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SürgéS-forgáS, 
épületfelújítáS

Megújul 
a refi

Az idei tanév kezdetétől a peda 
átköltözött a felújított Mária 

Valéria-épületbe, mivel a reformá-
tus gimnázium hosszú huzavona 
után visszakapta a főépületet. Az 
idő vasfogának nyoma kívül-
belül látszik, ezért az iskola 
„az egyházkerület és adako-
zók jóvoltából ”nekilátott az épület, 
illetve a bútorok felújításának.
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Nehezebb a vidéki betegeknek. Az orvosoknak is foTó: bALáZS ATTILA

A székely himnusz 
szerzőjére emlékeznek 5

hargitanépe 

2Zorró 
az öregotthonban 4Zöldre cserélték 

a piros nyakkendőt

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3535ì
1 amerikai dollár Usd 3,2903ì
100 magyar forint hUF 1,5138ì

Farsangfarka
A farsangi szokások sok 

helyen élnek, egyre több he-
lyen megelevenednek. De mit 
sem érnek, ha nem hordozzák 
az eredeti tartalmat, üzene-
tet, ha kiszakítjuk őket 
környezetükből. Erre 
legszemléletesebb példa 
a farsangi időszak letelte után 
szervezett farsangi mulatság.
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     Sarány István



Kivont kard helyett fánkkal a 
kezében pördült be Zorró teg-
nap délután a lókodi öregotthon 
ebédlőjébe: a református gimná-
zium diákjai ismét megörvendez-
tették az otthon megfáradt lakóit, 
mosolyt varázsolva az arcokra.

 
Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Maga miért nincs beöl-
tözve? Nosza, vegye 
csak fel ezt a maskarás 

szemüveget! – szólt rám tegnap a 
lókodi Kiss Rozália Ökumenikus 
Öregotthon egyik lakója, miköz-
ben társaival együtt izgatottan vár-
ta, hogy színpadra, vagyis az ebéd-
lőbe lépjenek a székelyudvarhelyi 
Baczkamadarasi Kiss Gergely 
Református Gimnázium diák-
jai. A nebulók 2010-ben alakult, 
Harmatcseppek nevű önkéntes 
csoportja rendszeresen látogatja 
az öregotthonokat, hogy – mint 
mondják – egy kicsit megszépít-
sék az ott lakó idősek napjait. Ez 
tegnap is sikerült.

Lókodban immár két hete vár-
ják a diákokat, a nagy hó miatt eddig 
viszont nem sikerült kijutni a faluba. 

– Holnap húshagyó kedd, 
farsangfarka, böjtben nem il-
lendő viccelődni – tréfálkozott 
egy néni a viszontlátás örömétől 
szemmel láthatóan fellelkesülve, 
miközben ki járókával csoszogva, 
ki tolószékkel igyekezett az elő-
adásra. Az ebédlő lassacskán meg-
telt ifjú maskarásokkal, kalózok, 
boszorkák, arab sejkek, Piroska, 
Harisnyás Pippi, Zorró és társai 
nevettették az öregotthon lakóit. 
A produkció méltán nyerte el az 
idősek tetszését, akárcsak a diá-
kok által készített farsangi fánk, 

mely a lakók szerint „azért sikerült 
olyan finomra, mert szívvel-lélek-
kel készítették”. Halk háttérzene 
mellett volt közös beszélgetés, 
nótázás, majd a diákok azzal az 
ígérettel távoztak, következőkor 
közös videózást szerveznek párt-
fogoltjaiknak.

A Harmatcseppek önkén-
tes csoport bő egy éve alakult, a 
Refis diákok a szombatfalvi és a 
lókodi öregotthon hetvenkét la-
kójának életét igyekeznek szebbé 
varázsolni – ehhez a Dr. Verestóy 
Attila Alapítványnál elnyert ösz-
töndíj nyújtott anyagi segítséget. 
Adventkor például az idősekkel 
közösen készítettek koszorúkat, 
amelyekből minden szobába ju-
tott, de szerveztek szüreti bált és 
volt Mikulás-járás is. 

– A karácsony nagyon meg-
ható volt, még most is elszorul 

a torkom, ha rá gondolok. Évek 
óta nem volt énekszó az otthon-
ban, s egyszer csak felcsendült 
egy karácsonyi dal... Mi is sír-
tunk, s az idősek is – elevenítet-
te fel Lőrincz Edit, az önkéntes 
csoport irányítója. – Csopor-
tunk tagjai még igen fiatalok, a 
szüleikkel laknak, tehát többnyi-
re őket részesítik ajándékokban, 
de így legalább megérzik, meg-
tudják, hogy milyen adni, aján-
dékozni valaki másnak. Egyrészt 
a generációk közeledését próbál-
juk segíteni, másrészt felekezeti 
iskola vagyunk, tehát, ha mi nem 
segítünk, akkor ki? – kérdezi 
Lőrincz Edit. A csoportvezető 
hangsúlyozza: – Kezdetben ön-
erőből segítgettünk, de támoga-
tás nélkül nehéz lenne mindezt 
megvalósítani. Még sok Verestóy 
alapítványra lenne szükség!

Lövétei olvasóink jelezték, hallot-
tak olyan esetről, hogy a szülők 
azért nem kérvényezték gyere-
keik számára a magyar állampol-
gárságot, mert féltek, hogy akkor 
elesnek a Szülőföldön magyarul 
pályázattól, vagyis nem kap a 
magyar államtól nevelési, okta-
tási, taneszköz-vásárlási vagy 
hallgatói támogatást. 

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

Nincs pontos kimutatásom 
arra vonatkozóan, hogy 
hány gyerekünk kettős 

állampolgár, ám van ilyen gyerek 
– közölte lapunk megkeresésére 
Molnár Julianna, a lövétei Székely 
Mózes Általános Iskola igazgatója, 
majd azzal folytatta, hogy a támo-
gatásra vonatkozó törvény nem 
tartalmaz olyan kitétet, miszerint 
a magyar állampolgárság kizárja a 
támogatás lehetőségét. 

Ezt erősítette meg Burus Siklódi 
Botond, a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének elnöke is, 
mondván, hogy erről a változatról, 
erről a téves hírről még nem hallott. 

– Elképzelésem sincsen, honnan 
származhat. A kiírásunk világos volt: 
mindenki, aki romániai akkreditált 

intézményben magyar nyelven tanul 
megkaphatja a támogatást, ha pályá-
zik. Semmilyen utalás nem volt, és 
nincs az állampolgárságra – üzente 
Burus Siklódi Botond. 

Mint ismeretes, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. által a szomszédos 
államokban élő magyaroknak fo-
lyósítandó – óvodai, alap- és közép-
fokú oktatási intézményben magyar 
nyelven, vagy a magyar kultúra tár-
gyában tanulmányokat folytató kis-
korúak nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv -és taneszköz-, továbbá 
a felsőoktatásban tanulók hallga-
tói–támogatásokat, pályázatokat 
Romániában a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége rendezi. 
Közlésük szerint mindenki választ 
kapott már pályázatára, a kérvénye-
zők kilencvenkilenc százaléka pedig 
meg is kapta támogatását. 

Romániából az RMPSZ össze-
sen 156 443 pályázatot terjesztett 
elő támogatásra a Szülőföldön ma-
gyarul program keretében a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt.-hez. A 
kifizetések határideje február vége: 
nevelési, oktatási támogatásként 
20 ezer forint, tankönyv- és tanesz-
köz- támogatásként 2400 forint, 
hallgatói támogatásként pedig 
2800 forint jár.

közélet
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Ifjak az IdőSeknéL

Zorró az öregotthonban
SzüLőföLdön magyaruL

Magyar állampolgársággal is 
igényelhető támogatás

A diákoknak köszönhetően az idősek is elbúcsúztatták a farsangot fotó: jakab árpád

ne hagyja elveszni jövedelem-
adója két százalékát, fordít-
sa inkább a civil szervezetek 
javára, melyekkel a Hargita 
népe udvarhely oldalain is 
megismerkedhet. a szerveze-
tek bemutatóit, adatait várjuk 
az udvarhely@ hargitanepe.
ro e-mail címre. 

a Székely dalegylet
férfikórusa 145 éve énekel!

A férfikórus Székelyudvar-
hely város legrégibb dalárdája, 
mely hivatalosan bejegyeztetett. 
A kórus most, a XXI. században 
is jelen van a többi polgári, egy-
házi, felnőtt és ifjúsági, egynemű 
és vegyeskórusokkal az erdélyi 
magyar karéneklés élvonalában. 
Az 1867–68-as években a gaz-
dasági és művelődési élete óriásit 
fejlődött, ebben az általánosan 
kedvező légkörben született meg 
a Székely Dalegylet. Jelenleg har-
mincan viszik tovább a stafétát a 
következő évtizedek felé. A ver-
senyekről elhozott díjak száma 
azt bizonyítja, hogy elődök is 
igyekeztek magas szinten énekel-
ni, Székelyudvarhely, a székelység 
hírét messzi vidékre eljuttatni.

Mi, az utódok is számtalan 
helyen megfordultunk a kom-
munista érában is. Először csak 
Romániában, majd miután 

megnyíltak a határok, bővült 
a kör Szerbiával, Szlovákiával, 
Magyarországgal és Németor-
szággal. Igyekeztünk felvenni 
a kapcsolatot és megismertetni 
magunkat, dalainkat a szór-
vánnyal is. A zömében nyug-
díjas tagság igyekszik tartani 
a színvonalat, amelyet Kovács 
László karmester kitartó mun-
kájának köszönhetően a kö-
zönség a nagyvilágban nagyon 
sokszor hálás tapssal honorál. 
Célunk továbbra is az, hogy 
emberré neveljünk a dal, a zene 
hullámhosszán, magunkra fi-
gyelve s közben figyelni a társa-
inkra, hagyományainkat ápol-
va, ugyanakkor lépést tartva a 
felgyorsult élettel és ritmussal. 
Nem kis feladat, főleg anyagilag 
nézve a kérdést. Céljaink eléré-
sében fő (anyagi) támaszunk 
továbbra is a tagság, a dalosok, 
valamint a város vezetősége-ta-
nácsa, aki pályázatok kiírásával 
segít abban, hogy megvalósít-
hassuk kitűzött céljainkat.

Ezúton is kérjük ismerőse-
inket, barátainkat, hogy a sze-
mélyi jövedelemadójukból két 
százalékot a Székely Dalegylet 
Férfikórus részére ajánljanak 
fel, előre is köszönve!

asociaţia coriştilor secui din odorheiu secuiesc

cod fiscal 7029802
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2% SzékeLyudvarHeLynek!

Ha komoly tenyésztővel és 
nem szaporítóval van dolgunk, 
a kiskutyával hiteles és állator-
vos által kiadott egészségügyi 
könyvet ad, amelyben szere-
pelniük kell az addig elvégzett 
beavatkozásoknak (féregtele-
nítések, oltások, esetleg egyéb 
kezelések, a soron következő 
oltási dátum stb.).

A kiskutyát mindig csak ak-
kor hozzuk el a tenyésztőtől, ha 
legalább egy, de inkább két oltá-
sát már beadták. Ha a tenyésztő 
ezt a kötelességét „elfelejtette” 
volna, fizessük ki neki az oltást 

(oltásokat), illetve a legalább 
még kétheti (ez az idő szükséges 
az immunitás kialakulására, a 
kiskutya szervezetének az oltásra 
való válaszára) tartási költsége-
ket, de semmiképpen ne vigyük 
haza oltás és féregtelenítés nélkül. 
E megoldás sikertelensége esetén 
azonnal vigyük állatorvoshoz az 
elmaradt kezelések mihamarabbi 
pótlása érdekében, illetve óvjuk, 
amennyire csak lehet a fertőzé-
sektől (nem megyünk sétálni 
vele, nem engedjük más kutyák-
kal játszani, nem engedjük, hogy 
bárki simogassa). 

Ebben a korban a kiskutyá-
nak már nincs szüksége tejre. Így 
nem is ajánlatos a tejjel való ete-
tés, leghamarabb hasmenést oko-
zunk neki. A szárnyascsont egy 
másik táplálék, amit nem ajánlok 
egy éveskor alatt, mivel a kisku-
tya gyomornedve még nem any-
nyira koncentrált, hogy meg tud-

ja emészteni szálkásan szakadó 
csontokat (láb- és szárnycsonto-
kat). Ezek belső szervi károsodá-
sokat és sérüléseket okozhatnak. 
Természetesen nem adunk neki 
túl zsíros, túlfűszerezett ételeket, 
ha viszont csontot szeretnénk 
adni, akkor azt ne számítsuk be 
a napi élelemadagjába, mivel 
a csont tápértéke elenyésző. A 
csontot mindig lobbasszuk meg 
forró vízben a különböző beteg-
ségek megelőzése érdekében. A 
belső szervek etetését nem tar-
tom szerencsésnek az emberre 
is veszélyes kutyaféreg miatt. Ha 
mégis ilyet adnánk a kutyánk-
nak, azt kimondottan alapos 
főzés után tegyük, és a székletet 
napi rendszerességgel gyűjtsük 
össze. A kutyánk egészsége fon-
tos, de a miénkre is fordítsunk 
kellő figyelmet.

Dr. Sándor Zsolt állatorvos

HázI kedvenc a gazda teendőI a frISSen eLHozott kISkutya egéSzSéért

„Ha magadhoz veszel egy 
éhező kutyát és jólétet biztosítasz 
neki, nem fog megharapni. Ez az 
alapvető különbség ember és ku-
tya között.”

 Mark Twain



Körkép
társadalom

Mint ismeretes, az idei tanév 
kezdetétől a Benedek Elek Gim-
názium átköltözött a felújított 
Mária Valéria-épületbe, mivel 
a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Gimnázium hosszú 
huzavona után visszakapta a 
főépületet. Az idő vasfogának 
nyoma kívül-belül látszik, ezért 
az iskola vezetősége – az egy-
házkerület és adakozók jóvoltá-
ból – nekilátott az épület, illetve 
a bútorok restaurálásának.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Egy ilyen épületre igencsak 
ráfér a jelentős felújítás, a 
tetőszerkezettel kellett kez-

deni, mivel mindenhol ázott be – 
közölte Tőkés Zsolt, a gimnázium 
igazgatója.

Mint mondta, ahogy átadták 
a padláskulcsot, azonnal kicserél-
ték a cserepek alsó sorát, illetve 
a tizenkét méteres padlástérhez 
szükséges faanyag, szarufák har-
minc-negyven százalékát. 

– Amikor átvettük, csoda 
hogy állt az egész. A tetőt pri-
oritásként kezeltük, emellett a 
csatornarendszert is kicserélték 
már. Átvettük az irodákat: az 
ajtókat, külső ablakokat egytől 
egyik restauráljuk. A régi kol-
légiumi bútorzat (tanári és iro-
dabútorok) is új bőrbe kerül. A 
továbbiakban igyekszünk lehe-

tőleg szeptember nyolcadikáig 
legalább az épület homlokzatát 
rendbe tenni – ismertette az 
igazgató.

A volt tanítóképző költözése 
után gyakorlatilag két tanterem 
szabadult fel, illetve az irodák. A 
gimnázium elgondolása szerint 
az irodákat az 1912-es tervrajz 
alapján alakítják át. Az alagsori 
ebédlő mellé két protokolltermet 
alakítottak ki. Az igazgatói iroda 
a földszintre, a volt informatika 
labor helyére kerül, melléje pedig 

a titkárság és a könyvelőség. A 
két kilencedikes osztály a bejárat 
melletti termekben tanul. Ahogy 
a képzőben is volt, a földszinti fo-
lyosó üvegajtaján túl rendezik be 
a tanárit. Az igazgató-helyettes 
és a lelkész szobája mellé kialakí-
tanak még egy fogadótermet, va-
lamint egy tanári dolgozószobát 
is. A földszinti folyosó végén he-
lyén maradt a főiskola tanárija, 
illetve a dokumentációs könyv-
tár. – Az első emeleten elfér a 
felső tagozat hat osztálya. A 

második emelet három termét 
a főiskola használja, a maradék 
osztályokat (a szertárakon kí-
vül) majd az V–VIII-as diákok 
veszik használatba. A szertárak 
felszerelései maradtak a helyü-
kön, hiszen ezek mind a refor-
mátus kollégiumhoz tartoztak 
– vázolta a terveket be Tőkés 
Zsolt.

A pénzforrások kapcsán 
ugyanakkor elmondta, hogy pol-
gármesteri hivatal támogatásában 
csak reménykedik. Elmondása 
szerint semmilyen elvárása nincs 
sem az iskolának, sem az egyház-
kerületnek, csupán annyi, hogy 
a hivatal rendszeresen fizesse ki a 
béreket a felújítás befejeztéig. 

– Semmit sem teszek teljesen 
pénztől függővé, hiszen a vállal-
kozók még hitelben is elvégzik a 
munkákat. Az egyházkerület és 
az adakozók vállalták a felújítás 
költségeinek oroszlánrészét. Egy 
hajdani diákunk még Amerikából 
is juttatott komoly összegeket. 
Reménykedek, hogy ezután egye-
nesbe kerülünk a polgármesteri 
hivatallal a bérek rendszeressége 
kapcsán. – mondta Tőkés Zsolt. 

Végigvezetve az iskolán, az 
intézmény vezetője bemutatta, 
hogy a református gimnázium 
tizenkilenc osztályába összesen 
513 diák jár. Amennyiben bein-
dulnak az előkészítő osztályok – 
ez 75 gyerekkel többet jelent –, 

a főiskolának meggyűlhet a baja, 
hiszen ez a három osztályterem is 
kevés számukra. 

– Mindenképpen meg kell ta-
lálni a nekik méltó helyet – hang-
súlyozta Tőkés Zsolt.

Szeptember 8-án ünneplik az 
épület fennállásnak századik év-
fordulóját. Ekkor tartják a Kár-
pát-medencei középiskolák talál-
kozóját is, amelyre legalább száz 
intézmény képviselőit várják.

SüRGéS-foRGáS, épülEtfElújítáS

Megújul a református gimnázium
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Bútorokat restaurálnak. Visszaállítják a kollégium egykori hangulatát fotó: balázs attila

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
ELŐFIZETÉS

APRÓHIRDETÉS
REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

hirdetés

Ma véget ér a farsang, kezdődik a böjti időszak. Sok 
helyen – ahol még él a hagyomány, vagy felélesztették az 
elfelejtett szokásokat – ma elégetik Illést, a be nem teljesült 
ígéret, remény jelképét. Vagy más értelmezésben a tél jelkép-
ét, a vigasság, a dőzsölés jelképét. Ma még eszünk, iszunk, 
mulatozunk, holnap, hamvazószerdán viszont kezdődik a 
húsvétot megelőző böjt, a legnagyobb keresztény ünnepre 
való felkészülés időszaka.

Maradjunk azonban Illésnél, mint a be nem telje-
sedett ígéret jelképénél. A pragmatikus paraszti társa-
dalomban mindennek és mindenkinek megvolt a maga 
jól meghatározott szerepe, feladata. S a társadalmi 
elvárások kiterjedt és szövevényes hálója szabályozta 
és ellenőrizte az ezeknek való meg felelést, a feladatok 
teljesítését.

Farsangban, mint vigalmi időben tartották a la-
kodalmakat. Ekkor nem foglalta le a mezei munka az 
embereket, s az egyházi kalendárium is lehetővé tette 
a lakodalmi mulatságot. Viszont aki farsangban nem 
lelt párra, noha az elvárások szerint annak már rég 
eljött az ideje, gúny tárgyává vált. S a pajzán farsangi 
játékok éppen ezt a maró gúnyt tükrözik a megboldo-

gult Illés égnek meredő férfiassággal való ábrázolásá-
val. Illés dolgavégezetlenül, beteljesületlenül érte meg 
a farsang végét. Maró gúny, tömény irónia – felhőtlen 
nevetést váltva ki a dramatikus játék szereplőiben, 
szemlélőjében.

Tehát a farsangi szokások sok helyen élnek, egyre több 
helyen megelevenednek, de mit sem érnek, ha nem hor-
dozzák az eredeti tartalmat, üzenetet, ha kiszakítjuk 
őket környezetükből. Erre legszemléletesebb példa a far-
sangi időszak letelte után szervezett farsangi mulatság, 
ugyanis az ilyen mulatságokat meg fosztották vallásos 
jelentéstartalmuktól, kiszakították az eredeti kulturális 
környezetükből, figyelmen kívül hagyva a társadalmi 

elvárásrendszert is. Kipipálandó kulturális tevékenység-
nek, pályázati elszámolásnak jó… de csak annak. Más 
nem veszi komolyan.

Ma még együnk-igyunk kedvünkre, szórakozzunk, 
amennyire időnk és zsebünk engedi, holnaptól viszont 
éljünk keresztény kultúránk, hagyományaink és szo-
kásaink szellemében. Ha felrúg juk teljes mértékben a 
hagyományos értékrendet, figyelmen hagyjuk a kultú-
ránkból fakadó társadalmi elvárásokat, akkor nem fe-
lelünk meg a ránk osztott szerepnek, nem teljesítjük a 
ránk rótt feladatokat. S úgy állunk majd egy szál ma-
gunkban, mint Illésnek a… be nem teljesedett vágya. 
Görcsbe rándulva, mereven, dolgavégezetlenül. Illésen 
lehet és kell nevetni, de a személye által megtestesült fi-
gyelmeztetést se hagyjuk figyelmen kívül. Csak így lesz 
teljes a mi farsangi vigalmunk. A saját kultúra feladá-
sának, az idegen kultúra tetszetős, de eredeti jelentésük-
től meg fosztott elemei kritikátlan átvételének ugyanis 
hosszú böjtje lehet.

Farsangfarka

           NézőpoNt n Sarány István



Huszonkét évvel ezelőtt, feb-
ruár 27-én Székelyudvarhelyen 
alakult meg az első erdélyi 
cserkészcsapat, a 02-es szá-
mú Budvár, amely a hőskorban, 
vagyis a kilencvenes években 
150 cserkészt tömörített. Nap-
jainkban – bár csökkent az 
érdeklődők száma és újoncok 
alig akadnak – a városban há-
rom csapat is tevékenykedik. 

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

A világon az első cserkésztá-
bort 1907-ben tartották: 
Robert Baden-Powell 

kísérleti tábort szervezett fiata-
lok számára. Bi-Pi, a cserkészet 
megalapítója 1857. február 22-én 
született Londonban, 1876-ban 
felvételit nyert a királyi katonai 
akadémiára, majd Indiában, Dél-
Afrikában teljesített szolgálatot. 

1899-ben a második búr há-
borúban egy ostrom alatt figyelt 
fel a betegszállítással, lőszerhor-
dással, hírvitellel megbízott fiúk 
ügyességére és találékonyságára. 
Ekkor meggyőződésévé vált, hogy 
a fiatalok megfelelő – természe-
tükhöz, érdeklődésükhöz alkal-
mazkodó – képzési módszerek 
segítségével lényegesen nagyobb 
feladatok elvégzésére képesek. 
Katonai sikerei nyomán nemze-
ti hősként tért vissza Angliába 
1900-ban, és egy évvel korábban 
megírt, Aids to scouting (Segít-
ség a cserkészethez) című könyve 
kapcsán előadásokat tartott fiata-
loknak. 1907-ben kísérleti tábort 
szervezett – ezt tekintik az első 
cserkésztábornak –, 1908-ban 
pedig kihirdette a cserkészet meg-
alakulását, illetve kiadta a Cserké-
szet fiúknak című könyvét.

A cserkészet nemcsak a brit 
birodalomban, hanem világszerte 
is nagy népszerűségre tesz szert, 
1920-ban már világtalálkozót 
(dzsemborit) szerveznek. 

A Hargita és a nyak-
kendőcserés fogadalom
Bi-Pi szelleme a múlt század 

elején, a harmincas-negyvenes 
években keményen munkálkodott 
a magyarok körében is. 1933-ban 
Gödöllőn világtalálkozót ren-
deztek, a negyvenes években pe-
dig Udvarhelyen már működött 

a Hargita nevű csapat, amelyet 
1945-ben feloszlattak. Hosszú 
szünet után, a hetvenes évek-
ben Teleki József rajztanárnak, a 
Hargita csapat egykori tagjának 
Tankó Albert megfogadta, mi-
helyt lehetőség nyílik rá, a piros 
nyakkendőt azonnal zöldre cseré-
lik. Erre a 89-es fordulat adott al-
kalmat: 1990-ben Berci bácsi in-
díttatására az országban elsőként 
alakult meg Székelyudvarhelyen a 
Budvár cserkészcsapat. 

1990 februárjában a Híd-
főben jelent meg egy felhívás: 
„Volt cserkészek, figyelem! Élet-
re keltjük a cserkészmozgalmat 
Székelyudvarhelyen. Kérjük a volt 
cserkészek jelentkezését.” A kérés 
nem maradt viszonzatlanul: hu-
szonkét évvel ezelőtt, február 27-
én a Szentimre utca 17. szám alatt 
– az akkori pionírház, majd Tanu-
lók Háza székhelyén – huszonegy 
öregcserkész és pár cserkészkedni 
vágyó fiatal és felnőtt megalakítot-
ta a Budvár cserkészcsapatot. Nem 
sokkal később Kolozsváron is 
csapat alakul, Csíkszeredában pe-
dig egyenesen országos szervezet 
létrehozását határozta el néhány 
öregcserkészekből és a cserkészet-
ről nagyon keveset tudó, de lelkes 
fiatalokból és középkorúakból álló 
csoport. 1990. május 15. és 24. 

között Gyergyószárhegyen tar-
tották a Romániai Magyar Cser-
készszövetség alapító közgyűlését 
– a résztvevők cserkészfogadal-
mat tettek, döntöttek a szövetség 
megalakításáról, megfogalmazták 
a működési szabályzatot, megvá-
lasztották a RMCSSZ első orszá-
gos elnökségét, majd megtartották 
első vezetőképzőjüket.

A cserkészmunka országszerte 
még ebben az évben beindult. 

A hőskornak nevezett idő-
szakban, vagyis az 1990-es évek 
elején, a cserkésztevékenység 
nagyfokú társadalmi elismerés-
nek örvendett. A román állam 
karhatalomi, jogi buktatókkal és 
megtöréssel próbálta betiltani a 
mozgalmat, sikertelenül. 

Mozgalomteremtő 
öregcserkészeink
Az udvarhelyi cserkészet meg-

alapítója, Tankó Albert mellett 
számos helyi öregcserkész Balázs 
Ferenc, Jakab Emil, Nagy Jenő, 
majd később (1991-től) Geréb 
Péter kezdi el a mozgalom életre 
keltését és kiszélesítését. Soraikat 
erősítette ugyanakkor Szalai Csa-
ba, Csiszár Antal, dr. Gyöngyössy 
János, dr. Kovács András, Simon 
Sándor és Kővári Ferenc is – utób-
bi régi igazolványával a kezében, 

a cserkészi formaságokat betartva 
tisztelgett, köszönt, és mondta, 
hogy szolgálatra jelentkezik – a 
negyven év kihagyást észre sem 
lehetett venni. A régi rendszerben 
mindazok, akikről kiderült, hogy 
egyáltalán csak a fejükben is for-
gatják a cserkészi eszméket, meg-
hurcoltatások sorozatának voltak 
kitéve. Rendszeresen hívták be 
őket kihallgatásra az akkori milíci-
ára. Így a kilencvenes évek elején is 
valamelyest – nem tudva, hogy az 
ország sorsa hogyan alakul – rizi-
kós volt felvállalni a cserkészetet. 

Az udvarhelyi bázis megszilár-
dítása után a térségben Szovátán, 
Marosvásárhelyen, Zetelakán, 
Medgyesen, Gyimesfelsőlokon, 
Lövétén és Szentkeresztbányán 
(Szentegyházán) indul el a moz-
galom az udvarhelyiek hatására és 
közvetlen segítségével.

Elkezdődött ugyanakkor a 
cserkészkedni óhajtók intenzív 
felkészítése is. A helyi cserkészek 
tevékenységének központjában is 
a világszervezet által elfogadott 
meghatározás állt, mely szerint 
„a cserkészet a fiatalok önkéntes, 
politikamentes mozgalma, amely 
megkülönböztetés nélkül nyitva 
áll származásra, fajra, vallásfele-
kezetre való tekintet nélkül, az 
alapító által meghatározott el-

vek és módszerek szerint”. Talán 
a legfontosabb és mindenképp 
követendő elvrendszert a tíz cser-
késztörvény tömöríti: a cserkész 
egyenes lelkű, és feltétlenül igazat 
mond, teljesíti kötelezettségeit, 
melyekkel Istennek, hazájának 
és embertársainak tartozik, ahol 
tud, segít, minden embert test-
vérének tekint, másokkal szem-
ben gyöngéd, magával szemben 
szigorú, szereti a természetet, jó 
az állatokkal, és kíméli a növénye-
ket, vezetőinek jó lélekkel és kész-
ségesen engedelmeskedik, vidám, 
ám meggondolt, takarékos, illetve 
testben és lélekben tiszta.

Jó tudni, hogy szintén Udvar-
helyen jelent meg az első, cser-
készettel kapcsolatos romániai 
magyar füzetecske, a Jó munkát!, 
amelyben szerepelt az alapsza-
bályzat, a törvények, és a Fiúk, fel 
a fejjel! kezdetű cserkészinduló.

Az elmúlt huszonkét év 
A székelyudvarhelyi Budvár 

cserkészcsapat folyamatosan 
„duzzadt”, egy adott pillanatban 
már százotven cserkészt tömörí-
tett, ezért 1992-ben az a döntés 
született, hogy a Benedek Elek 
Tanítóképző diákjai Geréb Péter 
tanár vezetésével Z. Sebess József 
név alatt külön csapatot alakíta-
nak. Még a kilencvenes években 
egy harmadik csapat is alakult 
Bethlen Gábor cserkészcsapat 
névvel, amely a hasonló nevet vi-
selő iskola térségében élő cserké-
szeket tömörítette.

Az udvarhelyi cserkészek az 
évek során számos helyi és külföl-
di táborban, kiránduláson vettek 
részt, illetve külföldi, magyar-
országi vendégeket is fogadtak. 
Ugyanakkor számos karitatív és 
környezetvédelmi akció is fűző-
dik nevükhöz. 

Meg kell jegyeznünk azt is, 
hogy a cserkészet iránt érdeklő-
dők száma napjainkra jelentősen 
csökkent, újoncok alig akadnak. 
Egyre kevesebbeknek jut idejük a 
cserkészetre, alig van utánpótlás, 
így jelenleg a három csapatban 
nincsenek annyian, mint tíz évvel 
ezelőtt az elsőben. Jó hír viszont, 
hogy bár megfogyva, de tovább-
ra is tevékenykednek, és várják 
mindazokat, akik belekóstolná-
nak a cserkészkedésbe. 
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22 évvel ezelőtt AlAkult Az első erdélyi cserkészcsApAt

Zöldre cserélték a piros nyakkendőt

> Startolt a Közéleti Vándortábor. Az 
Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF), a Magyar 
Ifjúsági Tanács (MIT) és a székelyudvarhelyi 
Europe Direct európai uniós tájékoztató 
központ szervezésében hétvégén tartották 
a Közéleti Vándortábor első képzését. A 
háromnapos rendezvényen mintegy har-
minc székelyudvarhelyi fiatal vett részt, de 
érkeztek táborozók Sepsiszentgyörgyről, 
Barótról, Szentegyházáról, Csíkszeredából 
és Korondról is.

Szövérdfi-Szép Zoltán, a temesvári 
START Tanácsadó és Továbbképző Iroda 
felnőttoktatással foglalkozó munkatársa a 
civil szféra működését, a civil szervezetek 

sajátosságit ismertette. A kiértékelés so-
rán megfogalmazódott, hogy a fiatalok a 
közéletben, a társadalmi szervezetek terén, 
magánéletük, karrierjük és személyes fejlő-
désük szempontjából is hasznos ismereteket 
szereztek. A Közéleti Vándortábor célja, 
hogy a fiatalok érdeklődését felkeltse a civil 
szféra, a közszereplés, a közéleti kérdések, 
valamint az önkéntesség iránt. A következő 
képzést március 9–11. között tartják szin-
tén Székelyudvarhelyen, akkor Szabó Attila 
kommunikációs szakember tart előadást 
többek közt a kommunikációról, a média- és 
közönségkapcsolatról. A programot a Beth-
len Gábor Alap támogatja.hí
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Egy huszonkét évvel ezelőtti fotó. Határkerülés fotó: archív

Riport



A hazai egészségügy nehéz 
helyzete közismert, az orvosi 
ellátás egyenetlenségei mi-
att főleg a vidéki települések 
vannak nehéz helyzetben. Az 
udvarhelyszéki falvakban nem 
könnyű sem a betegnek, sem 
az orvosnak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Örökzöld téma a vidéki 
egészségügyi ellátás kö-
rülményeinek javítása, 

nem véletlen, hogy kinevezése-
kor Ritli László egészségügyi mi-
niszter a bevezetendő új intéz-
kedések között ezt prioritásként 
említette. Tény, hogy az elmúlt 
években Udvarhelyszéken vol-
tak előrelépések – új rendelőket 
építettek, régieket újítottak fel, 
Parajdon például állandó ügye-
leti központot létesítettek –, a 
helyzet azonban messze nem 
kielégítő. A tárcavezető meg is 
jegyezte, hogy a mostani rend-
szer elsősorban a kórházi beuta-
lásokra összpontosít, és háttérbe 
szorul a családorvosok tevékeny-
sége, főleg a vidéki egészségügyi 
ellátás. A szükséges szociális 
egészségügyi infrastruktúra hi-
ánya oda vezetett, hogy a falusi 
lakosság egészségügyi helyzete 
tarthatatlan, főleg az elszigetelt, 
a városoktól távol eső települé-
seken.

Muszáj bírni
A Hargita Megyei Egészség-

biztosítási Pénztár adatai sze-
rint Hargita megyében jelenleg 
összesen 150 családorvos van, 
ebből 82 falun praktizál. A köz-
ségek közül Székelyandrásfalván 
és Székelyderzsen nincs állan-
dó jelleggel családorvos, ide 
az újszékelyi, illetve a kányádi 
családorvo ingázik. A csíki és 
gyergyói térségben – ahol a tele-
pülések többnyire egy nagyköz-
ségből állnak – ezek az adatok 
akár megnyugtatóak is lehetnek, 
Udvarhelyszéken azonban, ahol 
a tíz-tizennégy faluból álló köz-
ségekben nemritkán csak egy 
orvosi rendelő működik, már 

egészen más a helyzet. Tegnap 
délelőtt nem volt könnyű a falusi 
családorvosoknak időt szakítani 
egy rövid beszélgetésre, ismét nö-
vekvőben van a felső légúti meg-
betegedések száma, a rendelők 
sajnos teljes gőzzel üzemelnek. 
Siménfalva községhez tizennégy 
falu tartozik, mintegy három-
ezer biztosított betege van a te-
lepülésnek és összesen egy orvo-
sa, dr. Fazakas Sándor, aki épp a 
negyvenhetedik vizsgálaton volt 
túl, amikor megkerestük. Ketten 
kellene, hogy legyenek, tavaly-
előtt alkalmazott is egy kollégát, 
csakhogy ő éppen gyereknevelési 
szabadságon van.

– Nincs mit tennem, muszáj 
bírnom, mert egyedül vagyok 
– mondta nevetve az orvos, aki 
hozzátette, hogy a rendelés be-
fejezésével még nem ért véget a 
munkanapja, éppen terepre ké-
szült, mert többen is házhoz hív-
ták. S ha hívják, akkor menni kell, 

akár a tíz kilométerre található 
Csehétfalvára is.

Az igazi gond
Bögöz valamivel jobb helyzet-

ben van, a nyolc falut magában 
foglaló községben 2009-ig csak 
egy orvosi rendelő működött, 
ma már három van. Agyagfalván 
egy, a faluból elszármazott és 
Korondon praktizáló orvos, Do-
bóban pedig a község családorvo-
sa, dr. Nagy Gizella fogadja a be-
tegeket heti rendszerességgel. Az 
orvos szerint az igazi problémát 
nem is a község lefedése, inkább 
a krónikus betegek magas száma 
jelenti. A megyei egészségbiz-
tosítási pénztárral kötött szer-
ződés értelmében huszonnégy 
beteget fogadhat és szolgálhat ki 
térítésmentesen, a feliratkozott 
krónikus betegek miatt azonban 
igen hamar eléri ezt a számot, 
alig marad hely az akut beteg-
ségekben szenvedők számára. A 

kereten felül már csak pénzért le-
het felírni gyógyszert, a legtöbb 
betegnek azonban nincs miből 
megvennie azt.

– Ez a mi nagy problémánk, 
most is van egy gyerek a váróban, 
aki nem volt felírva, a huszonnégy 
beteget pedig már rég meghalad-
tam. Gondolkodom, hogy mi le-
gyen vele – panaszolja az orvos.

Hivatalosan nem létezik
Tegnap több orvosi rende-

lőt is felkerestünk, a helyzet 
szinte mindenütt ismétlődik. A 
családorvosoktól megtudtuk, 
hogy a betegek érdekében ké-
szek olykor a törvény határait 
súrolni. Bevett szokás, hogy 
adott időközönként saját fe-
lelősségükre ellátogatnak ren-
delni a település távolabbi vagy 
nagyobb létszámú falvaiba, 
olyan – úgynevezett – mun-
kapontokra is, amelyeknek 
nincs működési engedélyük. 
Ez amolyan kénytelen-kelletlen 
feladat, a törvényes keretekben 
maradni viszont nem egyszerű 
feladat, nemcsak az anyagiak 
miatt, hanem mert egy olyan 
faluban, ahol például nincs be-
vezetve az ivóvíz, ott lehetet-
lenség egy rendelő engedélyez-
tetése. Az orvosok munkahelye 
tehát hivatalosan nem létezik, s 
ha a valóságban is megszűnne, 
akkor a vidéki betegek helyzete 
a mostaninál is rosszabb lenne.

Az orvosoknAk sem könnyű

Vidéken nem jó betegnek lenni
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> Áramszünet. A villamossági vállalat 
vezetősége felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
javítási munkálatok miatt február 21-én 8 és 
15 óra között szünetel az áramszolgáltatás 
Székelyudvarhelyen a Fazakasok utcában az 
1., 2., 3., 4., 5., illetve 6-os szám alatt.

> Taxirongálás ittasan. Jelentős anyagi 
károkat okozott egy taxiban egy udvarhelyi 
férfi. B. Z., egy udvarhelyi taxisofőr február 
18-án telefonon értesítette a rendőrséget, 
hogy aznap reggel fél hétkor az egyik utasa 
folyamatos szitkozódás után kárt okozott 
az autójában. Mint a vizsgálat folyamán ki-
derült, a 26 éves D. J. részegen többször is 

megfenyegette a taxisofőrt, majd rúgásaival 
minetgy 800 lejes kárt okozott az autón. 
Rongálás gyanújával eljárást indítottak D. 
J. ellen.

> A székely himnusz szerzőjére em-
lékeznek. A Székely Honismeretért Baráti 
Kör szervezésében Csanády György 117. 
születési évfordulójára emlékeznek feb-
ruár 23-án 15 óra 30 perckor, a belvárosi 
református temetőben. Csanády György 
(1895–1952) Székelyudvarhelyen született, 
itt végezte tanulmányait a református kol-
légiumban. 1921-ben szerezte azt a verset, 
amelyet megzenésítése után ma a székely 

himnuszként énekelünk. 1952-ben a far-
kasréti temetőben temették el, de később 
hamvait az udvarhelyi református temetőbe 
helyezték át.

> Jegyárak az X-Faktor koncertre. Er-
délyi turnéra indul a 2011-es X-Faktor leg-
jobb nyolc versenyzője. Székelyudvarhelyen 
március 4-én, 19 órától lépnek fel a sport-
csarnokban. Jegyeket elővételben az UIET 
irodájában, illetve a Star Rádió székhelyén 
lehet kiváltani. Elővételben a jegyek ára 25 
lej, a helyszínen pedig 30 lej. A koncerten 
szülői felügyelettel a tizenkét évnél fiatalabb 
érdeklődők 15 lejért vehetnek részt.hí
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Fő az egészség. Vidéken is fotó: balázs attila

napirenden

Körkép

országos mutatók a vidék–város összehasonlításában

– a legtöbb vidéki településen csak az alap egészségügyi ellátás biz-
tosított;
– az egy orvosra jutó személyek száma hatszor nagyobb vidéken 
(1678 személy/orvos) mint városon;
– a gyermekhalandóság (1000 élve született gyerekből 1 éves kor 
előtt meghaltak száma) az uniós országok között Romániában a 
legmagasabb, az uniós átlag (4,5 ezrelék) duplája (10,1), vidéken 
azonban ennél is rosszabb;
– a várható átlag élettartam vidéken 1,7 évvel alacsonyabb.
(Vincze Mária – Babeş–Bolyai Tudományegyetem – Romániai 
vidékpolitika felül és alulnézetből)

2010-ben 10 000 la-
kosra 24,2 orvos, 6,1 
fogorvos, 6,3 gyógy-
szerész jutott. Az el-
múlt években az or-
vosok száma draszti-
kusan csökkent, de a 
lakosság fogyása miatt 
az arányok nem változ-
tak jelentősen.
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VisszaVonták a játékszerVező cég engedélyét – hargita megyeiek is Várják, hogy újra képernyőre kerüljön a show

Botrány? Bingó!

Beszélgetés szalay zoltán zeneszerzőVel, oktatóVal

Borsika: az ünneplő néptáncegyüttes
Fennállásának tizedik évfordu-
lóját ünnepli a Borsika gyermek-
néptánccsoport, az alkalomra 
egy mesejáték ősbemutatójával 
is készül az együttes. A Borsika 
eddigi sikereiről és a néptánc-
oktatás jövőjéről szalay zoltán-
nal beszélgettünk.

– A Borsika egyik leg fonto-
sabb jellemzője a színes reperto-
ár: tag jai a gyimesi táncoktól a 
kalotaszegi, széki, mezőségi, de 
akár vajdaszentiványi koreog-
ráfiákig majdnem minden táj-
egység néptáncát ismerik. Hány 
ember munkáját dicséri ez a vál-
tozatosság?

– Bizonyos vidékek tánca
it mi magunk, az együttes ok
tatói tanítottuk be, de amikor 
olyan vidékek kerültek a reper
toárra, amelynek táncát nem 
tud tuk, vendégoktatókat hív
tunk. Az első ilyen tényleg a 
vajdaszentiványi volt. Többnyire 
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes táncoktatói segítettek, 
a moldvai táncokat sepsiszent
györgyi, a marosmagyarói táncok 
férfikoreográfiáját pedig egy ma
rosvásárhelyi táncoskoreográfus 
barátom tanította be. Egyébként 
a tizedik évfordulónkra szerve
zett nagyobb előadásunk után 
újból a tanítás folyamata fog elő
térbe kerülni. 

– Az együttes az elmúlt évek-
ben számos fesztiválon és turnén 
szerepelt, fellépett például Magyar-
országon, Ausztriában, Németor-
szágban, Svájcban és Franciaor-
szágban is. Láthatóan nagyon jó 
szervezők – hogyan bonyolítják a 
turnékat?

– Fontos, hogy anyagi szem
pontból több forrásból tudunk 
gazdálkodni, egyrészt pályázni 
szoktunk Csíkszereda önkor
mányzatánál, és eddig minden 
évben segítettek. Ez fedezi kiadá
saink egyik részét, a másik részét 
a gyermekek szülei fizetik, de volt 
már arra is példa – 2010ben, 
amikor Franciaországig jutottunk 

el –, hogy együttműködési pá
lyázatot nyertünk meg egy baszk 
néptánccsoporttal, így az útikölt
ségünket egészében állták. Idő
szakosan ezenkívül vannak más 
támogatóink is. 

– 2001-ben alakult az együt-
tes, azóta több száz gyermekkel 
foglalkoztak, akik közül sokan már 
felcseperedtek. Számon tudják tar-
tani a tagokat?

– Ha a Borsika haladó tánc
csoportjának tagjait tartjuk 
számon, nem több száz tagról 
beszélünk, hanem százról és egy 
kicsiről. Az évek során tényleg 
voltak olyanok, akik kéthárom 

évet táncoltak nálunk, utána el
mentek egyetemre, és azóta már 
dolgoznak. Az viszont igaz: ha az 
utánpótláscsoportokban táncoló 
fiatalokat is összeszámoljuk, már 
sok száz gyermekkel foglalkoz
tunk. Általában 200250 gyer
mekkel foglalkozunk egy évad
ban, a legügyesebbek bekerülnek 
a haladó csoportba, ahol voltak 
már 810 éves gyerekek is.

– Mit gondol a hazai néptánc-
oktatásról?

– Minden iskolában, minden 
osztályban kellene néptáncot 
tanítani – egyébként Magyar
országon ez már valamilyen 
szinten működik is. Úgy tűnik, 
Csíkszeredában is főleg a kisebb 
gyermekek szülei érdeklődnek 
a néptáncoktatás iránt. A lehe
tőség adott, mert az opcionális 
órák keretében lehetne táncot 
tanítani, de sokszor ezeket az 
órákat olyan tantárgyakra hasz
nálják fel, amelyek amúgy is ré
szei az órarendnek. Én pedig azt 
látnám igazán jónak, ha a népi 
hagyományainkat minden gyer
mek megtanulná, mert sokszor 
az a tapasztalatom, hogy ezek
kel a fiatalok nem találkoznak 
az iskolában, a családban. Néha 
elmennek egyegy táncelőadásra, 
de nem biztos, hogy ez a találko
zás annyira megérinti a fiatal kor

osztályt, hogy örök barátság szü
lethetne belőle. Sajnos nagyon 
sokrétű az a hatás, ami nap mint 
nap éri a társadalmat, és ennek 
legnagyobb része nem a magyar 
hagyományról szól. Akár azt is 
mondhatnám, hogy a magyarság 
lelkiségét, ízlését nagyban befo
lyásolják az új divatok hullámai. 
Ahhoz viszont, hogy teljes em
berként magyar tudjon lenni va
laki, nem elég a nyelv – éreznie is 
magyarul kell. 

– Fennállásának tizedik évfor-
dulóját ünnepli a Borsika. Ezt mi-
vel teszik emlékezetessé?

– Elsősorban egy előadással 
készülünk, amelyben két új kore
ográfiát mutatunk be. Az egyik a 
marosmagyarói és az őrkői cigány
tánc. Mind a kettő volt már szín
padon, de itthon, Csíkszeredában 
még nem. Ezenkívül egy mesejá
tékot szeretnénk a közönség elé 
vinni, ami ősbemutató lesz. Ebben 
segítséget kaptunk Ivácson Lász
lótól, a Háromszék Táncegyüttes 
művészeti vezetőjétől és Keresz
tes Szabolcstól, a Csíki Játékszín 
színészétől. A mesejátékot Antal 
Rózsika álmodta színpadra a Szé-
na vagy szalma című mese alapján. 
Mindenkit szeretettel várunk elő
adásunkra ma délután 18 órától a 
Csíki Játékszín nagytermében.

Pál Bíborka

a jóban-rosszban (la bine şi la 
greu) című sorozatot sugározta 
az Antena 1 vasárnap délután 
fél öttől az eredeti műsorterv 
szerinti super Bingo metropolis 
élő közvetítése helyett. a mű-
sorváltozás oka, hogy az adó- és 
pénzügyi hivatal (anaF) vissza-
vonta a besztercei székhelyű já-
tékszervező cég, a s.c. phoenix 
games s.r.l. engedélyét. a 
super Bingo metropolis hargita 
megyében is kiterjedt szelvény-
értékesítő láncot tartott fenn. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro„A Super Bingo Metro

polis műsor vetítése 
elmarad. Részletekkel 

később jelentkezünk” – tájékoz
tatta nézőit az Antena 1 televízió 
bemondója vasárnap délután. Az 
eredetileg beütemezett játék mű
sorideje alatt a Jóbanrosszban 
sorozattal vigasztalódhattak a 
bingójátékosok is.

Az Evenimentul Zilei című 
napilap híradása szerint a Super 
Bingo Metropolis szokásos, 
hétvégenként jelentkező elő
adására már nagyban készült 

az Antena 1 csapata, valamint 
a játékszervező cég, a beszter
cei S.C. Phoenix Games S.R.L. 
képviselői, amikor az Adó és 
Pénzügyi Hivatal (ANAF) és a 
Pénzügyőrség emberei megje
lentek a stúdióban. A hivatalos 

szervek a szerencsejátékokat 
engedélyező bizottság határoza
tára hivatkozva figyelmeztették 
a játék szervezőit arra, hogy a 
Super Bingo Metropolis sugár
zása törvénysértésnek minősül. 
A játékszervező céget napokkal 

ezelőtt értesítették az engedély 
megvonásáról, de a figyelmezte
tés ellenére is tovább árusították 
a bingószelvényeket. 

Időközben az Antena TV 
Group közzétette a pénzügymi
nisztérium szerencsejátékokat 

engedélyező bizottságának köz
leményét, amelyben a műsor letil
tásának okaként azt jelölték meg, 
hogy a játékszervező Phoenix 
Games nem törlesztette adóssá
gait az államkassza felé.

A játék internetes honlapján 
megjelenített közleményében a 
műsor elmaradásának objektív 
okaként az Adó és Pénzügyi Hi
vatal képviselőinek obstruktív je
lenlétét jelölték meg, és arról biz
tosítják a játékosokat: élni fognak 
a törvény adta lehetőségekkel, és 
mindent megtesznek annak érde
kében, hogy a játékot ismét mű
sorra tűzzék.

Az üggyel kapcsolatosan a 
Super Bingo Metropolis Hargita 
megyei kirendeltségének vezető
jét kerestük fel, de Gál Zsuzsanna 
arra hivatkozott, hogy nem áll 
jogában nyilatkozni. A kirendelt
séghez is az az átirat érkezett meg, 
amelyet a játék honlapján is el le
het érni. Lapunk nem hivatalos 
információi szerint ugyanakkor 
az, aki nem kívánja szelvényét egy 
esetleges későbbi játék során fel
használni, visszakérheti ennek el
lenértékét a játékszervező területi 
képviseletétől. 

Elhagyott bingószelvény-stand a Tulipán áruház előtt. A csíkszeredaiak körében is népszerű volt a tévés játék  fotó: balázs árpád
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Húshagyókedd van, temetjük a 
farsangot, vele együtt a telet is. 
Hagyományőrző csoportok ele-
venítik fel a népszokásokat, és a 
vigasságba szívesen bekapcso-
lódik a falusi közösségek apra-
ja-nagyja. Farsang végeztével az 
egyházi év különleges időszaka, a 
negyvennapos nagyböjt követke-
zik. A farsangról és a nagyböjt 
jelentőségéről Sebestyén Ottó 
csíkzsögödi plébános, az Erdélyi 
Háló elnöke beszélt lapunknak.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Normákkal szabályozott 
a társadalom egésze, az 
egyetlen időszak, amikor 

„kiengedjük a gőzt”, a farsang. Ezért 
nagyon fontos periódus ez az embe-
rek életében – hangsúlyozza Sebes-
tyén Ottó. A csíkzsögödi plébános 
szerint „ilyenkor fellazíthatjuk a nor-
marendszert, álarcokba bújhatunk 
és kipróbálhatunk olyan szerepeket, 
amelyeket a mindennapi élet és a tár-
sadalom különben nem enged meg 
számunkra”. 

– Kipróbálhatjuk az anti-
szerepünket is, azt, ami egyáltalán 
nem jellemző ránk. Én mindenkit 
arra biztatnék, hogy próbálja szépen 

megélni a farsang lehetőségeit, mert 
ezekben mély lélektani folyamatok 
rejlenek. A farsangnak másrészt kö-
zösségépítő ereje is van. Hiszen ami-
kor az emberek együtt mulatnak, 
táncolnak egy pohár bor mellett, az 
életerőérzés is erősödik, akárcsak a 
közösséghez való tartozás tudata. 

Belső tartalommal 
megtölteni a kereteket
Egy ilyen vidám időszaktól 

nem egyszerű megválni, és az 
egyszerű hívő embernek ez a faj-
ta „gyásza” jelenik meg – egy kis 
paródiával – a farsangtemetésben 
– mondja Ottó atya. – Amikor 
a farsangot eltemetik, belépnek 
életük egy szomorúbbnak neve-
zett időszakába, ami szerintem a 
nagyböjtre egyáltalán nem talál. 
Mert inkább nagyon tudatos, 
mély felkészülést jelent a nagyböjt 
a spirituális ünnepre, azaz Urunk 
feltámadásának megünneplésére. 
Egyébként minden vallásban meg-
van a nagy misztikus élményre való 
felkészülés. Az egyház megteremti 
a kereteket, amelyeket, ha belső 
tartalommal is megtöltünk, akkor 
ott lehet bennünk a remény, hogy 
Urunk feltámadásának ünneplésé-
ben nekünk is részünk lesz. 

A szimbólumok segítenek
Sebestyén Ottó szerint az egy-

ház által a liturgikus életben használt 
szimbólumok segítenek, hogy lelki 
életünk aszketikus folyamata felé 
forduljunk: – Volt egy nagyon mély 
találkozásunk Istennel, és most meg 
szeretnénk tenni mindent annak 
érdekében, hogy ennek a találko-
zásnak a belső élményét meg tud-
juk őrizni. Az aszkézis begyakorlása 
segít, hogy az élmény hatását ne ve-
szítsük el, ugyanakkor nyitottá tesz 
arra, hogy újabb vallásos élményt 
élhessünk át. Hamvazószerdának is 

megvannak a maga mély szimbó-
lumai. A hamu a mulandóságunkra 
akarja felhívni a figyelmet, és arra, 
hogy most, a nagyböjt folyamán el-
sősorban a lényeges dolgokra figyel-
jünk, amelyek nemcsak pillanatnyi 
örömöket szereznek, hanem a lélek-
nek, a szívnek, a bensőnek az igazi 
örömeit segítik elő. A hamvazkodás 
tehát elindít a lényeges dolgok felé. 

A bűnbánat helyes 
értelmezése
A lila szín a bűnbánatot akarja 

megjeleníteni. A bűnbánatot jól 

kell értelmezni, mert az nem az 
örömtelen életet, az önbüntetést, a 
szégyenérzetet jelenti, hanem éle-
tünknek igazi mélységei felé való 
fordulását – hívja fel a figyelmet 
Sebestyén Ottó. 

– Fel kell oldanunk azokat a 
gátakat, amelyek útját állják belső 
erőforrásainknak, és akadályozzák 
Istennek bennünk levő életét. A 
keresztút szintén fontos szimbólu-
ma a keresztény egyháznak: a szen-
vedést Jézus szenvedésén keresztül 
próbáljuk integrálni, hiszen a szen-
vedés is szervesen hozzátartozik 
életünkhöz, abból született a meg-
váltás. A böjt szimbólum is, ugyan-
akkor kulcsszó. Nagyon sok múlik 
az egészséges életformán. Egészsé-
ges, önfegyelmező életmóddal, ha 
kiegyensúlyozottan táplálkozunk, 
sok betegség meggyógyítható. Az 
egészséges életmód nagyon mélyen 
őrzi lelki egészségünket. A test és 
lélek mély kölcsönhatásban van 
egymással, ha ápoljuk az egyiket, 
ápoljuk a másikat is. A böjttel az 
egyház hihetetlenül nagy bölcses-
séget kínál az embereknek. Bárcsak 
minél inkább bele tudnánk menni 
ennek a mélységeibe, és megfelelő-
en tudnánk ennek a korszerűségé-
ről beszélni!

ÖSSzESítEtt AkciókBAn mEgHAlAdták Az ÖtEzEr litErt

Újabb sikeres olajgyűjtés Csíkszeredában

tudAtOS FElkéSzüléS A SpirituáliS ünnEprE

A nagyböjt folyamán a lényeges dolgokra figyeljünk

gyAlOgtúrázók EurópAi útvOnAlA A cSíki-HAvASOkBAn

Menedékházra gyűjt
 a CsEKE

Folytatni akarja az elődei által 
megkezdett menedékház-építési 
hagyományt a csíkszéki Erdélyi 
kárpát-Egyesület. A csíki-hava-
sok, mint helyszín, két okból is 
indokolt lenne: jövőben itt fog ki-
épülni két európai szintű gyalogos 
turistaútvonal, és nem elhanya-
golható a táj szépsége sem. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-
Egyesület tevékenységével 
szimpatizálók jövedelmé-

nek két százalékából valamivel több 
mint ötezer lej gyűlt össze. A gyűjtés 
folytatódik, és a szervezet elnöke, 
Szabó Károly szerint arról is hatá-
rozott elképzelésük van, hogy mire 
szeretnék költeni az alapot.

– Az elődeink által kijelölt 
útvonalat szeretnénk követni. Az 
1920-as évektől kezdődően épített 
menedékházakat az EKE, például 
az Egyeskőnél, a Suta-fenyvesben, 
Hargitafürdőn, Domokoson, a 
szentimrei Büdösben és más helyszí-
neken. Mi is egy saját házat szeret-
nénk – jelezte Szabó Károly. A Csík-
széki EKE elnöke azt mondta, erre a 
célra a Csíki-havasokban szeretné-
nek területet vásárolni és ott fel-
építeni a menedékházat. A helyszín 

megválasztásánál azt is figyelembe 
vették, hogy a jövőben itt fog ki-
épülni két európai szintű gyalogos 
turistaútvonal is. Az egyik az Euró-
pai Gyalogtúrázók Szövetségének 
útvonala, a másik pedig a Mária-út, 
melynek egy része a Csíki-havaso-
kon fog keresztülhaladni. 

– Románia eddig kimaradt a 
gyalogtúra-útvonalhálózat kiépí-
téséből. Az elmúlt évtől viszont 
tárgyalások folynak ez ügyben. A 
Vidékfejlesztési és Turisztikai Mi-
nisztérium Fejlesztési Osztályának 
kezdeményezésére az Európai Gya-
logtúrázók Szövetsége által kiépített 
és kiépítendő, határokon átnyúló út-
vonalak romániai szakaszának meg-
tervezésében a Hegyimentő Szolgá-
lat, a Védett Övezetek és Nemzeti 
Parkok, a Szász Kárpát-Egyesület és 
az Erdélyi Kárpát-Egyesület is részt 
vett – tudtuk meg Szabó Károlytól. 

hargitanépe

Az Uz Bence menedékház

Farsangolók Alsósófalván. Erősebbé válik a közösséghez tartozás tudata fotó: ifj. haáz sándor

közel hatszáz liter használt ét-
kezési olajat, valamint negyven 
kilogramm lejárt szavatosságú 
gyógyszert gyűjtött be a zöld 
SzékelyFöld Egyesület a hétvé-
gén megszervezett hulladékgyűj-
tési kampányában. Ezzel a tizen-
kettedik ilyen akciójukat tudják 
maguk mögött: az összesített 
adatok szerint több mint ötezer 
liter használt étolajat tudtak tá-
vol tartani a háztartások lefolyói-
tól, és így a környező vizektől. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Összesítve több mint ötezer 
liter használt sütőolajat, 
valamint 151 kilogramm 

gyógyszert sikerült összegyűjteni 
az eddigi megmozdulásaink során 
– számolt be lapunknak Csonta 
László. A Zöld SzékelyFöld Egye-
sület elnöke szerint csak az elmúlt 
hétvégén a négy csíkszeredai gyűj-
tőpontjukat összesen 261 személy 

kereste fel, akik 585,55 liter hasz-
nált olajat adtak le. 

– Egy cég is adott be több 
mint 10 liter olajat, ez azonban 
belefért még a keretbe, annak 
ellenére, hogy magánszemélyek-
nek szólt a felhívás. Emellett 
jelentős mennyiségű háztartási 
hulladékot: papírt és műanya-
got, valamint veszélyes elektro-
nikai hulladékot, ceruzaeleme-
ket, égőket is beszolgáltattak 
a csíkszeredaiak. Bár a lejárt 
szavatosságú gyógyszer a legve-
szélyesebb hulladék, a mostani 
alkalommal a cégek nem adtak 
le előzőleg összegyűjtött gyógy-
szereket. Vegyszereket sem kap-
tunk, s míg korábbi akcióink 
során szép számban adtak le fes-
tékes nyomtatópatronokat, erre 
most nem volt példa – mondta 
el Csonta.

A hétvégén lebonyolított 
olajgyűjtési akciót a harmadik 
legsikeresebbként könyvelték el a 
szervezők. A zöldszékelyek „nagy 
olajgyűjtéseihez” időközben több 
környékbeli település ifjúsági 
szervezetei is csatlakoztak. A kör-
nyezetvédelmi kampány haszna 
annál becsülendőbb, hogy szak-
emberek szerint egyetlen liter csa-
tornába öntött használt sütőolaj 
– a megfelelő tisztítás nélkül – 
több tízezer liter tiszta vizet képes 
beszennyezni.  

Használt olajat átvevő önkéntesek a gyűjtőpontnál. Városi méregtelenítés



TonnánkénT 93 euró

Évtizedes mélypont 
közelében 

a burgonyaárak
2011. októberét véve referencia-időszaknak, kilónként 
40 banis, azaz tonnánként átlag 93 eurós termelői áron 
talált eddig gazdára a székelyföldi burgonyatermés. Ez 
viszont az előző évi tonnánkénti 151 eurós és tavaly 
tavaszi 400 euró fölötti átlagár tükrében óriási visz-
szaesést jelent – mondta el a Hargita megyei termelői 
burgonyaárak elmúlt esztendőkbeli alakulása kapcsán 
Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Igazgatóság vezetője.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Mint kiderült, a szakember immár 1990 óta saját 
kezűleg gyűjtött adatok alapján követi és vezeti 
a termelői árak alakulását, mind az őszi, mind a 

tavaszi pityókaárak kapcsán, így az elmúlt húsz év alatt ösz-
szegyűjtött adatok grafikonként feldolgozva is nagyszerű-
en visszaadják a Hargita megyei burgonyapiacon lezajlott 
folyamatokat. „Érdekes módon az árak szempontjából a 
tavalyi és az idei esztendő is igen különösnek számít. Egy-
részt tavaly tavasszal rekordszintre kapaszkodtak a termelői 
árak: a referencia-időszaknak vett márciusban például egy 
tonna burgonyát áfa nélkül átlagosan 435 eurós áron érté-
kesítettek a gazdák, míg ez az árszint októberre egyből az 
elmúlt tíz év őszi árainak mélypontjára, 93 euróra zsugo-
rodott. Valamikor a burgonya ára hároméves ciklusokban 
mozgott, azaz a legnagyobbról a legkisebb árra nem volt 
ilyen gyors az áttérés. Ilyen szempontból ez új. A kalászos 
kultúrák esetében ilyen nagymérvű ármozgás nincs” – fejti 
ki a szakember.

Az 1990 és 2011 közötti időszak burgonya átlagára 
egyébként kilónként 65 bani volt, azaz kétszerese a jelen-
legi nagybani termelői áraknak. „A burgonya esetében 
a nagy áringadozás okát inkább az igényekhez való gyors 
alkalmazkodás hiányában látom. Amikor jó ára van a bur-
gonyának, a termelők részéről hiába lenne meg a szándék 
a termelésnövelésre, ha az ehhez szükséges magas tőke- és 
vetőmagigény, illetve az előkészítetlen területnagyság ezt 
nem teszi lehetővé. Márpedig nagyon költséges kultúráról 
van szó, egy hektár búzához képest például egy hektár bur-
gonya telepítése ötször-hatszor többe kerül” – magyarázza 
Török. Az árak alakulásába persze számos más tényező is 
közrejátszik még. „A burgonya a búzával ellentétben nehe-
zen raktározható. Ha adott időszak alatt nem sikerül érté-
kesíteni, akkor gyakorlatilag ki kell dobni. A kalászosok ez-
zel szemben akár több évig is raktározhatók. Ha a tárolása 
meg van oldva, akkor a gazda nem kénytelen aprópénzért 
is odaadni. A burgonyával ezt nem lehet megtenni, emi-
att sokan az értékesítési kényszer miatt pánikba esnek, és 
egymást alullicitálva verik le pillanatok alatt az árakat. A 
valódi mélypontok ezért mindig tavasszal voltak: 1994-ben 
51 euróra, 1997-ben 56 euróra, 2005-ben 96, 2008-ban 
pedig 210-ről 74 euróra estek vissza a tonnánkénti burgo-
nyaárak” – sorolja a statisztikát mutatva Török Jenő. Ami 
az idén tavaszra várható árakat illeti, a szakember már nem 
számít jelentősebb ármozgásra, így előrejelzése szerint már-
ciusra hozzávetőleg a jelenlegivel megegyező, 90-93 eurós 
tonnánkénti árakra kell számítani.

Pontos és naprakész számada-
tok az alkalmazottakra vonatko-
zóan nemigen állnak rendelke-
zésre. Ennek több oka is van, s 
mindenekelőtt az, hogy szinte 
naponta változik az alkalmazot-
tak száma, munkaszerződéseket 
bontanak fel, illetve újabbakat 
kötnek meg. Továbbá a munka-
szerződések száma sem azonos 
az alkalmazottak számával, mert 
ez utóbbiak esetében lehetséges 
több megkötése is. Ugyanakkor 
egyes szektorok (bizonyos fegy-
veres testületek, különleges 
szolgálatok stb.) nem hozzák 
nyilvánosságra az alkalmazottak 
számát. Az Országos Statisztikai 
Intézet által közölt hivatalos sta-
tisztikákban pedig nem szerepel-
nek azok az entitások, amelyek 
alkalmazottjai száma kevesebb, 
mint négy, ugyanis ezeknek nincs 
jelentésbenyújtási kötelezett-
ségük. Mindezek okán sokszor 
ellentmondásos számadatok lát-
nak napvilágot. Amit tudni lehet, 
az az, hogy az összalkalmazottak 
száma Romániában az elmúlt 
esztendő végén meghaladta a 
4,3 millió főt. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Egy félhivatalos statisztika 
szerint országunkban jelen-
leg húsz olyan cég tevékeny-

kedik, amelyek alkalmazottjainak 
száma meghaladja az 5000-et. Ezek 
összesen a hazai alkalmazottaknak 
közel hat százalékát foglalkoztat-
ják (a gazdaságban foglalkoztatot-
tak számáról van szó), több mint 
240 000 személyt. 

A posta vezet
A szóban forgó rangsorba tar-

tozó munkáltatók igen vegyes ösz-
szetételűek, mármint a tulajdon és 
az ágazatok tekintetében. A legna-
gyobb munkáltató egy állami tu-
lajdonban lévő cég, a Román Posta 
Országos Kereskedelmi Társaság. 
Az elmúlt esztendőben alkalma-
zottai száma állítólag 35 830 volt, 
mintegy ezerrel több, mint a meg-
előző esztendőben. Nos, az intéz-
mény illetékesei azt állítják, hogy az 
elmúlt esztendőben nem került sor 
alkalmazásra, s abba a számadatba 
belefoglaltatnak a meghatározott 
határidőre megkötött munkaszer-
ződések, valamint olyan személyek 
is, akiket nem munkaszerződéssel 
foglalkoztattak. Ezzel együtt és 
ezen túl hazai viszonylatban a leg-
nagyobb munkáltató az országos 
hálózattal rendelkező állami tulaj-

donban lévő kereskedelmi társaság. 
Egyébként a szóban forgó toplistán 
még jó néhány állami tulajdonban 
vagy állami érdekeltségű cég sze-
repel, köztük a CFR Rt. (23 500 
alkalmazott), a Romsilva (17 666 
alkalmazott), a Lignit Országos 
Kereskedelmi Társaság (7745 al-
kalmazott), az Országos Kőszén 
Kereskedelmi Társaság (7703 alkal-
mazott) stb. 

Második helyen az OMV
A ranglista második helyét fog-

lalja el az éves üzleti forgalom tekin-
tetében a legjelentősebb hazai cég, 
az OMV Petrom Rt. 23 463 alkal-
mazottal, továbbá az Automobile 
Dacia Rt. 15 000 alkalmazottal. 
És ezzel el is érkeztünk a külföldi 
érdekeltségű cégekhez, amelyek kö-
zül ugyancsak jó néhány szerepel a 
toplistán. Ezek között kell megem-
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CSAk kéT EzERnél Több AlkAlMAzOTTAT

Az Ikos a legnagyobb

> A nagy havazás egymilliárd eurós 
veszteséget okozhat a romániai gazda-
ságnak. A veszteség abból származik, hogy 
a szokatlanul bőséges havazás miatt az or-
szág déli felében minden gazdasági tevé-
kenység megbénult. A Ziarul Financiar 
szerint egy februári hét alatt átlagban 2 
milliárd euróval nő a nemzeti össztermék, 
amiből 800-900 millió euró az exporttevé-
kenységből származik. A szélsőséges időjá-
rás miatt ennek csak a felét exportálták. 
Az áruszállítóknak 600 millió eurós vesz-
teségük keletkezett a rossz idő miatt, mert 
az elmúlt hetekben a déli országrészen sok 
közúton, vasútvonalon és a Dunán nem 

lehetett közlekedni. A rendkívüli helyzet-
re való tekintettel módosítani fognak az 
idei gazdasági növekedési előrejelzésen.

> Csúszhatnak a magyarországi IMF-
tárgyalások. Londoni elemzők szerint 
márciusban kezdődhetnek meg, és csak 
májusban fejeződhetnek be a magyar kor-
mány és az IMF/EU-delegáció közötti tár-
gyalások. A Barclays Capital közgazdászai 
szerint a magyar kormány elkötelezte ma-
gát a tárgyalások végigvitele és a majdani 
program végrehajtása mellett. A ház londo-
ni szakértői ezzel együtt is „nehéz és elhú-
zódó” tárgyalássorozatra számítanak, mivel 

véleményük szerint a kormány jórészt elé-
gedett a hivatali ideje alatt eddig érvényesí-
tett gazdaságpolitikával, és „a lehető legke-
vesebb változtatásra” törekszik. A Barclays 
Capital elemzői szerint ez azt jelenti, hogy 
a felek esetleg csak több tárgyalási forduló 
után jutnak egyezségre. Gárgyán Eszter, 
a Citibank elemzője a Portfolio.hu-ban 
elmondta, hogy a korábban beharango-
zott március végi, április eleji időponthoz 
képest jelentős csúszással kell számolni, 
ugyanis a két fél néhány kérdésben további 
egyeztetésre kényszerül. Szerinte a legna-
gyobb ellentét a jegybanktörvény kapcsán 
lehet, mivel a kormány ragaszkodik a jegy-

bankelnökre is vonatkozó fizetési plafon-
hoz és a parlamenti eskütételhez. További 
csúszást okozhat az is, hogy az Európai 
Központi Bank (EKB) más kritikáit 
(a monetáris tanács kibővítése, új jegy-
banki alelnök kinevezése) nem vonták be 
a kötelezettségszegési eljárás alá, de ezek is 
szükségesek lehetnek a monetáris politika 
teljes függetlensége miatt, és ezért az Euró-
pai Unió is kérheti ezeknek az ügyeknek a 
felülvizsgálatát. Az elemző szerint az EU 
erősebb politikai nyomást akar gyakorol-
ni a kormányra, annak érdekében, hogy a 
kormány újabb gesztusokat tegyen  a hiva-
talos tárgyalások elindulása előtt.hí
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A legtöbb alkalmazottat a Hargita megyei cégek közül a Romaqua Group foglalkoztatja, ám ezek nagy része nem a megyében dolgozik
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lítenünk mindenekelőtt a kereske-
delmi üzletláncokat, a Kauflandot, 
a Carrefour-t, a Metrót, a Reál hi-
permarketet stb. Ezek mindegyi-
ke több mint 5700 alkalmazottat 
foglalkoztat, de nem egy helyen, 
s ilyenképpen a munkáltató úgy-
mond eltávolodik a munkavállaló-
tól, mert egy adott helységben van 
az előbbi székhelye, de a munkavég-
zés az ország számos megyéjében. 
Ilyen körülmények között pedig 
területi megoszlás tekintetében ne-
héz pontos képet alkotni egy adott 
megye vagy egy adott helység mun-
kavállalói számáról. A statisztikai 
módszertan szerint ugyanilyen vo-
natkozásban bizonyos együtthatók 
alapján „visszaosztásra” kerül sor, s 
ilyenképpen állítólag megyei szin-
ten is tükröződik a más megyékben 
található munkáltatók alkalmazá-
sában lévő, de egy adott megyében 
foglalkoztatott személyek száma. 
Így van ez a már említett üzletlán-
cok, a kereskedelmi bankok stb. ese-
tében is. (Amúgy a megyénk mun-
káltatói esetében is van egy ilyen 
helyzet, annak ismertetésére majd 
visszatérünk.)

Elbocsátások 
a húsz „nagynál”
A húsz nagy munkáltató ál-

tal foglalkoztatott alkalmazottak 
számának alakulása tekintetében 
elmondható, hogy az elmúlt esz-
tendő során majd mindegyikük 
leépítést eszközölt, így például a 
Romsilva, a CFR Rt., az Országos 
Kőszén Kereskedelmi Társaság 
mintegy 1000–1500 alkalmazott-
ját bocsátotta el. Kivételt képez a 
Dedeman áruházlánc, amely 2011-
ben országszerte újabb üzleteket 
nyitott meg, s ezzel párhuzamosan 
közel 1250 fővel gyarapította alkal-
mazottainak létszámát. A terjesz-
kedés, a beruházáseszközlés, vala-
mint az újabb egységek megnyitása 
azonban nem mindig eredményezi 
a létszám gyarapítását. Ilyen vonat-
kozásban érdekes példaként említ-
hetjük meg a Kaufland üzletláncot, 
amelynek megyénkben is három 
nagy áruháza van. Nos, ez a keres-
kedelmi cég az elmúlt esztendőben 
annak ellenére, hogy 12 új áruházat 
nyitott meg országszerte, alkalma-
zottai számát közel ezerrel csökken-
tette. Így, míg 2010 végén az egy 
áruházra jutó átlaglétszám 172 főt 
tett ki, a tavaly az 129-re csökkent. 

Ez részben annak tudható be, hogy 
2011-ben módosították, pontosab-
ban csökkentették áruházaik nyit-
vatartási időtartamát. De a cég ille-
tékesei arra is hivatkoznak, hogy az 
általuk foganatosított intézkedések 
révén lehetővé vált a hatékonyabb 
és gazdaságosabb munkaerő-ki-
használás.

Arra már utaltunk, hogy az 
ország húsz nagy munkáltató-

ja az alkalmazottaknak közel 6 
százalékát foglalkoztatja. Ennek 
kapcsán azt is megjegyeznénk, 
hogy egy nemrégiben készült ta-
nulmány szerint az 50 főnél ki-
sebb létszámú cégeknél az ország 
összalkalmazottainak 24 százalé-
kát foglalkoztatják, az 50–249 fős 
létszámú cégeknél 23 százalékot, 
a 250 főt meghaladóknál pedig 
53 százalékot. 

Az energiAfűz is felkerül 
A támogAtott kultúrák rAngsorábA

Márciusra ígérik 
az energianövény-

törvényt
Akár hektáronként 2500 euró körüli támogatásban is 
részesülhetnek az energianövény-termesztéssel foglal-
kozó gazdák, vállalkozók. Az energianövény-termesztési 
jogszabály parlamenti szavazására ugyanis – mint Antal 
istván udvarhelyszéki képviselőtől, a törvény egyik beter-
jesztőjétől megtudtuk – még márciusban sor kerül.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Több mint ötévnyi halogatás után, második nekifu-
tásra márciusban végre a szakbizottságon átmenve is 
törvényhozási végszavazás alá kerülhet az energianö-

vények termesztését és a hozzá kapcsolódó támogatásokat sza-
bályozó jogszabály – mondta el lapunknak Antal István par-
lamenti képviselő, az alsóház energianövény-törvény részleteit 
tárgyaló ipari és szolgáltatási szakbizottságának tagja.

„Az első energianövény-jogszabálytervezetet Kelemen Atil-
la kollégámmal közösen öt évvel ezelőtt nyújtottuk be, amit vi-
szont 2009-ben az akkori PDL–PSD kormány mezőgazdasági 
és erdészeti minisztere vágott el, azzal az indoklással, hogy ne árt-
suk mi ebbe bele magunkat. 2010-ben az energianövények ter-
mesztésének támogatására új jogszabálytervezetet dolgoztunk 
ki, amit 2011-ben a szenátus jóvá is hagyott. A jogszabály jelen-
leg az ipari és szolgáltatási szakbizottság előtt van, amelynek én 
is tagja vagyok, és amit több mint valószínű, március folyamán 
véglegesíteni is fogunk” – mondta el Antal. Az udvarhelyszéki 
honatya szerint az energianövény-törvény elfogadási folyama-
tának gyorsításához jelentősen hozzájárul az is, hogy a kultúra 
iránt az elmúlt két esztendő alatt – a biomassza alapú zöld-ener-
giatermelés részeként – egyre nagyobb befektetői, feldolgozói 
érdeklődés mutatkozik. „De ugyancsak a bizottságunk előtt van 
a korábban sürgősségi kormányrendelettel módosított 220-as 
törvény is, mely az újrahasznosítható zöldenergia-forrásokkal 
foglalkozik, abban a formában, amelyet immár Brüsszel is el-
fogadott és jóváhagyott. Az én meglátásom szerint legkésőbb 
március végéig mindkét törvényt sikerül elfogadtatni a plénum-
mal” – magyarázta a képviselő. Kedvcsinálóként elárulta, hogy 
a bizottság előtt levő jogszabálytervezet jelenlegi olvasatában 
hektáronként közel 2000–2500 euróval támogatná az energia-
fűz-termesztőket.  

Hozzátette, a jogszabály értelmében 2016-ig biztosan meg-
marad a kevesebb mint 10 megawatt megújuló energiát termelő 
erőművek zöld-értékjegyes támogatása. Így a környezetvédelmi 
minisztérium által kibocsátott zöld-bizonylatot továbbra is az 
erre szakosodott piacokon értékesíthetik a megújuló-energiát 
termelő cégek. „Az energianövény-törvény elfogadása nekem is 
személyes ambícióm. Immár négy esztendeje, három helységben 
nekem is van egy-egy kisültetvényem, amivel be akarom bizo-
nyítani a vidéken lakóknak, hogy az energiafűz-termesztéssel 
igenis érdemes foglalkozni. Az olyan vizenyős területeken, ahol 
mással nem érdemes próbálkozni, energiafűzzel értelmesen le-
het gazdálkodni. Mára már saját dugvánnyal is próbálkozom, 
főként, hogy az elmúlt négy esztendő alatt számos tesztet vé-
geztem a kultúrán, a földtulajdonság, a vízellátás és időjárási kö-
rülményeknek való ellenállás szempontjából is. Nem titkolom, 
magánszemélyként én is komolyabban szeretnék majd ezzel fog-
lalkozni” – sorolja az udvarhelyi honatya.
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foglAlkoztAtó cég vAn A megyében

Hargita megyei munkáltató

hargitanépe

Gazdaság

Melyek a legnagyob Hargita megyei munkáltatók?

Hargita megyében az alkalmazotti jogállású személyek száma az elmúlt 
három esztendő során iramosabban csökkent, mint országos viszony-
latban. A 2009-es esztendő végén a statisztikai jelentésben még 64 824 
alkalmazott szerepelt, az elmúlt esztendő novembere végén már csak 62 
887, ebből mintegy 1150 a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodás-
ban, több mint 26 000 az iparban és az építkezésben és 35 500 a külön-
böző szolgáltatási szektorokban. Úgynevezett nagy munkáltató a me-
gyénkben nemigen van. Mondjuk ezt, mert nincs olyan cég, amelynek 
alkalmazottai száma meghaladná a 2000-et. Mintegy huszonegy évvel 
ezelőtt több ilyen is volt, de az egykori jelentős cégeknek nem sikerült 
talpon maradniuk, illetve azokat nem mentette meg a magánosítás fo-
lyamata, s ma már fehér hollónak számít az olyan kereskedelmi társaság, 
amely ezernél több főt foglalkoztat. Az első helyre a borszéki Romaqua 
Group kívánkozik, amely alkalmazottainak száma 1900 körül van. Ám 
a maga nemében egy sajátos esettel állunk szemben, ugyanis e cég alkal-
mazottainak nagy többségének munkahelye nem Hargita megyében 
van. A részvénytársaságnak a borszéki ásványvíztöltödén kívül egységei 
vannak a Prahova megyei Buşteni-ben (ahol a Giusto és a Cola Quick 
üdítőket palackozzák), a Maros megyei Gödemesterházán (ahol a Stân-
ceni ásványvizet palackozzák), sörgyára Szászsebesen (Albacher) és Bu-
karestben (a Metropolitan kávéforgalmazás). Ilyenképpen a Borszéken 
foglalkoztatott alkalmazottak száma csak egy töredékét jelenti az össz-
létszámnak. Nem így viszont a székelyudvarhelyi ruhaipari cégnek, az 
Ikos-Conf Rt.-nek, amely alkalmazottai száma az elmúlt esztendőben 
1200–1300 között mozgott, s mindegyiküket ott helyben foglalkoztat-
ták. E két céggel le is zártuk azok sorát, amelyek 1000-nél több személyt 
foglalkoztatnak. Egyébként ezen cégek száma 2011-ben eggyel csök-
kent. 81–1000 főt foglalkoztató cég kettő van, ezek közül az első helyre 
kívánkozik a székelyudvarhelyi Norada Rt., amely alkalmazottai száma 
megközelíti a 900-at. 601–800 főt foglalkoztató cég egyetlen van, 401–
600-at foglalkoztató hat, 201–400-at pedig tíz. A 200-nál kevesebb főt 
foglalkoztató cégek tekintetében az elmúlt másfél esztendő során ér-
dekes jelenség következett be, nevezetesen csökkent azok száma, olyan 
értelemben, hogy azok közül sok átkerült a tíznél kevesebbet foglalkoz-
tatók közé. Ami jellemző, az két kategória: a 100 és 300-at foglalkoztató 
cégek részaránya, valamint a tíznél kevesebb főt foglalkoztató cégek rész-
aránya. Utalnunk kell arra is, hogy megyénkben viszonylag jelentős az 
engedélyezett magánszemélyek és a családi vállalkozások száma, de ezek 
az esetek túlnyomó többségében nem jelennek meg munkáltatói minő-
ségben, lévén, hogy nincsenek alkalmazottjaik. Az újabb jogszabályok 
ugyan lehetővé teszik az engedélyezett magánszemélyek (PFA) számára 
is munkaerő alkalmazását, de ezzel a lehetőséggel egyelőre megyénkben 
kevesen éltek. Nagyvonalakban hasonló a helyzet az egyéni vállalkozá-
sok (I.I.) tekintetében is, amelyek, ha alkalmaznak is, csak meghatáro-
zott időre kötnek – főleg az építkezésekben – munkaszerződéseket. És 
még egy Hargita megyei érdekesség: a nagy, illetve viszonylag jelentős 
munkáltatók zöme a konfekcióiparból kerül(t) ki.

> Egyre több elbocsátást terveznek a 
magyar cégek. A K&H kkv-bizalmiindexe 
szerint egyre több magyar cég tervez elbo-
csátásokat a kkv-szektorban. A K&H köz-
leménye szerint egy vissza nem térítendő 
támogatás segítheti a kkv-ket. A legfris-
sebb munkaerő-piaci adatok valamelyest 
javulást mutatnak a foglalkoztatottak 
számának emelkedését illetően, a továb-
bi bővülést azonban erősen beárnyékol-
ja, hogy több felmérés, köztük a K&H 
kkv-bizalmiindex-kutatás eredménye is 
azt mutatja, hogy a magyarországi kkv-k 
egyre nagyobb mértékben terveznek el-
bocsátásokat – mondta el Németh László, 

a K&H kkv marketingfőosztály vezetője. 
A K&H által küldött sajtóközlemény 
szerint ezt a szándékot ellensúlyozhatja 
a kifejezetten kkv-knek szóló, munka-
helyteremtő beruházások támogatását 
célzó pályázat, amelyet a napokban írt 
ki a Nemzetgazdasági Minisztérium. A 
mikro-, kis- és középvállalkozások szá-
mára igényelhető vissza nem térítendő 
támogatásra azok a kezdő vagy már mű-
ködő vállalkozások pályázhatnak, ame-
lyek idén november 30-ig legalább két 
új munkahelyet hoznak létre, és azokat 
a pályázat feltételeiben megadott mini-
mum határidőig meg is őrzik. A pályázat 

benyújtásakor 25 százalékos önerő igazo-
lása szükséges, valamint további fontos 
feltétel, hogy a pályázó kkv idén minden 
érintett alacsony jövedelmű munkaválla-
lója bérét megemelte a jogszabály alapján 
elvárt módon. Habár a kkv-k döntő sze-
repet játszanak a foglalkoztatásban, a le-
építésben és munkaerő-felvételben gon-
dolkodó vállalkozások egyaránt főként 
4 fő alatti elbocsátást, illetve bővülést 
terveznek. A már két alkalmazott után 
igényelhető pályázat így fontos szerepet 
játszhat abban, hogy ne induljon el egy 
újabb elbocsátási hullám a kisvállalkozá-
sok körében – áll a közleményben.hí
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Innovatív egészségügyi eljá-
rással bővült a Gyulafehérvári 
Caritas Otthoni Gondozói Szol-
gálata által nyújtott szolgálta-
tások köre: távdiagnosztikai 
EKG-készülékkel otthon is el-
végezhető lesz a kivizsgálás és 
az eredmények kiértékelése. 

HN-információ

AGyulafehérvári Caritas 
Otthoni Gondozói Szol-
gálata tulajdonában levő 

új EKG-készülék az adatokat saját 
memóriájában rögzíti. Az adatokat 
telefonon egy speciális szoftverhez 
továbbítják, a dekódolás után pedig 

a bukaresti Elias kórház kardioló-
gus szakorvosai értelmezik, majd 
elektronikus levél formájában leg-
később 15 perc múlva visszaküldik, 
szakorvosi javaslattal együtt. 

Az új EKG-készülék, a 
HeartView súlya mindössze 140 
gramm, így az Otthoni Gondo-
zói Szolgálat munkatársai köny-
nyen magukkal tudják vinni a 
betegekhez. 

Fehér, Maros, Hargita és Ko-
vászna megyében egyelőre összesen 
húsz készülék áll a betegek rendel-
kezésére. Az igények függvényében 
azonban lehetőség van az eszköztár 
bővítésére is – áll a Gyulafehérvári 
Caritas közleményében. A készülék 
szakszerű kezelését a Caritas szak-
ápolói kétnapos bukaresti képzés 
során sajátították el.

A távdiagnosztikai EKG-ké-
szülékkel a Gyulafehérvári Caritas 
Otthoni Gondozói Szolgálata el-
sősorban azokon a vidéki, falusi 
betegeken szeretne segíteni, akik 
számára nehézséget jelent ezek-
nek a vizsgálatoknak az elvégzése.

A tervek között szerepel újabb, 
a betegek távmonitorizálását, -di-
agnosztizálását elősegítő szolgál-
tatások indítása is (pl. vérnyomás, 
testsúly kiértékelése), növelvén 
ezáltal a beteg biztonságérzetét.

A telemedicina bevezetésével 
csökkenteni lehet a kórházi ki-
vizsgálások számát, a kórházi ke-
zelések utáni visszarendeléseket, 
a várólistákat orvosi kezelésekre, 
ezáltal pedig pénzt spórolhatnak 
meg a betegek (közlekedés, elem-
zés, konzultáció költségei) és a 
szolgáltatók (orvos, klinika, kór-
házi költségek) egyaránt.
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NEm tudtáK EliNdítaNi a fűtéSt a művElődéSi házbaN

Mégis elmaradt az előadás

Körkép

A HeartView csak 140 grammot nyom. Kézben tartott szívproblémák illusztráció

bár sikerült megállapodnia a 
Gos commal a csíkszeredai Szak-
szervezetek művelődési házának 
a fűtésszolgáltatás ideiglenes 
beindításáról, a múlt hét végére 
tervezett Gruppen-hecc-kabaré-
előadások elmaradtak. az elfa-
gyott vezetékek miatt ugyanis 
nem sikerült kifűteni az épületet.

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

Szombaton hajnali négy óráig 
dolgoztunk a Goscom mun-
kásaival, hogy elindítsuk a 

fűtést a művelődési házban, de nem 
jártunk sikerrel – mondta lapunk-
nak Szederjesi Ferenc, a csíkszeredai 
Szakszervezetek Művelődési Házá-
nak igazgatója. 

Amint arról pénteken beszámol-
tunk, többszöri egyeztetés után si-
került a művelődési ház vezetőjének 
megállapodnia a távhőszolgáltatóval 
abban, hogy a szolgáltatás előzetes 
kifizetése mellett a hétvégére kifűtik 

az épületet, hogy megtarthassák ott 
a marosvásárhelyi Gruppen-Hecc 
társulat előadásait. Ez nem sikerült, 
ugyanis a felhalmozott adósságai 
miatt immár egy éve központi fű-
tés nélkül működő művelődési ház 
alagsorában a vezetékek elfagytak, 
és a kiolvasztásukra tett kísérletek 
mind kudarcba fulladtak – így az 
épületben a fűtést nem tudták elin-
dítani. Előzetesen mintegy 1300-an 
váltottak jegyet a kabaréelőadásokra, 
ők a jegyük árát naponta 11-től 13 
óráig a művelődési ház pénztárában 
visszaigényelhetik.

Ami a kultúrház további sorsát 
illeti, Szederjesi Ferenc azt mondta, 
felhagy a téli időszakban az előadá-
sok szervezésére tett próbálkozások-
kal, a művelődési ház nyári intéz-
ményként fog működni. Az épület 
fűtése a télen ugyanis havi 50-60 ezer 
lejbe kerülne, ezt az összeget pedig 
egy önfenntartó, kulturális rendez-
vényeknek otthont adó intézmény 
nem tudja előteremteni. Túl hideg van a már egy éve kifűtetlen művelődési házban. Inkább nyári előadásokat tűznek műsorra fotó: balázs árpád

hIrdETésEk

ingyenes szakképesítési tanfolyamok 
vidéki munkanélkülieknek

Az Európai Szociális Alap támogatásával a Laguna Group Kft. és az ASFP az alábbi 
ingyenes szakképesítési tanfolyamokat indítja Hargita megyében:

• hegesztő (sudor) • Gyergyószentmiklós;
• darukezelő, ISCIR-jogosítvánnyal (macaragiu) • Székely udvarhely;
• számítógép-kezelő (competenţe informatice) • Csíkszereda, Szé kely udvarhely;
• angol nyelvtanfolyam (comunicare în limba engleză) • Csíkszereda, 
  Székelyudvarhely, Maroshévíz;
• kereskedelmi dolgozó – eladó (lucrător în comerţ) • Csíkszereda.

Részletes tájékoztatás: 0266–312014 • 0724–235258 • 0744–646550.
Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural, Regiunea Centru • POSDRU/110/5.2/G/87159

Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

InvEStEştE în OamEnI!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Új műSzErEKEt KapOtt a CaritaS OtthONi GONdOzói SzOlGálata

EKG-vizsgálat otthon 
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Majd a körmödre nézek – is-
mert a mondás, ami azt fejezi 
ki, hogy vizsgáljuk, vajon min-
den rendben van-e. De az sem 
árt, ha mi magunk nézünk oly-
kor körmeinkre. Hogy miért? 
Mert a körmök árulkodnak, 
kézen és lábon. Sok minden-
ről. Tulajdonosuk ápoltságáról, 
gondozott megjelenéséről, és 
egészségéről is.

„Mutasd a körmöd, 
meg mondom ki 
vagy” – fűzi to-

vább a gondolatsort Róth Éva, aki 
elismert szaktekintély a magyar-
országi „köröm szakmában”, mint 
gyakorló gyógypedikűrös.

A köznapi ember keveset tud 
saját körmeiről – mondja. Legfel-
jebb a jó megjelenés egyik fokmé-
rőjének tekintik, hogy rendben 
legyenek a körmeik kézen és lá-
bon, és ha már zavaró a látvány, 
korrigáltatják a durva hibákat.

Mi is a köröm? Erről sem tu-
dunk sokat. Ez az elszarusodott 
fehérje anyagú képződmény nem 
véletlenül nőtt ujjaink végére, egy-
részt védő szerepe van, másrészt a 
tapintásban van feladata. A köröm 
alakja, színe, állagának megválto-
zása fontos jelzés az orvos számára, 
egészségünk tükrének is tekinthe-
tő. A köröm különféle elszínező-
dése májbetegségre vagy szív- és ér-
rendszeri zavarokra is utalhatnak.

De nemcsak színbeli, alakbe-
li elváltozások is előfordulnak, a 
két körömszél kanálszerű felhaj-
lása például vashiányra utal, ha 
domború a köröm felszíne, szív és 
tüdő, légzőszervi okok állhatnak 
a háttérben, az apró fehér pontok 
pikkelysömört jeleznek.

A köröm viszonylag gyorsan 
növekszik, ideális esetben hetente 

egy millimétert, leggyorsabban a 
kéz középső ujján.

Figyelni kell 
a körömbetegségekre
Külső behatásra a körömlemez 

elvékonyodhat és haránt irányú 
barázdák jelennek meg rajta. A 
kiváltó ok fertőző vagy krónikus 
betegségre utal, de oka lehet egy-
szerűen a helytelen körömápolás 
is. Éppen ezért Róth Éva szerint 
jó, megbízható gyógypedikűrösre 
mindig szükség van, aki az orvos 
partnere, és közvetítő szerepe is 
van páciens és szakorvos között. 
Mert körömbetegségek esetén se-
bész, bőrsebész, bőrgyógyász, bel-
gyógyász, sőt még pszichológus, 
esetleg természetgyógyász közre-
működésére is szükség lehet.

Néhány példa a leggyakrab-
ban előforduló körömbetegségek 
közül: körömágygyulladás, ez a 
körmök szélén kialakuló fertőzés 
következménye. A bőr berepedé-
se tartós irritáció – szűk, kényel-
metlen cipő viselés – következ-
ménye. A duzzadt köröm alatt 
megtelepednek a baktériumok és 
gombák, fájdalmas fertőzéseket 
okozva.

A benőtt köröm olyan elválto-
zás, mikor a köröm a kéz vagy láb 
irányába nő, tehát rendellenesen, 
vagy a köröm mellett a bőr gyor-
sabban nő és beborítja a köröm 
egy részét is. Főként akkor kezd 
fájni, ha a körmöt nyomás éri, 
ilyenkor akár gennyes hólyagok is 
kialakulhatnak.

Leggyakrabban előforduló kö-
römbetegség a gombásodás. Sok 
minden okozhatja, a cukor- és 
érrendszeri betegségektől kezd-
ve a közös zuhany használatáig. 
Látványos jelei vannak, a köröm 
megvastagszik és elszíneződik, 

alatta törmelékes anyag halmo-
zódik fel. A körmöt megtáma-
dó gombák rendkívül sokfélék, 
gyógyításuk alapja a fertőző 
gombafajta azonosítása. Klinikai 
tünetei is változatosak. A gomba 
olyan enzimet termel, amely meg-
emészti a körömben lévő keratint, 
ezáltal megváltozik a köröm szer-
kezete, és a körömlemez elválik a 
körömágytól. A cipő rendszerint 
nyomja az így megvastagodott 
körmöt, fájdalmat és gyulladást 
okozva. Ez az állapot az otthoni 
körömápolást szinte lehetetlenné 
teszi. A gombás fertőzések ma 
már jól, eredményesen kezelhe-
tők különféle külsőleg alkalma-
zott szerekkel és szájon át beve-
hető gyógyszerekkel is. A fertőzés 
megszűnése után ép köröm nő, de 
a visszafertőződés veszélye fennáll 
a higiéniai követelmények be nem 
tartása, vagy szűk, nem megfelelő 
cipő használata esetén.

Igen fájdalmas a tyúkszem, 
valamint a különböző bőrkemé-
nyedések, melyek következtében 
a felhámréteg egy idő után elsza-
rusodik, és a talpon lévő reflex-
zónák nem tudnak megfelelően 
működni.

A körömrágás sokakat érintő 
rossz szokás, ami mögött általá-
ban szorongás, félelem, stressz 
húzódik meg. Leszoktatáshoz rá-
gógumit vagy műkörmöt szoktak 
ajánlani, de legfontosabb az önfe-
gyelem, súlyos esetben pszicholó-
gus segítsége is kérhető.

A szakemberek szerint nincs 
megfelelő kultúrája a testápolás-
nak nálunk, pedig esztétikai és 
egészségügyi alapkövetelmény, 
hogy kezünkön-lábunkon rend-
ben legyenek a körmök, amelyek 
lényegében 20 saját névjegyet jel-
képeznek.

Nemcsak az ápoltság, hanem az egészség fokmérője is lehet a szép köröm illusztráció

Csirkefarm. Innen származnak a húgyúti fertőzéseket okozó baktériumok? 

EszTéTika és Egészség

Névjegykártya: a köröm
HiV-rEziszTEns afrikai nők 

Segítség 
a vakcinakutatásban

a csirkékTől jön az E-coli?

Húgyúti fertőzések 
szárnyasoktól

hargitanépe

a HiV-vírus átadását tanulmá-
nyozva jöttek rá kanadai kuta-
tók, hogy az afrikai, szexből élő 
nők között vannak, akik termé-
szetes úton ellenállóak a vírus-
sal szemben. a megállapítás 
módosíthatja a megelőzésre 
irányuló erőfeszítéseket.

Úgy találták a Montreali 
Egyetem kutatói, hogy 
az érintett nők védett-

ségüket egy szokatlanul gyenge 
hüvelyi immunválasznak köszön-
hetik. Mint Michel Roger kutatás-
vezető közleményében írta, a világ 
ezen részén a HIV-fertőzések 60 
százaléka nőket érint, amely arány 
ráadásul folyamatosan növekszik. 
Vannak azonban az itt élők között 
olyanok, akik veleszületetten re-
zisztensek a vírussal szemben.

Tanulmányukban Beninben és 
Zimbabwéban élő nőket követtek 
nyomon 15 éven keresztül. Kide-

rült, hogy a természetes úton védett 
nők hüvelyében lévő immunsejtek a 
HIV-vírussal való találkozáskor ke-
vesebb gyulladást jelző molekulát 
termeltek, mint a megfertőződött 
nők sejtjei. Bár ezek a molekulák 
más fertőzéseknél általában segíte-
nek azzal, hogy aktiválják a vírust 
elpusztító T-sejteket, a HIV-vírus 
esetében más a helyzet, mert az 
a T-sejteket éppen arra használja 
fel, hogy bejusson segítségükkel az 
emberi szervezetbe. „A kevesebb 
T-sejt egyúttal kevesebb, a vírus ál-
tal felhasználható célsejtet jelent” – 
magyarázta Roger. Szerinte az ed-
digi vakcinakutatás megközelítése 
elhibázott, mert kizárólag a már 
véráramba került vírusokra össz-
pontosít. Mint írja, tanulmányuk 
megmutatta, hogy az immunvá-
lasz más a fertőzés helyén, ezért a 
belépési pontra kellene figyelni, és 
itt megtalálni a vírus gátlásának le-
hetőségét.

a húgyúti fertőzések zömét a 
csirkékben lévő E. coli bakté-
rium okozhatja, nem az érintett 
személy saját baktériumai – ál-
lapították meg kanadai kutatók.

Ahúgyúti fertőzések 85 szá-
zalékát csirkékből származó 
E. coli okozza az Egyesült 

Államok járványügyi hatósága, a 
CDC kutatóinak tanulmánya sze-
rint, amely az Emerging Infectious 
Diseases című szakfolyóirat már-
ciusi számában jelenik meg.

A fertőzéseket okozó baktéri-
umok genetikai állományát össze-
hasonlították a csirke-, disznó- és 
marhahúsban lévő E. coli baktéri-
umok génállományával, és a leg-
több esetben a csirkéből származó 
kórokozó DNS-ével találtak egye-

zést. „A csirke lehet a hordozója 
az E. colinak, amely a húgyutak 
fertőzését okozza” – összegezte a 
HealthDay című ismeretterjesztő 
portálnak Amee Manges kutatás-
vezető, a montreali McGill Egye-
tem járványtani és biostatisztikai 
tanszékének munkatársa.

Mint elmondta, aggodalmat 
kelthet az is, hogy a csirketelepeken 
túl sok antibiotikumot használ-
nak vagy nem megfelelő módon 
alkalmazzák azokat, így az E. coli 
baktériumok antibiotikumoknak 
ellenálló törzsei fejlődhetnek ki, és 
fertőzhetnek meg sok embert. Ez 
azt jelenti, hogy nemcsak a humán 
gyógyászatban, de az állattenyész-
tésben is fontos, hogy körültekin-
tően alkalmazzák az antibiotikum-
terápiákat – tette hozzá Manges.



Brassóban rendezték az elmúlt 
hétvégén az ország legnívósabb 
labdarúgó-utánpótlás torná-
ját. A megyét egy csíki és két 
udvarhelyi csapat képviselte. 
Mindhárom csapat helytállt az 
erős mezőnyben.

Hargita megyét három 
csapat képviselte a hét-
végén Brassóban meg-

rendezett labdarúgó-utánpótlás 
Indoor-kupán, amely az ország leg-
nívósabb tornája. A Csíkszeredai 
VSK és az FC Székelyudvarhely 
az U9-es, míg a Székelyudvarhelyi 
ISK az U7-es korosztályban volt 
képviselve.

A VSK-nak a sorsoláskor 
nem volt szerencséje, és a cso-
portba a tavalyi döntős Galaci 
Oţelullal, a rendező Tâmpával és 
a korosztályos országos döntős 
Marosszentgyörgyi Kinderrel ke-
rül azonos csoportba. A VSK végül 

a kvartettben harmadik lett, így a 
17–32. helyért játszott. A helyosz-
tókon minden meccsét megnyerte, 
és a 17. lett. Az udvarhelyi együttes 
viszont csoportgyőztesen került ki 
a kvartettjéből és a dobogós helye-
zésért játszott. Ám az egyenes ki-
esési szakaszban már mindhárom 
összecsapását elveszítette, és végül 
a 8. helyen zárt.

Az U7-es korosztályban ér-
dekelt Székelyudvarhelyi ISK a 
csoportjában a második helyen 
végzett a későbbi döntős Szebeni 
Interstar mögött, és így az 5–8. he-
lyért kellett játsszon. Az ISK focis-
tái végül a 6. helyen végeztek.

A torna remekül szolgálta a 
csapatok felkészülését, akik egy kis 
szerencsével még jobb eredménye-
ket is elérhettek volna.

Eredmények, U9
Csíkszeredai VSK: csoport-

ban: VSK – Galaci Oţelul 0–2, 

VSK – Brassói Tâmpa II. 2–2, 
VSK – Marosszentgyörgyi Kinder 
0–2; helyosztók, a 17. helyért: VSK 
– Brassói Steagul Roşu 2–0; VSK 
– Brassói FC 3–0; VSK – Spor ting 
Suceava 3–2. A csapat: Ráduly 
Andor, Căsăneanu Alex, Ravasz 
Ákos, Bontaş Kristóf, Albu Attila, 
Nagy Botond, Szabó Andor, Pé-
ter Gellért, János Márton, Sándor 
Raul. Edző: Incze Tibor.

FC Székelyudvarhely: csoport-
ban: Udvarhely – Galaci Junior 
3–1, Udvarhely – Brassói FC II. 
7–1, Udvarhely – Mircea Eliade 
II. 2–0; helyosztók, az 1–8. helyért: 
Udvarhely – Brassói Corona 4–5 
(büntetőkkel); Udvarhely – Galaci 
Oţelul 2–3; Udvarhely – Galaci 
Junior 0–6. A csapat: Vass Dávid, 
Ágoston Ákos, Szín Ferenc, Fiser 
Tamás, Ketesdi Nimród, Geréb Mi-
lán, Tófalvi Krisztián, Máté Tamás, 
Szakács Szilárd, Jenei Barnabás, 
Nagy Dániel. Edző: Kiss Lajos.

Eredmények, U7
Székelyudvarhelyi ISK: cso-

portban: ISK – FC Benta 4–0, ISK 
– Nagyszebeni Interstar 1–5, ISK 
– Prosport II. 3–1; helyosztók, az 
5–8. helyért: ISK – Brassói Tampa 
II. 4–2; ISK – Prosport Focşani 

3–5 (büntetőkkel). A csapat: 
Nagy Dániel, Balázs Péter, Vajda 
Roland, Szász Roland, Birtalan 
Tamás, Szfárli Hunor, Szász Dá-
vid, Szász Gergő, Béres D. Zsolt, 
Kovács Ákos, Joó Botond. Edző: 
Szabó Attila.

Sport
BrAssói indoor-kUpA

Helytálltak a megyei ifjúsági csapatok

12. oldal | 2012. február 21., keddhargitanépe

> Műkorcsolya. A hét végén Brassó-
ban rendezték meg az országos ifi műkor-
csolya-bajnokságot, továbbá az Országos 
Szövetség-kupát. A csíki sportolók remek 
eredményeket értek el. Ifi bajnokság: fiúk: 
2. Kosz Zsolt (Sportklub); lányok: 3. 
Nagy Anita (ISK); Szövetség-kupa: csapat: 
1. ISK; Nagy Novice B: 2. Bakcsi Anita; 
Novice B: 1. Kenéz Zselyke, 5. Catana 
Ana, 8. Forró Fanni; Novice B, fiúk: 2. 
Forró Dániel, 3. Bajkó József; kadett, lá-
nyok: 1. Ureche Andrea, 6. Stoica Krisz-
tina, 14. Stanciu Ana, 18. Silló Bíborka; 
kadett, fiúk: 2. Ravasz Balázs; gyerek, lány: 
11. Ravasz Ágnes, 12. Hajdú Boglárka.

> Kosárlabda. Piteşti gárdája nyerte 
meg a férfikosárlabda Románia-kupát, 
miután a Bukarestben megrendezett 
Final-Fourban előbb a Bukaresti CSM-t, 
majd a döntőben a Temesvári BC-t verte. 
Férfikosárlabda Románia-kupa: elődöntő: 
Temesvári BC – Nagyváradi VSK 77:74, 
BCM Piteşti – Bukaresti CSM 78:71; a 
3. helyért: Nagyvárad – Bukarest 77:74; 
döntő: Piteşti – Temesvár 91:78.

> IFFHS. A magyar bajnokság a 27., 
míg a román a 15. a labdarúgás történeté-
vel és statisztikájával foglalkozó szervezet, 
az IFFHS európai bajnokságokat rang-

soroló, 21. századra vonatkozó listáján. 
A rangsor: 1. Anglia 12 619 pont, 2. Spa-
nyolország 12 314, 3. Olaszország 11 513, 
4. Németország 10 115, 5. Franciaország 
9645, 6. Hollandia 8039, 7. Portugália 
7703, 8. Belgium 6776, 9. Görögország 
6775, 10. Törökország 6774.

> Bajnokok Ligája. További két mér-
kőzéssel folytatódnak a labdarúgó Bajno-
kok Ligája nyolcaddöntőinek mérkőzései. 
Ma 19 órától a CSZKA Moszkva hazai 
környezetben fogadja a Real Madrid gár-
dáját, míg 21.45-kor a Napoli a Chelsea 
együttesét látja vendégül. Az előbbi ösz-

szecsapást a Dolce Sport 1, míg utóbbit a 
TVR1 közvetíti élőben.

> Labdarúgás. Bejelentette visszavo-
nulását Frank Rost, a német élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságban szereplő Werder 
Bremen, Schalke és HSV Hamburg ko-
rábbi kapusa. A 38 esztendős kapuvédő 
legutóbb a New York Red Bullst erősítette. 
Rost 2002 márciusában akciógólt szerzett a 
Hansa Rostock elleni bajnokin, ezzel Jens 
Lehmann után a Bundesliga történetének 
második kapusa lett, aki akcióból talált 
az ellenfél hálójába. Rost több mint 400 
Bundesliga-mérkőzésen lépett pályára.hí
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A korosztályában 6. helyezést elért Székelyudvarhelyi ISK

MindAnnyiUnk EgészségérE síMArAton

Több mint százan a maratonon
Február 18-án immár huszonki-
lencedik alkalommal szervezte 
meg Hargitafürdőn a Hargita Me-
gyei ifjúsági és sportigazgatóság 
a Hargita Megyei sí- és Biatlon-
szövetséggel közösen a Mindany-
nyiunk Egészségére elnevezésű 
téli sífutómaratont. 

Idén is megrendezték a több év-
tizede rendszeresen februárban 
zajló símaratont. A Mindannyi-

unk Egészségére elnevezésű tömeges 
sífutóversenyt az idén már 29. al-
kalommal szervezte meg a Hargita 
Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság 
a Hargita Megyei Sí- és Biatlon-szö-
vetséggel közösen. A maratonra a 
leigazolt sportolók mellett amatőr 
versenyzők is szép számban képvisel-
ve voltak. A férfi és női egyéni össze-
tett mellett 11 kategóriában díjazták 
a győzteseket – 10 év alattiak, 11–12 
évesek, 13–14 évesek, 15–16 évesek, 
17–20 évesek, 21–30 évesek, 31–40 
évesek, 41–50 évesek, 51–60 éve-
sek, 61–65 évesek, 65 év fölöttiek –, 
ugyanakkor különdíjakat is osztot-
tak a szervezők.

Eredmények
Nyílt verseny: fiúk: 1. Gegő Hu-

nor (Csíkdelne), 2. Fârţală Adrian 
(Gyergyótekerőpatak), 3. Sára Péter 
(Gyergyószentmiklós); lányok: 1. 
Ferencz Katalin, 2. Sára Erzsébet, 3. 
Bajkó Réka (Gyergyószentmiklós).

2002-ben születettek és fiata-
labbak: lányok: 1. Csutak Andrea 
(Hargitafürdő), 2. Petres Viktó-
ria (Csíkszereda), 3. Vass Barbara 
(Hargitafürdő); fiúk: 1. Ráduly 
Iulian Alexandru (Maroshévíz), 2. 
Sára István, 3. Sára József (mind-
ketten Gyergyószentmiklós).

2000–2001-es korosztály: lá-
nyok: 1. Darvas Zsanett (Gyer gyó-
szentmiklós), 2. Becze Hen rietta 
(Csíkszere da), 3. Kémenes Anna 
(Gyergyó szent mik lós); fiúk: 1. Ko-
vács Tamás (Csíkdelne), 2. Sára Zol-
tán Szabolcs (Gyergyószentmiklós), 
3. Mis ka Hunor (Csíkszentkirály).

1998–99-es korosztály: lányok: 
1. Kacsó Bernadett, 2. Sára Dalma 
(mindketten Gyergyószentmiklós), 
3. Tankó Edina (Csíkszereda); 
fiúk: 1. György Sándor (Gyer-
gyószentmiklós), 2. Farkas Zoltán 

István, 3. Czáka Imre (mindketten 
Csíkszereda).

1996–97-es korosztály: lá-
nyok: 1. Sára Erzsébet, 2. Bajkó 
Réka, 3. Biró Ágnes (mindhárman 
Gyergyószentmiklós); fiúk: 1. Gegő 
Hunor (Csíkdelne), 2. Kristó Nor-
bert (Csíkszereda), 3. Blénesi Márk 
(Tekerőpatak).

1992–95-ös korosztály: lá-
nyok: 1. Ferencz Katalin (Gyer gyó-
szentmiklós), 2. Főcze Bernadett 
(Gyimesközéplok), 3. Vakaria Edit 
(Gyergyószentmiklós); fiúk: 1. Fâr-
ţală Adrian (Tekerőpatak), 2. Sára 
Péter (Gyergyószentmiklós), 3. Ka-
rácsony Richárd (Csíkszereda).

1982–91-es korosztály: nők: 1. 
Ene Melánia (Csíkszereda); férfiak: 
1. Csúcs Klaus, 2. Suciu Simion, 3. 
Szép Zoltán (Csíkszereda).

1972–81-es korosztály: nők: 1. 
Horváth Annamária, 2. Rácz Zsu-
zsanna, 3. Török Láday Éva (mind-
hárman Csíkszereda); férfiak: 1. Tö-
rök Láday Károly (Csíkszereda).

1962–71-es korosztály: nők: 
1. Csúcs Mónika, 2. Fülöp Ildikó 
(Csíkszereda); férfiak: 1. Tankó 

Elemér (Gyergyószentmiklós), 2. 
Sá rig Csaba (Csíkszereda), 3. Gegő 
Mi hály (Csíkdelne).

1952–61-es korosztály: nők:  
1. Birta Melánia (Csíkszereda); férfi-
ak: 1. Csúcs András, 2. Imre István, 
3. Fénya József (Csíkszereda).

1947–51-es korosztály: nők: 
1. Iosub Lucreţia Gabriela (Csík-
szereda); férfiak: 1. Incze Zoltán 
(Csíkszereda), 2. Molnár János (Te-
kerőpatak), 3. Láday Károly (Csík-
szereda).

1946 előtt születettek: férfi-
ak: 1. Szabó József (Csíkszépvíz), 
2. Keresztes Gyula (Csíkszere-
da), 3. Borbáth István Ágoston 
(Csíkszentmárton).

Különdíjak: a leg fiatalabb 
versenyzők: Vass Barbara és Ger-
czuj Nándor (mindketten Har-
gi ta fürdő, 2004-ben születtek); 
a legidősebb versenyzők: Iosub 
Luc reţia Gabriela (Csíkszereda, 
született 1947-ben), illetve Sán-
dor István (Csíkszentsimon, szü-
letett 1933-ban); a legnépesebb 
családok: a csíkszeredai Csúcs és 
Rancz családok.

Sérüléshullám
a KK-nál

ACsíkszeredai Hargita 
Gyön  gye KK férfi-kosár-
lab dacsapata újból pályára 

lép saját közönsége előtt. A Lász lófy 
Botond vezette csíki legénység ez-
úttal a Bukaresti Dina mo együtte-
sét fogadja holnap 18 órától a helyi 
sportcsarnokban a román bajnok-
ság 22. fordulójának hétközi össze-
csapásán. A házigazdák ezúttal is 
remek játékkal szeretnének előruk-
kolni, csakúgy, mint a legutóbbi ha-
zai mérkőzésen, amikor a címvédő 
Kolozsvári U-Mobitelcónak „vért” 
kellett izzadnia, hogy a két pontot 
elvigye Csík szeredából.

A holnapi találkozón Dino 
Erceg biztosan nem fog pályára 
lépni, míg Vlad Pora megfázással 
küszködik, így az ő játéka is még 
kérdéses. A korábbról sérült Ja-
kab Krisztián, illetve a legutóbbi 
találkozón bokasérülést szenvedő 
Ashley Champion játékvállalása 
ma fog eldőlni.

A két gárda legutóbb a 7. 
for dulóban találkozott, akkor 
a Dinamo, Bukarestben, 76:67 
arányban győzte le a csíkszeredai 
együttest.



lakás
ELADÓ Szelterszen téliesített hét-

végi ház (nappali, konyha, fürdő, kam-
ra és három szoba az emeleten), 12 
ár rendezett területtel. Telefon: 0744–
537628, Székelyudvarhely.

jármű
ELADÓ Tusnádon 2005-ös évjára-

tú Dacia Logan Laureate 1.6 benzines, 
metálkék színben, sötétített ablakok-
kal, fullextrás. Irányár: 3000 euró, 
alkudható. Telefon: 0734–184951, 
0757–719128. (21348)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Golf IV., Euro 4-es, frissen behozva, 
kevés illetékkel, nagyon jó, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, tetőablak, klíma, négy légzsák, 
négy elektromos ablak, elektromos tük-
rök, állítható kormány, kipörgésgátló, 
központi zár távirányítóval. Vállalok 
bármilyen tesztet. Irányár: 3350 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6, benzines, hétszemélyes, 
Euro 4-es, frissen behozva, kevés ille-
tékkel, nagyon szép állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, nyolc légzsák, elektro-
mos ablakok, elektromos tükrök, köz-
ponti zár távirányítóval, téli gumikkal, 
légkondival. Vállalok bármilyen tesz-
tet. Irányár: 3650 euró. Beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ 2004-es évjáratú, frissen 
behozott, 4 ajtós Daihatsu Cuore új téli 
gumikkal, 48 000 reális km-ben, első 
női tulajdonostól, 3,8–4,5 l/100 km fo-
gyasztással, sérülésmentes állapotban. 
Ára illetékestől: 2500 euró. Beszámítok 
bükkfarönköt. Telefon: 0722–342429.

ELADÓ 2000-es évjáratú, kétsze-
mélyes Ford Focus 1.8 TDi, 90 LE-s 
motorral, frissen behozva, kitűnő ál-
lapotban, valamint Suzuki Vagon R+, 
négyhengeres motorral, 60 LE, 115 000 
km-ben. Irányár: 1650 euró. Beszámí-
tok öreg autót. Telefon: 0758–898989, 
0722–342429. (21218)

ELADÓ U 650-es traktor kitűnő ál-
lapotban – 15 500 lej; Leyland 70 LE – 
15 500 lej; Renault 35 LE – 12 500 lej; 

Massey Ferguson 45 LE – 13 000 lej. 
Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2000-es évjáratú Daewoo 
Tico jó állapotban, 2012-ben érvényes 
műszakival. Irányár: 1000 euró, alkud-
ható. Telefon: 0745–854095.

vegyes
ELADÓ Yamaha PSR 9000 szinteti-

zátor. Telefon: 0753–500305.

ELADÓK nagytestű belga, magyar 
tarka, egyéves bak és nőstény nyulak. 
Telefon: 0740–033744, Szentegyháza.

ELADÓ Erdély nagy története (I–III. 
kötet) 145 lejért, Bánffy Miklós: Erdély 
trilógia, 95 lejért; S. Meyer: Napfo-
gyatkozás (Eclipse) 45 lejért. Telefon: 
0752–301914, Székelyudvarhely.

ELADÓ csempekályha lebontás 
előtt Csíkszeredában. Telefon: 0743–
169703.

ELADÓ takarmánynak való ap-
róburgonya. Telefon: 0744–693820, 
0266–372236. (–)

ELADÓ BM-Volvo S-280 kombájn, 
valamint hármas kis eke. Telefon: 
0720–926806. (21349)

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 DT 1010 homlokrakodó 
traktor, rendsodró – 2,7 m, forgatógép 
– 4 m, vetőgép – 2,4 m, frézer – 2,4 
m, gabonafelfúvó. Telefon: 0745–
016132. (21333)

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

ELADÓ szettben négy 15”-es, öt-
lyukas lemezfelni BMW-hez. VÁSÁ-
ROLNÉK alumínium vagy lemez felnit 
Loganhoz és Citroën C1-hez. Telefon: 
0742–525623.

ELADÓ nagyon jó állapotban lévő 
Carpatina kaszálógép. Telefon: 0745–
402392.

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

idézés
Megidéztetik Miklós Iosif-Ciobo 

(utolsó ismert lakhelye Bögöz község, 
Décsfalva sz.n.) alperesi minőségében 
a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 
148/96/2012-es ügycsomóban a fel-
peres Hargita Megyei Szociális Gon-
dozási és Gyermekvédelmi Vezérigaz-
gatósággal szemben, amelynek tárgya 
a kiskorú elhelyezésre vonatkozó in-
tézkedés sürgősségi helyettesítése, a 
tárgyalási nap pedig 2012. március 1.

társkereső
27 éves csíkszeredai fiatalember 

megismerkedne egyedülálló hölgy-
gyel. Várom hívását. Telefon: 0757–
727793.

állás

Csíkszeredai székhelyű, kuta-
tásokat végző cég kérdezőbizto-
sokat keres Hargita megye több 
településére. Érdeklődni a 0749–
166402-es telefonszámon vagy 
info@pcharghita.ro e-mail címen 
lehet 2012. február 24-ig.

B kategóriás jogosítvánnyal mun-
kát vállalok, de bármilyen munka 
érdekel. Telefon:  0754–880319, 0741– 
519946, Székelyudvarhely.

szolgáltatás
János Jenő autós-oktató (instruk-

tor) jelentkezőket vár a 0721–710866-
os telefonszámon. Iskolakezdés: 2012. 
február 27-én.

Kéményseprést vállalunk modern 
eszközökkel. Telefon: 0746–656519. 
Web: www.kemenysepres.ro

Könyvelőképzés indul Csíkszere-
dában a Kreativ Kontir Kft. szervezé-
sében. Érdeklődni a 0721–605266-os 
telefonon lehet 

Használt külföldi traktorok és 
más mezőgazdasági gépek, élelmi-
szeripari gépek, haszongépjárművek 
(teherautók), kis-haszongépjármű-
vek megvásárlását, behozatalát és 
ügyintézését VÁLLALOM igény sze-
rint. Telefon: 0749–155155, este: 
0266–312312.
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Transilvania Interconsult IPURL
felszámoló szakcég

– Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz. –
kikiáltásos nyílt árverést hirdet

az adós S. C. FORESTMER PROD S.R.L. vagyonát képező  
ingatlan eladására: fafeldolgozó csarnok: 200 m2  

és a hozzá tartozó terület: 1000 m2, Bélbor falu 561-es szám.
Kikiáltási ár: 32 220 lej (áfa nélkül).
Az árverésre 2012. február 28-án 11 órakor kerül sor a felszámoló cég 

irodájában, Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz.
Kapcsolatszemély és bővebb információk: Lőrincz Lukács, telefon-

szám: 0744–600542.

A csíkszentsimoni Fenyves Közbirtokosság igazgatótanácsa
tisztelettel meghívja tagságát a 2012. március 3-án,  

szombaton 9 órakor tartandó évi közgyűlésére.
Helyszín: a községi kultúrotthon táncterme.
Napirendi pontok:

– 2011-es évi beszámoló;
– az ellenőrző bizottság beszámolója;
– a 2012-es költségvetés-tervezet jóváhagyása;
– különfélék.

Ditró Közbirtokosság Igazgatótanácsa
meghívja a tagságot folyó év március 3-án tartandó éves közgyűlésére 

a ditrói művelődési ház színháztermébe az alábbi program szerint:

A) 9 órától beléptetés az érvényes tagsági könyvek szerint, ugyanakkor 
iratkozás a 2011-es évi osztalék felvételének az időpontjára.

Azok a tagok, akik bankszámlaszámmal rendelkeznek, nem kell elője-
gyeztessék magukat, ezt jelezvén a beléptetéskor.

B) 11 órától a közgyűlés kezdete az alábbi napirend szerint:
– beszámoló a vezetőség részéről,
– beszámoló a cenzorbizottság részéről,
– a 2012-es év költségvetésének előterjesztése és elfogadása,
– határozattervezetek előterjesztése és elfogadása,
– különfélék. 

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).

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
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 (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és 
220 lej
Apróhirdetés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hir-
detések: 1 lej/cm2 + ÁFA. 

Gyászjelentő és megemlékezés: 
INGYENES! 
Maximális terjedelem: 80 szó. 
Telefonszám: 0266–215270. 

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (le-
járati dátum a szelvényen). 
Egyszerre maximum 5 szelvény ve-
hető 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

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY

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!

ÉrvÉnyes 2012. Február 29-ig





Kétgólos hátrányból fordítottaK

Legyőzte a Brassó a Steauát
Egy hónap múlva rajtol a forma–1-Es idény

Nem lesz olasz pilóta

14. oldal |  2012. február 21., Keddhargitanépe Sport

izgalmasra sikerült a hazai jég-
korongbajnokság selejtezőcso-
portjának vasárnap esti mérkő-
zése: a steaua kétgólos vezetést 
szerzett a brassói csapat ellen, 
ám a barcaságiak a találkozó 
második felében megfordították 
az állást, és behúzták a győzel-
met. A MOL Liga döntőjében a 
Dab.Docler Miskolcon is nyerni 
tudott, az osztrák bajnokság ne-
gyeddöntőjében a Sapa Fehér-
vár AV19 hazai környezetben 
győzte le az Olimpija Ljubljanát.

Igazi rangadót játszott vasárnap 
este Brassóban a helyi Corona 
Fenestela 68 és a Steaua a ha-

zai jégkorongbajnokság selejtező-
csoportjában. A vendégek az első 
szünetig kétgólos előnyre tettek 
szert, a barcaságiak innen kezdték 
el a felzárkózást. Varga duplájával az 
utolsó harmad elején egyenlítettek 
a brassóiak, majd a vezetést is átvet-
ték, a hajrában pedig növelni tudták 
előnyüket. A selejtezőcsoportban 
a részt vevő négy csapat – Brassó, 
Steaua, Dunărea, Progym – 12-12 
mérkőzést jásztik, eddig a bukares-
tiek és a gyergyóiak fél tucatszor, a 
galaciak négyszer, a barcaságiak pe-
dig kétszer léptek jégre. A csoportot 
a Steaua 12 ponttal vezeti a 9 pon-
tos Dunărea, a 6 pontos Corona 
Fenestela 68 és a pont nélküli 
Progym előtt. A csoport első há-
rom helyezettje jut az elődöntőbe, 
az első két helyezett egymás ellen, 
míg a harmadik a HSC Csíkszere-
dával játszik a döntőbe jutásért.

Ma újabb két meccset ren-
deznek a csoportban, 18 órától 
a Progym a Steauát, 19 órától a 
Brassó a Dunăreát fogadja.

A négymeccses női bajnokság 
fele is lejárt az elmúlt hétvégén, 
a Csíkszeredai Sportklub Buka-
restben szombaton 7–1, vasárnap 
pedig 6–0-ra győzte le a fővárosi 
Triumf–ISK csapatát. A csíki lá-
nyok március 17-én és 18-án fo-
gadják a fővárosi csapatot, az újabb 
bajnoki címhez elegendő egy pont 
is a kék-fehéreknek.

Ifjúsági hoki
Az elmúlt héttől magyar-

országi portyán tartózkodik az 
ISK–HSC Csíkszereda U18-as 
csapata, ahol a magyar ifjúsági 
bajnokság rájátszásában szere-
pel. A Gál Sándor által irányí-
tott csapat négy mérkőzésen van 
túl, melyből kettőt megnyert. 
Eredmények (zárójelben a csíki 
gólszerzők): ISK–HSC – Vasas 
8–4 (Trancă 2, Tamás, Egyed, 
Molnár Á., Farkas, Molnár Z., 
Hildebrand); ISK–HSC – Sapa 
Fehérvár AV19 2–5 és 2–8 
(Egyed, Trancă, Okos, Tódor); 
ISK–HSC – MAC Budapest 
2–1 (Molnár Z., Hildebrand). 
A csapat tegnap a MAC Buda-
pest ellen lépett jégre, a találkozó 
lapzárta után ért véget. Ma 19 
órától az ISK–HSC a Vasassal 
mérkőzik meg. A csapat szerda 
reggelre ér haza, csütörtökön és 
pénteken a Galaci Dunărea, va-
sárnap a Steaua, kedden pedig a 
Gyergyószentmiklósi ISK ellen 
játszik az U18-as bajnokságban a 
Vákár Lajos Műjégpályán.

háromnál tart a dab
Először indult esélyesként a 

MOL Liga döntőjében a Dab.
Docler, az újvárosiak az első 
három mérkőzésüket meg is 
nyerték a sorozat szerdán kez-
dődött fináléjában. A MOL 
Liga első kiírásának döntőjét 
két csíkszeredai csapat – a HC 
és a Sportklub – vívta, az első 
trófeát az azóta megszűnt HC 
nyerte. A 2. MOL Liga végén 
négyes döntőtornát rendeztek 
Dunaújvárosban, a finálét a Va-
sas nyerte az Újpesttel szemben. 
Tavaly a HSC Csíkszereda a 
Dab.Doclert győzte le a döntő-
ben, a kék-fehéreknek második 
próbálkozásukra sikerült meg-
nyerni a sorozatot. A MOL Liga 
történelmében páratlan évben 
csíki, páros évben magyarorszá-
gi csapat nyert, a HSC második 
döntőjét nyerte meg, míg a du-
naújvárosiak idén másodszor 

finalisták. Az 1. és a 2. MOL 
Liga győztese feloszlott, a soro-
zat 3. nyertese a siker után nevet 
váltott.

Eredmények: Dab.Docler – 
Miskolci Jegesmedvék 4–2 (1–2, 
1–0, 2–0) /Peterdi (12.), Mihalik 
(38., 60.), Jobb (59.), illetve Fo-
dor (12.), Saluga (15.)/ és 6–2 
(0–2, 3–0, 3–0) /Velebny (21., 
38.), Galanisz (39., 41.), Hegyi 
Á. (50.), Pavuk (58.), illetve Nagy 
(9.), Bonar (15.)/; Jegesmedvék – 
Dab.Docler 2–3 (1–0, 0–1, 1–2) 
/Saluga (1.), Nagy (42.), illetve 
Szappanos (39.), Somogyi (44.), 
Peterdi (49.)/. A két fél tegnap 
esti negyedik mérkőzése lapzárta 
után ért véget.

fehérvári siker
A vártnál fölényesebb győ-

zelemmel húzta be az EBEL-
rájátszás első mérkőzését a Sapa 
Fehérvár AV19. Az Olimpija 
Ljubljana csak percekre tudta ma-
gához ragadni a kezdeményezést, 
és ez a nagyon koncentrált ma-
gyar csapat otthonában egy ötgó-
los vereséghez volt elég.

Eredmény: Fehérvár – Ljublja-
na 7–2 (2–0, 2–2, 3–0). A hazai-
ak gólszerzői: Mihály 2, Sofron 2, 
Ladányi, Johansson. A két fél ne-
gyedik sikeréig tartó párharcának 
második meccsét ma 20.15-től 
Ljubljanában rendezik.

hirdetések

Sofron István két gólt lőtt vasárnap

A mérkőzés második felétől sok dolga akadt Catrinoinak (a kapuban) a brassói támadókkal szemben fotó: thehornetsz.ro

A Forma–1 idei szezonja egy 
hónap múlva olasz pilóta 
nélkül kezdődik el Mel-

bourne-ben. Jarno Trulli 15 év után 
elvesztette versenyzői ülését a soro-
zatban, ennek következményeként 
1969 óta először marad olasz pilóta 
nélkül a mezőny.

Korábban egészen egyszerűen 
elképzelhetetlen volt, hogy Olasz-
ország hirtelen versenyző nélkül 
maradjon a Forma–1-ben. Néhány 
évvel korábban ráadásul egy má-
sik legendás nemzet, a francia is 
hasonlóképpen járt: először csak a 
versenyüket veszítették el, majd szé-
pen lassan a versenyzőiket is: Alesi 
és Panis után ugyanis Bourdais és 
Montagny is kimaradt a sorozatból. 
Éppen az idei évad hozott ebben 
gyökeres változást, 2012-ben ugyan-
is jelen állás szerint három francia 
versenyző is szerepet kap a sorozat-
ban: Jean-Eric Vergne a Toro Rosso, 
Charles Pic a Marussia, Romain 
Grosjean pedig a Lotus autóját ve-
zetheti a melbourne-i idénynyitón.

Tény, hogy 1990-ben még 16 
(!) olasz versenyző sorakozott a rajt-
rácson, de az is, hogy a zöld-fehér-
piros trikolórt 1953 óta nem húzták 

fel világbajnok tiszteletére. Összesen 
két világbajnokuk van (igaz, a legen-
dás Alberto Ascari nevéhez két cím 
is köthető), és 1985 óta mindössze 
ötször hallgathatta meg valamelyik 
versenyzőjük a himnuszt a dobogó 
tetején: 1985-ben Alboreto egy Fer-
rarival, 1989-ben Alessandro Nan-
nini egy Benettonnal, 1992-ben 
Ric cardo Patrese egy Williamsszel, 
2004-ben Trulli, majd 2005-ben 
Fisichella pedig egyaránt egy Re-
nault-val győzött.

A Caterham Forma–1-es ala-
kulata péntek délelőtt hivatalos 
közleményben erősítette meg, hogy 
2012-ben Vitalij Petrov (képünkön) 
lesz Heikki Kovalainen csapattársa 
az istállónál. Az eddigi pilóta, Jarno 
Trulli így távozik a csapattól. A 
döntés hátterében nem titok, hogy 
a pénz áll. Francia sajtóhírek arról 
számoltak be, hogy Petrov 12 millió 
eurót visz a Caterhamhoz, és ebből 3 
milliót elődje, Trulli kap meg.

Jarno Trulli menesztésével negy-
venkét év után első ízben olasz pilóta 
nélkül kezdődik majd meg március 
27-én a 2012-es Forma–1-es szezon. 
A veterán olasz 15 évet töltött a so-
rozatban és 256 futamon indult.



ma

Kedd
Az év 52. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 314. Napnyugta ma 17.42-kor, 
napkelte holnap 7.16-kor.

Isten éltesse
Eleonóra nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat.

Névmagyarázat
Az arab eredetű Eleonóra jelentése Isten 

az én világosságom.

Február 21-én történt
1711. II. Rákóczi Ferenc fejedelem Len-

gyelországba ment, hogy orosz segítséget 
kérjen a Habsburgok ellen vívott szabadság-
harchoz. Távollétében Károlyi Sándor április 
végén letette a fegyvert, így a fejedelem többé 
már nem térhetett haza.

Február 21-én született
1893. Honthy Hanna Kossuth-díjas szí-

nésznő, operettprimadonna

Február 21-én halt meg
1989. Márai Sándor író, posztumusz 

Kossuth-díjas, akadémikus

Gyermekmosoly-program

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

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Napról napra
szabadidő
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programajánló

Kamaraest
Ma este hat órakor a Székelyföldi Filhar-

mónia szervezésében a székelyudvarhelyi 
városháza Szent István Termében kama-
raestre várják a nagyérdeműt. Műsoron: 
W. A. Mozart: F-dúr szonáta, KV 377; L. 
V. Beethoven: F-dúr, Tavasz-szonáta, Op. 
24; J. Brahms: G-dúr szonáta, Op. 78. A 
kamaresten fellépik Péter Ernő (hegedű) és 
Marius Popescu (zongora).

3D-s mozifilm
Ma este hat órától a Conan, a barbár 

című filmet tekinthetik meg 3D-ben a film-
kedvelők a székelyudvarhelyi Relax Caffe 
Club mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám).

Kabaré
A XX-on is nevetni fox címmel húsz év 

politikai kabaréinak legjavát, régi és új jele-
neteket, dalokat mutat be a Gruppen-Hecc 
kabarétársulat fennállásának húszéves 
évfordulója alkalmából jövő kedden este 
nyolc órától a székelyudvarhelyi művelődé-
si házban.

Jótékonysági bál
Jövő kedden jótékonysági farsangi bált 

szerveznek a székelyudvarhelyi Orion étte-
remben a tavaly ősszel balesetet szenvedett 
kápolnásfalusi Kele Márk megsegítésére. A 
bálba a jelmezben érkezők 5 lejért léphet-
nek be, az álarcot nem viselők számára pe-
dig 7 lejbe kerül a belépő. A teljes bevételt a 
kis Márknak ajánlják fel a szervezők.

Koncert
Két hét múlva, március 6-án 

Székelyudvarhelyen lép fel a színész-ze-
nész házaspár Szinetár Dóra és Bereczki 
Zoltán. A duett-koncerten az operett- és 
musicalrészletek mellett könnyűzenei da-
lokat is hallhatnak az érdeklődők. Jegyeket 
35, illetve 40 lejért lehet beszerezni a Star 
Rádió titkárságán, az Udvarhelyi Fiatal Fó-
rum irodájában vagy a Heti Hirdető szék-
helyén. A koncert helyszíne az Udvarhelyi 
Fiatal Fórum nagyterme.

2012. február 21., kedd | 15. oldal

Hóbortos rendezvény

Hétvégén HÓhányó Olimpia
Idén is megszervezi immár hagyomá-

nyossá vált rendezvényét, a HÓhányó 
Olimpiát az Udvarhelyi Fiatal Fórum 

(UFF), a Temesvári Magyar Diákszerve-
zet (TMD) és a Magyar Ifjúsági Szerve-
zetek Szövetsége (MISZSZ) a Madarasi-
Hargitán. A péntektől vasárnapig tartó 
rendezvény immár a tizenhetedik, ezúttal 

is számos hóbortos téli versenyszámban 
mérkőzhetnek meg a résztvevők, jelképes a 
benevezési díj, ami magában foglalja min-
den csapattag számára a hóhányós felirattal 
ellátott sapkát. Természetesen idén sem ma-
radnak el a reggelig tartó bulik, péntek este 
Golyó szolgáltatja a talpalávalót, szombaton 
este pedig Petya lesz a hangulatfelelős.

A Tomcsa Sándor Színház férfimeséje

De mi lett a nővel?
Jövő szerdán a székelyudvarhelyi közön-

ség ismét megtekintheti A. P. Csehov 
– Kiss Csaba: De mi lett a nővel? című 

darabját. „A De mi lett a nővel? című férfi-
mese szám szerint nyolc elbeszélés, és az álta-
luk elmesélt helyzetekre, történetekre épül. 
Csehov novelláit Kiss Csaba hihetetlen 
ügyességgel férceli egy összefüggő történet-
té, melynek különös dramaturgiai folyama 
felkavaróan buja, szenvedélyesen groteszk, 

de ugyanakkor félelmetesen emberi, hiteles 
és igaz. Három férfi, három színész, három 
utazó… És egy utazás, látszólag soha véget 
nem érő utazás. Aminek egyszer csak vége 
szakad, de ők hárman, az utazók már nem 
akarják ezt a véget, azonban a döntés nem 
az övék” – fogalmaz Tóth Árpád, a darab 
udvarhelyi rendezője. A darabot jövő szer-
dán este hét órától szabadelőadásként stú-
diótérben játssza a Tomcsa Sándor Színház 
társulata.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

para

– Magának nincs érvényes parkolójegye!
– Magának meg nincs hólapátja!

 www.parapista.com 



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. február 21., keddhargitanépe 

sudoku
skandi pályázati szelvény 2012. február 21.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. március 7-ig kell beküldeni.

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

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz. Tel.: 0266–215270

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés AjÁndék
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napközben többnyire derült időre számít-
hatunk, csak késő délutántól északnyugaton, 
északon növekszik meg a felhőzet. 

Új társas játék hódít az utóbbi hetekben 
immár szép, új külsőt öltött lakónegyedemben. 
A játszma akkor kezdődött, amikor lehullott 
az első tekintélyesebb mennyiségű hó, azóta is 
tart, és egyre több játékos kapcsolódik be. Két 
csapatba oszlanak: az egyik a Hóhányók csa-
pata, melynek tagjai lapátokkal felfegyverkezve 
havat lapátolnak a parkolókból, felszabadítva 
egy-egy helyet autójuk számára. Mert utálják, 
ha a frissen lehullott hóból nem tudnak kievic-
kélni, utálják, ha a megfagyott hóbuckákon 
alig-alig tudják átverekedni járművüket. 

A másik csapat a Szemfülesek csapata. 
Nekik az a stratégiájuk, hogy megkeresik a ki-
pucolt parkolóhelyeket, és autójukkal beállnak. 
Érthető, hogy a két csapat között versenyhely-
zet alakult ki. Mintha lesnék egymást: mikor 
egy Hóhányó kiállt a helyéről, egy élelmes 
Szemfüles azon nyomban beparkol. A jámbo-
rabb, konfliktuskerülőbb Hóhányó-tag fogja a 
lapátot, kipucol egy újabb helyet, másnap egy 
harmadikat, míg lassan pár hasonszőrű társá-
val végiglapátolják az egész parkolót. Igen ám, 
de a tél azonnal új játszmát indít egy újabb 

tekintélyes havazóval, és a meccs kezdődik 
elölről. Naponta követve az eseményeket, lehet 
látni olyan jeleneteket, amint a Hóhányó-tag 
lámpázva küldi a francba a kipucolt helyre ép-
pen beparkolni készülő Szemfüles-csapattagot, 
vagy a szélvédőre helyezett cetlivel közli ellenfe-
lével, hogy tíz perc lapátolás az ő egészségének 
is jót tesz, de gyakran látni morgolódva kerin-
gő Szemfülest is, amikor hazaérve megállapít-
ja, hogy minden Hóhányó otthon van, vagy 
került nálánál szemfülesebb csapattárs, hiszen 
a kipucolt parkolók mind foglaltak. 

Szó mi szó, időnként produkál a néző 
számára nevetséges jeleneteket ez az új társas 
játék. Felhőtlenül tudnám élvezni, csakhogy 
az a néhány Hóhányó-tag közül eggyel egy 
födél alá sodort a jó sorsom, így kénytelen va-
gyok végighallgatni a játszma izgalma szülte 
morgolódásait. Ez a tény az én pártatlan néző 
státusomat is megnyirbálja, pedig igyekszem 
elfogulatlanul szemlélni, amint egyesek ha-
vat lapátolnak, mások meg azt hiszik, hogy 
szomszédjuk újabb hobbit talált magának: a 
parkolópucolást.  

Hóhányók és Szemfülesek
   villanás n Forró-Erős Gyöngyi

skandi  kÉszÍTeTTe: beNedek eNikő
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Tank ötezer tojástartóból

Tíz méter hosszú, „életnagy-
ságú” tankot ragasztott 
össze egy brit férfi negyed-

magával ötezer tojástartóból. Az 
57 éves Stuart Murdoch hattojá-
sos dobozokat használt, egészen 
pontosan 5016-ot, így harckocsija 
30 ezer 96 tojás törésmentes rak-
tározására is megfelelő. A négyfős 
tankcsapat 512 órán át dolgozott 
a papírharckocsin, amely nem 
tisztán tojásdobozokból áll, mi-
vel váza is van, amelyet fémből 
és fából készítettek. Összesen 26 
liter ragasztót, 10 ezer szöget és 5 
ezer kapcsot használtak a papír-
tankhoz, amelynek a Challenger 
II típusú mása – adta hírül a brit 
Metro újság.

fotóalbum

A fotót Nyisztor Ádám készítette (2011-es Arc-élek pályázat). Címe: Alice
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1.) – Attól tartok, hogy megcsal a 
feleségem. 

– Miből gondolod? 
– Nézd, két éve Vásárhelyről Csíkba 

helyezett a cég, két hete meg Udvarhelyre. 
Mindkét költözés után három nappal 
megkaptuk ... (poén a rejtvényben)!

2.) A postás csengetésére egy szép nő  
nyitja ki az ajtót, lenge hálóingben. 

– Figyelmeztetem, a férjem félórán belül 
itthon lesz! – szól a nő.

– De hát én nem is csináltam semmit! – 
felel ijedten a postás. 

– Tudom, csak szólok, hogy ... (poén a 
rejtvényben)!

*


