett
a döntés, hogy a csoportot áthelyezik. A levélírók felteszik a kérdést:
miért mindig a román csoportot
áldozzák fel, és miért a gyerekeknek
kell szenvedniük „egyes emberek”
soviniszta gondolkozása miatt?
Arra is választ várnak, hogy miért
teszik tönkre eddigi munkájukat,
és költöztetik el a román csoportot,
hogy vegyes (román–magyar) csoporttá alakítsák?
Ferencz Salamon Alpár főtanfelügyelő megdöbbenve és felháborodottan fogadta az újságban megjelent levelet. Lapunk megkeresésére
az előzményekről elmondta, hogy
az elmúlt tanévben mindkét román
tannyelvű csoport kis, 20-as alatti
létszámmal működött a Tulipán
óvodában. Mivel a magyar szülők
részéről nagy volt az érdeklődés az
óvoda iránt, a román szülők részéről pedig kicsi, a két román csoportot összevonták, így lettek 25-en, és
indítottak egy magyar csoportot.
Ugyanazokkal az óvónőkkel
tanulnak tovább
– Akkor azt mondtuk a szülőknek, amennyiben mi ezt befolyásolni tudjuk, a 2012–2013-as
tanévben is megmarad a román
csoport. Az iskolaelőkészítő osztályok létrehozása viszont nemcsak
a román, de a magyar tanintézmé-

A csíkszeredai Tulipán napközi otthon. Átszervezés alatt 

nyeket, főleg a napköziket is negatívan befolyásolta. A napközisek
egynegyede a következő tanévtől
átkerül általános iskolákba. A tanfelügyelőség és a lakosság-nyilvántartó adatbázisa alapján körvonalazódott, hogy a kérdéses csoportban
13 gyereknél nem lesz több. Ezért
döntöttünk úgy, hogy a Kis Herceg napközi – ahol marad egy 26os létszámú román csoport – vegye
át ezt a csoportot. Így a (legtöbb)
40-42 gyerek két csoportban fog
tanulni. Tehát nem megszüntetjük
a csoportot, hanem áthelyezzük, a
főállású óvónők is átkerülnek főállásban, termet kapnak, ugyanazt
a 13 gyermeket fogják tanítani.
Csak éppen 2012 szeptemberétől
nem a Tulipán épületében, hanem
a Kis Herceg épületében kezdenek
– pontosította a főtanfelügyelő.
Egyébként a Tulipán napközi teljes átszervezés alatt van. A
tavaly összevonták a Napraforgó
napközivel, idén pedig, mivel sok
előkészítő osztályos kimegy, elveszíti jogi személyiségét. Így a volt
Napraforgó napközit a Micimackó
napközihez csatolták, a Tulipánt
pedig a Csipikéhez. A változások
következtében mindenhol van
veszteség és áldozat.
A vádak nem igazak
– Úgy érzem, egyáltalán nem
vádolhatja senki Hargita Megye
Tanfelügyelőségét vagy önkormányzatát sovinizmussal – szögezte le a főtanfelügyelő. – Az embereknek munkahelyet biztosítunk,
a csoportlétszámot csak ott csökkentettük, ahol muszáj volt. A panaszosok érdekében sem tudtunk
tovább várni, mert ha megvárjuk
az iratkozásokat, március végét,
április elejét, akkor a tanerők mozgásának naptárából kicsúszunk, és
nem tudjuk az állásukat biztosítani. Úgy látszik, egyeseket más célok hajtanak ebben a témában.

Ferencz Salamon Alpár, akinek
gyereke román iskolaelőkészítő
csoportba jár, közölte, hogy a tanfelügyelőségen belül és az iskolák
viszonylatában is egyensúlyt igyekeznek tartani.
– Ez nem arról szól, hogy fel
áldozunk valakit, vagy hogy a
gyerekeknek nem adunk lehetőséget a beiratkozásra, a pedagógusoknak pedig nem tartjuk tiszteletben a munkához való jogát,
ahogyan vádoltak minket, esetleg
csak a román tagozatokkal lenne bármilyen bajunk. Évek óta
pozitív diszkriminációban részesülnek mind a székelyudvarhelyi,
gyergyószentmiklósi, mind a csík
szeredai román tannyelvű tanintézmények. Úgy érzem, ez normális,
és a szórványvidéken is azt várjuk
el, hogy pozitív diszkriminációban részesüljenek a magyar tanintézmények. Hargita megyében
normalitás uralkodik, ezek a vádak
nem igazak, ráadásul felelőtlenek
is, mert olyan hangulatot próbálnak generálni, ami nem létezik a
megyében.
Eddig mindenben
lélekkel segítettek
Máthé Tünde, a Tulipán napközi otthon igazgatója értetlenül
áll a támadás előtt.
– Amikor a munkaközösség
tudomására hoztam, hogy mi történik szeptembertől az óvodánkkal, nem mutattak felháborodást.
Két hét elteltével a kolléganő egy
lapot nyújtott be, amelyen az állt,
hogy a munkaközösséggel együtt
sztrájkolnak a döntés ellen. Másnap az óvoda ablakára kiragasztották a plakátot, hogy sztrájk lesz
az épületben, mert nem akarják
a Tulipán óvoda felszámolását,
holott erről szó sincs, csak csatolásról van szó. Ebből rengeteg
félreértés történt a szülők között.
Meghívtam Ferencz Salamon

fotó: csíki zsolt

Alpár főtanfelügyelőt, Waczel Ferenc személyzeti ügyekért felelős
tanfelügyelőt és Antal Attila alpolgármestert, hogy tartsunk egy
értekezletet a munkaközösségnek
és a csoportok szülői bizottsági
elnökeinek. A gyűlésen látszólag
megértették, hogy mi is történik valójában. Másnap Colceriu
Laura óvónő három nap pihenőszabadságot kért. Péntek délelőtt
tudtam meg, hogy az újságba
bekerült egy felháborító cikk az
óvodáról – közölte az intézmény
vezetője.
Az érintett óvónők reakciója
Máthé szerint annál inkább elszomorító, mert eddig nagyon sok
programban részt vettek, és mindenben lélekkel segítettek.
– Bármilyen magyar ünnepünk
volt, kivették részüket a munkából – magyarázta Máthé Tünde.
– Szeptemberben javasoltam a román csoporttal közös programot:
tanuljunk egymástól közös játék,
beszélgetés révén, a magyar gyerekek románul, a románok pedig
magyarul. Ezt az ötletet a román
szülők is örömmel fogadták, és
elmondták, szeretnék, hogy gyerekeik megtanuljanak magyarul.
Ezért nem értem, hogyan jelenik
meg egy ilyen cikk az aláírásukkal.
Máthé Tünde cáfolja azt az állítást is, mely szerint ebben az óvodában 15 éve két román csoport
működött:
– Nagyon sokáig négy magyar
és egy román csoport volt. Az előző
igazgatónő hozta létre a második
román csoportot, amikor nőtt a
román gyerekek száma és csökkent
a magyar gyerekeké. Most viszont
fordítva van.
Megtiltják, hogy románul
tanuljanak?
Az Antena3 hírtelevízió honlapján február 8-án Laly Colcy
névvel megjelent egy bejegyzés,

amely arról tudósít, hogy figyelmeztető sztrájkot szerveztek a Tulipán óvodában a román tannyelvű csoport megszüntetése elleni
tiltakozásul. A bejegyzés szerzője
az igazgatót vádolja, amiért nem
harcolt az intézmény megszüntetése ellen. Említi a főtanfelügyelővel tartott gyűlést, amelyen „jó
lett volna, ha a sajtó, a Hargita
megyei románok is mellettük álltak volna”.
Ugyanaznap Colceriu Laura
Facebook-profilján még felháborodottabb bejegyzés olvasható: „Sajnálattal közlöm, hogy
mindaz, amit mi, a Tulipán óvoda román tagozatának óvónői
megvalósítottunk a gyerekekkel,
és mindazokkal, akik elmentek
iskolába, a tanfelügyelőség számára egyenlő a nullával. Miért?
Mert el akarják űzni (vor să
elimine) a románokat Hargita
megyéből, amit diszkriminációnak nevezünk! Az Európai Unióban, 2012-ben, Romániában a
román gyerekeknek, vagy azoknak, akik román nyelven akarnak
tanulni, ezt megtiltják!”
Colceriu Laura óvónő tagadja,
hogy nemzetiségi síkra vitte volna
az ügyet.
– Nem csinálok nemzetiségi kérdést ebből az esetből, félig
magyar, félig román vagyok. Sajnos, így döntöttek, nem értem,
miért. Vegyes csoportról van szó,
magyar gyerekek is járnak ide, a
szülői bizottság elnöke is magyar,
nem tudom, hogyan jutottunk
ide – mondta.
Szégyennek nevezte, ami történt, és közölte: szégyelli, mert
ilyen jellegű problémák nem voltak az óvodában. Állítása szerint
nem is gyanítja, hogy ki állhat a
levél mögött, bár a csoport költöztetését nem tartja jónak, hiszen a gyerekek ragaszkodnak az
óvodához.
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Ország – világ
koalíciós egyeztetés után

hirdetések

Helyhatósági választások:
a június 10-ei dátumot javasolták

A kormánykoalíciót képező pártok javaslatot tettek a helyhatósági választások időpontjára. Készülődés

Várhatóan június 10-én rendezik meg az önkormányzati választásokat, legalábbis ebben
állapodtak meg a kormánykoalíciót alkotó pártok a tegnapi
tanácskozásukon.

S

ever Voinescu, a kormánykoalíció fő erejét képező Demokrata
Liberális Párt (PD-L) szóvivője
tegnap bejelentette, hogy a koalíciót
alkotó politikai erők a június 10-i dátumot javasolták a helyhatósági vá-

lasztások megszervezésére, de erről
még tárgyalásokat kell folytatniuk
az ellenzéki pártokkal.
Fekete Szabó András, RMDSZes szenátor a sajtónak megerősítette, hogy koalíciós egyezség
született. A szenátor szerint nem
valószínű, hogy ez a dátum változni fog, hiszen június első vasárnapján ünneplik az ortodox pünkösdöt, június 17-én pedig már
lejár a négy évvel ezelőtt megválasztott polgármesterek és önkor-

fotó: balázs attila / archív

mányzati képviselők mandátuma.
Mint ismeretes, korábban az alkotmánybíróság kimondta, hogy
a helyhatósági választottak mandátuma nem hosszabbítható meg.
A kormány ugyanis egy időben
akarta megszervezni az év végén
a parlamenti és az önkormányzati
választásokat, de az ellenzék megtámadta a taláros testületnél az
erről rendelkező jogszabályt, és azt
alaptörvénybe ütközőnek nyilvánították az alkotmánybírák.

A Néppárt tiltakozik a PSD-elnök sepsiszentgyörgyi kijelentései ellen

EMNP: Ponta újra
a „magyar kártyát” játssza ki
Közleményben ítélte el az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
megbízott elnöke Victor Ponta,
a Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnöke, a Szociál-Liberális Unió
(USL) társelnöke által a hétvégi,
sepsiszentgyörgyi látogatáson
tett megjegyzéseit, amelyben a
Néppártot és Tőkés Lászlót bírálta. Toró T. Tibor szerint Ponta,
ahelyett, hogy hiteles politikai
programmal és cselekvési tervvel állna elő, inkább ismét a
„magyar kártyát” játssza ki.

„V

HN-információ

ictor Pontának és koalíciós társainak kormányra készülődvén inkább
hiteles, az ország polgárainak bajaira valós megoldásokat kínáló politikai programot és cselekvéstervet

kellene kínálniuk. Ám mivel erre
látható módon képtelenek, marad
ismét a „magyar kártya” kijátszása: úgy bizonygatják, hogy semmi
bajuk a magyarokkal, hogy közben szélről előzik Corneliu-Vadim
Tudort. De ettől még egyetlen romániai állampolgárnak sem javul
az életminősége” – állapítja meg
Toró T. Tibor megbízott elnök az
EMNP Ponta nyilatkozatait bíráló
közleményében.
A Néppárt kifogásolja ugyanakkor, hogy Ponta „Tőkés László
pártját, az EMNP-t” „szélsőséges,
majdnem fasiszta módon politizáló” szervezetként könyveli el.
„Bár 22 évvel a kommunista
diktatúra megdöntése után szomorú, de egyáltalán nem szokatlan Romániában, hogy a homogén nemzetállamban gondolkodó bukaresti
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politikusoknak egy Erdély-központú politizálást folytató, és ezen belül
a magyarság autonómiatörekvéseit
nemcsak nyilatkozataiban, hanem
politikai döntéseiben is felvállaló
magyar párt „szélsőségesnek” tűnik. Az is beszédes, hogy ezen politikusok számára csak az RMDSZ
számít megbízható partnernek”
– áll a Néppárt sajtóosztálya által
kiadott nyilatkozatban.
Mint arról korábban beszámoltunk, Victor Ponta hétvégi,
sepsiszentgyörgyi látogatásán azt
mondta: szükségesnek tartja a
romániai magyarság parlamenti
jelenlétét, de csakis az RMDSZ
képviselőit látná szívesen a törvényhozásban. „Számunkra Tőkés
úr nem is volt, és soha nem is lesz
tárgyalópartner” – fogalmazott a
szociáldemokrata pártelnök.

Sport
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Rajtol a kiesési szakasz
a BL-ben és az EL-ben

Oroszországba látogat, ahol a Kazany vendége lesz, míg a portugál
Braga a török Besiktast fogadja. Az
EL további mérkőzéseire csütörtökön kerül sor. Ekkor lép pályára
az egyetlen életben maradt román
csapat is, a Bukaresti Steaua, aki a
holland Twente együttesét fogadja majd a Naţional Arenába.
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Zambia a győztes. Zambia, a FIFA-világranglista 71. helyen
álló labdarúgó-válogatott nyerte meg a 2012-es Afrikai Nemzetek
Kupáját, miután a 0–0-ra végződő fináléban büntetőkkel jobbnak
bizonyult a nagy esélyes Elefántcsontpartnál. Érdekesség, hogy a
Chelsea csillaga, Didier Drogba, a rendes játékidőben büntetőt
rontott. A kontinens bajnoki címe hetedszer dőlt el tizenegyes-párbajban, az idei tornán egyetlen gólt sem kapó Elefántcsontpartnak
nem megy ez a műfaj: legutóbb 2006-ban szintén büntetőkkel veszített a fináléban, akkor Egyiptom bizonyult jobbnak. Eredmény,
döntő: Zambia – Elefántcsontpart 0–0 – büntetőkkel 8–7.

Kassai nehéz mérkőzést
kapott

A bajnokságban nem megy a Barcának, kérdés, hogy a BL-ben meg lehet-e állítani őket

Két-két találkozóval ma elrajtolnak a labdarúgó Bajnokok Ligája és az Európa Liga egyenes
kiesési szakaszának párharcai.
Pályára lép többek között a
címvédő FC Barcelona is.

Ú

jra hódít mától az európai fociláz, ugyanis
december óta először
fognak pályára lépni a Bajnokok
Ligájában, illetve az Európa Ligában érdekelt csapatok nemzetközi porondon. A héten négy,
ma viszont „csak” két mérkőzést
rendeznek a BL-ben. Többek között az idény meglepetéscsapata,

a ciprusi APOEL igyekszik majd
borsot törni a francia Lyon orra
alá a sorozat nyolcaddöntőjének
odavágóján. A másik párosításban a spanyol bajnokságban botladozó, ám a sorozat címvédője,
az FC Barcelona a németországi Leverkusenben szerettetné
feledni a bajnokikon mutatott
eredménytelenségét. A BL-ben
holnap Szenpétervári Zenit –
Benfica és AC Milan – Arsenal
mérkőzéseket rendeznek még. A
további négy összecsapást majd
csak február 21–22-én rendezik.
Az Európa Ligában a Megyeri Balázzsal felálló Olimpiakosz

Kassai Viktor újabb komoly
feladatot kapott az Európai Labdarúgó Szövetségtől (UEFA),
ugyanis a labdarúgó Bajnokok
Ligája nyolcaddöntős párharcainak első mérkőzései közül ő vezeti holnap az AC Milan – Arsenal
találkozót. Az UEFA honlapja
szerint Kassai asszisztensei Erős
Gábor és Ring György lesznek,
az alapvonalnál Vad István és Fábián Mihály segíti majd a munkáját, míg a negyedik játékvezető
Bognár Tamás lesz. A tavalyi év
legjobb játékvezetőjének választott Kassai az elmúlt szezonban a
BL döntőjében bíráskodott, míg
ebben az idényben eddig három
találkozón fújta a sípot a BL főtábláján.

A mai műsor

Bajnokok Ligája, nyolcaddön
tő, odavágó: Olympique Lyon –
APOEL (21.45), Bayer Leverkusen
– FC Barcelona (21.45, TVR1).
Európa Liga, legjobb 32, oda
vágó: Rubin Kazany – Olimpiakosz
(19), Braga – Besiktas (19.30).

Meglepetések nélkül
a kézilabda-bajnokságokban

M

ind a női, mind a férfiak
B csoportjának megyei
kézilabda-bajnoksága
meglepetések nélkül ért véget.
Csíkszeredában a női bajnokság
9–10. fordulóira került sor vasárnap. Itt a Székelyudvarhelyi
KF továbbra is veretlenül vezeti
a bajnokságot, míg a Csíkszeredai VSK feljött a harmadik
helyre. A férfiak B csoportjában
viszont rangadót rendeztek. Az
első helyezett Szárhegy egy góllal
bizonyult jobbnak a ditróiakkal
szemben.

Eredmények

Női bajnokság, Csíkszere
da (rendező: NKSZ): 9. forduló: Csíkszeredai NKSZ – Csík
szeredai VSK 12–25, Zetelaka
– Felcsík-Dánfalva 23–20, Szé
kelykeresztúri KKE – Székely
udvarhelyi Amazonok 25–29,
Csíkszeredai Akarat – Salamás
23–22; 10. forduló: Felcsík
– Amazonok 26–34, Székely
udvarhelyi KF – Zetelaka 45–
23, KKE – Akarat 29–19, Sala
más – VSK 16–30.

1. SZKF
2. Amazonok
3. VSK
4. Zetelaka
5. KKE
6. NKSZ
7. Felcsík
8. Akarat
9. Salamás
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141–235
133–211

18
12
12
12
7
7
6
2
-1

Férfibajnokság, B csoport,
Gyerg yóditró: 9. forduló: Gyer
gyóditrói Auto-Tig – Gyerg yó
szárhegyi Bástya 30–31, Gyer
gyószentmiklósi Szaki I – Gyer
gyóremetei Kereszthegy 13–34,
Csíkszentkirályi KSE– Holló
15–19; 10. forduló: Bástya – KSE
27–12, Holló – Kereszthegy 17–
22, Szaki I – Auto-Tig 22–33.
1. Bástya
2. Ditró
3. Remete
4. KSE
5. Holló
6. Szaki I

10 10
10 8
10 6
10 2
10 3
10 1

0
0
0
0
0
0

0
2
4
8
7
9

326–194
294–180
271–219
211–287
156–222
163–319

VSK-siker ifi III-asban

20
16
12
4
3
2

Az országos lány ifjúsági III-as
bajnokságban a Csíkszeredai VSK
kézilabdacsapata Segesváron ven-

dégszerepelt a korcsoport negyedik teremtornáján. A lányok ebben
a csoportban is megszerezték első
győzelmüket, éspedig a Medgyesi
ISK-t verték. A VSK öt mérkőzése
alatt Páll Erika bizonyult a csapat
legeredményesebb játékosának,
aki egymaga 28 találatig jutott. Az
ifi III-asok még két teremtornán
vesznek részt Sepsiszentgyörgyön
majd hazai környezetben Csíkszeredában. A segesvári torna
eredményei: Fogarasi ISK – Csíkszeredai VSK 21–12, Segesvári
ISK – VSK 28–20, Szebeni ISK
– VSK 24–13, Sespsiszentgyörgyi
ISK – VSK 27–15, Medgyesi ISK
– VSK 14–15.

Tízzel nyertek az ifi I-esek

Szombat délután hazai kör
nyezetben lépett pályára a Szé
kelyudvarhelyi ISK-KC az ifjúsá
gi 1-es bajnokságban. A Sipos
Lóránt által irányított együttes
megnyerte a meccset a Brassói Dinamóval szemben, őrzi harmadik,
továbbjutó helyét. Eredmény:
Székelyudvarhelyi ISK-KC – Brassói Dinamo 47–37.

hirdetések

Hirdetések
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Az EDBAL CONSULT Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Vasláb, Heveder sz. n. található pisztrángos
működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.
A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron
utca 43. szám alatt.
Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.
Telefon: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041.
HARGITA MEGYE TANÁCSA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a DJ123-as út modernizálása a
15+200-21+500 km szakaszon, I. fázis – kövezés (tervezés és kivitelezés)
című tervére, Csíkszentgyörgy külterületén a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. február 7-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).
A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda,
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30–18.30 óra között valamint a http://apmhr.anpm.ro
címen.
Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

Meghívó
Hargita Megye Tanácsa meghirdette pályázati programjait a 2012-es évre.
Ezek segítségével intézményünk a 2005/350-es törvény alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt a megyében tevékenykedő, jogi személyiséggel rendelkező, nem kormányzati és nem profitorientált, bejegyzett civilszervezeteknek a következő szakterületeken: ifjúság, szociális, kulturális, turisztika, sport.
A 2012-es évre kiírt pályáztatási programok bemutatása, valamint megvitatása céljából Hargita Megye Tanácsa fórumokat szervez.
A fórumok helyszínei és időpontjai:
Székelyudvarhely: Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont, December 1. utca 9. szám (a Merkúr áruház alsó parkolójánál van a bejárat), 2012.
február 16., csütörtök 11 óra.
Csíkszereda: Hargita Megye Tanácsának földszinti márványterme, Szabadság tér 5. szám, 2012. február 17., péntek 10 óra.
Gyergyószentmiklós: RMDSZ-székház, Szabadság tér 22. szám, 2012.
február 20., hétfő 10 óra.

 Közbeszerzés-képzés

(Curs Expert achiziţii publice – cod COR: 214946)
Időpont: 2012. február 20–24., Csíkszereda;
Előadók: a ROMÁNIAI EURÓPA INTÉZET (IER)
bukaresti szakemberei;
Jelentkezési határidő: 2012. február 13.

 Panzióvezető-képzés

(Administrator pensiune turistică, cod COR: 515203)
Időpont: 2012. február 24.–március 25. között Csíkszeredában;
Jelentkezési határidő: 2012. február 17.
Jelentkezés és további információ:
www.edutechconsulting.ro
Telefon: 0740–367023, e-mail: office@edutechconsulting.ro
Csíkmindszent
Közbirtokosságának elnöke
éves közgyűlésre hívja össze tagjait
2012. február 26-án 12 órára
a csíkmindszenti
helyi kultúrotthonba.
Napirenden szerepel:
– elnöki beszámoló;
– a felügyelőbizottság jelentése;
– a 2012-es évi költségvetés
elfogadása;
– különfélék.

Előfizetésért hívja
terjesztőinket:
Székelyudvarhely:
Győrfi András: 0744–391537,
Jakab Zoltán: 0743–643995,
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva:
Székely Csilla – 0740–701932,
Zetelaka:

Szőcs Éva – 0740–423858,
Székelykeresztúr:
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825,
András Ildikó – 0735–882976,
Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:
Magánszemélyeknek (postán): 19,
54, 105 és 204 lej

lakás
ELADÓ Szelterszen hétvégi
ház (nappali, fürdő, konyha, kamra és három szoba az emeleten),
12 ár rendezett területtel. Telefon: 0744–537628.
ELADÓ Székelyudvarhelyen, a
Tomcsa Sándor negyedben I. osztályú, I. emeleti garzonlakás. Telefon:
0743–831430.
ELADÓ jó állapotban lévő,
központi fekvésű tömbházlakás
2 szobával, manzárdszobával és
pincével. Telefon: 0742–294650,
0745–167127. (21206)
jármű
ELADÓ Opel Zafira 1.6-os motorral, Euro 4-es, frissen behozva,
kevés illetékkel, nagyon szép,
karc- és rozsdamentes állapotban,
szép festéssel. Extrák: ABS, szervo, elektromos ablakok, központi
zár, klíma, bordkomputer, eredeti
kilométerben, nyolc légzsákkal
stb. Irányár: 3650 euró. Vállalom
a beíratást is vagy bármilyen vizsgáztatást. Telefon: 0266–334468,
0721–773479. (21311)
ELADÓ Volkswagen Golf IV,
1.4-es motorral, Euro 4-es, frissen behozva, kevés illetékkel,
eredeti kilométerben, nagyon
szép, karc- és rozsdamentes állapotban. Extrák: négy légzsák,
ABS, szervo, tetőablak, elektromos ablakok, klíma, központi zár
távirányítóval. Vállalom a beíratást is vagy bármilyen vizsgáztatást. Telefon: 0266–334468,
0721–773479. (21311)
ELADÓ 2000-es évjáratú Dacia 1310-es, 2013-ig érvényes
műszakival, minden illeték kifizetve, belül is nagyon szép állapotban, rozsdamentesen. Irányár:
850 euró. Telefon: 0266–334468,
0721–773479. (21311)
ELADÓ 2001-es évjáratú Opel
Zafira 1.6-os motorral, Euro 4-es,
sok extrával (dohányfüstmentes
utastér), frissen behozva nagyon
jó állapotban. Ára: 3850 euró.
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Telefon: 0729–257421, 0724–
175640.
ELADÓ 2000-es évjáratú, kétszemélyes Ford Focus 1.8 TDi, 90
LE-s motorral, frissen behozva,
kitűnő állapotban, valamint Suzuki
Vagon R+, négyhengeres motorral, 60 LE, 115 000 km-ben. Irányár: 1650 euró. Beszámítok öreg
autót. Telefon: 0758–898989,
0722–342429. (21218)
vegyes
Hálásan köszönöm jóságát
annak a becsületes megtalálónak, aki elveszett szemüvegemet megtalálta és visszajuttatta
hozzám. G. Erzsébet

ENDOKRINOLÓGIAI SZAKRENDELÉS indul: Csíkszereda,
Temesvári sugárút 61/1. szám
alatt dr. Ruff Rudolf endokrinológus szakorvos. Előjegyzés a
0740–187621-es
telefonszámon. (21304)
ELADÓ új, cserefából faragott
hat szék és asztal (ajándékba kettős faragott polc). Ára: 2000 lej.
Telefon: 0266–320003. (21146)
ELADÓ 350 kg-os, legelős
bikaborjú, valamint Carpaţihátsóhíd, szekrény, reduktor,
különböző gardányok, 651-es
oldalgrup. Telefon: 0266–331818.
ELADÓK téli és nyári sportfelszerelések, szobabiciklik, táskavarrógépek, gázbojler, móriska,
étkezési és magpityóka, csűrben
tárolt 12 tonna széna és sarjú.
Telefon: 0746–195430.
ELADÓ új, kandalló típusú,
barna zománcos melegítőkályha
öntvény tetővel, valamint ELADÓ száraz, 15 éves diófa, 1,50
m3 deszka (fele foszni és fele 24
mm-es). Telefon: 0266–353325,
0747–124018.
ELADÓ Yamaha PSR 9000 szintetizátor. Telefon: 0753–500305.

tanfolyam
Vegyen részt a most induló
könyvelőképzésen Csíkszeredában a Kreatív Kontir Kft. szervezésében. Telefon: 0721–605266.
állás

Torontóba magyar családhoz, 2 gyermek mellé 55
év fölötti GONDOZÓNŐT –
HÁZVEZETŐNŐT KERESÜNK
minimum egy évre. Telefon:
0011–4166599534,
vagy
timeakinga@hotmail.com.
Idősgondozást vagy gyermekfelügyelést VÁLLALOK. Telefon:
0755–808121.
Négytagú család 40–65 év
közötti HÁZVEZETŐNŐT KERES
évi 2x3 hónapra Svájcba, Genf
mellé vidéki környezetbe. Főbb
feladatok: főzés, sütés, takarítás, gyermekek szállítása különórákra. Autóvezetői engedély
és gyakorlat feltétel, bármilyen
nyelvtudás előny. Jelentkezés:
zs.varvasovszky@gmail.com.

szolgáltatás
Kéményseprést
VÁLLALUNK modern eszközökkel. Telefon: 0746–656519. Web: www.
kemenysepres.ro.
Magyar állampolgársághoz
szükséges iratok hiteles FOR
DÍTÁSA kedvező áron, rövid határidővel, a konzulátussal szembeni fordítóirodában. Telefon:
0266–372433, 0744–664364.

megemlékezés
Szívünk megpihenni tért
odalent a mélyben,
lelkünkre angyalok vigyáznak
fent az égben.
Legyen békesség velük a hosszú
úton
és áldd meg őt Istenünk.
Fájdalommal
emlékezünk
1985. február 12-re, idősebb
DEMÉNY GERGELY
halálának 27. és 1994. február
13-ra,
DEMÉNY ANNA
halálának 18. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük
csendes! A gyászoló család –
Székelyudvarhely.


INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY

Érvényes 2012. Február 29-ig

Név:..................................................................................................................................................................
CÍM:..................................................................................................................................................................
TELEFONszám:..........................................................................................................................................
A hirdetés szövege (max. 20 szó):.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el vagy hozza be irodánkba,
a Kossuth Lajos utca 10. szám alá, és egy alkalommal ingyen megjelentetjük apróhirdetését!

Magánszemélyeknek (lapkihordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és
220 lej
Apróhirdetés:
magánszemélyeknek 20 szó alatt
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek
duplája.
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hirdetések: 1 lej/cm2 + ÁFA.

Gyászjelentő és megemlékezés:
INGYENES!
Maximális terjedelem: 80 szó.
Telefonszám: 0266–215270.
Az ingyenes szelvények csak a megjelenés hónapjában érvényesek (lejárati dátum a szelvényen).
Egyszerre maximum 5 szelvény vehető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk:
535600, Székelyudvarhely,
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270
Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00,
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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Síugróverseny Tekerőpatakon

Tizenegy veterán sportoló versenyzett újra a tekerőpataki síúgrósáncon

Ö

regfiúk számára szerveztek
síugróversenyt vasárnap
a tekerőpataki Nagyszeg
síugrósáncnál, melyet az elmúlt napokban önkéntesek takarították

meg a bozóttól. A viadalra összesen
14-en neveztek, közülük tízen veterán sportolók, négyen pedig gyerekek voltak. A versenyt a mindössze
nyolcéves Molnár Barbara ugrásával

nyitották meg. Az öregfiúk három
kategóriában versenyeztek. Érdekesség, hogy először próbálta ki a sportágat Antal Zsolt, aki sífutásban több
olimpián is részt vett.
Az I. kategóriában Bányász
László nyert Sajgó Árpád, Molnár Csaba és Antal Zsolt előtt, a
II. kategóriában Fórika Róbert
győzött Tódor Tivadar és Molnár
Zoltán előtt, a III. kategóriában
pedig Angi Róbert szerezte meg
az elsőséget Bányász Róbert és
Hobaj Ernőt megelőzve. A gyerekeknél Rostás István nyert Bokor
Rajmond és Molnár Attila előtt.
A verseny főtámogatója a
gyergyóújfalvi önkormányzat volt,
továbbá a Fortathouse Kft., a Gál–
Forest Kft., a Karpaten-Milk Kft., a
Katalin Kft., Tódor Tihamér és Both
Csaba is a szponzorok között volt.

Északiak a dobogón
Három északi pilóta zárt a dobogón az idei rali-világbajnokság
második futamán, Svédországban. A Karlstad környékén rendezett viadalon egy magyar páros is
rajthoz állt, a pontszerzők között
heten Fordot, ketten Citroënt és
egy pilóta Minit terelgetett a hóbuckák között.

F

olytatódott az északi pilóták
uralma a Svéd Ralin, a verseny
1950-től íródó történelmében csupán Sébastien Loeb 2004-es
sikere az egyetlen, melyet nem skandináv versenyző aratott. A versenyre
85 páros nevezett, közöttük a magyar Szabó Zoltán és Földesi Csaba
(Mitsubishi Lancer EVO 9) alkotta
duó, akik a 32. helyen zártak összetettben (a 42-ből).

A Svéd Rali pontszerzői: 1.
Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta RS
WRC), Mikko Hirvonen (Citroën
DS3 WRC), 3. Mads Ostberg, 4.
Petter Solberg, 5. Jevgenij Novikov
(mind Ford Fiesta RS WRC),
6. Sébastien Loeb (Citroën DS3
WRC), 7. Henning Solberg (Ford
Fiesta RS WRC), 8. Patrick Sandell
(Mini Cooper WRC), 9. Martin
Prokop, 10. Eyvind Brynildsen
(mindketten Ford Fiesta RS
WRC).
Az SWRC kategóriát PerGunnar Andersson (Proton Satria
Nero S2000), a 2-es géposztályt
Sébastien Ogier (Škoda Fabia
S2000), a 3-as géposztályt Anders
Grondal (Subaru Impreza STI)
nyerte. A következő futamra Mexikóban kerül sor március elején.

Gyergyói sífutók sikerei
Az elmúlt hétvégén Fundatán
rendezték a sífutó országos ifjúsági és felnőtt bajnokságot,
illetve a Balkán-kupa futamot. A
viadalon a Gyergyószentmiklósi
ISK sportolói is jelen voltak,
őket Jánosi István, Jánosi Béla
és Gyulai Adalbert edzők készítették fel a versenyekre

Eredmények

Ferencz Katalin (felnőtt): ob:
10 km: 2. hely; 7,5 km: 2. hely; 1,2
km sprint: 2. hely. Balkán-kupa: 7,5

km: 3. hely; 1,2 km sprint: 3. hely;
10 km: 3. hely.
Sára Tímea (ifjúsági I.): ob: 10
km: 1. hely; 7,5 km: 1. hely; 1,2
km sprint: 1. hely. Balkán-kupa
(felnőttek): 7,5 km: 2. hely; 1,2
km sprint: 2. hely; 10 km: 2. hely.
Sára Erzsébet Emília (ifjúsági II.): ob: 7,5 km: 1. hely; 5 km:
1. hely; 1,2 km sprint: 1. hely.
Balkán-kupa (felnőttek): 10 km:
4. hely.
Bajkó Réka (ifjúsági II.): ob:
7,5 km: 2. hely; 5 km: 3. hely; 1,2

km sprint: 2. hely. Balkán-kupa
(felnőttek): 10 km: 5. hely.
Sára Péter (ifjúsági I.): ob: 1,2
km sprint: 1. hely. Balkán-kupa (felnőttek): 1,2 km sprint: 4. hely; 15
km: 3. hely.
Február 2. és 4. között a macedóniai Havrovóban tartott Balkán-kupa futamon három gyergyói állt rajthoz a felnőttek között. Sára Tímea 3
km-en a 2., 5 km-en a 3., Sára Péter
5 km-en a 3., 10 km-en az 5. helyen,
míg Ferencz Réka 5 km-en az 5., 3
km-en a 4. helyen végzett.

Folytatódik a hazai bajnokság
Két mérkőzést rendeznek ma
a hazai jégkorongbajnokság
selejtezőkörében, holnap szintén két meccsre kerül sor. A
selejtezőkörben a Steaua, a
Brassói Corona Fenestela 68,
a Gyergyószentmiklósi Progym
és a Galaci Dunărea érdekelt, a
címvédő HSC Csíkszereda csak
az elődöntőben kapcsolódik be
a sorozatba.

K

ét-két mérkőzéssel folytatódik a hazai jégkorongbajnokság selejtezőköre ma és
holnap, a héten még négy mérkőzést

Az első szelektív után Dani
Sordo vezetett, tőle Mads Ostberg
vette át az első helyet, a 3. és a 4.
szakaszt Latvala (képünkön), az 5.,
a 6. és a 7. gyorsasági után Mikko
Hirvonen zárt az élen, a 8. szakasztól
az utolsó, 24. gyorsig Latvala állt az
összetett élén. A sorozatban nyolcszoros világbajnok francia Sébastien
Loeb pénteken több mint kétperces
hátrányt szedett össze, ugyanis a 7.
gyorsasági szakaszon kicsúszott.

Kezdődik az IRC

Jövő héten az Azori-szigetek
versenyével rajtol az Intercontinental Rally Challenge (IRC) idénye
is, a 13 versenyből álló szezonban
szerepel a Mecsek-rali (június 2–3.)
és a Szeben-rali (július 20–22.) is.
Az idénynyitón rajthoz áll a Marco
Tempestini és Dorin Pulpea alkotta
páros is egy Subaru Impreza Sti R4gyel, a duó a tervek szerint a teljes
IRC-szezont végigversenyzi.
hirdetések

rendeznek. A selejtezőkörben eddig három meccset játszottak le, a
Dunărea 4–3-ra nyert a Progym és
5–3-ra a Steaua ellen, a fővárosiak
pedig 5–0-ra győzték le a gyergyói
csapatot.
Ma és holnap Galacon, illetve
Bukarestben lesznek találkozók,
a Dunărea ma 18, holnap 13 órától a Brassói Corona Fenestela
68 csapatát látja vendégül, míg a
Mihai Flamaropol Műjégpályán
a Steaua ma és holnap is 19 órától a Progymot fogadja. Pénteken
a Brassó a Progymot, a Steaua a
Dunăreát fogadja, míg vasárnap

a gyergyóiak a Duna-partiakat, a
barcaságiak a bukarestieket látják
vendégül.
A HSC Csíkszereda csak az elődöntőkben kapcsolódik be a román
bajnokságba, a címvédő a selejtezőkör harmadik helyezettje ellen csatázik egyik fél harmadik győzelméig a
döntős helyért. A másik ágon a selejtezőkör első két helyezettje játszik a
fináléba jutásért. A selejtezőkör utolsó mérkőzését március 4-én játsszák,
az elődöntőket március 6-án, 9-én
és 11-én, és amennyiben szükséges,
március 13-án és 16-án rendezik,
a döntőt – mely egyik fél negyedik
sikeréig tart – március 20. és április
3. között rendezik. Az elődöntő
vesztesei március 20. és 30. között az
egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban döntik el a bajnoki bronzérmes sorsát.

Új edző Brassóban

A székesfehérvári szurkolók Mihály Árpád vasárnapi,
magyar állampolgársági eskületételén Csíkszeredának is köszönetet mondtak.

A távozó Peter Mikula helyére
Andrej Rajcakot nevezték ki edzőnek a Brassói Corona Fenestela 68
csapatánál. A klubvezetés előzőleg
tárgyalt a Zólyomtól menesztett
Jozef Škrakkal is, ám végül házon belül oldták meg az edzői kérdést. A 40
éves Rajcak tavaly érkezett Brassóba
játékosként, most pedig edző-játékosként szerepel tovább a gárdánál.
Segítője Antal Előd lesz.

Napról napra

2012. február 14., kedd

| 15. oldal

szabadidő
ma

Hahota színtársulat

Kedd

Az év 45. napja, még 321 nap van hátra
az évből. Napnyugta ma 17.05-kor, napkelte holnap 6.52-kor.

Isten éltesse

Bálint és Valentin nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Nyakig pácban újratöltve

U

dvarhelyszéken két helyen is
bemutatják a marosvásárhelyi
Hahota színtársulat Nyakig pácban című kabaréelőadását. Székelykeresztúron a nagyérdemű február 16-án

19 órától láthatja a darabot a művelődési házban, a székelyudvarhelyiek pedig február 20-án, 19 órától mehetnek
hahotázni szintén a helyi művelődési
házba.

Névmagyarázat

A latin eredetű Bálint és Valentin jelentése erős, egészséges.

Könyvbemutató

Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány szervezésében tart könyvbemutatót
Farkas Wellmann Éva holnap délután hat
órától. A szerzővel a székelyudvarhelyi
művelődési ház koncerttermében dr.
Szakáts István Péter író, tanár beszélget,
aki ismerteti a közelmúltban megjelent,
Az itt az ottal címet viselő verseskötetet. A
rendezvény házigazdája Lőrincz György,
az EMIA elnöke.

Hagyományőrzés

Huszadik alkalommal gyűlnek össze
idén közös farsangbúcsúztatóra Hargita
megye településeinek hagyományőrző csoportjai. Az eseményre szombaton tíz órától
kerül sor Alsósófalván. Az esemény szervezője Hargita Megye Tanácsa, a Hargita
Megyei Kulturális Központ, illetve ez alkalommal az Alsósófalvi Farsangolók Egyesülete helyi intézményekkel, szervezetekkel
együttműködve.

Február 14-én történt

1458. Hunyadi Mátyás bevonult Budára, ahol a Nagyboldogasszony (a mai
Mátyás) templomban trónra ültették.
1779. A helybeliekkel történt öszetűzése
során Hawaiin meghalt James Cook kapitány, skót felfedező.
1905. A király elfogadta a Tisza-kormány lemondását.
1990. A Voyager 1 űrszonda fényképet
készített az egész naprendszerről.

Előadás

Február 14-én született

1368. Zsigmond magyar király, egyidejűleg német és cseh király, német–római
császár
1807. Batthyány Lajos gróf, Magyarország első miniszterelnöke
1925. Rákos Péter csehországi magyar
irodalomtörténész, kritikus

programajánló

Székely festékesek a Haáz Rezső Múzeumban

Páll Etelka textilkiállítása

M

ég két hétig, azaz február 29-ig látogatható Székelyudvarhelyen a
gyergyó-szentmiklósi Tarisznyás
Márton Múzeum anyagából készített kiállítás. A Viski Károly által 1928-ban közzétett
Székely szőnyegek című tanulmányban közölt „tizenhat színes táblán” bemutatott szőnyegek – amelyek azóta megsemmisültek
– újraszőtt másolatai láthatóak a tárlaton.

A kiállítás anyaga tulajdonképpen nemcsak
a végeredmény – a szőnyegek – szempontjából érdekes és tanulságos, hanem azért is,
mert előállításuk során korabeli technikákat
és anyag-megmunkálási módszereket alkalmaztak. Ezzel tulajdonképpen nemcsak a
székelység néprajzának tárgyi értéket növelték, hanem annak szellemi tudásbázisát is
bővítették – áll a múzeum közleményében.

Pénteken délután hat órától a
székelyudvarhelyi művelődési ház koncerttermében a helyi Erdélyi Magyar Néppárt
meghívására Molnár V. József néplélekrajz-kutató tart előadást Horthy Miklós kormányzó címmel.

felhívás

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A Hargita Megye Tanácsa által kezdeményezett Gyermekmosoly program célja otthonosabbá, barátságosabbá tenni azokat a helyiségeket, ahol a gyermekek huzamosabb ideig
tartózkodnak. Reményeik szerint az óvodák,
napközi otthonok és kórházi gyermekosztá
lyok falainak egy-egy reklámgrafikus által
tervezett és kivitelezett illusztráció, a mesefigurák, mesehősök, mesejelenetek derűssé, meghitté varázsolják a kicsik környezetét, mosolyt
csalnak arcukra. A 2010-ben indított sikeres
programot 2012-ben is folytatni szándékoznak, ezért felkérést intéznek azokhoz a grafikusokhoz, akik úgy gondolják, hogy tehetségük van játékos, vidám mesejelenetek festésére,
jelentkezzenek egy rövid bemutatkozó levéllel
az orbanerika@hargitamegye.ro e-mail címen
február 29-ig.

hirdetés

hirdetés

Február 14-én halt meg

1842. Kocsi Patkó János színész, rendező, az első magyar nyelvű operaszöveg
szerzője
1992. Bencze László Kossuth-díjas festő és grafikus
2002. Hidegkúti Nándor labdarúgó és
edző, a legendás Aranycsapat tagja.

Helytörténeti évforduló

Százharmincöt éve, 1877. február 14-én
született Sándor Imre (csíkszentmihályi) genealógus, heraldikus, újságíró, a kolozsvári
Magyar Jelzálog- és Hitelbank tisztviselője.
Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

para

www.parapista.com

– Nem kispályás ez a Lala. Már kólából is pálinkát főz.
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Atomerőmű, óceánjáró és múzeum
verseng a „zselébe öntésért”

időjárás-előrejelzés
Várható időjárás holnap Székelyföldön

-19
-5 ˚C

E

gy skóciai atomerőmű, egy brit történelmi óceánjáró és egy kelet-középangliai múzeum lettek a befutói egy
különleges művészeti kezdeményezésnek,
amelynek győztesét zseléből formálja meg
egy brit „ételépítész” páros.
A szokatlan művészeti kezdeményezést
a skót felvidéki Thurso városában működő
Caithness Horizons múzeum indította. A
verseny három döntőse a skóciai Dounreay
atomlétesítmény különleges gömbépülete,
a ma már múzeumhajóként szolgáló SS
Great Britain óceánjáró, amely korának –
1845-től 1886-ig volt szolgálatban – legnagyobb és leggyorsabb hajója volt, valamint
a kelet-közép-angliai Leicester városában
található Belgrave Hall Museum.
A közönség által kiválasztott győztesnek
a Sam Bompas és Harry Parr alkotta „étel-

Csíkszereda

Székelyudvarhely

Sepsiszentgyörgy

-10/-5

-12/-8

-11/-6

-11/-7

-18
-4 ˚C

-18
-4˚C
építész” páros fogja elkészíteni a zselémását.
Az alkotás a májusban megrendezésre kerülő Museum at Night (Múzeumok éjszakája)
elnevezésű hétvégi programsorozat keretén
belül fog formát ölteni. A londoni székhelyű
ételépítészek korábbi munkái közé tartozik
többek között a Szent Pál-székesegyház zselémása is – olvasható a BBC brit közszolgálati médium internetes oldalán.

Marosvásárhely

Többfelé számíthatunk hószállingózásra,
időnként közepes intenzitású havazásra. Az
északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik.

villanás n Berkeczi Zsolt

Valentin-napi vallomás

fotóalbum

Drágám, bár rendhagyó módja ez a kinyilatkozásnak, biztosíthatlak róla, hogy még
mindig nagyon szeretlek! Azt hiszem, én ezzel
le is tudtam a Bálint-napi kötelezettségem,
minek túllihegni?! De mit is gondolnak sokan
a jegyesek és fiatal házasok védőszentje napjának megünnepléséről? Megkérdeztem pár
fiatalembert: szerintük ez is ugyanolyan „műanyagünnep”, mint a Halloween, a többi 364
napban miért ne szeretném a nőmet – tették
fel a kérdést. Hogyan is állnak a kérdéshez a
férfiak? Körülbelül 13-án egy reklámból elkezdik kapisgálni a dolgot, hogy izé… holnap
Valentin-nap… Teljesen közömbösek ebben a
témában. A sok mindent látott kapcsolatban
élők valahogy még kimagyarázzák a dolgot,
viszont a hódítási szakaszban kötelező villantani. Valami olyant kell vásárolni, amiből észrevehető, hogy érdekel és nagyon kell az a nő.

Szóval bármennyire is egykedvűen konstatálják a fiúk a tényt, mindenki elkezd vakarózni
és a pénztárcája vastagságán agyalni. Kényszer
így, kényszer úgy, nem lényeg, mert valószínűleg a hölgyemény örülne egy kis figyelmességnek, és ez az, ami fontos.
Mert bármennyire is állítják a nők, hogy
nem érdekli a Valentin-nap, azonban igazából
legbelül várnak egy kis meglepetést az uraktól.
Hogy miért is? Egyfelől azért, mert az Ancika
is kapott a barátjától egy plüss orrszarvút (bár
ők sem tartják a Valentin-napot), másfelől
„szerintem is haszontalan évforduló, azért ez
állítólag mégis a szerelmesek napja!? Ezért
nem esne rosszul, ha kapnék egy szál gazt, tőled, kedvesem”.
Mindenesetre, hogy őszinte legyek, én nagyon is vártam már a tizennegyedikét. Tizenötödikén fizut kapok.

skandi

Tengerimalac-sétáltatás a téli hidegben...
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skandi pályázati szelvény
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Készítette: keresztes bíborka
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. 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: .......................................
...................................................................
...................................................................
hirdetés
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A negyedik apróhirdetés ajándék
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

INGYENES
Tel.: 0266–215270
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