
Bővülő felsőoktatási kínálat

Sapientia: két szak 
indulna Udvarhelyen

A magyar kormány támogatására vár a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
vezetősége: Székelyudvarhelyen erdőmérnöki és turisztikai szak indításában gondolkodnak. 
Helyszínül az UCECOM-iskola épületeit szemelték ki, azokat vennék bérbe – a magániskola 

ugyanis a Budvár utcában 4000 négyzetméteres felülettel bír, a szakiskolai oktatás megszünte-
tése óta viszont tevékenysége átalakult, kissé beszűkült, így jól jönne a bérlő. > 4. oldal
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MPP

„Nincsenek 
politikai 

ambícióim”
Szász Jenő vagy valaki más le-

gyen a polgármesterjelölt? 
– ez a kérdés foglalkoztatja pilla-
natnyilag a székelyudvarhelyi Ma-
gyar Polgári Párt szervezetét. Vá-
lasz a hamarosan esedékes városi 
tisztújításon születhet – nyi-
latkozta lapunknak Molnár 
Miklós. Az MPP-s tanácsos 
azt mondja, neki nincsenek poli-
tikai ambíciói.

Óvásra nincs lehetőség

Vizsgálják 
a gyerekek 

iskolaérettségét
Csak márciusban kezdőd-

nek a beiratkozások, de 
a gyerekek pszichoszomati-
kus fejlettségének felmérésére 
már javában zajlik, a szülők 
a napokban szerezhetik be a 
szükséges szakértői véleményt 
gyerekeik iskolaérettségéről. 
Hargita megyében 80, 
Udvarhelyszéken 28 tan-
ügyi intézményben zajla-
nak a tesztek, amelyek eredmé-
nyeit nem lehet megóvni.

ifjú tehetségek 
akadémiája

Versenyben 
a fiatal 

matematikusok
A székelyudvarhelyi Tamási 

Áron Gimnáziumban máso-
dik alkalommal szervezik meg az 
Ifjú tehetségek akadémiáját február 
23-a és március 1-je között. A 
matematikai tehetséggondozó 
tábor elsődleges célja a nemzet-
közi matematikaversenyre továbbju-
tott erdélyi diákok felkészítése.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Két szak indítását tervezi Udvarhelyen a Sapientia. A város felsőoktatási kínálatát bővítenék foTó: csíKI zsoLT

A Dab.Docler 
nyerte a MOL Ligát 14

hargitanépe 

2A gázszivárgás 
életveszélyes! 5Vége a piacos 

bonyodalmaknak?

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3550ì
1 amerikai dollár USD 3,2903  –
100 magyar forint HUF 1,5149ì

Miért is tört ki egy 
kisebb forradalom?

Ömlöttek a tévéből az olyan 
apokaliptikus kép- és hangsorok, 
amelyek a SMURD eltűnése ese-
tén a szegények, nagybetegek gyors 
halálát hirdették, és arra 
figyelmeztettek, hogy gaz-
emberek igyekeznek meg-
kaparintani országunk e remekül 
működő sürgősségi rendszerét.

3

  máthé lászló ferenc



A székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnáziumban második 
alkalommal szervezi meg az 
Ifjú tehetségek akadémiáját 
február 23-a és március 1-je 
között a Hargita Megyei Tan-
felügyelőség, a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége, 
illetve a csíkszeredai SimpleX 
Egyesület. A matematikai te-
hetséggondozó tábor elsőd-
leges célja a március 14–18. 
között Kecskeméten tartandó 
XXI. Nemzetközi Magyar Ma-
tematikaversenyre továbbjutott 
erdélyi diákok felkészítése.

HNU–információ

Ezen a versenyen a Kárpát-
medencéből (Magyar-
ország, Erdély, Felvidék, 

Kárpátalja, Délvidék) majdnem 
200, magyar nyelven tanuló kö-
zépiskolás vesz részt, megfelelő 
előválogatás után. 2010-től az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium ezt a ver-
senyt hivatalosan is elismeri, így 
az itt díjazott romániai diákok 
az olimpiai csapat tagjaihoz ha-

sonló kedvezményeket élvezhe-
tik (két egyetemet végezhetnek 
ingyenesen, külön érettségiz-
hetnek, általában ösztöndíjat 
kapnak stb.). A Kárpát-meden-
cei versenyen Erdélyt a febru-
árban Gyergyószentmiklóson 
tartott XXII. Erdélyi Magyar 
Matematikaversenyen to-
vábbjutott 57 középiskolás 
diák képviseli. Közülük tíz 
székelyudvarhelyi, nyolc csík-
szeredai, nyolc marosvásár-
helyi, hét sepsiszentgyörgyi, 
öt kolozsvári, négy margittai, 
három gyergyószentmiklósi, 
két-két baróti és nagyváradi, 
illetve egy-egy kézdivásárhelyi, 
szatmári, brassói, nagybányai, 
székelykeresztúri és zilahi diák.

A továbbjutott diákokon 
kívül további 15, a matemati-
ka iránt fokozottan érdeklődő 
tanuló is részt vesz a táborban, 
amelynek ugyancsak fontos 
célkitűzése a matematika ér-
dekesebb, szórakoztatóbb ol-
dalának a megismertetése. E 
célból a szervezők együttmű-
ködnek a PRIMAS (Promoting 

Inquiry in Mathematics and 
Science Across Europe) FP7-
es európai projekt tagjaival, az 
Európai Unió más tagállama-
iban használt tananyagokra, 
versenyfeladataira, ördöglaka-
tokra, Happy Cube és egyéb 
logikai- illetve stratégiai tár-
sasjátékokra alapozott foglal-
kozásokkal is készülnek a tevé-
kenységeket tartó csíkszeredai, 
székelyudvarhelyi, kolozsvári 
és marosvásárhelyi tanárok. 
A szellemi munka mellett esti 
táncházat, valamint különbö-
ző téli sportolási lehetőségeket 
(sízés, szánkózás, korcsolyázás 
Homoródfürdőn) is biztosíta-
nak a tábor szervezői.

Laczkó György, a Tamási 
Áron Gimnázium igazgatója 
lapunknak elmondta, hogy az 
iskolából tavalyhoz hasonlóan 
több tehetséges diák indul a 
kecskeméti versenyen:

 – Mindig kiválóan telje-
sítettek tanulóink, ugyanúgy 
most is várjuk, hogy helyezése-
ket érjenek el – nyilatkozta az 
igazgató. 

Székelyudvarhelyen az Orbán 
Balázs utcai vasútátkelő mellett 
a gázszolgáltató vállalat munka-
társai tegnap délelőtt karbantar-
tási munkálatokat végeztek, mi-
vel meghibásodást vettek észre 
az egyik vezetéken. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mihai Predulescu, a válla-
lat egyik sajtóreferense 
arról tájékoztatott, hogy 

a délelőtt kilenc órai meghibásodás 
nem érintette a fogyasztókat, ezért 
nem kellett leállítani a gázszolgál-
tatást a környéken. Fontos tudni, 

hogy gázszag érzékelése esetén 
azonnal hívni kell a vállalatot, hi-
szen hétvégén Máramarosszigeten 
egy szórakozóhelyen közel húszan 
megsérültek egy kettős gázrobba-
násban. A balesetet vélhetően egy 
utcai vezeték szivárgása okozta. A 
hírtelevíziók tudósításai szerint a 
második robbanás jóval nagyobb 
erejű volt, mint az első, megrongál-
va az épület szerkezetét is. E robba-
nás legsúlyosabb sérültje a gázszol-
gáltató vállalat igazgatója volt. A 
sebesültek között van ugyanakkor 
a máramarosszigeti rendőrparancs-
nok helyettese, illetve a tűzoltópa-
rancsnok helyettese is.

közélet
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Versenyben a fiatal matematikusok
A gázszivárgás életveszélyes!

Meghibásodást hárítotottak. Gyakori a gázszivárgás fotó: balázs attila

Azaz gázzal is megy az autó. 
és nem is akárhogy: keve-
sebbet szennyez és olcsóbb 
is. Nézzük hát meg, miről is 
van szó.

Két típusú gázberende-
zés terjedt el a világon: a pro-
pán-bután keverékkel üze-
melő GPL–LPG (Liquefied 
Petroleum Gas), amelyből 
nálunk is sok van, jól kiépült 
töltőállomás-hálózattal, a má-
sik pedig a sűrített földgázzal 
működő CNG (Compressed 
Natural Gas), amiből kevés van, 
és nincs is töltőállomás Romá-
niában.

Az első (LPG), ahogy a neve 
is mutatja, főként cseppfolyó-
sított propán és bután keveré-
ket használ, ami alapjában véve 
azonos az „aragáz”-palackban, 
öngyújtóban lévő, vagy a laká-
sok fűtésére használt gázzal, ami 
ugyebár nem gáz, hisz folyékony 
halmazállapotú. Legalábbis ad-
dig, ameddig nyomás alatt van 
a palackban, mert ahogy onnan 
kijön, szobahőmérsékleten rög-
tön elpárolog. Az alkalmazás-
nak vagy évszaknak megfelelő-
en más és más a propán-bután 
arány, házi alkalmazásban és 
nyári autógázban több a bután, 
téli autógázban több a propán. 
Egyébként tapasztalatom sze-
rint, nagyon jól működött a ko-
csim palackos gázzal annak ide-
jén, amikor Romániában nem 
voltak töltőállomások… Amit 
ezekről a rendszerekről tudni 

kell: mivel a gáz fajsúlya kisebb, 
mint a benziné (kb. 0,55 kg/l, 
illetve 0,72 kg/l), így a jármű 
literben kifejezett fogyasztása 
10–15%-kal nagyobb gázüzem-
ben, a teljesítmény is valame-
lyest kisebb. A jelenlegi árfek-
vést tekintve, hozzávetőlegesen 
35–40%-kal lehet olcsóbban 
autózni gázzal, mint benzinnel. 
Természetesen ide kell számíta-
ni a berendezés árát, ami jármű-
venként számottevő eltérést mu-
tathat: az olcsóbb karburátoros 
berendezések kb. 1000 lejbe ke-
rülnek, a lambda-szondás, nem 
szekvenciális befecskendésűek 
kb. 2000 lejbe, a szekvenciális, 
gázbefecskendezéses rendszerek 
3000 lej körül mozognak. Ez azt 
jelenti, egy karburátoros autó 
hamarabb megtéríti a berende-
zés árát, egy befecskendezős ké-
sőbb. Annak, aki ilyesmin töri 
a fejét, tudnia kell, hogy hány 
kilométert utazik, nem mindig 
éri meg a befektetés. Ezen kívül 
a csomagtartóban helyet kell ke-
ríteni a gáztartálynak, ami a hí-
resztelésekkel ellentétben, igen-
is biztonságos, nagyon vastag 
anyagból készül, több biztonsági 
szeleppel van ellátva. Azt is tudni 
kell, a gázüzem esetenként job-
ban kiégeti a szelep-szelepszék 
együttest, a legjobb, ha a motort 
gyárilag gázüzeműre tervezik, 
megerősített szelepszékkel.

Hogy miért olcsóbb a gáz? 
Egyrészt azért, mert nem tar-
talmazza azokat az adókat, 
mint a benzin vagy a gázolaj, 

másrészt pedig régebb szemét-
ként, hasznavehetetlen mel-
léktermékként kezelték. Ez az 
üzemanyag vagy a katalitikus 
krakkolás melléktermékeként 
jelenik meg, vagy egyszerűen 
az Északi-tengeri kőolaj-kiter-
melés kísérője. 

A második típusú rendszer 
(CNG) a földgázt (főként me-
tán) helyezi előtérbe. Ez végig 
légnemű, egy elfogadható ható-
sugár eléréséhez viszont sokat 
kellene belőle szállítani, ezért 
rendkívül összesűrítik, úgy 200 
bar-ra. Speciális berendezé-
sekkel teszik ezt, Romániában 
nem terjedt még el, de itt is volt 
ilyesmi: aki 1989 előtt is nyitott 
szemekkel járt, az emlékszik a 
régi „rakétás” buszokra, amelyek 
tetején több hatalmas tartály 
biztosította a pár kilométeres 
hatósugarat. Léteznek persze 
olyan házi használatra tervezett 
szivattyúk, amelyek az otthoni 
gázvezetékből megtankolják a 
kocsit, egy pár elenyésző hát-
rány mellett: a folyamat 8–10 
órát vesz igénybe, a szivattyú pár 
ezer euró...

Mindkét rendszer előnye az 
olcsó üzemeltetés és a környe-
zetkímélő autózás. A motorolaj 
többet tart, nem hígul fel ben-
zinnel. 

A fentebb leírtak tudatában 
mindenki a zsebének megfele-
lően kímélheti a bolygót, meg a 
zsebét. 

Baló Jan-E. mérnök

vOlÁN GÁz vAN!

Ne hagyja elveszni jövede-
lemadója két százalékát, 
fordítsa inkább a civil szer-
vezetek javára, melyekkel 
a Hargita Népe Udvarhely 
oldalain is megismerkedhet. 
A szervezetek bemutatóit, 
adatait várjuk az udvarhely@ 
hargitanepe.ro e-mail címre. 

Székely Pajzs Egyesület

Már évek óta sokat tevékeny-
kedtünk Székelyföldön a székely-
ség kultúrájának, történelmének 
bemutatásával: olyan témákat 
feszegetünk, amivel más nem na-
gyon foglalkozik. Egy idő után 
úgy döntöttünk, hogy hivatalos 
formát adunk tevékenységünk-
nek, ezért 2010-ben a bejegyez-
tük a Székely Pajzs Egyesületet. 
Olyan rendezvényeket szervez-
tünk, mint a Székely Pajzs Na-
pok, Udvarhelyszéki rovásírás 
verseny és műveltségi találkozó, 
illetve a nagy népszerűségnek 
örvendő Csaba Királyfi Népfőis-
kola. Részt szoktunk venni nagy 
történelmi személyiségeink meg-
emlékezésein, ahol rendszeresen 
koszorúzunk. A kereszténység 
előtt négy nagy ünnep volt őse-
inknél (téli és nyári napforduló, 
tavaszi és őszi napéjegyenlőség), 
ezeket mi is mindig megünnepel-
jük – van, amelyiket zárt körben. 
Nagy örömmel tettünk eleget a 
Székelyföldi Legendárium meg-
keresésének is, hogy a legendákat 
a hét nagy könyvbe mi írjuk át 
rovásírással. Július közepén sze-

retnénk egy olyan egy hetes csalá-
di tábort szervezni, ahol gyerekek 
és felnőttek is jól érzik magukat: 
a programok közt szerepel az íjá-
szat, ostorozás, túra a Hargitára, 
rovás gyakorlása fába, bútorfes-
tés, fafaragás, néptánctanulás, 
előadások történelmünkről, 
szertűz, lovaglás, illetve növény-
ismeret. Őseinknek, akik szabad 
székelyként éltek ezen a földön, 
bátorságukról, becsületükről vol-
tak híresek, az elnyomás jutott. 
Hosszú ideig nem volt válasz-
tásuk, az adót kötelező módon 
fizetniük kellett. Ma legalább 
az adónk 2 %-a erejéig mi vá-
laszthatjuk meg, hogy egész éves 
munkánk eredményének ezt a kis 
részét kinek adjuk. Kérjük adója 
2%-ával támogassa Ön is a Szé-
kely Pajzs Egyesületet! Célunk, 
hogy a támogatásokat az utolsó 
lejig arra fordítsuk, hogy kulturá-
lis, sport- és szórakozási lehetősé-
geket biztosítsunk azok számára, 
akik szívükön viselik a székelység 
sorsát, vagy csak szimpatizálnak 
velünk. Célunk, hogy őseink írá-
sát, a rovásírást tanítsuk, illetve 
versenyeket szervezzünk. Hama-
rosan induló előadás-sorozatunk 
technikai biztosítása, túrák szer-
vezése, a téli-nyári nap-ünnepek 
megszervezése egyaránt a felada-
tunk között szerepel. Kérjük az 
Ön segítségét ebben a hatalmas 
munkában!

Számlaszám: RO10 OTPV 2610 0033 
0620 RO01

2% SzékelyudvARhelyNek!



Óvásra nincs lehetőség

Vizsgálják a gyerekek iskolaérettségét
A beiratkozások csak március-
ban kezdődnek, de a gyerekek 
pszichoszomatikus fejlettség-
ének felmérése már javában 
zajlik, a szülők a napokban 
szerezhetik be a szükséges 
szakértői véleményt gyerekeik 
iskolaérettségéről. hargita me-
gyében 80, Udvarhelyszéken 28 
tanügyi intézményben zajlanak 
a tesztek, amelyek eredménye-
it nem lehet megóvni.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Már nemcsak a szülői op-
ciótól, hanem az isko-
lakötelessé váló gyerek 

korától, fejlettségétől és képzett-
ségétől függ, hogy egy gyerek 
milyen szinten kapcsolódik be az 
oktatási rendszerbe.

A hetedik életévüket 2012. 
augusztus 31-e előtt betöltő 
gyerekek esetében egyszerű a vá-
lasz: ősszel első osztályban kez-
dik a tanulást. Azok előtt, akik 
augusztus 31-ig csak a hatodik 
életévüket töltik be, két lehe-
tőség áll: első osztály vagy elő-
készítő osztály. Ehhez a szülők 
(vagy gyámok) döntése mellett 
szükséges a szakértői javaslat, 
amelyből kiderül, mi ajánlatos 
a gyerek számára. Ha a kisko-
rú nagycsoportos az óvodában, 
akkor automatikusan az első 
osztályban folytathatja. Azokra, 

akik idén szeptember elseje és 
december 31-e között töltik be 
a hatodik évüket – szintén szak-
értői javaslatra – óvodás nagy-
csoport vagy előkészítő osztály 
vár.

A teszt
A beiskolázás előtti fejlettségi 

vizsgálat a gyermekek minél opti-
málisabb időben való beiskolázását 
szolgálja. Hogy mennyire iskola-
érett a gyerek, ezt szakemberekből 
álló bizottság dönti el, a Hargita 
Megyei Nevelési és Tanácsadói 
Erőforrás Központ irányításával a 

tesztek hétfőn kezdődtek el és feb-
ruár 29-ig tartanak. Kedves Enikő, 
a felmérést végző Hargita Megyei 
Pszicho-pedagógiai Központ 
koordinátora elmondta, hogy a 
teszt időtartama kb. 20 perc, ez 
idő alatt különböző területekről 
szereznek információkat (értelmi 
képesség, beszéd, mozgás, szoci-
ális érettség), a kérdések minden 
gyerek esetében egységesek.

A szakember által végzett 
teszten a szülő előzetes kérelem 
esetén részt vehet, de nem szólhat 
bele a vizsgafolyamatba, amely-
nek végeztével az eredményt írás-

ban közlik. Bár a szülőnek lehet 
elképzelése, hogy előkészítőbe 
vagy első osztályba adná a gyere-
két, a vizsgálat kideríti, hogy az 
ifjonc nebuló mennyire felelne 
meg az ottani elvárásokban. A 
tanügyminisztérium módszerta-
na szerint a szülőnek kötelessége 
eleget tenni a szakértői javaslat-
nak, mi több, a teszt eredményét 
megóvni sem lehet.

Hargita megyében 80, 
Udvarhelyszéken 28 tanügyi 
intézményben zajlanak a felmé-
rések, Udvarhelyen 11, Kereszt-
úron és Szentegyházán 5–5 óvo-

dában és iskolában, továbbá öt 
településen, Zetelakán, Lövétén, 
Homoródalmáson, Máréfalván, 
Parajdon, Alsó- és Felsősófalván 
tesztelik a gyerekek iskolaérett-
ségét. A felmérések időpontjai 
megtekinthetők a megyei tanfel-
ügyelőség honlapján: www.isjhr.
eduhr.ro

Az előkészítő és első osztályba 
a beiratkozások március 5-én kez-
dődnek.

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

Bár a többség hősnek, és megmentőnknek kiáltja ki, 
számomra nem minden tiszta Arafat doki háza táján. 
Tény, hogy mindannyian egészségügyünk reformját akar-
juk, és egy olyan országban szeretnénk élni, amelyben, ha 
fizetsz, kapsz is cserébe valamit, ahol tudod, ha összeesel 
az utcán, még időben kórházba juttatnak, és megmente-
nek. De miért kell a vélt avagy valós, illetve remélt vál-
tozások esetleges letéteményeseként egyetlen embert szentté 
avatnunk? Pontosabban kérdezhetném azt is, miért is vo-
nultak utcára tízezrek nem is olyan rég? Hogy korszerűbb 
egészségügyi rendszert követeljenek maguknak, vagy, hogy 
megvédjék a SMURD-ot és Raed Arafatot? Hetekig ömlöt-
tek ki a tévéből az olyan apokaliptikus kép- és hangsorok, 
amelyek a SMURD eltűnése esetén a szegények, elesettek, 
nagybetegek gyors halálát hirdették, és arra figyelmeztet-
tek, hogy gazdag gazemberek igyekeznek megkaparintani 
országunk ezen remekül működő sürgősségi rendszerét, há-
lózatát. Ugyanakkor azt is megerősítették bennem: Arafat 
megszűnt létezni földi halandóként, ő lett a SMURD-úr, 
vagy az is lehet, maga a SMURD. Ez remek, a többség azt 
is mondja, sokat köszönhetünk neki, és csak kevesen teszik 
fel a kérdést, ő mit köszönhet nekünk. Tudni kell, hogy az 

állam által pénzelt SMURD-szolgálat mellett létezik egy 
SMURD Alapítvány is. Előbbi az államé, utóbbi pedig 
mindentől független non-profit szervezetként az Arafat 
doktoré, aki szintén állami alkalmazott. Tette fel a kérdést 
valaki, e kettősségre miért volt szükség? A válasz egyszerű, 
és nem titkos: ily módon rendezik az adományokat, támo-
gatásokat, illetve az adó két-százalékokért folyó harcba a 
SMURD is beszállt, nem is keveset szakítva. Az adako-
zók viszont alig hiszem, hogy tudják, átirányított pénzük 
nem az állami szolgálathoz jut, hanem a párhuzamosan 

működő magánalapítványhoz, amelynek 2010–2011-es 
jelentése alapján 8,6 millió lejes bevétele és 2,9 millió le-
jes kiadása volt, vagyis 1,3 millió eurós „profitot” termelt. 
Ugyanakkor a vizsgált időszakban két százalékokból 4,9 
millió lejt gyűjtött össze az alapítvány, melynek statútu-
ma szerint nem lehet profitja, a pluszpénzzel tehát kez-
deniük kellett valamit… Vajon mit kezdtek vele? Nem 
mellékes, hogy az új törvény azért is zavarta Arafatot, 
mert az megengedte volna, hogy az eredeti SMURD a 
belügyminisztérium révén fogadjon adományokat, fel-
ajánlásokat, vagyis az alapítványra már nem lett volna 
szükség. Érdemes ugyanakkor végigböngészni a SMURD 
Alapítvány igazgatói tanácsának a taglistáját is (www.
fundatiapentrusmurd.ro): az E.ON Gaz vezérigazgatója, 
Emil Hurezeanu író, publicista, Mihaela Rădulescu tele-
víziós műsorvezető és nem utolsó sorban Radu Tudor új-
ságíró, a mai ellenzék egyik leghangosabb embere is tag ja 
az alapítványnak. Talán így már érthetőbb, hogy említet-
tek miért voltak kiborulva tévéikben, és miért ment magas 
fokon a félretájékoztatás, a tömegmanipulálás. Kérdésem 
viszont marad: miért is mentek akkor az emberek utcára, 
mit akartak, kiért, miért „harcoltak”?

Miért is tört ki egy 
kisebb forradalom? 

     NézőpoNt n Máthé lászló Ferenc



> Napkollektor a Művelődési 
Ház tetején. Kulturális intézmé-
nyünkben jelenleg földgázzal állít-
ják elő a meleg vizet, és földgázalapú 
rendszerrel fűtik az épületet is. Mint 
Elekes Gyula, a művelődési ház igaz-
gatója részletezte, a téli hónapokban 
vonatkozó számláik a tizenhatezer 
lejt is elérheti, nyáron pedig a fűté-
si, meleg vízzel kapcsolatos kiadása-
ik nag yjából kétezer lejre rúgnak. 
Kiadásaikat csökkentenék – az in-
tézmény a Zöld Ház programban 
tervez pályázni. A tervek már elké-
szültek, íg y ha dokumentációjuk a 

szakminisztériumnál zöld utat kap, 
eg y, a Tábor neg yedi kazánháznál 
felszerelt rendszerhez hasonlót tele-
pítenek a művelődési ház tetejére is, 
vag yis a nap energiáját hívják majd 
segítségül. Hosszú távú terveik kö-
zött ug yanakkor az is szerepel, hog y a 
napkollektoros rendszer bővítéseként 
az elhasznált elektromos energia eg y 
részét is hasonló módon állítanák elő. 
A ház villanyszámlája ug yanis nem 
kis összeg , nag yjából havi ötezer lejt 
spórolnának, ha kiállítótereik vag y a 
nag yterem fényigényét a Nap „támo-
gatásával” rendeznék.

> Februárban kárpótol a szolgál-
tató. Mint ismeretes, január 31-én és 
február elsején komolyabb 

ivóvíz szolgáltatási kiesés történt 
Székelyudvarhelyen. A kellemetlen 
pillanatot követően a szolgáltató úgy 
döntött, egy százalékos kedvezmény-
ben részesíti a fogyasztókat. Az Aqua 
Nova Hargita Kft. illetékesei tegnap 
tudatták: a szolgáltató számlázási 
okok miatt a kedvezményt a februári 
számlákon érvényesíti. A szolgáltató 
úgy számolt: a kedvezmény egy átlag 
tíz köbméteres fogyasztás esetén 100 
liter ivóvizet jelent, ez a mennyiség 

pedig szerintük fedezi a szolgáltatás 
akadozása során kiengedett mennyi-
séget. 

> A Rákóczi Szövetség köz-
gyűlése. A Rákóczi Szövetség 
Székelyudvarhelyi Szervezete február 
23-án, csütörtökön délután öt órá-
tól tartja közgyűlését a Varga Katalin 
utca 3. szám alatt. Mint a szervezők 
tudatták, az esemény istentisztelettel 
kezdődik, melyet követően a szervezet 
működésével, tevékenységével, tagsá-
gával kapcsolatos kérdések kerülnek 
terítékre. hí
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A magyar kormány támoga-
tására vár a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem ve-
zetősége: Székelyudvarhelyen 
erdőmérnöki és turisztikai szak 
indításában gondolkodnak. 
Helyszínül az UCECOM-iskola 
épületeit szemelték ki, azokat 
vennék bérbe – a magániskola 
ugyanis a Budvár utcában 4000 
négyzetméteres felülettel bír, a 
szakiskolai oktatás megszűnte-
tése óta viszont tevékenysége 
átalakult, kissé beszűkült, így 
jól jönne a bérlő. 

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

Az elmúlt másfél év 
alatt Bunta Levente 
polgármester nyilvá-

nosság előtt többször megem-
lítette: azon dolgozik, hogy a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetemnek is legyen 
Székelyudvarhelyen kihelyezett 
tagozata. Legutóbb is tudatta, 
több ízben tárgyalt a témában 
Kató Bélával, a Sapientia Ala-
pítvány kuratóriumának elnö-
kével. A polgármester a város 
felsőoktatási kínálatának bőví-
tésére vonatkozó lépéseit azzal 
magyarázza, hogy ezen a téren 
Székelyudvarhely lemaradt a 
környező nagyobb települések-
hez, Csíkszeredához, Marosvá-
sárhelyhez és Sepsiszentgyörgy-
höz képest, és bár van felsőokta-
tási kínálat, úgy véli, a bővítés-
nek mindig is helye van. 

– A tárgyalásokon már túl va-
gyunk, a Sapientia stratégiájába 
már bele van foglalva az új hely-
színeken való oktatás elindítása 
– közölte lapunk megkeresésére 
dr. Dávid László, a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem 
rektora.

Mint mondta, Székelyudvar-
helyen és Sepsiszentgyörgyön 
terveznek bővíteni. 

– Mindkét helyszínen az okta-
tás elindításának feltétele az, hogy 
a finanszírozónktól megnyugtató 
választ kapjunk a működetetésre 
vonatkozóan. Ehhez pedig nem 
a Sapientia Alapítvány, hanem a 
magyar kormány kell meghozza 

a támogatási döntést – közölte a 
rektor, mindez pedig azt jelenti, 
hogy gyakorlatilag a magyar állam 
rábólintására várnak, és indulhat-
nak is az új központok. 

Dr. Dávid Lászlótól azt is 
megtudtuk, a két említett telepü-
lésen két-két szak indítását céloz-
ták meg. 

– Szóba került az erdészeti–
erdőmérnöki, illetve a turisztikai 
szak. A mi álláspontunk az, és a 
hosszú távú gondolkodáshoz az 
is hozzátartozik, hogy sokkal nye-
reségesebb, ha nem kihelyezett 
szakokban gondolkodunk, ahol 
nincs kutatói, helyszíni munka, 
hanem inkább építkezünk. Elin-
dulunk pár szakkal, aztán megle-
het, tovább bővítjük azok sorát, 
hisz más szakok is szóba kerültek. 
Ugyanakkor nem tudjuk vállalni, 
hogy már létező, marosvásárhelyi 

vagy csíkszeredai szakokat tele-
pítsünk át, inkább új, hiánypótló 
szakokban gondolkodtunk, ezért 
az erdőmérnöki és a turisztikai 
szak indításának terve – érvelt a 
rektor.

A vonatkozó költségekkel kap-
csolatosan elmondta, mivel már 
több helyen működtetnek karo-
kat, szakokat, számolni is tudnak: 
egy rövid távú befektetéssel el tud-
ják az új szakokat indítani, hosszú 
távon pedig – diákokra lebontva 
– működési költségvetésüket kell 
fedezze finanszírozójuk. 

– Úgy számoltuk, 50–50 hely-
lyel tudnánk indulni, ennek fele 
tandíjmentes, fele pedig tandíjas 
lenne – közölte a rektor, aki mint 
mondta, még várja a magyar kor-
mány biztos válaszát, emiatt pedig 
indulási dátummal egyelőre nem 
tudott szolgálni. 

Hely lenne 
A tervezett szakok helyszíné-

ül Székelyudvarhelyen a Budvár 
utcában az UCECOM iskola 
épületegyüttesét szemelték ki. 
Nem véletlenül, ugyanis nagy 
felülettel bírnak, illetve az utób-
bi időben a szakiskolai oktatás 
megszűntetése miatt beszűkült 
a magániskola tevékenysége, így 
jól jönne a bérlő.

– Többször tárgyaltunk a 
bérbevételről a polgármesterrel. 
Az UCECOM vezetősége részé-
ről van nyitottság erre. A tárgya-
lásokat folytatjuk, tavasszal az 
UCECOM bukaresti vezetősége 
jön emiatt Udvarhelyre – mondta 
Nagy Tőkés Ferenc igazgató.

Hozzáfűzte, személy szerint is 
azt szeretné, ha a város használná 
az épületeiket. Az igazgatótól azt 
is megtudtuk, 4000 négyzetmé-

ternyi beépített felülettel rendel-
keznek. Épületeik 1974-ben ok-
tatási céllal, iskolának épültek. 

– Minden megvan itt, ami 
kell: tornaterem, étkezde, szál-
lás, laborok. Amíg volt szakok-
tatás, iskolánk jól működött. 
A középiskolai kínálat viszont 
Udvarhelyen akkora, hogy min-
denki bejut valamelyik iskolába, 
így senki nem fog fizetni oktatá-
sáért. Jelenleg posztlíceumi szin-
ten kozmetikusi képzés folyik 
nálunk két évfolyamon, illetve 
különböző tanfolyamokat is tar-
tunk: manikűr–pedikűr, illetve 
CNC-szakembereket, vagyis 
számítógép-vezérlésű gépek ke-
zelésére képezünk szakembere-
ket. Utóbbit tavaly ősztől helyi 
vállalkozókkal egyeztetve indí-
tottuk el – részletezte lapunknak 
Nagy Tőkés Ferenc. 

A jelenlegi kínálat 
Székelyudvarhelyen három 

helyszínen folyik felsőoktatási 
képzés. A Baczkamadarasi Kis 
Gergely református gimnázi-
um városközponti épületében a 
Babeş–Bolyai Tudományegye-
temnek van kihelyezett tagozata 
Pedagógiai – Tanító és Óvodape-
dagógus Szakkal. Továbbá az idő-
közben Edutus Főiskolára átke-
resztelt Modern Üzleti Tudomá-
nyok Főiskolája széles kínálattal 
várja a tanulni szándékozókat: ke-
reskedelmet, marketinget, turiz-
must, menedzsmentet tanítanak, 
felnőttek számára vállalati képzést 
is tartanak, és bár változott a név, 
a MÜTF Oktatási Központ meg-
maradt olyan ernyőszervezetként, 
amelynek keretein belül több fel-
sőoktatási intézmény is működik: 
az Edutus Főiskola mellett a Szé-
chenyi István Egyetem és a Buda-
pesti Gazdasági Főiskola – sőt, 
remélik, a sor bővülni fog. Egy 
másik udvarhelyi helyszínen, a 
csereháti Marin Preda líceumban 
is zajlik felsőoktatási képzés. Itt a 
nagyszebeni Lucian Blaga Egye-
temnek működik kihelyezett ta-
gozata: távoktatás révén marke-
tinget, menedzsmentet, közigaz-
gatási ismereteket sajátíthatnak el 
az itt tanulók. 

4. oldal |  2012. február 22., szerda

Bővülő felSőoktatáSi kínálat

Sapientia: két szak indulna Udvarhelyen

társadalom

Körkép

Ide költözne a Sapientia. Erdőmérnöki és turisztikai szakkal indítanának fotó: balázs attila



> Vége a piacos bonyodalmak-
nak? A megszokott helyén került sor 
tegnap a keddi, II. Rákóczi Ferenc 
utcai gabonapiacra. Mindössze annyi 
változás történt, hogy nem a korábbi 
bejáraton közelítették meg az árusok, 
vásárlók a piacteret. Mint megtudtuk, 
a polgármesteri hivatal illetékeseinek 
úgy tűnik, sikerül megegyezniük az 
egyik területtulajdonossal. 

Az alsó parcella tulajdonosával 
folytatnak tárgyalásokat, az illető idő-
közben megengedte, hogy területét 
használja a város. – Szerdán beszélge-
tünk újból a tulajdonossal. Úgy néz 

ki, az illető a másik területet is meg-
vásárolja, így egy kézbe kerül a vissza-
szolgáltatott piactér, és úgy tűnik, ki 
tudunk egyezni az illetővel – tudatta 
lapunkkal Tikosi László, a polgármes-
teri hivatal műszaki igazgatója, majd 
azzal folytatta, piac kell, hogy legyen, 
és ha áll a tulajdonossal az egyezségük, 
akkor a piac nem szűnik meg, tovább-
ra is működni fog. 

Ide tartozik, hogy már vasárnap 
is a régi helyén tartották az autós- és 
ócskapiacot – rövid távon rendeződni 
látszik a város ezen piacos bonyodal-
ma. (M. L. F.)  hí
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Szász Jenő vagy valaki más 
legyen a polgármesterjelölt? 
– ez a kérdés foglalkoztatja 
pillanatnyilag a székelyud-
varhelyi Magyar Polgári Párt 
szervezetét. Válasz a hamaro-
san esedékes városi tisztújí-
táson születhet – nyilatkozta 
lapunknak Molnár Miklós. Az 
MPP-s tanácsos azt mondja, 
neki nincsenek politikai am-
bíciói.

– Milyennek értékeli a 
székelyudvarhelyi önkormány-
zat elmúlt években kifejtett tevé-
kenységét?

– Az utóbbi négy éves ön-
kormányzati ciklus tulajdon-
képpen két részre osztható: 
az első és az azt követő három 
évre. Ismert, az időközi válasz-
táson a korábbi nyolc helyett 
kilenc tanácsosi mandátumot 
szerzett az MPP, vagyis hiá-
ba próbált javítani a törékeny 
többségén az RMDSZ, tévedés 
volt azt hinniük, hogy egy év 
alatt megerősödtek. Az erővi-
szonyok még jobban kiegyenlí-
tődtek, és ez azt eredményezte, 
hogy a zöld párti tanácsosnak 
gyakorlatilag vétójoga lett.

– Ez sem az RMDSZ-nek, 
sem pedig az MPP-nek nem tet-
szett...

– Az önkormányzatban 
sajnos nem a konstruktív 
szempontok összeegyeztetése 
folyt a két nagy párt között, a 
polgármester folyamatosan a 
zöld párti tanácsossal keres-
te a megegyezést. Ez nyilván 
kézenfekvőbb volt, mintha az 
MPP-vel törekedett volna az 
együttműködésre. A politikát 
tehát felváltotta az erőpoliti-
ka, s a szavazópolgárok felének 
emiatt nem érvényesülhetett az 
akarata. Nem emlékszem olyan 
esetre, amikor a városvezető 
elfogadta volna a polgáriak 
módosító javaslatát. Időnként, 
egyértelmű kérdésekben Ja-
kab Attila velünk is szavazott, 
csakhogy ezen határozatok szá-
monkérését sosem tartotta fon-
tosnak. Ezt tartom legnagyobb 
bűnének.

– A polgármester rendre 
gáncsolással, a város működésé-
nek ellehetetlenítésével vádolja a 
polgári frakciót. Mi erről a véle-
ménye?

– Mindig arra törekedtünk, 
ha valamit rossznak tartunk, 
akkor lehetőleg változtassunk 
azon, más kérdés, hogy mindig 
lesöpörtek az asztalról. Rossz 
döntésekre egyszerűen nem 
tudtuk áldásunkat adni, s ilyen-
kor újra és újra elővették a régi 
lemezt, miszerint akadályozzuk 
a munkát. Ez nem igaz. Sajnos, 
amit sikerült keresztülvinnünk 
a tanácson, azt sem hajtották 
végre, például két évig elfek-
vőben volt a Szent János és a 
Rózsa utcák modernizálása. 
Hangsúlyozom: először mindig 
jobbítani akartunk, és csak ak-
kor hadakoztunk, amikor már 
nem volt más választásunk, 

ugyanakkor voltak abszolút po-
zitív kezdeményezéseink, mint 
a városi bölcsőde ügye, illetve a 
Közbiztonságért Testület létre-
hozása.

– Közelednek az újabb ön-
kormányzati választások. Mire 
számít az MPP?

– Azt szeretnénk, hog y 
folytatódjon a trend: 2008-
ban nyolc, 2009-ben kilenc ta-
nácsosunk jutott mandátum-
hoz, ez a szám 2012-ben pedig 
legalább tízre kellene, emel-
kedjen. Az MPP célja, hog y 
visszaállítsa Székelyudvarhely 
székely főváros jellegét gaz-
dasági és kulturális téren eg y-
aránt. A jövőben nem látvány-
beruházásokra kellene fordí-
tani a szűkös költség vetést, 
hanem munkahelyteremtésre, 
illetve a szociális védőháló 

kiépítésére. Ipari parkot kell 
létrehozni, nem körforgal-
mat, s ahelyett, hog y gátlás-
talanul pumpálnák a pénzt a 
távhőszolgáltatóba, meg kell 
találni annak a módját, mi-
ként lehet segíteni azokon, 
akik nem engedhették meg 
maguknak, hog y leváljanak 
a központi fűtésről. A fővá-
rosban hozott rossz dönté-
seket nem kell kritika nélkül 
végrehajtani, hanem a válság 
sújtotta Székelyudvarhely igé-
nyeihez kell alakítani.

– Céljaik, terveik kivitelezés-
hez lesz elegendő tanácsosuk az 
önkormányzatban?

– Huszonnégy fős, teljes 
listával vágunk neki az önkor-
mányzati választásoknak, s ter-
mészetesen lesz polgármester-
jelöltünk is.

– Kicsoda?

– Még nincs döntés erről. Az 
udvarhelyi MPP azt mérlegeli, 
hogy polgármesterjelöltje Szász 
Jenő legyen-e, vagy valaki más. 
A feladatra minden kétséget ki-
záróan a pártelnök lenne a leg-
alkalmasabb, személyének erős 
mozgósító hatása van, hiszen 
ő volt az, aki évekkel ezelőtt 
meghirdette, hogy az RMDSZ-
en kívül is van élet. Tisztában 
vagyunk ugyanakkor azzal is, 
hogy ellenmozgósító hatást is 
elérhetünk: idestova lassan két 
évtizede Szász Jenő számít az 
RMDSZ első számú közellen-
ségének, s félő, ha ő a polgár-
mesterjelölt, akkor működésbe 
lépnek az össztűz ágyúi... Ha-
marosan tisztújítást tartunk az 
udvarhelyi MPP-ben, utána ne-
vesítjük jelöltjeinket.

– Hány MPP-tagot szippan-
tott el eddig a néppárt?

– Természetesen tudunk ar-
ról, hogy országos szinten az új 
párt megkeresett MPP-tagokat, 
szimpatizánsokat. Akik viszont 
eddig úgymond átigazoltak, 
azok már korábban kiváltak az 
MPP-ből. Egyébként Udvarhe-
lyen nincs tudomásunk megke-
resésekről. Ha már itt tartunk: 
a néppárt nagyon fontos dön-
tés előtt áll: el kell dönteniük 
ugyanis, hogy az erdélyi ma-
gyar politikai rendszerváltást 
támogatják, vagy pártpolitikai 
érdektől vezérelve továbbra is 
legitimizálják az RMDSZ-t.

– Hogyan tovább Molnár 
Miklós?

– Azt üzenem azoknak, akik 
minden megnyilvánulásomban 
kőkemény választási indítta-
tást látnak, hogy nincsenek 
különösebb politikai ambíci-
óim. Elsősorban az igazságot 
képviseltem, s akik közelebbről 
ismernek, azok tudják ezt. Bár 
azonosulok az MPP értékrend-
jével, még azt sem döntöttem 
el, hogy vállaljak-e újabb taná-
csosi mandátumot.

 
 Jakab Árpád

Több TAnácSoST SzereTne Az MPP

Molnár: nincsenek politikai ambícióim
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Idén is a területalapú támogatás-
ból befolyó összegek átadásával 
segíti a gyimesközéploki tejfeldol-
gozó felújítását és talpra állítását 
a helyi polgármesteri hivatal. A 
gesztus tavaly 600 ezer lejt hozott 
a középloki tejfeldolgozó és érté-
kesítési szövetkezet kontójára.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Idén is a községi legelők után járó 
területalapú támogatás átenge-
désével segíti a gyimesközéploki 

egykori olvasztottsajtüzem felújí-
tására és újraindítására irányuló 
erőfeszítéseket a gyimesközéploki 
önkormányzat – mondta el érdek-
lődésünkre Mihók Péter. A gyimesi 
nagyközség polgármestere hozzá-
tette, az éves szinten mintegy 600 
ezer lejre rúgó területalapú támo-
gatási összeg kedvezményezettje – 
akárcsak tavaly – ismét a tejfeldol-
gozó újraélesztésén fáradozó Tatros 
Gyimesközéploki Tejfeldolgozó és 
Értékesítési Szövetkezet lesz.

Kihagynák a folyamatból 
a bankot
– Nagyon örvendek, hogy tavaly 

végre rendeződött a szövetkezet jogi 
helyzete is. A volt sajtgyár épületét a 

Gyimesközéploki Szarvasmarhatar-
tók Egyesülete révén már korábban 
sikerült megvásárolnunk, viszont az 
épület fejlesztésére csak szövetkezet 
nyújthat be pályázatot. Ezért a szar-
vasmarhatartók egyesülete átadta az 
épületet a szövetkezetnek, mi pedig 
az APIA-tól igényelhető területala-
pú támogatásból befolyó pénzzel 
járulunk hozzá az üzem rendbetéte-
léhez – magyarázta Mihók. 

Az elöljáró szerint a gyimesi 
tejfeldolgozó felújításához, felszere-
léséhez és majdani működtetéséhez 
a pályázati úton elérhető forrás mel-
lett elengedhetetlen a saját anyagi 
bázis megteremtése. 

– De biztosítanunk kell már a 
pályázathoz szükséges önrészt is. Ez 
esetben mintegy 900 ezer lejre kell 
gondolni, ha ezt sikerül a területala-
pú támogatásból kigazdálkodni, ak-
kor akár a banki kölcsönt is ki tudná 
váltani. Az pedig nagy előny, ha már 
indulásból nem kell a bank pénzéért 
folyamodnunk – fűzte hozzá. 

Mihók elmondta, a Tatros-
völgyi tejfeldolgozó talpra állításá-
nak lépéseiről és az ehhez szükséges 
finanszírozási források előterem-
téséről fog szólni a szövetkezet 
hamarosan tartandó vezetőtanácsi 
közgyűlése is.

A környező települések 
gazdáira is számítanak
A termelés elindítása kapcsán 

döntően a tehéntej feldolgozására 
állnának rá, de megfelelő mennyiség 
biztosítása esetén nem zárkóznának 
el a juhtej felvásárlásától sem. Kérdé-
sünkre, miszerint a gyimesközéploki 
gazdákon kívül alapanyag-beszállí-
tóként számítanak-e más környező 
települések tejtermelőire, Mihók 
határozott igennel válaszolt. 

– Az együttműködésre felkér-
tük a gyimesfelsőlokiakat is, de úgy 
döntöttek, egyelőre megmarad-
nak a saját tejbegyűjtőjüknél, nem 
szándékoznak hozzánk csatlakozni. 
Gyi mes bükkből viszont vannak 
vállalkozók, akiket nemcsak a tejbe-
szállítás érdekel, hanem az állatszám 
alapján részvényeket, tulajdonrészt is 
vásároltak a sajtüzemből. Ilyen pél-
daként említhetném a gyimesbükki 
alpolgármestert is – közölte Mihók 
Péter.

Készítik 
a pályázati anyagot
Mint korábban lapunknak 

Tankó Péter, a Tatros Értékesítési 
Szövetkezet elnöke elmondta, a szö-
vetkezet tagjainak sorában jelenleg 
84 magánszemélyt – néhány juhos 

gazda mellett döntően szarvasmar-
hatartókat – és négy jogi személyt 
számlálnak. 

– A gazdák úgynevezett tulaj-
donosi csomagokat vásárolhattak, 
megszerezve egyben a jogot a maj-
dani feldolgozónak való tejbeszál-
lításra. A csomagok terén amúgy 
állatonként 300 lejt kértünk a tehe-
nes gazdáktól, míg a juhos gazdák 
esetében ugyanezt tíz juh után szá-
mítottuk. Mindenki annyival szállt 
be, amennyivel akart, és az így ösz-
szegyűlt pénzt – más forrásokkal is 

megtolva – az épület rendbetételére, 
illetve a sajtkészítő vonal moder-
nizálására fordítjuk – magyarázta 
terveiket Tankó. Hozzátette, a tej-
feldolgozó felszereléséhez szükséges 
források nagy részét a Mezőgazda-
sági Minisztérium a Nemzeti Vidék-
fejlesztési Program keretében idénre 
meghirdetett 123-as pályázati kiírá-
sain keresztül kívánják megfogni. Az 
üzem pályázáshoz szükséges tech-
nikai dokumentációját ugyanakkor 
már a megyei tanács 30 ezer lejes 
társtámogatásából készíttették el. 

Három-négy alkalommal is nőtt 
a tojás ára az elmúlt egy-másfél 
hét alatt. Ennek fő okaként a ke-
reslettel fordítottan arányos kíná-
latot jelölték meg a kereskedők. 
Az eddig átlagban 37-50 baniért 
kínált 3-as jelzésű – az uniós ál-
latjóléti előírásokat teljesítő far-
mokról származó – tojásért 80-85 
banit kérnek a csíkszeredai üzle-
tekben.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro
Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A pénztárnál megdöbbenve 
vettem tudomásul, hogy 
szinte kétszer annyit kell 

fizetnem tíz darab tojásért, mint két 
héttel ezelőtt. Legtöbb öt lejre szá-
mítottam, de szólt a pénztáros hölgy, 
hogy a tojás megdrágult, így nyolc lej 
kilencven banit kell fizetnem – hívta 
fel a figyelmet a drágulásra egyik ol-
vasónk. A jelenség általános, jelentő-
sen nőtt a tojások ára azok méretétől 
és számozásától függően. 

Egy hét alatt 
többször drágult
– Az elmúlt egy hétben három-

szor is drágult a tojás, amelyet üzlete-
inkben tízes és húszas kiszerelésben 
lehet kapni. Darabárra leosztva egy 
hét alatt jutottunk el a 61 banitól 
a jelenlegi 89 baniig – nyilatkozta 
lapunknak Gál Edit. A Merkúr csík-
szeredai üzleteinek – ahol egyéb-
ként rendszerint hármas számmal 
jelölt gyergyói friss tojást kínálnak 
– vezetője a drágulás mögött a tojá-
sok eredetét és a tojótyúkok tartási 
körülményeit jelző pecsétszámokra 

vonatkozó új szabályozás életbe lé-
pését sejti. 

A tojásokon a ketreces tartást 
jelző 3-as szám használata ugyan 
továbbra is megmaradt, ám jelen-
tése változott: így az év elejétől 3-as 
számjelzésű tojások csakis az uniós 
állatjóléti előírásokat teljesítő far-
mokról kerülhetnek a boltok polca-
ira. Ahhoz, hogy ezeknek a feltéte-
leknek a tojástermeléssel foglalkozó 
gazdák eleget tegyenek, beruházáso-
kat, átalakításokat kell véghezvinni-
ük. Ez a drágulás egyik oka. A másik 

pedig, hogy az év ezen szakaszában a 
tyúkok eleve kevesebbet tojnak. Egy 
alcsíki gazda szerint például, aki há-
romszáz tojót tart szabad tartásban, 
míg ideális esetben naponta 100-
150 tojást szed össze, decemberben, 
januárban és februárban 40 tojás a 
maximális napi átlag.

Üresen állnak a polcok
A fentihez hasonló magyaráza-

tot kaptunk a Penny Market helyet-
tes üzletvezetőjétől is. Kovács Enikő 
azt mondta, a hármas számmal jel-

zett tojás harmincas kiszerelésben 
üzletükben eddig 10,99 lej volt, az 
új ár szerint 14,99 lejbe fog kerülni. 
Darabszámra leosztva: ami eddig 37 
bani volt, az most már 50 baniba fog 
kerülni. Ottjártunkkor egyébként a 
Penny Market tojást kínáló polcai 
üresek voltak, a helyettes üzletvezető 
szerint mára várnak friss árut. 

A tojásnak fenntartott polcok 
a Kaufland áruházban is nagyrészt 
üresen álltak. Az M méretű tyúk-
tojás 30-as dobozban 24,99 lej, a 
darabár ezek esetében 83 bani. A 
Kaufland igazgatóját lapzártánkig 
nem sikerült megszólaltatnunk. 

50 baniról emelte 79 banira a to-
jás árát a Profi. Az üzletlánc csíksze-
redai kirendeltségének munkatársait 
is kérdeztük a drágulás okáról, de azt 
mondták, nem áll jogukban nyilat-
kozni a sajtónak. 

Amiből hiány van, 
az drágább
A termelők vásárcsarnokában 

széles skálán mozog a tojás ára: a 
3-as számmal ellátott tojás darabja 
75 baniba kerül az eddigi 49 bani 
helyett. A 2-es számmal ellátott, XL 
méretű tojások a korábbi 60 banihoz 
képest most 80-85 baniért vásárol-
hatók meg. 

Ivácson Pál, a gyergyószent mik-
lósi Pal-Mar Import-Export Kft. 
vezetője érdeklődésünkre azt közöl-
te, több tényező befolyásolta a tojás 

árának növekedését. Pontosabban 
szerinte a tojás ellenértéke most érte 
el azt az árfekvést, amit a többi alap-
élelmiszer már régóta. 

– Az utóbbi időszakban szinte 
minden évben volt egy-egy olyan, 
általában hónapokig tartó időszak, 
amikor az előállítási ár alatt voltunk 
kénytelenek forgalmazni a tojást – 
fejtegette a tyúkfarm vezetője. Mint 
részletezte, ezt a jelenséget az erős 
konkurencia magyarázta, vagyis 
nagyon sok cég forgalmazott tojást 
Európa-szerte, és a piaci térhódítás 
reményében alacsonyan tartották az 
árakat. A januártól érvénybe lépett 
uniós rendelkezések miatt azonban 
sok cégnek bevonták az engedélyét. 
Ivácson szerint ugyanakkor a tojás 
árának alakulásában közrejátszott az 
egész Európára kiterjedő havazás is. 

– Tojáshiány van, és mint tud-
juk, mindig annak van ára, amiből 
keveset állítanak elő – szögezte le a 
vállalkozó, aki úgy véli, a tojás ese-
tében további áremelkedésre lehet 
számítani. 

Mit mutat a statisztika?
A Mezőgazdasági és Vidékfej-

lesztési Minisztérium honlapján 
hozzáférhető, a főbb mezőgazdasá-
gi termékek árát megyékre leosztva 
összesítő táblázat szerint a február 
6–12. közötti időszakra vonatkozó 
jelentésben Hargita megyében a to-
jás ára 40–50 bani között volt. Ami 
a jelenséget még érdekesebbé teszi a 
számok tükrében, hogy az Országos 
Statisztikai Intézet hivatalos köz-
leménye szerint januárban a tojás 
kiskereskedelmi átlagára közel egy 
százalékkal volt kisebb, mint 2011 
decemberében.
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Gyűjtik a pénzt a gyimesi sajtgyár indulására

Az EU-s szAbályozás és A hIdEg Is bEfolyásoljA Az árszAbásT

Kikerekedő tojásárak

Tej oltására szolgáló sajtkád a gyimesközéploki üzemben. Pályázati pénzből újítanák fel

Tojáskínálat a piaccsarnok egyik standján. Drágább, mint egy hete fotó: balázs árpád



Néhány napja „fedezte fel” az 
országos román média, hogy a 
Hargita megyei hegyimentőknek 
van négy kétéltű járműve, ame-
lyeknek hasznát vehették volna 
mentőalakulatok az ország beha-
vazott településein. Az országos 
tévétársaságok legtöbbje úgy tá-
lalta az esetet, hogy a hargitaiak 
„eltitkolták” a gépek létezését, és 
nem voltak hajlandók kölcsönadni 
az eszközöket a bajbajutottaknak. 
Utánajártunk, kiderült: nem úgy 
van, ahogy a híradók állították.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

„Egy ilyen jármű életeket 
menthetett volna, Har-
gita megyében négy 

vadonatúj áll a garázsban, ahelyett, 
hogy segítenének a rászorultakon” – 
hangzott el az egyik országos hírtele-
vízió adásában, a képsoron pedig egy 
kis kétéltű jármű küzdötte magát 
át a hóbuckákon. A tendenciózus 
szerkesztői megfogalmazás szerint 
a Hargita megyei illetékesek „eltit-
kolták” a járműveket a nyilvánosság 
és a központi hatóságok elől, és nem 
akartak segíteni a behavazott vidé-
kek bajba jutott lakosainak. A gépek 
bevetését Raed Arafat, az egészség-
ügyi tárca helyettes államtitkára is 
kérte a megyei tanácstól – bár utóbb 
jelezte, még sincs szükség az eszkö-
zökre, ez már kimaradt az országos 
híradásokból. 

A bemutatott sztori több helyen 
sántít. Hargita megyének tényleg 
van négy darab Argo 8x8 típusú, 
nyolckerekű, száraz terepen és vízen 
is használható járműve, amelyeket 
– többek között – a megyei tanács 
által benyújtott, a hegyimentő szol-
gálat korszerűsítését célzó nyertes 
EU-s pályázatnak köszönhetően si-
került beszerezni.

A járművek eltitkolása viszont 
valótlanság, annál is inkább, hogy 
mint minden uniós pályázatnak, a 
hegyimentős projektnek is létezett 
médiakomponense: a finanszírozók 
pályázati kritériumként előírták, 
hogy a pályázó köteles a projektet 
népszerűsíteni a helyi és országos saj-
tóban. A sajtókampány megtörtént, 
a helyi, valamint az országos sajtó 
képviselőinek jelenlétében érkeztek 
tavaly szeptember derekán a nyolc-
kerekűek Csíkszeredába.

– Hargita megye elsőként hasz-
nálta ki a lehetőséget és pályázatot 
nyújtott be a hegyimentő szolgá-
lat korszerűsítésére. A sajtó ezért 
is felkapta a hírt, illetve azóta jó 
néhány hegyvidéki domborzattal 
rendelkező megye elkérte a pályá-
zatunkat, és annak alapján mások is 
hívtak le pénzeket erre a célra. Ami 
a bajbajutottaknak történő segít-
ségnyújtást illeti, 100 ezer lejt sza-

vazott meg azonnali tanácsülésen a 
testület, amelyet Vrancea megyébe 
küldtünk a behavazott települések 
felszabadítására – nyilatkozta Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke. 

A legtöbb EU-s pályázathoz ha-
sonlóan a hegyimentős-projekt is 
utólagos elszámolású, a teljes elszá-
molás még nem történt meg, így ha 
nem a rögzített kritériumrendszer-
nek megfelelően képzett vezetők, il-
letve felülbiztosítás nélkül küldik ki 
terepre az egyenként több mint 30 
ezer eurót érő gépeket, akkor elvesz-
het a pénz, az elszámolást elbírálók 
megakaszthatják a finanszírozást. A 
járművek biztosításához szükséges 
összeget az idei év költségvetésébe 
kellett beépíteni, így csak annak el-
fogadását követően különíthette el a 
megyei önkormányzat.   

– A szállítócéggel éppen azért 
kezdeményeztük a szerződésbon-

tást, mert nem képezték ki az abban 
foglalt határidőn belül a gépekre 
a vezetőket, így nem küldhet-
tük még ki a járműveket a megye 
hegyimentő bázisaira – tette hoz-
zá Borboly, hangsúlyozva, hogy 
amennyiben minden kötél szakad, 
akár biztosítás nélkül is kiküldenék 
életet menteni a járműveket, vál-
lalva, hogy elveszíthetik a 400 ezer 
eurós finanszírozást.

– A hegyimentő szolgálat 
korszerűsítésekor a hasonló dom-
borzatú, fejlett hegyi turizmussal 
rendelkező országoktól vettük a jó 
példát. A kétéltűek használatát a 
kanadai Vancouver hegyimentőitől 
lestük el. A járművek nyolckerék-
meghajtásúak, 750 köbcentisek és 
30 lóerősek, 6 embert szállíthatnak, 
hordággyal vannak ellátva, és szinte 
mindenféle tereppel megbirkóz-
nak, például úsznak a vízen is. Télen 
lánctalp szerelhető rájuk, illetve fű-

tött fülke is telepíthető a nyolckere-
kűekre. Drága életmentő járművek, 
nem feltétlenül arra valók, hogy 
tűzifát, generátort, élelmet, segély-
csomagokat szállítsanak azoknak, 
akik idejében nem készültek fel a 
télre – vélekedett Marian Chivu, a 
Hargita megyei hegyimentő szol-
gálat nyugalmazott igazgatója, akit 
a járművekre vonatkozó műszaki 
adatokért kerestünk fel.

Lapzártánkig meg nem erősített 
információk szerint egyébként nem-
csak Hargita megye garázsaiban 
vannak ilyen típusú mentőjárművek, 
hanem több megye rendelkezik ha-
sonló nyolckerekűekkel, amelyeket 
éppen az innen származó, lemásolt 
pályázat alapján szereztek be. Ezek 
között olyan is van, amelyik köze-
lebb esik Vrancea megyéhez, mint 
Hargita, és az ottaniak sem igyekez-
tek kiküldeni a segélyszállítmányok 
széthordására a gépeket.   

csík
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Figyelmeztette A polgármestereket A közegészségügyi igAzgAtóság

Ellenőrizni kell a forrásvizeket
Nagy összegű büntetéseket he-
lyezett kilátásba a Hargita megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság 
ar ra az esetre, ha a továbbiak-
ban a települések polgármeste-
rei elmulasztják a lakóövezetek 
közelében álló, a lakosság által 
gyakran használt források vizé-
nek rendszeres ellenőrzését. A 
felszólítást azt követően juttatták 
el a településvezetőkhöz, hogy 
lapunkban rávilágítottunk: felületi 
szennyezés miatt időnként emberi 
fogyasztásra nem alkalmas, E-coli 
bacilussal fertőzött a csíksomlyói 
borvízforrás vize.

HN-információ

Hargita megye minden 
polgármesteréhez átira-
tot küldött tegnap a 

köz egészségüg yi igazgatóság , 

amelyben felszólítja őket, hogy 
folyamatosan ellenőrizzék a te-
lepüléseken található források 
vizét, ellenkező esetben nagy 
összegű büntetéseket kockáztat-
nak. A vízmintákat a közegész-
ségügy labóratóriumában kell 
bevizsgáltatni.

– Vannak olyan polgármeste-
rek, akik nem jelentik be a telepü-
lésükön található vízhálózatokat, 
ivóvíz vételére használt rendsze-
reket, mert nem akarnak illetéket 
fizetni. Figyelmeztetni akarjuk 
őket, hogy ha elmulasztják a vizek 
minőségének folyamatos ellenőr-
zését, annak súlyos anyagi követ-
kezményei lesznek. Nem büntetni 
akarunk, de nagyon pontos hely-
zetismeretre van szükségünk, hogy 
biztos legyen: a lakosság tiszta, 
megfelelő minőségű vizet fogyaszt 

– közölte az ügy kapcsán dr. Tar 
Gyöngyi. A közegészségügyi igaz-
gatóság vezetője megjegyezte, 
több alkalommal is túl magas am-
móniaszintet mértek a különbö-
ző források vizében, és sokszor a 
biológiai elemzés is kórokozók – 
például E-coli bacilus – jelenlétét 
mutatta ki. A fertőzések általában 
időszakosak, és ott jellemzők, ahol 
a környező házak lefolyói nincse-
nek a csatornarendszerre csatla-
koztatva, vagy ahol állatok – pél-
dául a borvízért szekérrel érkezők 
lovai – tartózkodnak a források 
közelében. A megoldás az lenne, 
ha folyamatosan tisztán tartanák 
a források közelében lévő terüle-
teket, vízelvezető árkokat, illetve 
környéküket úgy építenék ki, hogy 
a hólé vagy az esővíz ne moshasson 
be szennyeződéseket. 

HArgItA mEgyE NEm rEjtEgEttE A NyolcKErEKű járművEKEt

A sajtónyilvános „titok”

Argo 8x8 típusú terepjárművek a megyeháza lépcsőin. Egyelőre nincs olyan kiképzett személy, aki vezethetné őket fptű: mihály lászló / arvhív

hargitanépe

Ősbemutatóval ünnepelte fennállásának tizedik évfor-
dulóját tegnap este a városi művelődési házban a Borsika gyer-
meknéptánccsoport. A Széna vagy szalma című mese feldolgozása 
alapján készült mesejáték színre vitelében Ivácson László, a Három-
szék Táncegyüttes művészeti vezetője és Keresztes Szabolcs, a Csíki 
Játékszín színésze is közreműködött.  fotó: balázs árpád



Görögország és az euróövezet 
pénzügyi stabilitását egyaránt 
biztosítja a tegnap született meg-
állapodás a 130 milliárd eurós, 
újabb görög pénzügyi támogatási 
programról és a görög adósság 
könnyítéséről – hangoztatta Jean-
Claude Juncker, az euróövezeti 
országok pénzügyminiszteri taná-
csának elnöke a miniszterek ma-
ratoni ülését követően.

Hírösszefoglaló

Mind a magánhitelezők, 
mind az állami részt-
vevők jelentős további 

erőfeszítéseket tettek, hogy garan-
tálni tudják a görög államadósság 
szintjének leszorítását a tagországok 
állam- és kormányfőinek korábbi 
iránymutatásaiban szereplő – a 
mostani kompromisszum alapján 
a GDP-hez viszonyított 120,5%-ban 
rögzített – szintre 2020-ra. Mindez 
megerősíti Görögország helyét az 
euróövezetben – szögezte le a luxem-
burgi miniszterelnök. Olli Rehn, az 
Európai Bizottság pénzügyi felelőse 
és Christine Lagarde, a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) vezérigazgatója 
hozzátették: a megállapodás lehető-
vé teszi a program pontos végrehaj-
tását és a gyakorlatba iktatás szigorú 
ellenőrzését is.

Az ellenőrzés egyik eleme, hogy 
megerősítik és folyamatossá teszik 
az Európai Bizottság munkacso-
portjának jelenlétét Görögország-
ban – a csoporthoz euróövezeti 
tagállamok szakértői is csatlakoz-
hatnak. Egy másik elem, hogy 
külön számlát nyitnak az adósság-
szolgálatra szánt tartalék elhelyezé-
sére, és ezen mindig legalább három 
hónapra előre szóló tartaléknak kell 
lennie. Görögországot már a kö-
vetkező hónapban csőd fenyegette 
volna, ha most nem sikerül tető alá 
hozni a megállapodást.

A brüsszeli találkozó után ki-
adott közlemény kiemelte, hogy a 
program sikere a teljes körű végrehaj-
táson múlik, beleértve a privatizációs 
tervek teljesítését és az elhatározott 
szerkezeti reformok gyakorlatba ik-
tatását is. A közlemény szerint a gö-
rög társadalom részéről még további 
erőfeszítésekre van szükség ahhoz, 
hogy a gazdaságot visszatereljék a 

fenntartható pályára. A miniszterek 
üdvözölték a görög parlament mi-
napi döntéseit a mostani megálla-
podáshoz szükséges lépések jóváha-
gyásáról, a 325 millió eurós további 
kiadásmegtakarítás azonosítását, 
valamint a koalíciós pártok vezetői 
által adott garanciákat a program 
végigvitelére.

Juncker a sajtótájékoztatón 
megerősítette, hogy Görögország 
magánhitelezői a kezükben lévő 
görög állampapírok nominális ér-
tékének 53,5%-át írják le. A mos-
tani megállapodás szerinte meg-
felelő alap ahhoz, hogy elindítsák 
a görög államkötvények újakra 
cserélésének programját (PSI), 
amelynek keretében az adósság-
könnyítés a gyakorlatban történik 
majd. A miniszterek azt remélik, 
hogy ezt a programot magas rész-
vétel jellemzi majd – tette hozzá 
az Eurócsoport elnöke.

A mostani megállapodás értel-
mében – a görög terheket tovább 
könnyítendő – az új kötvények ka-
mata 2014-ig csupán 2% lesz, majd 
2020-ig 3%, és csak azt követően 
emelkedik 4,3%-ra.

Evangelosz Venizelosz görög 
pénzügyminiszter bejelentette, 
hogy Athén már szerdán meg kí-
vánja hirdetni az első kötvénycsere-
programot.

A sajtóközlemény megerősítet-
te, hogy minden euróövezeti ország 
vállalta az első görög támogatási 
programhoz kapcsolódó hitelek ka-
matának csökkentését is.

Az Európai Központi Bank és 
a nemzeti jegybankok pedig a gö-
rög kötvények után befolyó hasz-
not visszacsoportosítják az állami 
szektornak, onnan pedig Athénnak 
annak érdekében, hogy ily módon 
még inkább segítsék a görög állam-
adósság fenntarthatóságát. Ez a két 
utóbbi lépés összesen több mint 3 
milliárd euróval csökkenti a finan-
szírozási szükségleteket a következő 
években. A 130 milliárd eurósra be-
csült összértékű új program 2014-ig 
fut majd.

Lukasz Papademosz görög mi-
niszterelnök országa szempontjából 
történelminek nevezte a maratoni 
tárgyalások után született megálla-
podást.

Gazdaság
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ÚJból mentették a görögöket

130 milliárd euró kellett 
a csőd elkerüléséhez

> Hivatalosan értesítette Romá-
niát az EB a POSDRU-kifizetések 
felfüggesztéséről. Az Európai Bizott-
ság hétfő este hivatalosan is értesítette 
az Európai Ügyek Minisztériumát a 
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Program (POSDRU) kifizetéseinek 
felfüggesztéséről – közölte Dan Suciu 
kormányszóvivő. Hozzátette, hogy az 
értesítés nem volt meglepetés, hiszen 
„Leonard Orban miniszter már ko-
rábban jelezte, hogy a levél hamarosan 
meg fog érkezni”. Az Európai Bizottság 
romániai képviselete pénteken már be-
jelentette, hogy az EB napokon belül 

leállíthatja a kifizetéseket. A pénzáram-
lás felfüggesztése elviekben nem befo-
lyásolja a folyamatban lévő projektek 
kivitelezését. Orban tegnap úgy nyi-
latkozott, nem tartja kizártnak, hogy 
a POSDRU-hoz hasonló más „balese-
tek” is történjenek. 

A sikeres POSDRU-pályázók saját 
felelősségükre nyilatkozniuk kell ar-
ról, hogy nem vesztegették meg azokat 
a közhivatalnokokat, akik elbírálták 
vagy leellenőrizték finanszírozási kéré-
süket – tartalmazza a munkaügyi mi-
nisztérium tegnap esti közleménye. „A 
finanszírozás szüneteltetése nem jelen-

ti a program leállását. A kifizetések fel-
függesztése egy megszokott, rövid ideig 
tartó eljárás, amely azonnal befejező-
dik, mihelyt az illető tagállam kijavítja 
az észlelt hibákat. A futó programok fi-
nanszírozását jelenleg a központi költ-
ségvetésből fedezik, a projektek kivá-
lasztása az eddig megszokott ütemben 
történik. Az operatív programot lebo-
nyolító ügynökség március közepéig 
megpróbálja kijavítani a hibákat annak 
érdekében, hogy az EB újra elindítsa a 
pénzek folyósítását” – írja a közlemény. 
A POSDRU jelenleg több mint 2000 
futó projekttel számol, amelyekben ösz-

szesen közel 20 ezer személy dolgozik, 
havi átlag 2000-3000 eurós fizetéssel.

> A RyanAir légitársasággal tárgyal 
a marosvásárhelyi repülőtér. A RyanAir 
légitársasággal tárgyal a marosvásárhelyi 
repülőtér, hogy itt ruházzon be. A Malév 
csődjét követően ugyanis a Transilvania 
repülőtérnek 30%-kal csökkentek a bevé-
telei, és ezt a hiányt egyelőre nem tudták 
pótolni. A RyanAir a kolozsvári repü-
lőtérrel is folytat tárgyalásokat ebben a 
periódusban. A RyanAir Európa legna-
gyobb fapados légitársasága, amely 322 
célállomásba indít járatot.hí
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Claude Juncker szerint biztosították az euróövezet stabilitását
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a Pénzügyminisztérium,
aZ OrSZÁgOS 

aDóÜgYnökSég,
a Hargita megyei közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a költségvetési bevételek begyűjtését 
Felülvigyázó Osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012.
március 9-én 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 
5. sz. alatt árverés útján eladja az adós HARBOURAGE 
Kft. (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, Bethlen Gá-
bor utca 47/15. szám,  Hargita megye, fiskális azono-
sítószám 21075952) tulajdonát képező következő in-
góságokat:

 CHambOn ParIS fúrógép – 17 400 lej
 WeInIng a6, 4 fejes gyalugép, gyártási év 1975 – 36 000 lej
 SanDYa 3 csiszológép, gyártási év 2003 – 37 300 lej
 eCO HOUFek csiszológép, gyártási év 2005 – 27 000 lej
 tOrnaDO InDUStrY marógép, gyártási év 2005 –  51 900 lej
összesen: 169 600 lej.

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

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

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

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

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

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

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

bővebb felvilágosítás 
a 0266–217558-as telefonszámon.

az eladási hirdetést 
2012. február 21-én kifüggesztették.
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A Román Nemzeti Bank minapi 
közleménye szerint az elmúlt esz-
tendő folyamán a lejben folyósított 
banki hitelek esetében a hátralé-
kos hitelállomány 25 százalékkal 
növekedett, elérve a 9,4 milliárd 
lejt, a valutában folyósítottak 
esetében pedig 50 százalékkal, 
abszolút számban kifejezve az 12 
milliárd lejnek felel meg. Ugyan-
akkor az összhitelállománynak 
9,5 százalékát tették ki a hátralé-
kos hitelek. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A jegybank statisztikájából az 
is kiderül, hogy a lejes hite-
lek esetében tíz megyében 

a hátralékos hitelállomány részará-
nya meghaladja az országos átlagot. 
Szilágy megyében az 24,6, Suceava 
megyében 21,8 és Beszterce-Naszód 
megyében 21,5 százalékos. Országos 
viszonylatban a hátralékos hitelállo-
mány részaránya 11,4 százalék, s 
amint már arra utaltunk, az elmúlt 
esztendő során aggasztó méretek-
ben növekedett, de ennél is vésze-
sebb arányban a valutaalapú hitelek 
esetében, nevezetesen – amint már 
arra utaltunk – azok 50 százalékkal 
gyarapodtak. Tíz olyan megye van, 
amelyek esetében a szóban forgó hi-
telek állományában a hátralékosoké 
meghaladja a 10,5 százalékot. A lis-
tavezető Fehér megye 15,2 százalé-
kos részaránnyal, azt követi Ialomiţa 
14,2, illetve Arad 13,3 százalékkal. 
Az országos átlag amúgy 8,6 száza-
lék. A jegybank számadataiból még 
egy érdekes jelenség olvasható ki: a 
gazdasági-pénzügyi krízis kezdetén 
a lejben folyósított hitelek esetében 
volt tapasztalható a hátralékos hitel-
állomány erőteljesebb növekedése, 
az utóbbi esztendő során viszont a 
szóban forgó jelenség a valutaala-
pú hitelek esetében erősödött fel. 
Ennek több oka is van, s ilyen ösz-
szefüggésben elsősorban arra kell 
utalnunk, hogy az ügyfelek érdeklő-
dése a kedvezőbb kamatlábak okán 
a valutaalapú hitelek felé fordult el. 
Ezt támasztja alá az a tény is, hogy 
jelenleg országos viszonylatban az 
összhitelállománynak 63 százalékát 
teszik ki a valutaalapú hitelek. Ezek 
vonatkozásában a legnagyobb gon-

dot mind az ügyfelek, mint pedig 
a kereskedelmi bankok számára a 
svájci frankban folyósítottak okoz-
zák, amelyek esetében a hátralékos 
hitelállomány egyetlen év leforgása 
alatt 78 százalékkal gyarapodott, je-
lenleg annak értéke lejben kifejezve 
megközelítette az 1,5 milliárd lejt. 
Közismert, hogy a 2006–2007-es 
időszakban az árfolyam okán (2,2 
lej/svájci frank) igen kecsegtetőnek 
bizonyult az ebben a valutában fel-
vett, illetve folyósított hitel, de idő-
közben az árfolyam elrugaszkodott 
(mostanság megközelítette a 3,6 lej/
svájci frankot), s ennek okán igen 
problematikussá vált számos ügyfél 
számára a törlesztés.

Már utaltunk arra, hogy a dol-
gok ilyenszerű alakulása nehéz 
helyzetbe hozta a kereskedelmi 
bankokat is, a kockázati céltartalé-
kok veszélybe kerültek, azaz azok 
akár el is úszhatnak, a tartozások 
behajtását „szorgalmazó” kényszer-
végrehajtások pedig nem mindig 

bizonyulnak, sőt rendszerint nem 
bizonyulnak „sikertörténetnek”. E 
tekintetben a gondot főleg azok a 
hátralékos hitelek jelentik, amelyek 
esetében a késlekedés meghaladja a 
90 napot. Nos, ezek értéke országos 
viszonylatban 5,4 milliárd lejt tesz 
ki. Ebben az összefüggésben meg-
gondolkoztató az is, hogy míg 2010 
decemberében a hátralékos hitelek 
átlagértéke 5200 lej volt, az elmúlt 
év decemberében a szóban forgó 
érték már meghaladta a 7600 lejt. 
A jegybank adatai szerint ugyanak-
kor a hátralékot jegyző hitelezettek 
száma 690 000 volt, a hátralékos 
hitelek száma pedig 977 000. E két 
számadatot összehasonlítva arra a 
következtetésre juthatunk, hogy 
nem kevés azon ügyfelek száma, 
akik nemcsak egy bankkal szemben 
jegyeznek törlesztési határidőn túli 
adósságokat. Tudni olyan szemé-
lyekről is, akik három felvett hitel 
törlesztése tekintetében váltak fize-
tésképtelenné. 
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HAlmozódNAk A HátRAlékos BANki Hitelek

Hargita megyében 
kedvezőbb a helyzet 

Gazdaság

> Egyre népszerűbb a bankkártyá-
val való fizetés Romániában. Tavaly 19 
milliárd lejre vásároltak bankkártyával 
– ez 26 százalékos bővülést jelent 2010-
hez képest. A vásárlók decemberben, az 
ünnepek környékén használták legtöb-
bet bankkártyájukat: ekkor a kártya-
alapú tranzakciók 16 százalékát bolti 
vásárlások tették ki. Egy átlagos vásár-
lás során 170 lejt költenek el. Bár egyre 
többen használják vásárláskor készpénz 
helyett bankkártyájukat, a kártyaalapú 
tranzakciók 80 százalékát még mindig a 
bankautomatáktól történő készpénzfel-
vétel teszi ki. 2011-ben 98 milliárd lejt 

vettek fel bankautomatákból – ez 10 szá-
zalékkal több tavalyhoz képest.

> Tegnap kezdett el termelni az első 
kínai autógyár az Európai Unióban. Teg-
nap kezdődött a termelés a legnagyobb kí-
nai autógyár, a Great Wall Motors bulgáriai 
üzemében. A lovecsi üzemben háromféle 
modellt szerelnek össze: a Voleex C10-et, a 
Steed 5-öt és a Hover H5 terepjárót. Kezdet-
ben évi 4 ezer autó hagyja el a gyártósorokat, 
de a kapacitás akár évi 40-70 ezer darabra is 
növelhető. Az autókat kezdetben a bolgár 
piacon értékesítenék, ám az EU többi tagor-
szágában is terjeszkedni kívánnak. hí
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A szeszcsempészekRe 
és A zöldségmAffiáRA HAjtANAk

Hadjárat 
az adócsalás ellen

Az elmúlt hétvégén ülésezett az adócsalás-leküzdési, 
minisztériumok közötti bizottság. A kormányfő azt kér-
te az illetékesektől, hogy határozottabban törekedje-
nek az adócsalás, illetve az adóeltitkolás leküzdésére, 
különös hangsúlyt fektetve a szesz és a növényi termé-
kek csempészetének megfékezésére.

H. Z.

Az elmúlt hétvégén ülésezett az adócsalás-leküzdési, 
minisztériumok közötti bizottság. Az ülést Răzvan 
Ungureanu kormányfő vezette, s azon részt vett a 

pénzügyminiszter, a belügyminiszter, az igazságügyi minisz-
ter, a gazdaságügyi miniszter, valamint számos ellenőrzési 
hatáskörrel felruházott szakhatóság képviselője. A kormány-
fő azt kérte az illetékesektől, hogy határozottabban töre-
kedjenek az adócsalás, illetve az adóeltitkolás leküzdésére, 
különös hangsúlyt fektetve a szesz és a növényi termékek 
csempészetének megfékezésére. „A költségvetési bevételek és 
a GDP növelésére két jelentős forrás áll a rendelkezésünkre: 
az Európai Alapok lehívása és azok hatékony ügykezelése, 
valamint az adócsalás leküzdése. A GDP-ben az ebből szár-
mazó jövedelem 33 százalék, jóval a 40 százalékos európai 
átlag alatt. Azt kérem önöktől, hogy 60 napon belül a szesz 
és a növényi termékek tekintetében megmutatkozó adócsa-
lások leküzdése révén legalább a GDP-nek 1,10 százalékát 
kitevő bevételt érhessünk el a költségvetésben” – tette hozzá 
a kormányfő. Továbbá utalt arra is, hogy az adócsalás leküz-
dése fontos a nemzetbiztonság és a közigazgatás reformja 
szempontjából is. A számítások szerint amennyiben való-
ban teljesülne a kormányfő által kijelölt célkitűzést elérni, 
akkor a költségvetés bevételi oldalán több mint 1 milliárd 
eurós többlet jelentkezne. Ami igaz, az igaz, országunkban 
továbbra is nagyarányú az adócsalás, illetve az adóeltitkolás. 
Az Országos Adóügynökség becslései szerint is az illetékek 
és az adók begyűjtési foka 65-70 százalék körül van. Sehol 
a világon az nem tesz ki százszázalékot, de nem egy uniós 
országban az megközelítette a 95 százalékot. Nos ezekből a 
számadatokból kikövetkeztethető, hogy Romániában még 
nagy tartalékok vannak az illetékek és adók behajtásából 
származó költségvetési bevételek tekintetében. Ezt eddig is 
tudtuk, illetve tudták az illetékesek, s az adócsalás elleni harc 
meghirdetése nem új keletű. A meghirdetéssel nem is igen 
volt baj, csupán csak a hadjárat lefolytatásával. Hol arra hi-
vatkoztak, hogy gond van a jogszabályozással, hol arra, hogy 
nincsenek megfelelő struktúrák és eszközök. Időközben sor 
került egyes jogszabályok módosítására és kiegészítésére. Eb-
ben az összefüggésben utalhatunk arra, hogy közel két évvel 
ezelőtt az Adótörvénykönyv előírásainak módosítása révén 
lehetőség nyílt az illetéktelen jövedelmek beazonosítására és 
utólagos megadózására. Az elmúlt esztendőben a vonatko-
zó törvényes előírások gyakorlatba ültetésével kapcsolatban 
több pénzügyminiszteri és adóügynökségi rendelet is megje-
lent. Már hallani lehetett arról is, hogy több százan kerültek 
be az Országos Adóügynökség látókörébe. Azóta is ott van-
nak a látókörben, mert arról nem tudunk, hogy volt-e olyan 
eset, amikor sor került a tényleges kivizsgálásra és az utólagos 
megadóztatásra. Amúgy a szóban forgó jogszabály bizonyos 
értelemben fiskális amnesztiát is jelent, mert ez az utólagos 
megadóztatás nem jelent egyebet, mint a 16 százalékos adó-
kulcs alkalmazását az illetéktelen jövedelemre vonatkozóan. 

A megyében a hátralékos hitelállomány 9,7 százalék

Hargita megye esetében érdekesen alakult a hitelállomány. A lejben 
folyósított hitelek összállománya az elmúlt év folyamán 4,6 százalék-
kal csökkent, de ugyanakkor a hátralékos hitelállomány 11 százalékkal 
gyarapodott. Ennek okán míg 2010-ben a hátralékos hitelállomány az 
összhitelállomány 8,3 százalékát tette ki, jelenleg eléri a 9,7 százalékot. 
De ezzel együtt és ezen túl a Hargita megyei hátralékos hitelállomány 
részaránya kedvezőbb, mint az országos szintű. De jóval rosszabb, mint 
például a Gorj megyei, ahol alig 5,6 százalékot tesz ki. 

A valutaalapú hitelek esetében is nagyvonalakban hasonlókép-
pen alakult a helyzet: az összhitelállomány 2,4 százalékkal csök-
kent, de 35 százalékkal nőtt a hátralékos hitelállomány. Annak 
értéke 2010 decemberében még csak 36,9 millió lej volt, míg az 
elmúlt esztendő végén 50 millió lej. 2010 decemberében a valu-
taalapú hitelállományban a hátralékosok részaránya 5,5 százalék 
volt, az elmúlt esztendő végén viszont az 7,7 százalékra emelke-
dett. Emlékeztetnénk: az országos átlag 8,6 százalék. 

A fenti számadatokból megyénket illetően az olvasható ki, 
hogy az elmúlt esztendő során csökkent a hiteligénylés, illetve a fo-
lyósítás volumene, ami annak a jele is, hogy a potenciális ügyfelek 
megfontoltabbá, körültekintőbbé váltak, ugyanakkor ugrásszerűen 
megnövekedett a hátralékos hitelek állománya. Ez különösképpen 
a valutaalapú hitelek esetében ütközött ki, hisz amint már arra utal-
tunk, azok 35 százalékkal gyarapodtak.

Hargita megye sem az összhitelállomány, sem pedig a hátralé-
kos hitelállomány tekintetében nem tartozik a „jelentős szereplők” 
közé. Részben ezzel is magyarázható, hogy a hátralékos hitelállo-
mány alakulása tekintetében mifelénk sokkal jobb a helyzet, mint 
az ország számos más megyéjében.
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hirdetések

Levélbontás

A kultúrember számára egy 
jó könyv olyan, mint az 
illatos búzakenyér az 

asz talunkon. Nélkülözhetetlen. 
Válogatnunk kell a magyar nyelv 
gyöngyszemei és az értéktelen 
írások között. Vannak könyvek, 
amelyekből tovább lobognak, 
égnek, világítanak bennünk az 
író gondolatai. Újból és újból 
elővesszük és ízlelgetjük, mint 
a Bibliát. Belőlük erőt merí
tünk keresztény magyarságunk 
igazi megéléséhez. Küzdelmes 
múltunkat ismernünk kell, mert 
csak ez ad erőt megélni jelenün
ket, és biztosítani jövőnket.  

Czirják Árpád legújabb 
könyve esszéket, tanulmányokat 
tár elénk. Történelmünkről szól, 
mégpedig oly módon, hogy múl
tunkat a jelenkori eseményekkel 
köti össze. Teszi ezt keresztény 
módon, a Biblia szellemében, 
teljes tárgyilagossággal. Elénk 
állnak a bűnök és a bűnösök, az 
áldozatok és a gyilkosok, népünk 
ellenségei és Isten ajándékai, a 
magyar apostolok. „Történelmi 
ismeretek híján az ember olyan, 
mint akinek kihagy az emlékeze
te. A múlt tanulságai segítenek 
elkerülni a jelen csapdáit...” – írja 
Czirják Árpád. 

A Gyulafehérvári Főegyház
megye és több magyar egyház
megye fennállásának ezredik 
évfordulója késztette arra a 
népbennemzetben gondolkodó 
szerzőt, hogy gondolatait írásba 
foglalja. „A nemzet élete olyan, 
mint az egyes emberé. Mindket
tőt az életet átfogó emlékezet te
szi egésszé. Töröld ki a lélekből 
a ragyogó színeket, s ezzel már 
meg is halt az élet. A nemzet 

addig él, amíg emlékezik… Ez 
a könyv történelmi barangolás: 
visszatekintés a múltba, elidőzés 
a jelenben és kitekintés a jövő
be. Ezeréves magyar keresztény
ségünk megidézése a történe
lem és a hit tükrében. Reflexió, 
amely a jeles ünnepet a tovatűnő 
időben szemléli…” – olvashatjuk 
a könyvben. 

A színes, gazdag ismereta
nyag gal rendelkező, szép magyar 
nyelvet művelő esszésorozatot 
fejezetekre osztja a szerző, a Rég
múlt, Múlt, Közelmúlt, Jelen 
és Jövő vonulatában. Ezek köré 
tömörülnek a különálló írások: 
Az őshaza emléke, Az őshaza 
ajándéka, Az álomszerű őshaza, 
Kalandorok és kalandra vágyók, 
„Pogány” magyarok, Fekete ma
gyarok, A zsenge magyar keresz
ténység virágai, A kommunizmus 
ellentmondásos formái, Európa 
színeváltozása, A Csonkatorony 
árnyékában – hogy csak néhá
nyat említsünk belőlük. 

Már a bevezető sorokban be
lénk hasít a gyönyörű gondolat: 
„A Biblia képét idézve elmond
hatjuk: a magyaroknak ó és 
újszövetségük van. Eleink a két 
szövetséget vérükkel hitelesítet
ték. Az előbbi szövetség az ó, az 
utóbbi az új hazában köttetett, 
és mindkettő az égi hazában fog 
beteljesedni.” A könyv felrázza, 
életre kelti a depresszió halálos 
álmából lelkünket. A fiatalban 
kiváltja a tettrekészséget, azt, 
hogy „jó magyarnak lenni”, az 
idős emberben megerősíti a hi
tet: ha a magyarság gyökerei 
háromezer évre nyúlnak vissza, 
akkor fennmaradásunk Isten ke
zében van. 

A nyelv aranyszálként vonul 
végig történelmünkön, nem
zetmegtartó ereje van. Nélkü
le nem lennénk. „Nyelvünk az 
őshaza becses öröksége, jelleg
zetes gyűjteménye a szókincs. 
Finnugor tőszavakra épült mai 
nyelvünk. Az ősszavak szókin
csünk magvát alkotják…” – írja 
Czirják Árpád. Ekkora szellemi 
örökség révén, ennek tiszteletet, 
jogot kell szereznünk. A szó ha
talma verhetetlen. 

Áttanulmányozva a köny
vet, meglep egy érdekes mon
dat: „Az írástudó ellentétpárja 
az olvasástudó lenne.” Hogyan 
is kell értenünk ezt a gondo
latot? Egyszerűen úgy, kedves 
olvasótársam: ki tudjuke szűrni 
az igazságot a sorokból, ha egy 
ravaszul fogalmazott, múltunk, 
jelenünk ellen irányuló könyvet 
olvasunk. Ne abrakoljunk sze
metes szellemi terméket… 

„A nemzeti lét szenthárom
ságos éltetője: a vallás, a hiteles 
történelem és irodalom” – olvas
hatjuk. Az írástudó és olvasástu
dó ezért kell, hogy kéz a kézben 
együtt haladjon. „Tudjuk mi a 
mézet a közös kaptárban hor
dani” – ahogy Mécs László írja. 
Közös az őstörténetünk, gyö
nyörű mítoszaink, közös az örö
münk, közös a rajtunk csattanó 
ostor fájdalma.

A könyvet az ökumenizmus 
szelleme hatja át, magába öleli 
a keresztény egyházakat abba a 
közös karámba, amelyet keresz
tény magyarságnak nevezünk. 
Aki elveti az ökumenizmus 
gondolatát, az megbontja a ma
gyarság összetartó sorait. Ezért 
is érdekfeszítő Czirják Árpád 
mindegyik esszéje: az időtlen 
régit könnyedén kapcsolja jele
nünkhöz. 

Megrendülve olvasom, hogy 
Máriatiszteletünk BelsőÁzsiá
ba vezethető vissza. Szimbóluma 
a Nap, Szűz Mária pedig a Napba 
Öltözött Asszony, akiről János 
evangélista látomásában beszél. 
Boldog Anya, BabbaMária, 
akinek az országát az idős Szent 
István király felajánlotta. A po
gányságból megtérő magyar
sággal kemény harcokat vívott 
István király, de kénytelen volt 
egyik kezében a kardot, a másik
ban a keresztet tartani. Hűséges 
őrzője volt népének, országunk 
alapítója kitűnő államférfi. Az 
író nevén nevezi itt is a pogány
ságból való áttérés kegyetlen, 
vérgőzös idejét. De azt is, hogy 
István szentsége elvitathatat
lan. A hívő magyar nép a nagy 
államalapítóhoz kiált, hozzá fo
hászkodik. Feladatul kaptuk mi, 
késői örökösök Szent Istvántól a 
keresztény hit és a magyar haza 
őrzését. Országát végrendeleté
ben Boldogasszony oltalmába 
helyezte, Magyarország Mária 
országa.  

Kedves Olvasó! Ezt a köny
vet nem lehet átlapozni, hanem 
éreznünk kell, hogy életre kel
nek benne őseink, a pogányok 
és a szentek, akiknek unokái 
vagyunk. A Felejthetetlen em

lékek című esszében például a 
régmúlt és jelen Gyulafehérvára 
áll előttünk. Története több 
évezredre tekint vissza. Az író 
művein tetten érhető a Márton 
Áronhoz, Jakab Antalhoz és a 
rangos Gyulafehérvári Teológi
ához való ragaszkodása. Ismeri 
az egyházi problémákat, akár te
ológiáról, akár iskolai ügyekről 
van szó, de mindig a magyarság 
prizmáján át vizsgálja ezeket. 

A kommunizmust tárgyalva 
az őskeresztényektől indul, akik 
egy szív egy lélek voltak az Írás 
szerint. Nem lehet történelmet 
írni a fasizmus és kommuniz
mus ismerete nélkül. Nyomor, 
embertelenség, halál. Az író ar
ról álmodik, mert egyelőre ez 
csak álom, hogy lesz talán olyan 
idő is Erdélyben, amikor béke
jobbot nyújtunk egymásnak. 

„Mit ér az ember, ha magyar? 
– kérdezi Ady. Mit ér az ember, 
ha keresztény? – kérdezhetjük. 
Mindkét kérdés személyes vá
laszra vár. A hit megvallása ál
landó döntés elé állítja a hívőt: 
az emberi lét emberré válást, a 
keresztény lét kereszténnyé vá
lást jelent. A hazánk feldarabo
lásának traumáját átélő nemze

dék nemcsak Istenbe, hanem a 
hazába vetett hitét is megvallot
ta: „Hiszek egy Istenben, hiszek 
egy Hazában…” Keresztény és 
nemzeti fennmaradásunk remé
nyében szükségünk van e krédó
ra. A gyulafehérvári székesegy
ház erdélyi magyar, keresztény 
múltunk kőbe vésett történel
me, Erdély panteonja. A meg
szentelt kövek alatt nyugszanak 
főegyházmegyénk letűnt nagy
jai, a hit és hazaszeretet apos
tolai. Szent Mihály arkangyal, a 
szellemi világ harcos fejedelme a 
Gyulafehérvári Főegyházmegye 
védelmezője. A rangos patrónus 
mindent megtesz értünk, de fi
gyelmeztet, hiába mozgósítjuk 
az eget, ha a földön nem tesszük 
meg a tőlünk telhetőt hitünk, 
magyarságunk, fennmaradásunk 
érdekében…” – írja a szerző. 

Bátran ajánlhatjuk ezt a 
könyvet mindazoknak, akik ke
resztény, történelmi, irodalmi 
kincsre vágynak, de ugyanakkor 
hitben, kitartásban erősítő lelki 
olvasmányra is. Szellemi ments
vár Czirják Árpád könyve, nél
külözhetetlen minden magyar 
nemzeti tarsolyából. 

Pleşa Vass Magda

Pogány és keresztény örökség

Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt.
Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzs
könyvbe J19/31/1990es szám alatt (CUI RO11418778), a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina 
sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita megyei 
Törvényszéknél lévő 2139/96/2007es ügycsomóban 2009. febru
ár 16án meghozott 272es határozat alapján kinevezett Mititelu 
Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az 
árverésre a 2006/85ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. 
november 11i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegy
zéke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhe
lyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.
insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. által megválasztott székhelyen tartják, neveze
tesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. febru
ár 27én 11 órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó, 
2006/85ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. novem
ber 11i közgyűlésének határozataival összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy 
meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a 
bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek 
a 0232–212231es faxszámon kell bejelentkezniük vagy emailen a 
iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, 
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató)  

vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L-nél,  
a 0232–212231, 0232–243864 és a 0755–132471-es telefonszámokon.

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.



2012. február 22., szerda  | 11. oldal 

Hamarosan kezdődik az 
esküvői szezon, ilyenkor 
a házasulandó pároknak 

az egyik legfontosabb kérdést ta
lán az jelenti, hogy hol ünnepeljék 
meg a nagy napot. Egy jól sikerült 
esküvő alapja az eseményhez illő 
helyszín, melynek kiválasztása 
egyike a legnehezebb feladatok
nak, hiszen garantálja a sikert az 
életre szóló élményhez. 

Különleges és nagyszerű, sze
mélyre szabott ajánlatokkal, előnyös 
esküvői csomagokkal, az esküvőszer
vezés terén egyedülálló teljes körű 
szolgáltatásokkal várja a csíkszeredai 
Hunguest Hotel Fenyő mindazokat, 
akik életük legszebb napját kellemes 
és igényes környezetben kívánják el
tölteni.    

Minden lány szeretné, hogy es
küvőjének valamennyi mozzanata, 
kiegészítője tökéletes legyen. Éppen 
ezért egy esküvőszervezésnél fontos 
minden apró részletre odafigyelni. 
„Mi nemcsak helyszínt biztosítunk, 
hanem teljes körű tanácsadással 

szolgálunk. Segíteni tudunk mind 
a megfelelő zenekar, mind a fotós, 
videós, virág, dekoráció kiválasztá
sában. Vannak kollégáink, akik 30 
éves tapasztalattal rendelkeznek 
ezen a területen. Szállodánk felújítá
sa óta, az elmúlt 10 évben sokat dol
goztunk azon, hogy munkatársaink 
tökéletesítsék magukat a szakmában 
a területüknek megfelelően: évente 
legalább két alkalommal külföldi 
séfek tartanak szakmai tréningeket 
szakácsaink részére itt nálunk, vagy 
éppen kollégáink utaznak ki külföl
di szállodákba tapasztalatcserére. De 
nemcsak a rendhagyó, hanem a ha
gyományos székely konyha esküvői 
ételeinek elkészítésében is nagy ta
pasztalattal rendelkezünk” – mond
ta Todor Etelka, a Hunguest Hotel 
Fenyő ügyvezető igazgatója. 

Teljes körű szolgáltatás
Az igazgatónő ismertette, mint a 

városban a legrégebbi és legnagyobb 
tapasztalattal rendelkezők, csak az 
elmúlt tíz évben 260 esküvőt szer

veztek a Hunguest Hotel Fenyőben. 
Ez a szám köszönhető annak is, hogy 
a hozzájuk forduló fiatal párok érzik 
a biztonságot, hogy egy sikeres, min
den apró részletében megszervezett 
esküvőben lesz részük. 

A Hunguest Hotel Fenyő a ven
dégeknek teljes körű szolgáltatást 
nyújt, például az idegenből érkezett 
vendégek részére kedvezményes 
áron biztosítanak szállást, a Fenyő 
Wellness ideális helyszín a zártkörű 
leánybúcsú szervezéséhez, a hotel 
utazási irodája kedvezményben ré
szesíti azon utasait, akik ott tartották 
esküvőjüket. 

Árpolitika
Az árakat mindenki a saját 

zsebéhez mérten alakíthatja ki, a 
Hunguest Hotel Fenyő munkatársai 
nemcsak segítenek és tanácsot adnak 
az ifjú párnak, hogy az igényekhez 
mérten a számukra legelőnyösebb 
csomagot tudják összeállítani, ha
nem különböző engedményeket is 
biztosítanak.  

Idei újdonságok, 
kihagyhatatlan ajánlatok
Idén a Fenyő Étterem – mivel az 

elmúlt évek tapasztalatai azt mutat
ták, hogy egyre inkább kedvelik a 
vendégek a pénteki esküvőket – egy 
Péntek esküvői ajánlattal rukkolt 
elő. Az az ifjú pár, aki pénteki napra 
időzíti az esküvőjét a Hunguest Ho
tel Fenyőben, a menyasszonyi tortát 
a ház részéről kapja. Ugyancsak in
gyenesen biztosítják számukra a ho
tel pezsgőfürdővel ellátott nászutas 
lakosztályát a nászéjszakára. Az aján
dékok sora ezzel még nem ért véget, 

hisz megkapják a Gratisz nászutat is 
a 4 csillagos, nemrég felújított szege
di Hunguest Hotel Forrás szállóban, 
amely 3 éjszakai szállást, félpanziós 
ellátást, a csendes wellness haszná
latát és a napi belépőt tartalmazza 
a Szegedi Napfényfürdő Aquapolis 
Fürdőkomplexumba. 

„Minden érdeklődőt szívesen vá
runk egy beszélgetésre, hogy tudjuk 
kiválasztani a megfelelő időpontot, 
hogy meg tudjuk mutatni a szállón
kat, az ajánlatainkat, hogy tökéletes 
esküvőt tudjunk számukra szervez
ni” – invitál Todor Etelka. (x)

Körkép

Esküvő, ahogy megálmodta
csík

hargitanépe

Elérhetőség: Hunguest Hotel Fenyő
0745–615384, 0266–311493 www.hunguest-fenyo.ro

A diákok érdeklődésének fenn-
tartását, erősítését célozza az 
a program, amely a Discovery 
Channel televízió-csatorna adá-
sait szeretné az oktatás részévé 
tenni. Az oktatási minisztérium 
és a Discovery Channel közös 
programjához azonban nehezen 
tudnak csatlakozni az iskolák.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az alapötlet jó: a Discovery 
csatornák tudományos is
mertető, népszerűsítő film

jeit bevinni az iskolába, ezáltal fel
kelteni és fenntartani a diákok érdek
lődését a különböző tudományágak 
iránt. A programot több mint egy 
hónapja indították azzal, hogy pe
da gó gusoknak tartottak képzést a 
Dis co very Iskoláról. Az elmúlt egy 
hónap alatt azonban nem sok diákot 
marasztalt az iskolapadban a délután 
kettőkor kezdődő műsor. 

Tudomány – technikai 
nehézségekkel
Hétfőn matematika, kedden ké

mia, szerdán biológia, csütörtökön 
fizika, pénteken pedig más tudomá
nyok területéről sugároz ismertető 
filmeket a Discovery Channel adó 

Discovery Iskola című műsorában. 
Az elképzelések szerint ilyenkor a 
szaktanárokkal együtt nézik végig 
a műsort a diákok, hogy aztán a lá
tottakat, hallottakat megbeszéljék, 
beépítsék a tananyagba. 

Az elképzelés egyelőre azonban 
nem működik a programba be
kapcsolódott csíkszeredai Márton 

Áron Gimnáziumban. A filmeket 
ugyanis nem az interneten, hanem 
kábeltévén keresztül lehetne nézni. 
A Márton Áron Gimnáziumban 
például ebből a szempontból hiába 
áll a diákok és tanárok rendelkezé
sére minden osztályban interaktív 
tábla, internetkapcsolattal – mert 
kábeltévészolgáltatásra az isko

lának nincs előfizetése. A másik 
akadály, hogy a filmek délután két 
órakor kezdődnek, a tanórák több
sége pedig fél háromkor véget ér. 
Arról már nem is beszél Varga Lász
ló igazgató, hogy egy ekkora iskola 
órarendjét nehéz lenne – de nem 
is akarják – a Discovery adásaihoz 
igazítani. 

Az ötlet jó, a módszeren
csiszolni kellene
Több általunk megkérdezett 

csíkszeredai pedagógus is azt állítot
ta: valójában jó ötletnek tartja a szín
vonalas ismeretterjesztő filmek fel
használását a természettudományok 
oktatásában. De addig, amíg ká
beltévéhez, időponthoz, tudomá
nyághoz és témához kötött a filmek 
sugárzása, az iskolában nem igazán 
tudnak mit kezdeni vele. Legfeljebb 
házi feladatnak adható, hogy otthon 
megnézzék a diákok az éppen aktu
ális filmet, és a következő órán a ta
nárral megbeszélik a látottakat. 

Az oktatók abban látnák a meg
oldást, hogy a program működtetői 
interneten is tegyék hozzáférhetővé 
a filmeket, így aztán a tanárok be 
tudnák illeszteni azokat a tanme
netbe, és akkor tanulnának belőle a 
diákok, amikor a tananyag azt meg
követeli. 

Másik fontos javaslat, hogy ne 
kizárólag a románra szinkronizált 
filmek legyenek elérhetők. Hargi
ta megye magyar diákjai számára 
ugyanis a természettudományok 
tanítása anyanyelven folyik, így a 
románul elhangzó szakkifejezéseket 
nem, vagy csak nehézségek árán ér
tik meg. 

Jó öTlET, DE EgyElőrE HAsznÁlHATATlAn

Discovery az osztályban

A Discovery Iskola honlapja. Az elképzelés jó, de nehéz beilleszteni az iskolai gyakorlatba



Csíkszeredában került megren-
dezésre az iskolás asztalitenisz 
megyei bajnokság. A verseny a 
székelyudvarhelyi asztaliteni-
szezők fölényével zárult.

Aszokásostól eltérően ezút-
tal Csíkszeredában került 
megrendezésre az iskolás 

asztalitenisz-bajnokság megyei sza-
kasza, a megszokott végeredményen 
azonban ez sem változtatott, a dobo-
gókat rendre székelyudvarhelyi asz-
taliteniszezők foglalhatták el.

A középiskolás lányoknál nem 
volt kétséges a döntő párosítása, a 
Székelyudvarhelyi ISK-FSK lányai 
helyezését a jelenlegi formájuk adta, 
Kalóz Anita (Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola) a döntőben felül-

múlta csapattársát, Abrán Mónikát 
(Baczkamadarasi Kis Gergely Refor-
mátus Kollégium), így ő képviselheti 
Hargita megyét az országos döntőn. 
Az egyetlen szokatlan helyezés a kö-
zépiskolás fiúknál történt, a több-
éves Péter–Dombi dominanciát 
ezúttal Bálint Zsolt (Bányai János 
Szakközépiskola) törte meg, a do-
bogón megelőzve Péter Nándort 
(Baczkamadarasi Kis Gergely Refor-
mátus Kollégium), valamint Dombi 
Tihamért (Kájoni János Szakközép-
iskola).

Az 5–8. osztályos lányoknál 
szintén udvarhelyi döntőt láthat-
tunk, Péter Nóra (Orbán Balázs Ál-
talános Iskola) revansot vett a városi 
bajnokságban elszenvedett döntőért 
Bartha Fruzsina (Palló Imre Művé-

szeti Szakközépiskola) ellen, előbbi 
a megyei bajnoki címnek örülhe-
tett, míg Fruzsina a második hellyel 
kellett beérje. A fiúk mezőnyében 
az ISK-FSK négy játékosa játszot-
ta a döntő csoportot, a kvartettből 
Tamás Szabolcs (Tompa László 
Általános Iskola) került ki teljesen 
megérdemelten győztesen, a döntő-
ben Cighir Alex (Marin Preda Szak-
középiskola) ellen diadalmaskodott. 
A harmadik helyért nagy csatában 
Bíró Norbert (Tompa László Ál-
talános Iskola) bizonyult jobbnak 
Sánduly Leventénél (Tompa László 
Általános Iskola).

Amatur 
asztalitenisz-bajnokság
Hétvégén Csíkszeredában a 

József Attila Általános Iskola tor-
naterme adott otthont az országos 
Amatur B kategóriás asztalitenisz-
versenynek. A viadalon 62 sporto-
ló állt rajthoz, amelyen nemcsak a 
megyéből, hanem Háromszékről is 
érkeztek versenyzők. A tornát végül 
a 15 esztendős sepsiszentgyörgyi 
Bedő Norbert nyerte, megelőzve Pál 
Zoltánt és Erdős Ferencet. A vég-
ső rangsor: 1. Bedő Norbert (Sepsi-
szentgyörgy), 2. Pál Zoltán (Csík-
szereda), 3. Erdős Ferenc (Csíksze-
reda), 4. Balázs Lóránt (Sepsiszent-
györgy), 5. Dénes Ferenc (Parajd), 
6. Nisztor József (Madéfalva), 7. 
Szakáli Csaba (Csíkszereda), 8. Bíró 
Attila (Csíkszereda).

Sport

Az Amatur sorozat dobogósai

Székelyudvarhelyiek a dobogón

hirdetés
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> Bajnokok Ligája. Ma újabb két mér-
kőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok 
Ligája nyolcaddöntőiben. A Marseille 
az Intert, míg a Basel a Bayern München 
együttesét fogadja 21.45-től. A TVR1 a 
Marseille – Inter, míg a Dolce Sport1 a 
Basel – Bayern mérkőzést közvetíti élő-
ben. Ezzel a két mérkőzéssel pedig lejár-
nak a BL nyolcaddöntőinek odavágói.

> Európa Liga. A labdarúgó Euró-
pa Ligában ma egy mérkőzést rendez-
nek. A nyolcaddöntőbe való kerülésért 
vívott párharc visszavágójára kerül sor 
a Manchester City – FC Porto talál-

kozón. A portugáliai mérkőzésen a City 
2–1-es győzelmet aratott a címvédő ott-
honában. Az összecsapást 19 órától ren-
dezik, és azt a Dolce Sport 1 élőben köz-
vetíti. Az EL további párharcaira holnap 
este kerül sor.

> Olimpia 2020. A nyári hőség miatt 
októberben rendezne olimpiát Doha, amely 
Bakuval, Isztambullal, Madriddal és Tokió-
val együtt pályázott a 2020-as nyári játékok 
megrendezésére. A katari jelentkezőknek 
múlt héten a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
sághoz (NOB) eljuttatott anyaga szerint az 
ötkarikás seregszemle október 2-től 18-ig, 

míg a paralimpia november 4-től 15-ig tar-
tana. A NOB 2013. szeptember 7-én, Bue-
nos Airesben határoz a helyszínről. Előtte, 
még idén májusban eldől, mely jelentke-
zők nyerik el a hivatalos pályázó státusát, s 
melyek esnek ki a további versengésből. A 
katariak 2022-ben labdarúgó-világbajnok-
ságot rendeznek júniusban és júliusban, s 
légkondicionált stadionokat ígértek, miu-
tán sokan kifogásolták az országban nyáron 
uralkodó kánikulát.

> SZKC. A Román Kézilabda-szö-
vetség közzétette a Székelyudvarhelyi KC 
férfi-kézilabdacsapatának soron követke-

ző két bajnoki találkozójának játékvezetői 
küldését, illetve a meccsek televíziós köz-
vetítéseit. Ez alapján a Székelyudvarhelyi 
KC mindkét idegenbeli összecsapását 
élőben lehet követni. A holnapi, Bukaresti 
CSM elleni párharc 18 órától kezdődik, 
a Maros megyei Nacu Adrian – Rucoi 
Adrian páros vezeti. A vasárnapi, Dinamo 
Călăraşi elleni, 13 órától kezdődő idegen-
beli meccset pedig a Kolozs megyei játék-
vezetői duó, a Marza Sebastian – Nedelea 
Cristian dirigálja majd. Örvendetes hír, 
hogy a Székelyudvarhelyi KC mindkét 
Nemzeti Liga-mérkőzését műsorra tűzte 
a Digi Sport 2.hí
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Hargita Megye Sport- és If-
júsági Igazgatósága, a Ro-
mán Olimpiai Akadémia 

Hargita Megyei Kirendeltsége és 
a nagykanizsai Európai Sport Ha-
gyományőrző Egyesület vetélkedőt 
szervez január–március időszakban.

A vetélkedőt a lapunkban meg-
jelenő kérdések képezik, a válaszo-
kat postán vagy személyesen a Har-
gita Megyei Sport- és Ifjúsági Igaz-
gatósághoz kell eljuttatni (Csíksze-
reda, Hősök utca 7. szám).

A 7. forduló kérdései:

1. Hány érmet nyert Nadia 
Comăneci az olimpiákon?

2. Amikor elindult, melyik 
olimpián, melyik számban nem 
szerzett érmet Michael Phelps?

3. Ki volt Japán első olimpiai 
bajnoka?

4. Melyik olimpián indult elő-
ször tízezernél több sportoló?

5. Melyik olimpián volt utol-
jára művészeti verseny?

Sporttörténeti vetélkedő

Sporttörténeti vetélkedő, 7. forduló 2012. február 22.

A megfejtéseket 2012. február 27-ig kell beküldeni a hargita Megyei sport- és ifjúsági igaz-
gatóság – Csíkszereda, Hősök utca 7. szám, postai irányítószám 530132 – címére.

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

"

Tornagyőztes a VSK

Négycsapatos labdarúgótor-
nát szervezett a Szé kely-
ud varhelyi Sportiskola 

hétfőn az 1999-es korosztályos 
csapatoknak. Az eseményen a há-
zigazda ISK mellett részt vett még 
a Székelyudvarhelyi Roseal, a Csík-
szeredai VSK és Maroshévíz. A tor-
nán érdekes módon minden gárda 
5-5 pontot ért el, és végül a gólarány 
döntött a végső helyezésről. Ez 
alapján a Tamás Attila és a Gál Er-
vin által felkészített csíki csapat lett 
az első helyezett, megelőzve Hévízt, 
a Rosealt és az ISK-t.

Eredmények: Csíkszeredai 
VSK – Maroshévíz 0–1, Szé  kely-
udvarhelyi Roseal – Szé kely ud var-
helyi ISK 1–3, VSK – ISK 6–0, 
Hévíz – Roseal 1–2, VSK – Roseal 
1–1, Hévíz – ISK 1–1.

Marosvásárhelyen 
fociztak
A Csíkszeredai VSK 1998-as 

gárdája a hétvégén részt vett a Ma-
rosvásárhelyen megszervezett Szász 
Albert Emléktornán, ahol a 7. helyet 
szerezték meg. A kispályás labdarú-
gótornán nyolc csapat vett részt: a 
Marosvásárhelyi LPS I. és II., a Ma-
rosvásárhelyi FCM I. és II., a Gyu-
lafehérvári Unirea, a Nagyszebeni 
Sólymok, Nyárádszereda és a Csík-
szeredai VSK. A VSK a csoportban 
mindhárom ellenfelétől vereséget 
szenvedett, így az 5-8. helyért kellett 
játsszon, és végül a 7. helyen zárt.

A VSK eredményei: a csoport-
ban: VSK – Gyulafehérvár 1–3, 
VSK – Marosvásárhelyi FCM 
I. 0–2, VSK – Nagyszeben 1–2; 
az 5-8. helyért: VSK – Marosvá-

sárhelyi FCM II. 1–1 – bünte-
tőkkel 2–4; a 7. helyért: VSK – 
Nyárádszereda 4–0.

Nem tolódik a bajnoki rajt
A Hargita Megyei Labdarú-

gó Egyesület titkára, Kecseti Pál 
lapunk érdeklődésére elmondta, 
hogy a vezetőség legutóbbi dön-
tése értelmében a bajnoki, illetve 
kuparajt dátuma az előzeteshez 
képest nem módosul. Amennyi-
ben viszont tovább tart a kedve-
zőtlen időjárás, akkor az érintett 
csapatok kérhetik a mérkőzéseik 
halasztását. Az előzetes tervek 
szerint a labdarúgó Románia-ku-
pa megyei szakaszának harmadik 
fordulójára március 3-4-én kerül 
sor, míg a megyei bajnokság rajtja 
március 18-ra van kiírva.



lakás
ELADÓ Székelyudvarhely szom

batfalvi részén téglából épült, hő
szigetelt, emeletes családi ház. Lent 
nagynappali, konyha, ebédlő, kam
ra, fürdő, kazánház, terasz, fent tá

gaselőtér,háromszoba,vécé,nagy
fürdőszoba, ruhatár. Csendes kör
nyezet, 16 ár telek, két kocsi beálló, 
fásszín, kutyaudvar, veteményes. 
Csak komoly érdeklődők hívjanak!
Nézze meg, tegyen ajánlatot! Tele
fon: 0745–351089.

ELADÓ Újszentes központjában
kétcsaládiházösszesen13szobával,
5 fürdőszobával, 3 konyhával, 1151
m2 telekkel. Telefon: 0721–173621.
(21322)

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

jármű
ELADÓ2004esévjáratú,frissen

behozott, 4 ajtósDaihatsuCoure új
téli gumikkal, 48 000 reális kmben, 
elsőnőitulajdonostól,3,8–4,5l/100
km fogyasztással, sérülésmentes 
állapotban. Ára illetékestől: 2500
euró. Beszámítok bükkfarönköt. Te
lefon: 0722–342429.

ELADÓ Tusnádon 2005ös évjá
ratú Dacia Logan Laureate 1.6 ben
zines, metálkék színben, sötétített
ablakokkal, fullextrás. Irányár: 3000 
euró, alkudható. Telefon: 0734–
184951, 0757–719128. (21348)

ELADÓ2001es évjáratúVolks
wagen Golf IV., euró 4es, frissen
behozva, kevés illetékkel, nagyon 
jó, karc és rozsdamentes állapot
ban.Extrák:ABS,szervo,tetőablak,
klíma, négy légzsák, négy elekt
romos ablak, elektromos tükrök,
állítható kormány, kipörgésgátló,
központi zár távirányítóval.Vállalok
bármilyen tesztet. Irányár: 3350 
euró. Beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel
Zafira 1.6, benzines, hétszemélyes, 
euró 4es, frissen behozva, kevés 
illetékkel, nagyon szép állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, nyolc légzsák, 
elektromos ablakok, elektromos 
tükrök,központi zár távirányítóval,
téli gumikkal, légkondival.Vállalok
bármilyen tesztet. Irányár: 3650 
euró. Beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468.

ELADÓ 1995ös évjáratú VW
Golf 3 1,9 TDi sok extrával, jó ál
lapotban. Irányár: 2100 euró, be
számítok olcsóbb autót is. Telefon:
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2001es évjáratú metál
szürke Opel Zafira 1.6, Euro 4es,
karc és rozsdamentes állapotban. 
Extrák:ABS,szervo,klíma,központi
zár, elektromos ablakok, 8 légzsák, 
bord computer) eredeti kmben. Ára: 
3850 euró. Telefon: 0724–175640,
0729–257421.

ELADÓ 2000es évjáratú Opel
Astra kombi 1.4, nagyon jó állapot
ban (nem dohányzott), egy évre van 
beírva (ABS, szervo, klíma, elektro
mos ablakok stb.) kevés fogyasztás
sal, minden illeték kifizetve, 2013ig 
érvényes műszakival. Beszámítok
olcsóbbautótis.Ára:3200euró.Te
lefon: 0734–415273, 0266–334364.

vegyes
ELADÓ Yamaha PSR 9000 szin

tetizátor.Telefon:0753–500305.
ELADÓ négy munkahengeres, 

háromhengeres MF homlokrakodós 
traktor, váltóeke, trágyalészippantó, 
szalmaszéna prés, kultivátor, per
metező,műtrágyaszóró.Beszámítok
bükktűzifát.Telefon:0758–898989.

ELADÓ pellet. Telefon: 0757–
371029. (21342)

ELADÓjutányosáron615öshom
lokrakodós Fiat traktor, valamint Deutz 
Fahr K 327es lemezoldalas ladewagen. 
Telefon:0744–514745.(21360)

VÁSÁROLOK roncsautóprog
rambavalóöregautót, teljesügyin
tézéstvállalok,helybenfizetek.Tele
fon: 0753–092433. (21335)

ELADÓétkezésiburgonya.Telefon:
0744–285332, 0746–244256. (21317)

ELADÓKnagyméretű(apa77cm,
anya 72 cm), többszörösen győztes
champion HPJCACCACIB, illetve
Európa Fiatal Győztes (apa) címeket
elértszülőktőljanuáriésfebruáriszü
letésű tibetimasztiff kiskutyák.Tele
fon: +36–30–9595093, weboldal: 
http://tibetimasztifftsengto.hu

FELVÁSÁROLOK: bronzszobrot,
ezüstórát, varrógépet, minden típusú 
régibélyegetelőnyösáron.Telefon:
0755–633578. (21356)

ELADÓ Bánffy Miklós – Erdélyi 
trilógiadíszkötésben95lejért,Dávid
László – Udvarhelyszék műemlékei

55 lejért. Telefon: 0752–301914,
Székelyudvarhely.

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

állás

Csíkszeredai székhelyű, kuta
tásokat végző cég kérdezőbizto
sokatKERESHargitamegye több
településére. Érdeklődni a 0749–
166402es telefonszámon vagy az 
info@pcharghita.ro email címen 
lehet 2012. február 24ig.

A csíkszentléleki Suta Közbir
tokosság pásztort KERES juhok
őrzésére. Telefon: 0746–077903,
0745–974804. (85829)

A csíkszeredai METAGALAX
Kft. alkalmaz: esztergálásra és ma
rásra képzett szakembert, valamint 
pályakezdő, fémipari szakiskolában,
szaklíceumban képzett fiatalokat. Le
hetőséget biztosítunk számvezérelt
(CNC) szerszámgépek kezelésének
elsajátítására.Megbeszélésre kézzel
írott önéletrajzzal lehet jelentkezni a
Hársfautca19/Aszámalatt,munka
napokon8–16óraközött.Érdeklődni
a következő telefonszámokon lehet:
0266–310215, 0266–371215, 0749–
037365, 0740–236215. (21330)

szolgáltatás
ENDOKRINOLÓGIAI SZAKREN

DELÉSindul:Csíkszereda,Temesvári
sugárút 61/1. szám alatt – dr. Ruff
Rudolf endokrinológus szakorvos. 
Előjegyzés a 0740–187621es tele
fonszámon. (21304)

Fürdőkádak újrazománcozását
VÁLLALJUK garanciával (14 év ta
pasztalat), helyszíni kiszállással, min
denszínben.Telefon:0746–639363,
0745–269777. (21359)

ISCIRjogosítványú darukeze
lői és hegesztői TANFOLYAM indul
Székelyudvarhelyen és Gyergyó
szentmiklóson.Bővebbinformációa
0744–646550es telefonszámon.

Versenyfelhívás 
I. Pálinka Világ Kupa (Gyula–Budapest) 

www.palinkafesztival.hu 
Beküldési határidő: március 21. 
Aki március 1-jéig beküldi mintáját, 10% ked-

vezményt kap.
Kategóriák: „A” Kereskedelmi főzdék, „B” Ma-

gánszemélyek
Lovász Rendezvényszervező Kft.
Tel./fax.: 0036 (06 66)/642–910 
Mobil: 00 36 (06 30)/489-8115 
Képviselőnk Brassó, Hargita, Kovászna, Má ra-

maros és Maros megyékben: Dezső Tibor /Sepsiszent-
györgy/

Tel.: 0744–527620; e-mail: potionobilis@yahoo.com
Továbbá Kocsis Ernő /Csíkszentmihály/ 
tel.: 0740–672582.

2012. február 22., szerda  | 13. oldal Hirdetések

Az ÁNGYOS ÉS TÁRSAI Kft. 
– Szentegyháza, Hargita út 39. szám –

értesíti az érdekelteket, hogy a Szentegyháza, Republicii út 49. 
szám alatt levő termálfürdőre készült övezeti rendezési terv (PUZ) 
bemutatott változatára vízgazdálkodási jóváhagyást kérelmezett.

Az épületek működéséből származó szennyvizet kiszivattyúzha-
tó tartályokból egy, az Aqua Nova Harghita vállalattal kötött szer-
ződés alapján a szentegyházi derítőállomásra szállítják.

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

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



Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
ANUNŢ DE INTENŢIE

Autoritatea contractantă UNICONS SRL, în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
activităţii economice în domeniul construcţiilor la Unicons Srl”, care va fi depus pentru 
obţinere de co-finanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Progra-
mul Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, lansează 
invitaţia de participare la procedura de achiziţie pentru furnizare de bunuri. 

Detalii invitaţie:
Obiectul contractului: Furnizare 
•	 1	buc.	Cilindru	compactor
•	 1	buc.	Platformă	de	cântărire
•	 Sistem	schelă	metalică	–	pentru	o	suprafaţă	de	250	m2
•	 Sistem	de	cofraj	-	pentru	suprafeţe	orizontale	de	170	m2
Procedura de atribuire a contractului de achiziţie: selecţie de oferte
Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 02.03.2012, ora 12,00
Adresa la care se transmit ofertele: Sediu social UNICONS SRL în Cristuru 

Secuiesc, Str. Kordaberek, Nr. 1, Judeţul Harghita
Data şi ora deschiderii ofertelor: 02.03.2012, ora 13,00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Sediu social UNICONS SRL în Cristuru 

Secuiesc, Str. Kordaberek, Nr. 1, Judeţul Harghita
Limba de redactare a ofertei: Română
Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit de la sediul autorităţii 

contractante
NOTĂ IMPORTANTĂ: Contractul	 cu	 ofertantul	 câştigător	 se	 va	 încheia	

numai dacă se va semna contractul de finanţare a proiectului „Dezvoltarea activităţii 
economice în domeniul construcţiilor la Unicons Srl” cu Organismul Intermediar, 
iar prima comandă fermă de echipamente va avea loc numai după semnarea aceluiaşi 
contract de finanţare.

Persoana de contact: Demeter Dominic, tel. 0744-632676
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Sport

Söpréssel nyerte a jégkorong 
MOL Liga negyedik kiírásának 
döntőjét a Dab.Docler a Mis-
kolci Jegesmedvék csapatával 
szemben. Az egyik fél negyedik 
sikeréig zajló párharc utolsó 
találkozóján a dunaújvárosiak 
idegenben Peterdi triplájával 
hódították el a román–magyar 
közös nemzetközi nyílt bajnok-
ság serlegét. A Dab.Docler má-
sodszor játszott döntőt.

Lezárult a jégkorong MOL 
Liga negyedik kiírása, ame
lyet két év után újra ma

gyarországi csapat nyert. A soro
zatban eddig egyetlen gárdának 
sem sikerült dupláznia, sosem volt 
címvédés, a páratlan kiírást eddig 
csíkszeredai, a páros kiírásokat 
mindig magyarországi csapat nyer
te. Az első (HC Csíkszereda) és a 
harmadik (Vasas Budapest) győz
tes csapat megszűnt, egy alkalom
mal egyik fél harmadik, kétszer 
egyik csapat negyedik sikeréig 
zajlott a döntő, egyszer pedig né
gyes döntőt rendeztek. Az első és a 
negyedik kiírás győztese söpréssel 
hódította el a MOL Ligatrófeát 
és csupán egy alkalommal történt 
az meg, hogy outsidernek számító 
gárda jutott fel a csúcsra.

Négy meccs, 
négy győzelem
Hat nap alatt és négy mérkő

zésen dőlt el idén a MOL Liga 
győztese, a Dab.Docler a két hazai 

mérkőzése után kétszer idegenben 
is legyőzte a Miskolci Jegesmedvék 
csapatát és elhódította a román–
magyar közös nemzetközi nyílt 
bajnokság serlegét. A hétfő esti 
találkozón Peterdi Imrének sike
rült mesterhármast szerezni, előbb 
a 18., majd emberhátrányból a 
36., végül a 39. percben vette be a 
csatár Budai Krisztián kapuját, és 
annak ellenére, hogy a „macik” az 
utolsó harmadban megpróbáltak 
felzárkózni, nem sikerült Sevela 
kapujába ütniük a korongot.

A dunaújvárosiak az alapsza
kaszt a második helyen zárták 
a HSC Csíkszereda mögött: a 
két gárda egyformán 8383 pon
tot gyűjtött, ám az egymás közti 
mérkőzéseket tekintve jobb volt 
a csíki csapat. A negyeddöntőt a 
kiírás szerint kihagyta a két első 
helyezett, a dunaújvárosiak az 
elődöntőben söpréssel, azaz 3–0s 
összesítéssel ütötték el a finálétól 
a Brassói Corona Fenestela csapa
tát. A Miskolci Jegesmedvéknek 
az alapszakaszban a 4. hely jutott, 
a negyeddöntőben a Ferencvárost 
búcsúztatták 2–0s összesítés
sel, majd az elődöntőben óriási 
meglepetést okozva 0–2s össze
sítésről fordítva 3–2re nyertek a 
HSC Csíkszeredával szemben.

A döntő összecsapást sem 
kezdték rosszul a „macik”, az első 
három mérkőzésen ők szerezték 
meg a vezetést, de a Dab.Docler 
minden esetben fordítani tudott, 
a negyedik, hétfői találkozón 

azonban gólt sem tudtak ütni a 
miskolciak.

All-star csapatok
A MOL Ligában szereplő csa

patok edzői szavazata alapján 
különdíjban részesítették a leg
jobb hokisokat, míg a sorozat
ról tudósító újságírók szavazata 
alapján összeállították az álom
csapatát. Az edzők szerint Peter 
Sevela (Dab.Docler) lett a leg
jobb kapus, Pozsgai Tamás (Dab.
Docler) a legjobb hátvéd, míg 
Vacláv Novak (HSC Csíkszere
da) a legjobb csatár. A MOL Liga 
legeredményesebb játékosa (az 
alapszakasz legjobb pontszerző
je) Vacláv Novak, míg a rájátszás 
legértékesebb játékosa (a rájátszás 
legjobb pontszerzője) Nagy Ger
gő (Miskolci Jegesmedvék) lett.

Az újságírók szavazatai alapján 
a liga válogatottja a következő: ka
pus: Peter Sevela; hátvédek: Milan 
Varga (Brassói Corona Fenestela 
68), Jan Jarabek (Miskolci Jeges
medvék); csatárok: Vacláv Novak, 
Galanisz Nikandrosz (Dab.Doc
ler), Ioan Timaru (Steaua).

A 4. MOL Liga végeredménye: 
1. Dab.Docler, 2. Miskolci Jeges
medvék, 3. HSC Csíkszereda, 4. 
Brassói Corona Fenestela 68, 5. 
Ferencváros, 6. Steaua, 7. Sapa Fe
hérvár AV19, 8. Újpest.

A MOL Liga-győztesek sor-
rendben (2009-től): HC Csíksze
reda, Vasas Budapest, HSC Csík
szereda, Dab.Docler.

ÚJrA MAgyArországi siker született

A Dab.Docler nyerte a MOL Ligát

Ünnepel a Dab.Docler. Az első három mérkőzésen minden esetben fordítottak, s hétfőn már nem volt ki gólt üssön nekik

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

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

Álláshirdetés: 7 lej
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Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Koncert
Március 4-én, vasárnap este hét órá-

tól Székelyudvarhelyen lépnek fel az 
X-Faktor második kiadásának sztárjai. 
A fellépők közt lesz: Kocsis Tibor, Muri 
Enikő, Baricz Gergő, Tarány Tamás, 
Kováts Vera, a Rocktenors, Lil C és az 
Apollo 23. Az esemény helyszínéül a 
székelyudvarhelyi városi sportcsarnok 
szolgál.

Táncelőadás
Jövő hétfőn este hét órakor ismét 

színpadra kerül az Udvarhely Tánc-
műhely kísérleti jellegű produkciója, 
a Lenyomat. A kortárs táncelőadást a 
társulat két táncosa, Albert Éva és Pál 
Levente rendezte. Jegyek kaphatók a 
székelyudvarhelyi művelődési ház pénz-
táránál, hétköznapokon 11–14 és 15–
17 óra között.

Flamenco
Flamenco koncertet szerveznek a 

székelyudvarhelyi G. Caféban szombaton 
este kilenc órától. Közreműködnek Fodor 
Réka – ének, tánc; Gáspár Álmos – gitár; 
Asztalos Zsolt – cajón.

Színház
Holnap este hét órától a Virá-

got Algernonnak című monodrá-
mát tekinthetik meg az érdeklődők a 
székelyudvarhelyi művelődési ház nagy-
termében. Az előadás az Aradi Kama-
raszínház és a Marosvásárhelyi Yorick 
Stúdió közös produkciója. Daniel Keyes 
regényét színpadra alkalmazta Nagy Ist-
ván és Kulcsár-Székely Attila. További 
információért és jegyfoglalásért hívják 
a 0266–212131-es telefonszámot, vagy 
írjanak a kozonsegszervezo@szinhaz.ro 
e-mail címre.

Megemlékezés
Csütörtökön délután fél négytől a Szé-

kely Honismeretért Baráti Kör megemlé-
kezést tart Csanády György, a székely him-
nusz költőjének sírjánál a székelyudvarhelyi 
belvárosi református temetőben.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

2012. február 22., szerda | 15. oldal

Székely festékesek a Haáz Rezső Múzeumban

Páll Etelka textilkiállítása
Még egy hétig, azaz február 29-

ig látogatható Székelyudvar-
helyen a gyergyószentmiklósi 

Tarisznyás Márton Múzeum anyagából 
készített kiállítás. A Viski Károly által 
1928-ban közzétett Székely szőnyegek 
című tanulmányban közölt „tizenhat szí-
nes táblán” bemutatott szőnyegek – ame-
lyek azóta megsemmisültek – újraszőtt 
másolatai láthatóak a tárlaton. A kiállítás 

anyaga tulajdonképpen nemcsak a vég-
eredmény – a szőnyegek – szempontjá-
ból érdekes és tanulságos, hanem azért 
is, mert előállításuk során korabeli tech-
nikákat és anyag-megmunkálási módsze-
reket alkalmaztak. Ezzel tulajdonképpen 
nemcsak a székelység néprajzának tárgyi 
értékét növelték, hanem annak szellemi 
tudásbázisát is bővítették – áll a múzeum 
közleményében.

HIRDETÉS

Ki vagyok én valójában? Milyen tényezők alakítják visel-
kedésemet és sorsomat? Miért keveredem újra meg újra 
hasonló helyzetekbe? Hogyan ismerhetném és érthet-

ném meg jobban önmagam? Meddig terjed a szabadságom, mi 
áll rajtam, s mi az, amire már nincs befolyásom? Miként változ-
tathatok magamon és a körülményeimen? A Nyitott Akadémia 
sorozat keretében neves magyarországi gondolkodók, lélektani 
szakemberek is sokszor igyekeztek körüljárni ezeket az izgalmas 
témákat. E gyűjteményes kötetben az elmúlt kilenc esztendő 
gazdag terméséből tizenegy válogatott előadást adnak közre.

Szerzők: Bagdy Emőke, Csernus Imre, Czeizel Endre, Daubner Béla, Feldmár 
András, Kádár Annamária, Kígyós Éva, Pál Ferenc, Popper Péter, Ranschburg Jenő, 

Szendi Gábor.
A 320 oldalas, kemény kötésű könyv megvásárolható az Árnika Könyvesboltban. 

Ára 55 lej. (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 0266 210046, 0751 
103915).

az ajánlata

Belső utakon - A Nyitott 
Akadémia válogatott előadásai 

ma

Szerda
Az év 53. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 313. Napnyugta ma 17.53-kor, 
napkelte holnap 7.07-kor. 

Isten éltesse 
Gerzson nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Gerzson jelentése az 

idegen, a száműzött. 

Február 22-én történt 
1848. Párizsban polgári forradalom kez-

dődött, melynek nyomán 24-én ideiglenes 
kormány alakult, 25-én pedig kikiáltották a 
„második köztársaságot”. 

1915. Az I. világháborúban Németor-
szág korlátlan tengeralatti-háborút hirdetett 
a hadszíntérré nyilvánított vizeken. 

Február 22-én született 
1732. George Washington, az Egyesült 

Államok első elnöke 
1810. Fryderyk Franciszek Chopin len-

gyel zeneszerző, zongoraművész 

Február 22-én halt meg 
1512. Amerigo Vespucci, olasz tenge-

rész, térképész, felfedező, Amerika névadója 
1938. George Ellery Hale, amerikai csil-

lagász, a korszerű napcsillagászat egyik meg-
alapozója

Helytörténeti évforduló
300 éve született Felsőcsernátonban Bod 

Péter református egyháztörténet-író. Foglalko-
zott teológiával, nyelvtudománnyal és iroda-
lomtörténettel is. Számos munkája kiadatlan. 
Magyarigenben halt meg 1769. március 2-án.

terápiák a Bonus Pastornál

A Bonus Pastor Alapítvány a szenve-
délybetegek, valamint családtagjaik számára 
előkészített, magyar nyelvű rövid terápiáját 
a február 6–17. közötti időpontról március 
5–16-ra halasztotta. Február 27-ig még lehet 
jelentkezni a terápiára. Március 19–30. között 
román nyelven szerveznek terápiás programot, 
melyre március 12-ig lehet jelentkezni. Részle-
tek: www.bonuspastor.ro

– Ez fájt, doki, de nem ordítok, míg meg nem kapom a számlát.

 www.parapista.com 

para

HIRDETÉS



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. február 22., szerdahargitanépe 

sudoku
skandi pályázati szelvény 2012. február 22.

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: .......................................
...................................................................
...................................................................
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Az éjszaka képződött ködfoltok megszűnése után 
derült időre számíthatunk. Gyenge vagy mérsékelt 
marad a légmozgás, a hegyvidéken kisebb havazás is 
előfordulhat.

Hálás téma az időjárás. Mindig lehet róla 
beszélni. Mert vagy meleg van, vagy hideg, 
vagy esik az eső, vagy süt a nap, de még az is 
megtörténik, különösen ilyenkor télen, hogy 
havazik. Ha pedig havazik, arról mindenkép-
pen beszélni kell, de jobb, ha az újságok is írnak 
róla, nehogy valakinek elkerülje a figyelmét.

A hóréteg vastagságától függően kaphat ter-
jedelmet a lapban a téma: takarítják vagy sem 
az utakat, a járdákat, kinek mekkora hóréteggel 
kell megküzdenie, ha át akar kelni az út egyik 
oldaláról a másikra. Nem tudom, van-e erre 
szabály, de ha nincs, jó lenne kitalálni: ha bizo-
nyos vastagságot meghalad a hótakaró – legyen 

az mondjuk 50 cm –, akkor ne csak a lábunk 
alá nézzünk, hanem felfelé is, a házak tetejére. 
Figyeljünk oda, mert nem biztos, hogy megbírja 
a szerkezet a pluszsúlyt, és ha igen, olvadáskor 
könnyen a fejünkre zúdulhat a magaslati leve-
gőt megunt, meglazult hótömeg.

Tél van, ennek megfelelően hol havazik, 
hol meg hideg van. Ha nem így lenne, akkor 
kellene igazán beszélni, írni róla. De a termé-
szet szerencsére tudja a dolgát, és az emberi 
kártékonykodás ellenére betartja a rendet. Így 
nem marad más hátra, minthogy még néhány 
hétig készenlétben tartsuk a hólapátot, és felve-
gyük a meleg kabátot. 

Most van az ideje
   villanás n Takács Éva

skandi  KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő

Kékre festik Calcuttát

Kékre festenek minden középületet 
Calcuttában annak jegyében, hogy 
az indiai kormány új jelmondata: 

A határ a kék ég!
Magyarul inkább csillagos jelzővel is-

mert a lehetőségek végtelenségével kecseg-
tető buzdítás. Calcutta kékítésének legfőbb 
szorgalmazója a városfejlesztési miniszter. 
Firhad Hakim közölte, hogy ezentúl min-
den kormányépületet égszínkékre festenek 
akár rég volt vakolva, akár nem. Hozzátette, 
a magánszektort is felkérik saját épületeik 
kékre mázolására.

Utóbbiak nem biztos, hogy boldo-
gan tesznek eleget a felhívásnak, mivel 
a lelkesítő festetés költségeit nekik kell 
állniuk.

Indiában nem ez az első városi színes 
hír: 2006-ban egész Bihart rózsaszínűre pin-
gálták, de nem Barbie-napok miatt, hanem 
hogy visszaszoruljon a bűnözés, mert ez az 
árnyalat nyugtató – adta hírül a Yahoo ame-
rikai hírportál.

fotóalbum

A fotót Csender Gyula készítette (2011-es Kapuk című pályázat). 
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