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Együtt a jövő
generációjáért!
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Van, ahol
biztosra mennek

4

Elbúcsúztatták a
farsangot Alsósófalván

5

valutaárfolyam

Daciával vág neki két udvarhelyszéki fiatalember Afrikának

1 euró		
EUR 4,3533ì
1 amerikai dollár USD 3,3100î
100 magyar forint	HUF 1,5001ì

Kürtőskalácsot a Szaharába!

Embert és autót próbáló túrára indul március elején az a két udvarhelyszéki fiatalember, akik
egy Dacia Logannal vágnak neki a Saharun Adventure több mint négyezer kilométeres
útvonalának. A fiúk Budapesten élnek, azonban szülővárosukat, Székelyudvarhelyt és
Székelykeresztúrt is szeretnék bevonni a humanitárius kalandtúrába. > 3. oldal

Véglegesítették
az adatokat

Ne csak egy
napig szeressük
Aranyt!

M

inden várakozást felülmúlt
az Arany János halálának
130. évfordulója tiszteletére,
múlt szerdán megszervezett,
negyedik Mesemaraton. Az
adatokat tegnap véglegesítették, a
számok szédítőek.

2

IX. Méhésztalálkozó

Mézet
adományoztak
Böjte atyáéknak

A

z Udvarhelyszéki Örösi Méhész Egylet szombaton kilencedik alkalommal szervezett
méhésztalálkozót, amelyen neves
és tapasztalt előadók osztották
meg ismereteiket. Karitatív
esemény is volt ugyanakkor:
minden jelenlévő méhész egy
kilogramm mézet adományzott a
Dévai Szent Ferenc Alapítványnak.

4

gálaműsor

Az udvarhelyszékiek Daciával mennek a Szaharába. Az autónak biztos nagy megpróbáltatás lesz

illusztráció: www. konyvekhangja.blogspot.com

hirdetések
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Isán István Csongor

A néptánc egy
életforma

G

álaműsorral,
valamint
táncházzal zárta pénteken
az UIET azt a táncházkaravánt, amely decemberben kezdődött és hét
udvarhelyszéki település fiataljait
mozgósította.

5

Jelöltállítási
hercehurca

Udvarhelyszék
új napilapja

Erdélyi magyar közösségünkben elértük azt, hogy több politikai
alakulatunk van, mint amennyit
jelölttel el tudnánk látni.
Ha mindenik párt mindenhol minden listát teljesen fel akar tölteni, akkor talán a
párttagság sem lesz elég rá.

1 hónap17 lej

ötös lottó

Velünk teljes a kép.

hatos lottó

3
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Tel.: 0733–553014
szerencseszám: 7712808
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közélet
Véglegesítették az adatokat

Pedagógusok konferenciája

Ne csak egy napig szeressük
Aranyt!
Minden várakozást felülmúlt
az Arany János halálának 130.
évfordulója tiszteletére, múlt
szerdán megszervezett, negyedik Mesemaraton. Az adatokat
tegnap véglegesítették, a számok szédítőek.
Szász Csaba

N

szasz.csaba@hargitanepe.ro

égy napba telt, amíg sikerült összesíteni a beérkezett visszajelzéseket,
tegnap délutánra megszülettek
a végleges adatok. Ezek szerint a
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Cimbora
Gyermekek Klubja által február
15-én negyedik alkalommal megszervezett maratonon összesen 7
ország 115 településén 16 183-an
vettek a kezükbe egy-egy Aranyművet, hogy felolvassanak belőle
– tudtuk meg László Judittól, a
forráskozpont munkatársától.
Azt már az elején lehetett tudni, hogy idén a felolvasók száma
messze túlszárnyalja az eddigi kiadásokon tapasztalt részvételt, de
ilyen sikerre még a szervezők sem
számítottak. Minden felolvasót
névre szóló könyvjelzővel jutalmaztak, ezekből eredetileg hétezret nyomtak, a felolvasás napján

további négyezer jött ki a nyomdából, de még így is szükség volt
utánrendelésre.
A Mesemaraton természetesen Erdélyben talált a legnagyobb visszhangra, tíz megye 67
településén több mint kilencezren csatlakoztak az eseményhez.
A legtöbben Hargita megyében
(4915 – 28 település), ezen belül
Udvarhelyszéken: Udvarhelyen
1750-en, a környező településeken pedig több mint 2500-an. De
Arany János művei a határokon
túl is hangot kaptak, Magyarországon közel ötezren, Felvidéken
pedig ezernél is többen olvastak
fel a költő műveiből. Az olvasónap azonban a történelmi magyar
határokon is túlnyúlt, Belgiumban és Hollandiában is olvastak,
sőt utólag derült ki, hogy Arany
János szavai a svédországi Malmőben is felcsendültek.
Levél Hollandiából
„A magyarul tanuló holland
diákok csak az utcanevekről ismerték Arany Jánost. A maratonnak
köszönhetően immár másként
fognak Arany Jánosra emlékezni.
A hollandiai protestáns egyházak
lelki gyülekezetének tanácstermében öten olvastuk Arany Ágnes

2% Székelyudvarhelynek!
Ne hagyja elveszni jövedelemadója 2%-át, fordítsa inkább a
civil szervezetek javára, melyekkel a Hargita Népe Udvarhely oldalain is megismerkedhet. A szervezetek bemutatóit,
adatait várjuk az udvarhely@
hargitanepe.ro e-mail címre.

Székelyudvarhelyi
Közösségi Alapítvány (SZKA)
A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványt 2007-ben helyi
vállalkozók és civilek közösen
hozták létre. Ars poétikánk: helyi
ötletek megvalósítása helyi pénzekből, amelyekkel a helyi közösség érdekeit szolgáljuk. Olyan
személyekkel, szervezetekkel, intézményekkel és vállalkozókkal
dolgozunk együtt, akik jobbá,
erősebbé akarják tenni Udvarhelyt, Udvarhelyszéket. Kiemelt
tevékenységünk a helyi kezdeményezések támogatása, programjaink: Városi Kaláka – több mint 12
játszóteret újítottunk fel az utóbbi
években. Ön Dönt – a helyi közösség bevonásával születik döntés
arról, hogy mely civil szervezet

asszonyát. A lelkes diákoknak
nehéz volt megérteni az Arany
idejebeli magyar nyelven írt balladát. De sikerült! Az estét egy rövid, képes beszámolóval nyitottuk.
Megismerkedtünk Arany János
életével, műveivel. Ezek után elolvastuk, lefordítottuk és énekeltük
az Ágnes asszonyt. Sinkovits Imre
előadásában is meghallgattuk, ami
a diákoknak különösen tetszett.
Csodálatos élmény volt ily módon
a magyar nyelvvel foglalkozni. Köszönjük a felhívást! Klinkhamer
Jan, Klinkhamer Ina, Van Leeuwen
Jan és Van Gurp Willie nevében,
szeretettel: Imola.”
Ilyen részvétel mellett természetesen nem kérdés, hogy a
Mesemaratont jövő évben is megszervezik, s mivel 2013-ban lesz
Gárdonyi Géza születésének 150.
évfordulója, így azt is tudni, hogy
a felolvasónapon az Egri Csillagok szerzőjének művei kerülnek
előtérbe.
Az idei Mesemaraton üzenetét
legjobban talán a nagyváradi Kiss
Stúdió Színház színművésznője, Kiss Törék Ildikó fogalmazta
meg: „Lapozgassák máskor is jó
szívvel az otthoni verseskötetet,
hisz nem csak egyetlen napon kell
szeretni Arany Jánost.”

Együtt a jövő generációjáért!

Óvónők. Hétköznapi tapasztalataikat osztották meg egymással

Három megyéből vettek részt
a Hargita Megye Tanfelügyelősége, az Eszterlánc Alapítvány
és Eszterház Napközi Otthon
által szervezett szakmai továbbképző konferencián, amelyet február 16–17-én tartottak
Székelyudvarhelyen, a Bányai
János Szakközépiskolában.
Antalfi József

A

antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

z Együtt a jövő generációjáért! címet viselő konferencia és képzés célja az
óvodai oktatási módszerek pozitívumainak és korlátainak megvitatása, újdonságok, eszközök elméleti és gyakorlati bemutatása az új
curriculum szellemében, illetve a
minőségi oktatás érdekében.
Koncz Melinda, az Eszterlánc
napközi vezetője elmondta, hogy a
zord időjárás miatt a távolabbi vendégeik nem tudtak eljönni, de így
is több mint hatvanan voltak jelen
Hargita, Kovászna és Maros megyé-

eke
pályázatát támogatjuk. Az utóbbi
években közel 10 civil szervezetet
támogattunk. Jó Ötlet – eddig 45
nagyszerű helyi ötlet valóra válásához járultunk hozzá. YouthBank
– eme ifjúsági programunkkal a
középiskolásokat közösségi részvételre és felelősségteljes közösségi
cselekvésre neveljük. Idén negyedik alkalommal szervezzük meg.
Eddig több mint 20 középiskolás
projektet támogattunk. Unitárius
Közösségi Alap – vidéki közösségek helyi fejlesztési projektjeit
támogatjuk. Eddig 14 ilyen közösségi projekt megvalósulását
segítettük. A támogatások mellett
forrásteremtéssel is foglalkozunk,
hogy e kezdeményezésekhez helyi
és külföldi forrásokat vonjunk be.
Meggyőződésünk, hogy az emberek és intézmények közötti jó kapcsolat, együttműködés révén egy
örömtelibb és jobb jövő építhető.
Támogatásával ennek a szellemiségnek a kibontakozását segíti.
Fundaþia Comunitară din Odorheiu
Secuiesc
Cod fiscal: 23073451
Cont bancar (IBAN): RO26OTPV2610
0020 7775 RO01
Honlapunk: www.szka.org

Túrázásaink alkalmával számos
olyan dolog hasznunkra lehet,
amely nélkül gyakorlott túrázók
már szinte útnak sem indulnak.
Ilyen például a lábszárvédő,
vagy ahogy szaknyelven hívjuk:
kamásli, valamint a túrabot, a
lámpa és a termosz.
Elsőként a kamásliról ejtenék néhány szót. Ez a kiegészítő
mind télen, mind nyáron hasznos kelléknek bizonyulhat, hiszen védelmet biztosít nemcsak
kígyómarás ellen, hanem megakadályozza, hogy az apróbb,
szúrós kövek, valamint a fenyők
tűlevelei és más kisebb növényi részecskék a bakancsunkba
hulljanak. A lábszárvédő száraz
időben, esőben, illetve hóban
is fontosnak bizonyulhat. Esős
időben többnyire a felázó nadrágszár okozza a kellemetlen
közérzetet. Télen, az akár térdig érő hóban szintén ezt a célt
szolgálja, sőt segít a láb melegen
tartásában is.
A következő kiegészítő a túrabot. Sok szempontból ajánlott
beszerezni a botokat, amelyekből
számos fajtát találhatunk a szakboltokban. Mindenekelőtt segít-

fotó: balázs attila

ből. Az óvodapedagógusok számára
rendezett konferencia megnyitóján
jelen volt Burus Siklódi Botond, a
társszervező Apáczai Csere János
Pedagógusok Háza igazgatója,
Ferenc Salamon Alpár, Hargita
megye főtanfelügyelője, valamint
Kocsis Annamária minisztériumi
szakfelügyelő.
A napközi vezetője kifejtette,
hogy az óvodai nevelés szinte minden területét lefedték az előadások.
– Premiernek számít ez a
konferencia, mivel sosem volt
arra példa, hogy országos szinten
gyűljenek össze óvodapedagógusok, sőt arra sem, hogy maguk
az óvónők tartsanak előadásokat,
nem pedig meghívott előadók.
Az óvónők saját hétköznapi tapasztalataikat mutatták be egymásnak. Remélhetőleg elindult
egy folyamat, amelynek megtettük a legelső lépését – mondta el
Koncz Melinda.
A konferencia résztámogatója
a Bethlen Gábor Alap volt.

Hasznos kiegészítők
séget nyújt a meredek domboldalakon való felfelé haladásnál,
illetve az ereszkedésnél, mivel
térdünket és hátgerincünket tehermentesíti. Ez már rövidebb
gyalogtúráknál is észlelhető, de
főleg egynapi keményebb menetelés után lehetünk igazán hálásak neki. Télen pedig a mélyebb
hóban mindenképp fontos a
gyorsabb haladás szempontjából.
A legtöbb túrabotot külön, télen
használható résszel is ellátták.
Egy másik ilyen segédeszköz a
lámpa. A legelterjedtebb a fejlámpa
használata, hiszen ezáltal kezünk
szabadon maradt. Ezek a lámpák
már olyan ledekkel vannak ellátva,
amelyek hosszú élettartamúak és
keveset fogyasztanak, így mindenképp megbízhatóak, amire szükségünk lehet egy elhúzódó túra
után. Főleg télen, mivel korábban
sötétedik, gyakrabban megtörténhet, hogy elszámoljuk magunkat,
amiben a hónak is nagy szerepe lehet, és megsötétedünk, ez esetben
pedig komoly segítség lehet egy jó
fényű fejlámpa.
Ami még hátramaradt, az a
termosz vagy kulacs. A termosz,
mivel melegen vagy éppen hidegen tarja italunkat, mind nyáron,

mind télen fontos szerepet játszik a vízellátás szempontjából.
Hűvös időben tapasztalhatjuk,
hogy egy pohár meleg tea men�nyire jól esik és átmelegít, ami
semmiképp nem elhanyagolható a nulla fok alá eső hőmérsékletnél. A legtöbb téli túrázásról
szóló írásban nagy hangsúlyt
fektetnek a meleg italra. Forró
nyári napokon is segítségünkre
lehet a termosz, mivel nem engedi, hogy a friss víz átmelegedjen,
ami szintén hasznunkra válhat,
főleg ha kevés hűs forrást találunk utunk során. Ezen felül érdemes egy kulacsot is beszerezni,
ami nem törik, és nem veszi át az
ízeket, hiszen így többféle folyadék szállítására alkalmazhatjuk.
Mivel mindkét fajtából bőséges
a választék, nemcsak szakboltokban, hanem akár ajándékboltokban is megtalálhatjuk.
Az említett kiegészítőkre
mindenképp érdemes figyelmet
fordítani, mivel nemcsak a gyakori túrázások alkalmával bizonyulnak hasznosnak, hanem
bármilyen jellegű kiránduláson
segítségünkre lehetnek.
Ambrus Helga-Gyöngyvér
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Mire mindenki belenyugodott, hogy ősszel lesznek az
összevont választások, arra kiderült, hogy a helyhatóságiakat
mégiscsak rendes időben tartják meg. Ezzel a jelöltállítás folyamatát fel kell gyorsítsák a pártok. A hirtelen megrövidült
határidő nyomására be is indult a folyamat. Az RMDSZ
viszonylag nyugodtan intézheti ezt a kérdést, önkormányzati emberei nem koptak el különösebben itt a megyében. Az ő
esetükben ott vannak inkáb kérdőjelek, ahol vissza akarják
venni az önkormányzatot (ebből a szempontból a legélesebb
küzdelem Gyergyószentmiklóson várható).
Nem zajlik ennyire magabiztosan a folyamat az ún. ellenzéki pártoknál. Az MPP-nél nem lehet tudni, hogy aki most
megválasztott politikus, az újabb mandátumát hol képzeli el,
sokan már átmentek az EMNP-be, sokan valószínűleg ezután
fognak átsorolni. Az EMNP viszont nem éri be azzal, hogy felemészti a Magyar Polgári Pártot, még többet szeretne. Egyrészt
kétségbeesetten keresik a „civil” jelölteket, illetve akár civil alakulatok mögé is megbújnának, hogy szavazatokat gyűjtsenek.
Úgy tűnik azonban, hogy minden igyekezet ellenére mégsem
találnak embereket. Nem megfelelőket, hanem egyáltalán.
Lendületükben arra sem adnak, hogy a változás szlogenje
mentén akarnak betörni a közéletbe. Közben például Csíkban
lázasan hívogatják a „gonosz” RMDSZ nemcsak helyi tanácso-

NÉZŐpont n Isán István Csongor
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állítani, hogy elmondhassuk, hogy volt lista, nem érdemes.
Esélytelen, a választáson való indulás helyességéről egyáltalán nem meggyőződött embereket belecibálni a folyamatba
nem egészséges. Olyan törésvonalakat hoz létre a közösségben, amelyek majd később megmutatják káros mivoltukat.
Helyes, ha van ellenzéke az RMDSZ-nek, talán jobb is, ha
nem belső, hanem külső. Ez motiválja őket a munkában, talán az elmúlt négy év eredményessége is ezt tükrözi. Ugyanakkor jobban figyelnek a politikusaik minőségére, könnyebben megy adott esetben a generációváltás is. De ott, ahol nem
utal semmilyen racionális ok arra, hogy létrejöjjön az ellenzék,
vagy ahol határozottan ellenjavallt ez (például Marosvásárhely,
ahol most nagy esélye van egy magyar jelöltnek, de csak akkor,
ha a szavazatok nem oszlanak meg – mert az első fordulós első
nyer, és ez csak összefogással lehet a magyar jelölt), ott nem szabad játszani a közzösség hangulatával, fejlődési esélyeivel. Ha
a csíki (vagy bármilyen más mikrorégióban) településeken az
EMNP nem talál megfelelő jelölteket, akkor valószínűleg nem
kellene ott megbolygatni a helyi egyensúlyt. Feltéve, ha a helyi
közösség érdeke érdekel valakit a felsőbb néppárti vezetésben.

Jelöltállítási hercehurca
sait, hanem a polgármestereit is, hátha valaki mégiscsak átsorolna. Nem számít, hogy diskurzusuk arról szól, hogy ezek az
emberek képtelenek voltak értelmesen cselekedni, eredményesen
dolgozni a közösségükért. A kérdés marad: ha az RMDSZ politikusai rossz munkát végeztek (köztük Toró T. Tibor főellenzéki), akkor mért változnának át jó és hasznos emberekké, ha
elárulnák a szövetséget az EMNP kedvéért?
Egy következtetést azonban mégiscsak le lehet vonni: egyre
kisebb erdélyi magyar közösségünkben elértük azt, hogy több
politikai alakulatunk van, mint amennyit jelölttel el tudnánk
látni. Ha mindenik párt mindenhol minden listát teljesen fel
akar tölteni, akkor talán a párttagság sem lesz elég rá. Nézetem
szerint nem ez az egészséges verseny. Az egészséges verseny másról szól, több megfelelő jelölt közül választani. Csak azért listát

Körkép
társadalom
Daciával vág neki két udvarhelyszéki fiatalember Afrikának

Kürtőskalácsot a Szaharába!
Embert és autót próbáló túrára
indul március elején az a két
udvarhelyszéki
fiatalember,
akik egy Dacia Logannal vágnak neki a Saharun Adventure
több mint négyezer kilométeres
útvonalának. A fiúk Budapesten élnek, azonban szülővárosukat, Székelyudvarhelyt és
Székelykeresztúrt is szeretnék
bevonni a humanitárius kalandtúrába.
Berkeczi Zsolt

A

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Saharun Adventure egy
Budapestről induló offroad autóverseny és humanitárius kalandtúra, amely a
maga 4325 kilométerével a Dakar
és Bamako rali után alternatívát
kínál a kalandra éhes csapatoknak.
Az idén első alkalommal megrendezett futamra Bálint Gáspár
és Bálint F. Gyula is benevezett,
akik székelyudvarhelyi, illetve
székelykeresztúri gyökerekkel is
büszkélkednek, a március nyolcadikán kezdődő sivatagi autós
túrán pedig szülőföldjük hírnevét
is elviszik az afrikai kontinensre.
– Bár a csapattársam és én is
Budapesten élünk, szerettük volna, ha a Saharun kapcsán szülővárosainkra is figyelem irányul, ezért
a múlt héten Székelyudvarhelyen
és Székelykeresztúron is gyűjtési
akciókat indítottunk el – nyilatkozta lapunknak Bálint F. Gyula.
A sportfotósként és autós újságíróként tevékenykedő Gyula elmondta, hogy eddig háromezer
eurót sikerült összegyűjteni, ami
a túrán való részvételt fedezi.
Ebből a pénzösszegből ezerkétszáz eurót a Logan átalakítására
költenek, ami egyébként Gyula
saját autója. Elmondása szerint

nagy örömükre szolgált, hogy sikerült székelyföldi támogatót is
találniuk, ugyanis a névadó Vitéz Kürtős vállalkozás mellett a
székelyudvarhelyi Küküllő Szálloda és a székelykeresztúri Hargita
Line kábeltelevízió is főtámogatójukká lépett elő. Bálinttól ugyanakkor megtudtuk, hogy, mivel a
rendelkezésükre álló autó nem
igazán alkalmas off-roadozásra,
ezért a Vitéz Kürtős Team inkább
a túra humanitárius részére próbál nagyobb hangsúlyt fektetni.
Ezért nem áll meg a szponzorok
keresése, további pénzbeli adományokat várnak, a begyűlt összeget
pedig szemgyógyszerek vásárlására fordítják, és az út során átadják
a vakok és gyengénlátók támogatására gyűjtő Afrikai-Magyar

Egyesületnek. A gyógyszerek
vásárlásán túl tanszer- és játékcsomagokat is összeállítanak, amiben
partnerük a székelyudvarhelyi
MÜTF Oktatási Központ, az
Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF)
valamint a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium is. A
MÜTF két asztali számítógépet
és száz euró pénzadományt ajánlott fel a nemes célra, az UFF,
valamint a keresztúri gimnázium
a tunéziai iskolák részére főként
iskolaszereket és játékokat gyűjt
a középiskolákban. A diákok
figyelmét felhívják arra, hogy
akár egy-egy ceruzával, füzettel,
vonalzóval is lehet a rászorultakon segíteni. Az udvarhelyi középiskolák folyosóin gyűjtődobozokat szerelnek fel, ide lehet

majd az adományokat elhelyezni
február 20. és március 2. között.
A Saharun Adventure 2012.
március 8-án rajtol Budapestről.
A rajtot megelőző napokban
azonban a Vitéz Kürtős Team
még hazalátogat, hogy elszállítsa
az összegyűjtött adományokat.
A túra a csapat honlapján nyomon követhető lesz, a rendelkezésre álló internet-hozzáférhetőség
függvényében napi beszámolókkal
jelentkeznek majd a csapattagok.
A pénzbeli adományokat a csapat
Székelyudvarhelyen az UFF irodájába, illetve Székelykeresztúron
a Vox Rádió stúdiójába várják.
A túrát követően az úton
készült legjobb fényképekből
kiállítás-sorozatot tervez a csapat, erre a nyár folyamán kerül-

het sor Székelyudvarhelyen és
Székelykeresztúron.
Gáspár elmondta, a Saharun
egyébként remek lehetőséget biztosít az egyéni turisztikai élmények megszerzésére is,
ugyanis a túra útvonalán szerepel Maranello, a Ferrari hazája,
vagy Civitavecchia is, az a római
kikötőváros, ahonnan egyébként a Costa Concordia elindult
utolsó útjára. A legegyedibb élményt azonban mégis talán a túra
legdélibb pontjának számító El
Borma jelenti majd, ugyanis ide
alkalmi turistaként nem lehet eljutni.
Gyula elárulta, amennyiben
sehol nem futnak aknára, és épségben hazaérnek, akkor továbbra
is a Logant fogja használni.
hirdetés

Gyula és Gáspár. Felkészülten vágnak neki a Szaharának

fotó: bálint f. gyula
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> Fiatalok és tehetségesek. Hatalmas sikert arattak a versenyzők az első alkalommal megrendezett YouthBank Star
tehetségkutató versenyen. Szombat este
tizenkét szólóénekes és hat zenekar lépett színpadra a Siculus Ifjúsági Házban.
Az első díjat Pista Mónika, a Palló Imre
Művészeti Szakközépiskola diákja, illetve
a Dead Smile zenekar vitte el. Igencsak
széles volt a zenei paletta, hiszen a népdalokat, könnyűzenét, popot, rockot, Oi!-t
és punkot egyaránt énekeltek az előadók.
A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal támogatásával létrejött rendezvényen
a legfiatalabb versenyző tíz, a legidősebb

pedig huszonnégy éves volt. Mind a zsűrinek, mind pedig a közönségnek tátva
maradt a szája, amint Pista Mónika rázendített a Rúzsa Magdi- és Beyoncedalokra. A Dead Smile igencsak jól
kiválasztotta, hogy mivel tudna sikert
aratni: sajátságos hangzásban, hegedűvel
színezve adták elő a Magna Cum Laude
Pálinka dalát.
Tóth Árpád, Szabó Attila és Kovács
Károly zsűritagok a kétfordulós tehetségkutatón a szólóénekesek közül az első
helyet Pista Mónikának, a másodikat
Cerják Izabellának, a harmadikat pedig
Csender Anettnek ítélték. A ponto-

zás eredményeként a zenekarok közül a
HRB végzett a harmadik helyen, ezüstérmessé vált a Face Today, az első pedig
Dead Smile lett (a közönség megjegyezte, hogy akár Let Smile-re is keresztelhetnék a banda nevét). Különdíjban részesítették Fábián Annamária népdalénekest,
illetve a közönség abszolút kedvencét, a
tízéves Sándor Zsombort.
A verseny után Pista Mónika lapunknak nyilatkozva elmondta, el sem tudta
képzelni, hogy győzni fog.
– Azért jelentkeztem, hogy megszokjam a színpadot, nem azért, hogy
nyerjek. A verseny végéig biztos voltam

benne, hogy Csender Anett fog győzni.
A további terveim közt az szerepel, hogy
pop énekes legyek, holott elég nehéz
ilyen egyetemet találni – mondta el az
énekesek győztese.
Balogh Szabolcs, a YouthBank programfelelőse kifejtette, hogy meglepően
jól sikerült a verseny ahhoz képest, hogy
ez volt az első. Véleménye szerint nagyon
ügyesek voltak a fellépők, a zsűri pontozását is igazságosnak tartja. Valószínűleg
jövőre is megrendezik a tehetségkutatót,
jóval több előkészülettel, hiszen még
színvonalasabbá szeretnék tenni. (Antalfi
József )

Körkép
társadalom
IX. Méhésztalálkozó Székelyudvarhelyen

megyei Néppárt alakult

Mézet adományoztak Böjte atyáéknak
Az Udvarhelyszéki Örösi Méhész Egylet szombaton kilencedik alkalommal szervezett méhésztalálkozót, amelyen neves
és tapasztalt előadók osztották
meg ismereteiket a Maros,
Kovászna és Hargita megyéből összesereglett több száz
méhésznek. Karitatív esemény
is volt ugyanakkor: minden jelenlévő méhész egy kilogramm
mézet adományzott a Dévai
Szent Ferenc Alapítványnak.

Zárt ajtók mögött, a média kizárásával tartotta alakuló ülését
Székelyudvarhelyen az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) megyei szervezete. Az új vezetők
bemutatására reggelizni hívták
a sajtósokat.
M. L. F.

Z

Máthé László Ferenc

E

mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

gy éve mézlovagokat avatott, ősszel mézes napokat szervezett, szombaton
délelőtt pedig éves rendezvényét
tartotta Székelyudvarhelyen az
Udvarhelyszéki Örösi Méhész
Egylet.
„Nem elég a célt látni, járható útja kell! Nem elég útra kelni,
az úton menni kell”. Váci Mihály
Még nem elég című verséből választották rendezvényük mottójául az idézett részt.
– Nem véletlenül, hiszen szép
utat választottunk, és próbálunk
ezen az úton haladni – tudatta lapunkkal Tófalvi Melinda mérnök
és szaktanácsadó. A rendezvény
szervezője azt is elmondta, három
megyéből – Maros, Kovászna,
Hargita – két-háromszáz méhészt
vártak rendezvényükre, ennek
megfelelően pedig a Stúdió Mozi
terme benépesült érdeklődőkkel.
Az előtérben kisebb piaci forgatag várta a betérőket: szakkereskedők pakoltak ki, eszközöket,
méhészeti kellékeket, berendezéseket lehetett vásárolni.
A találkozó nyitányaként
Bunta Levente gondolatait tolmácsolták. A polgármester néhány mondat erejéig Örösi Pál
Zoltánra, a székelyudvarhelyi
méhészegylet névadójára emlékezett, aki egykoron azt írta,
hogy „A méhek csodára képesek”.
Örösi a méhészet legendás hírű
kutatója, szakírója, udvarhelyi tudós és méhészkutató volt, aki egy
örök igazságot fogalmazott meg
előbbi állításával. A polgármester ugyanakkor azt is kifejtette, a

Van, ahol
biztosra mennek

Előadás méhészeknek. Fontosnak tartják a képzettséget

méhek ékes példái annak, hogy a
közösségi szerveződés az evolúció
alacsonyabb szintjein is páratlanul gazdag és összetett.
– Tőlük sokat tanulhatna az
ember, Önök tudják, hogy otthonukat demokratikus szellemben
választják meg, ha költözniük
kell. A közös érdekek mentén
építkező közösség – a méhrajokhoz hasonlóan – ha jó döntéseket
kíván hozni, gondoskodik tagsága sokféleségéről, s nyílt vitákban
ütközteti a véleményeket. A természet tanította őket arra, mi a
legjobb számukra, ebből pedig levonható az a következtetés, hogy
a tapasztalatot, a megszerzett tudást hagyni kell, hogy érvényesüljön – hallhattuk.
A polgármester azt is üzente,
úgy látja, folyamatosan fejlődik
ez a gazdasági ág, érdemes tehát
tudni, melyek az itthoni lehetőségek, hogyan keressék meg a gazdák termékük számára a piacot,
miként gondozzák méhcsaládjaikat a változó környezeti hatások

függvényében, ezek megválaszolására nagyszerű alkalom ez a találkozó, a kapcsolatok felkutatása
és építése.
Az elöljáró ugyanakkor arra
is felhívta a figyelmet, hogy nem
elég megtermelni, amink van, el is
kell adni, hasznosítani kell, hiszen
ez biztosítja megélhetésünket, fejlődésünket.
– Fontos a saját termékeinknek, megtermelt javainknak a
megfelelő reklám, hisz jó bornak
is kell a cégér. Jó felismerni azt,
ahogyan a mézlovagok, szervezők is tették, hogy a reklám segíthet a vállalkozás haladásában,
az ismertség elérésében. Az üzlet
egyik alappillére a jó marketingés reklámstratégia – mondta a
polgármester, majd támogatásáról biztosította a méhészeket, az
egyesületet.
A szombati találkozó szakmai
részében Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár a méhészet
2012-es kilátásait taglalta, Bross
Péter, az Országos Magyar Méhé-

fotó: máthé lászló ferenc

szeti Egyesület (OMME) elnöke
az anyaországi méhészet helyzetét
vázolta, majd Fáskerti László magyarországi mérnök arról beszélt,
hogyan kell méhészkedni etetés
nélkül. Előadásának mondandója
egyszerű volt: méhegészségügyi
és gazdasági szempontok miatt
nem érdemes a méheket etetni.
A marosvásárhelyi dr. Makkai
Gergely ökogondolatokat osztott meg: a biogazdálkodás a mezőgazdaság legdinamikusabban
fejlődő ágazata – a szakember
olyan érveket sorolt, melyek az
ökogazdálkodásra történő átállást sürgetik. Végezetül Bölöni
Ferenc mezőgazdasági mérnök a
méhészettel kapcsolatos pályázati lehetőségeket ismertette.
A méhésztalálkozón ezúttal is
sor került egy karitatív eseményre: minden résztvevő méhész egy
kilogramm mézet adományzott a
Böjte atya nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc Alapítványnak,
este pedig a találkozó méhész- és
lovagbállal folytatódott.

akariás Zoltán, a párt
székelyudvarhelyi elnöke
ismertette: szervezetük megyei elnöke a csíkszeredai György
László lett, akit három alelnök, a
széki elnökök segítik munkájában.
Csíkszék néppárti elnöke Sorbán
Attila, a gyergyói Bákai Magdolna, az udvarhelyszéki pedig László
János. A városi elnökök is tagjai a
megyei elnökségnek: Udvarhelyről
Zakariás Zoltán, Csíkszeredából
Tőke Ervin, Gyergyószentmiklósról
pedig Szőcs Gábor. További két
elnökségi tagot is választottak:
Szentegyházáról Sándor Lajost, illetve Csíkszentdomokosról Máthé
Zoltánt.
– Hetek kérdése és mindenhol
megalakulnak a helyi szervezetek
is. Az országos küldöttgyűlésen, február 25-én hatvannégyen
képviselik a megyét – mondták,
mindez pedig azt jelenti, hogy
Hargita megyében hatvanegyhatvankét helyi szervezete vanlesz a néppártnak.
– Meg kell nyerni a választásokat. Polgármester-jelöltjeinkkel
van, ahol biztosra megyünk. Udvarhelyen is van jelöltünk – közölték, nevekkel viszont egyelőre
nem szolgáltak.
György László amúgy fogtechnikus, egy éve a csíkszeredai
Demokrácia Központban tevékenykedik, közben pedig a néppártot szervezi. Korábban a Magyar Polgári Párt (MPP) alakulásánál is részt vett, sőt a szervezet
városi alelnöke is volt.
– A párt kiállt mögülünk, nem
volt értelme tovább csinálni – nézett vissza az új színekben jelentkező György László. Mint mondta, igyekeznek új arcokat bevonni,
olyanokat, akik megcsömörlöttek
a politikától, olyanokat, akik rájöttek, csak részt vállalva tudnak
beleszólni, cselekedni.

hírfolyam
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> Díj lapunk reklámarcának. Negyedik alkalommal szervezett gálaestet a Székelyudvarhelyi Közösségi
Alapítvány (SZKA). A mintegy száz
támogató jelenlétében lezajlott esten
„elbúcsúztatták” az alapítvány életre hívóját és korábbi elnökét, Chris
Wormant, majd az új elnök Csáki
Rozália vette át a szót, felvázolva tavalyi akcióikat, illetve a terveket, melyekből idénre is jut bőven. A gálaesten, melyen egyebek mellett Hargita
Népe Udvarhely előfizetéseket lehetett nyerni, öt kategóriában díjazták
a közösségépítőket. Magánszemély

kategóriában lapunk reklámarca, Tóth
Árpád színművész érdemelte ki az
elismerést, díjazták továbbá az Elan
Trio Kft.-t, Molnár Melinda mentálhigiénés szakembert és szerkesztőt, az
UFF-ot, post mortem kategóriában
pedig Orbán Balázst.

vennégy liter háztartási olajat, másfél kiló
elemet, másfél tucat neoncsvet, valamint
használaton kívüli elektronikai gépeket,

illetve alkatrészeket hordtak a helybéliek
– mint megtudtuk, kevesebbet, mint a
legutóbbi hasonló akció alkalmával.

> Olajgyűjtés Keresztúron. Több
mint negyven liter használt étolajat,
valamint tizenhat elektronikai és háztartási gépet gyűjtöttek össze szombaton Székelykeresztúron az olaj- és hulladékgyűjtési akció keretében. A helyi
önkéntes tűzoltók szertárába negy-

Körkép
Aktuális
Gálaműsorral ért véget a táncház-karaván

farkaslaka

A néptánc egy életforma
Gálaműsorral, valamint táncházzal zárta pénteken az
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács azt a táncház-karavánt, amely decemberben kezdődött és hét udvarhelyszéki
település fiataljait mozgósította.
Berkeczi Zsolt

K

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

özel kétszáz udvarhelyi
és udvarhelyszéki fiatal gyűlt össze péntek
délután az udvarhelyi Stúdió
Mozi nagytermében, ahol az
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) a decemberben kezdődött táncház-karavánt
mintegy megkoronázó gálaműsort rendezett. Az előadás előtt
felszólalt Antal Lóránt, az UIET
elnöke, aki elmondta a több mint
egy éve újjáéledt ifjúsági szervezet olyan ifjúsági közösséget
szeretne kialakítani, amelyben
egymás mellett van helye kultúrának és sportnak, tudománynak
és szórakozásnak.
– Abból a megfontolásból
szerveztük meg a táncház-karavánt, hogy a fiataloknak bebizonyítsuk, nemcsak a diszkókból
áll az élet, és mert fontos tudatosítani, hogy hagyományaiból
él a nemzet – fogalmazott az
UIET elnöke.

Felrázták a fiatalokat

Az ünnepi beszéd után a Rozetta, a Gereben és a Hüpürcsös
néptánccsoport léptek színpadra,
bemutatva Táncház című közös
előadásukat. Mint a címből is kiderült, az előadás a táncházakról
szólt, azt próbálva megjeleníteni,
hogy az eredeti, hajdani táncházak hogyan alakultak át a mai rendezvényekké. A több jelenetből
álló előadásnak külön érdekessége
volt, hogy közbeékelt videofelvételeket is láthattak az érdeklődők
a hajdani táncházak világából.
– Az előadás során azt próbáltuk bemutatni, hogy miként nézett ki hajdanán a táncház, aztán a
videós korszaknak köszönhetően
hogyan menekítették át a hatva-

Elbúcsúztatták a farsangot Alsósófalván. Húszadik alkalommal szervezte meg a hagyományőrző csoportok farsangtemető játékainak megyei seregszemléjét a Hargita Megyei Kulturális Központ. A megyei tanács, az Alsósófalvi Farsangolók Egyesülete,
valamint helyi intézmények és szervezetek együttműködésével létrejött látványos rendezvénysorra tizenöt csoportot – összesen mintegy
nyolcszáz résztvevőt – vártak a megye minden szegeletéből, no meg
a magyarországi Nádasdról és a horvátországi Várdarócról. Reggel a
Sükösd Ferenc Általános Iskola udvarán fogadták a résztvevő csoportokat, majd a megnyitó után a szentegyházi Ördögbetlehemet mutatták be az iskola szabadtéri színpadán. Ezt követően a hagyományőrző
csoportok végigjárták a falut, bevonva a helyieket és vendégeiket a
télbúcsúztató, farsangzáró alakoskodásba, pajzán vigasságba. Délután közös mulatsággal zárult a rendezvény. A szombati alsósófavi
eseményeket Ádám Gyula csíkszeredai fotóművész az iskola épületében berendezett, Sófalvi farsang című kiállítása tette teljesebbé.

fotó: ifj. haáz sándor

fotó: balázs attila

nas évekből napjainkba, aminek
köszönhetően él ma a táncház –
avatott be az előadás rendezője,
András Lóránd, aki a máréfalvi
Rozetta Ifjúsági Egyesület, valamint a Rozetta néptánccsoport
vezetője is egyben.
András elmondta, a karaván
elsődleges célja – a néptánc népszerűsítése mellett – az volt, hogy
a környékbeli fiatalokat összefogják, és érdekes volt látni azt, hogy
olyan fiatalok is bekapcsolódtak,
akinek azelőtt nem sok közük
volt a tánchoz.
A társrendező szerint azt
szerették volna éreztetni, hogy
sok esetben vidéken, vagy akár
városon, ha táncházas valaki,

akkor számíthat, támaszkodhat
a közösségre. Mindezek mellett
természetesen azt is meg akarták mutatni a fiataloknak, hogy
a kultúra nem olyan valami, amit
manapság csak a színpadon tapasztalhat meg az ember, hanem
élni is lehet azt.
– Valamikor mi azért kezdtünk el táncolni, hogy színpadra
léphessünk, ez mostanra életformává alakult. Ezt próbáltuk meg
átadni ezekkel az együttlétekkel.
Azt reméljük, hogy sikeresen –
mondta el a rozettások vezetője.
A szervező UIET alelnöke, Bíró Barna Botond szerint
a táncház-karavánnal az volt a
céljuk, hogy kicsit felrázzák az
udvarhelyszéki fiatalokat, és ezért
döntöttek úgy, hogy nemcsak egy
hagyományos táncelőadást visznek el az udvarhelyszéki településekre, hanem egy egész karavánt
szerveznek.
A különböző helyszíneken
természetesen. főleg azok a fiatalok voltak többségben, akik
valamilyen szálon kötődnek a
néptánchoz, de a szervezők remélik, a többi fiatal is olyan ízelítőt
kapott, amitől kedve támadt a
néptánc műveléshez.
A gálaműsor után a G. Caféban táncházba várták a néptáncok
kedvelőit, a talpalávalót Román
Hunor és barátai szolgáltatták.

Ha Tátika Show,
akkor teltház
Töretlen sikernek örvend a
farkaslaki Tátita Show, melyet
több mint tíz éve szerveznek
meg az udvarhelyszéki községben. Pénteken, február 17-én
ezúttal is telt ház várta a tucatnyi benevezőt.
Szász Csaba

A

szasz.csaba@hargitanepe.ro

Tátika Show-t annak idején a Farlen Közművelődési Egyesület hívta
életre, a nagy népszerűségnek
örvendő eseményt megszervezéséhez tavaly társult az akkor
még csak pár hónapja létező
Farkaslaki Fiatalok Fóruma.
A fiatal szervezet ezzel az eseménnyel mutatkozott be a
farkaslakiak előtt, a tavalyi kiadás sikere pedig bizonyította,
hogy az egyesületbe tömörülő
fiatalok jó lóra tettek. Egyikük
térfásan meg is jegyezte, ez az
előadás annyiban különbözik
a többé-kevésbé ismert és népszerű énekesek fellépéseitől,
hogy a playback-et itt nyíltan
felvállalják.
Az idei kiadásra tucatnyi kisgyerek nevezett be, hat egyéni
versenyző és ugyanannyi csapat
vállalta, hogy ismert és népszerű
előadók bőrébe bújva elkápráztatja a zsűrit és a kultúrotthont
színültig megtöltő közönséget.
A zenei produkciók igen széles
skálán mozogtak, volt, aki Elvis
szellemét idézte, akadt, aki a
Tankcsapdával próbált bekeményíteni, de a legtöbb esetben
az éppen aktuális, menő danceslágerekre esett a választás.
Az
előadás
szünetében
karaoke-bemutatót is láthattunk,
nem véletlenszerűen, a szervezők
húsvétra karaoke-versenyt szerveznek. A Tátika Show a hagyományos bulival ért véget, a jó hangulatért DJ Barneey felelt.
Tátika Show 2012, Farkaslaka:
1. hely: Arash – Yalla (Kovács
Bence, Sándor Emőke, Balla Borbála); 2. hely: Elvis – Jailhouse Rock
(Jakab Levente); 3. hely: LMFAO
– Party Rock. Különdíj: Michel
Telo – Ai se eu te pego. Tiszteletdíj:
Fancsali Ádám.
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A kegytemplom csendességét próbálják visszaállítani

Legtöbb két esküvőt engedélyeznek egy héten
Szabályoznák a házasságköté
sek számát a csíksomlyói kegy
templomban. Az elsődleges in
doklás szerint azért, mert zarán
dokhelyről van szó, és nem utol
sósorban azért, mert az esketés
plébániai esemény.
Darvas Beáta

E

darvas.beata@hargitanepe.ro

zentúl legtöbb két esküvőt engedélyez szombatonként a ferences rend a
csíksomlyói kegytemplomban.
Páter Urbán Erik, a Ferences
Rendház házfőnök-helyettese,
a templom igazgatója indoklásul lapunknak azt mondta, ez
ügyben nem megszorításról kell
beszélni, nem tiltásról van szó
részükről, hanem a keresztség és
házasságkötés kiszolgálásának
a rendezéséről. Ezt azért látták
fontosnak, mert a csíksomlyói
templom elsősorban zarándokhely: az Istennel való találkozás
és az imádság szent helye.
– Sokszor gondot jelentett,
főleg a nyári időszakban, hogy a
kegyhelyre érkezőket nem tudtuk méltóképpen fogadni, mert
a kegytemplomban több órán át
liturgia volt. A másik szempont,
amely szintén nem elhanyagolható, hogy a keresztelés vagy a
házasságkötés ünnep az adott
plébánia számára. A csíksomlyói
kegytemplom nem plébánia, ezért
plébániális adminisztrációt igénylő szentségkiszolgáltatásokra – keresztelésre, házasságkötésre – csak
az illetékes plébánosok és a kegytemplom igazgatósága között létrejött előzetes megegyezés alapján
kerülhet sor – jelezte Páter Urbán
Erik.

Lelki megfontolásból
választják
a kegytemplomot

A templomigazgató szerint a
hozzájuk érkezőket felvilágosítják
arról, miért lenne jobb, ha mindenki a saját plébániáján, „mint
egy nagy családban” részesülne a szentségkiszolgáltatásban.
Amennyiben a felek továbbra is
ragaszkodnak a somlyói templomhoz, akkor a plébánosnak ez
ügyben úgynevezett „elbocsátó
levelet” kell kiállítania, amelyet az
érdekeltek a kegytemplom igazgatóságának mutathatnak fel. A
levelet indokolt esetben, olyan
hívek számára állítják ki, akik plébániájukon példás magatartású
hívek, vallásukkal és plébániájukkal szembeni kötelezettségeiknek
eleget tettek.
Kérdésünkre, hogy milyen
magyarázattal szokták kérni a
párok az esketést a kegytemplomban, Páter Urbán Erik az mondta,
több indokot szoktak megfogalmazni: például azt, hogy ide járnak vasárnaponkét templomba,
vagy a Boldogságos Szűzanya
iránti tiszteletből szeretnének itt
esküdni, a kegytemplomban keresztelték őket, de volt olyan is,
hogy a pár egyik fél plébániáján
sem akart esküdni. És megjelenik

A csíksomlyói templom. Elsősorban kegyhely

néha az emberi szempont is: a pár
szép nagy templomban, a megfelelő külsőségek mellett szeretné
megtartani az esküvőt.
A rendelkezést továbbá az is
indokolja, hogy megnőtt az esketések iránti igény: az elmúlt
tíz évre visszatekintve évi 20 és
70 között mozgott a csíksomlyói
esküvők száma, a tavaly például
46 pár kötött házasságot a kegytemplomban.

Egyetértenek a plébánosok

Teljes mértékben egyetértenek a rendelkezéssel az általunk
megkeresett plébánosok. DarvasKozma József esperes-plébános elmondta, ő nem szokta visszautasítani az elbocsátó levelet kérelmezőket, viszont egyetért a ferences
rend intézkedésével.
– Helyeslem, hogy szabályozták az esketések számát. A
kegytemplomban csendességnek
kellene lennie. Nagyon gyakran
előfordult, hogy buszokkal megérkeztek a zarándokok, a templomban pedig esküvő zajlott,
így adott pillanatban egy dongó
méhkashoz hasonlított a kegytemplom – nyilatkozta a Millenniumi-templom plébánosa.
Egyházközségükben elmondása
szerint az elmúlt évben 59 házasságot kötöttek, ebből 19 párnak
volt Csíksomlyón az esküvője.
– Ezen párok közül is kilencet
mi eskettünk, tíz esetben olyan,
a jegyesekhez közelálló pap-ismerős szolgáltatta ki a házasság
szentségét, akinek átadtam a
joghatóságot – közölte DarvasKozma József.
Pénzes József, a csíkszeredai
Szent Ágoston római katolikus
plébániatemplom esperes-plébánosa azt mondta, az egyházkö-

fotó: mihály lászló / archív

zösségben nem jelenség, hogy a
fiatalok Csíksomlyóra mennek
házasodni, tavaly 34 esküvőt tartottak, és mindössze négy elbocsátó levelet kellett kiállítani.

Ragaszkodnak
a templomukhoz

Az általunk megkeresett al- és
felcsíki plébániák esetében nem
általános jelenség, hogy a fiatalok
a saját egyházközségük templomával szemben a csíksomlyói kegytemplomot részesítenék előnyben. Nagy József, a csíkcsicsói
egyházközösség plébánosa szerint
tavaly egyáltalán nem kértek elbocsátó levelet a plébánián, tavalyelőtt viszont, amikor a településen 19 esküvő volt, két esetben
Csíksomlyón kötöttek házasságot
a fiatalok.
– A hét év alatt, amióta itt szolgálok, csupán három-négy esetben
kértek elbocsátó levelet. Véleményem szerint legtöbb esetben lelki viszketegségben szenvedőkről
van szó – jegyezte meg a plébános.
Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva egy
közösséget alkot mind közigazgatásilag, mind egyházilag. Amint azt
Farkas Árpád plébánostól megtudtuk, a helyi fiatalok ragaszkodnak
a Vártemplomhoz, mint esketési
helyszínhez. A helyi egyházközség
lelki vezetője szerint utoljára 2009ben kértek elbocsátó levelet.
Csató Béla, a csíkszentkirályi
plébános az üggyel kapcsolatban
az egyházi jogra hívta fel a figyelmünket: jelezte, az esküvők illetékese az a templomi elöljáróság,
ahová a házasulandók tartoznak.
– A házasságkötés ne csak ünnepi felvonulás legyen. Aki vállalta, hogy római katolikus, annak
vállalnia kell az ehhez tartozó fegyelmet is – hangsúlyozta.

A csíkszentmártoni plébánost, Vakaria Bélát kérdezve megtudtuk, egyházközségükre nem
jellemző az elbocsátó levelek kérése, az utóbbi években egyet sem
kellett kiállítania.

„Otthon érzem magam
abban a templomban”

– Diákként sokat jártam a
kegytemplomba imádkozni, és
otthon érzem magam abban
a templomban, kegyelmi helynek tartom, hát hogyne vágytam volna arra, hogy ott legyen
az esküvőm. Egyébként a régi
kis templomban is szívesen tartottam volna, ha nem engedtek
volna el, de ez fel sem merült
– nyilatkozta lapunknak Tarjányi Krisztina, aki tavaly ősszel

esküdt örök hűséget párjának a
kegytemplomban.
Megszólalónk szerint jó lenne,
ha olyan erős és élő plébániai közösségek lennének, ahol otthon
érzi magát a fiatal pár, mert akkor
biztosan az lenne a legfontosabb,
hogy a közösségben élje meg a
fontos ünnepeit.
– Én évek óta nem élek otthon. A csűrtemplomot, ahol elsőáldozó és bérmálkozó voltam,
lebontották, helyette itt van a
„rézangyalos”. Ehhez sajnos nem
kötődöm. Az esküvőnkön sok
magyarországi vendég volt, miért ne adtam volna meg nekik az
esélyt, hogy Csíksomlyón, a kegytemplomban ünnepeljenek velünk? – indokolta meg választását
Tarjányi Krisztina.
hirdetés

Csíkszeredai Aktív Időskorúak Csoportja

A Grundtvig-program, Időskorú Önkéntességi projektek keretében támogatást nyert Intergenerációs tanulás a társadalmi integrációért c. projektünk önkéntesei,
a Portugáliában töltött 3 hetes önkéntességi gyakorlati
időszak során szerzett tapasztalatok és élmények alapján,
arra a következtésre jutottak, hogy szükség van Csíkszeredában összefogni azokat az időskorúakat, akik aktívan részt szeretnének venni a
csíkszeredai közösségi életben. Ennek céljából született az a kezdeményezés, hogy
elindítsák a Csíkszeredai Aktív Időskorúak Csoportját.
Önkénteseink nagyon fontosnak tartották azt, hogy bátorítsák kortársaikat
és felhívják a figyelmet arra, hogy mennyire fontos aktívnak lenni időskorban.
A nyugdíjazás következtében felszabaduló idő és energia lehetővé teszi, hogy
az időskorú ember azzal foglalkozzon, amivel szeretne és amire eddig még nem
jutott ideje. Aki ezt a lehetőséget felismeri és élni tud vele, annak boldogabb
öregkora lesz.
Éppen ezért a csoport célja egyrészt az, hogy összefogja azon aktív időskorúakat (50 év felettiek), akik tudásukkal, tenniakarásukkal segíteni szeretnék társaikat,
közösségüket, másrészt pedig lehetőséget teremtene a találkozásra, új barátságok
kialakítására, problémák, nehézségek, örömök megbeszélésre. Ezenkívül fontos feladata lenne, hogy a tagok aktívan részt vegyenek a városban zajló civilszervezetek
által szervezett eseményeken, ahol önkéntes segítségre van szükség.
Ha Ön is tagja szeretne lenni ennek a csoportnak vagy részletesebb információkat szeretne a csoport céljairól és jövőbeni tevékenységeiről, önkénteseink szeretettel várják a Soros Oktatási Központ székhelyén, Kossuth Lajos utca 9. szám
3. emelet, február 23-án, csütörtökön, 11 órakor.
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társadalom
Farkaslaki és siménfalvi gazdafórum

hirdetések

Pályázásra biztatják a gazdákat

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –
versenyvizsgát hirdet
egy köztisztviselői állás betöltésére
meghatározott időre a:
helyi közigazgatási vezérigazgatóságon
Jogtanácsos, I osztály,
asszisztens szakmai fokozat
Részvételi feltételek:
 jogi egyetemi végzettség záróvizsgával;
 a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as
újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai;
 minimum 1 év szakmai tapasztalat;
 számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsga időpontja: 2012. március 1., 10 óra (írásbeli) és 2012. március 5. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos
Közlöny III. részében – 8 napon belül.
Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsa Menedzsment igazgatóságának Humánerőforrás részlegén kaphatnak az
érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700/belső 1408-as vagy
1406-os telefonszám).

Bélafalvi István a farkaslaki gazdafórumon. Több UDE-pont, nagyobb pályázási esély

Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján várhatóan idén is további 10-15 százalékkal fog
nőni a területalapú támogatás
hektáronkénti alapösszege –
hangsúlyozta Haschi András, a
Hargita megyei APIA igazgatója a napokban tartott farkaslaki
és siménfalvi gazdafórumon. De
állítják, az újraszámított UDEpontrendszer alapján könnyebbé vált a gazdák pályázása is.
Domján Levente

F

domjan.levente@hargitanepe.ro

arkaslakán és Siménfalván
tájékoztatták a múlt héten
a megye agrárszakemberei a
nyikómenti térség gazdálkodóit
a rendelkezésükre álló mezőgazdasági támogatási és pályázási
lehetőségekről. Az Antal István
parlamenti képviselő és Verestóy
Attila szenátor irodája által kezdeményezett gazdafórumokon Sándor Kálmán ügyvezető igazgató
a homoród- és küküllőmenti településeket összefogó LEADERtérségről, Haschi András, a Har
gita Megyei Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség igazgatója a területalapú
támogatások mellett a gazdák
által márciustól újra igényelhető agrárkörnyezet-gazdálkodási
csomagok feltételeiről beszélt. A
helyszínenként összegyűlt közel
harminc-negyven gazdálkodó
ugyanakkor kiemelt figyelemmel

A tavalyi hektáronkénti 93 euró után a területalapú támogatás
alapösszege várhatóan
idén is további 10-15
százalékkal fog nőni,
de a székelyföldi gazdáknak kedvező irányban haladnak a folyamatok az Unió 2013
után életbe lépő Közös
Agrárpolitikájában is.
hallgatta Bélafalvi István, a mezőgazdasági tárcán belül működő
menedzsment hatóság Hargita
megyei munkatársának előadását
is, aki a gazdák körében legnépszerűbb, 112-es és 141-es pályázati lehetőségeket ismertette. A
szakember a júniusban megnyíló
pályázási időszak kapcsán külön
felhívta a pályázni kívánó gazdák
figyelmét a gazdasági farmméret kapcsán újraszámolt UDEpontrendszerre is. Kiemelte, az
új pontozás alapján például az
öt esztendőn keresztül évi 1500
eurót eredményező 141-es kapcsán az állattartók számára sokkal
egyszerűbbé és könnyebbé vált a
pályázáshoz minimálisan szükséges 2 UDE-pont összegyűjtése. A
hallgatóság soraiból ugyanakkor

Újabb fórumokra várják az udvarhelyszéki gazdákat
Tovább folytatódik az udvarhelyszéki gazdálkodók tájékoztatását szolgáló fórumsorozat. Így kedden délután az oklándi és
homoródszentmártoni, míg szerda délután a szentábrahámi és
etédi gazdálkodók kérdésére válaszolnak a megye mezőgazdasági
és vidékfejlesztési szakemberei.

fotó: domján levente

számos kérdést tettek fel a gazdák
a mezőgazdasági területek erdősítésére, illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR) egyéb
pályázási lehetőségeire vonatkozóan is.
Haschi András, a Hargita megyei APIA igazgatója a márciustól induló területalapú-támogatásigénylés feltételeiről, illetve a
szintén márciustól május közepéig kérhető agrárkörnyezet-gazdálkodási csomagok részleteiről
tájékoztatta a gazdákat. Elmondta, a tavalyi hektáronkénti 93
euró után a területalapú támogatás alapösszege várhatóan idén
is további 10-15 százalékkal fog
nőni, de a napirenden levő javaslatok alapján a székelyföldi gazdáknak kedvező irányban haladnak a folyamatok az Unió 2013
után életbe lépő Közös Agrárpolitikájában is.
A farkaslaki és siménfalvi gazdafórumok keretében ugyanakkor
Sándor Kálmán a Homoród–Kü
küllő LEADER-térség ügyvezető
igazgatója az idén kiírásra kerülő
pályázási lehetőségeket mutatta be,
kiemelve, a LEADER-térség minden partnertelepüléséről várják a
helyi vállalkozók, civilszervezetek
és gazdálkodók konkrét fejlesztési
elképzeléseit, a 2013-ig rendelkezésükre álló 2,8 millió euróból finanszírozható pályázatokat. A térség gazdálkodóinak ugyanakkor
a kínálkozó lehetőségekkel Antal
István parlamenti képviselő szerint
is élniük kell. Mint fogalmazott, az
ország 2013-ban záruló első uniós
ciklusára a gyengébb pénzlehívási
ráta ellenére sem negatívumként
kell tekinteni, főként mivel megállapítása szerint az elmúlt hatvan
év alatt a székely parasztember
senkitől sosem kapott annyit,
mint most.

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) • Székelyudvarhely;
• számítógép-kezelő (competenţe informatice) • Csíkszereda, Székelyudvarhely;
• angol nyelvtanfolyam (comunicare în limba engleză) • Csíkszereda,
Székelyudvarhely, Maroshévíz;
• kereskedelmi dolgozó – eladó (lucrător în comerţ) • Csíkszereda.

Részletes tájékoztatás: 0266–312014 • 0724–235258 • 0744–646550.
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> A tejtermékágazatról szóló jelentést
mutattak be Strasbourgban. Az Európai
Parlament (EP) február 13–16. közötti plenáris ülésszaka alatt, Strasbourgban James
Nicholson brit konzervatív jelentéstevő
bemutatta A szerződéses kapcsolatok jövője a tej- és tejtermékágazat területén című
jelentését. A tej- és tejtermékágazatban az
Európai Unió (EU) területén rendkívüli
fejleményekre került sor 2007 és 2009 között. A szélsőséges időjárási körülmények
hanyatlást okoztak az ellátás területén, ami
az árak általános emelkedéséhez vezetett.
Utóbb az árak visszaállását a pénzügyi és
gazdasági válság akadályozta, illetve sú-
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lyosbította az áringadozást, mert csökkent
a kereslet világszerte, így az Unióban is. A
termelési költségek viszont emelkedtek,
ám az EU-ban a termelés állandó szinten
maradt. Ilyen körülmények között az uniós árak zuhantak. A fogyasztók szintjén az
árcsökkenés nem volt érzékelhető, viszont
az alacsony felvásárlói árak ránehezedtek
a termelőkre. A súlyos helyzet megoldása
végett 2009-ben a tejágazattal foglalkozó
szakértői csoport létesült, hogy megvitassa
és kijelölje a tej- és tejtermékágazatban szükséges közép- és hosszú távú intézkedéseket.
Jelentésük 2010-re készült el. Megállapítja,
hogy az ágazat az egyes tagállamokban el-

térő képet mutat, csakúgy, mint a piaci szereplők helyzete és tevékenysége, de egyértelműen nincs egyensúlyban a termelők és
a tejüzemek tárgyalási pozíciója. Az egyensúlyhiány tisztességtelen kereskedelmi gyakorlathoz vezetett. A szakértők a termelők
alkupozíciójának, illetve a szakmaközi szervezetek tevékenységének erősítését, az átláthatóság biztosítását javasolták, oly módon,
hogy a tejtermék-ellátási lánc reagálhasson
a piac jelzéseire, de ez a lánc valamennyi szereplőjének előnyére történjen. Sógor Csaba
az új tagállamok tejtermelői érdekeinek figyelembevételét szorgalmazta, és a termelői
szövetkezetek létrehozását siettette, azért,

hogy a termelők kiszolgáltatott helyzetén
enyhíteni lehessen. „Egyetértek azzal az állítással, hogy az európai tejágazat nagy átalakuláson fog átmenni a 2015-ös kvótamegszüntetés után, szeretném kihangsúlyozni,
hogy Európa keleti felében az ezzel járó
megrázkódtatások hatványozottan fognak
jelentkezni. Ezzel összefüggésben arra hívnám fel az Európai Bizottság és a Parlament
figyelmét, hogy ezekben az országokban
erőteljesebben lehetne ösztönözni a termelői szervezetek létrehozását, mivel a termelők sokszor teljesen kiszolgáltatott helyzetben tárgyalnak a felvásárlókkal” – mondta
el az RMDSZ EP-képviselője.

Gazdaság
A gazdasági növekedésről

Gyarapodást
követően zsugorodás
Az Országos Statisztikai Intézet február 15-én hozta nyilvánosságra a 2011-es esztendei, valamint a IV. évnegyedi
gazdasági növekedésre vonatkozó ideiglenes számadatokat, azok a GDP alakulását tükrözik. A közlemény kapcsán
utalni kell arra is, hogy becsléseken alapuló jelzésértékű
számadatokról van szó.
H. Z.

A

2011-es esztendő negyedik évnegyedében a GDP a
megelőző évnegyedhez viszonyítva 0,2 százalékkal zsugorodott. Amúgy a harmadik évnegyedi GDP-bővülés
hátterében a kiváló mezőgazdasági eredmények állnak. Ez bizonyos értelemben kivételt jelent, hisz az elmúlt évek során a hazai
mezőgazdaság egy-két terménytől eltekintve nemigen jegyzett
kiugró eredményeket. A harmadik évnegyedi kiváló gazdasági
teljesítményben a kedvező időjárásnak is jelentős szerepe volt.
A statisztikai intézet közleményéből az is kiderül, hogy a negyedik évnegyedben a megelőző esztendő azonos időszakához
viszonyítva a GDP-bővülés 2,1 százalékos volt, éves viszonylatban pedig 2,5 százalékos. Ez utóbbi nemzetközi összehasonlításban is várakozáson felüli, hisz a Nemzetközi Valutaalap
prognózisa azt két százalékban jelölte meg. A tendencia tekintetében mindenképpen meggondolkoztató az, ami bekövetkezett a negyedik évnegyedben, a visszaesés. 2010 harmadik évnegyedében a megelőző évnegyedhez viszonyítva a növekedés
1,8 százalékos volt, a megelőző esztendő azonos időszakához
viszonyítva pedig 4,4 százalékos.

Mit mutat a nemzetközi összehasonlítás?
Ugyancsak február 15-én hozta nyilvánosságra az Eurostat
az Európai Unió, valamint az eurózóna országaira vonatkozó számadatokat. Ezek szerint 2011 utolsó negyedévében
0,3 százalékkal zsugorodott az eurózóna GDP-je a megelőző negyedévhez képest. A jelentés szerint az adósságválságnak jelentős szerepe lehetett abban, hogy két és fél év után
először ismét negatív növekedési dinamikát mértek. Amúgy
az éves index 0,7 százalékos bővülést jelent. A negyedéves
index a várakozásoknak megfelelően 0,3 százalékos csökkenést jelzett, s erre nem volt példa 2009 második negyedévétől. Amint már arra utaltunk, éves viszonylatban továbbra
is pozitív növekedés tapasztalható, de jól láthatók a lassulás
jelei: egyetlen negyedév alatt megfeleződött az index értéke (1,4 százalékról 0,7 százalékra csökkent). Az országonkénti adatokat vizsgálva kitűnik, hogy a német és a francia
adatok a vártnál jobbak lettek, de az összkép mégis borús:
Németországban leállt a növekedés (a negyedéves index
0,3 százalékos csökkenést jelzett), Olaszország recesszióba
került (a harmadik negyedévi 0,2 százalékos csökkenést 0,7
százalékos csökkenés követte), Spanyolországban pedig újból negatív lett a növekedés dinamikája. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a növekedési ráta mindössze Franciaországban és Szlovákiában volt pozitív (0,2, illetve 0,9
százalék). Az eurózónán kívüli uniós tagországok esetében
is ellenmondásos a kép: míg 2011 negyedik negyedévében
Lettországban 0,8, Magyarországon 0,3, Bulgáriában 0,4
százalékkal növekedett a GDP a megelőző évnegyedhez
viszonyítva, addig Litvániában 0,9, Angliában és Romániában 0,2-0,2 százalékos zsugorodás következett be.

Nem lehet tudni, hogy mikor döntenek

A gazdasági növekedéstől
Az Ungureanu-kormány programjában van egy „félénk” utalás a közszférai bérek megemelésére, valamint a köznyugdíjak
indexálására vonatkozóan is.
Feltételes megfogalmazásban,
azaz a béremelés és a nyugdíj-indexálás lehetőségét feltételekhez kötik: amennyiben
azt lehetővé teszi a gazdasági növekedés. Tehát egyelőre
arról csak szó lehet, de hogy
ténylegesen arra sor kerül-e,
az majd a későbbiek során fog
eldőlni. Hogy mikor? Nos, erre
a kérdésre sem lehet ma még
pontos választ adni.
Hecser Zoltán

M

hecser.zoltan@hargitanepe.ro

ég januárban meglebegtették a Boc-kormány
egyes miniszterei és a
kormánypárt egyes honatyái a közszférai bérek, valamint a nyugdíjak
indexálásának lehetőségét, Igen ellentmondásos módon nyilatkoztak,
ki azt emlegette, hogy erre már esetleg áprilisban sor kerülhet, ki azt,
hogy májusban, de olyan is volt, aki
júniusra utalt. Akkor Boc kormányfő arra figyelmeztette a kormánytagokat, hogy ne nyilatkozzanak ös�szevissza, és feleslegesen ne tegyenek
populista ígéreteket. Ugyanakkor ő
is elismerte, hogy a kormány számol



ezzel a lehetőséggel, de arra egyelőre nem adódtak meg a konkrét feltételek. Az Ungureanu-kormány
programja sem mond ennél többet.
Gyakorlatilag továbbra is csak egy
lehetőség meglebegtetésével állunk
szemben.

Nem lesz könyű
megvalósítani

A kormány számára a szóban
forgó elvi ígéret gyakorlatba ültetése gátfutás lesz, mert eleve gátak
állnak az esetleges béremelés útjába.
Legalábbis a költségvetési tanács
illetékesei szerint. Annak képviselői szerint az idei költségvetésben
előirányzott személyzeti kiadások
szintje a GDP-nek 6,9 százalékát
képezik. Ezt az arányt túllépni nem
lehet. Ugyanakkor az előirányzott
személyzeti költségek kvantuma
nem foglal magában semminemű
tartalékot. Ennek kapcsán a tisztánlátás érdekében utalnunk kell arra,
hogy a megelőző esztendőkben volt
egy mozgástér, ugyanis a költségvetési személyzeti kiadási előirányza
tok számoltak a befagyasztott állásokkal is. Tehát pénzalapok voltak
biztosítva ezekre a állásokra is. Az
idei költségvetésben ilyenszerű tar
talék nincs. Továbbá a kormány
mozgásterét beszűkíti a fiskális
felelősségi törvény, a 2010/69-es
törvény 8-as szakasza. De utalha-

tunk a 9-es szakasz 2. bekezdésére
is, amelyben tételesen az szerepel,
hogy a költségvetési év során a személyzeti kiadások összértéke nem
emelhető meg az állami költségvetés kiigazítása alkalmából. Következésképpen egy esetleges költségvetés-kiigazításba csak akkor kerülhet
bele a személyzeti kiadások szintjének megemelése, ha sürgősségi
kormányrendelettel módosítják a
2010/69-es törvény egyes előírásait. De menjünk tovább. A szóban
forgó törvény 17. szakasza értelmében amennyiben a makrogazdasági
előrejelzések nem valósulnak meg,
akkor a kormánynak intézkednie
kell el egészen bizonyos költségvetési előirányzatok csökkentéséig. Ez
így történt annak idején, amikor a
közszférai bérekből lefaragtak. Tehát lefaragni lehet, de menet közben „rápótolni” nemigen. A költségvetési tanács illetékesei szerint
továbbá, a személyzeti költségek
esetleges megemelése olyan körülmények között, amikor a bevételi
oldalon nem jelentkezik többlet,
óhatatlanul a költségvetési hiány
gyarapodását eredményezheti. Nos,
ha tekintettel vagyunk minderre, akkor nem túlzás azt állítani, hogy számos akadályt kell majd leküzdenie
egy esetleges közszférai béremelés
kapcsán a kormánynak, legalábbis a
jogszabályozások tekintetében.
hirdetések

hírfolyam
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> Tízéves csúcsra emelkedett az
áramfogyasztás februárban. Tíz éve
nem tapasztalt szintre emelkedett februárban az országos átlag-áramfogyasztás – nyilatkozta Octavian Lohan, a
Transelectrica igazgatója. Hozzátette,
hogy február harmadikán mérték a napi
csúcsot, amikor összesen 8466 MWh
elektromos energia fogyott az országban.
Európában a szokatlan hidegek miatt
az egekbe szöktek az energiaárak. Franciaországban például a kereskedők egy
adott pillanatban egy MWh energiáért
már 1938 eurót kértek. Ez több, mint egy
uncia arany, illetve húzszorosa a hazai ár-

szintnek. Az erőteljes áremelkedés azonban csak egy kirívó eset volt, hiszen pont
egy túlterhelt napon, energiadeficit közben ugrott meg ekkorára az ár. Románia
a hazai áramellátás biztosítása érdekében
kénytelen volt visszafogni az exportot.
A kivitel ugyanis egyes napokon már az
1300 MW-ot is meghaladta, amely a két
atomreaktor kapacitásának felel meg.
> Még mindig a BCR a piacvezető a
romániai bankpiacon. Az aktívák méretét tekintve továbbra is az osztrák Erste
tulajdonában lévő BCR a legnagyobb
bank Romániában. Eszközei 71,2 milli-

árd lejt (16,5 milliárd eurót) tesznek ki,
vesztesége azonban meggyarapodott, elérve a 327 millió lejt (77 millió eurót). A
41 bankból álló romániai bankrendszer
eszközállománya tavaly 3,5 százalékkal
növekedett, veszteségét viszont 2011 végére sikerült 430 millió lejre letornáznia
a 2010-es 516 millióról. A profitsorrend
sem okozott különösebb meglepetéseket. A francia Société Générale ellenőrzése alatt álló BRD bizonyult tavaly
is a legnyereségesebb hitelintézetnek:
2011-es nyeresége 472 millió lejt (112
millió eurót) tett ki. Egyébként csak a
bankok felé számolhatott profittal ta-
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valy, a legveszteségesebb bankok közül
ismét a Volksbank vezet, 635 millió lejes mínusszal. A Transilvania Bank az
eszközök értékét tekintve a harmadik
a romániai bankpiacon, nyeresége 146
millió lej volt. A Raiffeisen méretben az
ötödik, profitban viszont a második helyen végzett, 316 millió lejes plusszal. A
2011-es év volt az utolsó, amelyben még
a romániai könyvviteli szabályok szerint
készítették el a kimutatásokat, az idei
eredményről már a nemzetközi, IFRSszabványok szerint kell beszámolni, ami
a szakértők szerint sokat változtathat az
egyenlegeken.

Gazdaság
a közszférai béremelésről, illetve a nyugdíjemelésről

teszik függővé az intézkedést
Gazdasági növekedés és
a költségvetési bevételek

Nyugdíjemelés vagy járulékcsökkentés?

Június előtt kell lépni

Nézzük meg az esetleges nyugdíjindexálás lehetőségét is. Tulajdonképpen nem nyugdíjindexálásról van szó, hanem a nyugdíjpont értékének
esetleges megemeléséről, arányosan a 2011-es évi inflációs rátával. Ebben az ügyben is hallgassuk meg a Költségvetési Tanács illetékeseit. Kiszámították azt, hogy amennyiben júliusban kerülne sor a szóban forgó
megemelésre, akkor az negatívan hatna ki a költségvetési hiány alakulására, a GDP szintjén mintegy 0,3 százalékkal.
Hallani arról is, hogy a munkáltatók szorgalmazzák a társadalombiztosítási hozzájárulások szintjének csökkentését, és ezt a lehetőséget sem
veti el a kormány. Elméletileg ez is elképzelhető, de csak akkor, ha a bérek
időközben megemelkednek, mert ilyenképpen nagyobb kvantumú lesz
a számítási alap, következésképpen nem zsugorodik a hozzájárulásokból befolyt összeg kvantuma. De a bérek megemelése csak a közszférát
érintené, mert arra kötelezni a privát szektort nem lehet. Ugyanakkor
a társadalombiztosítási hozzájárulások esetleges csökkentése mindenik
szektort, államit és privátot egyaránt érintene. Ilyenképpen pedig a társadalombiztosítási költségvetés bevételei is csökkennének. Egyetlen esetleges kiút lehetne, a garantált minimálbér megemelése. És van még egy
lehetőség, már ami a közszférát érinti, nevezetesen a létszámcsökkentés.
Egy újabb nagyarányú létszámcsökkentés olyan költségmegtakarítást
eredményezhet, amelyből esetleg fedezni lehet a „helyükön maradottak” bérének megemelését. Erről viszont nincs szó, legalábbis mi
nem tudunk, hogy lenne szó az Ungureanu-kormány programjában.
Arról nem is beszélve, hogy választások évében jelentős leépítést eszközölni nem ildomos, hisz az komoly társadalmi feszültségeket szülhet.

Térjünk vissza a gazdasági növekedésre, amelyet feltételként szab
meg a kormány. Ha az valóban bekövetkezik, akkor az is valószínűsíthető, hogy növekednek az állami költségvetés bevételei, s elméletileg megteremtődnek a források a
közszférai bérek megemelésére. Az
első évnegyedre vonatkozó számadatok legjobb esetben májusban
láthatnak napvilágot. Mondjuk ezt
többek között annak okán is, hogy
2011 negyedik évnegyedére vonatkozóan alig február 15-én hozta nyilvánosságra a számadatokat
az Országos Statisztikai Intézet, s
akkor is csak becsléseken alapulókat, az előzetesek pedig márciusban várhatók. Ezek szerint az első
évnegyedre vonatkozók legjobb
esetben májusban kerülhetnek a
kormány asztalára. De azok az adatok csak jelzésértékűek és kevésbé
megalapozottak.
Júniusban már másképp fog
festeni a helyzet, de akkor viszont
már nem lesz lehetséges a közszférai béremelés, ugyanis a hatályos
jogszabályok értelmében hat hónappal a parlamenti választások
előtt nincs mód közszférai béremelésre. Következésképpen május jöhet számításba, olyan hónapként,
amikor elméletileg lehetséges lenne a közszférai béremelés. Térjünk
vissza az első évnegyedi várható
eredményekre: a 2011-es eszten-



dőre, illetve 2011 negyedik évnegyedére vonatkozó számadatok
alapján egyes hazai elemzők arra
a következtetésre jutottak, hogy
nemigen lehet számítani gazdasági
növekedésre. Ezt jelzi előre a negyedik évnegyedi GDP alakulása.
És időközben még akadt egy igen
nagy probléma, nevezetesen a kedvezőtlen időjárás. Becslések szerint
február 15-ig ez a nemzetgazdaság-

nak több mint egymilliárd eurós
kárt okozott. Ilyen körülmények
között pedig már az sem biztos,
hogy tartható lesz a kormány által
előre jelzett 2,5 százalék éves gazdasági növekedés. Egyesek szerint
az 2 százalékos lesz, de vannak
olyanok is, akik szerint 4,5 százalékos. Tehát a kilátások a pillanatnyi
helyzet alapján ítélve meg a dolgokat nemigen biztatók.
hirdetések

Az EU várhatóan felfüggeszti
a POSDRU-kifizetéseket románia felé

A folyó projektek
finanszírozása
nincs veszélyben
Az Európai Bizottság várhatóan nemsokára bejelenti, hogy
felfüggeszti a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
(POSDRU) kifizetéseket Románia számára – közölte pénteken Dacian Cioloş EU-biztos (képünkön). Elmondása szerint
a bizottság rendellenességeket tapasztalt a program lebonyolításában, jelenleg pedig éppen ennek a hatásait elemzik. Kiemelte, hogy a felfüggesztés nem fogja befolyásolni a
kedvezményetteknek járó kifizetések kiutalását.

„A

Hírösszefoglaló

rendszer a következőképpen működik: a program kedvezményezettje teljesíti a kifizetéseket,
lebonyolítja a leszerződött projektet, elküldi a
fizetési kérést az illetékes hatósághoz, amely kifizeti az ös�szeget, majd kéri ennek megtérítését az Európai Bizottságtól.
Valószínűleg az utolsó láncszemben lesznek fennakadások”
– mondta el Dacian Cioloş EU-biztos.
Leonard Orban EU-ügyekért felelős miniszter már kedden is jelezte a Mediafax hírügynökségnek, hogy az egyik
operatív program kifizetését felfüggesztheti a bizottság, de
akkor még nem részletezte, melyik lehet az. Mihai Răzvan
Ungureanu miniszterelnök felkérte Claudia Boghicevici
munkaügyi minisztert, hogy a hibás vezetés miatt menes�sze a POSDRU éléről Carmen Ionelt. Ennek nyomán Ionel
csütörtökön lemondott tisztségéről. Pénteken a szaktárca vezetője Carmen Roşut nevezte ki ideiglenes vezetőnek, hatékonyságot és éberséget kérve tőle.
„A menedzsmentben fellelhető hibák miatt újra kell gondolni a források lehívásának felgyorsítását célzó teljes rendszert. Mércius elejéig ki kell javítani az auditáló bizottság által
észlelt hibákat, hogy elejét vegyük a kifizetések felfüggesztésének” – tartalmazta a munkaügyi minisztérium közleménye.
A pénteki nap folyamán az Európai Bizottság romániai
irodája is megerősítette Cioloş nyilatkozatát. Közölték, hogy
a bizottság „napokon belül” dönthet a kifizetések felfüggesztéséről. Emellett közölték azt is, hogy a legutóbbi ellenőrzés során súlyos hiányosságokat tapasztaltak a POSDRUprogram menedzsment-, illetve ellenőrzési rendszerében.
Ezek leginkább a projektek kiválasztására és alapfelügyeletükre vonatkoztak. A kifizetéseket legtöbb hat hónapra
függeszthetik fel, és amikor a romániai hatóságok helyrehozzák a hibákat, az EB újra elfogadja a finanszírozási kéréseket.
A munkaügyi miniszter pénteki sajtóközleménye szerint erre
remélhetőleg már márciusban sor kerülhet.

Riport
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VII. Disznótoros Fesztivál Bálványosfürdőn

A disznóvisítástól a bőségasztalig
A disznóvágás ünnepi jellegét, a
sóba, füstre került süldő bőségígéretének örömét akarták hét
évvel ezelőtt közkinccsé tenni
a szervezők a Bálványosi Disznótoros Fesztiválon. Sikerrel
jártak, a rendezvény idén minden eddiginél nagyobb tömeget
mozgatott meg. Tizenhét, az ország különböző tájegységeiről,
valamint Magyarországról érkezett csapat mutatta be disznóvágó tudományát, az ősöktől
örökölt hagyományos recepteket, ételkülönlegességeket.

S

zékelyföldön még köztudott: ha disznót vágunk,
akkor ünnep van. Nagy nap,
pálinkával sűrűn öntözött finom
falatokkal, mészáros-poénokkal
az elszalasztott sertésekről vagy
a megperzselt talicskáról. Az év
egyik legmozgalmasabb eseménye, a családtagok kora reggeltől
azon szorgoskodnak, hogy mielőbb cseberbe, abálólébe, szárítórúdra vagy füstre kerüljön a
megbökött süllenc.
Ha képzeletben megszorozzák
ezt hússzal, akkor talán sikerül
képet alkotni arról, milyen lehet
a hangulat az ország egyik legnagyobb böllérversenyén, a Bálványoson megszervezett Disznótoros
Fesztiválon. Legjobb persze, ha
veszik maguknak a fáradságot, és a
vérestálak szorozgatása helyett kilátogatnak a rendezvényre. Kivéve, ha
nem vegetáriánusok vagy túlbuzgó
állatvédők – akkor inkább ajánlott
a fesztivál napjaira messze elkerülni a
bálványosi üdülőtelepet, a tucatnyi
ledöfött és hagyományosan feldolgozott disznóból könnyen életre szóló trauma lehet. A házi disznóságok
kedvelőinek a rendezvény azonban
maga a paradicsom.
Nóta, szúrás, bontás,
perzselés
A kitisztult égbolt alatt csikorgósan hideg reggel honolt szombaton a bálványosi völgyben, a hetedik Disznótoros Fesztivál részt
vevő csapatai és a kíváncsi közönség muzsikával, tánccal, pálinkával melegítette magát, no meg a

hangulatot. Mindenki a vezényszóra várt, hogy indulhat a menet, hiszen az előző évek hagyományaihoz híven a nyitány idén
is a csapatok parádés felvonulása
volt. A menetet vezető házigazda csapat muzsikusai az Erdélyi
indulót játszották, és a magyar
dallamok egyáltalán nem estek
egymásnak az Olténiából vagy
Moldvából érkezettek román
népzenéjének akkordjaival. Jól
megfértek a bálványosi ég alatt a
magyar harmóniák a románokkal, hasonlóan az emberek is.
Sokan érkeztek bemutatni,
versenybe küldeni az otthonuk
ízeit, nemcsak az ország különböző tájegységeiről, hanem Magyarországról is. Tizenhét csapat nevezett be, többen közülük a fesztivál
„régi motorosai”, mint Gádoros,
Gödöllő, a magyarországi Bálványos, Kistarcsa, Krajova, Szentes, Torja vagy Vrancea megye
csapata. Érkeztek újak is, például
Kézdiszentlélek és Dálnok, a Fehér megyei Torockószentgyörgy,
Brebu csapata is először vett
részt a rendezvényen, de jöttek
versenyzők Suceava, Máramaros,
illetve Botoşani megyéből is. A
szervezők rövid üdvözlőbeszéde
után megkezdődött az, amiért a
jelenlevők feláldozták a hétvégét:
egymás után léptek be a böllérek a
kis karámba, az „áldozatok” közé.
A hölgyek és a gyengébb szívű
férfiak távolabb maradtak, de sokan voltak kíváncsiak a szúrás tudományára, a véreztetés mikéntjére – a mészárosok természetesen
előbb elkábították a levágásra
szánt sertéseket. A csapatok a levágott sertést a standjaikra vitték, perzselték, mosták, ki-ki,
ahogyan megszokta: szalmával,
fás, kézi ventilátoros perzselő
szerszámmal, gázpalackos lángszóróval. A mosást-kaparást is
szertartásosan végezték, közben
– ahogyan ez ilyenkor illik – fogyott a pálinka, a forralt bor, és
emelkedett a hangulat.
Az alaposan megperzselt, tisztára mosott sertéseket hamar szétszedték a csapatok vezető böllérjei.
Ki a hátáról kezdte a bontást, ki a

Böllérek. Apjuktól, nagyapjuktól tanulták a fogásokat

hasáról – mindenki úgy trancsírozta a sertését, ahogyan otthon
szokta. A mészárosok szakavatott mozdulatokkal választották
el egymástól az izomkötegeket, a
szerveket, a szalonnát. Csülkök,
sonkák, bordák, szalonnatáblák,
gerincek, belsőségek hevertek az
asztalokon.
Édenkert kolbászkígyóval
A munka lázasan folyt, hiszen a fesztivál versenyszabályzatának értelmében néhány óra
alatt három késztermékkel, nyerésre esélyes házi különlegességgel kellett a zsűri elé rukkoljanak a résztvevők.
– A verseny az egyik legnehezebb a hasonló jellegű rendezvények közül, kilenckor megkapják
a csapatok az élő disznót és délután három órakor már ott a serleg a nyertesek kezében. Látható, hogy jól felkészült csapatok
érkeztek, ennek ellenére eléggé
színes a társaság. Vannak a helyi
önkormányzatok által tető alá

hozott, a településüket úgymond
„hivatalosan” képviselő csapatok,
érkeztek különböző vendéglátóipari egységek, éttermek csapatai,
de vannak egyszerű baráti társaságok is. A résztvevők között
élénk a kapcsolatépítés, legtöbben már a disznóölést megelőző
este felöltik a népviseletüket, és
megosztják egymással az általuk
képviselt tájegység jellegzetességeit, értékeit. Egyszerre gasztronómiai és kulturális jellegű a
fesztivál – nyilatkozta Daragus
Attila, Torja község polgármestere, a rendezvény megálmodója,
főszervezője. Hozzátette: – Az
egész évben gonddal nevelgetett
sertés levágása a legtöbb tájegység paraszti kultúrájában igazi
ünnepnek számít, a bőséges elemózsia a szerencsés kitelelés, a
tavaszi hatékony munkakezdés
biztosítéka. Ezt az ünnepi hangulatot, a disznóvágás örömét
szerettük volna közkinccsé tenni, igazi fesztivállá fokozni. A
tömeget, a benevezett csapatok

fotók: hompoth loránd

számát látva azt mondhatom, sikerrel jártunk.
A versenyzők bármelyikét
kérdeztük, a büszke válasz egy
volt: édesapámtól, nagyapámtól
tanultam, aki a maga idején szintén az őseitől leste el a disznóságok receptjeit. A csapatok daraboltak, daráltak, fűszereztek,
hurkákat töltöttek, az üstök alól
felszálló füstbe mennyei illatok
keveredtek. Kolbász, májas- és
véreshurkák, disznófősajt, tepertő, hosszúhús, orjos, káposztalében főtt falatok és még sok
minden más, ami szem-szájnak
ingere, sorjázott az asztalokon.
Ott volt a mesebeli kolbászból
font kerítés is, de mégis talán
az esztelneki csapat disznóságokból, Ádámmal és Évával
berendezett Édenkertje, a fáról
letekeredő kolbász-kígyója tapintott rá legjobban a lényegre: húskedvelő ember számára a
földi paradicsom öltött testet a
Bálványoson.
Hompoth Loránd
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lakás
ELADÓ Székelyudvarhely szombat
falvi részén téglából épült, hőszigetelt,
emeletes családi ház. Lent nagy nap
pali, konyha, ebédlő, kamra, fürdő,
kazánház, terasz, fent tágas előtér, há
rom szoba, vécé, nagy fürdőszoba, ru
határ. Csendes környezet, 16 ár telek,

két kocsibeálló, fásszín, kutyaudvar,
veteményes. Csak komoly érdeklődők
hívjanak! Nézze meg, tegyen ajánla
tot! Telefon: 0745–351089.
ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, I. eme
leti lakás Csíkszereda központjában,
termopán ablakokkal, remek beosztás
sal. Telefon: 0728–896224. (21293)

A PRIMULACT Rt.
eladásra bocsátja árverés útján a következő gépjárműveket:
 1988-as évjáratú Roman 10315, indulási ár 500 euró;
 2002-es évjáratú Nissan Atleon, indulási ár 1350 euró;
 1992-es évjáratú Roman 10FFI, indulási ár 2200 euró;
 1994-es évjáratú Roman 7120, indulási ár 500 euró;
 1983-as évjáratú Roman 10215, indulási ár 2200 euró;
Ajánlatokat lezárt borítékban a cég székhelyén, a szállítási irodában lehet
leadni (Szentlélek utca 49. szám) 2012. február 22-ig, hétköznapokon 8–15
óra között. Ugyanebben az időpontban bővebb információ kapható a 0751–
209515-ös telefonszámon (szállítási iroda).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyugdíjasokat és időseket támogató program a 2012-es évre
Az támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa
Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén szociális tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, szervezetek
és egyházak.
A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 50 000 lej
Bővebb információ igényelhető: kapcsolattartó személy Silló Csilla
Mária, telefon 0266–207700/1308, e-mail sillocsilla@hargitamegye.ro,
valamint a www.hargitamegye.ro honlapon, a következő link alatt: http://
www.hargitamegye.ro/palyazatok
Hargita Megye Tanácsa
az 2003/52-es számú törvény előírásai alapján kifüggesztette,
weboldalán megjelentette és közzéteszi a következő
elnöki rendelettervezetet:
A 2005/350-es számú törvény, valamint az 1998/51-es számú kormányrendelet értelmében a Hargita Megyei Tanács által támogatott pályázatok
elszámolási módszertanának jóváhagyása;
Az elnöki rendelettervezet Hargita Megye Tanácsának weboldalán, a
www.hargitamegye.ro címen tanulmányozható.
Az esetleges észrevételek tisztázása érdekében a hirdetés megjelenésétől
számított 10 napon belül rendelkezésükre áll a Pályázati Programok részleg.
Elérhetőség: telefon: 0266–207700, 1308 belső.

ELADÓ Lokodon egy újonnan
épült villaszerű családi ház, nyári
lakkal és 35 ár gyümölcsössel, igé
nyesnek vagy alapítványnak is. Tele
fon: 0744–182886.

ELADÓ Csíkszeredában I. emeleti,
2 szobás lakás a Nicolae Bălcescu ut
cában (központi zóna). Telefon: 0747–
552627, 0747–552627. (21245)
ELADÓ 2 szobás, felújított tömb
házlakás, központi fűtéssel Csíkszere
dában. Részletfizetési lehetőség. Tele
fon: 0741–192672. (21237)
ELADÓ Csíkszeredában 4 szobás,
II. emeleti, saját hőközponttal rendel
kező tömbházlakás. Telefon: 0724–
222984.
ELADÓK üzlethelyiségek bármilyen
célra Csíkszeredában és Csíkjenőfalván.
Telefon: 0744–149497.
ELADÓ 4 szobás, II. emeleti, össz
komfortos, saját hőközponttal rendel
kező lakás Csíkszeredában, a Fenyő
utcában. Telefon: 0724–222984.
ELADÓ Csíkdánfalván a 223.
szám alatti családi ház gazdasági
épületekkel, valamint Csíkjenőfalván,
a Kenderes-kertben építkezésre
alkalmas 12,5 ár terület villanybe
kötési lehetőséggel. Telefon: 0740–
869237, 0744–368457.
ELADÓ kertes családi ház
Újtusnád 411. szám alatt, valamint
egy lóra való hám és eke. Telefon:
0266–334180.
ELADÓ Gyergyószentmiklóson há
romszintes, 300 m2-es lakás panziónak
elkészítve, 15 ár udvarral, hátsó épü
lettel, központi fűtéssel, három fázis
bevezetve. Ára: 60 000 euró. Telefon:
0266–362235.

telek
ELADÓ 27 ár szántó, valamint 5 ár
belterület Csíksomlyón rendezett ira
tokkal. Telefon: 0745–104660, 0266–
324574.

jármű
VÁSÁROLOK roncsautó-program
ba való öreg autót, teljes ügyintézést
vállalok, helyben fizetek. Érdeklődni le
het a 0753–092433-as telefonszámon.
(21335)
ELADÓ 2004-es évjáratú, frissen
behozott, 4 ajtós Daihatsu Coure új
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téli gumikkal, 48 000 reális km-ben,
első női tulajdonostól, 3,8–4,5 l/100
km fogyasztással, sérülésmentes ál
lapotban. Ára illetékestől: 2500 euró.
Beszámítok bükkfarönköt. Telefon:
0722–342429.
ELADÓ 2004-es évjáratú Opel
Corsa 1.3 CDTi, 2+1 ajtós, euró 4-es,
frissen behozva, tökéletes állapotban.
Extrák: ABS, négy légzsák, elektromos
ablakok, CD-rádió. Telefon: 0722–
967539.
ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa
gen Golf 1.6, benzines, euró 4-es, fris
sen behozva Németországból. Extrák:
ABS, ESP, négy légzsák, négy elekt
romos ablak, szervó, központi zár, CD.
Érdeklődni lehet a 0741–534730-as
telefonszámon.
ELADÓ 2005-ös évjáratú Renault
Master tulajdonostól, kitűnő állapot
ban, 7 személy + 1,5 tonna teher,
központi zár, légzsákok stb., 177 000
km-ben. CSERE is érdekel. Irányár:
8600 euró. Érdeklődni lehet a 0751–
095979-es telefonszámon.

vegyes
SZPONZOROKAT KERESÜNK 16
éves dzsúdóka New York-i versenyre
való kiutaztatására. Telefon: 0744–
607135. Előre is köszönjük az eset
leges támogatást.
ENDOKRINOLÓGIAI SZAKRENDE
LÉS indul: Csíkszereda, Temesvári su
gárút 61/1. szám alatt dr. Ruff Rudolf
endokrinológus szakorvos. Előjegyzés
a 0740–187621-es telefonszámon.
(21304)
ELADÓ pellet. Telefon: 0757–
371029. (21342)
ELADÓK Székelyudvarhelyen hó
deszkák, bakancsok, gyerek- és fel
nőtt-sílécek, korcsolyák. Telefon: 0745–
669925.
ELADÓK nagy méretű (apa 77 cm,
anya 72 cm), többszörösen győztes
champion HPJ-CAC-CACIB, illetve Eu
rópa Fiatal Győztes (apa) címeket elért
szülőktől januári és februári születé
sű tibeti masztiff kiskutyák. Telefon:
+36–30–9595093, weboldal: http://
tibetimasztiff-tseng-to.hu
ELADÓ: négy munkahengeres, há
romhengeres MF homlokrakodós traktor,
váltóeke, trágyalészippantó, szalma-szé
na prés, kultivátor, permetező, műtrágya
szóró. Beszámítok bükk tűzifát. Telefon:
0758–898989.

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

tanfolyam
ISCIR-jogosítványú darukezelői (ma
caragiu) és hegesztői (sudor) tanfolyam
indul Székelyudvarhelyen és Gyergyó
szentmiklóson. Bővebb információk a
0744–646550-es telefonszámon.

szolgáltatás
RENDELHETŐ friss házi véres-má
jas, kocsonya, kolbász, szalonna, füs
tölt oldalas, sonka, császárszalonna,
kenőmájas, zsír, disznófősajt, töpör
tyű. Telefon: 0744–519433 (Székely
udvarhely).
2 éves periodikus ellenőrzés!
Biztonsága érdekében forduljon az
INSTHAR-hoz! 2 éves periodikus ka
zánellenőrzés, valamint működtetési
engedélyeztetés – 60 lej; gázvezeték
2 éves ellenőrzése – 50 lej. Elérhető
ségeink: INSTHAR Rt., Márton Áron u.
21. szám, Csíkszereda. Telefon: 0266–
371785, 0745–380499. (21217)
VÁLLALJUK területek felmérését,
telekkönyvezését, megosztását, ös�
szevonását és teljes körű ügyintézé
sét. Nyugdíjasoknak kedvezményesen.
Telefon: 0722–967539.

megemlékezés
Hogy egy édesanya,
milyen drága kincs,
Csak az tudja, kinek már nincs.
Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz,
mely dolgozni imádott.
Két keze munkáját
mindenütt látjuk,
Áldott szép emlékét
szívünkbe zárjuk.
Szívünk mély fáj
dalmával emlékezünk
2006. február 20-ra,
JAKAB BERTA
szül. Vékás Berta
halálának 6. évfordulóján. Sajnos az
idő múlása se enyhít fájdalmunkon,
hiányod pótolhatatlan. Nyugalma
legyen csendes, emléke áldott.
Gyermekei: Zoltán és Judith és
azok családjaik – Székelyudvarhely,
Siménfalva.


INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY

Érvényes 2012. Február 29-ig

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

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

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

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

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

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

hírfolyam
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> Ökölvívás. A Bokszvilágtanács
(WBC) nehézsúlyú világbajnoki címéért
kiírt mérkőzésén az ukrán Vitalij Klicsko
egyhangú pontozással simán legyőzte kihí
vóját, a brit Dereck Chisorát. A britnek sze
mernyi esélye sem volt, az viszont tény, hogy
mindent megpróbált, de Klicsko visszaverte
támadásait. Vitalij Klicsko negyedik ponto
zásos győzelmét aratta, Chisora harmadik
vereségét szenvedte el pontozással. A ponto
zás aránya: 118:110, 118:110, 119:111.
> Vízilabda. Londonban, a Crown
Plazában elkészítették az áprilisi férfi és női
vízilabda olimpiai selejtezőtornák csoport

jainak sorsolását. A románok az előbbiek
ben, míg a magyarok az utóbbiban voltak
érdekeltek. A magyar női válogatott az
oroszokkal, az olaszokkal és a spanyolokkal
küzdhet meg az ötkarikás részvételért. Az
április 15. és 22. között esedékes trieszti női
tornán szereplő kilenc nemzeti együttesből
az első négy jut ki a londoni nyári játékok
ra. Az ötkarikás játékok nyolc résztvevős
női vízilabda-küzdelmeire már korábban
kvalifikálta magát – mint kontinenselső –
az Egyesült Államok, Ausztrália és Kína,
Nagy-Britannia pedig alanyi jogon, házigaz
daként, selejtező nélkül indulhat az egyet
len automatikus európai kvótával. A férfiak

küzdelmeire a kanadai Edmontonban kerül
majd sor április 1–8. között. A 12 selejtező
ben érdekelt csapatot két hatos csoportra
osztották. A csoportokból az első négy jut
az egyenes kiesési szakaszba. Az olimpiára
az első négy helyezett szerezhet kvótát. Női
selejtező csoportok, Trieszt: A csoport:
Olaszország, Oroszország, Magyarország,
Spanyolország; B csoport: Görögország,
Kanada, Hollandia, Kazahsztán, Brazília;
Férfi selejtező csoportok, Edmonton:
A csoport: Montenegró, Németország, Ro
mánia, Görögország, Macedónia, Hollan
dia; B csoport: Spanyolország, Kanada, Ve
nezuela, Brazília, Argentína, Törökország.

> Labdarúgás. A görög futball-liga
a hónap végén egy hétre felfüggeszti
a bajnokság folytatását az elfogadott
új sporttörvény miatt. A liga képvise
lői pénteken közölték, hogy a február
25-ére és 26-ára kiírt meccseket nem
rendezik meg, mivel a héten elfogadott
szabályozás megnövelte az állami sport
bizottság jogkörét. Az új sporttörvényt
a nemzetközi szövetség (FIFA) is éle
sen kritizálta, sőt csütörtökön arra fi
gyelmeztetett, hogy ha az új jogszabály
révén korlátozzák a szövetség függet
lenségét, akkor akár ki is zárhatják az
országot.

Sport

VSK-siker Csíkszeredában

I. Sportért teremlabdarúgó-torna

Az I.P.S.E. lett a legjobb

Első alkalommal szervezte meg
a Hargita Megyei Labdarúgó
Egyesület (HMLE) a megyei
labdarúgó-bajnokságban érdekelt gárdák számára a Hargita
megyei teremlabdarúgó-kupát
Csíkszeredában. A tornát végül
a Csíkszeredai VSK nyerte meg
magabiztosan. A fináléban Ho
moródalmást verték.

N

yolc csapat részvételé
vel – Csíkcsicsói KSE,
Csíkszeredai VSK U18,
Szentegyházi Vasas, Gyimesfelső
loki SE, Csíkszeredai VSK, Ho
moródalmási Homoród, Csík
szentmihályi Törekvés, Maroshévízi
Tudomány – első alkalommal
szervezte meg a Hargita Megyei
Labdarúgó Egyesület (HMLE) a
megyei labdarúgó-bajnokságban
érdekelt csapatok számára a me
gyei futsaltornát. A tornára végül
hét megyei gárda adott pozitív
választ, így nyolcadiknak a VSK
U18-as együttese lépett be. A
csapatokat két négyes csoportba
sorsolták be, ahonnan az első két
helyezett játszott az elsőségért,
míg a többiek a helyosztókért. A
csoportban még első mérkőzését
elvesztő – épp a másik finalistával,
az Almással szemben – Csíksze
redai VSK végig magabiztos játé
kot mutatva nyerte meg a tornát.

S

Színvonalas mérkőzéseket játszottak a csapatok

A VSK-val kapcsolatos hír, hogy
amennyiben az időjárás kedvező
lesz, akkor szerdán a műfüves pá
lyán a C liga 6. csoportjának első
helyezettjét, a Brassói Coronát
fogadja.

Csoportok
és eredmények

A csoport: Csíkcsicsói KSE,
Csíkszeredai VSK U18, Szent
egyházi Vasas, Gyimesfelsőloki
SE. Mérkőzések: Csicsó – U18
3–1, Vasas – Felsőlok 2–0, U18
– Vasas 3–3, Felsőlok – Csicsó
0–0, U18 – Felsőlok 2–0, Vasas –
Csicsó 1–2.
B csoport: Csíkszeredai VSK,
Homoródalmási Homoród, Csík

Fotó: Csíki Zsolt

szentmihályi Törekvés, Maros
hévízi Tudomány. Mérkőzések:
VSK – Almás 2–3, Szentmihály –
Hévíz 3–0, Almás – Szentmihály
3–1, Hévíz – VSK 1–6, Almás –
Hévíz 4–4, Szentmihály – VSK
0–4.
Helyosztók: a 7. helyért: Hé
víz – Felsőlok 3–0; az 5. helyért:
VSK U18 – Szentmihály 3–5;
elődöntők: Csicsó – VSK 1–2,
Almás – Vasas 2–2 – büntetők
kel 12–11; a 3. helyért: Csicsó –
Vasas 3–0; döntő: VSK – Almás
3–0.
Különdíjak: legjobb kapus:
Szabó Levente (VSK); legjobb
játékos: Papp Róbert Flórián
(Almás).

Salvator-kupával díjazott ku
tyaszánhúzó versenyt tartottak a
hétvégén Kalibáskőn, melyen húsz
versenyző állt rajthoz. Az A1 (8 ku
tyás fogat) kategóriát a magyaror
szági Hering Róbert nyerte Bencze
Tibor (Csíkszereda) és Balla Róbert
(Arad) előtt. A B1 (6 kutyás fogat)
kategóriában az óradnai plébános,
Kiss Attila diadalmaskodott Parajdi
Zoltán (Csíkszereda) és Balla Raul
(Arad) előtt. A C1 (4 kutyás huskyfogat) kategóriában csíkszeredaiak
álltak a dobogóra, Erdély Sán
dort Németh Máriusz és Daradics
Róbert követte. A C2 (4 kutyás
malamutfogat) kategóriában élete
első versenyén győzött a csíkpálfalvi
Vaszi Levente, őt Ferencz Lehel
(Csíkszereda) és Both Sándor (Ká
polnás) követte. A D1 (2 kutyás
fogat) kategóriában a szentegyházi
Mag István nyert, megelőzve Ko
vács Attilát (Sepsiszentgyörgy) és
Răzvan Bârsant (Bukarest).

zékelyudvarhely Polgármesteri
Hivatala és a Székelyudvarhelyi
Sportért Alapítvány 2012. feb
ruár 18-án első alkalommal szerve
zett teremlabdarúgó-tornát a városi
minifoci-bajnokságban szereplő csa
patok számára. A torna helyszíne a
Rákóczi Centrum volt. Az esemény
re a székelyudvarhelyi városi baj
nokságban szereplő csapatok közül
12 nevezett. A résztvevőket három
négyes csoportba sorolták be, amit
az egyenes kiesési szakasz követett.
A szervezők lapunknak elmondták:
amennyiben továbbra is folytatódik
a tél és a pályák használhatatlanok
lesznek, akkor a csapatok igénylése
esetén lehet, hogy lesz szervezve
egy torna.

Csoportok és eredmények

A csoport: I.P.S.E, Eko-Papír,
Sporting, Stopli. Mérkőzések: I.P.S.E
– Eko-Papír 7–3, Eko-Papír – Stopli
4–2, Sporting – Stopli 5–1, I.P.S.E –
Sporting 5–1, I.P.S.E – Stopli 6–0,
Eko-Papír – Sporting 3–3.

B csoport: Tábor, Omnibus,
Bunda, UFF. Mérkőzések: Tábor
–Omnibus 5–3, Tábor – Bunda
1–1, Bunda – UFF 3–1, Omnibus
– UFF 2–2, Tábor – UFF 4–2,
Omnibus – Bunda 2–2.
C csoport: Autogroup, Gó
bék, Caparol, Kerekerdő. Mérkőzések: Autogroup – Góbék 0–1,
Autogroup – Caparol 3–4, Caparol
– Kerekerdő 8–2, Góbék – Kerek
erdő 9–1, Autogroup – Kerekerdő
9–3, Góbék – Caparol 5–1.
Egyenes kiesési szakasz: negyeddöntők: I.P.S.E. – Omnibus
8–2, Tábor – Sporting 3–0, Gó
bék – Eko-Papír 4–2, Bunda –
Caparol 0–3; elődöntők: I.P.S.E.
– Góbék 1–0, Tábor – Caparol
1–1 – büntetőkkel 3–4; kisdöntő: Góbék – Tábor 1–2; döntő:
IPSE – Caparol 5–0.
Különdíjak: legidősebb játékos: Domokos Kálmán (Tábor);
legjobb kapus: Vajda Antal (Gó
bék); gólkirály: Gergely Tibor
(I.P.S.E.).

Urmánczy-kupa

Síverseny Maroshévízen
Az elmúlt hétvégén a maros
hévízi Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület alpesi síversenyt szer
vezett a Magyaros-sípályán. A
viadalon – melyet Urmánczykupával díjaztak – 87 sportoló
vett részt Székelyudvarhely,
Gyergyószentmiklós, Borszék és
Maroshévíz településekről. A
versenyen az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Gyergyószéki
Szervezete minden egyes versenyzőnek csokoládéval enyhítette a verseny fáradalmait.

Eredmények

Óvodások: lányok: 1. Kémenes
Dorka, 2. Baricz Dorka (mindketten
Gyergyószentmiklós); fiúk: 1.Ádám
Bálint, 2. Szász Csongor, 3. Szabó
Milán (mind Gyergyószentmiklós).
I–II. osztályosok: lányok: 1.
Ferenczy Zselyke (Gyergyószent
miklós), 2. Kiss Anna (Székely
udvarhely), 3. Karácsony Karina
(Maroshévíz); fiúk: 1. Szász Lehel,
2. Balázs Szabolcs, 3. Keresztes Előd
(mind Gyergyószentmiklós).

III–IV. osztályosok: lányok:
1. Lőrincz Eszter, 2. Keresztes
Andrea, 3. Lel Andrea (mind
Gyergyószentmiklós); fiúk: 1. Mikk
Edvin (Borszék), 2. Vargyas Szilárd
(Gyergyószentmiklós), 3. Cătinean
Mihai (Maroshévíz).
V–VI. osztályosok: lányok: 1.
KissTímea(Maroshévíz),2.Benedek
Borbála, 3. Kémenes Noémi (mind
ketten Gyergyószentmiklós); fiúk: 1.
Zöld Róbert (Gyergyószentmiklós),
2. Váradi Csongor (Borszék), 3.
Baróti Arthur (Maroshévíz).
VII–VIII. osztályosok: lányok:
1. Karácsony Renáta (Maroshévíz),
2. Szabó Kinga (Borszék), 3. Kopacz
Zsófia(Gyergyószentmiklós);fiúk:1.
BenczeAttila(Gyergyószentmiklós),
2. Hámos Hunor (Maroshévíz), 3.
Székely Tibor (Borszék).
IX–XII. osztályosok: lányok:
1. Copot Bianca, 2. Veres Esz
ter, 3. Bencze Henrietta (mind
Maroshévíz); fiúk: 1. Keresztes
Zsolt, 2. Dezső Mátyás (mindketten
Gyergyószentmiklós), 3. Kiss Vil
mos (Maroshévíz).

Hirdetések

2012. február 20., hétfő

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

KIADÓ Csíkszeredában, a Nárcisz
sétányon egy 4 szobás, bútorozatlan
tömbházlakás. Telefon: 0744–621826.
(21341)
ELADÓ Újszentes központjában két
családi ház összesen 13 szobával, 5 für
dőszobával, 3 konyhával, 1151 m2 telek
kel. Telefon: 0721–173621. (21322)
ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, I. eme
leti lakás Csíkszereda központjában,
termopán ablakokkal, remek beosztás
sal. Telefon: 0728–896224. (21293)

A PRIMULACT Rt.
eladásra bocsátja árverés útján a következő gépjárműveket:
 1988-as évjáratú Roman 10315, indulási ár 500 euró;
 2002-es évjáratú Nissan Atleon, indulási ár 1350 euró;
 1992-es évjáratú Roman 10FFI, indulási ár 2200 euró;
 1994-es évjáratú Roman 7120, indulási ár 500 euró;
 1983-as évjáratú Roman 10215, indulási ár 2200 euró;
Ajánlatokat lezárt borítékban a cég székhelyén, a szállítási irodában lehet
leadni (Szentlélek utca 49. szám) 2012. február 22-ig, hétköznapokon 8–15
óra között. Ugyanebben az időpontban bővebb információ kapható a 0751–
209515-ös telefonszámon (szállítási iroda).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyugdíjasokat és időseket támogató program a 2012-es évre
Az támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa
Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén szociális tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, szervezetek
és egyházak.
A 2012-es évre előirányzott keretösszeg: 50 000 lej
Bővebb információ igényelhető: kapcsolattartó személy Silló Csilla
Mária, telefon 0266–207700/1308, e-mail sillocsilla@hargitamegye.ro,
valamint a www.hargitamegye.ro honlapon, a következő link alatt: http://
www.hargitamegye.ro/palyazatok
Hargita Megye Tanácsa
az 2003/52-es számú törvény előírásai alapján kifüggesztette,
weboldalán megjelentette és közzéteszi a következő
elnöki rendelettervezetet:
A 2005/350-es számú törvény, valamint az 1998/51-es számú kormányrendelet értelmében a Hargita Megyei Tanács által támogatott pályázatok
elszámolási módszertanának jóváhagyása;
Az elnöki rendelettervezet Hargita Megye Tanácsának weboldalán, a
www.hargitamegye.ro címen tanulmányozható.
Az esetleges észrevételek tisztázása érdekében a hirdetés megjelenésétől
számított 10 napon belül rendelkezésükre áll a Pályázati Programok részleg.
Elérhetőség: telefon: 0266–207700, 1308 belső.

ELADÓ Lokodon egy újonnan
épült villaszerű családi ház, nyári
lakkal és 35 ár gyümölcsössel, igé
nyesnek vagy alapítványnak is. Tele
fon: 0744–182886.

ELADÓ Csíkszeredában I. emeleti,
2 szobás lakás a Nicolae Bălcescu ut
cában (központi zóna). Telefon: 0747–
552627, 0747–552627. (21245)
ELADÓ 2 szobás, felújított tömb
házlakás, központi fűtéssel Csíkszere
dában. Részletfizetési lehetőség. Tele
fon: 0741–192672. (21237)
ELADÓ Csíkszeredában 4 szobás,
II. emeleti, saját hőközponttal rendel
kező tömbházlakás. Telefon: 0724–
222984.
ELADÓK üzlethelyiségek bármilyen
célra Csíkszeredában és Csíkjenőfalván.
Telefon: 0744–149497.
ELADÓ 4 szobás, II. emeleti, össz
komfortos, saját hőközponttal rendel
kező lakás Csíkszeredában, a Fenyő
utcában. Telefon: 0724–222984.
ELADÓ Csíkdánfalván a 223.
szám alatti családi ház gazdasági
épületekkel, valamint Csíkjenőfalván,
a Kenderes-kertben építkezésre alkal
mas 12,5 ár terület villanybekötési
lehetőséggel. Telefon: 0740–869237,
0744–368457.
ELADÓ kertes családi ház Újtusnád
411. szám alatt, valamint egy lóra való
hám és eke. Telefon: 0266–334180.
ELADÓ Gyergyószentmiklóson há
romszintes, 300 m2-es lakás panziónak
elkészítve, 15 ár udvarral, hátsó épü
lettel, központi fűtéssel, három fázis
bevezetve. Ára: 60 000 euró. Telefon:
0266–362235.

telek
ELADÓ 27 ár szántó, valamint 5 ár
belterület Csíksomlyón rendezett ira
tokkal. Telefon: 0745–104660, 0266–
324574.

jármű
VÁSÁROLOK roncsautó-program
ba való öreg autót, teljes ügyintézést
vállalok, helyben fizetek. Érdeklődni le
het a 0753–092433-as telefonszámon.
(21335)
ELADÓ 2004-es évjáratú, frissen
behozott, 4 ajtós Daihatsu Coure új
téli gumikkal, 48 000 reális km-ben,
első női tulajdonostól, 3,8–4,5 l/100
km fogyasztással, sérülésmentes ál
lapotban. Ára illetékestől: 2500 euró.
Beszámítok bükkfarönköt. Telefon:
0722–342429.
ELADÓ 2004-es évjáratú Opel
Corsa 1.3 CDTi, 2+1 ajtós, euró 4-es,
frissen behozva, tökéletes állapotban.
Extrák: ABS, négy légzsák, elektromos
ablakok, CD-rádió. Telefon: 0722–
967539.
ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa
gen Golf 1.6, benzines, euró 4-es, fris
sen behozva Németországból. Extrák:
ABS, ESP, négy légzsák, négy elekt
romos ablak, szervó, központi zár, CD.
Érdeklődni lehet a 0741–534730-as
telefonszámon.
ELADÓ 2005-ös évjáratú Renault
Master tulajdonostól, kitűnő állapot
ban, 7 személy + 1,5 tonna teher,
központi zár, légzsákok stb., 177 000
km-ben. CSERE is érdekel. Irányár:
8600 euró. Érdeklődni lehet a 0751–
095979-es telefonszámon.

vegyes
COMUNA GHINDARI
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul Modernizare drum forestier
Solocma – Şiclod, propus a se desfăşura pe raza judeţelor Mureş şi
Harghita.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
ARPM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A şi la sediul PRIMĂRIEI
GHINDARI, din comuna Ghindari, str. Principală, nr. 79, în zilele de
luni–vineri, între orele 10–14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului ARPM Sibiu.

SZPONZOROKAT KERESÜNK 16
éves dzsúdóka New York-i versenyre
való kiutaztatására. Telefon: 0744–
607135. Előre is köszönjük az eset
leges támogatást.
ENDOKRINOLÓGIAI SZAKRENDE
LÉS indul: Csíkszereda, Temesvári su
gárút 61/1. szám alatt dr. Ruff Rudolf
endokrinológus szakorvos. Előjegyzés
a 0740–187621-es telefonszámon.
(21304)
ELADÓ pellet. Telefon: 0757–
371029. (21342)

ELADÓK Székelyudvarhelyen hódesz
kák, bakancsok, gyerek- és felnőtt-sílé
cek, korcsolyák. Telefon: 0745–669925.
ELADÓK nagy méretű (apa 77 cm,
anya 72 cm), többszörösen győztes
champion HPJ-CAC-CACIB, illetve Eu
rópa Fiatal Győztes (apa) címeket elért
szülőktől januári és februári születé
sű tibeti masztiff kiskutyák. Telefon:
+36–30–9595093, weboldal: http://
tibetimasztiff-tseng-to.hu
ELADÓ: négy munkahengeres, há
romhengeres MF homlokrakodós traktor,
váltóeke, trágyalészippantó, szalma-szé
na prés, kultivátor, permetező, műtrágya
szóró. Beszámítok bükk tűzifát. Telefon:
0758–898989.
ELADÓ új, cserefából faragott hat
szék és asztal (ajándékba kettős fa
ragott polc). Ára: 2000 lej. Telefon:
0266–320003. (21146)

tanfolyam
ISCIR-jogosítványú darukezelői (ma
caragiu) és hegesztői (sudor) tanfolyam
indul Székelyudvarhelyen és Gyergyó
szentmiklóson. Bővebb információk a
0744–646550-es telefonszámon.

szolgáltatás
RENDELHETŐ friss házi véres-má
jas, kocsonya, kolbász, szalonna, füs
tölt oldalas, sonka, császárszalonna,
kenőmájas, zsír, disznófősajt, töpör
tyű. Telefon: 0744–519433 (Székely
udvarhely).
2 éves periodikus ellenőrzés!
Biztonsága érdekében forduljon az
INSTHAR-hoz! 2 éves periodikus ka
zánellenőrzés, valamint működtetési
engedélyeztetés – 60 lej; gázvezeték
2 éves ellenőrzése – 50 lej. Elérhető
ségeink: INSTHAR Rt., Márton Áron u.
21. szám, Csíkszereda. Telefon: 0266–
371785, 0745–380499. (21217)
VÁLLALJUK területek felmérését,
telekkönyvezését, megosztását, ös�
szevonását és teljes körű ügyintézé
sét. Nyugdíjasoknak kedvezményesen.
Telefon: 0722–967539.

megemlékezés
Hogy egy édesanya,
milyen drága kincs,
Csak az tudja, kinek már nincs.
Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz,
mely dolgozni imádott.
Két keze munkáját
mindenütt látjuk,
Áldott szép emlékét
szívünkbe zárjuk.
Szívünk mély fáj
dalmával emlékezünk
2006. február 20-ra,
JAKAB BERTA
szül. Vékás Berta
halálának 6. évfordulóján. Sajnos az
idő múlása se enyhít fájdalmunkon,
hiányod pótolhatatlan. Nyugalma
legyen csendes, emléke áldott.
Gyermekei: Zoltán és Judith és
azok családjaik – Székelyudvarhely,
Siménfalva.

Jóságod, szereteted
örökké bennünk él,
de sajnos ajkad már
rég hallgat, nem beszél.
Annyi erő, kitartás volt benned,
sokan csodálták is,
magasztos küzdelmed.
Életutad dicső volt,
könnyeink az emlékekben
mindig téged kutatnak.
Érted a virágok is sírodon
bús harmatkönnyeket hullatnak.
Fájó szívvel emlé
kezünk 2010. február
20-ra, a szeretett édes
anya, feleség,
SZÁSZ ALBERTNÉ
Máthé Mária
halálának 2. évfordulóján. Áldott
legyen emléked, nyugodj békében!
Szerettei – Csíkszenttamás.
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Legyen áldott a föld,
mely ráhullt koporsódra,
s ha a tavaszi szél a havat elolvasztja,
emléked odahív, hozzád jövünk újra.
Fájó szívvel emlé
kezünk 2010. február
19-re,
id. BAKÓ LÁSZLÓ
volt kereskedő
halálának 2. évfordulóján. Emléke
szívünkben örökké él. Szerettei.
(21340)

elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy a drága jó édes
anya, nagymama, dédmama,
anyós, testvér és rokon,
KURKÓ ROZÁLIA
szerető szíve életének 83. évében
2012. február 16-án megszűnt do
bogni. Temetése február 20-án 13
órakor lesz Csíkszeredában, a Ka
lász negyedi temető ravatalozó
jából. Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott! Részvétnyilvání
tást a temetés előtt egy órával
fogadunk. A gyászoló család.

Végezetül mutatom a szívemet
és megölellek mindegyiket.
És elmegyek szomorúan,
mint a madár ősszel.
(Tamási Áron)
Mély fájdalom
mal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek,
nagybácsi, sógor, uno
katestvér, rokon és jó
barát,
SZOPOS FERENC
életének 46. évében 2012. febru
ár 17-én tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Drága halottunk temeté
se február 21-én, kedden 13 óra
kor lesz a csíkszeredai állomás
melletti temetőben. Nyugodjál
békében, emlékedet megőriz
zük! Bánatos édesanyád.
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a drága jó férj,
édesapa, nagytata, após, rokon
és jó szomszéd,
KERESZTES ISTVÁN
életének 87. évében február 18-án
szíve megszűnt dobogni. Temetése
2012. február 21-én 14 órakor lesz
a tusnádfürdői ravatalozóból a he
lyi temetőben. A gyászoló család.



Legyen áldott a föld,
mely ráhullt koporsódra,
s ha a tavaszi szél
a havat elolvasztja,
emléked odahív,
hozzád jövünk újra.
Szívünk mély fáj
dalmával tudatjuk,
hogy a drága jó férj,
nagytata, dédtata,
testvér, sógor, vő, ro
kon és jó szomszéd,
ANDRÁS KÁROLY
életének 75., házasságának 49.
évében 2012. február 18-án hos�
szas, de türelemmel viselt beteg
ség után szerető szíve megszűnt
dobogni. Drága halottunk földi
maradványait február 21-én 15
órakor helyezzük örök nyuga
lomra a csíkszeredai régi te
metőben (az állomás melletti).
Részvétnyilvánítást 14 órától
fogaunk. A gyászol család!

hírfolyam

14. oldal | 

2012. február 20., hétfő

hargitanépe

> Sakk. A Hargita Megyei Ifjúsági és
Sportigazgatóság sakktermében került sor
a gyerekek megyei rapid sakkbajnokságára.
Mind a négy korcsoportban a hétfordulós,
játékosonként 20 perces játszmákban Ba
lázs István (Székelyudvarhelyi Sportisko
la) tapasztalt tanítványai végeztek az első
két helyen. A dobogósok: 8 éven aluliak:
1. Jancsó Krisztián, 2. Birtalan Tamás, 3.
Fazakas Dániel (Csíkmadaras); 8–10 évesek: 1. Benedek László, 2. Krizbai Kázmér,
3. Ferencz Attila-Norbert (Gyimesfelsőlok,
Csíkszeredai Caissa); 11–12 évesek: 1. Be
nedek István, 2. Jancsó Bálint, 3. Kristó Ro
land (Csíkszeredai Caissa); 13–16 évesek:

1. Mihály Zsolt, 2. Tóth Botond Artúr, 3.
Ördög Ákos (Csíkszeredai Jövő). A fiúk
között versenyző bajnoknők: Faur Blanka
(U8), Faur Anita (U10), Radu Delia (U12,
mindhárman Csíkszeredából), Varga Adri
enn (U16, Székelyudvarhelyi ISK).
Jégkorong. A Nemzetközi Jégko
rongszövetség (IIHF) megadta a játéken
gedélyt Mihály Árpádnak, a Sapa Fehérvár
AV19 játékosának, aki múlt vasárnap tette
le a magyar állampolgári esküt. A magyar
szövetség arról tájékoztatta az MTI-t, hogy
a 31 éves, csíkszeredai születésű játékos így
jégre léphet a magyar válogatott színei
>

ben az IIHF által szervezett viadalokon.
Amennyiben tehát Kevin Primeau szövet
ségi kapitány számít rá, Mihály Árpád ott
lehet az áprilisi Divízió I-es világbajnoksá
gon, amelyet Ljubljanában rendeznek meg.
> Székely gólkirály. A Csíkszeredában
született 24 éves Sofron István, a Sapa Fe
hérvár AV19 csatára lett a gólkirály az
osztrák jégkorongliga (EBEL) alap- és
középszakaszának összesítése alapján, a
sorozat honlapja szerint a magyar válo
gatott játékos 31-szer volt eredményes,
míg klubtársa, Derek Ryan 25 találattal
hármas holtversenyben a második lett.

Ladányi Balázs a gólpasszlistán úgy lett
negyedik 35 ponttal, hogy kilenc mér
kőzést kihagyott sérülés miatt. A kana
dai táblázaton Sofron a hatodik (52). A
kapusok versenyében a kanadai Adam
Munro a lövések 92, Bálizs Bence pedig
a 91,3 százalékát védte, előbbi a kilence
dik, váltótársa pedig a tizenegyedik. A
fehérvári csapat megnyerte a fair play
versenyt azzal, hogy átlagban csak 12,32
perc kiállítást kapott a csapat. Ember
hátrány-kivédekezésben hatodik, em
berelőny-kihasználásban a hetedik lett
az eddigi legjobb idényét produkáló ma
gyar együttes.

Sport
Tisztes helytállás Brassóban

hirdetések

Kettős gyergyói vereség

Jól védekezett Brassóban a Progym

Négy mérkőzést rendeztek az elmúlt hétvégén a hazai jégkorongbajnokság selejtezőcsoportjában.
Pénteken Brassóban a Gyergyó
szentmiklósi Progym remekül
helytállt a Corona Fenestela 68
csapatával szemben, ám tegnap
hazai környezetben már kiütéses
vereséget szenvedtek a piros-fehérek a Galaci Dunăreától. Utóbbi
gárdának pénteken a Steaua Bukarestben vágott vissza a Dunaparti vereségért.

R

emekül sikerült a Gyergyó
szentmiklósi Progym szá
mára a pénteki mérkőzés:
a piros-fehérek Brassóban a vere
ség ellenére remekül helytálltak a
MOL Liga negyeddöntős Corona
Fenestela 68 csapatával szemben a
hazai jégkorongbajnokság selejtező
csoportjában. A barcaságiak hamar

fotó: thehornets.ro

vezetést szereztek, melyet még az
első harmad fele előtt meg is dupláz
tak, ám a gyergyóiak előbb szépítet
tek, majd a második felvonás előtt ki
is egyenlítettek. A meccs felénél újra
a brassóiak kerültek előnybe, majd
kevéssel a második pihenő előtt újra
kétgólosra növelték előnyüket, a har
madik harmadban azonban újra szé
pített a Progym, igaz, a végére kétgó
los győzelmet arattak a hazaiak.
Bukarestben pénteken is közel
állt a Dunărea az újabb meglepe
téshez – február 3-án hazai pályán
már egyszer, 5–3-ra legyőzték a
Steauát –, de ezúttal a „bakák”
összekapták magukat, és megsze
rezték a három pontot. Az első két
harmadban a bukarestiek egy-egy
gólt értek el, ezt egyenlítették ki
mindössze három perc alatt a har
madik játékrész elején a galaciak.
A véghajrában azonban a Steaua

jobb volt, két góllal is megterhel
ték Radu kapuját. Érdekesség,
hogy a bukarestiek két gólt is em
berhátrányban szereztek.
Tegnap nem sikerült megis
mételniük a Brassóban mutatott
játékukat a Progym hokisainak, a
Dunărea elég könnyedén győzte le
a gyergyói csapatot. Az alig kétszáz
néző előtt zajló meccs első felében
130 másodperc alatt négyszer vol
tak eredményesek a Duna-partiak,
a 11. percben a hazaiak emberhát
rányból szerezték meg első talála
tukat. A középső harmadban a két
Dunărea-gólra csak egy válasz ér
kezett, míg az utolsó felvonásban
a galaciak négyszer voltak ered
ményesek, az utolsó előtti percben
Csata Székely Hunor büntetőlö
vést értékesítve állította be a vég
eredményt.

Eredmények

Brassói Corona Fenestela 68
– Progym 5–3, (2–1, 2–1, 1–1)
/Fodor, Kertész, Filip, Imecs,
Basilidesz, illetve Bilibók, Neagoş,
Pál Zs./. Steaua – Galaci Dunărea
4–2 (1–0, 1–0, 2–2) /Munteanu 2,
Timaru, Georgescu, illetve Tankó,
Baron/. Progym – Dunărea 3–10
(1–4, 1–2, 1–4) /Neagoş, Bilibók,
Csata Székely H., illetve Necula
2, Geru 2, Ruzicka L. 2, Zemko 2,
Gavac, Baron/. A Corona Fenestela
68 – Steaua találkozó lapzárta
után ért véget. Holnap 18 órától a
Progym a Steauát, 19 órától a Bras
só a Dunăreát fogadja.

Amatőr hokibajnokság

V

éget ért az Erdélyi Füg
getlen Amatőr Jégkorong
Liga (EFAJL) 2011/2012es bajnokság második szakaszának
odavágója. Az alapszakaszt követő
en az első öt csapat a felsőházban,
az alapszakasz utolsó öt helyezettje
pedig az alsóházban küzd, mind
két csoportban külön bajnokot
hirdetnek az idény végén.
Eredmények: A csoport:
Csíkszeredai Golden Time – Szé
kelyudvarhelyi OldBoys Küküllő
3–4, Gyergyói Pingvinek – Csík
szeredai Csíki Kakasok 3–0,
OldBoys Küküllő – Gyergyói
Pingvinek 1–8, Csíkszeredai

Autosport – Golden Time 1–2,
Csíki Kakasok – OldBoys Küküllő
6–0, Golden Time – Csíkik Ka
kasok 2–0, Gyergyói Pingvinek –
Autosport 2–1, Autosport – Csíki
Kakasok 3–2, OldBoys Küküllő
– Autosport 2–3. A csoportot
a Gyergyói Pingvinek vezetik 9
ponttal a 6 pontos Golden Time,
az 5 pontos Autosport, a 4 pon
tos Csíki Kakasok és a 3 pontos
OldBoys Küküllő előtt.
B csoport: Szentimrei Sasok
– Csíkszeredai Zsögödi Medvék
2–6, Sepsiszentgyörgyi Király
pingvinek – Szentimrei Sasok
10–1, Csíkszeredai Pro Hoki –

Csíkszentdomokosi HC Terkő
4–2, Zsögödi Medvék – Király
pingvinek 5–4, Szentimrei Sasok
– Pro Hoki 0–4, HC Terkő – Ki
rálypingvinek 1–8, HC Terkő –
Szentimrei Sasok 7–2, Királyping
vinek – Pro Hoki 4–3, Zsögödi
Medvék – HC Terkő 2–3. A cso
portot a Királypingvinek vezetik
10 ponttal a 6-6 pontos HC Terkő
és Pro Hoki, az 5 pontos Zsögödi
medvék, valamint a pont nélküli
Szentimrei Sasok előtt.
A Golden Time – Gyergyói
Pingvinek (A) és a Pro Hoki –
Zsögödi Medvék (B) találkozókat
egy későbbi időpontra halasztották.
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ma
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Hétfő

Az év 51. napja, az év végéig hátralévő
napok száma 315. Napnyugta ma 17.51-kor,
napkelte holnap 7.07-kor.

Isten éltesse

Aladár és Álmos olvasóinkat, valamint
mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat

A török eredetű Aladár jelentése testőrhadnagy. Más feltételezés szerint a név germán eredetű jelentése: mindenben hatalmas;
az iráni eredetű név pedig elöljárót jelent. A
magyar eredetű Álmos jelentése pedig: álombeli, megálmodott; más feltételezés szerint
bolgár eredetű, és jelentése: magasztos.

Február 20-án történt

1838. Samuel Morse amerikai feltaláló
bemutatta a távíró tökéletesített változatát.

Február 20-án született

1844. Munkácsy Mihály festőművész

Február 20-án halt meg

1790. II. József Habsburg-házi magyar
király és német–római császár

értesítés
Az érdekképviseleti egyesület jogi bejegyzési folyamata miatt március elsejéig szünetel
az 1961–1989 közötti munkaszolgálatos katonák fogadása.

mentős statisztika
Az elmúlt hét során 6 közúti balesetben
7 sérült személyhez, 4 infarktusos esethez, 21
agyvérzéshez, 27 szívbeteghez, 30 magas vérnyomásos esethez, 30 csonttöréshez, 6 testi
sértéshez, 25 különböző traumához, 4 asztmás
és 4 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá
segítséget kértek tőlük 22 szülés, 20 ájulás, 16
ittas állapot, 8 kómás állapot, 4 gyomorvérzéses eset, 27 nehéz légzés, 5 görcsös állapot, 1 öngyilkossági kísérlet, 10 pillanatnyi
elmezavar, 2 égési sérülés, 1 gyógyszer-, illetve
1 hipoklór-mérgezéses eset, 51 lázas állapot, 4
hasmenés, 4 allergiás reakció és 1 fagyási sérülés esetén. Nyilvános helyről 15 alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. A héten összesen
három halottat jegyeztek.

ajánlata

Beszédes hazugságok

I

zgalmas fejezettel, az érzelmek
és a nonverbális kommunikáció terén végzett kutatásainak
legfrissebb eredményeivel bővült
Paul Ekman világszerte nagy sikerű könyve, a Beszédes hazugságok.
A szakembereknek és laikusoknak egyaránt lebilincselő élményt
és hasznos tudást kínáló könyvből az olvasó megismerheti, hogy
a testbeszéd, a hang és az arckifejezések hogyan árulkodnak a hazugságról, ugyanakkor miért képesek mégis megtéveszteni még a
profi hazugságvadászokat – akár
bírákat, rendőröket, különleges
ügynököket vagy a titkosszolgálat
munkatársait – is.
Paul Ekman neves kutató, a
Paul Ekman Group igazgatója.
A dalai lámával közösen írt kötetén kívül tizenkét további könyv,
köztük a szakmai körökben is
nagy elismeréssel fogadott Feltárt érzelmek szerzője. Az ő kutatására épül a Hazudj, ha tudsz
sorozat. Ekman a University of
California professzor emeritusa.
A könyv megvásárolható az Árnika Könyvesboltban (Székelyudvarhely, Kossuth
Lajos utca 16. szám, telefon: 0266 210046, 0751 103915).

para

programajánló

Kabaré

Újra Székelyudvarhelyre látogat a Hahota Színtársulat. A nagysikerű Nyakig
pácban című zenés kabaré-előadást ma
este hét órakor tekinthetik meg a művelődési házban.

Színház

Holnap este hét órától ismét műsorra tűzi a marosvásárhelyi Nagy István rendezte Csak semmi szexet kérem,
angolok vagyunk című produkcióját a
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. Az előadást holnapután is megtekinthetik az érdeklődők. Holnap a
Móricz Zsigmond, holnapután pedig az
Arany János diákbérlet lesz érvényes.
Csütörtökön este hét órától a Virágot Algernonnak című monodrámát tekinthetik meg az érdeklődők a
székelyudvarhelyi művelődési ház nagytermében. Az előadás az Aradi Kamaraszínház és a Marosvásárhelyi Yorick Stúdió közös produkciója. Daniel Keyes regényét színpadra alkalmazta: Nagy István és Kulcsár-Székely Attila. További
információért és jegyfoglalásért hívják
a 0266–212131-es telefonszámot, vagy
írjanak a kozonsegszervezo@szinhaz.ro
e-mail címre.

Megemlékezés

Csütörtökön délután fél négytől
a Székely Honismeretért Baráti Kör
megemlékezést tart Csanády György,
a székely himnusz költőjének sírjánál a
székelyudvarhelyi belvárosi református
temetőben.

Hangverseny

A székelyudvarhelyi szimfonikusokat
vasárnap este hat órától a művelődési ház
nagytermében hallhatja újra a nagyérdemű. A szimfonikus hangverseny szólistája Răzvan-Victor Dragnea zongoraművész, a pulpitusnál a neves hegedűművész
és karnagy, Ilarion Ionescu-Galaţi áll, a
műsoron pedig G. Rossini Semiramisnyitánya, Liszt Ferenc 1., Esz-dúr zongoraversenye és P. I. Csajkovszkij V. szimfóniája szerepel. Az előadás bérletes, de
jegyeket elővételben a művelődési ház
jegypénztárában lehet váltani.

www.parapista.com

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
hirdetés

hirdetés

– Minek a rövidítése a HELP, Béci?
– Hozz Egy Liter Pálinkát!

hargitanépe
Hargita megye közéleti napilapja

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor

Felelős szerkesztő:
Sarány István

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók:
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika
Marketing: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese,
0733–110166. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322,
e-mail: office@hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe
Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro.
Telefon: 0266–212515. Ügyfélszolgálat: Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0266–215270
Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 .
A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, lapkihordóinknál, e-mailen
az elofizetes@hargitanepe.ro címen,
a postásoknál, a postahivatalokban,
valamint banki átutalással.
Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

16. oldal | 

Terasz

hargitanépe

2012. február 20., hétfő

szabadidő

időjárás-előrejelzés
Várható időjárás holnap Székelyföldön
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Felhős de enyhébb idő lesz ma, több-kevesebb napsütéssel, a hegyvidéken kisebb eső is
előfordulhat.

villanás n Szász Csaba

Európai recessziós túra

skandi

*



magyar
író volt
(családneve)

orvosnál
mondjuk!
... a viking
(filmcím)

az egyik
szülő
félig
kimászik!

dalbetét
amper

szemvillanás,
minuta

névelő

KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ

varjúféle

?

az író műve
bruttó
hazai
termék

bátorkodik

s
ásványi
fűszer
észak
románul

papírhajtogatás
alattomos,

hirtelen
ébred
liter

galád
margarinmárka
public
relations
bérbe
vehető
kiló
almát
levesz
a fáról

népies
lyuk
coulomb
az író
személyneve

z

*

konyakfajta
Igen
románul

*

ukrajnai
község
cári
katona
erős
szándék
... lajos,
kritikus
kérdőhang
tetejére
helyező

Nem tartozom azon tehetős üzletemberek közé, akik keresztül-kasul járják Európát, kilóra költik a pénzt – gondolom én –,
némi haszonnal is, különben honnan lenne? Nemhogy üzletember, de még csak tehetős sem vagyok. Így hát csak képzeletben
tudom járni Európát, néha virtuálisan a
neten, olvasva a leírásokat, útikalauzokat,
a szerencsésebbek beszámolóit, közben jegyezgetve az árakat, tarifákat, illetékeket
stb. S teszem ezt nem minden haszon nélkül. Így nemcsak az útiköltséget spórolom
meg, de felkészülhetek arra is, hogy ha
mégiscsak összegyűjtök egy kevéske pénzt,
útnak indulhassak, összejárhassam öreg
földrészünket, abszolút gazdaságosan és
anélkül, hogy megfosszam magam a tehetős turistának kijáró élvezetektől. Ugyanakkor azt is eldöntöttem, hogy titkaimat
nem viszem sírba. Könyvben írom meg tapasztalataimat, s ha bestseller lesz belőle,

skandi pályázati szelvény

talán úgy járhatom végig Európát, hogy
nem kell a könyvben leírtakhoz tartanom
magam. Mert abban – kedves olvasók –
azt árulom el, hogy mi a titka a gazdaságos
európai körútnak. Íme egy röpke bepillantás: egyen és telefonáljon Athénban, tankoljon Ukrajnában, síeljen Szlovákiában,
borozzék és nyiratkozzék Lisszabonban,
skót whiskyt Hollandiában igyon, adót
Svájcban fizessen, ha rosszalkodni akar, jó
ha tudja, az örömlányok Magyarországon
a legolcsóbbak. Norvégiát, ha lehet, széles
körben kerülje el, mert ott a ruházkodási cikkek, a whisky és a marhasült kétszer
annyiba kerül, mint a ködös Albionban.
Terveim között szerepel a könyv angol
nyelvre való lefordítása is, amelyben lesz
még egy plusztanács a külföldieknek: ha fogyókúrázni akar, dolgozzon és éljen velünk
Romániában. Ne is kételkedjen senki: biztos siker lesz! A fogyókúra is...

sudoku
2012. február 20.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket
2012. február 29-ig kell beküldeni.

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