
Megkezdődött a kárbecslés a csíkMindszenti sportcsarnoknál

Hozzávetőlegesen
egy-másfél millió lejes a tűzkár

Elkezdte a vizsgálatát a biztosítótársaság kárbecslő csoportja a múlt héten leégett 
csíkmindszenti sportcsarnoknál. Egy alapos helyszíni szemlét követően tegnap a csíkszentléleki 

polgármesteri hivatalnál folytatódott az építkezési tervek tanulmányozása, a felbecsült kárról 
szóló iratcsomó összeállítása. Az első, hozzávetőleges számítások alapján az Omniasig 
biztosítótársaság szakemberei 1-1,5 millió lejre becsülték a tűz okozta kárt. > 3. oldal

Leca Nicolae kárbecslő (balra) és Pál Péter a mindszenti sportcsarnok terveit tanulmányozza. Megszületett az első becslés a kár mértékéről fotó: márton emilia

Az öreg, a lusta 
és a kormányfő
Tehát télen a semmittevés, 

nyáron a tevékenység kerül pénz-
be, ugyanis az engedélyek 
kiváltása a hóhányással 
ellentétben nem ingyenes, 
ráadásul az ebből származó jöve-
delmet is megadóztatják.
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    szász csaba

Székelyudvarhely: 
700 lejes téli közköltség 542Minden beteghez 

kiértek a mentősök
Gyergyószentmiklós: Magyarul 
tanul a helyi rendőrök parancsnoka

hirdetés

Folytatódó Munkálatok

Zöldövezet 
a Rét utcában

Idén befejeződik a csíkszeredai Rét 
utcai borvízforrás környékének 

ren  dezése, Szőke Domokos 
al polgármester becslése sze
rint június elején átadják az 
új, parkosított, utcabútorokkal be
rendezett zöldövezetet.

gyilkostói sípálya

Mezei kitart 
Ha kell, helikopter szállítja a 

helyszínre a sífelvonó be
tonoszlopait, lemondanak a sí
komplexum bizonyos részeiről, ga
rantálják, hogy a védett területek 
érintetlenek maradnak, de 
a sípályát megépítik. Me
zei János polgármester be
jelentette: tárgyalásokat folytat a 
cohárdi sípálya megépítéséért. 
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digitális agrárregiszter

3 hónap, és 
indulhat a rendszer

Néhány hónapon belül az ösz
szes Hargita megyei település 

agrárregisztere digitalizálva is elér
hető lesz. A számítógépes 
rendszerhez való csatlakozás 
díját idén – a községeknek 
leosztott különpénzek révén – a 
megyei tanács állja.

női Focibajnokság

Vásárhely 
jutott a Vasasnak
Közgyűlést rendeztek hétfőn a 

női első ligában szereplő csa
patok részére, amelyen eldőlt, hogy 
a Romániakupa negyed
döntőjében a Marosvásár
helyi FCM jutott a Szent
egyházi Vasasnak, továbbá a tavaszi 
idény kezdetét egy héttel kitolják.
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3473î
1 amerikai dollár USD 3,2908ì
100 magyar forint HUF 1,4967ì

tízezer euró Fiataloknak

Támogatás új 
vállalkozásoknak
Ma rajtol a vállalkozó kedvű 

fiatalok támogatását célzó 
program: a gazdasági miniszté
rium alárendeltségébe tartozó 
Kis és Közepes Vállalkozások 
Ügynöksége tízezer euróval 
segíti a 35 év alatti kezdő 
vállalkozókat. A program
ban tavaly 56 kezdő vállalkozás 
jött létre a megyében.
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Eddig egyetlen Hargita megyei 
beteg sem szenvedett amiatt, 
hogy a mentősök nem értek 
volna ki hozzá – nyilatkozta a 
Hargita Népének dr. Péter Szi-
lárd, a megyei mentőszolgálat 
igazgatója. Hozzátette viszont, 
hogy a hétfői nagy havazás 
nyomán több időt vesz igénybe, 
hogy egy-egy hívásra helyszín-
re érkezzen a mentőcsapat. 

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

Megkétszereződött a men
tő sökhöz befutó hí
vá sok száma a hétfői 

ha vazást követően a megye négy 
na gyobb városában: Csíkszere
dában, Székelyudvarhelyen, Gyer
gyószentmiklóson és Maros hé
vízen. Dr. Péter Szilárd maga sem 
tudott magyarázatot adni a jelen
ségre, azt viszont elmondta, hogy 
nem a csúszós utakon és járdákon 
szenvedett balesetek miatti csont
törések száma ugrott meg jelen
tősen, hanem általában a hívások 
száma. Ráadásul az útviszonyok 
miatt a mentősök nem is halad
nak úgy, ahogy szeretnének, vagy 
ahogy megszokták. 

– Bár az utak járhatók, csúsz
nak. Ráadásul sokszor alakul ki 
forgalmi dugó, feltorlódnak az au
tók, ilyenkor mi hiába használjuk 
a fény és hangjelzéseket, a sofőrök 

nem tudnak járműveikkel félreáll
ni, így megnőtt az az idő, ami alatt 
kiérünk a betegekhez – mondta a 
mentőszolgálat vezetője. 

Szánnal vitték a mentőig
Péter Szilárd szerint egyetlen 

beteg sem volt a megyében, akihez 
a havazás miatt ne jutottak volna 
ki a mentőautók, így egy esetben 
sem kellett helikopteres segítséget 
kérniük a mentéshez. Arra viszont 
volt példa, hogy nem tudták a 
feladatukat teljesíteni: kórházból 
kellett volna hazaszállítaniuk egy 
beteget Háromkútra, de mivel 
a települést nem tudták autóval 
megközelíteni, a beteget visszavit
ték a kórházba. 

Egy másik esetben erdei úton 
kellett volna eljussanak a beteg
hez egy erdészlakba, de mivel az 
illető utat nem takarították, a 
mentőautó nem tudott átvergőd
ni a havon. A beteg viszont nem 
maradt ellátás nélkül, szánnal vit
ték le a mentőig. 

Hiányoznak 
a bezárt mentőállomások
Mivel egy rendszer hatékony

sága extrém helyzetekben mutat
kozik meg igazán, Péter Szilárdtól 
azt is megkérdeztük, mennyire  
működött zökkenőmentesen a 
mentőszolgálat az elmúlt időszak
ban. Állítása szerint ő elégedett.

– Hargita megyében a mentő
szolgálat úgy volt felépítve, hogy 
mindenhová 1520 perc alatt 
kiérjünk, ha hívnak. Azért van a 
megyében ennyi mentőállomás, 
mert másképp ezt nem tudnánk 
teljesíteni. Ilyenkor látszik, hogy 
nem az a hatékony megoldás, 
hogy a megye nagyobb városai
ban legyen mondjuk 510 mentő, 
mert ha mondjuk Csíkszeredából 
kellene kimenni egy domokosi 
beteghez – ahová száraz úton le
het, hogy 20 perc alatt kiérnénk 
–, téli útviszonyok mellett biztos, 
hogy kétszer, háromszor annyi 
időt venne igénybe a helyszínre 
érkezés. Ez egy infarktusos vagy 
eszméletlen beteg esetében élet
halál kérdése lehet – magyarázta 
az igazgató. Hozzátette: a ke
mény tél azt is megmutatta, hogy 
a megyében tavaly megszüntetett 
négy mentőállomásra igenis szük
ség volt, hiányukat most érezték a 
mentősök is és a betegek is. 

– Magától értetődő, hogy a 
megszüntetett állomások területét 
más, távolabbi mentőpontokról 
födjük le, így a kiérkezés több időt 
vesz igénybe. Állítom, hogy annak a 
négy mentőállomásnak a léte fontos 
volt, sőt még létre kellett volna hoz
ni egyetegyet az udvarhelyi, illetve 
keresztúri régióban is ahhoz, hogy 
a megye 100 százalékban le legyen 
födve – mondta Péter Szilárd. 

Körkép
csík
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Az ÁNGYOS ÉS TÁRSAI Kft. 
Szentegyháza, Hargita út 39. szám, értesíti az érdekelteket, hogy a Szentegyháza, Republicii út 
49. szám alatt levő termálfürdőre készült övezeti rendezési terv (PUZ) bemutatott változatára 
vízgazdálkodási jóváhagyást kérelmezett.

Az épületek működéséből származó szennyvizet kiszivattyúzható tartályokból egy, az Aqua Nova 
Harghita vállalattal kötött szerződés alapján a szentegyházi derítőállomásra szállítják.

Az érdekeltek az említett terv vízügyi vonatkozásával kapcsolatos észrevételeikkel 2012. február 15től 
a fenti címen a kérelmezőhöz, valamint a Megyei Vízgazdálkodási Vállalathoz fordulhatnak (Sistemul de 
Gospodarie a Apelor Harghita –SGA), Csíkszereda, Haladás utca 16. szám, telefon: 0266–314920.

A Hargita Megyei Rendőrfelügyelőség
– Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 34–36. szám –

nyílt kikiáltásos árverés útján elad három szolgálati rottweiler fajkutyát.
A tenderfüzet beszerezhető február 21ig, naponta 11 óráig a felügyelőség szék

helyén vagy letölthető annak honlapjáról: http://hr.politiaromana.ro, secţiunea in
formaţii publice – licitaţii publice.

Bővebb felvilágosítás a 0266–205233-as telefonszámon kérhető,  
fax: 0266–371294, e-mail: logistica@hr.politiaromana.ro.

hirdetések

MeGduPlÁzódOTT A HívÁSOK SzÁMA

Minden beteghez kiértek 
a mentősök

FOlYTATódó MuNKÁlATOK

Új zöldövezet 
a Rét utcában

Mentősök bevetésen. A havas, csúszós utak miatt nőtt a reakcióidejük, de minden beteghez elértek fotű: csíki zsolt

Idén befejeződik a Rét utcai 
borvízforrás környékének ren -
dezése, Szőke domokos al-
polgármester becslése szerint 
május végén, június elején át-
adják az új, parkosított, utca-
bútorokkal berendezett zöld-
övezetet.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A Rét utcai borvízforrás 
környékének kiépítését 
ta valy októberben kezdte 

el a munkával megbízott Garden 
Center Group cég, a több mint 
3000 négyzetméteres terület par
kosítását idén fejezik be. 

– Két játszóteret alakítottunk 
ki eddig, egyik az 1 és 7 év, a másik 
a 7 és 14 év közötti gyerekek szá
mára nyújt biztonságos játszófelü
letet. A borvízforrás környékének 
kiépítéséhez hozzátartozik egy 
nagyobb zöldövezet és a kockakő
ből kirakott ösvények kialakítása. 
Az ösvények kiépítése során ki
derült, hogy a tőzeges talaj miatt 
talajcserére is szükség van, erre rá
építve sikerült a felületet stabillá 
tenni. Ezeknek a munkálatoknak 
a nagyobb részét már a múlt év
ben befejezte a kivitelezéssel meg
bízott bukaresti cég – nyilatkozta 
lapunknak Szőke Domokos. A 
zöldövezet rendezésével párhuza
mosan új növényeket is ültetnek: 
ezek egy része tavaly már a földbe 
került, így hársfák, bükkök, nyír
fák és fenyők teszik kellemesebbé 

a környezetet. A parkosítás során 
1000 négyzetméternél nagyobb 
felületen gyepszőnyeget alakíta
nak ki.  

– Ebben az évben a borvíz
forrás fölé is tetőszerkezetet sze
retnénk emelni, illetve – mivel a 
környékről többen is kijárnak ide 
ásványvízért – tervezzük egy par
koló létesítését is – tudtuk meg az 
alpolgármestertől.

Az önkormányzat a Rét utcai 
parkban napelemes lámpákkal 
oldaná meg a közvilágítást. Az 
alpolgármestertől kapott infor
mációink szerint jelenleg egy lám
patestet helyeztek el az említett 
területen. 

– Azért szereltük fel ezt az 
egy lámpát, hogy kipróbáljuk, 
mennyire működik hatékonyan. 
Egyelőre megfigyeljük, hogyan 
teljesít, és majd ennek alapján 
döntünk – mondta Szőke. 

A beruházás finanszírozása 
a Környezetvédelmi Alap által 
meghirdetett pályázati források
ból történik, a munkálatok össz
értéke 1 300 000 lej. 

Hársfák, bükkök, nyír-
fák és fenyők teszik kel-
lemesebbé a környeze-
tet. A parkosítás során 
1000 négyzetméternél 
nagyobb felületen gyep-
szőnyeget alakítanak ki.  

Játszótér a Rét utcai parkban. 3000 négyzetméteres új zöldövezet fotó: csíki zsolt



Elkezdte a vizsgálatát a biztosí-
tótársaság kárbecslő csoportja 
a múlt héten leégett csíkmind-
szenti sportcsarnoknál. Egy ala-
pos helyszíni szemlét követően 
tegnap a csíkszentléleki pol-
gármesteri hivatalnál folytató-
dott az építkezési tervek tanul-
mányozása, a felbecsült kárról 
szóló iratcsomó összeállítása. 
Az első, hozzávetőleges szá-
mítások alapján az Omniasig 
biztosítótársaság szakemberei 
1-1,5 millió lejre becsülték a 
tűz okozta kárt.  

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az íróasztalokra kiterí-
tett kazalnyi – főként a 
sportcsarnok építkezési 

terveit tartalmazó – papír között 
dolgozva találtuk tegnap délelőtt 
Pál Péter polgármestert, együtt 
az Omniasig biztosítótársaság 
kárbecslő csoportjával. A szak-
emberek előbb alapos helyszíni 
szemlét tartottak a leégett épület 
romjai között, majd a szemta-
núk vallomásait rögzítették és 
megvizsgálták a tűzoltók által 
készített jegyzőkönyvet. Követ-
kezett a károsult épületrészek 
azonosítása a tervrajzokon, majd 
a helyreállításhoz szükséges épít-
kezési anyagok mennyiségének, 
értékének becslése. Kiderült, a 
leégett tetőszerkezeten túl cserére 
szorul például a teljes elektromos 
hálózat, a parketta, a padló, he-
lyenként a fali- és padlócsempe. A 
vizesblokkok és a konyha részben 
megmenekült a lángoktól. 

– A kárbecslők hozzáállása 
pozitív, viszonylag gyorsan és ha-
tékonyan zajlik a kárbecslési irat-
csomó összeállítása – nyilatkozta 
Pál Péter polgármester. 

– Pontosítással kezdeném: a 
helyi sajtóban megjelentekkel el-
lentétben már tegnap ideértünk, 
igaz, csak estefelé. Sajnos hat órát 
tartott az út Gyulafehérvártól idá-
ig – indított Leca Nicolae, a biz-
tosítótársaság öt erdélyi megyéért 
felelős kárbecslési főbiztosa. 

– Előbb szemügyre vettük a 
helyszínt, majd hozzáláttunk a kár-
becslési iratcsomó összeállítá-
sához. Jelenleg azonosítjuk a tűz-
ben megrongálódott épületrésze-

ket, az építkezési terv alapján 
kiderítjük a beépített anyagok 
mennyiségét, értékét, felbecsüljük 
a keletkezett kár mértékét. Ennek 
alapján történik majd a kártala-
nítás, amely az első hozzávetőle-
ges – kiemelten hangsúlyoznám, 
hogy hozzávetőleges – számítá-
sok szerint valahol 1-1,5 millió lej 
lenne – nyilatkozta Leca. 

A kárbecslő hozzátette: a 
munkát részükről feltehetően 
egy-két nap alatt befejezik, ösz-
szeáll a teljes iratcsomó, amelyet 
majd továbbküldenek a bukaresti 
központhoz. 

– Az általunk elkészített dosz-
szié adatait kielemzik a központ-

ban dolgozó kollégák, és ennek 
alapján majd kártérítési ajánlatot 
tesznek a károsult ügyfélnek – 
fejtette ki.

Az Omniasig szakembereinek 
pozitív hozzáállása részben meg-
nyugtatta a károsultat, ám a biz-
tosítótól várt összeg – úgy tűnik – 
messze nem lesz elég az újjáépítés-
re, mi több, az elégett bútorzatra 
nem vonatkozik a biztosítás.

– Csak szék több százezer lejre 
volt odabent – közölte Pál Péter 
polgármester. – Ezért jól jön min-
denki segítsége az újjáépítésben, 
hogy ismét eredeti pompájával 
fogadhassa Alcsík egyik legmar-
kánsabb épülete a látogatókat.
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Körkép
csík

MEgkEzdődött A kárbEcslés A csíkMindszEnti spOrtcsArnOknál

Hozzávetőlegesen
egy-másfél millió lejes a tűzkár

A mindszenti sportcsarnok romjai. Az Omniasig bukaresti központjából érkezhet majd a kártérítési ajánlat fotó: márton emilia

hargitanépe

Már nem tudom pontosan, az újságírók 
mit kérdeztek az új miniszterelnöktől, de arra 
emlékszem, hogy így kezdődött: „Hogyan kom-
mentálja… ?” A hangsúly úgyis a kormányfő 
által frappánsnak vélt válaszon van, miszerint 
ő nem kommentál, hanem dolgozik. Eme ki-
jelentése kis jóindulattal piros pontot érdemel, 
csakhogy pár nappal később, a behavazott tele-
pülések meglátogatásakor kiderült: ő sem tudja 
tartani a száját. Ráadásul hatalmasat bakizott, amikor 
felületesen ítélkezve vádolta a falvak lakóit, hogy semmit 
nem tesznek, csak várják, hogy mások lapátoljanak helyet-
tük. Ungureanu ugyanabba a csapdába esett, mint elődje, 
Tăriceanu, aki a 2005-ös árvizek sújtotta Bánságban tett 
látogatásakor mondta ugyanezt.

Tăriceanu mentségére szól, hogy hét évvel ezelőtt könnyen 
találkozhattunk a károkra fittyet hányó, nyugodt lélekkel és 
zsibbadt testtel kocsmázó falusiakkal, de ezek inkább a kivételek 
voltak. Tény az is, hogy amikor 2005 augusztusában Traian 
Băsescu Udvarhelyszékre látogatott, igencsak meglepődött azon, 
amit itt látott. Meg is jegyezte, hogy az ország egyik árvíz súj-
totta térségében sem tapasztalt még hasonló mértékű emberi 
segítségnyújtást, összefogást. Valószínűleg szeme előtt lebegett a 
Moldvában rögződött kép, amint az ottaniak a katonáktól vár-
ták, hogy házaikból kilapátolják az iszapot.

De bárki is legyen a miniszterelnök, tudnia kell: sza-
vainak súlya van, éppen ezért a vádaskodást megelőzően 
nem árt kicsit mélyebbre lapátolni. 2005-ben a helyszíni 
tudósítások meglepő világot tártak elénk. Elnéptelenedett 
falvakat idős, beteg, tehetetlen lakosokkal, a fiatalokat 
mintha elnyelte volna a föld. A bánsági árvizek sújtotta 
falvak tulajdonképpen kiszolgáló személyzet nélküli, ha-
talmas öregotthonok voltak. Nos, igen, a kormányfő jól 
látta: ezek az emberek valóban „lapáttalanok” voltak. Jó 
gazdák lehettek valamikor, de ma már az élet terhének ci-
pelése is embert próbáló feladat számukra. Hasonló a kép a 
mostani híradókban is – valahogy mindig csak olyan sze-
mélyek tűnnek fel, akikből már elszállt az erő ahhoz, hogy 
a miniszterelnök kedvében járhassanak.

Az új kormányfőnk mégis igazat szólt. Csak nem jó helyen 
mondta. Mert a városok hó és jég födte tömbháznegyedeiben 

tapasztalható áldatlan állapotok valóban 
a nemtörődömség eredménye. Megszoktuk 
már, hogy „birodalmunk” nem terjed a 
lakásajtón túl, a „senki földjének” tisztán 
tartása pedig hidegen hagy. Amúgy is di-
vatos dolog szidni a hivatalt, hogy nem 
csinálnak semmit.

Nem áll szándékomban a lusta nép-
ség védelmére kelni, ám el kell ismerni, az 

ő kezükben is van egy-két adu. Ott van a járda a házunk 
előtt. Egy olyan közterület, amelyről kötelességünk ingyen és 
bérmentve elhányni a havat, feltörni a jeget, mert ha nem, a 
zsebünk bánja. Ez így van rendjén – mondják a hivatalban. 
Legyen. Csakhogy, ha eljön a nyár és vendéglátói céllal ugyan-
erre a közterületre szeretnénk kitenni egy asztalt két székkel, 
gyorsan megálljt parancsolnak, bürokratikus papírtologatásra 
kényszerítve minket. Merthogy ez is így van rendjén. Tehát té-
len a semmittevés, nyáron a tevékenység kerül pénzbe, ugyanis 
az engedélyek kiváltása a hóhányással ellentétben nem ingye-
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Nem csoda, hogy a kettős mérce miatt a hólapát számunkra 
haszontalan akadálynak minősülhet, melyet illik kikerülni.

– Hánynom kell – bosszankodott a minap járdataka-
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nemcsak szó szerint érti. 

Az öreg, a lusta és a kormányfő
                              NézőpoNt n szász csaba

A VöröskErEszt AkciójA

Vrancea 
megyeieknek 

gyűjtenek
szolidaritási akcióra hívja a la-
kosságot a Hargita Megyei Vö-
röskereszt. tartós élelmiszere-
ket és pénzadományt gyűjtenek 
a Vrancea megyeieknek.

HN-információ

Élelmiszer- és pénzgyűjtést 
szervez a Hargita Megyei 
Vöröskereszt az utóbbi na-

pok havazása és a több napig tartó 
hófúvásos viharok következtében 
Vrancea megyében elszigetelt, élel-
miszer, víz és orvosi ellátás nélkül 
maradt települések lakóinak meg-
segítésére. A felajánlott alapélel-
miszereket (liszt, cukor, olaj, rizs, 
konzerv, puliszkaliszt, laskaféle) a 
szervezet székhelyén (Petőfi utca 
3. szám, emelet) naponta 10–16 
óra között (kedden délután pe-
dig 17–20 óra között) veszik át a 
szervezet önkéntesei. Az élelem-
gyűjtés február 25-ig tart, ezen a 
napon ugyanis az összegyűjtött 
élelmiszereket Vrancea megyébe 
szállítják – áll a közleményben. 
Aki pénzadománnyal kíván se-
gíteni, megteheti a Hargita Me-
gyei Vöröskeresztnek a Román 
Kereskedelmi Bank csíkszeredai 
fiókjánál nyitott bankszámláján, 
„Donaţie sinistraţi” megjegy-
zéssel. (RO:RO44RNCB01520 
42374870001, EU: RO60RNCB 
0152042374870004).

Az így begyűlt összeget a Vran-
ceai Vöröskeresztnek utalják át 
– tájékoztatott Zsigmond Éva, 
a Hargita Megyei Vöröskereszt 
igazgatója.

Bővebb információkkal a 0745–
369116-os, illetve a 0745–647773-
as telefonszámokon szolgálnak a 
Vöröskereszt munkatársai.



A rend és a csend fenntartá
sa Gyergyószentmiklóson – ez 
a célja a helyi rendőrség fris
sen kinevezett parancsnoká
nak. A Krajováról Gyer gyó
szentmiklósra költözött Adrian 
Firoiu  egyedüliként jelentke
zett a rendőrparancsnoki ver
senyvizsgára. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Semmi titkos nincs a helyi 
rendőrség munkájában, 
szívesen tájékoztat és szo

ros kapcsolatot tart a lakosság
gal – jelentette ki tegnapi bemu
tatkozásakor Adrian Firoiu, a 
gyergyószentmiklósi helyi rendőr
ség hétfőtől kinevezett parancsno
ka. Firoiu  egy esztendeje költözött 
Krajováról Gyergyószentmiklósra, 
neje bíróként itt dolgozik, ő pedig 
tiszti iskolát végzett, s bár mosta

náig nem dolgozott rendőri mun
kakörben, azt tervezi, hogy hama
rosan tapasztalatcserére indul Ma

rosvásárhelyre és Maroshévízre, 
a helyi rendőrségek működését 
tanulmányozni.

– Csendes város ez, kis kihá
gásokkal, komoly problémákat 
az egy év alatt nem észleltem. 
Nyugodt település, nem azok kö
zül való, ahol megőszül az ember 
és elhull a haja. Célunk a problé
mák megelőzése, a törvényesség 
betartatása a kereskedelemben, 
építkezésben, a rendfenntartás
ban – közölte.

„Kicsit értek magyarul” – 
mondta a frissen kinevezett rend
őrparancsnok. A kérdésre, hogy 
jelenthete ez nehézséget a mun
kájában, Mezei János polgár
mester válaszolt. Mint mondta, 
mindenképp szükség volt egy fel
sőfokú végzettséggel rendelkező 
személyre, aki ellátja a parancs
noki feladatkört, és a kiírt állás
hirdetésre csupán Firoiu jelent
kezett. Egyébként a parancsnok
nak szándékában áll megtanulni 
magyarul, a nyelvismeret hiánya 

pedig egyelőre nem akadályozza 
a munkáját, mivel legfőbb felada
ta a helyi rendőrök munkájának 
koordinálása, a kapcsolatteremtés 
az állami rendőrséggel, a kataszt
rófaelhárítókkal és egyéb szervek
kel. A lakossággal való kétnyelvű 
kapcsolattartásnak sincs akadá
lya, a következőkben, amikor saj
tótájékoztatót tart a rendőrpa
rancsnok, a hivatal sajtóreferense 
tolmácsként lesz jelen, így például 
a televíziónézők mindkét nyelven 
hallhatják a rendfenntartó köz
lendőjét. 

Adrian Firoiu kinevezésével 
nyolcra bővült a helyi rendőrök 
száma Gyerg yószentmiklóson. 
Ös sze sen húszfős csapat tudná 
hatékonyan végezni ezt a munkát, 
ám létszámbővítésre csak akkor 
kerülhet sor, ha engedélyezi a kor
mány az állások felszabadítását – 
hangzott el. 
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AdriAn Firoiu Az új vezető

Magyarul tanul a helyi rendőrök parancsnoka

egyeztetéssorozAt kezdődött A hAtóságokkAl

Mezei János kitart a sípálya terve mellett

gyergyó

Körkép

Adrian Firoiu, a helyi rendőrség parancsnoka (balra) és Mezei János polgármester

> Gyűjtés a károsultaknak. „Ha 
valaki bajban van, azon segítenünk 
kell, egyéb semmi nem számíthat” – 
mondta Tusa Szilárd, bejelentve: az 
Erdély Mentőcsapat gyergyószéki tag
jai és a Vöröskereszt gyűjtést szervez 
a Gyergyóimedencében azon Vrancea 
megyei károsultak javára, akik házait 
a hó betemette, így a külvilágtól el
zárva szenvednek, éheznek és fáznak. 
A gyűjtés szervezői arra kérték fel a 
gyergyói vállalkozókat és a lakosságot, 
hogy aki teheti, tartós élelmiszerrel, 
meleg takarókkal segítsen a rászoruló
kon. Tusa Szilárd hangsúlyozta, lévén, 

hogy korábbi akcióik során bőségesen 
gyűlt ruhanemű, az már raktárban 
van, most újabb ruhaadományokat 
nem kérnek, viszont szívesen veszik, 
ha valaki a megfelelő szállítóeszköz 
biztosításában, esetleg az üzemanyag
költség fedezésében pénzadománnyal 
tud segíteni. 

Az adományokat a gyergyószent
miklósi Vöröskereszt a Korona épüle
tében lévő székhelyen fogadják, a kö
vetkező két hétben meghosszabbított 
programmal, 12–17 óra között. Ha 
valaki nem tudja eljuttatni adományát 
a gyűjtőhelyre, telefonos egyeztetés 

után az önkéntesek a felajánlott segély 
után házhoz mennek (telefon: 0720–
280229, 0751–249243). Amennyiben 
nem gyűl össze a szükséges pénzösszeg 
a szállítóeszköz biztosítására, akkor is 
eljuttatják a gyergyóiak adományát a 
bajbajutottaknak. 

„A segélyre szükség van és lesz, 
hisz ha a nagy havazás után felmelege
dés következik, az embereket az árvíz 
fogja sújtani” – jelentette ki az Erdély 
Mentőcsapat gyergyószéki vezetője, je
lezve, egyeztetéseik alapján valószínű, 
hogy a mentőcsapat tagjai a napokban 
indulnak Vreancea megyébe, hogy a 

helyszínen nyújtsanak segítséget az or
vosoknak, egészségügyi személyzetnek. 
Kapcsolatot tartanak fenn ugyanakkor 
a helyszínen lévő segítőkkel és a többi 
mentőcsapat tagjaival – mint Tusa fo
galmazott, csak a hívásra várnak. 

Lapzártánkkor értesített a Hargita 
Megyei Vöröskereszt gyergyó szent mik
lósi osztályának vezetője, Micu Vasile: 
máris jelentkezett az első adományozó. 
Az ágyhoz kötött, középkorú asszony 
telefonon kérte, hogy menjenek adomá
nya után a lakására. A rászorultaknak 
szánt segélycsomagban vastag takarók 
és tartós élelmiszer volt. hí

rf
ol

ya
m

ha kell, helikopter szállítja a 
helyszínre a sífelvonó beton
oszlopait, ha szükséges, lemon
danak a síkomplexum bizonyos 
részeiről, garantálják, hogy a 
védett területek érintetlenek 
maradnak, de a sípályát meg
építik. Mezei János polgármes
ter bejelentette: az összes érin
tett hatósággal tárgyalásokat 
folytat a cohárdi sípálya meg
építéséért. 

B. K.

Nemsokára elkészül az a 
javaslat, amelynek betar
tásával mégis lehetőség 

nyílik arra, hogy a Gyilkostónál 
sípálya épülhessen – jelentette 
be sajtótájékoztatón Mezei János 
polgármester, jelezve, ez ügyben 
az elmúlt héten már tárgyalt a 
ha tástanulmány készítőjével, a ter
vezővel, a nemzeti park vezető
ségével és a környezetvédelmi 
hatóságok képviselőivel. A tár
gyalássorozat elindítását azért lát

ta fontosnak a városvezető, mert 
korábban a terület élővilágát féltő 
hatástanulmány alapján a környe
zetvédelmi hatóság és a nemzeti 
park nem adott engedélyt a sípá
lya létesítésére.

– A megbeszélésen arra a kö
vetkeztetésre jutottunk, mégis 
van megoldás, hogy a tervek ki
vitelezhetők legyenek, úgy, hogy 
kikerüljük a védett fajok élőhe
lyeit. Jövő csütörtökön ismét 
összeül a tervező, a tanulmány 
készítője, az önkormányzat és 
a nemzeti park képviselője, és a 
problémás nyomvonalakat vagy 
módosítani fogjuk, vagy lemon
dunk a tanulópályáról, áthelyez
zük azt egy másik domboldalra. 
Van rá mód, hogy a tarajos gőte 
élőhelye is megmaradjon és a sí
pálya is felépüljön – fogalmazott 
Mezei, aki szerint kisebb tervmó
dosításra és néhány tíz méter köl
töztetésre van mindössze szükség 
ahhoz, hogy a védett terület ne 
sérüljön. 

Arra a kérdésre, hogy a ha
tározott elutasítás után hogyan 
lehet szó ismét a pályarendszer 
kiépítéséről, Mezei azt mond
ta: tulajdonképpen a nemzeti 
park területének öt százaléka 
fejlesztésre fordítható, és e sípá
lya kevesebb mint két százalékot 
tesz ki. A menedzsmenttervet e 
szerint módosítva benyújtják a 
minisztériumhoz jóváhagyásra, s 
ha elfogadják, lehet kérni a kör
nyezetvédelmi, vízügyi és egyéb 
engedélyeket.  

– Azt kértem, tudassák, hogy
ha csak helikopterrel lehet elhe
lyezni az oszlopokat, mert úgy 
tesszük. Nagy lesz a költsége, de 
nincs mit csináljunk. A sípálya kell 
a városnak, a beruházás gazdasá
gilag megalapozott, és nem hagy
hatjuk, hogy Gyergyószentmiklós 
mellett elszaladjon ez a lehetőség. 
Nehéz lesz kivitelezni, de azért 
választottak meg, hogy a nehéz 
munkát is elvégezzük – fogalma
zott Mezei. 

Rendfenntartók segítették a támogatás kiosztását. 
A helyi rendőrökre, illetve az állami rendőrség alkalmazottaira is 
szükség volt tegnap a fafűtéses háztartások decemberi támogatásá
nak osztásánál. A gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal Kárpá
tok utcai pénztára előtt tolakodók, kiabálók között végül sikerült 
rendet teremteni: ötösével engedték be az épületbe és fizettek a tá
mogatásra szorultaknak. Egyébként a városban 1052 család jogosult 
fafűtés utáni támogatásra, a juttatást február 17ig vehetik át, ma és 
holnap 10–14 óra között, illetve pénteken 12 óráig. 



A rend és a csend fenntartá
sa Gyergyószentmiklóson – ez 
a célja a helyi rendőrség fris
sen kinevezett parancsnoká
nak. A Krajováról Gyer gyó
szentmiklósra költözött Adrian 
Firoiu  egyedüliként jelentke
zett a rendőrparancsnoki ver
senyvizsgára. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Semmi titkos nincs a helyi 
rendőrség munkájában, 
szívesen tájékoztat és szo

ros kapcsolatot tart a lakosság
gal – jelentette ki tegnapi bemu
tatkozásakor Adrian Firoiu, a 
gyergyószentmiklósi helyi rendőr
ség hétfőtől kinevezett parancsno
ka. Firoiu  egy esztendeje költözött 
Krajováról Gyergyószentmiklósra, 
neje bíróként itt dolgozik, ő pedig 
tiszti iskolát végzett, s bár mosta

náig nem dolgozott rendőri mun
kakörben, azt tervezi, hogy hama
rosan tapasztalatcserére indul Ma

rosvásárhelyre és Maroshévízre, 
a helyi rendőrségek működését 
tanulmányozni.

– Csendes város ez, kis kihá
gásokkal, komoly problémákat 
az egy év alatt nem észleltem. 
Nyugodt település, nem azok kö
zül való, ahol megőszül az ember 
és elhull a haja. Célunk a problé
mák megelőzése, a törvényesség 
betartatása a kereskedelemben, 
építkezésben, a rendfenntartás
ban – közölte.

„Kicsit értek magyarul” – 
mondta a frissen kinevezett rend
őrparancsnok. A kérdésre, hogy 
jelenthete ez nehézséget a mun
kájában, Mezei János polgár
mester válaszolt. Mint mondta, 
mindenképp szükség volt egy fel
sőfokú végzettséggel rendelkező 
személyre, aki ellátja a parancs
noki feladatkört, és a kiírt állás
hirdetésre csupán Firoiu jelent
kezett. Egyébként a parancsnok
nak szándékában áll megtanulni 
magyarul, a nyelvismeret hiánya 

pedig egyelőre nem akadályozza 
a munkáját, mivel legfőbb felada
ta a helyi rendőrök munkájának 
koordinálása, a kapcsolatteremtés 
az állami rendőrséggel, a kataszt
rófaelhárítókkal és egyéb szervek
kel. A lakossággal való kétnyelvű 
kapcsolattartásnak sincs akadá
lya, a következőkben, amikor saj
tótájékoztatót tart a rendőrpa
rancsnok, a hivatal sajtóreferense 
tolmácsként lesz jelen, így például 
a televíziónézők mindkét nyelven 
hallhatják a rendfenntartó köz
lendőjét. 

Adrian Firoiu kinevezésével 
nyolcra bővült a helyi rendőrök 
száma Gyerg yószentmiklóson. 
Ös sze sen húszfős csapat tudná 
hatékonyan végezni ezt a munkát, 
ám létszámbővítésre csak akkor 
kerülhet sor, ha engedélyezi a kor
mány az állások felszabadítását – 
hangzott el. 

4. oldal |  2012. február 15., szerdahargitanépe

AdriAn Firoiu Az új vezető

Magyarul tanul a helyi rendőrök parancsnoka

egyeztetéssorozAt kezdődött A hAtóságokkAl

Mezei János kitart a sípálya terve mellett

gyergyó

Körkép

Adrian Firoiu, a helyi rendőrség parancsnoka (balra) és Mezei János polgármester

> Gyűjtés a károsultaknak. „Ha 
valaki bajban van, azon segítenünk 
kell, egyéb semmi nem számíthat” – 
mondta Tusa Szilárd, bejelentve: az 
Erdély Mentőcsapat gyergyószéki tag
jai és a Vöröskereszt gyűjtést szervez 
a Gyergyóimedencében azon Vrancea 
megyei károsultak javára, akik házait 
a hó betemette, így a külvilágtól el
zárva szenvednek, éheznek és fáznak. 
A gyűjtés szervezői arra kérték fel a 
gyergyói vállalkozókat és a lakosságot, 
hogy aki teheti, tartós élelmiszerrel, 
meleg takarókkal segítsen a rászoruló
kon. Tusa Szilárd hangsúlyozta, lévén, 

hogy korábbi akcióik során bőségesen 
gyűlt ruhanemű, az már raktárban 
van, most újabb ruhaadományokat 
nem kérnek, viszont szívesen veszik, 
ha valaki a megfelelő szállítóeszköz 
biztosításában, esetleg az üzemanyag
költség fedezésében pénzadománnyal 
tud segíteni. 

Az adományokat a gyergyószent
miklósi Vöröskereszt a Korona épüle
tében lévő székhelyen fogadják, a kö
vetkező két hétben meghosszabbított 
programmal, 12–17 óra között. Ha 
valaki nem tudja eljuttatni adományát 
a gyűjtőhelyre, telefonos egyeztetés 

után az önkéntesek a felajánlott segély 
után házhoz mennek (telefon: 0720–
280229, 0751–249243). Amennyiben 
nem gyűl össze a szükséges pénzösszeg 
a szállítóeszköz biztosítására, akkor is 
eljuttatják a gyergyóiak adományát a 
bajbajutottaknak. 

„A segélyre szükség van és lesz, 
hisz ha a nagy havazás után felmelege
dés következik, az embereket az árvíz 
fogja sújtani” – jelentette ki az Erdély 
Mentőcsapat gyergyószéki vezetője, je
lezve, egyeztetéseik alapján valószínű, 
hogy a mentőcsapat tagjai a napokban 
indulnak Vreancea megyébe, hogy a 

helyszínen nyújtsanak segítséget az or
vosoknak, egészségügyi személyzetnek. 
Kapcsolatot tartanak fenn ugyanakkor 
a helyszínen lévő segítőkkel és a többi 
mentőcsapat tagjaival – mint Tusa fo
galmazott, csak a hívásra várnak. 

Lapzártánkkor értesített a Hargita 
Megyei Vöröskereszt gyergyó szent mik
lósi osztályának vezetője, Micu Vasile: 
máris jelentkezett az első adományozó. 
Az ágyhoz kötött, középkorú asszony 
telefonon kérte, hogy menjenek adomá
nya után a lakására. A rászorultaknak 
szánt segélycsomagban vastag takarók 
és tartós élelmiszer volt. hí

rf
ol

ya
m

ha kell, helikopter szállítja a 
helyszínre a sífelvonó beton
oszlopait, ha szükséges, lemon
danak a síkomplexum bizonyos 
részeiről, garantálják, hogy a 
védett területek érintetlenek 
maradnak, de a sípályát meg
építik. Mezei János polgármes
ter bejelentette: az összes érin
tett hatósággal tárgyalásokat 
folytat a cohárdi sípálya meg
építéséért. 

B. K.

Nemsokára elkészül az a 
javaslat, amelynek betar
tásával mégis lehetőség 

nyílik arra, hogy a Gyilkostónál 
sípálya épülhessen – jelentette 
be sajtótájékoztatón Mezei János 
polgármester, jelezve, ez ügyben 
az elmúlt héten már tárgyalt a 
ha tástanulmány készítőjével, a ter
vezővel, a nemzeti park vezető
ségével és a környezetvédelmi 
hatóságok képviselőivel. A tár
gyalássorozat elindítását azért lát

ta fontosnak a városvezető, mert 
korábban a terület élővilágát féltő 
hatástanulmány alapján a környe
zetvédelmi hatóság és a nemzeti 
park nem adott engedélyt a sípá
lya létesítésére.

– A megbeszélésen arra a kö
vetkeztetésre jutottunk, mégis 
van megoldás, hogy a tervek ki
vitelezhetők legyenek, úgy, hogy 
kikerüljük a védett fajok élőhe
lyeit. Jövő csütörtökön ismét 
összeül a tervező, a tanulmány 
készítője, az önkormányzat és 
a nemzeti park képviselője, és a 
problémás nyomvonalakat vagy 
módosítani fogjuk, vagy lemon
dunk a tanulópályáról, áthelyez
zük azt egy másik domboldalra. 
Van rá mód, hogy a tarajos gőte 
élőhelye is megmaradjon és a sí
pálya is felépüljön – fogalmazott 
Mezei, aki szerint kisebb tervmó
dosításra és néhány tíz méter köl
töztetésre van mindössze szükség 
ahhoz, hogy a védett terület ne 
sérüljön. 

Arra a kérdésre, hogy a ha
tározott elutasítás után hogyan 
lehet szó ismét a pályarendszer 
kiépítéséről, Mezei azt mond
ta: tulajdonképpen a nemzeti 
park területének öt százaléka 
fejlesztésre fordítható, és e sípá
lya kevesebb mint két százalékot 
tesz ki. A menedzsmenttervet e 
szerint módosítva benyújtják a 
minisztériumhoz jóváhagyásra, s 
ha elfogadják, lehet kérni a kör
nyezetvédelmi, vízügyi és egyéb 
engedélyeket.  

– Azt kértem, tudassák, hogy
ha csak helikopterrel lehet elhe
lyezni az oszlopokat, mert úgy 
tesszük. Nagy lesz a költsége, de 
nincs mit csináljunk. A sípálya kell 
a városnak, a beruházás gazdasá
gilag megalapozott, és nem hagy
hatjuk, hogy Gyergyószentmiklós 
mellett elszaladjon ez a lehetőség. 
Nehéz lesz kivitelezni, de azért 
választottak meg, hogy a nehéz 
munkát is elvégezzük – fogalma
zott Mezei. 

Rendfenntartók segítették a támogatás kiosztását. 
A helyi rendőrökre, illetve az állami rendőrség alkalmazottaira is 
szükség volt tegnap a fafűtéses háztartások decemberi támogatásá
nak osztásánál. A gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal Kárpá
tok utcai pénztára előtt tolakodók, kiabálók között végül sikerült 
rendet teremteni: ötösével engedték be az épületbe és fizettek a tá
mogatásra szorultaknak. Egyébként a városban 1052 család jogosult 
fafűtés utáni támogatásra, a juttatást február 17ig vehetik át, ma és 
holnap 10–14 óra között, illetve pénteken 12 óráig. 
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Néhány hónapon belül az ösz-
szes Hargita megyei település 
agrárregisztere digitalizálva is 
elérhető lehet azon számítógé-
pes rendszer révén, amelynek 
bemutatóját tegnap tartották 
a csíkszeredai megyeházán. A 
rendszerhez való csatlakozás 
díját ráadásul idén – a közsé-
geknek leosztott különpénzek 
révén – a megyei tanács állja.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Amegyei tanács vállalja át az 
idén bevezetendő integrált 
elektronikus mezőgazda sá gi 

regiszter Hargita megyei vi déki ön-
kormányzatokra jutó fenn tartási dí-
ját – jelentette be tegnap a csíkszere-
dai megyeházán, az agrárregiszterek 
digitalizálásáról szóló megbeszélésen 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke. Mint kifejtette, en-
nek érdekében minden vidéki pol-
gármesteri hivatal számára – az eddi-
gi pénzvisszaosztáson felül – további 
2500 lejt utalnak ki, amit a hivatalok 
az agrárnyilvántartásaik egységes di-
gitalizálására, és az adatbázist kezelő 
informatikai rendszerhez való hoz-
záférési díjra fordíthatnak. A megyei 
önkormányzat így idén e célra össze-
sen 160 ezer lejt szán – tette hozzá az 
elöljáró.

Csíkszentmárton 
már teszteli a rendszert
Az adatbázis-kezelő internet-

alapú informatikai rendszer műkö-

déséről és felhasználási lehetőségei-
ről egyébként a programot készítő 
Szeben megyei TNT Computers 
cég szakemberei révén a tegnapi 
egyeztetőn részt vevő Csík térségi 
polgármesterek és agrárreferen-
seik is bemutatót kaphattak. Az 
osztrák–német koprodukcióban 
fejlesztett rendszer iránt – mint 
kiderült – már az elmúlt napok-
ban is több Hargita megyei, alcsíki 
önkormányzat is érdeklődött. Sőt, 
mint lapunk kérdésére válaszolva 
Gergely András, Csíkszentmárton 

polgármestere el mondta, a hivatal 
agráradatbázisának feltöltése – 
egyfajta tesztként – már jelenleg is 
folyamatban van. A településveze-
tő nem titkolta, noha néhány éve 
a község agrárregiszterét hasonló 
számítógépes rendszer keretében 
vezetik, a jelenleg bemutatott 
változat mégis komplexebb és 
gyakorlatiasabb. „A programot 
kezdeményezésemre az alcsíki 
kistérségben mutatták be először. 
Mi már próbajelleggel át is küld-
tük a csíkszentmártoni parcellák 

tulajdonosairól szóló adatokat” – 
fogalmazott a településvezető. El-
mondta, a csíkszentmártoni agrár-
regiszterben összesen 1100 hektár 
szántóterület, 2500 hektár kaszáló, 
1200 hektár legelő és 1400 hektár 
erdős terület szerepel. A két köz-
birtokosság mellett a lajstromban 
több mint 800 gazdaságot vezet-
nek, míg az állatállomány terén a 
háztáji sertés- és szárnyasállomány 
mellett közel kétszáz szarvasmar-
hát és több mint 1500 juhot tarta-
nak nyilván.

Igazodnak az igényekhez
A bemutatót követően a pol-

gár mesterek hozzászólásaiból 
ugyan   akkor az is kiderült, hogy a 
legtöbb önkormányzat már ren-
delkezik valamilyen elektronikus 
gazdalajstrommal, az adatbázisok 
megyei szintű összehangolását és a 
több paraméterrel való kibővítését 
azonban minden településvezető 
érdeklődéssel fogadta. A felsorolt 
pluszlehetőségek között egyebek 
mellett a földek minőség szerinti 
osztályozását, a művelésbe vont 
területek nagyság és vetéskultúrák 
szerinti rangsorolását, vagy épp a 
Natura 2000-es természetvédel-
mi övezetbe eső parcellák digitá-
lis térképeken való feltüntetését 
emelték ki. Több önkormányzati 
vezető ugyanakkor a kérések mel-
lett kételyeket is megfogalmazott, 
amire a szebeni cég részéről a 
szakemberek azonnal reagáltak. 
Így például míg Csíkmadaras 
polgármestere az adatbázis hasz-
nálata kapcsán a román mellett a 
magyar nyelven történő elérhető-
séget is kérte, addig Csíkszépvíz 
elöljárója inkább a rendszer biz-
tonságával, az adatbázis keretében 
megosztott adatok védelmével 
kapcsolatosan érdeklődött. Kér-
désére Tudor Gorcia, a cég ügy-
vezető igazgatója válaszolt, aki a 
rendszert teljesen biztonságosnak 
nevezve, a bejelentkezési proce-
dúrát és a feltöltött adatokhoz 
való hozzáférés biztonsági elemeit 
is bemutatta.

Az Agrárregiszterek digitAlizálásáról tAnáCskoztAk A Csíki elöljárók

Három hónapon belül működhet a rendszer

ninCs még igAzolt grippés eset

Virózisok tombolnak 
a gyermekközösségekben

Tabletgépen a digitális agrárregiszter. Bárhonnan elérhető és frissíthető adatok fotó: domján levente

Huszonegyből hét gyermek jár 
a csíkszeredai Cimbora napközi 
egy csoportjába, a többi gyermek, 
a csoport két óvónőjével együtt 
hiányzó. Az ok: felső légúti meg-
betegedés. ezek számának növe-
kedését az általunk megkérdezett 
családorvos is megerősítette.

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

Vírusos felső légúti megbete-
gedés miatt maradt otthon a 
Cimbora napközi egyik cso-

portjába járó gyermekeknek több 
mint fele, többségüket pedig biz-
tonsági okokból nem viszik a szülők 
napközibe.

– A múlt héten, amikor feltűnt, 
hogy sok a beteg gyeremek a cso-
portban, garatváladék-vizsgálatot vé-
geztettünk a gyermekeknek, és mind 
negatív eredmények születtek. Tehát 
egyértelmű, hogy vírus tombol – 
mondta Székedy Judit igazgató, aki 
a szóban forgó csoport óvónője, és 
kolléganőjével együtt ők is elkapták 

a virózist. Azt mondja, a járvány egy-
előre ezt az egy csoportot érintette 
ilyen mértékben, a többi csoportban 
nincs ilyen jellegű gond.

A betegek számának növekedé-
sét dr. Szabó Soós Klára családorvos 
is megerősítette. Azt mondta, az 
utóbbi napokban valóban több a be-
teg, felnőttek, gyermekek egyaránt, 
ám ez utóbbiak vannak többségben, 
mert a közösségbe járó gyermekek 
között könnyebben terjed a vírus. A 
szakember szerint a betegség lefolyá-

sa általában nem súlyos, bár elvétve 
akad tüdőgyulladás is. 

A megyei közegészségügyi igaz-
gatóság járványtanán tegnap össze-
sítették a múlt héten jegyzett meg-
betegedéseket. E szerint a megyéből 
1071 felső légúti megbetegedést 
jelentettek a családorvosok, a bete-
gek közül 19-en szorultak kórházi 
kezelésre. Tüdőgyulladást 147-et je-
gyeztek, 17 kórházi beutalással. 

– Bár folyamatosan küldünk 
mintákat Bukarestbe, a megyében 
még egyetlen grippés esetet sem 
igazoltak – nyilatkozta dr. Lázár 
Cecília járványtanász szakorvos. 
Azt mondta, a múlt heti számok 
valamivel magasabbak, mint az az-
előtti héten jegyzettek, de ezek még 
mindig megfelelnek az időszaknak, 
sőt alacsonyabbak, mint december-
ben. Azt viszont hozzátette, hogy 
a betegek pontos számát nem lehet 
tudni, hozzájuk csak az fut be, amit 
a családorvosok lejelentenek, és sok 
beteg otthon kezeli magát, el sem jut 
a családorvosához. 

Az Egészségügyi Minisztérium 
közleménye szerint az elmúlt 
hét napban megnövekedett az 
AH3N2 típusú vírussal diag-
nosztizált grippés betegek száma. 
A legtöbb esetet Moldvában re-
gisztrálták, Iaşi megyében növe-
kedett meg hirte len az AH3N2 
vírus előfordulási aránya. A mi-
nisztérium szerint jelen pillanat-
ban nem áll fenn járványveszély.

hirDetés



A nagy havazás Hargita megyé-
ben is befolyásolja az oktatást. A 
járhatatlan utak miatt eddig két 
iskolában szünetel a tanítás.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Tegnap szünetelt a tanítás 
a Kissolymos község hez 
tartozó Székely andrás fal

ván, mert a nagy havazás követ
keztében járhatatlanná váltak a 
községi utak. A székelyandrásfalvi 
iskola bezárása tíz óvodást, 26 ele
mi iskolást és 44 felső tagozatos 
általános iskolás gyermeket érin
tett, akik nem tudtak a nagy hó
ban eljutni az iskolába. A tanfel
ügyelőségtől kapott információk 

szerint, amennyiben az utak jár
hatóvá válnak, már ma folytatják 
a tanítást Székelyandrásfalván.

Késve kezdték meg a tanítást 
tegnap a tusnádi Imets Fülöp Jákó 
Általános Iskolában. Az iskola
busz háromszor akadt el, miköz
ben Verebesről, Lázárfalváról és 
Újtusnádról szállította be a gyere
keket az iskolába – tájékoztatott 
Albert Gábor igazgató. Bár a köz
ség területén takarították az uta
kat, a helybéli gyerekeknek egy
egy útszakaszon térdig érő hóban 
kellett eljutniuk az iskolába. Ezért 
úgy döntöttek, hogy mára tanítási 
szünnapot rendelnek el. Amennyi
ben az időjárás romlik, és tovább 
folytatódik a havazás, csütörtö

kön sem kell iskolába menniük az 
Imets Fülöp Jánkó Általános Isko
la tanulóinak. Ha megszűnik a ha
vazás, és az utak járhatók lesznek, 
a tanárok értesítik a gyerekeket a 
tanítás folytatásáról. 

A tusnádi Imets Fülöp Jákó Ál
talános Iskolában 95 óvododást, 130 
elemi iskolást és 109 felső tagozatos 
átlalános iskolást érint a kényszerva
káció. Nem jut el a csíkszeredai Liviu 
Rebvreanu Általános Iskolába és az 
Octavian Goga Gimnáziumba az a 
tusnádi tíz, román nyelven tanuló 
diák sem, akiket az iskolabusz szállít 
a községből a városi iskolákba. 

A tanítási szünnap miatti ki
esés pótlásáról az érintett iskolák 
vezetősége dönt. 
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A megye két iskolájábAn tAnítási szünnApot rendeltek el

Térdig érő hóban mentek iskolába a gyerekek

hargitanépe

Újdonságokkal, nemzetközileg is 
elismert művészettörténészek és 
grafikusművészek alkotta zsűri-
vel, kecsegtető díjakkal szervezi 
meg Hargita és kovászna megye 
tanácsa, a gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ 
és a Kovászna Megyei Művelő-
dési Központ a II. Nemzetközi 
grafikai szemlét. A jelentkezés 
már nyitott, a hivatásos kép-
zőművészek vagy a képzőmű-
vészeti egyetemek diákjai első 
körben március 20-ig küldhetik 
be alkotásaikat.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Amikor egyesek szem
beállítják az infra 
struktúra támogatá

sát a kultúra, a kulturális ese
mények támogatásával, akkor 
csak annyit tudok hozzáfűzni: 
ahogy az útépítésre elő tudjuk 
teremteni a pénzt, úgy a kultúra 
ápolására is találunk támogatást” 
– hangoztatta Tamás Sándor, 
Kovászna Megye Tanácsának 
elnöke. Az elöljáró tegnap azon 
a csíkszeredai sajtótájékoztatón 
szólalt fel, amelyen a szervezők 
értékelték a 2010ben első ízben 

szervezett Nemzetközi Grafikai 
Szemlét, majd az idei grafikai 
seregszemle szabályait, újdonsá
gait ismertették.

magyar támogatók, 
magyar fődíj
Magyarország csíkszeredai 

konzulja, Szarka Gábor a kon
zulátus eszmei támogatásáról 
biztosította a jelenlévőket, mint 
hangsúlyozta, nem vesznek részt 
a rendezvény szervezésében, de 
arra való tekintettel, hogy az 
első Nemzetközi Grafikai Szem
lén is jelentős volt a magyaror
szági alkotók részvétele, és a 
nagydíjat is budapesti alkotó, 
Fürjesi Csaba kapta, a konzulá
tus támogatja a törekvést. Szarka 
Gábor elismerően jegyezte meg: 
azzal, hogy egy székelyföldi ren
dezvény nemzetközivé nőtte ki 
magát, jelentősen hozzájárul a 
régió kulturális önazonosságá
nak erősítéséhez.

Hiánypótló seregszemle
Az elsőt mindig könnyebb 

megszervezni, mint a másodikat 
– hangsúlyozta  Kassay Péter, 
a Gyergyószárhegyi Kulturális 
és Művészeti Központ igazga

tója az I. Székelyföldi Grafikai 
Biennálé tapasztalatainak ösz
szefoglalásakor. Mint elmondta, 
a 2010es szemlére 11 ország
ból 283 képzőművész küldött 
be 693 alkotást, ezekből 245 
alkotás vett részt a vándorkiál
lításon – Sepsiszentgyörgyön, 
Csíkszeredában, Temesváron és 
Marosvásárhelyen –, valamint 
71 munka került be a biennálé 
katalógusába.

Kassay szerint a verseny cél
kitűzései közé tartozik a helyi 
és regionális grafikai törekvések 
felkarolása és bekapcsolása a 
nemzetközi körforgásba, vala
mint a régióbeli kortárs grafika 
promoválása is. A seregszemle 
első kiadásán az erős mezőnyt 
jelzi az is, hogy a Vegyépszer Zrt.
által felajánlott fődíj, valamint 
a három székelyföldi megye díja 
mellett még nyolc különdíjat 
is kiosztott a zsűri. A biennálé 
fővédnöke egyébként Kelemen 
Hunor kulturális és örökségvé
delmi miniszter.

Újdonságok 
a második kiadáson
A grafikai seregszemle első

sorban új arculatot kapott, de 

az újdonságok között szerepel 
a három megye által felajánlott 
ezerezer eurós díj elnevezése is: 
Hargita megye a Nagy Imredíjat, 
Kovászna megye a Plugor Sán
dordíjat, Maros megye a Nagy 
Pálról elnevezett díjat adja át má
jus 18án. A kétezer eurós fődíjat 
idén is a Nemzetközi Vegyépszer 
Zrt. biztosítja.

Az újítások között említet
ték a szervezők a dupla zsűri
zést is, ami abban áll, hogy első 
körben elektronikus formátum
ban kérik az alkotók munkáit. 
Csak azok a képzőművészek 

kell elküldjék a munkáikat, 
akiknek alkotása ezen a szűrőn 
továbbjutott. Az érdekeltek a 
felhívásról bővebben a www.
grafikaiszemle.ro oldalon ol
vashatnak.

nem csak szakmai 
megmérettetés
Imreh Márton István, a Ko

vász na Megyei Művelődési Köz
pont igazgatója a rendezvény 
nemzetközi voltát hangsúlyozta 
ki. Mérlege szerint az első bienná
léra beküldött 693 alkotás közül 
345 volt hazai, míg 348 külföld
ről érkezett.

„Az első seregszemle vissz
hangjaiból leszűrve mondha
tom, hogy a résztvevőknek a 
szakmai megmérettetésen túl 
is sokat jelentett a rendezvény, 
nagy élményt jelentett számuk
ra, hogy alkalmuk van egymást 
személyesen is megismerni” 
– hangsúlyozta Imreh Márton 
István.

A sajtótájékoztató záró per
ceiben elhangzott, hogy a sepsi
szentgyörgyi Tamási Áron Szín
házban tartandó díjátadó május 
18án, pénteken 17 órakor a Szé
kelyföld Napok nyitó rendezvé
nye is lesz egyben.

ii. székelyföldi grAfikAi biennále

Versenyben a grafikusok

Fürjesi Csaba Születés című munkája, a tavalyi képzőművészeti biennálé győztes alkotása

Összefogás egy erdélyi képzőművészeti múzeumért

Egy új, egész Erdélyt lefedő művészeti múzeum létrehozását 
szorgalmazza a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, 
valamint a 1994 telén, Kolozsváron újjáalakult – eredetileg Kós 
Károly által 1929ben létrehozott – Barabás Miklós Céh. Vargha 
Mihály, a szentgyörgyi múzeum igazgatója szerkesztőségünkbe 
eljuttatott felhívásában hangsúlyozza: „Szükségünk van egy er
délyi képzőművészeti csúcsintézményre, egy bázisra, amely gyűj
ti, feldolgozza, és értékelvűen bemutatja az elmúlt kilenc évtized 
művészeti termését. Amely – talán a 24ik órában – megakadá
lyozná az itthon született életművek elkallódását, szétszóródá
sát, és amely biztosítani tudja a jövő számára az elmúlt évtizedek 
értékeinek megőrzését”.

 illusztráció
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13 százalékkal nőtt

Csökken a külföldi kereslet, 
Érdemleges tényként köny-
velhető el, hogy a gazdasági-
pénzügyi válság közepette (is) 
Románia exportja az elmúlt 
esztendő során növekvő ten-
denciát mutatott. annak erő-
teljesebb dinamikája ugyan-
akkor hozzájárult az ország 
kereskedelmi mérleghiányá-
nak mérséklődéséhez. az el-
múlt esztendőben az előzetes 
adatok szerint 10 milliárd eu-
rót tett ki.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

2010 januárjától kezdődő-
en már-már havi „rend-
szerességgel” gyarapodott 

az ország exportja. Akkor 2,3 
milliárd euró volt, ami kisebb 
zökkenőkkel hónapról hónapra 
növekedett, 2011 szeptembere 
bizonyulva a „csúcshónapnak”, 
amikor is elérte a 4,2 milliárd 
eurót. Azt követően viszont 
némi megtorpanás következett 
be, októberben és novemberben 
4,1-4,1 milliárd eurót jegyezve, 
majd decemberben aggasztó 
mérvű visszaesés, mintegy 900 
millió euró értékű. Az elemzők 
szerint az mindenekelőtt a No-
kia kivonulásával magyarázható. 
De nézzük a tényeket: a becslé-
sek szerint a Nokia éves exportja 
1,3 milliárd euró körül volt, azaz 
a hazai export 3%-a. Ez most 
„elpárolgott”. Egyébként a No-
kia hagyta űrt egyelőre nemigen 
lehet bepótolni. Legalábbis éves 

viszonylatban nem, még akkor 
sem, ha szinte biztosra vehető, 
hogy a Nokia helyére az ugyan-
csak exportorientált német 
Bosch és az olasz De’Longhi 
telepszik be. Az export decem-
beri kedvezőtlen alakulásában 
továbbá közrejátszott egyes kül-
piaci értékesítési lehetőségek 
beszűkülése, ami például kiüt-
között a Dacia személygépko-
csik franciaországi értékesítése 
terén is. Ezzel együtt és ezen túl: 
országunk 2011-es esztendei ex-
portja rekordszintű volt, elérve 
(az előzetes adatok szerint) a 45 
milliárd eurót.

növekedett az import is
 Némileg az import is növe-

kedett, annak értéke 55 milliárd 
euró volt, s következésképpen 
a kereskedelmi mérleghiány 10 
milliárd euróra rúgott. Szembe-
állítva az import „árutételeket” 
a kivitelre kerültekével, érde-
kes jelenségeket állapíthatunk 
meg. Kezdenénk azzal, hogy a 
mérleghiány már nem írható a 
gépek és a járművek importjá-
nak a rovására. Azok importja 
a tavaly 18 milliárd euró körül 
volt, s azt nagyjából ellensú-
lyozta az ugyanezen kategóriába 
tartozó román áruféleségek ex-
portja (csupán a Dacia exportja 
3 milliárd euró körül volt). Ám 
megjegyezendő az is, hogy a ha-
zai autópiac mélyrepülése okán 
a megelőző évekhez viszonyítva 
jóval kevesebb személygépkocsi 

importjára került sor. A keres-
kedelmi mérleg alakulása szem-
pontjából nem okozott különö-
sebb „fejtörést” az energetikai és 
a kőolajipari, valamint a mező-
gazdasági és az élelmiszeripari 
szektor sem. Íme: az előbbi ket-
tő esetében az import együtte-
sen 6 milliárd euró körül volt, az 
export pedig 2,5 milliárd euró; 
az utóbbi kettő esetében pedig 
az import együttesen 3,7 mil-
liárd euró, az export pedig 2,9 
milliárd euró körül. Nos, ezek 
szerint a hiánynak csak 35%-a 
származik a fenti ágazatokból. 
Ennek kapcsán utalni kell arra 
is, hogy a kedvező mezőgazda-
sági év egyrészt lehetően tette 
bizonyos áruféleségek importjá-
nak csökkentését, illetve az me-
zőgazdasági termékek exportjá-
nak fokozását.

a gyógyszerek rontják 
a mérleget
De akkor ki a „ludas” a mér-

leghiányban? A vegyipari termé-
kek, nevezetesen a gyógyszerek, 
a kozmetikumok, a műtrágya és 
a műanyagok. Ezek importja 7 
milliárd eurót tett ki (a gyógy-
szereké például 2,5 milliárd eu-
rót), de a szóban forgó termék-
csoport exportja alig 2,8 milli-
árd eurót. 

Az import szerkezetének 
ilyenszerű alakulása minden-
képp kedvezőtlen, hisz orszá-
gunk rákényszerül jelentős hoz-
záadott értéket magában foglaló 

> Milliárdos károkat okozott a hó. 
1 milliárd eurós veszteséget okozhat a 
romániai gazdaságnak a havazás. A nagy 
havazás egymilliárd eurós veszteséget 
okozhat a romániai gazdaságnak. A vesz-
teség abból származik, hogy az elmúlt 
napokban a nagy havazás miatt az or-
szág déli felében minden gazdasági tevé-
kenység megbénult. A Ziarul Financiar 
szerint egy februári hét alatt átlag 2 mil-
liárd euróval nő a nemzeti össztermék. 
Ebből 800-900 millió euró az export-
tevékenységből származik. Azonban 
most úgy becsülik, a szélsőséges időjárás 
miatt az elmúlt héten ennek csak a felét 

exportálták. Mindemellett az áruszál-
lítóknak 600 millió eurós veszteségük 
keletkezett a rossz idő miatt, hiszen az 
elmúlt két hétben a déli országrészen 
több mint tíz közúton, vasútvonalon 
és a Dunán sem lehetett közlekedni. 
A napokig tartó narancssárga riadó a 
gazdasági előrejelzésen is változtat. Az 
előrejelzési hivatal elnöke azt mondta a 
ZF-nek, hogy a mezőgazdsági termelés, 
az eurózóna válságának hatása és a rossz 
idő következményei befolyásolják az 
első negyedév gazdasági mutatóját. Így 
valószínű, hogy módosítani fognak az 
idei gazdasági növekedési előrejelzésen.hí
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autópiaci helyzetkép

„Sovány” volt 
az évkezdet

Félhivatalos adatok szerint januárban 3475 új személy-
gépkocsit értékesítettek, ami a megelőző esztendő azo-
nos időszakához viszonyítva közel 21 százalékos vissza-
esést jelent. piaci elemzők szerint 2011 januárjában azért 
is adtak el több személygépkocsit, mert mint ismeretes, a 
2010-es esztendei roncsprogramot „kinyújtották”. 

H. Z.

Az elemzések szerint az eredmények még gyengéb-
bek is lehettek volna, de a cégek részéről nagyobb 
érdeklődés mutatkozott a gépkocsivásárlás iránt, s ez 

annak is köszönhető, hogy az adótörvénykönyvet módosí-
tó 2011/125-ös sürgősségi kormányrendelet értelmében az 
idéntől ismét visszaigényelhető az áfa, pontosabban annak 
50 százaléka. Az üzleti forgalom tekintetében megjegyezen-
dő az is, hogy a haszongépjárművek esetében is visszaesés 
mutatkozott: míg 2011 januárjában 1000 ilyen járművet ad-
tak el, az idén alig 600-at. Így összességében az értékesítési 
mutató közel 25 százalékkal esett vissza. Az eladott új sze-
mélygépkocsik ranglistáját továbbra is a Dacia vezette, közel 
900 személygépkocsival, azt követte a Volkswagen 480-al és 
a Skoda 325-tel. Érdekes, hogy a luxuskategóriába tartozó 
járgányok esetében kedvező tendencia következett be, ám 
jobbára ilyen típusú járművet cégek vásároltak. 

Újdonságok a piacon

Az elemzők szerint az áfa kvantuma 50 százaléka vissza-
igénylési lehetőségének, valamint a roncsprogramnak meg-
lehet a szerepe abban, hogy az elkövetkező hónapokban 
talán még a tavalyinál is több gépkocsit sikerül majd eladni. 
Ugyanakkor abban is reménykednek, hogy az idei újdonsá-
gok esetleg „serkentik” a potenciális vásárlókat. Az újdon-
ságok tekintetében számos forgalmazó jelezte, hogy mikor 
is kerülnek azok a hazai piacra. A Marokkóban gyártandó 
Logan Lodgy már tavasszal megvásárolható lesz, annak 
árát illetően sok még a bizonytalanság, de a legfrissebb érte-
sülések szerint 9000–9500 euró körül lesz áfa nélkül. Piacra 
kerül a Craiován gyártott Ford B-Max, még ebben a hónap-
ban 60 darab az úgynevezett előszéria keretében. Hogy az 
idén abból mennyit gyártanak le, azt pontosan nem tudni, 
hallani arról, hogy 60 000-et, de arról is, hogy 45 000-et. 
Az viszont tény, hogy az új személygépkocsiját a Ford főleg 
exportra szánja, s a hazai piacon nem számít több eladására, 
mint 100–150. A Ford egyébként egy haszongépjárművel is 
jelentkezni fog, az összkerék-meghajtású Ranger-modellel. 
A Hyundai máris piacra dobta az idei újdonságát, az i40-
est, szeptemberben pedig megvásárolható lesz az új Santa 
Fe. A Kia a jövő hónapban jelentkezik a hazai piacon egy 
új modellel, amelyet Optima néven hoznak forgalomba, 
majd májusban az új cee’d-el. A Volkswagen az új kisautójá-
val rukkol ki, az Up!-pal, annak lesz egy olcsóbb testvére is, a 
Skoda Citygo. A Renault a második félévben fog jelentkez-
ni a Clio új változatával. A Citroën márciusra ígéri az átstili-
zált C1-et, áprilisra pedig a DS5-öt és a C4 Aircross-t. Még 
áprilisban megjelenik a piacon az átstilizált Peugeot 107-es, 
majd májusban a Peugeot 2008, a 3008 hibrid és a 4008. 
Az Opel is sok újdonságot ígér. Köztük az Astra GTC és 
OPC, a Zafira Tourer, Mokka és Ampera.
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Hargita megye kivitele

tartható az export szintje?

Gazdaság

> Csökken a magyarországi, nő a 
romániai turisták száma Székelyföl-
dön. Székelyföldön folyamatosan csök-
ken a magyarországi, és nő a dél-romá-
niai turisták száma – mondta Daragus 
Attila, a Falusi Turizmus Szövetség al-
elnöke (képünkön) az MTI-nek. A tu-
risztikai vállalkozó a saját tulajdonában 
levő bálványosfürdői panziót hozta pél-
daként, ahol tavaly már a vendégeknek 
mintegy 80 százaléka érkezett Buka-
restből vagy Dél-Románia más telepü-
léseiről. Megjegyezte, panziója adatai 
Háromszéken tekinthetők reprezenta-
tívnak, Székelyföld nyugatibb régióiban 

feltehetőleg mások az arányok. Daragus 
Attila emlékeztetett arra, hogy a román 
turisták a kilencvenes években még tar-
tottak attól, hogy Székelyföldön bántó-
dásuk esik románságuk miatt. Ez a féle-
lem azonban fokozatosan feloldódott, 
és az elmúlt években tartott székelyföldi 
gasztronómiai fesztiválok igazi áttörést 
eredményeztek. A Falusi Turizmus Szö-
vetség alelnöke több vonatkozásban is 
előnyösnek nevezte a román vendégek 
érdeklődésének növekedését. A turiszti-
kai vállalkozók számára rendkívül fon-
tos, hogy a román vendégek kikapcsoló-
dási kedve sokkal kevésbé szezonfüggő, 

mint a magyaroké. Míg a magyarországi 
turisták általában csak júliusban és au-
gusztusban, illetve a csíksomlyói búcsú 
idején vagy testvértelepülésük falunap-
ja alkalmából látogatnak Székelyföldre, 
a dél-romániai turisták folyamatosan 
jelen vannak a térség panzióiban. Meg-
jegyezte azt is: a román vendég jobban 
megadja a módját a kikapcsolódásnak, 
több pénzt költ, gálánsabb. A turiszti-
kai minisztérium Kovászna megyében 
121 vendéglátó-ipari egységet tart 
számon összesen 4893 vendégággyal, 
Hargita megyében 340 egységet 7263 
vendégággyal.hí
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tízezer euróval segítik a fiatalokat

Támogatás 
új vállalkozásoknak

Ma rajtol a vállalkozó kedvű fiatalok támogatását cél-
zó program: a gazdasági minisztérium alárendeltségé-
be tartozó Kis- és Közepes Vállalkozások Ügynöksége 
tízezer euróval segíti a 35 év alatti kezdő vállalkozó-
kat. A programban tavaly 56 kezdő vállalkozás jött 
létre a megyében.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Újonnan induló, úgynevezett kezdő vállalkozó kft.-
ket támogat az a program, amely ma startol a Kis- 
és Közepes Vállalkozások Ügynökségénél. Csáka 

József, Borbély Károly gazdasági államtitkár személyes ta-
nácsadója arról tájékoztatta lapunkat, az intézmény az üz-
leti terv felére biztosít támogatást, ez azonban nem lehet 
több tízezer eurónál. Fontos kitét, hogy a vállalkozni vágyó 
két új munkahelyet létesítsen, s ami a tevékenységet illeti, 
ebbe a törvény által tételesen tiltottakon kívül gyakorlatilag 
minden helyet kaphat, ami egy mikrovállalkozásba belefér.

Regisztrálni a www.aippimm.ro honlapon lehet, in-
formációkért pedig hívhatják Fancsali Kálmánt a 0758–
029414-es telefonszámon. Nem árt tudni, hogy a cégbí-
róságon már be kell legyen jegyezve a kezdő vállalkozó 
kft.-je, hiszen az űrlap kitöltésénél be kell írni az erről szó-
ló adatokat. A program indulásáról értesülve egyébként 
tegnap délelőtt máris három fiatal vállalkozni vágyó kért 
bejegyzést a cégbíróságon, tudtuk meg az intézmény veze-
tőjétől, Vasile Vilcantól.

Csáka József elmondta továbbá, a vállalkozónak nem 
szabad már működő cége legyen, illetve legfeljebb öt sze-
mély társulhat egy vállalkozás elindításáért. Ami az eset-
leges banki hitelt illeti, a vállalkozókat segítheti, hogy az 
állam felvállalja a bank által kért garancia nyolcvan száza-
lékát. Csáka hangsúlyozta: akik tavaly feliratkoztak erre a 
programra, azok újra kell iratkozzanak, amennyiben még 
nem kapták meg a támogatást, vagy nem kötöttek szerző-
dést. A programnak köszönhetően tavaly 56 kezdő vállal-
kozás jött létre Hargita megyében.

áruk (gyógyszerek, műanyagipa-
ri termékek) importjára, arról 
nem is beszélve, hogy a vegyipar 
hosszú évekig a romániai export 
„éllovasa” volt.

Mit hozhat 2012?
Mit „hozhat” 2012 az export 

tekintetében? A kormányzati 
elképzelések szerint gyarapodni 
fog az export. Lehet. De van-
nak rossz előjelek is. A Nokia 
lekerült az export térképéről, 
a Dacia sem érzi túl jól ma-
gát, hisz Franciaországban és 
Németországban megszűntek 
bizonyos gépkocsivásárlást ösz-
tönző programok (januárban 
amúgy mindkét piacon vissza-
esés mutatkozott), az uniós or-
szágok egy részében foganato-
sított megszorító/takarékossági 
intézkedések pedig ugyancsak 
zsugoríthatják a felvevő piacké-
pességet. 

Szükség lenne még több ver-
senyképes árura, ez viszont fel-
tételezi/feltételezné külföldi be-
fektetések fokozását.

Hargita megye: csepp a tengerben

Hargita megye gazdasága nemigen nevezhető exportorientált-
nak. Legalábbis országos viszonylatban nem tekinthető fontos 
szereplőnek, lévén, hogy részesedése Románia exportjában 
már-már elenyésző. A 2011-es esztendőre vonatkozóan még 
nem állnak rendelkezésre pontos számadatok, de a becslések 
szerint a megye exportjának értéke 280 millió euró körül volt. 
Jó jel viszont, hogy növekvő tendenciát, mintegy 13%-ost mu-
tatott a megelőző évhez viszonyítva. 

Az 3 termékcsoportra összpontosult: mintegy 35%-ot tett 
ki a textil- és ruhaipari áruk részaránya, 13 százalékot a bú-
toripari termékeké és 11 százalékot a faanyag- és faipari ter-
mékeké. Akárcsak országos viszonylatban, megyénk esetében 
az import volumene meghaladja az exportét, a „mérleghiány” 
mintegy 53 millió eurót tesz ki, a megelőző évhez viszonyítva 
azonban csökkent. Az import értéke 2011-ben a becslések sze-
rint 332-333 millió euró körül volt, a 2010-es esztendei 338,7 
millió euróval szemben. 

Az import esetében is 3 termékcsoport képvisel nagyobb 
részarányt: a textíliák és az azokból készült termékek részese-
dése 17 százalékos, a fémek és az azokból készült termékeké 
14 százalékos, a műanyagok és gumiipari termékek pedig 13 
százalékos. A szerkezet tekintetében megyénk külkereskedel-
me (exportja, illetve importja) másként fest, mint az orszá-
gos, de hát másabb Hargita megye gazdaságának szerkezete is, 
mint Románia gazdaságáé.

Munkahelyteremtés. A fiatal vállalkozó két munkahelyet kell létesítsen
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Levélbontás

Részegen tántorgott hazafelé 
a borbély. Sötét volt, és mi-
vel amúgy sem állt valami 

biztosan a lábán, megbotlott egy 
jókora kőben, s hasra esett. Javában 
birkózott a földdel, de sehogy sem 
sikerült talpra állnia, amikor hon-
nan, honnan nem, megjelent előtte 
egy torzonborz komondor.

Emberünk szörnyen megijedt, és 
térden állva makogni kezdett: 

– Fa... farkaska... ne egyél meg! 
Én vagyok Pa... Pamacs, a bo... 
bor... borbély. 

A kutya hallva, hogy farkasnak 
titulálják, egyszeriben vérszemet 
kapott, és elkezdett szörnyen herreg-
ni-morogni, vicsorogni. A borbély 
tovább könyörgött: 

– Szépen megborotvállak. 
O roszlánt csinálok belőled, ha 
békén hagysz.

És a szót tett követte. Vakargatni 
kezdte a kutya nyakát, az meg egyre 
jobban megcsendesedett. A borbély 
elővette táskájából a borotvakészle-
tet, és jó habosra pamacsolta az állat 
bundáját. Aztán csupaszra nyírta, 
csak a fején, nyakán, farka végén 

meg a négy mancsa körül hagyott 
egy-egy szőrpamacsot. A kutya na-
gyon meg volt elégedve a borbély 
művével, és alig várta, hogy ágálhas-
son a falu többi ugató négylábúja 
előtt. A borbély meg kotródott a 
színhelyről, ahogy csak részeg lábai 
bírták.

A faluháza előtti téren minden 
este sok kutya gyűlt össze. Most is 
így volt. Mire a mi komondorunk 
odaérkezett, már javában szónokolt, 
azaz vonított a legnagyobb kutya, 
a többiek meg felálló füllel hallgat-
ták. Mint általában mindig, most 
is a macskákat szapulta, és az ősi 
ellenség kiirtását sürgette. Először 
egy-két hozzászóló vakkantott bele a 
beszédbe, de aztán meglátták a csu-
pasz komondort, és általános lett a 
hangzavar. 

– Nézzétek! Ugatott az egyik 
puli. Oroszlánnak képzeli magát 
a szerencsétlen! Biztosan elment 
az esze!

– Dehogy ment, úri kutya akar 
lenni – acsarkodott egy korcs foxi.

– Aki többre tartja magát a saját 
fajtájánál, lenéz minket, annak többé 

nincs mit keresnie köztünk – mond-
ta ki a szentenciát egy nagy farkasku-
tya mély torokhangon.

– Szabjuk ki az irháját – nyüszí-
tette egy sovány kopó.

S nyomban nekiestek minden-
felől az úrhatnám komondornak, 
és tépték, cibálták, ahogy csak 
győzték.

Szegény, együgyű komondor! 
Alig tudott elmenekülni. Csak an-
nak köszönhette szabadulását, hogy 
megjelent a helyszínen az egerek 
réme, a falu legnagyobb kandúrja. 
Az egész kutyasereg a macska után 
iramodott, pillanat alatt megfeled-
kezve az eloroszlánosodott komon-
dorról. Az pedig hazavánszorgott, 
bebújt kuckójába, és elkezdte nyalo-
gatni vérző sebeit. „Kellett nekem a 
részeg emberre hallgatnom” – gon-
dolta. Oda a bundám, s a kutyabe-
csületem.

Azóta van, hogy a kutyák min-
dig nekitámadnak a részegeknek, 
vagy nagy ívben elkerülik, ki-ki faj-
tája szerint.

Zsigmond Enikő,
Csíkszereda

Jó hagyománya van már a Gyu-
lai Zoltán Fizikakörversenynek, 
amely 1994-ben indult fizika-

versenyként, akkor nyolc – Hargita, 
Kovászna és Brassó megyei – közép-
iskola részvételével; ez a szám mára 
5-re csökkent. A verseny pontos 
szabályzat szerint zajlik. Minden 
iskolából osztályonként 3 fős csapat 
vehet részt (VII., VIII., IX., X., XI., 
XII. osztályosok), vagy legfeljebb 
18 tanuló iskolánként. 1996-ban 
vette fel a verseny – Gábos Zoltán 
kolozsvári egyetemi professzor ja-
vaslatára – az iskolaalapító erdélyi 
magyar tudós, akadémikus, fizikus 
Gyulai Zoltán nevét.

Az idei, 2012. február 11-én 
megrendezett XXII. körverseny 
há zigazdája a szentegyházi Gábor 
Áron Szakközépiskola volt. Azzal 
a gondolattal fogtunk hozzá a szer-
vezéshez még a tanév elején, hogy a 
verseny tantárgyainak körét tágítsuk 
ki, legyen az eddigi fizikakörverseny 
– természettudományi körverseny. 
A természettudományok társadalmi 
megítélésének romlása, az irántuk 
megnyilvánuló bizalom és érdeklő-
dés csökkenése sajnálatos tény. De 
mi úgy érezzük, erre szükség van, 
amikor a XXI. században a tudás-
alapú társadalom épül fel mindenütt 
a világon, ahol a lakosság műveltsége, 
képzettsége és a munkaerőpiac igé-
nyei megkövetelik a kellő természet-
tudományos alapot. A társadalmilag 
fontos termékek és szolgáltatások ér-
tékét ma már nem elsősorban a ben-
nük lévő anyag, nem az előállításhoz 
felhasznált energia, hanem döntő 
mértékben a hozzáadott szellemi ér-
ték határozza meg. Ez utóbbit min-
denekelőtt a természet- és műszaki 
tudományok biztosítják. A műszaki 
tudományok eredményes tanulmá-
nyozásához elengedhetetlen az alap-
vető természettudományos törvény-
szerűségek biztos tudása.

Így több feladat is ránk hárult: 
a versenyfeladatok összeállítása, a fi-
zika, a kémia és a biológia tárgyában 
minden évfolyam részére feladatok-
kal és versenyfeladatként kísérletek-
kel; a feladatok sokszorosítása; a 
díjazás; a versenyzők étkeztetése – a 
vendégek megérkezésekor a forró 
tea, keksz, majd ebéd. A felügyelet 
is a szervező iskolára hárul, és min-
den, ami ezzel jár. Ezen a fordulón a 
Baróti Szabó Dávid Középiskola, 
a Mikes Kelemen Főgimnázium 
Sepsiszentgyörgyről, a Nagy Mó-
zes Gimnázium Kézdivásárhelyről, 
a brassói Áprily Lajos Főgimnázi-
um, valamint a helyi Gábor Áron 
Szakközépiskola vett részt. Jelen 
volt a baróti Gaál Mózes Általános 
Iskola csapata, az Áprily, a Mikes 
és a Nagy Mózes középiskolák ál-
talános iskolai tagozata egy-egy 
csapattal, és képviseltette magát 
városunkból a két általános iskola: 
a Tamási Áron és a Mártonffi János 
Általános Iskola is. 

Maga a verseny két szakasz-
ban zajlott. A benevezett csapatok 
előzetesen elkészítettek egy-egy 
szakdolgozatot: az idei téma az 
ásványvizekkel volt kapcsolatos. 
Lakóhelyük vagy annak környéke 

ásványvizeit vették vizsgálat alá, 
méréseket végeztek és leírták a tu-
dományos kutatás pontosságának 
igényével. Ezeket a dolgozatokat a 
Sapientia Erdélyi Tudományegye-
tem csíkszeredai karának adjunktu-
sa, dr. ifj. Máthé István és M. Balázs 
Enikő bírálta és látta el szakvéle-
ménnyel. A legjobb dolgozatokat 
külön díjaztuk, de minden csapat 
kapott könyvjutalmat a Sapientia 
egyetem támogatásának is köszön-
hetően. 

A verseny megszervezésében és 
lebonyolításában tanáraink többsé-
ge és az alkalmazottak is részt vettek. 
Köszönet érte azoknak, akik a hívás-
ra igennel válaszoltak! 

Igaz, mindez nem valósulhatott 
volna meg anyagi támogatás nélkül. 
A budapesti Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. erdélyi irodájának oktatási 
szaktestületéhez benyújtott nyertes 
pályázatunk, a magyar nyelvű köz-
oktatás minőségét növelő regionális 
programokat célzó pályázat kategó-
riában lehetővé tette a verseny meg-
rendezését. Ezúton is megköszönjük 
a kapott támogatást. Hisszük, hogy 
jó célt szolgált(unk).

Máthé István,
szentegyháza

Természettudományi verseny

Kutyamese

Kedves negyedik osztályosok, 
kedves szülők!

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 időszak-
ban különös tekintettel a jelenlegi negyedikes, szeptembertől ötö-
dik osztályban tanuló gyerekek számára szervezünk.

A rendezvény lehetőséget kínál minden, iskolánk iránt érdeklő-
dő 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).

HARGITA MEGYE TANÁCSA  
Hargita Megyei Szociális 

és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Együttműködési program, olyan civilszervezetekkel, akik veszélyhelyzet-
ben lévő gyermekek és fiatalok jogainak védelme és érvényesítése területén 

tevékenykednek Hargita megyében a 2012-es évre” program keretében 
kiírt projektversenyre

1. Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Szociá-
lis és Gyermekjogvédelmi Igazgatóságon keresztül 

2. Pályázók: a törvényes rendelkezéseknek megfelelően létrehozott, nem 
profitorientált jogi személyek, egyesületek vagy alapítványok, amelyek a veszély-
helyzetben lévő gyermekek és fiatalok jogainak védelme és érvényesítése terüle-
tén tevékenykednek Hargita megye területén.

3. Vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni a következő tevékeny-
ségekre:

 a nappali szolgáltatások/központok és a közösségi szintű tanácsadó szolgál-
tatások működésének és fejlesztésének biztosítása;

 a családi elhagyás megelőzését célzó tevékenységek, a szociális és anyagi, 
pszichológiai vagy egészségügyi problémák miatt a nappali központokat/szol-
gáltatásokat igénybe vevő, nehéz helyzetben lévő vagy fogyatékkal élő, a család-
juktól való elszakadás veszélyének kitett gyermekek nappali gondozásának és 
napi 1-2-szeri étkeztetésének biztosítása; 

 az iskolaelhagyás megelőzését célzó tevékenységek és oktató programok 
szervezése nappali szolgáltatásokban/központokban, szakemberek irányításával, 
a gyermekek életkorának, szükségleteinek, fejlődési képességének megfelelően 
(támogatás a házi feladatok elvégzésében, az iskolai készségek kialakításának és 
fejlesztésének segítése, kreativitást fejlesztő tevékenységek stb.);

 újszülött gyermekek elhagyásának megelőzését célzó tevékenységek, az 
anya-gyermek páros számára;

 a nappali központok szolgáltatásaiban részesülő és a gyermekvédelmi rend-
szerben lévő fogyatékos gyermekek habilitációja és rehabilitációja érdekében 
szervezett tevékenységek és programok;

 szabadidős és szocializációs tevékenységek és programok szervezése 
olyan nehéz helyzetben lévő és/vagy fogyatékkal élő gyermekek számára, 
akik nappali szolgáltatásban részesülnek, illetve olyan gyermekek/fiatalok 
számára, akik a gyermekvédelmi rendszerben élnek; táborok, kirándulások, 
tapasztalatcserék, tehetségversenyek, előadások, kiállítások stb. szervezése és 
az azokon való részvétel;

 a gyermekvédelmi rendszerben lévő gyermekek és fiatalok számára, illetve 
a gyermekvédelmi rendszerből kikerült, veszélyhelyzetben lévő fiatalok számára, 
az önálló életre való felkészítést célzó tevékenységek szervezése olyan területeken, 
mint az egyéni fejlődés, a társadalmi és szakmai beilleszkedés, munkahely keresé-
se és megtartása;

 civilszervezetek támogatása, amelyek olyan családokat segítenek, ahol fo-
gyatékkal vagy súlyos betegséggel küzdő gyermekek élnek.

4. A 2012-es évre jováhagyott keret: 290 000 lej.
5. Egy projektre jóváhagyott maximális támogatás: 10 000 lej. A pro-

jektek maximális támogatása az összérték 90%-a lehet, 10%-ot a pályázó biz-
tosít önrészként.

6. A program kivitelezési periódusa: a 2012-es év.
7. A pályázatok leadásának helye és határideje: A pályázatot a Hargita Me-

gyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság titkárságán kell  letenni: 530140 
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 309-es szoba, illetve elektronikus formában is 
kérjük elküldeni a következő e-mail címre:  office@gyerekvedelemhr.ro

A pályázati javaslatok leadási határideje:
  I. kiírás: 2011. március 26., 15.00 óra; 
 II. kiírás: 2011. május 15., 15.00 óra.

8. A vissza nem térítendő támogatás igénylése: 

A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó dokumentációt, amely 
tartalmazza az Útmutatót és a Pályázati űrlapot, a Hargita Megyei Szo-
ciális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság székhelyén lehet igényelni, cím: 
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 310-es szoba, kapcsolattartó személy: 
Lukács Éva, telefon 0266–314711/1651, illetve elektronikus formában az 
office@gyerekvedelemhr.ro e-mail címen vagy letölthető az intézmény we-
boldaláról: www.gyerekvedelemhr.ro.
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Korrupciós bűncselekmények 
miatt első fokon három-három 
év letöltendő börtönbüntetés-
re ítélte a legfelsőbb bíróság 
tegnap Decebal Traian Remeş 
és Ioan Mureşan korábbi mező-
gazdasági minisztert. 

Első fokon ítéletet hozott a 
legfelsőbb bíróság a Májas-
hurka-ügyként elhíresült 

perben, fővádlottakként Dece bal 
Traian Remeş és Ioan Mu re şan 
volt mezőgazdasági miniszterek-
re egyenként három év letölten-
dő börtönbüntetést szabtak ki. 

Remeş és Mureşan ellen 2008-ban 
emelt vádat a Korrup cióellenes 
Ügyosztály (DNA) befolyással 
való visszaélés, megvesztegetés és 
korrupciós bűncselekmény miatt. 
A per másik vádlottját, Gheorghe 
Cior bă nagybányai üzletembert 
vesztegetésért ítélték egy év és hat 
hónap szabadságvesztésre, a bün-
tetés felfüggesztése mellett. 

Decebal Traian Remeş 2007-
ben mezőgazdasági miniszter 
volt, amikor egy ügyészségi vi-
deo felvétel nyilvánosságra ke-
rült. Ezen látható volt, amint az 
akkor még miniszteri tisztségben 

lévő Remeş egy üzletembernek 
ígérte meg, hogy vállalatának pá-
lyázatai előnyös elbírálásban ré-
szesülnek a minisztériumnál. A 
tárcavezető cserében élelmiszere-
ket és 15 ezer eurót fogadott el. 
Az élelmiszer májas hurka volt, 
ezért a központi sajtó „Májas-
hurka-dossziéként” aposztrofál-
ta a korrupciós ügyet. A tárcave-
zető a botrány kitörése nyomán 
lemondásra kényszerült.

Az ügybe közvetítőként Ioan 
Avram Mureşan is belekeveredett, 
aki 1997 és 2000 között volt tagja 
a kormánynak.

Az első fokú ítélet szerint 
Remeştől elkoboznak 1850 eu-
rót, ami az államkasszába fog 
kerülni, és a két volt miniszter-
nek a perköltségeket is meg kell 
téríteniük.

Remeş és Mureşan fellebbe-
zést nyújthat be, amelyet a legfel-
ső bíróság öt bíróból álló testülete 
fog megvizsgálni.

Január végén egyébként két 
év börtönbüntetésre ítélte szin-
tén első fokon Adrian Năstase 
volt miniszterelnököt a legfelső 
bíróság egy másik korrupciós 
perben, amely Năstase 2004-es 
kampányának finanszírozásáról 
szól.

Ország–világ
hirdetésekLeTöLTenDő böRTönbünTeTés KéT voLT MInIszTeRneK

3-3 évre ítélték 
Remeşt és Mureşant

politika

Decebal Traian Remeş és Ioan Mureşan. Ítélet született a 2008-tól folyó Májashurka-ügyben 

hargitanépe

Aranyóra szülésfelkészítőt tart a Csíki Anyák egyesülete 
Vitos Marika szülésznő, édesanya vezetésével Csíkszeredában,  

a várandósságuk 28-ik hetét betöltött édesanyák számára. 

Jelentkezni a 0745–515223-as telefonszámon lehet.
 Szeretettel várunk minden kismamát, édesanyát képzéseinkre!

Utcai zavargások csatazaja és 
könnygáz orrfacsaró bűze mel-
lett szavazta meg vasárnap a 
görög parlament az újabb gaz-
dasági megszorítócsomagot. 
Miközben a képviselők rábólin-
tottak a minimálbér-csökken-
tésre és 15 ezer közalkalmazott 
elbocsátására, hogy hozzájus-
sanak az újabb uniós segélyhez, 
az utcákon tízezrek tiltakoztak, 
háborús helyszínné változtatva 
a görög fővárost.

Hónapok óta nem ta-
pasztalt erőszak kísérte 
Athénban az újabb gö-

rög megszorítócsomagot. A gö-
rög parlament vasárnap fogadta 
el a nagyságrendileg hárommil-
liárd eurós újabb takarékossági 
programot. 

A parlamenti szavazást rend-
kívül heves utcai megmozdulások 
kísérték. A tervezett intézkedé-
sek, a 15 ezer közalkalmazott 
elbocsátása, a minimálbér húsz-
százalékos csökkentése havi hat-
száz euróra és a munkaerő-piaci 
szabályok liberalizálása ellen több 
mint százezer ember vonult az ut-
cára csak Athénban. Szalonikiben 

húszezres demonstrációt szervez-
tek, és voltak tüntetések többek 
között Korfun és Krétán is.

Az athéni tűzoltók hétfőn 
egész nap a romokat takarították 
az utcákról, és a még mindig füs-
tölgő épületeket locsolták. Leg-
alább 45 épület égett ki, köztük 
a főváros legrégebbi mozija. Kora 
reggel még mindig lehetett érezni 

a könnygáz orrfacsaró szagát az 
utcákon. A hivatalos jelentések 
szerint több mint 170 ember sé-
rült meg, köztük 106 rendőr. A 
hatóságok letartóztattak 74, és 
őrizetbe vettek további 92 embert. 
Több helyen kellett biztosítaniuk 
a tűzoltók munkáját is, miután 
egyes lángoló épületekhez nem 
engedték oda őket a tiltakozók. 

AThénI TünTeTéseK

A parlamentbe is beszivárgott a könnygáz

Álarcos athéni tüntető kővel dobálja a rendfenntartókat. Tűzbe jöttek



Hétfőn délután a női első ligá-
ban szereplő csapatok részére 
közgyűlést rendeztek, amely so-
rán eldőlt, hogy a Románia-kupa 
negyeddöntőjében a Marosvá-
sárhelyi FCM jutott a Szentegy-
házi Vasasnak, továbbá a tava-
szi idény kezdetét egy héttel 
kitolják a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok miatt.

Darvas Attila
darva.attila@hargitanepe.ro

Nem volt szerencséje a Szent
egyházi Vasas női első ligás 
csapatának a Románia

kupa hétfői sorsolásán, ugyanis a 
sorozat negyeddöntőjében a Ma
rosvásárhelyi FCM együttesét kapta 
ellenfélül. Az eredeti tervek szerint 
a kupa negyeddöntőjében odavis

szavágó mérkőzéseket rendeztek 
volna, ám a kedvezőtlen időjárás, 
illetve a zsúfolt program miatt csak 
egy összecsapáson dől el a tovább
jutó sorsa. A Szentegyházi Vasas – 
Marosvásárhelyi FCM mérkőzést 
Nagygalambfalván fogják meg
rendezni április 18án. A bajnoki 
pontvadászat az eredeti elképzelések 
szerint március 11én kellett volna 
kezdődjön, ám itt is változás történt. 
A hétfői megbeszélésen a tavaszi raj
tot egy héttel tolták, így az március 
18án fog elrajtolni. Az idei első 
fordulóban a Szentegyházi Vasas 
együttese Iaşiba fog látogatni, ahol 
a helyi CS Navobi lesz az ellenfele.

László Béla, a Vasas elnöke la
punknak kifejtette: „Sajnos a nagy 
havazás miatt nem tudunk meg
felelően készülni a bajnoki rajtra. 

Mindent megteszünk a megfelelő 
edzéslehetőségek megteremtése felé, 
de nagyon nehéz. A csapat jelen
leg Székelyudvarhelyen, a Septimia 
műgyepes pályáján készül, amolyan 
havas focival. Amint az idő engedi, 
felkészülési mérkőzést is játszanánk. 
A Szászrégeni Jövővel és a Marosvá
sárhelyi FCM együtteseivel ez le is 
van beszélve.”

Nagybányán fociztak
Nagybányán rendezték meg 

az U15ös korosztály számára az 
országos döntőt. A Szentegyházi 
Vasas lánylabdarúgócsapata a har
madik helyen végzett. A négy bene
vezett csapat – a rendező Nagybá
nya, a Szentegyházi Vasas mellett a 
Kolzosvári Olimpia és a Marosvásár
helyi FCM – kétkét körmérkőzést 
játszott, amely során mindenki ját
szott mindenkivel. A Vasas eredmé-
nyei: Vasas – Kolozsvár 1–2, 1–4; 
Vasas – Marosvásárhely 1–2, 0–2, 
Vasas – Nagybánya 2–0, 3–2. A baj
nokság végeredménye: 1. Kolozsvár, 
2. Marosvásárhely, 3. Szentegyháza, 
4. Nagybánya. A Vasasból Geréd 
Erika különdíjban részesült. 

A Vasas bajnoki bronzérmes 
csapata: kapus: Kajtár Linda; me-
zőnyjátékosok: Dénes Renáta, Geréd 
Erika, Krall Tímea, Szabó Adél, 
Bíró Enikő, Hajdó Nóra, Péter Kata. 
Edző: Székely János.

Sport
ElHalaSztották a Női FoCibajNokSág Rajtját

Marosvásárhely 
jutott a Vasasnak a kupában

hirDetések
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> Biatlon. Barcarozsnyón rendezték 
meg a sílövők Balkánbajnokságát. A Csík
szeredai ISK képviselői remekül szerepeltek. 
A felnőttek között Tófalvi Éva nem állt rajt
hoz, ugyanis ő Finnországban világkupa
futamon versenyzett. Az ISK ifi IIvel és ifi 
IIImal képviseltette magát. Eredmények: ifi 
II, lányok, sprint (6 km): Tófalvi Orsolya 2.; 
hosszú próba (10 km): Tófalvi Orsolya 10.; ifi 
III, lányok, hosszú próba (10 km): Búzás Do
rottya 1., Rácz Renáta 2., Főcze Bernadett 
5., Nagy Annamária 6.; sprint (6 km): Búzás 
Dorottya 2., Főcze Bernadett 3., Rácz Rená
ta 5., Nagy Annamária 8.; fiúk, hosszú próba 
(12,5 km): Gegő Hunor 1., Kristó Róbert 

2.; sprint (7,5 km): Gegő Hunor 1., Crăciun 
Richárd 4., Kristó Róbert 8; vegyes váltó (2 x 
6 + 2 x 7,5): 1. Csíkszeredai ISK I. (Búzás, 
Főcze, Crăciun, Gegő), 2. Csíkszeredai ISK 
II. (Rácz, Nagy, Kristó, Koncsag Tamás), 3. 
Nagybányai ISK.

> Bajnokok Ligája. Ma este további 
két mérkőzést rendeznek a labdarúgó Baj
nokok Ligája nyolcaddöntőjében. 19 órától 
a Szenpétervári Zenit – Benfica mérkőzést, 
míg 21.45től az AC Milan – Arsenal talál
kozót rendezik. Utóbbi találkozót a múlt 
esztendőben a világ legjobb sípmesterének 
megválasztott Kassai Viktor vezeti.

> Kézilabda. Kisorsolták tegnap a női 
EHFkupa és a KEKkupa negyeddöntőinek 
párosításait. Ez alapján a KEKben a Ferenc
város az orosz Zvezda Zevenyigoroddal, míg 
a Debrecen a dán Viborggal kell megküzdjön 
az elődöntőbe jutásért. Az EHFkupában a 
Zilahi HC a francia Nimes együttesét kap
ta ellenfélül. A párharcok első mérkőzéseit 
március 3án vagy 4én, a visszavágókat 10
én vagy 11én rendezik.

> Megyei kézilabda. Hétvégén befe
jeződött a megyei férfikézilabdabajnok
ság alapszakasza. Ez alapján a következő 
gárdák jutottak a bajnokság rájátszásába: 

Székelykeresztúri Egyesülés, SZKC Öreg
fiúk, Székelyudvarhelyi Partizán, Gyer gyó
remetei Kereszthegy, Gyergyóditrói Auto
Tig, Gyergyószárhegy. Az állás: 1. Bástya 8 
pont, 2. Öregfiúk 5, 3. Ditró 4, 4. Kereszt
úr 4, 5. Partizán 3, 6. Remete 0.

> Futsal. Két vereséggel kezdték a má
sodik liga küzdelmeit a Székelyudvarhelyi 
IPSE és a Gyergyószentmiklósi Inter együt
tesei. A Iaşiban megrendezett tornán az 
IPSE a házigazda Studenţesctől 5–3ra, míg 
a Turnu Măgureletől 3–1re kapott ki. Az 
Inter a City’US IItől 14–4re, míg a Futsal 
Ceahlăultól 8–0ra kapott ki.hí
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Hargita Megye Sport és If
júsági Igazgatósága, a Ro
mán Olimpiai Akadémia 

Hargita Megyei Kirendeltsége és 
a nagykanizsai Európai Sport Ha

gyományőrző Egyesület vetélkedőt 
szervez január–március időszakban.

A vetélkedőt a lapunkban meg
jelenő kérdések képezik, a válaszo
kat postán vagy személyesen a Har

gita Megyei Sport és Ifjúsági Igaz
gatósághoz kell eljuttatni (Csíksze
reda, Hősök utca 7. szám).

a 6. forduló kérdései
1. Melyik olimpián vett részt 

először a magyar labdarúgócsa
pat?

2. Melyik olimpián nyertek 
először aranyat a magyar kajak
kenusok?

3. Ki szerezte 1968ban, Me
xikóban a legtöbb érmet?

4. Melyik olimpiai bajnokról 
van egy város elnevezve?

5. Ki vitte a kínai zászlót a pe
kingi olimpia megnyitóján?

Sporttörténeti vetélkedő

Sporttörténeti vetélkedő, 4. forduló 2012. február 15.

A megfejtéseket 2012. február 20-ig kell beküldeni a hargita Megyei sport- és ifjúsági igaz-
gatóság – Csíkszereda, Hősök utca 7. szám, postai irányítószám 530132 – címére.

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

"

A harmadik helyezett Vasas (sötétben) és a második vásárhelyi csapat



2012. február 15., szerda  | 13. oldal 

lakás
ELADÓ 2 szobás, III. emeleti tömb

házlakás saját hőközponttal és kémé
nyes Ariston-kazán. Telefon: 0746–
093338, 0266–335218.

ELADÓ Újszentes központjában 
két családi ház összesen 13 szobával, 
5 fürdőszobával, 3 konyhával, 1151 
m2 telekkel. Telefon: 0721–173621. 
(21322)

KIADÓ garzonlakás Csíkszeredá
ban, a Szív utca 7. szám alatt. Telefon: 
0723–591290, 0721–560988. (21298)

ELADÓ 2008-ban épített legkeve
sebb 170 m2-es családi ház, öt szobá
val, fürdőszobával, terasszal, garázs
zsal, két fedett terasszal, saját fatüze
lésű hőközponttal, rendezett udvarral 
Csíkszeredában. Ára: 49 000 euró. 
Telefon: 0744–783218. (21309)

KIADÓ március 1-jétől bútorozott, 
I. osztályú garzonlakás Csíkszeredá
ban, a Hadsereg Háza mellett. Telefon: 
0745–318234. (21314)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, I. eme
leti lakás a Csíkszereda központjában, 
termopán ablakokkal, remek beosztás
sal. Telefon: 0728–896224. (21293)

ELADÓ Székelyudvarhely szom bat-
falvi részén téglából épült, hő szigetelt, 
emeletes családi ház. Lent nagy nap
pali, konyha, ebédlő, kamra, fürdő, 
kazánház, terasz, fent tágas előtér, há
rom szoba, vécé, nagy fürdőszoba, ru
határ. Csendes környezet, 16 ár telek, 
két kocsi beálló, fásszín, kutyaudvar, 
veteményes. Csak komoly érdeklődők 
hívjanak! Nézze meg, tegyen ajánla
tot! Telefon: 0745–351089.

ELADÓ I. osztályú, jól fűtött, fris
sen felújított, tágas garzonlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0741–504768. 
(21299)

ELADÓ Csíkszeredában I. emeleti, 
2 szobás lakás a Nicolae Băl ces cu ut
cában (központi zóna). Telefon: 0747–
552627, 0747–552627. (21245)

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
II. emeleti, 2 szobás, saját kazán nal 
rendelkező lakás a Testvériség sugárút 
4. szám alatt (a rendőrség mellett). Te
lefon: 0749–520550. (21285)

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

KIADÓ Csíkszeredában 30 m2 

irodai munkára alkalmas felület a tör
vényszék közelében, a Petrom benzin
kút mellett. Telefon: 0744–600542.

ELADÓ 2 szobás lakás Csíkszere
dában, a Temesvári sugárút 40. szám 
alatt. Telefon: 0749–059531.

ELADÓ ház Csíkszentkirályon. Te
lefon: 0743–140661, 140659.

telek
ELADÓ 20 ár bekerített belterület 

Csíkszentléleken (villanyáram, víz). Te
lefon: 0755–506597.

jármű
ELADÓ 45 LE traktor kitűnő állapot

ban – ára: 13 000 lej; Fiat traktor mo
torhibával – 8600 lej; U 650-es traktor 
– 16 000 lej. Telefon: 0752–135883.

ELADÓK 1983-as évjáratú Mitsubi
shi Colt 1.4-es, benzines bontott alkat
részek A–Z-ig. Telefon: 0266–363362, 
0753–420858.

ELADÓ 1995-ös évjáratú Ford Escort 
1.4, benzines, magyar iratokkal. Irányár: 
600 euró. Telefon: 0744–109145.

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

ELADÓ 2000-es évjáratú Dacia 
1310-es, 2013-ig érvényes műszaki
val, minden illeték kifizetve, belül is 
nagyon szép állapotban, rozsdamente
sen. Irányár: 850 euró. 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. Vál
lalom a beíratást is vagy bármilyen 
vizsgáztatást. Telefon: 0266–334468, 
0721–773479. (21311)

ELADÓ Opel Zafira 1.6-os motor
ral, Euro 4-es, frissen behozva, kevés 
illetékkel, nagyon szép, karc- és rozs
damentes állapotban, szép festéssel. 
Extrák: ABS, szervo, elektromos abla
kok, központi zár, klíma, bordkomputer, 
eredeti kilométerben, nyolc légzsákkal 
stb. Irányár: 3650 euró. Vállalom a be
íratást is vagy bármilyen vizsgáztatást. 
Telefon: 0266–334468, 0721–773479. 
(21311)

ELADÓ 2002-es évjáratú Peugeot 
Boxer 2000 HDi motorral (duba), forga
lomba beírva, alkatrésznek. Irányár: 1700 
euró. Telefon: 0744–109145. (21312)

ELADÓ Ford 3000 fülkés traktor, 
homlokrakodó kitűnő állapotban ga
ranciával, új gumikkal. Beszámítok 25-
30 éves személyautót, valamint EL
ADÓ sárgarépa és vetőmagburgonya. 
Telefon: 0727–874009, 0749–155155. 
(21222)

vegyes

Hálásan köszönjük minden fá
radtságot nem ismerő embernek, 
hogy a február 6-i, csíkmadarasi 
gázrobbanásos baleset helyszínén, 
a tűzoltásban, a károk helyreállításá
ban, illetve anyagi hozzájárulásukkal 
segítettek. Isten fizesse! A Bálint és 
a Both család. (21323)

ELADÓ étkezési burgonya. Tele
fon: 0744–285332, 0746–244256. 
(21317)

ELADÓ 350 kg-os, legelős bi
kaborjú, valamint Carpaţi hátsóhíd, 
szekrény, reduktor, gardányok, 651-es 
oldalgrup. Telefon: 0266–331818.

ELADÓ 100 kg-os disznó, körka
szák, homlokrakodó, 445-ös traktorra 
széles kerék felnistől. Telefon: 0741–
105111.

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

tanfolyam
Vegyen részt a most induló köny

velőképzésen Csíkszeredában, a Krea
tív 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.

szolgáltatás
RENDELHETŐ friss házi véres-má

jas, kocsonya, kolbász, sza lon na, füstölt 
oldalas, sonka, csá szár sza lon na, kenő
májas, zsír, disz nófősajt, töpörtyű. Tele
fon: 0744–519433 (Szé kely ud varhely).

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk drága 
édesanyánk,

özv. GERGELY JENŐNÉ
Ráduly Anna

halálának 6. hónapjában. Az engeszte
lő szentmise február 18-án 18 órakor 
lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen
des! Gyászoló hozzátartozói. (21320)

„Egy ember addig él,
amíg emlékezünk rá.”

Szeretettel emlékezünk

id. SALAMON IMRE
nyug. tanítóra

halálának 13. évfordulóján. Szeret
tei. (21207)

elhalálozás

Hirdetések

Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét,
áldd meg, Atyám,
s mi köszönjük, hogy ő lehetett
a mi édesanyánk, nagymamánk.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a családjáért aggó-
dó és őket mindig ha-
zaváró drága jó fele-
ség, édesanya, anyós, 
anyatárs, nagymama, 
dédmama, rokon és jó 
szomszéd,

BIRÓ DOMOKOSNÉ
Horváth Julianna

szerető szíve életének 80. évé-
ben, türelemmel viselt betegség 
után megszűnt dobogni. Drága 
halottunkat február 16-án 10 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkmadarasi ravatalozóból a he-
lyi temetőbe. Fájó szívvel búcsú-
zunk tőled és emlékedet örökre 
szívünkbe zárjuk. Nyugodjál bé-
kességben! A gyászoló család.

Megtört szívünk mély fájdal-
mával tudatjuk, hogy a drága kicsi 
gyermekünk, unokánk, unokatest-
vérünk, rokonunk és ismerős,

ifj. VITOS BALÁZS

életének 6. hónapjában, 2012. feb-
ruár 14-én reggel 8.30 órakor drága 
kicsi szíve megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait febru-
ár 16-án délben 12 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszentkirályi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Em-
léked örökké megmarad szívünk-
ben. Pihenj csendesen! Gyászoló 
családja – Csíkszentkirály.

hargitanépe

HARGITA MEGYE TANÁCSA
HARGITA MEGYEI MŰVÉSZETI NÉPISKOLA

Virágkötő- és gyöngyfűzőtanfolyam indul.
A Hargita Megyei Művészeti Népiskola a Formator Egyesülettel és a Fia-

tal Művészek Egyesületével közösen gyöngyfűző- és virágkötő-tanfolyamot 
szervez.

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

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

A TROPICAL Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyergyóalfalu 127. szám alatt található 
áruszállítási egység működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési el-
járást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi 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.

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2012-es évre

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

tén ifjúsági tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, szervezetek 
és egyházak.

A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 90 000 lej.
Bővebb információ: kapcsolattartó személy – Silló Csilla Mária, te-

lefon: 0266–207700/1308, e-mail: sillocsilla@hargitamegye.ro, valamint 
a www.hargitamegye.ro honlapon, a következő link alatt: http://www.
hargitamegye.ro/palyazatok

Csíkmadaras Önkormányzata
Csíkmadaras 193. szám alatti székhellyel értesíti az érintett nyilvánosságot, 
hogy a Nagy Madaras és Kis Madaras erdei utak feljavítása című tervét, a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2012. 
február 14-én döntésterveztet hozott (nem szükséges környezeti hatástanul-
mány és természetvédelmi hatásfelmérés elkészítése).

 A döntes tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között vagy a 
www.apmhr.ro honlapon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hírdetéstől 
számított 5 napon belül nyújthattják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (fax: 0266–310041, email: office@apmhr.anpm.ro).

Pályázat a ditrói Jézus Szíve Plébániatemplom  
hajójának belső restaurálására

1. A Ditrói Római Katolikus Plébánia egyháztanácsa pályázatot hirdet 
a Jézus Szíve-templom hajója belső falainak restaurálására. A pályázaton 
minden erdélyi és külföldi cég részt vehet, amelynek ilyen jellegű munkára 
felhatalmazása van, és a kivitelezéshez biztosítja az állványzatot.

2. A restaurálási tervet és a devízt 2012. március 10-ig kell leadni a 
Ditrói Római Katolikus Plébánián.

Érdeklődni lehet a 0740–554221-es 
vagy a 0266–353198-as telefonszámokon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Fájó szívvel emlé
kezünk 2004. február 
15-re,

RÁCZ LEVENTE

halálának 8. évfordulóján. Emlé
ke szívünkben örökre megmarad. 
(21307)

Munka Izraelben!
Sürgősen keresünk  

40–50 év közötti asszonyokat 
idős emberek mellé 

gondozónak, házvezetőnőnek 
Izraelbe. 

Érdeklődni a 0752–648243-as 
telefonszámon 

vagy székhelyünkön lehet:
Sepsiszentgyörgy,  
Olt uca 17. szám,  

naponta 10–14 óra között.
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hirdetések

Sport

> Kutyaszánhúzás. A remetei Forfun 
Egyesület három csapattal vett részt az olasz-
országi Tarvisióban rendezett Sprint Kutya-
szánhúzó Európa-bajnokságon. A viadalon 
14 országból összesen 119 versenyző állt 
rajthoz. A B1 kategóriában 6 huskys fogat-
tal Parajdi Zoltán a 14,1 km-es pályán a 12. 
helyen zárt, a C1 kategóriában, a 4 huskys 
fogatok között Kósa Ernő a 9 km-es távon a 
15. lett, míg a D1 kategóriában Erdély Sán-
dor (képünkön) 2 huskys fogattal a 9 km-es 
távon a 16. lett. A baláni Grosu Constantin 
a C2-es kategóriában 4 malamutos fogattal a 
8. helyen zárt. Az országok versenyén Romá-
nia a 12. helyen végzett.

> EL. A labdarúgó Európa Liga egyenes 
kieséses szakaszában a görög Olympiakosz 
1–0-ra nyert az orosz Rubin Kazany ven-
dégeként Moszkvában tegnap. A görögök 
kapuját a 74. percig Megyeri Balázs maga-
biztosan védte, akkor azonban egygólos 
előnynél büntetőt és kiállítást érően szabály-
talankodott. Cseréje, a rutinos Roy Carroll 
a tizenegyes hárításával mutatkozott be az 
Olympiakoszban, amely tíz fővel is meg 
tudta őrizni a korábban szerzett előnyét, 
és így viszonylag nyugodtan várhatja az 
egy hét múlva esedékes hazai visszavágót. 
A 16 közé jutásért: Rubin Kazany (orosz) – 
Olympiakosz (görög) 0–1 /David Fuster 

71./. A nap másik EL-találkozója a Braga 
(portugál) – Besiktas (török) mérkőzés lap-
zárta után ért véget.

> Tenisz. Szerbia legmagasabb állami ki-
tüntetését veheti át ma Novak Djokovics, a 
férfiteniszezők világranglista-vezetője. Borisz 
Tadics, az ország elnöke az indoklás szerint 
Szerbia képviseletében nyújtott különleges 
érdemeiért adományozza a Karadjordje 
Csillag Első Fokozata Érdemrendet a tavaly 
három Grand Slam-tornát nyert, s a januári 
Australian Openen is diadalmaskodó játé-
kosnak. A sztársportoló ma, a szerb államiság 
ünnepén kapja meg kitüntetését.hí
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Ezen a héten nem játszik 
mérkőzést a román első li-
gában a Székelyudvarhelyi 

KC férfi-kézilabdacsapata. A 
műsor szerint ezen a hétvégén 
a Bukaresti CSM lett volna el-
lenfelük. Ezt a találkozót jövő 
hétre ütemezték át, a fővárosi 
összecsapás után haza sem megy 
a gárda. A Bukaresti CSM elleni 
párharcot február 23-án, csütör-
tökön rendezik 18 órától. Mivel 
a Székelyudvarhelyi KC-nak két 

egymás utáni idegenbeli mérkőzé-
se következik a sorban, a Dinamo 
Călăraşi elleni bajnokit február 
26-án játssza. A két mérkőzés kö-
zött a csapat haza sem utazik. Ad-
dig is a legközelebb február 18-án, 
szombaton 17 óra 30 perctől az 
EHF-kupa legjobb 16-os mező-
nyében a német Göppingent lát-
ják vendégül az udvarhelyi fiúk. 
Mint ismeretes, az első összecsa-
páson Németországban az SZKC 
11 gólos vereséget szenvedett.

SZKC

Két bajnoki jövő héten

Csíkszentimrén rendezték 
meg vasárnap az orszá-
gos jégkorongbajnokság 

U10-es korosztályának negyedik 
fordulóját. A tornán nyolc csapat – 
Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek, 
Kézdivásárhely KSE két csapattal, 
a Csíkszereda ISK két csapattal, a 
Csíkszeredai Sportklub két csapattal 
és a házigazda Csíkszentimrei Sasok 
– vett részt a sándorszegi szabadtéri 
pályán. Kencse Előd, a község pol-
gármestere köszöntőjében kiemelte, 
hogy Csíkszentimre nem volt még 
házigazdája országos bajnokságnak, 
és reményét fejezte ki, hogy ez egy 
jelzésszerű rendezvény, hisz elindult 
az utánpótlás-nevelés a községben. 
Ebben a korosztályban az eredmé-
nyeket nem jegyzik, a gyakorlás a 
fontos. A házigazda kishokisokon 
most járt először felszerelés, amit a 
hazai jégkorongszövetség biztosított 
a rendező csapatnak. A szervezők a 
csapatokat emlékkupával, a 120 kis-
hokist pedig emléklappal és éremmel 
jutalmazták. A rendezvény létre-
jöttét Csíkszentimre Polgármesteri 
Hivatala, valamint a Csíkszentimrei 
Közbirtokosság támogatta.

Gyergyóban is 
tornát rendeztek
A gyergyószentmiklósi műjégpá-

lyán rendezték az elmúlt hétvégén az 
U14-es Szuperliga második körmér-
kőzéses tornáját, a két csíki csapat 
összecsapására azonban Csíkszeredá-
ban került sor. A tornán az AMHG 
Bukarest csapata az időjárási körül-
mények miatt nem tudott elutazni. 
Eredmények: ISK–HSC II Csík-
szereda – Brassói Corona 1–6, ISK–
HSC II – Gyergyószentmiklósi ISK 
0–11, ISK–HSC I – Corona 10–1, 
Gyergyói ISK – Olimpia Ploieşti 
12–0, ISK–HSC II – ISK–HSC 
II 15–1, Corona – Gyergyói ISK 
5–8, ISK–HSC I – Olimpia 5–1, 
Corona – Olimpia 12–3, ISK–HSC 
II – Olimpia 18–1, Gyergyói ISK – 
ISK–HSC I 4–5. A következő tor-
nának Csíkszereda lesz a házigazdája 
március 9. és 13. között.

Hokioktatás gyerekeknek
Április 8-ig minden kedden, 

csütörtökön 18 és 19 óra között, 
valamint szombatonként 10 és 11 
óra között jégkorongoktatást tarta-
nak a csíkkarcfalvi műjégpályán. Az 

oktatásra nyolcéves korig várják a 
gyerekeket, az edzés ingyenes, a ta-
noncoknak viszont korcsolyával, és 
amennyiben van, akkor fejvédővel 
és hokibottal jelentkezhetnek szü-
lők kíséretében a megadott helyszí-
nen. A program célja, hogy mind a 
szülőknek, mind a gyermekeknek 
segítsenek megtenni az első lépést a 
jégkorong felé. Az edzések során a 
gyerekek megtapasztalhatják, hogy 
a hoki nemcsak egy jó szórakozási 
lehetőség, sokkal több annál: gyors, 
izgalmas, igazi közönségszórakoz-
tató játék, amely céltudatos, maga-
biztos, őszinte emberré nevel, és a 
szóbeszéddel ellentétben egyáltalán 
nem veszélyes. A programra jelent-
kezni és érdeklődni a 0756–686868 
telefonszámon lehet.

Elmaradnak 
a galaci meccsek
A hazai jégkorongszövetség köz-

lése szerint a felnőtt országos baj-
nokság selejtezőcsoportjában teg-
napra és mára kiírt Dunărea – Bras-
sói Corona Fenestela 68 találkozók 
elmaradnak, mivel a barcaságiak az 
időjárási körülmények miatt nem 
tudtak elutazni Galacra. A tegnapi 
Steaua – Progym találkozó lapzárta 
után ért véget, ma a két csapat 17 
órától újra megmérkőzik a fővárosi 
Mihai Flamaropol Műjégpályán.

Kezdődik 
a MOL Liga-döntő
Ma este rendezik a MOL Liga 

döntőjének első mérkőzését. Duna-
újvárosban a Dab.Docler ma 19 órá-
tól fogadja a Miskolci Jegesmedvék 
csapatát, az egyik fél negyedik sikeré-
ig tartó párharc második találkozóját 
holnap, szintén Újvárosban 19.15-
től játsszák. A sorozat harmadik és 
negyedik összecsapásának vasárnap, 
illetve hétfőn Miskolc ad otthont.

Újra jégkorongoztak a csíkszentimrei pályán

Csíkszentimrén hokiztak

Váltóban is arany jutott. Újabb aranyérmet szerzett az or-
szágos sítájfutóbajnokságon a Csíkszeredai Városi Sportklub. A 
Suciu Simion, Csúcs Klaus és Szép Zoltán alkotta csíkszeredai trió a 
váltók versenyében szerezte meg az ob utolsó aranyérmét. A csíksze-
redai sportolók a Szörényordason rendezett országos bajnokságon 
összesen tizenkét aranyérmet szereztek.



Napról napra
szabadidő

ma

Szerda
Az év 46. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 320. Napnyugta ma 17.43-kor, 
napkelte holnap 7.17-kor.

Isten éltesse
Georgina és Kolos nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A görög–latin eredetű Georgina jelen-

tése: földműves, gazdálkodó, dália, míg a 
német–latin–magyar eredetű Kolos iskolá-
hoz tartozót, tanítót, tanulót jelent.

Február 15-én történt
1637. III. Ferdinánd Habsburg-házi ma-

gyar király trónra lépett.

Február 15-én született
1368. Luxemburgi Zsigmond magyar 

király és német–római császár
1710. XV. Lajos francia király
1808. Karl Friedrich Lessing német táj- 

és történeti festő
1898. Antonio de Curtis Toto olasz szí-

nész, filmszínész

Február 15-én halt meg
1637. II. Ferdinánd Habsburg-házi ma-

gyar király, Csehország királya, német–ró-
mai császár

1680. Jan Swammerdam holland termé-
szettudós, a mikroszkópos vizsgálat egyik 
első alkalmazója

1988. Richard Feynman Nobel-díjas 
amerikai fizikus

miben segíthetünk? 

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja Csomóss Mik-
lós, a Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelőség helyettes főfelügyelője. A műsor 
témái: mit és hol vásároljunk, mit tegyünk, 
ha lejárt szavatosságú terméket vásárolunk, 
vagy elégedetlenek vagyunk egy szolgáltatás 
minőségével? A műsorba a hallgatók is bekap-
csolódhatnak a következő elérhetőségeken: 
a 0265–307777-es vagy a 0365–424433-as 
telefonszámokon, illetve a 0755–044519-es 
SMS-számon, valamint a mibensegithetunk@
marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen. Műsor-
vezető: Agyagási Levente.

felhívás

Megváltozott a Hargita Megyei Munka-
erő-elhelyezési Ügynökség munkaprogramja. 
Mától munkanapokon, hétfőtől péntekig 8 és 
16 óra között tartanak nyitva. Ez a munkaprog-
ram érvényes a csíkszeredai, székelyudvarhelyi, 
gyergyószentmiklósi, a maroshévíz és a szé-
kely keresztúri munkapontokra is.

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro
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Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az elofizetes@hargitanepe.ro címen, 
a postásoknál, a postahivatalokban, 
valamint banki átutalással. 
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programajánló

Színház
Holnap 19 órától a Csíki Játékszín az An-

tigoné-bérletes nézőinek játssza a nagysikerű 
Gazdag szegények című zenés vígszínművet. 
Az előadásra jegyeket is lehet váltani a szín-
ház jegypénztárában.

Lenyomat
Kísérleti jellegű projekttel áll elő az Ud-

varhely Táncműhely: három egyéni produk-
ciót készül bemutatni, melyeket a társulat 
egy-egy tagja készített úgy, hogy maguk 
az alkotók és előadók is egyben. Először 
Albert Éva Lenyomat című kétszemélyes 
stúdióelőadását lehet megtekinteni holnap 
este 7-től. A kortárs táncelőadás társalkotója 
Pál Levente, kettejüket dicséri a téma- és ze-
neválasztás, a koreográfia, a díszlet és jelmez 
és a fényeffektusok. 

Törökországi körutazás 
A Erdélyi Kárpát-Egyesület Csíkszéki 

Szakosztálya és a Sapientia – EMTE szer-
vezésében holnap 18 órától Törökországi 
körutazás címmel tart vetítettképes elő-
adást Partl Petra, Magyarország csíkszere-
dai konzulja az egyetem nagyaulájában.

Kabaréelőadás
A XX-on is nevetni fox címmel 20 év poli-

tikai kabaréinak legjavát, régi és új jeleneteket, 
dalokat mutat be a Gruppen-Hecc kabarétársu-
lat fennállásának 20. éves évfordulója alkalmá-
ból. Előadásukat Csíkszeredában szombaton 
17 és 20 órától, illetve vasárnap 17 és 20 órától 
láthatják a Szakszervezetek Művelődési Házá-
ban. Csíkszentimrén február 20-án 19 órától 
lépnek színpadra, míg Gyergyószentmiklóson 
február 24-én 17 és 20 órától a kultúrházban, 
majd Székelyudvarhelyen kísérhetik figyelem-
mel kabaréműsorukat február 28-án 17 és 20 
órától a helyi művelődési házban.

*
A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat 

Nyakig pácban című zenés kabaréműsorával 
Székelykeresztúron lép színpadra a Művelő-
dési Házban holnap 19 órától, Csíkkarcfalván 
pedig pénteken 19 órától láthatják előadásukat 
szintén a helyi művelődési házban.

Szonátaest
Péter Ernő (hegedű – Csíkszereda) és 

Marius Popescu (zongora – Kolozsvár) ad 
szonátaestet Csíkszeredában, a Nagy István 
Művészeti Szakközépiskola aulájában hét-
főn 18 órától. Műsoron: Wolfgang Amadeus 
Mozart – F-dúr szonáta kv 377; Ludwig van 
Beethoven – F-dúr Tavasz-szonáta op. 24; 
Johannes Brahms – G-dúr szonáta op. 78. 
Szervezők: Csíkszereda Polgármesteri Hiva-
tala és Városi Tanácsa, illetve a Csíki Kamara-
zenekar Egyesület.

Farsangi buli 
Ma este 22.30-tól farsangi buli lesz a csíksze-

redai Ami Klubban. A jelmezben érkezőknek 
ingyenes a belépés, illetve nyeremények is várják 
a résztvevőket.
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Az utazás divatja

Albert Ildikó csíkszeredai pszichológus Az utazás di-
vatja című könyvét mutatják be holnap 17.30-tól 
Gyergyószentmiklóson, a Városi Könyvtár emeleti 

előadótermében (Kossuth Lajos utca 25. szám). A rendez-
vény házigazdája Kisné Portik Irén, a könyvtár igazgatónője. 
A könyvet ismerteti és a szerzővel beszélget: Sarány István 
publicista. A kötetet pénteken 17 órától Gyergyóremetén is 
bemutatják a Fráter György Általános Iskola dísztermében. 
A rendezvény házigazdája Papp Mihály iskolaigazgató. A be-
mutató után megvásárolható a könyv, ára 22 lej.  Szervezők: 
Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ, 
Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár.

Zsigmond Győző: Népi gombászat 
a Székelyföldön

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

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

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

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

– Szabó úr, szeretné, ha letelne a büntetése?
– Én ugyan nem. Ugyanis életfogytiglanra ítéltek.

 www.parapista.com 
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Edző evőeszközkészlet 
2 kilós kanállal

Izmosító evőeszközkészlettel rukkolt ki 
egy brit cég: a kés, villa, kanál együtte-
sen 4 kilót nyom.
Az újító a Firebox nevű vállalat. Kése és 

villája egyaránt 1-1 kilós, kanala pedig ket-
tő, azaz egymagában olyan nehéz, mint egy 
32 darabos, hagyományos, rozsdamentes 
acélból készült evőeszközkészlet. A súly-
zós készlet 90 fontba (kb. 455 lejbe) kerül. 
A cég elsősorban azokra számít vevőként, 
akik a testedzés megszállottjai és humorral 
megáldottak.

A brit Metro újság megkérdezett egy 
fitneszszakértőt, aki szerint a súlyos készlet 
eredményessége nagyban függ attól, hogy 
mi van a villa hegyén: kalóriában gazdag 
vagy visszafogott étek. Hozzátette, hogy 

mindazonáltal már az is eredmény, ha az 
emberek a súlyzós evőeszközök apropóján 
beszélni kezdenek a testedzésről, és esetleg 
tudatosul bennük annak fontossága.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A változóan felhős égből a hegyvidéken 
többfelé lehet havazás, hószállingózás és több-
nyire mérsékelt lesz a változó irányú szél.

A fotót Plosz Zoltán készítette (2011-es Arc-élek pályázat). Címe: Merengés
Sokak szájából és sokszor hangzik el a 

keserű megállapítás, hogy manapság nem 
lehet, nem szabad és nem jó bízni senkiben. 
Még saját magunkban sem. Miközben erről 
beszélünk, észre sem vesszük, hogy bizal-
munk jeléül, aggodalmak nélkül ülünk fel a 
tömegközlekedési eszközökre, eszünkbe nem 
jut megkérdőjelezni, vajon bízhatunk-e a so-
főrben, a mozdonyvezetőben, pilótában, ha-
jóskapitányban, épen, egészségesen érjük-e el 
desztinációnkat. Ugyanilyen gyermeki biza-
lommal hallgatjuk és fogadjuk meg orvosunk 
és gyógyszerészünk tanácsát, tiszteljük annyi-
ra a tudását, hogy akár mérget is adhatna kis 
dózisban, azt is bevennénk. Bízunk a pékek-
ben, szakácsokban, cukrászokban, laboratóri-
umi vizsgálat nélkül fogadjuk el édesanyánk 
főztjét is. A földből felbuzogó borvizet is azzal 

a hittel és meggyőződéssel fogyasztjuk, hogy az 
nekünk jó. Persze néha felröppennek pletykák, 
hogy ettől már rég halottak kellene legyünk, 
de bízunk mi a természetben is. A túlvilág 
ígéretével kecsegtető egyház(ak)ban is bizodal-
munk van, a víz-gáz-áram-szolgáltatókban 
nem különben, tanítóinkban, nevelőinkben, 
politikusainkban, és így tovább, és így tovább. 
Rendesen csalódottak tudunk lenni, ha vala-
melyik bizalmasunk nem az elvárásoknak 
megfelelően működik.

Amikor meghökkentő ez az ősbizalom, 
gyermeki naivság, az, amikor telefont szorít-
va a fülünkre dobbantunk a gyalogátjárón. 
Szét sem nézve, gyenge karosszériánkért per-
cig sem aggódva. Pedig utolsó mondatként is 
röhejesen hangzik: Drágám, épp most léptem 
rá az átjáróra...

Fő a bizalom
       villanás n Darvas Beáta

skandi  KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.február15.

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

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