
Magyari Hunor – a Mindenes, a fényképész, a buszrajongó

Az Ikarus-megszállott 
templomfotós

a hétköznapokban a székelyudvarhelyi református diákotthon mindenese, 
szabadidejében pedig templomokat fotóz. nem is keveset, az elmúlt tíz év alatt több mint 

négyszáz erdélyi református templomot örökített meg. fényképei igényes kiadványok 
alappillérei – ő Magyari Hunor, akit barátai Ikarus-rajongóként is ismernek: gyerekkori 

álmának engedve tömbházlakásában egy busz első, ajtós orrát rendezte be otthoni 
munkapontként. > 4. oldal

hirdetések
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a költőre eMlékeztek

Bearanyozódott 
a tegnapi nap

Negyedik alkalommal szer-
vezte meg idén a 

Mesemaratont a Hargita 
Megyei Hagyományőrzé-
si Forrásközpont és a Cimbora 
Gyermekek Klubja. 

Megalakult a Magyar 
ÁllaMpolgÁrok klubja 

Horthyról szóló 
előadással 
indítanak

Felbuzdulva a marosvá-
sárhelyi példán az 

udvarhelyszéki Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács 
is létrehozta a Magyar Állam-
polgárok Klubját.

Kettős 
letartóztatás 

Filmbe illő rendőrségi akció 
során sikerült elkapni 

azokat a székelyudvarhelyi 
személyeket tegnap délután, 
akik egy bögözi férfit fenyegettek 
és zsaroltak heteken keresztül.
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ikarus a lakásban. Otthoni munkapont fotó: bALáZs AttILA

hargitanépe 

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3467î
1 amerikai dollár Usd 3,3047ì
100 magyar forint hUF 1,5044ì

3ittasan, jogosítvány 
nélkül karambolozott 4Lezárult 

a szavazás3Sűrű hétvégének 
néz elébe az UFF

Az előrelátás hiánya
Az „előre nem látható nehéz-

ségek” gyakorta érvet képeznek egy 
adott munkálat elhúzódásának 
„megmagyarázására”. Megyénk-
ben is számos, közpénzből finan-
szírozott beruházás eseté-
ben volt ez tapasztalható. 
Hol a talaj szerkezetét, hol 
a vezetékeket, hol a sajátos viszo-
nyokat nem látták előre. 

3

     Hecser zoltán



Negyedik alkalommal szervez-
te meg idén a Mesemaratont a 
Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont és a Cimbo-
ra Gyermekek Klubja. A 2009-
ben útjára indított kezdemé-
nyezés folytatásaképpen teg-
nap hat európai ország száztíz 
településén csaknem tízezren 
tapasztalhatták meg az olvasás 
örömét.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Arany János halálának 130. 
évfordulója alkalmából 
a költő műveiből olvas-

hattak fel azok, akik részt vettek a 
Mesemaratonon. Az esemény teg-
napi beharangozójában száznégy 
települést említettünk, időközben 
ez a szám száztízre nőtt, de még ez 
sem tekinthető végleges adatnak, 
hisz mint László Judit, a forrásköz-
pont munkatársa és a mozgalom öt-
letgazdája elmondta, eddig is gyak-
ran előfordult, hogy az eseményt 
követően szereztek tudomást újabb 
helyszínekről. Így a felolvasók szá-
máról sem lehet még pontos szá-
mot mondani, kilencezernél min-
denesetre többre becsülik.

Az viszont már a visszajelzé-
sek összesítésekor kiderült, hogy 
a részvétel szempontjából az idei 
rendezvény messze felülmúlta a 
korábbiakat, az eddigi legsikere-
sebb, tavalyi felolvasáson négy 
ország negyvennyolc településén 
mintegy hatezren olvastak fel Jó-
kai műveiből.

Erdély a Mesemaraton 
hazája
Tegnap délután már kezdtek 

beérkezni a részvételi adatok azon 
településekről, ahol a felolvasást a 
délelőtti órákra időzítették. Bu-
dapesten például öt iskola csatla-
kozott az Arany János emlékének 
szentelt olvasónaphoz. Az Angol 
Tagozatos Általános Iskolában 
tanórákon is „jelen volt” a költő, 
hogy aztán délben az intézmény 
tornatermében 293 diák és 22 ta-
nár egyszerre olvassa fel a Mátyás 
anyja című balladát. A helyszínen 
jelen volt a helyi sajtó is, az Újpest 
TV felvételeket és riportot készí-
tett, a pedagógusok pedig élmény-
beszámolót kértek a diákoktól. 
Említést érdemel még Balatonfü-
red is, ahol a városi könyvtár mel-
lett az iskolákban is megszervez-

ték a felolvasást, és ahol – kedves 
gesztusként – a következőképpen 
népszerűsítették az eseményt: 
„Valamennyi résztvevő névre szó-
ló ajándékot kap a Mesemaraton 
hazájából, Erdélyből.”

Torlódás a könyvtárban
Bár nem hivatalosan, de tegnap 

Székelyudvarhely volt a magyar 
kultúra fővárosa és a városi könyv-
tár az esemény központja. Az épü-

letben délelőtt tíz és déli tizenkét 
óra között mozdulni sem lehetett, 
öt iskolás osztály látogatta meg az 
intézményt, egyszerre négy terem-
ben tartottak felolvasást. 

Szabó Károly, az intézmény 
igazgatója elmondta, hogy bár a 
torlódást senki sem szereti, még-
is öröm volt látni, amint egymást 
érik a gyerekek. Voltak időszakok, 
amikor a könyvtár amúgy tágas 
épülete igencsak szűknek bizo-

nyult, adott pillanatban ahhoz, 
hogy a gyerekek be tudjanak men-
ni, másoknak ki kellett jönni.

– Az eseménynek csak pozitív 
oldala van. Azok a fiatalok, akik 
esetleg eddig nem jártak nálunk, 
láthatták, itt nem eszünk embe-
reket vagy gyerekeket, hanem kel-
lemes környezetben lehet olvasni. 
Remélem, a jövőben még viszont-
látjuk őket – értékelt a könyvtár 
igazgatója.

2. oldal |  2012. február 16., csütörtök

Olvasónap a költő eMlékére

Bearanyozódott a tegnapi nap

Aranyt olvastak. Ezzel rekordot döntöttek  fotó: szász csaba

Sokszor halljuk azt, hogy egy 
jármű alul- vagy felülkormá-
nyozott. Mit jelent ez, és ho-
gyan érezzük vezetés közben? 
Főleg most, amikor nagyon 
csúszós az út?

Az alul-, illetve felülkormá-
nyozottság azt jelenti, miként 
viselkedik kanyarodás közben a 
jármű, az eleje vagy a fara akar 
kitörni, ebből kifolyólag a termé-
szetesnél nagyobb vagy kisebb 
íven akar haladni. Több tényező 
határozza meg, hogy egy autó 
miként illeszkedik e két csoport-
ba: a tengelyenkénti tömegmeg-
osztás, az első futómű szögelése, 
az út tapadása, oldalszél stb. A 
legnagyobb befolyása a tömeg-
megosztásnak van: egy front-
meghajtású autó első tengelyére 
a tömeg hatvan százaléka nehe-
zedik, a maradék negyven száza-
léka a hátsót terheli, így a jármű 
orra akar kitörni, azaz nagyobb 
íven közlekedne, ha hagynánk. 
Mivel nehezebben kanyarítható, 
így alulkormányozottságnak ne-
vezik a dolgot. A helyzet épp for-
dítva áll a farmotoros járgányok-
nál: ott a far akar kitörni, tehát 
kisebb íven akar a gép haladni, 
azaz jobban kanyarodik, tehát 
felülkormányozottnak mondják. 
Ilyen pl. a Porsche, de nem kell 
elfelejteni a régi Skodákat, bogár-
hátú Volkswageneket (amelyek-
ből a Porsche is származik), vagy 

a régi Fiatokat (500, 600, 850). 
Ezekkel télen vagy síkos úton 
művészet haladni, de az ínyencek 
kedvencei, főleg a Porsche, mert 
akár nyáron is ki lehet faroltatni, 
egyszerű gázadással, az erős mo-
tor miatt. 

A klasszikus meghajtás (mo-
tor-váltó elől, meghajtás, azaz 
differenciálmű hátul), vagy a 
transaxle megoldás (motor elől, 
váltó-difi hátul) valamelyest 
jobb, ha egy megfelelő súlyel-
oszlást érnek el vele. Ilyen pl. a 
BMW (főleg a 3-as széria), ahol 
majdnem ötven-hatvan százalé-
ka a megosztás, tehát semleges 
a viselkedés és remek a kanya-
rodási stabilitás (ami már nem 
olyan remek, az az ár, amit ezért 
az élvezetért fizetni kell). Ide még 
hozzáfűzném, hogy a BMW-k, a 
Nissan Syline avagy GTR egysze-
rűen elképesztők, ha driftről van 
szó. A motorból jövő kolosszális 
nyomaték száraz úton is kipörge-
ti a hátsó kerekeket, aztán mehet 
az adrenalin a rendszerbe...

Na de mit csináljon télen a 
családi autójával küszködő átlag-
ember? 

Először is: kanyar előtt már 
csak lassan, szépen, mint a csil-
lag az égen, csak úgy érdemes. 
Lassításkor ajánlatos a motor-
féket igénybe venni, azaz korán 
elengedni a gázt, esetenként 
visszakapcsolni, finom kuplung-
kiengedés mellett. Nem gázolni-

fékezni hirtelen és erőteljesen. 
Kanyarodás közben lehetőleg 

csak kormányozni kelljen, nem jó 
fékezéssel kavarni. Ha mégis kell, 
jó, ha van ABS, ez bizonyos kere-
tek között megtartja az első ke-
rekek irányíthatóságát, de azért 
csodákra nem képes, a fizika tör-
vényei itt is érvényesek. Ha nincs 
ABS, jöhet a PABS, azaz paraszt 
ABS: finoman nyomni a féket, 
majd elengedni, többször egymás 
után. Így még kormányozható 
marad a járgány, mert a kerekek 
nem blokkolnak. 

Amennyiben a frontmeghaj-
tású kocsi fara kitör, a kormányt 
a kitörés irányába kell korrigálni, 
a gáz elengedése mellett. Farmo-
toros, hátsó meghajtású autóknál 
éppen ellenkezőleg, finoman gá-
zolni kell. Ha a kocsi orra elbi-
tangol, mindent meg kell tenni 
a tapadás visszaállításáért: nem 
gáz, nem fék. Mindezt csak nyu-
godtan, kapkodás nélkül. 

Persze, nem kell elfelejteni, 
hogy a havas, csúszós, jeges utakon 
megengedett legnagyobb sebesség 
helységen belül 30, azon kívül 50 
km/h. Jó erre tekintettel lenni, de 
ha a buksza tele, az agy meg üres, 
akkor ezt sem kell betartani.

Vigyázzunk tehát magunk-
ra és egymásra, nehéz megállni, 
jobb előre óvatosnak lenni. És re-
méljük, hamarosan jön a tavasz.

Baló Jan-E. mérnök

Ne hagyja elveszni jövedelem-
adója 2%-át, fordítsa inkább a 
civil szervezetek javára, me-
lyekkel a Hargita Népe Udvar-
hely oldalain is megismerked-
het. A szervezetek bemutatóit, 
adatait várjuk az udvarhely@
hargitanepe.ro emailcímre.

Udvarhelyi Fiatal Fórum. 
Nem megy ki divatból!
Székelyudvarhelyi Ifjúsági 

Szövetség (SZISZ) néven ala-
kult. A jelenlegi Udvarhelyi Fi-
atal Fórum 1990 januárjában 
született, miután a ’89-es fordu-
lat lehetővé tette a demokratikus 
intézményrendszer és a civil tár-
sadalom szerveződéseinek hazai 
kialakulását. Több mint húsz 
év alatt az UFF-osok ifjúsági 
rendezvények sokaságát szervez-
ték, úttörő jellegű, értékteremtő 
és hagyományőrző rendezvé-
nyek sorát honosították meg 
Székelyudvarhelyen. Kulturális 
programok, amatőr színjátszó 
találkozók, szavalóestek, tábo-
rok, sport- és környezetvédel-
mi rendezvények, élő könyvtár, 
rendhagyó tanórák, városi gó-
lyabálok, Erdélyi Labdarúgó 
Diákkupák, Hóhányó Olimpi-
ák és persze a Székelyudvarhelyi 
Diáknapok megszervezése az ő 
nevükhöz fűződik. Megvalósí-
tásaik közül kiemelkedik, hogy 
itt működik, az UFF székhelyén 
a több éve megnyitott uniós 

tájékoztató központ egyetlen 
Hargita megyei irodája, melyet a 
Europe Direct program kereté-
ben az Európai Bizottság támo-
gat. 2012-ben az UFF-nak kö-
szönhetően Székelyudvarhelyen 
rendszeres ifjúsági program-
szolgáltatás, szervezett ifjúsági 
közéleti tevékenység létezik. A 
többször megújult szervezetnek 
sikerült egy olyan programcso-
magot kialakítania, amely egy-
aránt tartalmaz kisebb rendez-
vényeket és városi vagy erdélyi 
szintű, nagyobb programokat is. 
Tevékenységünkről, múltunkról 
bővebben olvashat a honlapun-
kon (www.uff.ro).

A 2%-os támogatások-
ból befolyt összeget az UFF 
a székelyudvarhelyi diákok 
körében évről évre növekvő 
tendenciát mutató dohányzási 
visszaszorítására fordítja. Prog-
ramjaink során többek között 
a dohányzás káros hatásaira ki-
élezett iskolai figyelemfelkeltő 
kampányokat, egészséges élet-
módra nevelő, városi rendez-
vényeket, a dohányzást vissza-
szorító médiakampányokat és 
tematikus kiadványok elkészí-
tését valósítjuk meg.

Forumul Tânăr din Odorhei – FTO
Cod Fiscal: 4612380

Cont bancar (IBAN): RO 18 BRDE 210 
SV01307702100

voláN kOrMányOzHatóság2% székelyudvarHelynek! 

Körkép
társadalom



Körkép
aktuális

Filmbe illő rendőrségi akció 
során sikerült elkapni azokat 
a személyeket tegnap délután, 
akik egy bögözi férfit fenyeget-
tek és zsaroltak heteken ke-
resztül.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Gheorghe Filip, a Hargi-
ta Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség sajtószóvivője 

tájékoztatta lapunkat, hogy teg-
nap délután, 4 óra 20 perc körül 
tettenérési akciót szerveztek a 
székelyudvarhelyi városi kórház 
környékén két zsarolással gyanú-
sított személy leleplezésére.

A korábbi nyomozások alap-
ján a két székelyudvarhelyi férfit, 
a 32 éves P. M.-et és a 28 éves P. 
L.-t azzal gyanúsították, hogy a 
25 éves B. L. bögözi lakost egy 
nagyobb  pénzösszeg kifizetésére 
kényszerítették, e célból soroza-
tosan fenyegették és zsarolták. In-
formációink szerint az érintettek 
közötti nézeteltérés a két gyanú-
sított és a bögözi férfi között ko-
rábban lezajlott autóvásárlásból 
ered.

A szerdai tettenérés alkalmá-
val több civil ruhás rendőr előbb 
P. M.-et, majd nem sokkal később 
P. L.-t is feltartóztatta, mindkét 
férfit őrizetbe vették.

Gheorghe Filip megyei rend-
őrségi szóvivő közölte, a gyanú-
sítottak ellen huszonnégy órás 
fogvatartási parancsot adtak ki, 
a hatóságok előzetes letartóztatá-
sukat fogják javasolni. Esetükben 
zsarolás megalapozott gyanújával 
folyik kivizsgálás, és amennyiben 
ez bizonyítást nyer, kettőtől hét 
évig terjedő börtönbüntetésre is 
ítélhetik őket. 

Meg nem erősített informá-
ciók szerint P. M. személygépko-
csiját a tettenérés után az udvar-
helyi rendőrörsre szállították, a 
helyi rendőrparancsnok, Nitica 
Constantin azonban ezt nem 
tudta megerősíteni.

Az Udvarhelyi Fiatal Fórum feb-
ruár 17–19. közötti hétvégén 
két rendezvénnyel készül. Útjá-
ra indul a Közéleti Vándortábor 
elnevezésű képzéssorozat, va-
lamint pénteken ismét megtart-
ják a Rendhagyó Tanórát.

Vass Orsolya

A Közéleti Vándortábor 
harminc résztvevővel kez-
dődik pénteken délután 

öt órakor a Gondűző étterem és 
szálloda konferenciatermében, 
ahol a civil szféra létezéséről, lé-
nyegéről és abban való hatékony 
szerepvállalásról tart interaktív 
képzést Szövérdfi-Szép Zoltán, 
a START Tanácsadó és Tovább-
képző Iroda munkatársa. 

A teljes hétvégén át zajló 
program célja, lévén első alkalom 
a négy hétvégés képzéssorozat-
ból, hogy a részvevők megismer-
jék egymást, játékosan és gyakor-
latiasan áttekintsék a civil szerve-
zetek működésének alapjait és az 
azokat működtető egyének, ön-
kéntesek motivációit, tevékeny-
ségét. A következő képzés már-
cius 9–11. között zajlik ugyanaz 
a helyszínen, de természetesen 
már más témával. Szabó Attila, 
a Más Rádió főszerkesztője és a 
MÜTF oktatója kommunikáció, 
médiakapcsolatok és közkapcso-
latok témában okítja a résztve-
vőket, majd március 30. és ápri-
lis elseje között Csáki Rozália, 
a Székelyudvarhelyi Közösségi 

Alapítvány ügyvezető igazgatója 
pályázatírás és projektmenedzs-
ment témában tart képzést. A 
Közéleti Vándortábor, nevéhez 
hűen negyedik és egyben záró 
programját Szovátán tartják, 
ahol a résztvevők vizsgát is tesz-
nek a programban tanultakból. 

A hétvége másik rendezvénye 
a Rendhagyó Tanóra, az idei iro-
dalmi, majd vallás téma után egy 
kicsit gyakorlatiasabb témakör-
ben, hiszen a sikeres sofőrvizsgá-
hoz kapnak tippeket az érdeklő-
dők. A tanóra rendhagyó tanára 
Imre András elméleti és gyakorlati 
autóvezető-oktató. Az előadásra 
február 17-én, pénteken délután 
hat órától kerül sor, a Kossuth La-
jos utcai Face Tea Houseban.
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Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

hargitanépe 

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270

ELŐFIZETÉSAPRÓHIRDETÉS REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS M E G E M L É K E Z É S

I N G Y E N E S

Olvassuk, hogy egy bizonyos létesítményt egyelőre nem 
lehet használatba adni, mert a tervező kifelejtette a ventilá-
ciós rendszer belefoglalását a tervbe. És hallottunk arról is, 
hogy egykori tömbházlakás rendeltetésének megváltoztatása 
megkövetelte munkálatokkal azért késtek meg, mert menet 
közben előre nem látható nehézségek, problémák adódtak. 
Ilyen és ehhez hasonló példákkal, esetekkel gyakran találkoz-
ni, és sajnos az „előre nem látható nehézségek, problémák” 
gyakorta érvet képeznek egy adott munkálat elhúzódásának 
„megmagyarázására”. Megyénkben is számos, közpénzből 
finanszírozott beruházás esetében volt ez tapasztalható. Hol 
a talaj szerkezetét, hol a föld mélyében húzódó vezetékeket, 
hol pedig a sajátos viszonyokat nem látták előre. Vagy pedig 
azt, hogy a finanszírozás elakadhat. 

Mindez nincs rendjén, főleg annak okán, hogy „az 
idő pénz”, és ez a kivitelezési időtartam jelentős elhú-
zódása rendszerint többletkiadással is jár. Valószínű-
síthető, hogy baj van az előrelátás körül, pontosabban 
azzal, hogy nem számoltak minden tényezővel, az elő-
készületek nem voltak kellően megalapozottak. A talaj-
szerkezetet például pontosan meg lehet állapítani még a 
munkálat megkezdése előtt, mint ahogy azt is ki lehet 
deríteni, hogy hol milyen vezeték húzódik. Ami egykor 
épült, arról léteznek dokumentumok, tervrajzok, azo-
kat kell előkeríteni vagy szakértőket felkérni idejekorán 
meg felelő felmérések elvégzésére, s akkor talán elmarad-

hat a meglepetés is. Sajnos sokszor fontosabbnak tűnik 
valaminek a megkezdése, mint a végkimenetel: kezdjük 
el, majd lesz, ahogy lesz, menet közben orvosoljuk a 
gondokat. Másképpen fogalmazva, az előfeltételek meg-
teremtése nélkül vágnak bele sokszor nagyszabású mun-
kálatokba. Kolozsvár körgyűrűjének egyik szakaszát 
jóformán be sem fejezték, és megtartották ünnepélyes 
átadását is, hogy néhány hónap múltán eltorlaszolja 
azt a beomló domboldal. Meg is kezdődött a magyaráz-
kodás: nem lehetett előre látni, pedig alapos tanulmá-
nyokat végeztek. Persze magyarázkodni lehet. Máshol 
sok millió eurós sípálya épült, hogy utólag kiderüljön, a 
környéken nincs elegendő szálláshely, s annak megköze-
lítése is már-már autós bravúrnak számít. 

Az előre nem látott problémák utólagos rendezése 
ugyanakkor rendszerint megköveteli a szerződések ki-
egészítését is, olyan értelemben, hogy újabb határidőket 
állapítanak meg, illetve pluszköltségek jelentkeznek. Ez 

sincs rendjén. Országos viszonylatban állítólag több ezer 
olyan munkálat van, amelyeket évekkel ezelőtt kezdtek 
meg, de ma sem tudni pontosan, hogy azok tényleges be-
fejezésére mikor is kerül sor. Ilyen körülmények között 
az sem véletlen, hogy az Ungureanu-kormány egyik első 
ténykedése volt a közberuházások számbavétele. A ked-
di kormányülést követően Ungureanu kormányfő kije-
lentette, hogy a beruházások további finanszírozására 
vonatkozóan prioritási listát állítanak össze, s azokra a 
projektekre fognak összpontosítani, amelyek a befejezés 
stádiumához érkeztek. Ennek kapcsán Bogdan Drăgoi 
közpénzügyi miniszter utalt arra, hogy a pénzalapokat 
átirányítják azokra a projektekre, amelyek rövid időn be-
lül befejezhetők. Mindenképpen üdvözlendő ez a döntés, 
mert ilyen módon elejét lehet venni a „szétszórtságnak”, 
annak, hogy ilyen vagy olyan nagyságrendű pénzalapok 
folyósításával olyan munkálatokat is finanszírozzanak, 
amelyek mielőbbi befejezésére nemigen van kilátás. Így 
talán majd több idő jut arra is, hogy újólag számba ve-
gyék az előre nem látható nehézségeket, és véget vessenek 
annak a bizonytalanságnak, ami megmutatkozik számos 
közberuházási munkálat távlatait illetően.

Az előrelátás hiánya
              NézőpoNt n Hecser Zoltán

Ittas vezetés eredménye. Majdnem a Küküllőben végezte fotó: balázs attila

Ittasan karambolozott. 
Ittasan vezette gépkocsiját az a 
székelyudvarhelyi férfi, aki teg-
nap délután a Vásártér utcában  
elveszítve uralmát a jármű felett, 
előbb egy teherautónak csapó-
dott, majd a Nagy-Küküllőn 
átvezető híd betonkorlátjának 
ütközött, több méteren felsza-
kítva azt. A 39 éves, H. A. sérü-
lés nélkül megúszta a balesetet, 

amelyben más sem sérült meg, 
de csak a szerencsén múlott, 
hogy autója nem zuhant le a 
hídról. A férfi nem rendelke-
zik jogosítvánnyal, ráadásul a 
szonda is ittasságot jelzett nála 
(0,64 ezrelékes alkoholszintet 
mértek). A rendőrök több el-
járást is kezdeményeztek a saját 
magát és a többi közlekedőt is 
veszélyeztető férfi ellen.

ZsARolássAl gyAnÚsíTjáK

Kettős letartóztatás Udvarhelyen

Sűrű hétvégének néz elébe az UFF



A hétköznapokban a szé-
kelyudvarhelyi református di-
ákotthon mindenese, szabad-
idejében pedig templomokat 
fotóz. Nem is keveset, az elmúlt 
tíz év alatt több mint négyszáz 
erdélyi református templomot 
örökített meg. Fényképei igé-
nyes kiadványok alappillérei – 
ő Magyari Hunor, akit barátai 
Ikarus-rajongóként is ismer-
nek: gyerekkori álmának en-
gedve tömbházlakásában egy 
busz első, ajtós orrát rendezte 
be otthoni munkapontként. 

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

Református temploma-
inkról készült fotóiból 
adott ízelítőt nemrég a 

Millenárison, a magyar főváros 
kulturális központjában Magyari 
Hunor székelyudvarhelyi fotós, 
aki immár egy évtizede dolgozik 
Erdély református templomainak 
megörökítésén. A rendhagyó pil-
lanat apropóján itthon kerestük 
fel Hunort, hogy fotós munkájá-
ról, életéről, és nem utolsó sorban 
rendhagyó megszállottságáról 
kérdezzük. 

Mint mesélte, Erdőszent-
györgyön született 1979-
ben. Tanár szülei Oklándon, 
Homoródalmáson, majd Szé-
kelyudvarhelyen kaptak állást. Így 
iskoláit a „Küküllő-parti Athén 
”-ban fejezte be, majd a Budapesti 
Bálint György Újságírói Akadé-
mia békéscsabai kihelyezett karán 
fotóriporteri képzésben része-
sült – tagja a Magyar Újságírók 
Országos Szövetségének. Amúgy 
– nem is mellékesen – tizenhat 
éve a II. Rákóczi Ferenc utcai Re-
formátus Diákotthon Alapítvány 
titkára, ügyintézője, mondhatni 
mindenese. 

– Az évek során hozzászoktam 
az alapítványhoz. Eleinte csak fo-
tókkal, pályázatírással segítettem 
be, aztán rákérdeztek: maradsz-e, 
én pedig igent mondtam, és itt 
vagyok azóta – mondta Hunor, 
aki a fotózáshoz alsó tagozatos 
korában Erdőszentgyörgyön ke-
rült közel, majd Udvarhelyen Ba-
lázs Ferenc pionírházas fotókörén 

edződött, a gimiben pedig már ő 
„rendezte” a fotókört. 

„Az épületek 
a kedvenceim”
– Az épületek voltak a kedven-

ceim. Nem véletlen, hogy most is 
tagja vagyok az „Orbán Balázs 
szemével” csapatnak, amely min-
den évben három-négy falut, 
községet dokumentál – emelte ki 
Hunor, akitől azt is megtudtuk, 
hogy fotós „karriere” 1996-ban 
kezdődött. 

Ekkor a Királyhágó-melléki 
Református Egyházkerület fotó-
pályázatot hirdetett Kárpát-me-
dencei református templomok 
megörökítésére. „Csak” dicséret-
ben részesült, a pillanat viszont 
olyan lökést adott számára, hogy 
azóta is templomokat fényképez. 

– Álmom az, hogy egyházme-
gyénként egy-egy kötetben, egy-
egy oldalon rövid szövegismerte-
tővel, képanyaggal bemutassam 
a két egyházkerület valamennyi 
templomát, kezdve a romos épü-
letektől az épülőfélben levőkig – 
ez még tíz évvel ezelőtt fogalma-
zódott meg Hunorban, aki nem 
ment el álma mellett, sőt, jó úton 
halad annak megvalósítása felé.

2002-ben, helyismereti elő-
nyeit kihasználva Erdővidéken 
fényképezte körbe az egyházme-
gye református templomait. A 
munkákból egy mesterpéldányt 
is készített, amelynek kiadására 
különböző okok miatt egészen 
2009-ig várnia kellett. Ekkor ki-

bővítve, sőt javarészt digitálisan 
újrafényképezve jelent meg első 
kiadványa. Időben visszalépve 
viszont életében a következő ál-
lomás 2002 után 2007, amikor – 
mint ahogyan ő fogalmazott – a 
fióknak fényképezve, önerőből, 
kedvtelésből Veres Tünde som-
lyói magyartanárral végigjárták 
a küküllői református egyházme-
gye templomait. 

– Igazából 2008 az első na-
gyobb momentum, amikor 
tavasszal felkérést kaptam a 
Székelyudvarhelyi Református 
Egyházmegyétől, hogy készítsem 
el a körzet templomait. Ez június-
ra, az egyházmegye húszéves év-
fordulójára meg is történt. Aztán 
2009–2010 között a Görgényi 
Református Egyházmegye temp-
lomait fényképeztem le, 2010-
ben pedig a hunyadit. 2011 ismét 
nagy év volt, egyszerre négy he-
lyen, a nagyenyedi, a kalotaszegi, 
a sepsi és a kézdi-orbai egyházme-
gyében fényképeztünk – részle-
tezte Hunor, akinek felsorolásá-
ból az is kiderül, lassan az Erdélyi 
Református Egyházkerület összes 
templomát lencsevégre kapta.

Tervei szerint idén a tordai, a 
dési és a brassói kerül sorra, s így 
2013-ra már csak három marad, 
a kolozsvári, a marosi és a maros-
mezőségi egyházmegye, ponto-
sabban azok templomai. Az idei 
évtől újabb fotós társa is akadt. 
Juhász Ábel telekfalvi lelkész, 
hobbifotográfus is csatlakozott a 
templomos csapathoz. Hosszabb 

távú tervei között szerepel ugyan-
akkor az is, hogy „átlép” a másik 
egyházkerületbe, a Királyhágó-
melléki református templomokat 
is szeretné dokumentálni. Ugyan-
akkor a püspökség tervezi, hogy 
eddigi kiadványait megjelenteti 
két kötetbe „összegyúrva”. Ide tar-
tozik, hogy pályázott az unitárius 
templomok megörökítésére is – 
azt mondja, ebből is lehet valami.

Több mint 
négyszáz templom 
Hunor sohasem összesítette 

hajszálpontosan, ám úgy sac-
colta, négyszáz-négyszázötven 
templomot fényképezett le az 
elmúlt tíz év során. Munkái egy-
házmegyénként egy-egy igényes, 
jól strukturált, áttekinthető kiad-
ványban jelentek meg. Említést 
érdemel, hogy bár rendszeresen 
pályázott, eddig soha nem nyert, 
munkája ilyenszerű, mondhatni 
hivatalos elismerése tehát még 
várat magára. Pedig ez a típusú 
munka avagy hobbi, amit ő űz, 
költséges, hisz nem kevés kiszál-
lással, utazással jár. Ugyanakkor 
a kiadványokat böngészve egyből 
szembetűnik, hogy számos légi 
felvétel is szerepel a fotók között. 
Hunor magyarázza is: 2009-től 
egy székelyföldi repülőgép-tulaj-
donos segítségével lehetőségük 
van légi fényképezésre is. 

– Olyan látvány, mely az em-
berek többségének nem adatik 
meg. Dokumentumértéke a leg-
fontosabb, hisz főleg a beépített 
templomokat nem lehet a föld-
ről lefényképezni, fentről viszont 

igen, ott minden megelevenedik 
– közölte Hunor, akit az általa 
látott templomok állapotáról is 
kérdeztünk. – Ahol van gyüleke-
zet, ott a templom is rendben van, 
ahol viszont egy templomra egy-
két lélek jut, ott gond van, arról 
nem is beszélve, hogy van, ahol 
állatokat tartanak a templomban. 
Ugyanakkor kontár felújításokkal 
is találkoztunk, például egy he-
lyen hófehér csempével borítot-
ták be a templomot. 

Ikarus-orr 
a tömbházlakásban 
– Gyerekkoromban sokat 

buszoztam, mindig elől ültem, a 
sofőr mellett. Imádtam. Aztán 
Magyarországra kerültem, ahol 
nagyon megragadtak az Ikaru-
sok, azok formatervezése, és az a 
hatalmas szellemi tőke, amit a bu-
szokba belefektettek – vágott bele 
Hunor rendhagyó hobbijának, 
megszállottságának a megérteté-
sébe, majd egy zárójellel folytat-
ta: a kilencvenes években a világ 
csuklós buszainak kétharmadát 
Magyarországon készítették. 

Ez mind szép, de hogy ke-
rül egy Ikarus busz első, felszál-
ló, ajtós orra a Kórház negyedi 
tömbházlakásába? Rövid mosoly 
után jött a válasz: gyerekkori ál-
mát valósította meg. Buszsofőr 
szeretett volna lenni, lebeszélték 
erről, ám kellett otthon „valami, 
ami buszos őrültség”. 

– Másképpen indul a nap 
reggel, ha felébredek, és látom a 
buszt – állapította meg Magyari 
Hunor. 
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Magyari Hunor – a Mindenes, a fényképész, a buszrajongó

Az Ikarus-megszállott templomfotós

> Lezárult a szavazás. A 
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapít-
vány által meghirdetett közösség-
építő díj jelöltjeire tegnap délutánig 
lehetett szavazni. Balogh Szabolcs, 
az SZKA programfelelőse elmondta, 
hogy összesen 650-en kattintottak az 
alapítvány honlapján levő linkre (a 
szavazóknak nem kellett minden ka-
tegóriában voksolniuk). 

A vállalkozás kategóriában 310-
en szavaztak: az Elan Trio Kft.-t, a 
Matrica Rt.-t, a Style Kft.-t és a Color 
Metlat lehetett bejelölni. A magán-
személyek közül Balogh Szabolcsot, 

Dimény-Varga Lászlót, Tóth Árpádot, 
dr. Sándor Zsoltot, Tamás Zoltánt és 
Cseke Enikőt jelölhették a díjra. 

Ebben a kategóriában 322 szava-
zat érkezett. A legtöbb, azaz 521 sza-
vazat a média kategóriában érkezett. 
Az Udvarhelyi Hírportált, a Hargita 
Népét, Szász Csaba és Molnár Melin-
da újságírókat, illetve Bálint Arthur 
operatőrt jelölhették a díjra. A civil 
szervezetek közül az Udvarhelyszéki 
Ifjúsági Egyeztető Tanácsra, az Ud-
varhelyi Fiatal Fórumra, a Civitas 
Alapítványra és a Székely Gyümölcs 
Egyesületre voksolhattak. Ide 365 sza-

vazat érkezett. A kézjegy kategóriában 
316 szavazattal Kovács Istvánt, Tamás 
Gáspárt és Orbán Balázst jelölhet-
ték a díjra. Az győztesek névsorát az 
SZKA február 17-ei gálaestjén hozzák 
nyilvánosságra. (A. J.)

> Felvételi a művészcsemeték-
nek. A székelyudvarhelyi Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskola felvételi 
vizsgát hirdet zene, illetve rajz elő-
készítő osztályba. A meghirdetett 
szakokra huszonöt-huszonöt hely áll 
rendelkezésre. Az I. osztályos hege-
dű, zongora és képzőművészeti szakra 

február 13–17. között lehet iratkozni. 
Bodurian János, az iskola igazgatója 
hangsúlyozta, amennyiben még nem 
döntöttek a szülők a felvételiről, és le-
késték az iratkozási határidőt, a jövő 
héten is jelentkezhetnek az iskola tit-
kárságán. 

A csemeték képességi próbáját feb-
ruár 20–21-én tartják 9–12, illetve 
14–16 óra között. A zene tagozatra 
a Kossuth Lajos utca 41. szám alatt, a 
képzőművészetire pedig a Petőfi Sán-
dor utca 24. szám alatt lehet jelent-
kezni. Telefonszám: 0266–218240, 
illetve 0266–217621.hí
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Egyházmegyénként egy kiadvány. Több mint négyszáz templom

Magyari Hunor. A Millenárison is bemutatta templomainkat

napirenden

Körkép



A marosvásárhelyi példán fel-
buzdulva az udvarhelyszéki Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács 
is létrehozta a Magyar Állam-
polgárok Klubját, amelynek 
első eseménye egy Horthy Mik-
lósról szóló előadás lesz.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Udvarhelyszéken is egyre 
nő a magyar állampol-
gárok száma – jelentette 

tegnap örömmel Nagy Pál. 
Az EMNT udvarhelyszéki 

elnöke arra biztatja ezen szemé-
lyeket, lépjenek be a Magyar Ál-
lampolgárok Klubjába (MÁK), 
amely színvonalas rendezvényein 
keresztül – véleménye szerint – 
hasznos ismeretekkel gazdagítja 
az érdeklődőket. Tartalmas él-
ményt kínál rögtön az első ren-

dezvény is: pénteken, február 
17-én az idén 82 éves Molnár V. 
József magyarság- és néplélekrajz-
kutató Horthy Miklós kormányzó 
címmel tart előadást a művelődési 
ház oszlopos termében.

– Az érdekfeszítőnek ígérkező 
előadás apropóját az adja, hogy 
február 9-én volt Horthy Miklós 
halálának ötvenötödik évforduló-
ja – közölte tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Nagy Pál. 

A MÁK-ba az udvarhelyi 
Demokrácia Központ Vár utca 
4 szám alatti irodájában lehet je-
lentkezni, s fontolgatják, hogy 
nagy érdeklődés esetén tagsági 
kártyákat is bevezetnek.

Az EMNT-sek egyébként 
idénre további kulturális prog-
ramokat is kínálnak, rendsze-
rint egy-egy irodalmi évforduló 
kapcsán. Májusban a 125 éve 

született, 45 éve elhunyt Áprily 
Lajosról emlékeznek meg: a Szé-
kelyföld és Magyarország között 
hidat építő költő visegrádi életé-
ről Csics Gyula tatabányai, itt-
honi éveiről pedig Szabó Károly, 
az udvarhelyi könyvtár igazgatója 
tart előadást, novemberben pe-
dig Áprily-művekből szerveznek 
felolvasó-maratont.

– Természetesen, nem me-
gyünk el a magyar költészet napja 
mellett sem, s további évfordulók 
apropóján is szervezünk előadá-
sokat, augusztusban például Kós 
Károlyra emlékezünk – mond-
ja Szabó Károly, az EMNT 
kulturális alelnöke, aki lapun-
kon keresztül is arra biztatta az 
udvarhelyszékieket, közelgő nem-
zeti ünnepünk napján vállalják 
bátran identitásukat, használják 
szimbólumainkat.

Farkas Welmann Éva Itt az 
ottal című verseskötetét mu-
tatták be tegnap 18 órakor a 
székelyudvarhelyi művelődési 
házban. A telt házas est házi-
gazdája Lőrincz György író, az 
Erdély Magyar Irodalmáért Ala-
pítvány elnöke volt, a könyvet 
pedig dr. Szakács Péter tanár, 
író mutatta be. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A marosvásárhelyi születésű 
költőnek – aki a Tamási 
Áron Gimnáziumban vé-

gezte a középiskolát –, 1998-tól 
folyamatosan jelennek meg versei 
és kritikái az erdélyi, és magyar-
országi irodalmi szaklapokban. 
Farkas Welmann Éva első köte-
te 2005-ben jelent meg. Számos 
díjat is kiérdemelt tevékenysége 
folyamán, sőt alig egy hete védte 
meg a doktori disszertációját is. 
– Soha kevesebben ne legyünk 
könyvbemutatókon! Szebb évet 
el sem tudok képzelni az EMIA-
nál hiszen a múlt héten mutat-
tuk be dr. Szakács Péter könyvét 
is – adta meg az est alaphangját 
Lőrincz György, miután gratulált 
Éva doktori címéhez. Az ünnepi 
hangulatot Sófalvi Emese zene-
tanár hegedűjátéka fokozta, aki 

Cári Tibor udvarhelyi zeneszer-
ző Hamlet színházi előadásából 
előadta A király halála című da-
rabot. – Aki az irodalmat szereti, 
rossz ember nem lehet. Amikor 
olvasni kezdtem Éva verseit, rá-
jöttem, hogy olyan a könyv, mint 
egy varázsdoboz. Minél többször 
kinyitom, valamit újat fedezek fel 
benne – emelte ki a bemutatót 
folytatva Szakács. Örömét fejez-
te ki, hogy a terem megtelt gimis 
diákokkal, mindamellett, hogy 
magát Welmann Évát is tanította 
hajdanán. A közönség soraiból is 
méltatták a Welmann Éva eddigi 
irodalmi tevékenységét. A ko-
moly hírnévre szert tevő költő 
legújabb kötetében félszáz olda-
lon harminckét vers sorakozik 
négy ciklusban. Az est folyamán 
a házigazda a könyvről, illetve a 
doktori dolgozatáról kérdezte 
Welmmant, illetve arról, miként 
tudta megállni azt, hogy ne iro-
dalmat, hanem angolt tanítson 
a diákjainak. – Sosem tudnám 
elviselni, ha az irodalmat, mint 
az életem legfőbb örömforrását 
úgy látnám, hogy untatja a di-
ákjaimat – válaszolt frappánsan 
Welmann. A 20 lejes kötetet 
Székelyudvarhelyen a Kossuth 
Lajos utcai Árnika könyvesbolt-
ban szerezhetik be. 

Az élet szinte semmilyen terüle-
tére nincs átfogó fejlesztési stra-
tégia Székelyudvarhelyen. Intéz-
ményeink egyik napról a másik-
ra élnek – panaszolták tegnapi 
sajtótájékoztatójukon az EMNT 
udvarhelyszéki képviselői.

J. Á.

Nagy Pál, a szervezet elnö-
ke, valamint Szabó Kár-
oly alelnök színház-, illet-

ve könyvtárigazgatóként fájlalták: 
a kulturális intézmények számára 
egyenesen lelombozó az idénre el-
fogadott városi költségvetés.

– A túlélés határán, esetenként 
az alatt éldegélünk egyik napról a 
másikra – mondta Szabó, kifejt-
ve, „azok tudnak jól dolgozni, 
akiknek rendben van a komfort-
érzetük”. 

A könyvtárigazgató azt mond-
ja, kevés embert tudnak megmoz-
gatni, előadásaik sokszor gyenge 
színvonalúak.

– Hiába, pénz nélkül nem 
lehet... Jobban fel kellene karol-
ni a művelődési intézményeket, 
szükség lenne egy átfogó kul-
turális stratégiára. Arról nem 
is beszélve, hogy még mindig 

rendezetlen két könyvtárunk 
ingatlanának helyzete – mondta 
Szabó Károly.

Nagy Pál szerint sajnos 
nemcsak kulturális téren, az 
élet szinte semmilyen területén 
nincs átfogó fejlesztési stratégia 
Székelyudvarhelyen.

– Ki kell végre lépni a tehe-
tetlenségből. Ott van például 
a sport. Tudjuk, látjuk, hogy a 
mai fiatalok hovatovább egyre 
jobban elsatnyulnak, mégsem 
teszünk ellene. Alulról kellene 
építkezni, nagyobb gondot for-
dítani az utánpótlásnevelésre, és 

égető szükség lenne egy fedett 
uszodára. Nagy nem ért egyet 
azzal, hogy a városi büdzséből 
rengeteg pénzt fordítsanak az 
udvarhelyi kézilabdára és terem-
focira.

– Ezek Verestóy Attila és Szász 
Jenő magánklubjai, a városnak 
nincs beleszólása a csapatok éle-
tébe. Sok pénzt költünk rájuk, 
mondjuk, van eredmény is – tette 
hozzá Nagy. Az EMNT szakér-
tők bevonásával igyekszik javítani 
a helyzeten, a sport terén például 
testnevelő tanárokkal egyeztet-
tek.Nagy azt mondja, szociális 

kérdésben egy egész konferen-
ciát lehetne szervezni. – Lépni 
kell, míg nem késő. Az Éltető-
kút és a Budvár utcai romák 
helyzete tulajdonképpen egy 
időzített bomba – hívta fel a 
figyelmet Nagy, hozzátéve: a 
különböző kérdések megoldá-
sához a városvezetés részéről is 
meg kell, hogy legyen az akarat. 
Nagy Pál hangsúlyozta: csupán 
a figyelmet szeretnék felhív-
ni az égető problémákra, nem 
kampányolnak, hiszen nem pá-
lyáznak sem tanácsos, sem pe-
dig polgármesteri tisztségre.

MeGALAkuLt A MAGyAr ÁLLAMPoLGÁrok kLubjA 

Horthyról szóló előadással 
indítanak
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Sok szomszédok közötti vita, la-
kószövetségi elnökökkel folyta-
tott, nem éppen barátságos hang-
vételű párbeszéd vagy éppen a 
távhőszolgáltatónál tett panasz 
témája Csíkszeredában a saját 
fali gázkazánt használókra osz-
tott távfűtésköltség. Az összegek 
helyenként jelentősek, ráadásul 
komoly eltéréseket mutathatnak 
egyazon tömbházon belül is, így 
az érintettek a legtöbbször értet-
lenül állnak a különbségek előtt. 
Annak próbáltunk utánajárni, mi-
ből is adódnak ezek.

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

Asaját kazánt használó la-
kók többsége már kezdte 
elfogadni, hogy fizetnie 

kell a tömbház közös felületeinek 
fűtéséért, de azt, hogy ugyanazon 
lépcsőházon belül és ugyanakkora 
lakások között miért van az ösz-
szegben eltérés, még magam sem 
értem. El sem tudom képzelni. A 
számítógép tudtommal a bevitt 
adatok alapján számol, az eltéré-
sekre tehát szerintem az kell ma-
gyarázatot adjon az embereknek, 
aki bevitte a gépbe az adatokat – 
mondta az egyik csíkszeredai la-
kószövetség elnöke. Sok „magán-
kazános” méltatlankodik ugyanis 
a közös felületek fűtésére számlá-
zott összegek nagysága miatt, de 
főleg azért, mert szomszédja vagy 
a város más lakónegyedében élő 
ismerőse sokkal kevesebbet fizet. 

A Goscom adatai is alátámaszt-
ják, hogy valóban jelentős eltérések-
ről beszélünk. Vegyünk példának 

egy olyan tömbházat, ahol nincs 
költségelosztó felszerelve a távfűté-
ses lakásokban. Ilyen a Testvériség 
sugárút 19/A alatti ház, ahol a leg-
kevesebb távhőt fizető saját kazá-
nosnak 17,37 lejt, a legtöbbet fize-
tőnek pedig 101, 66 lejt számláztak 
ki. De az eset nem egyedi, a Szív 
utca 2-ben is 10,31 és 105,42 lej kö-
zötti összegeket fizetnek a saját ka-
zánt használók, és a sor folytatható. 
A költségelosztós tömbházakban 
sem különb a helyzet. A Tető utca 
15-ben például 5,33 lej a legkisebb 
és 115 lej a legnagyobb kiszámlá-
zott összeg, a Szív utca 3-ban 4,30 a 
minimum, 58,30 a maximum. 

Méltányos elosztási 
módszer
– A 2011/2012-es fűtésidény 

az első, amikor érvényben van az 
a rendelkezés, hogy mindenkinek 
kötelezően fizetnie kell a tömb-
házak közös felületein elhasznált 
hőenergia rá eső részéért – magya-
rázza Fekete Ana, a Goscom veze-
tője, aki a szakhatóság 2010/343-
as rendeletével jóváhagyott szabá-
lyokat méltányosnak is tartja. 

– Korrekt alapelveken alapuló 
szabályzat – véli a Goscom műszaki 
osztályának vezetője, Imre Zoltán 
is, aki szerint a költségek elosztása 
csak akkor lehet méltányos, ha az 
azt megelőző felmérések, adatok 
pontosak. Szerinte e téren sok mú-
lik a lakószövetségeken, ezeket az 
adatokat ugyanis nekik kell szol-
gáltatniuk, de a felméréseket elvé-
geztethetik szakcéggel is. Azokban 
a tömbházakban, ahol elosztók 
vannak a fűtőtesteken, az azokat 

szerelő és leolvasó szakcég általában 
a felméréseket is elvégezte (Csíksze-
redában három ilyen, a szakhatóság 
engedélyével rendelkező cég mű-
ködik), ott viszont, ahol nincsenek 
„repartitorok”, a lakószövetségre 
hárul a csövek, vezetékek felleltá-
rozása vagy felleltároztatása. Imre 
Zoltán szerint vannak még a város-
ban olyan lakószövetségek, amelyek 
a költségelosztó nélküli tömbhá-
zakban nem végeztették el ezt a fel-
mérést: a városban lévő tömbházak 
mintegy 20-25 százalékában nincs 
meg a pontos leltár, és vannak még 
olyanok is, ahol csak részleges fel-
mérés történt. 

– A leltározás során nyilvántar-
tásba veszik, hogy az illető tömb-
ház alagsorában a fővezetékek le 
vannak-e szigetelve (ha igen, ak-
kor itt mindössze 3-5 százaléka, 
maximum 7-8 százaléka megy el 
a tömbházba bejövő hőmennyi-
ségnek), illetve hogy a lakásokban 
milyen vastagságú csövek vannak, 
azok le vannak-e szigetelve, és ha 
igen, milyen szigetelővel, hiszen ez-
által lényegesen csökken a hőleadó 
képessége a csőnek, és ennek ter-
mészetesen a kiszámolt összegben 
is tükröződnie kell – magyarázta 
Imre Zoltán. 

Azt is érdemes tudni, hogy a 
földszinti lakásokban általában 
vastagabbak a csövek, és átmérő-
jük fokozatosan csökken a felső 
emeletek felé, ráadásul vannak 
tömbházak, ahol a fürdőszobák-
ban vastag csövek helyettesítették 
a fűtőtesteket, és ezek annyi hőt is 
képesek leadni, mint egy közepes 
méretű fűtőtest. 

– Mindezek a lakásonkénti, 
tömbházankénti különbségek hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy eltérések 
legyenek a kiszámlázott összegek 
között – állítja Imre Zoltán. 

Cégről cégre is van eltérés
A Goscom vezetője, Fekete 

Ana is megerősítette, hogy való-
ban tapasztalható eltérés a külön-
böző cégek által kiszámolt össze-
gek között is. Bár ezt a jelenséget 
nem kívánta kommentálni, azt 
mondta, szerinte ez abból adó-
dik, hogy az elosztást végző cégek 
figyelembe veszik a lakószövet-
ségeknek az elosztásra irányuló 
kéréseit is, holott a jogszabály ér-
telmében ezt már nem tehetnék 
meg. Hogy a különböző cégek 
által kiszámolt, és fali kazánosok-
ra osztott összegek között milyen 
arányú az eltérés, nem mondta 
meg, azt viszont igen, hogy nem 
banikról, hanem „komolyabb ösz-
szegekről” beszélhetünk. 

– Mi, amikor ezeket az anomá-
liákat észleljük, azonnal szólunk az 
illető cégnek, mert azt szeretnénk, 
hogy lehetőleg legyen egységes az 
elosztási módszer a város területén 
– jelezte Fekete Ana. 

Gidró Gézát, az egyik ilyen 
költségelosztást végző cég vezetőjét 
is megkérdeztük a jelenség okáról, 
konkrét választ viszont nem tu-
dott adni. A jelentős különbségek 
okaként ő is, akárcsak a Goscom, a  
lakásonként eltérő csőméreteket,  
a szigetelőanyagok vastagságát em-
lítette. Megerősítette, hogy azok-
ban a tömbházakban, ahol nagy a 
távfűtési hálózatról levált lakások 
száma, értelemszerűen nagyobb a 
közös fűtésköltség is, mert ugyan 
kevesebb a fűtőtest, ami fogyaszt, 
a vezetékek viszont mind megma-
radtak. 

Egyébként a Goscom műszaki 
osztályának vezetőjétől azt is meg-
tudtuk, hogy ott, ahol az áthaladó 
csövek tulajdonképpen nem műkö-
dő, nem átmelegedő csövek, mert a 
fennebb lévő lakások is mind levál-
tak már a rendszerről, ezekre nem 
számolnak költséget, így ezek a la-
kók csak az alagsorban, vagy esetleg 
a más közös felületen (pl. fűtött szá-
rítóban) elhasznált hőmennyiségből 
kell kifizessék a részüket. És ez is 
eredményezheti azt, hogy az illető 
jóval kevesebbet fizet, mint a szintén 
magánkazános, de kevésbé szeren-
csés helyzetben lévő szomszédja. 
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Ahány ház, annyi összeg
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Közköltséget fizető csíkszeredaiak. Jelentős eltérések a számlán fotó: csíki zsolt
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Kászonújfaluban
Az egykori Csíkmegyei Ká szon

újfaluban születettem 1907. február 
23án. Édesapám akkor egy ottani 
magyar királyi csendőrőrs parancs
noka volt. (...) Nagy községnek szá
mított. 1930ban lakóinak száma 
1412. Itt keresztelt az 1792ben 
épült római katolikus templomban 
Bartha Ferenc, az ottani r. kat. lel
kész, mivel református egyházközség 
a községben nem volt. Keresztszüle
im: Ambrus Szilveszter tanító és fe
lesége, Búzás Vilma, Ambrus Lajos 
és neje, Csinos Polixéna és Körösi 
Ördög Albert, és felesége Dancs Zsu
zsanna tartott a keresztvíz alá. 1917. 
április 15én átírtak a csíkszeredai 
református egyházhoz. Azóta refor
mátus vagyok. Születési anyakönyvi 
kivonatom folyószáma 13. Ahogy 
önéletrajzi fényképalbumom hitele
sen bizonyítja 6 hónapos koromban 
egészséges, kövér, már ülni jól tudó 
gyermek voltam. Sőt édesanyám 
ölében elég hamar borosasztal mellé 
ültem. Édesapám, bizonyára örömé
ben, koccintott.

Gyimesbükkön
1910ben édesapámat áthelyez

ték Gyimesre, és érdemeire való 
tekintettel  járásőrmesterré léptet
ték elő. Ez azt jelentette, hogy egy 
járásnak lett a parancsnoka. Több 
csendőrőrs tartozott ehhez a járás
hoz. Ezeket az őrsöket rendrerend
re megszemlélte. Ezt nevezték szak
nyelven szemlének. 

Gyimesbükk – mint járási szék 
hely – nagyközség volt. 1930ban 
lakosainak száma: 5563. A Gyi mesi
szorosban, a KeletiKárpátokban, a 
Tatrosvölgyében, a Csíkihavasok
ban fekszik. Nyugatra tőle a Kerek
havas (1376 m), keletre a Bothavas 
(1374 m) és a Tarhavas (1662 m) 
emelkedik. A község felett a hegybe 
vágva vezet a vasútvonal Csíksze
redáról Tîrgu Ocna felé. 1910ben 
Gyimesbükk Magyarország keleti 
határállomása volt, szép, emeletes 
állomásépülettel. A vasútvonal alatt, 
azzal párhuzamosan kígyózik az or
szágút az akkori első román határál
lomás: Palánka felé.

A laktanyaépület az országút 
mellett volt. Mi is benne laktunk. 
Az udvarunkat hatalmas gyü
mölcsöskert egészítette ki. Alatta 
folyt a Tatros.

Ebből a kertből figyeltük a gólyát, 
amikor húgom, Bertus 1910 nyarán 
megszületett. Mikor behívtak, Em
mus nővéremmel bosszankodtunk, 
hogy nem vettük észre a gólya bere
pülését. Úgy látszott nekünk, hogy 
elszórakoztuk az időt. 

A községet nagyrészt csángó
magyarok lakták. Öltözködésük 
hasonlított a román népi viselethez. 
A csángók jóravaló, becsületes em
berek, csak országvásárkor és bálok 
alkalmával folyt az ital és a vér.

Önéletrajzi albumomba ragasz
tott fényképemből látszik, hogy 
már játszó gyermekké serdültem. 
Azt a korbácsot fogom a kezemben, 

amellyel sokszor apám meglegyin
tett. Legtöbbször azért volt baj, mert 
sokat tekeregtem – kérenzés nélkül. 
Még az állomásra is kibátorkod
tam. Szerettem a vonatokat, főleg 
a mozdonyokat elnézni, csodálni, 
s főleg mindennapi játékaimban, 
különösen a román mozdonyok, 
amelyek feljöttek a gyimesi állo
másra, mély, zengő fütyülését utá
nozni. A vonatozás kedvelt játékom 
volt. Az országúton is elég élénk 
volt a forgalom. Emmussal gyakran 
megsétáltuk ott magunkat, s mint 
gyermekek, tátottuk a szánkat min
denen, mi ott elhaladt mellettünk. 

Gyakran az úton pénzt is találtunk, 
a talált pénzt, hogy édesanyámék ne 
tudják meg, Vizoliné boltjában hol 
apró cukorkára, hol „medveszarra”, 
hosszú, fekete színű, makaróniszerű 
cukorra váltottuk be.

Emlékszem a palánkai kirán
dulásainkra. Ide már szüleinkkel 
jöttünk. A határszélen a vámosok, 
románok, magyarok nemcsak is
merték egymást és édesapámat, de 
jóban is voltak egymással. Hol a 
románok jöttek fel Gyimesre egy 
pohár borra vagy sörre, hol a magyar 
vámosok és csendőrök adták vissza a 
vizitet Palánkán. Ilyenkor szüleink 
főleg csemegét („török puliszkát” 
– rahátot, halvát) vásároltak Ro
mániában, mi gyerekek pedig aján
dékba kaptunk édességet a román 
boltosoktól, de még a vámosoktól 
is. Ezért gyakran kérdezgettük szü

leinket: mikor megyünk Palánkára? 
A román édességek igen finomak 
és olcsók voltak. Szüleim állandóan 
tartottak, s még vendégeinknek is 
ezekkel kedveskedtek.

Még a gyimesi gyermekélménye
im közül arra emlékszem, hogy ven
dégtanulóként néhanéha Emmussal 
eljártam az iskolába, de nem vonzott 
különösebben semmi oda, így hamar 
„kimaradtam”, s magánjátszásban 
leltem örömömet, mint ötéves cse
peredő gyermek. 1912 őszén ötéves 
és hét hónapos voltam. Édesapám 
beíratott a gyimesi állami elemi isko
la I. osztályába. Olesher Mária taní

tó néni tanított. (Találkoztam vele 
1939ben Gyergyószentmiklóson az 
Erdélyi Múzeum ott tartott vándor
gyűlésén).

Elvégeztem az első évhar madot 
jelessel és nem kitűnővel. Úgy lát
szik, nem törtem össze a hámfát.

Szépvízen
1913 januárjában édesapámat 

áthelyezték járásőrmesterként a 
szép vízi járásba, Szépvízre, Csík 
vármegyébe. Szépvíz a Madéfalva–
Gyimesbükki vasútvonal mentén, 
a hegyek alatt fekszik. Tekintélyes 
község volt, járási székhely. 1940
ben lakóinak száma elérte a 3468
at. A házak közül magasan kiemel
kedett a r. katolikus nagy templom 
fehérre meszelt tornya. Itt találkoz
tam először életemben az áhítattal, 
a vallásos félelemmel. Plébánosát 

Kovács Mihálynak nevezték. Jószí
vű öregbácsi volt. Gyakran meg
ajándékozott szentképekkel. Négy 
ízben ministráltam is neki. Nem 
sejtette, hogy református vagyok. 
Annál jobban tudta Vákár József, a 
szépvízi örmény katolikus templom 
plébánosa. Ő szeretett volna áttérí
teni véglegesen a katolikus vallásra. 
Rá mint ájtatoskodó „szent” atyára 
emlékszem vissza. (...)

Az állami iskola egyemeletes 
épülete a falu közepében maga
sodott. Január végétől ide jártam 
iskolába, itt végeztem az I–IV. osz
tályt általában dicséretes magavise
lettel, dicséretes szorgalommal és 
hol jeles, hol kitűnő előmenetellel 
(a számtanból kapogattam hol jót, 
hol jelest) Madarassy Gyula tanító 
keze alatt. Sokat köszönhetek neki. 
Nagyon kedves, türelmes, jó tanító 
volt. II. osztályos koromban megje
gyezte, hogy én szebben is tudnék 
írni, ha akarnék. Én azonnal rááll
tam, hogy akarom, de nem tudom, 
hogyan akarjam. Ő csak ennyit 
mondott: olvasókönyvedből min
dennap másolj le öt nyomtatott 
sort a füzetbe és mutasd be nekem! 
Megtettem. Egy félévig másolgat
tam parancsra. Akkor írásomat ösz
szehasonlította régebbi írásommal. 
Valóban minőségi különbség mu
tatkozott a két írás között. Azután 
is folytattam a másolást, hogy még 
szebb írásom legyen. Madarassynak 
köszönhetem, hogy szilárdan meg
alapozta későbbi előhaladásomat. 
Úgy értesültem, hogy később elvé
gezte a polgári iskolai tanárit, tanár 
lett Nagyváradon1, s feleségül vett 
egy tanárnőt. Már nem él. Nyugod
jék békében haló poraiban!

Osztálytársaim közül emlék
szem Antal Andrásra, Deák Irén
kére, Imre Zoltira, Veress Tónira. 
Antal András megmaradt jó szé
kely gazdának. Nevelt egy orvos 
fiat. Deák Irénke férjhez ment a 
nagybátyjához (...). Imre Zolti or
vos lett Madéfalván, Veress Tóni 
meg tanító.

(folytatás március 1-jei lapszámunkban)

Százöt éve, 1907. február 23-án született Kászonújfaluban Debreczy 
Sándor pedagógiai író, Csoma Sándor-kutató. 1910–13 között 
Gyimesbükkön élt, ahol apja, Debreczy József csendőr-őrmesterként 
szolgált. 1913–17 között a család Szépvízen lakott. Deb reczy Sándor 
a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban érettségizett, főisko-
lai tanulmányait a kolozsvári Ferdinand-egyetemen (1925–28), majd 
a párizsi Sorbonne-on végezte. 1944-ig Sepsiszentgyörgyön volt ma-
gyar-francia irodalom szakos tanár. A második világháborúban orosz 
fogságba esett, 1948-ban tért haza. Ezután a Bolyai, majd a Babeş–
Bolyai Egyetem előadótanára volt 1968-ig. Önéletrajzi feljegyzéseit 
1969-ben kezdte írni. „Gondoltam, miért ne tudnának rólam halálom 
után többet az én jó gyermekeim s unokáim? – fogalmazta meg írá-
sának célját bevezetőjében.  –  Ezért határoztam el, hogy megírom – 
nekik – önéletrajzomat. Hátha tanulnának tévedéseimből, hibáimból, 
esetleg sikereimből? Leírom hát a tényeket, s vonjanak le következte-
téseket maguknak, hogy az ő életük tökéletesebb, jobb és boldogabb 
legyen, mint az enyém volt.” Az egykori határ közeli településeken, 
a mai Hargita megye területén eltöltött gyermekévekre vonatkozó 
feljegyzéseket, amelyek nyomtatásban még sehol nem jelentek meg 
–  Debreczy Sándor leánya, Víziné Debreczy Ildikó jóvoltából közöl-
hetjük lapunkban. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Gyermekévek
a határon

Részletek Debreczy Sándor önéletírásából

Gyimesbükkön, Emmával

A néhány hónapos Debreczy Sándor szüleivel

Debreczy Sándor szülei

A féléves Debreczy Sándor

1 Madarassy Gyula az 1940-es 
évek elején a nagyváradi magyar 
királyi állami szakirányú iparos-
tanonciskola és tanoncotthon igaz-
gatója volt. Tankönyve is jelent meg 
1941-ben Ruházat-ipari szakisme-
retek (textiltechnológia): takács, gép-
szövő, kötszövő és géphurkoló... vegy-
tisztító iparostanulók és mesterjel-
öltek, valamint iparostanonciskolai 
szakelőadók számára címmel.



A március elejétől induló te-
rületalapú támogatásigénylési 
kampány közös lebonyolításáról 
egyeztetett a településvezetők-
kel a Hargita megyei kifizetési 
ügynökség. A cél, hogy a gazda 
a lehető legkevésbé érezze a tá-
mogatáskérés bonyolultságát.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Acsíkszeredai megyeháza 
nagytermében tájékoztatta 
kedden a Hargita megyei 

településvezetőket és agrárreferen-
seket a március 1-jétől május 15-ig 
igényelhető területalapú támogatási 
időszak kezdetéről és kampány-elő-
készítési feltételeiről Haschi And-
rás Péter, a Hargita Megyei Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség igazgatója.

„Az összejövetelünknek gyakor-
latilag két célja volt. Az egyik, hogy 
tájékoztassuk az önkormányzato-
kat. Ugyanis véleményem szerint 
kutya kötelességünk beszámolni az 
önkormányzati vezetőknek azokról 
az eredményekről, gazdáknak kifi-
zetett pénzösszegekről, amiket az 
ő segítségükkel elértünk az elmúlt 
években. Tudniuk kell, honnan 
indultunk, és hova jutottunk. A 
másik célunk pedig, hogy közösen 
készüljünk fel a 2012-es esztendei 
területalapú támogatásigénylési 
kampányra, ahol ugyancsak a pol-
gármesteri hivatalok alkalmazott-
jaira számítunk, hisz ők azok a ka-
puk a kifizetési ügynökség és a falu 
gazdálkodói között, akik segítenek 
kitölteni a támogatási kéréseket, 
rendezik a gazdák ügyes-bajos dol-
gait, akik segítenek kiigazodni a 
bonyolult támogatási rendszerben” 
– fogalmazott lapunknak Haschi. 
Hozzátette, az ország többi megyé-
jének többségével ellentétben a tá-
mogatási kérések kezelése kapcsán 
Hargita megyében kiválóan műkö-
dik az APIA és vidéki településve-
zetők együttműködése.

A Hargita megyei kifizetési 
ügynökség vezetője nem titkolja, 
a települések agrárreferensei ré-
széről kapott segítség különösen 
jól jön a márciustól igényelhető, 
tavalyhoz képest is jelentősen bo-
nyolódó SAPS-támogatási ívek 

kitöltésekor. „A területalapú tá-
mogatási kérés évről évre bonyo-
lódik. 2007-ben még egy 6 oldalas 
kérésnél tartottunk, mára már a 
kitöltendő ívek száma több mint 
15 oldalra rúg. A gyakorlatban az 
uniós követelmények miatt is egy-
re több igazolást, egyre több papírt 
kérünk, egyre több adatot, és egyre 
nagyobb felelősségvállalást várunk 
el a gazdától a különböző támoga-
tási csomagok igénylésekor. Össze-
számoltam, az idei évi támogatási 
kérést a gazdáknak 17 helyen kell 
aláírnia, és vállalnia a támogatási 
feltételek és követelmények be-
tartását” – hangsúlyozta Haschi 
András.

Hozzátette, a támogatásigény-
lési ívek komplikáltsága teszi 
évről évre szükségessé a kérések 
kitöltésében segédkező szakembe-
rek, önkormányzati alkalmazot-
tak képzését, felkészítését. „Úgy 
kell dolgoznunk, hogy a rendszer 
komplikációjából a gazda mind 
kevesebbet érezzen, és ne vegye 
el a kedvét a rendelkezésére álló 
támogatási lehetőségek igénylé-
sétől. Azért a hektáronként több 
száz eurós támogatások lehívásáért 
még mindig könnyebb kitölteni 15 
lapot, mint ugyanezen pénzt kapá-

lásból megkeresni. Ugyanakkor az 
önkormányzatok alkalmazottjai-
val közösen minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy a gazdának csak 
gazdálkodásra kelljen koncent-
rálnia, a papírmunkából így amit 
csak tudunk, igyekszünk levenni 
a válláról” – magyarázza a megyei 
kifizetési ügynökség vezetője.

Agrárgazdaság

8. oldal |  2012. február 16., csütörtök

Márciustól indul a saPs-igénylési kaMPány

Hangolódnak 
az önkormányzatok

> Könnyített első erdősítés. Köny-
nyítések lépnek életbe a mezőgazdasági te-
rületek első erdősítésére vonatkozó 221-es 
mezőgazdasági intézkedés idei kiírásaiban 
– tájékoztat Tánczos Barna vidékfejleszté-
si államtitkár kabinetje. A mezőgazdasági 
művelésből kivonni szándékozott területek 
első erdősítésére a szaktárca idén négy ké-
résleadási periódust biztosít: március 1–30., 
május 2–31., augusztus 16.–szeptember 14., 
valamint november 15.–december 14. kö-
zött. „Az erdősítendő területek méretével 
kapcsolatosan, az eddigi előírásoktól eltérő-
en, idén egyszerűbb szabályzást dolgoztunk 
ki. A terület bár továbbra is nagyobb kell 

legyen, mint 0,5 hektár, megszűntek a terü-
let formájára vonatkozó feltételek. Emellett 
pedig ezentúl arra is lehetőség adódik, hogy 
az erdősítés kivitelezési tervét nemcsak ta-
nácsadó cégek, hanem engedéllyel rendel-
kező természetes személyek is elvégezhetik” 
– nyilatkozta Tánczos. Támogatást lehet 
igényelni a már meglévő ültetvények kiegé-
szítési és karbantartási munkálataira, vagy 
területápolási költségekre. Ebben az esetben 
is a terület földrajzi elhelyezkedése a mérv-
adó. Az első évben a síkságokon található 
erdősített területekre 270 eurót, a domb-
vidékeken elterülő erdőkre 210 eurót, míg 
hegyvidéki erdők után hektáronként 130 

eurót lehet igényelni. Az összegek a második 
évben nagyobbak lesznek. Ezenkívül az er-
dősítés miatti jövedelemkiesés fedezésére is 
lehet igényelni támogatást: a 15 éves időtar-
tamra ez évenként 215 euró lehet. „A vissza 
nem térítendő, erdőtelepítési jövedelempót-
ló támogatásra azok a magánszemélyek vagy 
magánszemély-társulások jogosultak, akik az 
erdősítés előtt a földet művelték, illetve akik 
a támogatási kérelem benyújtásának évében 
munkaidejük legalább 25 százalékát mező-
gazdasági tevékenységre fordítják, és jövedel-
mük legalább szintén 25 százaléka igazoltan 
mezőgazdasági tevékenységből származik” 
– magyarázta Tánczos.hí
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A Pénzügyminisztérium,
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ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
Felülvigyázó Osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival közli, hogy 2012. 
március 6-án 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpá-
tok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós HEBA 
EPSZER Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, 
Mihai Eminescu utca 7. szám,  Hargita megye, fiskális 
azonosító szám 22301985) tulajdonát képező követke-
ző ingóságot:

Kanalas és villás homlokrakodó, gyártási év 1980  
–  36 700 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

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

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. február 16-án 
kifüggesztették.

Haschi András Péter fotó: domján levente

hargitanépe

61,5 millió euró áramlott tavaly 
az APIA-n keresztül a megyébe

2011-ben a Hargita megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökséghez a gazdák részéről összesen 72 ezret meghaladó támogatási 
kérés érkezett, ebből 29 297 kérés a területalapú támogatásra, 24 223 gáz-
olajár-szubvencióra és a különböző állattámogatásokra, míg 18 397 kérés 
a tejkvóta-tranzakcióra vonatkozott – derül ki az kifizetési ügynökség 
beszámolójából. A Haschi András Hargita megyei APIA-igazgató által 
ismertetett adatok szerint ezen kérések alapján a megye gazdálkodói és 
közbirtokosságai tavaly közel 61,5 millió euró támogatásra tettek szert, 
aminek nagy részét, közel 53 millió eurót a területalapú és agrárkörnye-
zet-gazdálkodási támogatások után folyósítottak. Elmondta, a gazdák 
növekvő pályázási kedve, illetve a hektáronkénti támogatási összegek nö-
velése révén a megye agráriuma évről évre több pénzből fejlődhet, így pél-
dául a kifizetési ügynökségen keresztül a Hargita megyei gazdák számára 
folyósított támogatási összegek a 2007-es esztendei 17,1 millió euróról 
2009-re 37,3 millióra, 2010-re pedig 46,6 millió euróra nőttek. Hozzá-
tette viszont, hogy a kisgazdaságok nagy száma és a területek széttagolt-
sága miatt a SAPS-támogatásba vont területek harmada, és ebből befolyó 
pénz negyede a gazdák 1 százalékánál van. A szakember adatai szerint így 
megyénkben az átlagos farmnagyság 5,8–6 hektár között, míg a művelt 
területek átlagos parcellanagysága 1 hektár közelében van.





A március elejétől induló te-
rületalapú támogatásigénylési 
kampány közös lebonyolításáról 
egyeztetett a településvezetők-
kel a Hargita megyei kifizetési 
ügynökség. A cél, hogy a gazda 
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nagytermében tájékoztatta 
kedden a Hargita megyei 

településvezetőket és agrárreferen-
seket a március 1-jétől május 15-ig 
igényelhető területalapú támogatási 
időszak kezdetéről és kampány-elő-
készítési feltételeiről Haschi And-
rás Péter, a Hargita Megyei Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség igazgatója.

„Az összejövetelünknek gyakor-
latilag két célja volt. Az egyik, hogy 
tájékoztassuk az önkormányzato-
kat. Ugyanis véleményem szerint 
kutya kötelességünk beszámolni az 
önkormányzati vezetőknek azokról 
az eredményekről, gazdáknak kifi-
zetett pénzösszegekről, amiket az 
ő segítségükkel elértünk az elmúlt 
években. Tudniuk kell, honnan 
indultunk, és hova jutottunk. A 
másik célunk pedig, hogy közösen 
készüljünk fel a 2012-es esztendei 
területalapú támogatásigénylési 
kampányra, ahol ugyancsak a pol-
gármesteri hivatalok alkalmazott-
jaira számítunk, hisz ők azok a ka-
puk a kifizetési ügynökség és a falu 
gazdálkodói között, akik segítenek 
kitölteni a támogatási kéréseket, 
rendezik a gazdák ügyes-bajos dol-
gait, akik segítenek kiigazodni a 
bonyolult támogatási rendszerben” 
– fogalmazott lapunknak Haschi. 
Hozzátette, az ország többi megyé-
jének többségével ellentétben a tá-
mogatási kérések kezelése kapcsán 
Hargita megyében kiválóan műkö-
dik az APIA és vidéki településve-
zetők együttműködése.

A Hargita megyei kifizetési 
ügynökség vezetője nem titkolja, 
a települések agrárreferensei ré-
széről kapott segítség különösen 
jól jön a márciustól igényelhető, 
tavalyhoz képest is jelentősen bo-
nyolódó SAPS-támogatási ívek 

kitöltésekor. „A területalapú tá-
mogatási kérés évről évre bonyo-
lódik. 2007-ben még egy 6 oldalas 
kérésnél tartottunk, mára már a 
kitöltendő ívek száma több mint 
15 oldalra rúg. A gyakorlatban az 
uniós követelmények miatt is egy-
re több igazolást, egyre több papírt 
kérünk, egyre több adatot, és egyre 
nagyobb felelősségvállalást várunk 
el a gazdától a különböző támoga-
tási csomagok igénylésekor. Össze-
számoltam, az idei évi támogatási 
kérést a gazdáknak 17 helyen kell 
aláírnia, és vállalnia a támogatási 
feltételek és követelmények be-
tartását” – hangsúlyozta Haschi 
András.

Hozzátette, a támogatásigény-
lési ívek komplikáltsága teszi 
évről évre szükségessé a kérések 
kitöltésében segédkező szakembe-
rek, önkormányzati alkalmazot-
tak képzését, felkészítését. „Úgy 
kell dolgoznunk, hogy a rendszer 
komplikációjából a gazda mind 
kevesebbet érezzen, és ne vegye 
el a kedvét a rendelkezésére álló 
támogatási lehetőségek igénylé-
sétől. Azért a hektáronként több 
száz eurós támogatások lehívásáért 
még mindig könnyebb kitölteni 15 
lapot, mint ugyanezen pénzt kapá-

lásból megkeresni. Ugyanakkor az 
önkormányzatok alkalmazottjai-
val közösen minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy a gazdának csak 
gazdálkodásra kelljen koncent-
rálnia, a papírmunkából így amit 
csak tudunk, igyekszünk levenni 
a válláról” – magyarázza a megyei 
kifizetési ügynökség vezetője.

Agrárgazdaság
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Márciustól indul a saPs-igénylési kaMPány

Hangolódnak 
az önkormányzatok

> Könnyített első erdősítés. Köny-
nyítések lépnek életbe a mezőgazdasági te-
rületek első erdősítésére vonatkozó 221-es 
mezőgazdasági intézkedés idei kiírásaiban 
– tájékoztat Tánczos Barna vidékfejleszté-
si államtitkár kabinetje. A mezőgazdasági 
művelésből kivonni szándékozott területek 
első erdősítésére a szaktárca idén négy ké-
résleadási periódust biztosít: március 1–30., 
május 2–31., augusztus 16.–szeptember 14., 
valamint november 15.–december 14. kö-
zött. „Az erdősítendő területek méretével 
kapcsolatosan, az eddigi előírásoktól eltérő-
en, idén egyszerűbb szabályzást dolgoztunk 
ki. A terület bár továbbra is nagyobb kell 

legyen, mint 0,5 hektár, megszűntek a terü-
let formájára vonatkozó feltételek. Emellett 
pedig ezentúl arra is lehetőség adódik, hogy 
az erdősítés kivitelezési tervét nemcsak ta-
nácsadó cégek, hanem engedéllyel rendel-
kező természetes személyek is elvégezhetik” 
– nyilatkozta Tánczos. Támogatást lehet 
igényelni a már meglévő ültetvények kiegé-
szítési és karbantartási munkálataira, vagy 
területápolási költségekre. Ebben az esetben 
is a terület földrajzi elhelyezkedése a mérv-
adó. Az első évben a síkságokon található 
erdősített területekre 270 eurót, a domb-
vidékeken elterülő erdőkre 210 eurót, míg 
hegyvidéki erdők után hektáronként 130 

eurót lehet igényelni. Az összegek a második 
évben nagyobbak lesznek. Ezenkívül az er-
dősítés miatti jövedelemkiesés fedezésére is 
lehet igényelni támogatást: a 15 éves időtar-
tamra ez évenként 215 euró lehet. „A vissza 
nem térítendő, erdőtelepítési jövedelempót-
ló támogatásra azok a magánszemélyek vagy 
magánszemély-társulások jogosultak, akik az 
erdősítés előtt a földet művelték, illetve akik 
a támogatási kérelem benyújtásának évében 
munkaidejük legalább 25 százalékát mező-
gazdasági tevékenységre fordítják, és jövedel-
mük legalább szintén 25 százaléka igazoltan 
mezőgazdasági tevékenységből származik” 
– magyarázta Tánczos.hí
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 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
aZ OrsZágOs 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
Felülvigyázó Osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival közli, hogy 2012. 
március 6-án 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpá-
tok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós HEBA 
EPSZER Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, 
Mihai Eminescu utca 7. szám,  Hargita megye, fiskális 
azonosító szám 22301985) tulajdonát képező követke-
ző ingóságot:

Kanalas és villás homlokrakodó, gyártási év 1980  
–  36 700 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

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

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. február 16-án 
kifüggesztették.

Haschi András Péter fotó: domján levente

61,5 millió euró áramlott tavaly 
az APIA-n keresztül a megyébe

2011-ben a Hargita megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökséghez a gazdák részéről összesen 72 ezret meghaladó támogatási 
kérés érkezett, ebből 29 297 kérés a területalapú támogatásra, 24 223 gáz-
olajár-szubvencióra és a különböző állattámogatásokra, míg 18 397 kérés 
a tejkvóta-tranzakcióra vonatkozott – derül ki az kifizetési ügynökség 
beszámolójából. A Haschi András Hargita megyei APIA-igazgató által 
ismertetett adatok szerint ezen kérések alapján a megye gazdálkodói és 
közbirtokosságai tavaly közel 61,5 millió euró támogatásra tettek szert, 
aminek nagy részét, közel 53 millió eurót a területalapú és agrárkörnye-
zet-gazdálkodási támogatások után folyósítottak. Elmondta, a gazdák 
növekvő pályázási kedve, illetve a hektáronkénti támogatási összegek nö-
velése révén a megye agráriuma évről évre több pénzből fejlődhet, így pél-
dául a kifizetési ügynökségen keresztül a Hargita megyei gazdák számára 
folyósított támogatási összegek a 2007-es esztendei 17,1 millió euróról 
2009-re 37,3 millióra, 2010-re pedig 46,6 millió euróra nőttek. Hozzá-
tette viszont, hogy a kisgazdaságok nagy száma és a területek széttagolt-
sága miatt a SAPS-támogatásba vont területek harmada, és ebből befolyó 
pénz negyede a gazdák 1 százalékánál van. A szakember adatai szerint így 
megyénkben az átlagos farmnagyság 5,8–6 hektár között, míg a művelt 
területek átlagos parcellanagysága 1 hektár közelében van.
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Húzódik  
a Prodlacta-tejpénz behajtása

 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
aZ OrsZágOs 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
március 2-án 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 
5. sz. alatt árverés útján eladja az adós VENDY Kft. 
(fiskális lakhelye: Fenyéd község, Fenyéd falu 14. szám,  
Hargita megye, fiskális azonosító szám 6754011) tulaj-
donát képező következő ingóságot:

Ford transit Furgon haszonjármű 85t300, gyártási 
év 2002 –  26 000 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

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

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

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

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

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

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, 
amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül sor, 
nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. február 15-én 
kifüggesztették.

> Tavaszra felállhat a Hargita megyei 
elektronikus agráradatbázis. Ha minden 
a jelenlegi ütem szerint halad, akkor két-há-
rom hónapon belül már elkészülhet a Har-
gita megyei gazdaságokat és mezőgazdasági 
területeket összegző integrált elektronikus 
agrárregiszter-adatbázis – mondta el la-
punknak Török Jenő, a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság 
vezetője (képünkön). A szakember az adat-
bázis-szolgáltatást kínáló szebeni cég keddi 
csíkszeredai bemutatója kapcsán megjegyez-
te, hogy az agráradatbázisok digitalizálása 
terén már több környékbeli megye is elöl jár. 
„Legjobban természetesen a Szeben megye-

iek állnak, ami nem csoda, hisz onnan ered 
a rendszer, ott is kezdték el leghamarabb 
alkalmazni. Esetükben már a települési ag-
rárregiszterek 95-98 százalékát töltötték fel 
eddig a rendszerbe. A képzeletbeli második 
helyen Brassó megye jár, 60 százalékos feltöl-
tési hányaddal, míg a Maros megyei adatok 
elektronikus feldolgozása 40-50 százalék kö-
zött áll. De ez persze napról napra változik” 
– mondta el Török. A szakigazgatóság első 
embere ugyanakkor úgy tudja, a rendszer-
hez hamarosan Kovászna és Hunyad megye 
is csatlakozni fog, de mint megjegyezte, az 
előkészítési folyamatok terén egyelőre még 
a Hargita megyei önkormányzatok jóval 

előrébb állnak. „Az még kérdéses, hogy si-
kerül-e ebből országos rendszert kiépíteni, 
de ha nem is válik azzá, a megyei tanács min-
denképp eltökélt a rendszer Hargita megyei 
településeken történő kiépítésén” – tette 
hozzá Török Jenő. A megye települései kö-
zül eddig a csíkszentmártoni, csíkkozmási és 
tusnádi agrárregiszterek feltöltése terén in-
dult el a munka, de a szakember várakozása 
szerint az elkövetkezendő két hét alatt már 
az összes csík térségi település adata bekerül 
a rendszerbe. „Ha így halad minden, két-há-
rom hónap alatt az összes Hargita megyei te-
lepülés agráradatbázisa elérhető lesz a rend-
szeren keresztül” – állítja a szakember.hí
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Az egy hónapon belül bemu-
tatandó átszervezési terv és a 
Prodlactával szembeni adós-
ság követelés 60 százalékát bir-
tokló két pénzintézet döntésén 
múlik, mikor juthatnak 2010 
óta bent ragadt tejpénzükhöz 
a homoródalmási és szentpáli 
tejtermelő gazdák.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Tovább húzódik a homo-
ródalmási gazdák Prod-
lacta-kálváriája, miután a 

tejpénztartozásaikra váró gazdák 
csődeljárási kérelmét az ügyben 
illetékes bíróság később tárgyalta, 
szemben a Brassó megyei tejfeldol-
gozó tulajdonosainak csődvédelmi 
kérelmével, amit viszont a benyúj-
tás napján, azonnal elfogadtak – 
magyarázta lapunk megkeresésére 
Sorbán Vencel, a Homoródalmási 
Szarvasmarha-tenyésztők Egyesü-
letének elnöke. „Hiába próbáltunk 
elébe menni a nagyobb bajnak, és 
nyújtottuk be hamarabb a céggel 
szembeni csődeljárási kérésünket, a 
bíróság rendre a kérés tárgyalásának 
halasztása mellett döntött. Érdekes 
módon ezzel szemben a Prodlacta 
tulajdonosainak csődvédelmi ké-
rését még a benyújtás napján jóvá-
hagyták. Ez biztosan teljesen vé-
letlenül történt így” – teszi hozzá 
sejtelmesen Sorbán.

233 magán- és jogi 
személy vár pénzére
Az almási és homoródszentpáli 

gazdáknak járó, még a 2010-es 
esztendőről bennragadt tejpénz-
tartozások behajtását ugyanakkor 
időközben bonyolítja a tejfeldol-
gozónak korábban hitelt nyújtó 
pénzintézetek megjelenése is. 
„Legutóbb február 3-án ült ösz-
sze a hitelezők közgyűlése, amin 
természetesen mi is részt vettünk. 
Ott derült ki, hogy a Prodlacta tel-
jes adósságállománya a felszámoló 
cég szerint meghaladja a 33 millió 
lejt, ami összesen 233 jogi és ma-
gánszemély között oszlik el. Ebből 
a tejtermelők felé ki nem fizetett 
számlák mintegy 3 millió lejre, 
azaz a teljes adósságvolumen kö-
zel 10 százalékára rúgnak. Ebből 

az almási tejtermelőknek 561 ezer 
lejjel, a homoródszentpáliaknak 
pedig 80 ezer lejjel tartozik a cég. 
A legnagyobb adósságokat viszont 
két nagy bank, a BCR és BRD felé 
halmozták fel, de szinten jelentős 
tartozása van a Prodlactának az 
állam, illetve két lengyel, szintén 
tejet szállító cég felé is” – mondta 
el Sorbán. Időközben a pénzü-
ket kérők lajstromán megjelent a 
Prodlacta termékeihez csomagoló-
anyagokat szállító Tetra Pack is.

A bankok vették át 
az irányítást
 Hozzáteszi, bár az adósságvo-

lumen nagysága szempontjából a 
homoródalmási egyesület a köve-
telők listáján a nyolcadik helyen 
van, a két pénzintézet – a cégnek 
nyújtott nagyösszegű hitelek mi-
att – szavazatarányát tekintve 
mégis döntő súllyal rendelkezik a 
Prodlacta sorsának további alakí-
tásában is. „Azt hittük, számít va-
lamit a szavazatunk. De bizony az 
adósságpapírok bemutatása után, 
mivel a cég tartozásainak hat-
van százaléka velük szemben áll 
fenn, döntően a BCR és a BRD 
határozza meg a dolgokat, azaz 
lényegében ők döntik el most, 
hogy elfogadják-e a cég többéves 
átszervezésére vonatkozó terveit, 
vagy pedig a felszámolás, a cég ja-
vainak eladása mellett döntenek” 
– magyarázza a hitelezők közgyű-
lésében a homoródalmási gazdák 

érdekeit képviselő egyesületi el-
nök. Hozzátette, a februári egyez-
tetőn a két felszámoló cég közül 
is azt hagyták meg, amelyiket a 
kereskedelmi bank akarta.

A felszámolásban 
reménykednek az almásiak
Sorbán ugyanakkor a két le-

hetőség – azaz a Prodlacta átszer-
vezése és az azonnali felszámolása  
– közül a tartozás gyorsabb ren-
dezése miatt inkább az utóbbit 
pártolná. A Prodlacta vagyonál-
lománya ugyanis a felszámoló cég 
jelentése szerint 46 millió lejre 
rúg, azaz elméletileg a javak érté-
kesítéséből bőven képes lenne fe-
dezni a gazdákkal, bankokkal, az 
állammal és a többi beszállítóval 
szemben felgyülemlett 33 millió 
lejes tartozást. „Valójában erről 
a kérdésről is a két kereskedelmi 
bank fog dönteni. A Prodlacta 
vezetésének különben egy hónap 
áll rendelkezésére a cég átszerve-
zési tervének bemutatására. Ha 
ezt elfogadják, akkor több évre 
is kinyúlik a dolog, ha pedig nem 
fogadják el, akkor indulhat a cég 
szétdarabolása és a javak árvere-
zése, eladása. Utóbbiból nekünk 
hamarabb lenne pénz. Ha viszont 
kihúzzák még további két-három 
évig, akkor a végére ismét úgy el 
fog fogyni a pénz, hogy abból 
csak a bankok és az állam tudja ki-
venni a részét” – fejti ki az almási 
agrárszakember.

Sorbán Vencel. Hiába próbálták megelőzni a csődvédelmi eljárást fotó: domján levente
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társadalom
hirdetések

Körkép

> Segélyszállítmányt indítottak a 
havazások, hófúvások miatt a világtól 
elszigetelt, súlyos gondokkal küszködő 
lakosok segítésére a Hargita megyében 
szolgálatot teljesítő rendőrök. A kamion, 
amelynek rakományát – többek között – 
három tonna burgonya, illetve 100, alap-
élelmiszereket tartalmazó csomag alkot-
ta, tegnap reggel indult Vrancea megye 
behavazott települései felé. „Ott és akkor 
kell segíteni, ahol és amikor baj van. Ez az 
első küldeményünk, de elhatározásunk 
szerint egyáltalán nem az utolsó, meg-
tesszük a tőlünk telhetőt a bajba jutott 
polgártársaink megsegítéséért” – bocsá-

tották útjára a Hargita megyei rendőrök 
a szállítmányt, amelyet Emilia Moldovan 
főbiztos kísért a rászorult családokhoz.

> Olajgyűjtést szerveznek a zöldszé-
kelyek. Újra megszervezi – sorban a 12-ik 
alkalommal – a Nagy hulladék- és olajgyűj-
tést szombaton a Zöld SzékelyFöld Egye-
sület önkéntes csapata Csíkszeredában. Az 
egyesület célja nemcsak hangoztatni a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságát, hanem 
gyakorlati lépéseket tenni ennek megvaló-
sításáért. A gyűjtőpontok a már megszo-
kott négy helyszínen lesznek: a Szabadság 
tér Sapientia felőli sarkánál, a dendroló-

giai parknál, a Székely Károly Iskolaköz-
pont szomszédságában, valamint a Tudor 
negyedi József Attila Általános Iskola mel-
letti parkolónál. Az önkéntesek többfajta 
hulladékot vesznek át a lakóktól: használt 
zsiradékot és étolajat, elektronikai hulladé-
kokat, PET-palackokat, papírt, üveget, ele-
meket, CD-ket, DVD-ket, égőket, neono-
kat és lejárt szavatosságú gyógyszereket. A 
szervezők arra kérik a lakosságot, hogy cé-
gek által összegyűjtött lejárt gyógyszereket 
ne adjanak le, a rendezvény célja kizárólag a 
civil lakosság által háztartásokban megma-
radt gyógyszerek gyűjtése. A gyűjtés reggel 
10 órakor kezdődik és 14 óráig tart. hí
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Ravatalozót építenének, iskolát újítanak fel

Oklándi közösségi tervek

felismeRték a gyakoRlati oktatás fontosságát

Ősszel újraindulnak a szakiskolák
miután több iskolaigazgató 
és a gazdasági szféra képvi-
selői is felemelték szavukat 
amiatt, hogy Romániában a 
tanügyi minisztérium az utób-
bi három évben mellőzte a 
szakmunkásképzést, a 2012–
2013-as tanévtől újraindul az 
oktatási intézményekben a 
szakmunkásképzés. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Három év után az ok-
tatási minisztérium 
belátta: azzal, hogy 

2009-ben nem hagyta jóvá a 
középiskolákban a szakmun-
kásképzést, a piacon egyre na-
gyobb lett a szakképzetlen sze-
mélyek száma. Most a 2012–
2013-as tanév beiskolázási 
programjában a szakiskolák is 

helyet kaptak. A minisztériumi 
rendelet jelenleg a 2012–2016-
os periódusra határozta meg a 
hazai szakoktatás szervezését és 
működését. 

– Hosszú egyeztetések fo-
lyamata dönti el, hogy hány osz-
tály indul a következő tanévben 
Hargita megyében – mondta el 
lapunk megkeresésére Görbe 
Péter. 

A szaktanfelügyelőtől ka-
pott információk szerint a 
szakosztályok létszámát min-
den régióban egy külön, erre a 
célra megalakított munkacso-
port dönti majd el. Ez a bizott-
ság a tanfelügyelőség, a Hargita 
Megyei Munkaerő-elhelyező 
Ügynökség és a szaktárca alá-
rendeltségébe tartozó Országos 
Szakképzésfejlesztő Központ 
munkatársaiból áll össze. – El-

készült egy tanulmány, amely 
megyei szinten vizsgálja a szak-
képzésfejlesztés ütemtevét, 
figyelembe veszi a gazdasági-
piaci igényeket – részletezte 
Görbe. 

Az már biztos, hogy a me-
gyében működő oktatási in-
tézmények többsége megfelel 
a szakosztályok indításához 
szükséges kritériumrendszer-
nek. A szaktanfelügyelő szerint 
az érintett iskolákban mind 
az anyagi feltételek, mind a 
szakképzet pedagógusok szá-
ma adott ahhoz, hogy ősszel 
új osztályokat indítsanak. A 
minisztérium által kiadott ren-
delet szerint szakosztályokat 
csak olyan iskolák indíthatnak, 
amelyek biztosítani tudják, 
hogy az oktatás jelentős részét 
a gyakorlati órák teszik ki.

Ravatalozót építtetnének, emel-
lett pedig a helyi iskola felújítá-
sát folytatják idén Oklánd köz-
ségben. a tervek szerint mindkét 
beruházás már az idén befeje-
ződhetne.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Akarácsonyfalvi katolikus 
temetőben kapna helyet 
az a tervek szintjén már 

létező ravatalozó épület, amelyet 
a község önkormányzata építtetne 
meg a megyei tanács segítségével. 

– Már elkészültek a tervek és 
az anyagi keret is megvan ahhoz, 
hogy felépíthessük a ravatalozót a 
helyi katolikus templom melletti 
temetőben. A tavaly már kaptunk 
78 ezer lejt a megyei tanácstól, idén 
is kapunk 70 ezer lej körüli össze-
get. A beruházás összértéke adók 
nélkül 161 ezer lej, amelynek kö-
rülbelül egyharmadát álljuk helyi 
költségvetésből. Jelen pillanatban 
a kivitelezési licit jóváhagyására 
várunk. Nyolc hónapos futamidő-

vel számolunk, ha minden jól ala-
kul, akkor idén elkészülhetne ez az 
építmény, amit közös megegyezés 
alapján mindegyik felekezet hasz-
nálhat majd – számolt be lapunk-
nak Cseke Miklós, Oklánd község 
polgármestere (képünkön), hoz-
zátéve, hogy már tavasszal, az idő 
enyhülésével hozzá lehetne fogni 
az építéshez.

– Idén nem terveztünk nagyon 
nagy beruházásokat a ravatalozó 
megépítésén kívül. Tavaly sikere-
sen befejeződött a három község: 
Oklánd, Homoródkarácsonyfalva 

és Homoródújfalu vízhálózatának 
teljes kiépítése, amelyre eddig több 
mint 260 háztartás csatlakozott a 
mintegy 600-ból. Sajnos közsé-
günkben is egyre több az üresen 
álló ház – mondta Cseke. 

– A Kelemen Imre Általános 
Iskola felújításán is dolgozunk 
Oklándon, amire idén 60 ezer lejt 
kaptunk Hargita Megye Tanácsá-
tól. Emellett a szükséges összeget 
a helyi önkormányzat forgóalap-
jából biztosítjuk. Most a legfonto-
sabb a központi fűtés beszerelése 
és egy korszerű kazánház építése. 
A csempekályhák modernizálá-
sa, kiépítése sokkal költségesebb 
volna, ezért szeretnénk, ha az 
iskolafelújítás részeként a korsze-
rű fűtésrendszert is be tudnánk 
szerelni idén, illetve mosdókat és 
öltözőket is szeretnénk kiépíteni 
az iskolában. Még vannak kisebb-
nagyobb tatarozási munkálatok, 
mint a külső meszelés, valamint a 
tetőszerkezet javítása, ami szintén 
helyi finanszírozásból történne – 
közölte az elöljáró.

ingyenes szakképesítési tanfolyamok 
vidéki munkanélkülieknek

Az Európai Szociális Alap támogatásával a Laguna Group Kft. és 
az ASFP az alábbi ingyenes szakképesítési tanfolyamokat indítja 
Hargita megyében:
   • hegesztő (sudor) • Gyergyószentmiklós;
   • darukezelő, ISCIR-jogosítvánnyal (macaragiu) • Székely udvarhely;
  • számítógép-kezelő (competenţe informatice) • Csíkszereda, 
    Szé kely udvarhely;
   • angol nyelvtanfolyam (comunicare în limba engleză) • Csíkszereda, 
     Székelyudvarhely, Maroshévíz;
   • kereskedelmi dolgozó – eladó (lucrător în comerţ) • Csíkszereda.

Részletes tájékoztatás: 0266–312014 • 0724–235258 • 0744–646550.
Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural, Regiunea Centru  

• POSDRU/110/5.2/G/87159
Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional  

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
InvEStEştE în OamEnI!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României.
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Ki ne hallott volna Szovátáról és a híres Medve-tóról? Bizonyára 
sokan vagytok, akik osztálykirándulás során vagy szüleitekkel kirán-
dultatok is arra, fürödtetek is a kellemes sós vízben. Ma a tó eredetének 
mondáját olvashatjátok.

Szováta Marosvásárhelytől 60 km-re keletre fekszik. A város nevét 
egyesek az Örlec nembeli Szovát nemzetségről kapta, mások szerint a szláv 
eredetű Szovát személynévből származik. Messze földön híres a környéken 
a föld mélyében található só. Így is hívják a környéket: Sóvidék. Már a 
rómaiak is bányásztak itt sót, de később a középkorban is folytatódott a 
só kitermelése. A mélyedéseket idővel a patakok vize és a csapadék vízzel 
töltötte fel, így keletkeztek a kis sós tavak. A Medve-tó az 1870-es években 
keletkezett. Szőcs Antal így írt erről: „...a Pálné-gödrének feneke, mely ka-
száló volt, teljesen eltűnt, s helyében sötét szakadék keletkezett, amelyben  
a víz tóvá gyűlt össze”. Kis Sándor ezt jegyezte fel: „1875 nyarán égi hábo-
rú következtében a Cseresznyés-hegy felől jövő két patak, a Köröstoplica-  
és az Aranybánya-patak felduzzadt, s a víz a Zoltán-hegy alatt meggyűlt, 
és ott egy tó alakult ki.” László János ezt írja a tó keletkezéséről: „1879-ben 
egy nyár végi napon hatalmas dörgés kíséretében a föld megrázkódott,  
s a Pálné-gödre mellett emelkedő sószikla alázuhant, utána hatalmas por-
felhő szállt fel, majd a két patak elgátolódott, s tóvá duzzadt.”

Kezdetben Illyés-féle tónak nevezték, mert Sófalvi Illyés Lajos sze-
rezte meg a tó használati jogát és a fürdőengedélyt, majd 1900-ban 
megalapította a mai Szovátafürdőt. De a tavat nem sokáig nevezték első 
hasznosítójáról, és mert alakja egy hatalmas kiterített medvebőrre emlé-
keztet, Medve-tó néven ismeri ma már mindenki. 

A Medve-tó 500 méter tengerszint feletti magasságban fekszik, szép 
környezetben. A tó hossza 200 méter, szélessége 200 méter, legnagyobb 
mélysége pedig 18 méter. Sós vizét a napsugarak melegítik fel.

Nincs egyedül a Medve-tó ezen a vidéken, más sósvizű tavak veszik 
körül: a Mogyorósi-tó, a Rigó-tó, a Fekete-tó, a Vörös-tó és a  Zöld-tó, 
továbbá az édesvizű Piroska-tó és Kígyós-tó.

Jövő héten búcsúztatjuk a farsangot, ezért verseink ehhez az ese-
ményhez kapcsolódnak. A csíkszeredai József Attila Általános Iskola  
III. Step by Step osztályából verset és rajzokat kaptunk, Gyergyóalfaluból 
pedig egy beszámolót és rajzokat is. Minden farsangi rajz nem fér be mai 
Aranyalmánkba, a következő hetekben is közlünk belőlük. 

Két héttel ezelőtti rejtvényünkre nem érkezett megfejtés, úgy látszik, 
túl nehéznek találtátok. Ha időközben valakinek mégis sikerül megtalál-
nia a helyes választ, részt vesz a jövő heti sorsoláson.
 Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Vargyas Boglárka, II. osztályos, Gyergyóalfalu 

Szováta felett az erdőben, nem 
is olyan rég volt egy szép tisz-
tás. Bükkfa csipkézte széleivel, 

olyan volt, mint egy leterített med-
ve. Itt élt fényes palotájában egy 
csodaszép tündérasszony. Bebaran-
golta az erdőket, mezőket, és amer-
re járt, nyomában csak úgy fakadt 
a sok tarka virág. Egy szép napon, 
amikor a környéket járta, megpil-
lantott egy ügyes székely legényt, 
aki éppen a juhait őrizte.

– De szép! – mondta, és egysze-
riben beleszeretett.

Nem volt attól a perctől nyug-
ta. De a tündértörvény tiltotta, 
hogy találkozzék vele. Csak az éj 
leple alatt ereszkedett le a Juhod-
völgyébe, hogy hallgassa kedvese 
keserves nótáját.

– Értem sír a furulyája! – sóhaj-
totta ilyenkor a szépséges tündérasz-
szony, de ügyelt, hogy a kakasszóra 

visszaérjen börtönébe, a fényes pa-
lotájába. Nyomában ilyenkor csupa 
tűzvirág nyílott.

– Nélküled – így egy szép napon 
a tündérasszony – se szépnek, se csú-
nyának nem érdemes lenni! – avval 
elhatározta, dacol a tündértörvény-
nyel, és találkozik a dali székely le-
génnyel. Le is ereszkedett a völgybe, 
homlokán a fénylő vacsoracsillag-
gal, de ahogy közeledett kedvese 
esztenájához, meglátta, hogy a le-
gény egy szép leánnyal csókolózik.

– Te szerencsétlen halandó, ezért 
keserűen meglakolsz! – mondta, és 
azon nyomban a dali székely legény, 
az esztenája és a juhai vakkővé vál-
toztak. 

– Jaj nekünk! – borult a leány 
a szeretője alakját megőrző hideg 
kőre, de teste melegével sem tudta 
életre kelteni azt, aki egyszer kővé 
változott.  De a kegyetlen, csodaszép 

tündérasszony is keserűen megla-
kolt. Többé nem lelte helyét, arccal 
se fordult a palotája felé, csak a he-
gyeket járta, fehér fátylát a tövisbok-
rok megszaggatták, foszlányaiból 
sóvirág lett, és ellepte a hegyeket. 

– Süllyedj el! Tűzhelyed többé 
nem lehet otthonom! – mondta, 
amint egyszer a tekintete a fényes 
palotája felé tévedt. 

Eltűnt bizony az, és a helyén 
egy iszonyatosan mély gödör tá-
tongott. Szélei ma is állataink kirá-
lyára emlékeztetnek. 

– Jaj nekem is! – rogyott a földre 
a szívtelen tündérasszony, és szemé-
ből, amelyet eddig még nem áztatott 
soha könny, sós patak fakadt. Az 
elsüllyedt palota helyén így keletke-
zett a Medve-tó, amelyet alulról még 
ma is az elkárhozott tündérasszony 
tűzhelyének parazsa fűt, és Szováta 
felett a viharban az ő bánata jajong.

Tündérasszony könnye

Víg farsang Gyergyóalfaluban

Ferencz Imre

Farsangi mondókák

hargitanépe

Alig várom farsang végét, 
Hogy láthassam ismét Illést

Hogyha eljött húshagyókedd, 
Több disznóhúst ne egyék kend.

Akinek nincs felesége, 
kapható a hülyeségre.

Aki megütötte a bikát,
megérdemli a pálinkát

Utcahosszán ostor csattog,
Ditróban ti hányan vagytok?

Utcahosszán ostor rittyeg,
jó volna ide egy nyitszeg

Ki a telet meg nem unta,
polgármester lesz, mint Bunta

Az elmúlt szombat reggel, 
amikor felébredtem, az 
volt a fejemben:

– Hurrá, végre szombat van!
De ez a szombat különbözött 

a többitől. Miért? Akkor jutott 
eszembe, hogy aznap van a szerep-
lésem napja. Majd kiugrottam a bő-
römből! Mikor elérkezett a szereplés 

ideje, nagyon boldog voltam, mert 
ott volt az unokatestvérem, a testvé-
rem, a nagyszüleim és a szüleim is.

Jól mentek a moldvai táncok és 
a felcsíki táncok is jól sikerültek. A 
végén a szülők megkínálták a gye-
rekeket fánkkal. Az egyesület tagjai 
és a szervezők forralt borral és teával 
kínálkodtak.

Nagyon köszönöm Hunyadi 
Irénke tanító nénimnek, Karda 
László táncoktatónak ezt a csodá-
latos estét és azt, hogy segítenek 
ápolni a hagyományainkat.

Vargyas Boglárka, 
II. B. osztályos tanuló, 

Gyergyóalfalu 

Farsang időszaka
Elmúlt már a vízkereszt,
Farsang napja itt terem,
Cibere és Konc király,
Ki nyeri meg a vitát?

Álarccal csujjogtatok,
jelmezben vigadok,
Ki most férjhez nem megyen,
Azt a szégyen verje meg!

Szabó Balázs
III. osztályos, Csíkszereda

Kösd össze az ajándékokat a megfelelő csomaggal. Ha elkészültél vele, vágd ki és küldd 
el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), 
vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.
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> Bajnokok Ligája. A Bajnokok Ligá-
ja nyolcaddöntőjében az első mérkőzésen 
a Barcelona Alexis Sánchez két góljával, il-
letve Lionel Messi találatával 3–1-re győ-
zött Leverkusenben kedd este, és nagyon 
közel került a továbbjutáshoz. A másik 
kedd esti mérkőzésen az Olympique Lyon 
hiába játszott szinte végig mezőnyfölény-
ben a BL meglepetéscsapata, az APOEL 
Nicosia ellen, csupán 1–0-s győzelmet 
könyvelhetett el. Eredmények: Bayer 
Leverkusen – Barcelona 1–3 /M. Kadlec 
(52.), illetve A. Sánchez (41., 55.), Messi 
(88.)/; Olympique Lyon – APOEL 1–0 /
Lacazette 56./.

Tegnap este rendezték meg a Zenit – 
Benfica és a Milan – Arsenal párharcokat, 
ám azok lapzárta után értek véget. A továb-
bi négy párharc odavágóit február 21-én 
(CSZKA Moszkva – Real Madrid, Napoli 
– Chelsea), illetve február 22-én (Marseille 
– Inter és Basel – Bayern) rendezik.

> Európa Liga. A Besiktas labdarúgó-
csapata 2–0-ra nyert a tavalyi döntős Braga 
vendégeként az Európa-liga 16 közé jutásá-
ért vívott első mérkőzésen. A hazai csapat-
ból a 29. percben második sárgalapja után 
kiállította a játékvezető Hélder Barbosát. 
Ezt előbb a 37. percben büntette meg a cseh 

Tomás Sivok egy erőteljes fejessel, majd 
Simao Sabrosa is betalált a második játék-
rész elején. A török együttes így kétgólos 
előnyből várhatja a jövő heti visszavágót. A 
másik keddi mérkőzésen a görög Olimpia-
kosz 1–0-ra győzött Kazanyban.

Ma este további 14 összecsapással 
folytatódik a sorozat. Többek között 
pályára lép az egyetlen talpon maradt 
román együttes is, a Bukarest Steaua. A 
fővárosi gárda a holland Twente csapatát 
fogadja 22 órától. A párharc győztese a 
következő körben a Viktoria Plzen – FC 
Schalke 04 nyertesét kapja ellenfélül. 
Európa Liga, a leg jobb 16 közé jutásért, 

1. mérkőzések, ma: Lokomotiv Moszk-
va – Athletic Bilbao (19), Salzburg – 
Metalist Harkiv (20), Ajax Amsterdam 
– Manchester United (20, Dolce Sport), 
Viktoria Plzen – FC Schalke 04 (20), 
AZ Alkmaar – Anderlecht (20), Lazio 
– Atlético Madrid (20, Dolce Sport 2), 
Varsói Legia – Sporting Lisszabon (20), 
Bukaresti Steaua – Twente (22, Pro TV), 
Krakkói Wisla – Standard Liège (22), 
Udinese – PAOK (22, Dolce Sport 2), 
Trabzonspor – PSV Eindhoven (22), 
Hannover 96 – FC Bruges (22), FC 
Porto – Manchester City (22, Docle 
Sport), Stoke City – Valencia (22).hí
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Hargita megyei Futsal-kupával 
díjazott teremlabdarúgó-tornát 
szervez hétvégén a Hargita 
Me gyei Labdarúgó Egyesület 
(HMLE) a csíkszeredai sport-
csarnokban. A viadalra a me-
gyei labdarúgó-bajnokságban 
érdekelt gárdákat hívták meg, 
amelyek közül hét nevezett, így 
a listát az országos ifjúsági baj-
nokságban érdekelt Csíksze-
redai VSK U18-as csapatával 
töltötték fel.

Nyolc csapat részvételével a 
hétvégén, vasárnap, kerül 
megrendezésre a Hargita 

megyei Futsal-kupa Csíkszeredá-
ban, a Hargita Megyei Labdarúgó 
Egyesület (HMLE) szervezésé-
ben. Az eseményre nyolc csapat 

nevezett: a Csíkcsicsói KSE, a 
Csíkszeredai VSK U18, a Szent-
egyházi Vasas, a Gyimesfelsőloki 
SE, a Csíkszeredai VSK, a Ho-
moródalmási Homoród, a Csík-
szentmihályi Törekvés és a Ma-
roshévízi-Salamási Tudomány. A 
résztvevőket két négyes csoport-
ba sorolták, ahonnan az első két 
helyezett küzd majd tovább az 
elsőségért.

A HMLE a tavaszi idény kez-
dete előtt úgymond előkészítő 
bajnokságnak tekinti a megmé-
rettetést. A kupára a megyei baj-
nokságban szereplő együttesek 
nevezhettek, akik közül heten 
ezt meg is tették, így a hiányzó 
nyolcadik gárdának az országos 
ifjúsági bajnokságban érdekelt 
Csíkszeredai VSK U18-as csa-

patát hívták meg. A tornán a te-
remlabdarúgás szabályai lesznek 
érvényesek.

A torna műsor
A csoport: Csicsó – VSK 

U18 (10), Vasas – Felsőlok (11), 
VSK U18 – Vasas (12), Felsőlok – 
Csicsó (13), VSK U18 – Felsőlok 
(14), Vasas – Csicsó (15).

B csoport: VSK – Almás (10.30), 
Szentmihály – Hévíz (11.30), Al-
más – Szentmihály (12.30), Hé-
víz – VSK (13.30), Almás – Hé-
víz (14.30), Szentmihály – VSK 
(15.30).

Helyosztók: a 7. helyért (16); 
elődöntők (16.30, A1 – B2, B1 
– A2); az 5. helyért (17.30); a 3. 
helyért (18); döntő (18.30); díjki-
osztás (19).

Két Hét ALAtt négy MECCSEt játSziK A KK

Nehéz sorozat előtt a kosarasok
Ebben a hónapban két hét lefor-
gása alatt négy igen nehéz mér-
kőzést fog játszani a Csíkszeredai 
Hargita gyöngye KK férfi-kosár-
labdacsapata a román első osz-
tályban. A sort a címvédő Kolozs-
várral kezdik, míg a hónap utolsó 
mérkőzésén a csíkiak Szebenbe 
látogatnak. Majd március köze-
pétől újból be fog sűrűsödni a 
program.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

A kedvezőtlen időjárás miatt 
elmaradt Marosvásárhely 
elleni mérkőzés, továbbá a 

már két ízben is elhalasztott Kolozs-
vár elleni pótlás miatt a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK február végi 
programja besűrűsödött. Szűk két 
hét alatt a Lászlófy Botond által di-
rigált csíki alakulat négy mérkőzést 
is le kell játsszon. A sort a címvédő 
Kolozsvári U-Mobitelcóval kezdik 
ma 18 órától. A két fél összecsapását 
az idény során már két alkalommal 
is halasztani kellett: előbb a kolozs-
váriak nemzetközi kupaszereplése 
miatt, majd január 10-ről, amikor 
a két csapat bemelegítése során az 
egyik palánk meghibásodott. A 
KK vezetősége a történtek után 
azonnal jelentette a szurkolóknak, 
hogy a harmadik ízben is újra mű-

sorra tűzött összecsapásra ingyenes 
lesz a belépő.

A Kolozsvár után egy köz-
vetlen rivális, éspedig a Bukaresti 
Dinamo fog Csíkszeredába láto-
gatni, február 22-én, szerdán. Ezt 
követően a KK-nak két idegenbe-
li találkozója van: február 25-én 
Nagyszebenbe, míg február 29-én 
Marosvásárhelyre látogat. Utóbbi 
találkozót is már korábban le kel-
lett volna játszani, ám a kedvezőt-
len időjárás ezt meghiúsította.

„Két sérültünk van, akiket nél-
külöznünk kell ma. Jakab Krisztián 
bokasérülés miatt ma sem játszik, 
csakúgy mint a Craiova ellen, de ő 
remélhetőleg a következő összecsa-

páson bevethető lesz. Míg Dino 
Erceg részleges bokaszalag-szaka-
dással küszködik, így rá három hétig 
nem számíthatunk. Ennek tükrében 
pedig borzasztó nehéz lesz az elkö-
vetkezendő időszak. Természetesen 
nem feltartott kézzel megyünk ki a 
pályára, mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy a csapatból a 
maximumot kihozzuk. Részünkről 
tökéletes, míg az kolozsváriaktól 
közepes teljesítményre lesz szükség 
ahhoz, hogy nyerjünk” – mondta 
lapunknak a csapat trénere Lászlófy 
Botond.

A ma 18 órától kezdődő ösz-
szecsapást a Digi Sport 3 élőben 
közvetíti.

Két alkalommal elmaradt már a KK – U mérkőzés fotó: darvas attila / archív

Futsalbajnokságot szervez a HMLE

Sakksuli (6.)

Kína sakkban is
nagyhatalom
Az 1990-ben Kelet-Európában 

bekövetkezett rendszerváltások jó 
hatással voltak az ázsiai országok 
sakkéletére. A szabadabb világ felé 
történt nyitásnak köszönhetően 
a szovjet utódállamok sok nagy-
mestere és neves sakkedzője kapott 
külföldi felkéréseket. Az anyaor-
szágba vándorolt nagymestereknek 
köszön hetően Izrael csapatával min-
den világversenyen számolni kell. A 
Moszkva utcáin hasba lőtt Jussupow 
Artur nagymester és neves edző Né-
metországba költözött családjával, 
ahol sakkakadémiát hozott létre. Az 
üzbég Kasimdzhanov Rustam nagy-
mester a tavaly novemberben Euró-
pa-bajnoki győzelemhez segítette a 
német válogatottat. 

A 90 mezős kínai sakk (hsziang 
csi) mellett a világ legnépesebb or-
szágában csak néhány évtizede is-
merték meg a 64 mezős játékunkat, 
de az orosz edzőknek köszönhető-
en ma szinte meglepetésnek számít, 
ha valaki nyerni tud kínai sakkozó 
ellen. A 36 éves Polgár Judit (2710) 
23 évvel ezelőtt került a női világ-
ranglista élére, azóta 51. alkalom-
mal vezeti az Élő-táblázatot. A két-
gyerekes családanya a női sakkozást 
gyengébbnek tartja, és azért nem 
lett női világbajnok, mert csak fér-
fiversenyeken indul. Itt találkozik 
nagymesternőkkel is, akiktől klasz-
szikus sakkban 22 éve nem szenve-
dett vereséget. A sorozat január 30-
án szakadt meg : a Gibraltar Sakk-
fesztivál 7. fordulójában a feleannyi 
idős kínai Hou Yifan világbajnok-
nő legyőzte Juditot, aki a játszma 

végén elismerte, hogy már nemcsak 
én vagyok „férfi”.

Hou yifan – Polgár judit,
Szicíliai védelem
1.e4 c5 2.Hf3 e6 3.d4 cd4 

4.Hd4 Hc6 5.Hc3 a6 6.Fe2 Hge7 
(Új lépés Judit megnyitástárában.) 
7.Ff4 Hg6 8.Hc6 bc6 9.Fd6 Fd6 
10.Vd6 Ve7 11.0-0-0 Vd6 12.Bd6 
Ke7 13.Bhd1 Hf4 14.Ff3 Bb8 (Sta-
tisztikailag jó: az 5,2 millió játsz-
mát tartalmazó MegaDatabase 
2012-ben 6-ból 2 győzelem és 4 
döntetlen sötét mérlege, de 14...
Hd5?! 14.ed5 Kd6 15.dc6+ Kc7 
16.cd7 Fb7 17.Fb7 Kb7 18.He4 
Bhd8 19.Hc5! Kc6 20.b4 a5 
21.a3 ab4 22.ab4 Bab8! 23.c3 Bb5 
24.Kc2 Bc5 25.bc5 Kc5 csak dön-
tetlenre elég) 15.B6d2 g5 (Újítás, 
de 15...e5! jobb.) 16.Ha4 d5 17.g3 
Hg6 18.Be1 Hf6 19.Fh5 Bb4 
20.Hc3 d4?! (20...a5! kellett. Lásd 
az ábrát.) 21.e5! He5 22.He4+ Ke7 
(22...Kf5?? 23.Hd6+ Kf6 24.Be5!! 
Ke5 25.Hf7+ világos huszárelő-
nyével.) 23.Hg5 h6 24.He6! Fe6 
25.Be5 Bd8 26.f4! (Még erősebb 
26.Fe2!! Bb6 27.f4) Bb5 27.Bde2 
Kf6 28.Ff3 c5 29.a4 Bb4 30.Bc5 
Ba4 31.b3 Bb4 32.Fe4 Fg4 
33.Be4 Bd6 34.Fd3 Fd7 35.Bee5 
Fe6 36.Kd2 Bbb6 37.Ba5 Bbc6 
38.Ba4 Bb6 39.Be4 Ff5 40.Bed4 
Be6 41.Fc4 Bec6 42.Ba5 Fc8 
43.Fd3 Fe6 44.Bd8 Fc8 45.Bad5 
(Az „altató” lépés helyett célra-
törőbb 45.Be5!!) Fe6 46.Bh5 
Kg7 47.f5!!, és sötét feladta 
(1–0), mert 47...Fc8 48.f6+!! 
Kf6 49.Bc8!! Bc8 50.Bh6+ Kg5 
51.Bb6 van kilátásban.
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lakás
KIADÓ 30 m2 irodai munkára 

alkalmas felület Csíkszeredá-
ban, a törvényszék közelében, a 
Petrom benzinkút mellett. Tele-
fon: 0744–600542.

ELADÓ Szelterszen hétvégi 
ház téliesítve (nappali, konyha, 
fürdő, kamra és három szoba a 
manzárdon), 12 ár rendezett te-
rülettel. Telefon: 0744–537628.

ELADÓ Lokodon egy újonnan 
épült villaszerű családi ház, nyári 
lakkal és 35 ár gyümölcsössel, 
igényesnek vagy alapítványnak 
is. Telefon: 0744–182886.

telek
ELADÓ 30 ár beltelek 

Taplocán, aszfaltút mellett, akár 
parcellázva is. Víz, gáz, villany, 
kanalizálás a helyszínen. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ 14 ár beltelek 
Csíkszent ki rályon. Közművesí-
tés a helyszínen. CSERE is ér-
dekel. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 1,19 ha és 0,64 ár 
építkezésre alkalmas terület és 
22 ár szántóterület Csíksomlyón. 
Telefon: 0743–426775.

jármű
ELADÓ vagy CSERE is érdekel 

2000-es évjáratú Dacia kombi, 
valamint 2000-es évjáratú Dacia 
Berlina (gázas), G–13-as fúró-
gép, kovácskohó, betonvasvágó 
(cikolló), vashajlító. Telefon: 
0742–289930.

ELADÓ Opel Zafira 1.6-os mo-
torral, Euro 4-es, frissen behoz-
va, kevés illetékkel, nagyon szép, 
karc- és rozsdamentes állapot-
ban, szép festéssel. Extrák: ABS, 
szervo, elektromos ablakok, köz-
ponti zár, klíma, bordkomputer, 
eredeti kilométerben, nyolc lég-
zsákkal stb. Irányár: 3650 eu-
ró. Vállalom a beíratást is vagy 
bármilyen vizsgáztatást. Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. 
(21311)

ELADÓ 2001-es évjáratú 
Volkswagen Golf IV, 1.4-es mo-
torral, Euro 4-es, frissen behoz-
va, kevés illetékkel, eredeti kilo-
méterben, nagyon szép, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: 
négy légzsák, ABS, szervo, tető-

ablak, elektromos ablakok, klíma, 
központi zár távirányítóval. Válla-
lom a beíratást is vagy bármilyen 
vizsgáztatást. Irányár: 3350 euró. 
Telefon: 0266–334468, 0721–
773479. (21311)

ELADÓ 2000-es évjáratú Da-
cia 1310-es, 2013-ig érvényes 
műszakival, minden illeték kifi-
zetve, belül is nagyon szép álla-
potban, rozsdamentesen. Irányár: 
850 euró. Telefon: 0266–334468, 
0721–773479. (21311)

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

ELADÓK 1983-as évjáratú 
Mitsubishi Colt 1.4-es, benzi-
nes bontott alkatrészek A–Z-ig. 
Telefon: 0266–363362, 0753–
420858.

ELADÓ 2006-os évjáratú, 
háromajtós, fehér Ford Fiesta, 
forgalomba beírva, sérült álla-
potban. Telefon: 0743–771799, 
0266–327122.

ELADÓ 2000-es évjáratú Nis-
san Primera, automata sebes-
ségváltós, sok extrával, klíma, 
elektromos tükrök, négy elekt-
romos ablak, ülésfűtés, CD-tár, 
ABS, szervo stb. Telefon: 0744–
537628.

ELADÓ 79-es Massey 
Ferguson 45 LE-s traktor kitűnő 
állapotban – 13 000 lej; Fiat 30 
LE-s traktor füstölő motorral – 
8600 lej; U–650-es traktor kitűnő 
állapotban – 16 000 lej. Telefon: 
0752–135883.

ELADÓ Case-típusú traktor 
fülkével és szervóval kitűnő álla-
potban, valamint kettes forgó- és 
szimpla ekék. Telefon: 0740–
369872.

vegyes
ENDOKRINOLÓGIAI SZAKREN-

DELÉS indul: Csíkszereda, Temes-
vári sugárút 61/1. szám alatt dr. 
Ruff Rudolf endokrinológus szakor-
vos. Előjegyzés a 0740–187621-es 
telefonszámon. (21304)

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. 
Telefon: 0745–184962.

Vágni való lovat VÁSÁROL-
NÉK. Telefon: 0761–283326.

ELADÓK nagy méretű (apa 77 
cm, anya 72 cm), többszörösen 
győztes champion HPJ-CAC-
CACIB, illetve Európa Fiatal Győz-
tes (apa) címeket elért szülőktől 
januári és februári születésű ti-
beti masztiff kiskutyák. Telefon: 
+36–30–9595093, weboldal: 
http://tibetimasztiff-tseng-to.hu

ELADÓK lóvontatású, új 
napsugaras forgató-összeve-
rő gereblyék, függesztett nap-
sugaras gereblyék, új traktor 
után, új 135-165-185-2010- 230 
körkaszák, házhoz szállítással. 
Telefon: 0742–289930. ELADÓ 
2-4 soros burgonyaültető gép, 
kétsoros kapáló kombinátor, 
földfúró, traktor után favágó 
körfűrész, traktor után való hid-
raulikus fahasogató. Telefon: 
0742–289930.

ELADÓ Gyergyóditróban jó 
állapotban lévő 400 x 1500-as 
vaseszterga teljes felszereléssel, 
sok szerszámmal és mérőműsze-
rekkel, valamint 11 és 15 kW-os 
villanymotor kedvezményes áron. 
Telefon: 0748–996851.

ELADÓ Csíkszeredában 
dokk anyagból készült, XXL-es 
fekete nadrág, 12 gr-os ezüst 
nyaklánc, karkötő, medál, vala-
mint olcsón téli rövid, divatos 
bőrkabát jó állapotban. Telefon: 
0755–780251.

ELADÓ Csíkszeredában 
220V–2000 W-os áramfejlesztő 
négyütemű, benzines motorral. 
Telefon: 0266–312550, 0743–
915574.

ELADÓ Csíkszentléleken jó 
minőségű száraz sarjú (0,38 lej/
kg), őszi búza (1 lej/kg), sörárpa 
(1 lej/kg). Telefon: 0745–772227.

ELADÓ Csíkszeredában jó mi-
nőségű feketeribizli-bor (10 lej/l). 
Telefon: 0745–772227.

VÁSÁROLNÉK egy új, nyári 
Kor mo ran autógumit (pótkerék 
2005–2007 Logan) 185/65/15-
ös méretben. Ugyanitt ELADÓ 

két 70 százalékos Michelin 
215/60/16-os, valamint két 
225/55/16-os, nyári autógumi 
olcsón. Telefon: 0744–267396.

ELADÓ 15 zsák nagyburgonya 
és két varrógép Csíkszeredában. 
Telefon: 0740–998731.

ELADÓ Csíkrákoson 120 li-
teres új, 1,5 mm-es rézlemezből 
készült pálinkafőző üst, katlannal 
és hűtőedénnyel együtt. Telefon: 
0742–620484.

tanfolyam
Vegyen részt a most induló 

könyvelőképzésen Csíkszeredá-
ban, a Kreatív Kontir Kft. szerve-
zésében. Telefon: 0721–605266.

ISCIR-jogosítványú daru-
kezelői (macaragiu) és he-
gesztői (sudor) tanfolyam 
indul Székelyudvarhelyen és 
Gyergyószentmiklóson. Bővebb 
információk a 0744–646550-es 
telefonszámon.

állás

Torontóba magyar csa-
ládhoz, 2 gyermek mellé 55 
év fölötti GONDOZÓNŐT – 
HÁZVEZETŐNŐT KERESÜNK 
minimum egy évre. Telefon: 
0011–4166599534, vagy 
timeakinga@hotmail.com.

szolgáltatás
RENDELHETŐ friss házi vé-

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

2 éves periodikus ellen-
őrzés! Biztonsága érdekében 
forduljon az INSTHAR-hoz! 2 
éves periodikus kazánellenőr-
zés, valamint működtetési en-
gedélyeztetés – 60 lej; gázve-
zeték 2 éves ellenőrzése – 50 
lej. Elérhetőségeink: INSTHAR 
Rt., Márton Áron u. 21. 

szám, Csíkszereda. Telefon: 
0266–371785, 0745–380499. 
(21217)

Lakásbiztosítások megkö-
tését VÁLLALOM kedvezmény-
nyel. Telefon: 0266–354206 
(délelőtt 7–9 óra között), 
0725–514256 (18–21 óra kö-
zött).

megemlékezés

Minden évben eljön az a nap,
amely számunkra fájó emlék ma-
rad.
Minden elmúlik, minden ele-
nyész,
csak egy él örökké, 
a megemlékezés.

Szomorú szívvel emléke-
zünk 1996. február 16-ra,

KOPACZ TIBORNÉ
Gegesi Gizella

halálának 16. évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2012. 
február 20-án 18 órakor lesz 
a csíkszeredai Millenniumi-
templomban. Emléke mindig 
élni fog szívünkben. Szerettei 
– Csík szent király, Csíkszereda. 
(21321)

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan zokog-
va.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
találj odafent örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk 
2011. február 17-re,

BALÁZS GELLÉRT ANTAL
(Tóni)

halálának első év-
fordulóján. Az en-
gesztelő szentmise 
2012. február 25-én 
18 órakor lesz a csík szent imrei 
római katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei – 
Csíkszentimre. (21326)

Az RVA MURES INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, General Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment Micro Domino Kft. – Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu 
u. 4. sz., Maros megye jogi felszámolói minőségében nyílt árverést szervez 
az adós vagyonállományába tartozó

Toyota Avensis személygépkocsi 1.8, gyártási év: 2004 – Ár: 8800 lej.
Az árverésre 2012. február 24-én 12 órakor kerül sor a jogi felszámoló 

székhelyén (Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu u. 4. sz., Maros megye), 
és azt hetente megismétlik pénteki napokon ugyanabban az órában a javak 
értékesítéséig.

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik 
befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát, a részvé-
teli illetéket, a feladatfüzetet, részvételi szándékukat az árverés időpontja 
előtt benyújtják a jogi felszámolóhoz.

Bővebb felvilágosítás a 0756–086283-as telefonszámon.
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hirdetésekHúszat kaptak a gyergyóiak

Kettős Steaua-siker

Az eredeti műsortól eltérően csu-
pán két találkozót játszottak a hé-
ten a hazai jégkorongbajnokság 
selejtezőkörében. Bukarestben 
a Steaua a Gyergyószentmiklósi 
Progym csapatát fogadta, a ha-
zaiak több ifjúsági hokisnak is 
lehetőséget biztosítottak kedden 
és a tegnap esti mérkőzésen is. 
A Dunărea – Corona Fenestela 68 
kettős összecsapás elmaradt, mi-
vel a brassóiak a rossz időjárási 
körülmények miatt nem tudtak 
elutazni Galacra.

Könnyed győzelmeket ara-
tott a Steaua a Progym 
fölött  kedden és tegnap 

Bukarestben, a hazai jégkorongbaj-
nokság selejtezőjében. Szintén kedd-
re és tegnapra volt műsorra tűzve 
a Dunărea – Corona Fenestela 68 
kettős párharc is, ám a brassóiak a 
Moldvában uralkodó időjárási viszo-
nyokra hivatkozva a meccsek halasz-
tását kérte a hazai szakszövetségtől, 
mely elnapolta a találkozókat.

Bukarestben a Steaua több ifjú-
sági hokisát is bevetette a gyergyóiak 
ellen, de jégre léptek a légiósok is, ked-
den mutatkozott be a „bakák” színe-
iben Michale Burgoyn is, a második 
meccsen pedig négy pontot termelt.

Mindkét mérkőzésen fölényes 
bukaresti siker született, kedden este 
még visszafogták magukat a gólszer-

zés terén Timaruék, tegnap azonban 
nem kegyelmeztek Szakácsnak: 
tucatszor zörrent a gyergyói háló. 
Kedden Molnár Szabolcs 54 lövés-
ből 46-ot sikerrel hárított, tegnap 
Szakács 46 lövésből 34-et védett, a 
gyergyóiak két nap alatt eggyel lőt-
tek többet kapura, mint ahány gólt 
kaptak: az első meccsen 13-at, teg-
nap nyolcat.

Eredmények: Steaua – Progym 
8–0 (2–0, 4–0, 2–0) és 12–0 (4–0, 
4–0, 4–0). Gólszerzők: Georgescu 
2, Barulin 2, Timaru 2, Ştefan 2, 
Persson 2, Piszarenko, Poznik, 
Butocsnov, Ţapu, Krug, Luşneac, 
Nicolescu, Burgoyn, Munteanu, 
Mărcuş.

Negyeddöntőben a Volán
Másodszor szerepelhet az oszt-
rák jégkorongbajnokság negyed-
döntőjében a Sapa Fehérvár 
AV19, két éve a Bécsi Capitals 
ütötte el az elődöntőtől a székes-
fehérváriakat. A magyar csapat 
– ugyanúgy, mint két éve – az 
alapszakaszt a hatodik helyen 
zárta, a középszakaszban pedig 
a harmadik helyen végzett, va-
sárnaptól az Olimpija Ljubljana 
ellen küzd a nyolcaddöntőben.

Remek sorozatot tudhat 
maga mögött a Sapa Fe-
hérvár AV19 az idei oszt-

rák bajnokságban (EBEL). A 
székesfehérváriak az alapszakasz-
ban lejátszott meccsei felét meg-
nyerve a hatodik helyen zártak, 
és a bónuszpont nélkül kezdett 
középszakaszt harmadikként fe-
jezték be, ők szerezték a legtöbb 
pontot ebben a körben. Érdekes-
ség, hogy a tízmeccses középsza-
kaszból a fehérváriak hét mérkő-
zést nyerve az élen zártak volna, 
amennyiben az alapszakasz első 
öt helyezettje nem kapott volna 
bónuszpontokat.

A középszakasz első helyét az 
EHC Linz szerezte meg a Med-
vescsak Zágráb, a Volán, a Red Bull 
Salzburg, az EC KAC Klagenfurt 
és az Olimpija Ljubljana előtt. Az 
alsóházban öt csapat küzdött az 

első két helyért, melyek szintén 
a negyeddöntőben folytathatják 
a küzdelmeket. Az alsóházat a 
HC Orli Znojmo nyerte a Bécsi 
Capitals előtt, e két gárda csatlako-
zik a felsőház hat csapatához a ne-
gyeddöntőbe. A két továbbjutót 
sorrendben a Villach, a Graz 99ers 
és az Akroni Jesenice követte.

A felsőházban az utolsó for-
duló nem múlt el botrány nélkül: 
Salzburgban sem a Red Bull, sem 
az Olimpija nem akart nyerni, 
végül a hazaiak behúzták a győ-
zelmet szétlövéssel. A Salzburg 
honlapjának beszámolója szerint 
a Ljubljana elleni keddi mérkőzés 
szétlövésében a vendégek nyilván-
valóan nem akartak győzni. „A 
Ljubljana kapusa – nyilván edzői 
utasításra – kétszer is kiállt a kapu-
ból a szétlövés során, így a győztes 
gól üres kapuba esett!” – fogal-
maz az osztrák csapat honlapja. A 
szlovének vereségükkel elkerülték, 
hogy a negyeddöntőben ismét az 
osztrák csapattal kerüljenek szem-
be – így a fehérváriak lesznek az el-
lenfelük, míg a Salzburg a Klagen-
furttal találkozik. A mérkőzés után 
a salzburgiak játékosa, Matthias 
Trattnig nyilatkozott az esetről. 
„A találkozó vége sportszerűtlen 
volt, amiért néhány szlovén játékos 
elnézést is kért” – idézi a csapat já-
tékosát a Salzburg honlapja.

A negyeddöntő párosítása: 
EHC Linz – Capitals, Medvescsak 
– Znojmo, Sapa Fehérvár AV19 – 
Olimpija, Salzburg – Klagenfurt. 
A párharcok az egyik fél negyedik 
győzelméig tartanak. A párharcok 
első négy mérkőzéseit február 19-
én, 21-én, 23-án és 26-án rendezik, 
a felek felváltva lesznek pályavá-
lasztók. Ha szükséges, akkor feb-
ruár 28-án, március 1-jén és 4-én 
folytatódnak a nyolcaddöntők.

Amennyiben a magyar csapat 
sikeresen veszi a nyolcaddöntőt, az 
elődöntőben a Salzburg–Klagen-
furt párharc győztesével játszik. 
Az elődöntőket március 6-án, 
8-án, 11-én, 13-án, és amennyiben 
szükséges, akkor 15-én, 18-án és 
20-án rendezik, szintén egyik fél 
negyedik sikeréig. A döntő – szin-
tén egyik fél negyedig győzelméig 
– március 22-én kezdődik.

A nyolcaddöntőtől kezdve nem 
lesz szétlövés: amennyiben a ren-
des játékidőt döntetlenre zárják 
a felek, jégfelújítást követően 
húszperces harmad következik, 
de érvényes az aranygól-szabály. 
Amennyiben az első hosszabbí-
tásban nem esik gól, a második 
húsz percben már 4-4 mezőnyjá-
tékos lehet a jégen a kapusokon 
kívül, a harmadik hosszabbítási 
harmadban pedig 3 a 3 ellen ját-
szanak a felek.

Tűz alatt volt mindkét mérkőzésen a gyergyóiak kapuja
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Táncműhely
Ma este hét órakor mutatják be a 

Lenyomat című kétszereplős stúdió-elő-
adást, melyet az Udvarhely Táncműhely 
két táncosa: Albert Éva és Pál Levente 
rendezett. Az előadást ugyanakkor hol-
nap, illetve jövő hétfőn este hét órától 
is megtekintheti a nagyérdemű. Jegyek 
kaphatók a művelődési ház pénztárában, 
hétköznapokon 11–14 és 15–17 óra kö-
zött.

Előadás
Holnap délután hat órától a 

székelyudvarhelyi művelődési ház kon-
certtermében a helyi Erdélyi Magyar Nép-
párt meghívására Molnár V. József néplé-
lekrajz-kutató tart előadást Horthy Miklós 
kormányzó címmel.

Megemlékezés
Jövő csütörtökön délután fél négy-

től a Székely Honismeretért Baráti Kör 
megemlékezést tart Csanády György, 
a székely himnusz költőjének sírjánál a 
székelyudvarhelyi belvárosi református te-
metőben.

Kabaré
A XX-on is nevetni fox címmel húsz 

év politikai kabaréinak legjavát, régi 
és új jeleneteket, dalokat mutat be a 
Gruppen-hecc kabarétársulat fennállá-
sának húszéves évfordulója alkalmából 
február 28-án, kedden délután öt és este 
hét órától a székelyudvarhelyi művelő-
dési házban.

Jótékonysági est
Február 28-án, kedden jótékonysági 

farsangi bált szerveznek a kápolnásfalusi 
Kele Márk megsegítésére. A rendezvény 
helyszíne a székelyudvarhelyi Orion ét-
terem, a teljes bevételt a kis Márknak 
ajánlják fel a szervezők. A bálba a jel-
mezben érkezők 5 lejért léphetnek be, 
az álarcot nem viselők számára pedig 7 
lejbe kerül a belépő.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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HIRDETÉS

A székelykeresztúri Molnár István Múzeum gyűjteménye 
az udvarhelyi múzeumban

XX. századi erdélyi magyar 
grafikák

Egy hete nyílt meg a Haáz Rezső 
Múzeumban a XX. századi erdélyi 
magyar grafikák címet viselő tárlat. 

A székelykeresztúri Molnár István Múze-
um gyűjteményéből származó válogatás az 
udvarhelyi múzeum 2011. évi XX. századi 
erdélyi magyar festmények című kiállításá-
hoz kapcsolódik. A kiállítás része annak a 
sorozatnak, amely módszeresen tárja fel és 
mutatja be a romániai közgyűjtemények-
ben (többnyire raktárakban elfekvő) a hu-
szadik. századi erdélyi magyar képzőművé-
szeti alkotásokat, hozzájárulva ezzel fontos 
szakmai kérdések tisztázásához. A kiállí-
tás-sorozat ezen is túl hivatott tudatosítani 

a közönségben, hogy erdélyi irodalmunk 
mellett képzőművészetünk is jelentős, szá-
mos, erdélyi magyar kultúránkra jellemző 
sajátosságot felmutató, maradandó értéket 
hozott létre a múlt század folyamán. A tár-
lat jó alkalmat nyújt a város ifjúságának, 
különösen a művészet alapismereteit elsajá-
tító művészeti iskolás diákoknak, a külön-
böző technikai és stílusváltozatok közötti 
eligazodásában, hatékonyan járult hozzá a 
múzeumlátogatók korszerű ízlésének for-
málásában. A grafikai kiállítás március 11-
ig látogatható, keddtől péntekig reggel 9 és 
délután 5 óra, míg szombaton és vasárnap 
reggel 10 és délután 2 óra között.

ma

Csütörtök
Az év 47. napja, még 319 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 17.44-kor, napkelte 
holnap 7.16-kor. 

Isten éltesse 
Juliánna és Lilla nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Juliánna jelentése 

ragyogó, Jupiternek szentelt. A Lilla a 
Lídia és Lívia régi magyar becézőjéből 
önállósult. 

Február 16-án történt 
1699. I. Lipót császár-király oklevél-

ben szentesítette a román görög katolikus 
egyház megalakulását, és a görög katolikus 
papságnak a római katolikussal egyenlő jo-
gokat biztosított. 

Február 16-án született 
1847. Mikszáth Kálmán Szklabonyán 

(mh. 1910. május 28.). Máig a legnépsze-
rűbb magyar írók közé tartozik, ennek 
legfőbb oka nyelvhasználatának életsze-
rűsége és az anekdotikus ábrázolásmód. 
Újságíró, szerkesztő, képviselő volt. Palóc 
történetei és regényeinek visszatérő hősei, 
a különc típusa feledhetetlenek.

1929. Héra Zoltán József Attila-díjas 
író, költő, kritikus, újságíró 

1942. Il Kim Dzsong észak-koreai politi-
kus, pártállami vezető 

1944. Mészöly Katalin operaénekes 

Február 16-án halt meg 
1829. François Gossec belga származású 

francia zeneszerző, karmester 
1963. Lajtha László Kossuth-díjas zene-

szerző, népzenekutató 
1984. Arany Sándor Kossuth-díjas 

egyetemi tanár, vegyészmérnök, talaj-
kutató 

Helytörténeti évforduló
Kétszázöt éve, 1807-ben született Csík-

szeredában és száznegyven éve, 1872. feb-
ruár 16-án hunyt el Kolozsváron Szabó Jó-
zsef orvosdoktor, a kolozsvári orvos-sebészi 
tanintézet és a kolozsvári országos kórház 
igazgatója, országgyűlési képviselő.

para

– Nézd, Béla, egy faun ölelgeti a faunáját.
– Ugyan már, Malvin! Hát nem látod, hogy egy szatír ölelgeti a szatíráját?

 www.parapista.com 

AHargita Nemzeti Székely Népi Együttes Ördöngö-
sök Füzesen című új műsorát Boka Gábor rendezé-
sében holnap este 7 órától láthatják a csíkszeredai 

művelődési ház nagyszínpadán. Koreográfia: Busai Nor-
bert és Busai Zsuzsanna. Jegyek elővételben vásárolhatók 
a városi művelődési ház jegypénztárában naponta 10–13, 
illetve 17–19 óra között.

Ördöngösök Füzesen

HIRDETÉS
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. február 22-ig kell beküldeni.

Név:.................................................
Cím:.....................................................
.............................................................
Tel.:...........................................................
Helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................
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Sokkal kevesebb halfaj él 
a tengerben, mint azt gondolnánk

Atenger biológiai sokfélesége kimerít-
hetetlennek tűnik – elég csak a ha-
talmas halrajokra, a korallzátonyok 

színes forgatagára vagy a bizarr mélytengeri 
élőlényekre gondolni –, valójában más a hely-
zet: a tengerek a szárazföldhöz képest kevésbé 
bővelkednek a fajokban.

Annak ellenére, hogy óceánok borítják a 
földfelszín több mint 70 százalékát, az állat-
fajok mindössze mintegy húsz százaléka él 
e közegben. Hogy kiderítsék ennek az okát, 
az amerikai Stony Brook Egyetem kutatói, 
Greta Carrete Vega és John Wiens a halfajok 
változatosságát vizsgálták meg a tengerben 
és a szárazföldön. A halak legnagyobb rend-
szertani csoportjára, a sugarasúszójú halakra 
(Actinopterygii) összpontosítottak, amelybe az 
összes halfaj több mint 95 százaléka sorolható 
– közölte a Die Welt internetes kiadása. Mint 
kiderítették, a folyókat és tavakat (tehát a föld-
részeket) nagyjából ugyanannyi halfaj népesíti 
be, mint a tengereket – míg utóbbiakban 14 
736, előbbiekben 15 149 faj él. Az óceánok és 

a folyók, illetve tavak nagyságából adódó rop-
pant különbségek miatt azonban ez azt jelenti, 
hogy tényleg jóval kevesebb faj található a ten-
gerekben.

A kutatók ezenkívül azt is megállapították, 
hogy a legtöbb faj mindkét élőhelyen evolúci-
ós szemmel nézve egyaránt fiatalnak mond-
ható. Ezenkívül minden, a tengerben ma élő 
faj édesvízi elődök leszármazottja. Ez pedig 
arra utal, hogy az evolúció során a tengerben 
több tömeges kipusztulás is bekövetkezhetett, 
amelyek folyományaként a fajok nagy része ki-
pusztult – ezért tehát a viszonylagosan csekély 
számuk.

fotóalbum

-9
-4 C̊

-12
-5 C̊

-13
-6 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

-9/-5 -12/-6 -10/-6 -11/-7

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Túlnyomóan borult idő lesz, csak délután 
szakadozik fel északon és nyugaton helyenként 
a felhőzet. Többfelé várható havazás, hózápor.

A fotót Fekete réka készítette (2011-es Arc-élek pályázat). 

Szinte elképzelhetetlen számomra, mégis 
mai napig valós jelenség, hogy milyen sokan 
tulajdonítanak fontosságot a jósasszonyok 
tevékenységének. Úgy tűnik, élnek köztünk 
olyan különleges adottsággal megáldott sze-
mélyek, akik cigánykártyából és tarotból is ki-
válóan jósolnak, de ugyanolyan előszeretettel 
használják a számmisztika tudományát. Be-
tegséget, anyagi krízishelyzetet, párkapcsolati 
problémákat képesek megoldani, mondják 
ők, természetesen nem kis összeg ellenében. 
E szerint egyeseknek megvan a képességük és 
meglátják azokat a jövőben bekövetkezendő 
tényeket, amelyekről rajtuk kívül senki sem 
szerezhet tudomást. Vajon nem Istent ját-
szanak-e ezek a személyek? Megjósolni egy 
ember tenyeréből, vagy az általa kiválasztott 
kártyákból a jövőt, és azt hinni, hogy ezek 
közvetlenül megmutatják az ember életét, 
a megelőző és a következő időszakban bekö-
vetkező eseményeket, netalántán más titkait, 

az számomra képtelenség. Mégis működik 
a szolgáltatás, méghozzá nem is kevesen 
vannak azok, akik telefont ragadnak és tár-
csáznak, vagy személyesen keresik fel a magu-
kat televízióban, újságban hirdető jósnőket. 

És milyen az ember? Végső elkeseredésében 
vagy tudatlansága miatt mindent megragad, 
ami megoldást jelenthet számára. A legfur-
csább, hogy ez a képesség lassan elismert tény-
ként van elkönyvelve, nem számít kivételes 
dolognak, nem kelt zajos feltűnést, sem holmi 
kirobbanó hatású szenzációt. Talán csak en-
gem ráz ki a hideg és áll fel a szőr a karomon, 
amikor régi ismerősöm teljes odaadással, a 
kétely parányi magva nélkül ujjongva meséli, 
hogy bizony az ő kedves feleségének az orvosok 
hosszú időn keresztül nem találták a baját, 
hónapokat járt kivizsgálásokra és kezelésekre 
eredménytelenül, mígnem kapcsolatba léptek 
Anna asszonnyal, aki megállapította: az asz-
szonyra valaki misét mondatott... 

Istent játszunk
       villanás n Pál Bíborka 
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