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Leállásra készül az Akarat
Megrendelések hiányában munkanélküli szabadságra küldi mintegy 180 alkalmazottját 

az udvarhelyi Akarat Szövetkezet. Ehhez hasonló, szezonok közti átmeneti nehézségek eddig 
is voltak, de még egyik sem nyúlt ki ennyire – panaszolja Simó Ferenc szövetkezeti elnök, 

aki szerint április első felétől, az új szezon kezdetével megy tovább az élet 
a szövetkezetben is. > 5. oldal
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Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014

hargitanépe 

több mpp-s is rmDsz-Es 
színEkbEn Dolgozna 

Kovács Lehel 
a polgármester-

jelölt
Szombat este óta hivatalos: 

Kovács Lehel lesz az RMDSZ 
polgármesterjelöltje Farkaslakán. 
A község korábbi MPP-s alpol-
gármesterét a farkaslaki szervezet 
több mint hetven küldötte egy-
hangúan nevesítette. A helyi ön-
kormányzatban két jelenle-
gi polgári tanácsos – enged-
ve a falubeliek akaratának 
– tulipános színekben folytatná a 
munkát.

kikapott az szkC

Egyre távolabb
a dobogó

Újból gyenge játékkal rukkolt 
elő az SZKC a román baj-

nokság 17. fordulójában, 
tegnap a Dinamo Călăraşi 
ellen. A vége vereség lett, 
és az SZKC egyre távolabb kerül 
a dobogótól.
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Akarat van. Munka nincs fotó: bALáZS AttILA

Előnyben a család 
és a biztonság 4

hargitanépe 

2Jókedvű 
hétvége lovakkal 4talán még május 

elsején is sízni lehet

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3535î
1 amerikai dollár USd 3,2524î
100 magyar forint HUF 1,5085ì

Választási stratégiák
Az RMDSZ Székelyföldi 

Önkormányzati Tanácsa  ülése-
zett, az EMNP pedig kongresz-
szust tartott. Mindkét helyen el-
hangzottak azok a mon-
datok, amelyek alapján 
már látszik, hogy kinek 
miről fog szólni a kampány-
kommunikációja.
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 isán istván Csongor

hatos lottó

ötös lottó

SzErEncSESzáM: 8408474



Több százan szánták rá vasár-
napjukat, és látogattak ki tegnap 
Homoródfürdőre megtekinteni az 
első Székelyföldi Lovasfarsang 
versenyszámait. Színes rendez-
vényt hoztak össze a szervezők, 
akik a téli lovasnap mellett új 
sportágat is meggyökereztetné-
nek: a lovas síelést. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Ahomoródfürdői havas 
találkára szép számban 
érkeztek a különböző lo-

vassportok képviselői, de népes 
közönség vonult a pálya szélére 
is. A szervezők derékmagasságú 
farönköket állítottak a nézőtérre, 
a csutakok tetején apró tüzek ég-
tek. A lángok nemcsak látvány- és 
hangulatfokozó célt szolgáltak, a 
nézők melegedhettek körülöttük 
Akiknek pedig ez nem volt elég, 
azok forralt bort vagy teát iszo-
gatva biztathatták a kedvenceiket. 
Érdekes versenyszámokban nem 
volt hiány. A díjugratók kezdtek 
– kiderült, nem is olyan könnyű 
a paták alatt szeszélyesen beros-
kadó hóban rávezetni a lovakat az 
akadályra és rávenni ugrásra.

– A sípályán használt tömö-
rítőgéppel alaposan megjártuk a 
helyszínt, a lehetőségek szerint a 

lehető legjobban előkészítettük. 
A terep mégsem mondható köny-
nyűnek, de éppen ez adja a verseny 
szépségét – nyilatkozta Benedek 
Lukács, az esemény házigazdája. 
Következett a lovas síelés, amelyet 
itthon először láthatott a közön-
ség. A skijöring (vagy norvégül 
skiirning) nevű sportág a skandi-
náv országokból származik, ahol 

már több mint száz éve versenyez-
nek a ló, kutya vagy újabban mo-
toros jármű által vontatott sízők. 
A sportág „honosítását” Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök indí-
totta, aki elsőként tett ló vontatta 
síléceken egy kört a pályán. 

– Együtt még soha nem pró-
báltam, de sem a sí, sem pedig a 
ló nem ismeretlen számomra – 

fogalmazott Borboly, hozzátéve, 
hogy lova ugyan még nincs, de 
nyerge már van, ezért komolyan 
fontolgatja a lóvásárt is.

– Sok mindent egyesít ma-
gában a sportág, egyrészt sízni 
kell tudni minél jobban, no meg 
bánni az állattal, és egyszerre fi-
gyelni mindenre: lóra, pályára, 
lábakra, sílécekre – nyilatkozta 

Lutz Levente versenyző. Mó-
kás volt a lovas vontatta sízők 
versenye is, itt a hármas, ló-
lovas-síző összhang volt a siker 
kulcsa.

A versenyek sorát a fogathaj-
tók zárták, akik ezúttal szánnal 
hajtották körbe az akadálypályát. 
Látható volt, hogy a szánhajtás 
nálunk még gyerekcipőben jár, 
hiszen igen színes volt a ver-
senybe vitt járműkínálat. Voltak 
egyszerű, falusi „kocsiszánok”, 
elegáns „bécsi” szánok magas 
bakkal, mindössze a házigazda 
vonultatott fel egy olyan szán-
féleséget, amelyhez hasonlókat 
nyugaton a fogathajtók téli ver-
senyeire szabványosítottak. A 
rendezvény látványos záróak-
kordjait a gidófalvi lovasíjászok 
biztosították. Bemutatójukban 
nemcsak azt szemléltették, miért 
született a „a magyarok nyilaitól 
ments meg, Uram, minket” mon-
dás, vágtából találták el az álló, 
sőt mozgó célpontokat, előre-, 
oldalra-, hátralövő technikákkal, 
hanem a tanulás különböző lé-
péseit, a jó lovasíjász számára ki-
hagyhatatlan alapgyakorlatokat 
is ismertették.

Lesz folytatás! – ígérték az 
első Székelyföldi Lovasfarsang 
szervezői.

közélet

Körkép

Korábban már bemutattuk a tú-
rázás legszükségesebb kelléke-
it, itt az ideje, hogy a fontosabb 
alapszabályokról ejtsünk néhány 
szót. Ahhoz, hogy biztonságban 
bolyongjunk a természet rejté-
lyes világában, egy pár szabályt 
mindenképpen be kell tartanunk.

Kezdjük mindjárt az elején, 
mégpedig a tervezésnél. Rögtön, 
miután eldöntjük, hogy csatlako-
zunk egy túrázó csapathoz, ajánlott 
megérdeklődni akár személyesen, 
akár telefonon minden informáci-
ót az illető útvonalról. Ezek tuda-
tában érdemes újból átgondolni, 
hogy eléggé felkészültek és egész-
ségesek vagyunk-e a megtételére. 
Amennyiben képesnek érezzük 
magunkat, de menet közben még-
is rosszabbra fordul helyzetünk, 
értesíteni kell a túravezetőt és se-
gítséget kell kérni, hiszen a legfon-
tosabb, hogy mindenki épségben 
hazajusson.

Egy másik része az előkészület-
nek a pakolás. Elsősorban jól végig 
kell gondolni, mire lehet szüksé-
günk ahhoz, hogy sem fölösleges 
dogokat ne vigyünk magunkkal, 
sem pedig hasznosakat ne hagy-
junk otthon. Mindig legyen ele-
gendő folyadék nálunk, mivel 
bárminemű erőfeszítés alkalmával 
ez távozik a leghamarabb a szerve-

zetből, így minél hamarabb pótol-
ni kell.

Az öltözet mindenképpen 
réteges kell, hogy legyen, és egy 
cserezoknit meg esőköpenyt is 
tartsunk magunknál. Amennyi-
ben van rá mód, fényképezőgépet 
is vigyünk gyaloglásainkra, így 
megörökíthetjük azokat a csodá-
kat, amelyek utunkba kerülnek. 
Továbbá hasznos a mobiltelefon, 
térkép és iránytű, ezek számos 
helyzetben segítségünkre lehetnek. 
Ugyanakkor a mai modern kor fej-
lettségének köszönhetően rendel-
kezésünkre áll a GPS, amely már a 
túrázók körében is elindult hódító 
útjára. Mivel valóban hasznos se-
gédeszköz, nagyobb csoportoknak 
ajánlott beszerezni, mert nemcsak 
hogy segíthet tájékozódni, hanem 
későbbi útvonaltervezéseknél is 
hasznos lehet.

Túrázás közben figyeljünk kör-
nyezetünkre, ne szemeteljünk, úgy 
hagyjuk a helyet, ahogy találtuk. 
Hallgassunk a túravezetőre, mivel 
ő tapasztaltabb és jártasabb az ille-
tő tájon. Ne maradjunk le a csapat-
tól, és amennyiben észleljük, hogy 
bárki hiányzik, azonnal értesítsük 
a vezetőt.

Az időjárás ugyan befolyásol-
hatja a túra kimenetelét, de a meg-
felelő körülményre sem ajánlott 
várni, mivel így hetekig is elhúzód-

hat, amíg elképzeléseink szerint 
alakul. Szélsőséges időben, erős 
szélben, viharban azonban ajánlott 
elhalasztani, vagy ha a vihar me-
net közben ér utol, mindenképp 
menedéket kell keresni. A legtöbb 
esetben az ember alkalmazkodik 
az adott körülményekhez, így van 
ez a turisták helyzetében is. Tény, 
hogy minél többször veszünk 
részt nehezebb túrákon, annál 
edzettebbek leszünk, jobban bír-
juk a későbbi megpróbáltatásokat. 
Éppen ezért a kezdő túrázóknak 
ajánlott a könnyebb útvonal, a jó 
idő, majd fokozatosan szoktatni 
hozzá a szervezetet a zordabb kö-
rülményekhez. Nehéz túra alatt 
nem feltétlenül egy hosszabb vagy 
nagyobb szintkülönbségű gyalog-
lást értünk, hiszen az időjárás is ala-
posan hátráltathatja a haladást. Itt 
említeném meg, hogy leginkább 
ősszel ajánlott elkezdeni a rendsze-
res túrázást, így a következő nyáron 
akár merészebb útvonalaknak is 
nekivághatunk, amelyek a legtöbb 
esetben egyedülálló szépségeket 
rejtenek magukban. 

Még két dolgot mindenki pa-
koljon be magának, azonban eze-
ket ne a hátizsákjába, hanem saját 
magába: a kitartást és a jó kedvet, 
s már indulhatunk is felfedezni a 
természetet. 

Ambrus Helga-Gyöngyvér

eke A túrázáS ALApSzAbáLyAi
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Norvég minta. Székelyföldön is elindult hódító útjára a skijöring fotó: balázs attila

Sikert ArAtott A SzékeLyföLdi LovASfArSAng Homoródfürdőn

Jókedvű hétvége lovakkal

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

ALLA breve ALApÍtvány

20 éveS 
Az ALLA breve kórUS
Az Alla Breve Alapítvány 

az Alla Breve kórus működését 
elősegítő nonprofit szervezet-
ként jött létre 1993-ban, Ko-
vács László karnagy kezdemé-
nyezésére. A székelyudvarhelyi 
művelődési ház a kezdetektől 
felkarolta a kezdeményezést, 
próbatermet biztosítva az éne-
kelni kívánó diákok számára. 
Az intenzív, heti három alka-
lommal tartott kétórás próbák, 
a kórustagok lelkesedése, mun-
kabírása viszonylag gyorsan 
meghozta az eredményt. Kiál-
lítás-megnyitókon, városi ren-
dezvényeken léptünk fel, majd 
a környező falvakba, városokba 
is ellátogattunk. Felvettük a 
kapcsolatot számos magyaror-
szági, szlovákiai magyar kórus-
sal, a kilencvenes évek elejétől 

több alkalommal is eleget tet-
tünk meghívásuknak, illetve mi 
is vendégül láttuk városunkban 
ezen kórusokat.

A húszéves születésnapjá-
hoz közeledő kórus fenntartása, 
működtetése, a lelkes kórusta-
gok nélkül megvalósíthatat-
lan lenne, akik nemcsak, hogy 
rendszeresen részt vesznek a 
heti próbákon, megtanulják a 
műveket, hanem legtöbb eset-
ben a fellépésekre való utazás 
költségeit is állják. A közös 
éneklés szeretete mellett kóru-
sunk fő küldetésének tartja a 
magyar közösségek erősítését, 
lelkesítését. Utazó követként 
visszük Kodály, Bartók, Bárdos 
dalait a kis székely falvakba, 
szórványtelepülésekre, a hatá-
ron túli magyar kisebbséghez.

A 2%-os támogatásokból 
befolyt összeget a kórus fennál-
lásának 20. évfordulója méltó 
megünneplésére fordítanánk. 
Továbbá csökkentenénk utazási, 
fogadási, szervezési költségein-
ket, eleget téve a meghívásoknak, 
Székelyudvarhely nevének öreg-
bítése érdekében.

Alla Breve Alapítvány
Cod fiscal 8218575

Bankszámlaszám 
RO47RNCB0156016544350001

2% SzékeLyUdvArHeLynek!



Körkép
társadalom

Szombat este óta hivatalos: Ko-
vács Lehel lesz az RMDSZ pol-
gármesterjelöltje Farkaslakán. 
A község korábbi MPP-s al-
polgármesterét a farkaslaki 
szervezet több mint hetven kül-
dötte egyhangúan nevesítette. 
A helyi önkormányzatban két 
jelenlegi polgári tanácsos – en-
gedve a falubeliek akaratának 
– tulipános színekben folytatná 
a munkát.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Szombat este nevesítette első 
polgármesterjelöltjét a júniu-
si helyhatósági választásokra 

készülő Udvarhelyszéki RMDSZ, 
miután a farkaslaki szervezet ülé-
sén a jelenlévő több mint hetven 
személy egyhangúan Kovács Lehel 
mellett tette le voksát. Volt ugyan 
még olyan személy, aki megpályáz-
ta volna a polgármesterjelöltséget, 
de látván Kovács elsöprő támo-
gatottságát, visszalépett, hiszen – 
mint hangsúlyozta – legfontosabb 
a népakarat. 

Ennek eleget téve két jelenle-
gi MPP-s tanácsos is RMDSZ-es 
színekben folytatná nyártól az 
önkormányzati munkát, miután 
ezt kérték tőlük a falubeliek, arra 
hivatkozva, tulipános színekben 
jobban érvényesíthetnék a falu, az 
emberek akaratát.

– Végül is ez így van rendjén: 
döntsön a nép, ne három-négy 
ember nyomja le saját akaratát 
mindenki torkán – fűzi hozzá 
Kovács Lehel. 

A friss polgármesterjelölt nem 
győzi hangsúlyozni: Farkaslakán 
változásra van szükség. Négy év-

vel ezelőtt is változtatni kellett, 
csakhogy Kovács szerint utólag 
bebizonyosodott, nem volt a leg-
jobb döntés Albert Mátyás meg-
választása. Kovács azt mondja, a 
szombat esti ülésen résztvevők 
magas száma is ezt igazolja, nem 
beszélve arról, hogy nagyon sok 
távolmaradó is támogatásáról biz-
tosította.

– Pozitív változásra számítok a 
községben, s noha a tanácsosi lista 
még nem végleges, úgy látom, jó 
csapat van alakulóban. Jó úton 
járunk, s hiszem, összefogással 
sokat tudunk majd tenni a közsé-
gért – mondja Kovács Lehel.

MPP-s alpolgármesterből 
RMDSZ-es polgármester?
Kovács Lehel – mint a Hargi-

ta Népe elsőként hírt adott róla 
– tavaly nyáron írásban mondott 
le alpolgármesteri tisztségéről, 

miután júniusban az MPP-ből is 
kilépett. Nézetkülönbségei miatt 
többször is összetűzésbe került 
Albert Mátyás polgármesterrel. 
Az MPP-s településvezető több-
ször is lemondásra szólította 
fel Kovácsot, akit az MPP-s és 
RMDSZ-es tanácsosok egyhan-
gúan választottak alpolgármester-
nek. Kovács egyébként a polgár-
mesteri tisztséget is megcélozta, 
ám a kampányban visszalépett 
Albert Mátyás javára.

– Csapatmunkát képzeltem el, s 
ez egy ideig működött is, de hamar 
rájöttem, a polgármester egyed-
uralomra törekszik, teljhatalmat 
akar. Ezzel nem tudtam egyetérte-
ni, hiszen vallom, a jó döntést több 
vélemény alapján hozzák meg, a 
teljhatalom nem vezet jóra, főleg 
egy kilenc falut tömörítő község-
ben nem – nyilatkozta korábban 
lapunknak Kovács. 

A fiatalember többször is 
kifejtette: teljes mértékben el-
fogadta, hogy a polgármester a 
főnök, viszont véleménye sze-
rint egy akkora községben, mint 
Farkaslaka, mely több mint 
négyezer lelket számlál, az al-
polgármesterre is roppant fontos 
feladat hárul.

Arra a kérdésünkre, miért lé-
pett ki tavaly júniusban az MPP-
ből, Kovács Lehel kijelentette: 
mert a polgári pártban nem látta 
azt az erőt, amivel a községet előre 
lehetett volna mozdítani. Albert 
Mátyás polgármester a törvényre 
hivatkozva, miszerint ha valaki 
kilép a pártból, amelyik színeiben 
mandátumot nyert, akkor elveszí-
ti tisztségét is, leváltotta volna az 
alpolgármestert. Csakhogy hiába 
terjesztette elő két ízben is a levál-
tásról szóló tanácsi határozatot, 
az egyszer sem ment át az önkor-
mányzaton, mígnem Kovácsnak 
elege lett a hercehurcából, a fo-
lyamatos összetűzésből, és önként 
távozott. 

Most azt mondja, azért ugrik 
fejest a kőkeménynek ígérkező 
következő kampányba, mert sze-
retett szülőfalujának szüksége van 
a változásra, szüksége van arra, 
hogy felrázzák.

– Nem vádolok, nem szemé-
lyeskedek, az azonban tény, hogy 
a községbe nem sikerült európai 
uniós pénzeket hozni, egyetlen 
uniós pályázat sem járt sikerrel. 
A kisebb megvalósítások elsősor-
ban az előző polgármestertől hát-
rahagyott teli kasszának voltak 
köszönhetőek, s ami pénz jött, az 
is a megyei tanácson keresztül ér-
kezett – mondja Kovács, remélve, 

a község lakói is a változás mellett 
teszik majd le voksukat.

Úgy érzi, meg tudna birkózni 
a polgármesteri feladattal, hiszen 
három év alatt kellő közigazgatási 
tapasztalatot szerzett, négy éven át 
pedig egy erős cég menedzsere volt.

– Mindez párosul falum sze-
retetével, munkabírásommal. Kár 
lenne ezt nem a lakók szolgálatá-
ba állítani – sorolja az érveket. 

Kovács azt mondja, polgár-
mesterként valódi fejlesztéseket 
tudna eszközölni a községben, s 
mindenek előtt csapatmunkára 
számít, hiszen „a fejlődéshez min-
den jóakaratú ember segítségére, 
véleményére szükség van”.

Több MPP-S iS RMDSZ-eS SZíneKben DoLgoZnA FARKASLAKán

Kovács Lehel a polgármesterjelölt

hargitanépe 

hirdetés
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Kovács Lehel. Csapatmunkával tenne szülőfalujáért fotó: archív

A választási stratégiák kidolgozási időszakának vé-
géhez közeledünk, a pártok eldöntik a főbb komunikációs 
irányvonalat, és megpróbálnak majd ehhez ragaszkodni 
az elkövetkező hónapokban. A helyhatósági voksoláson 
megméretkezni készülő magyar pártok kissé meg vannak 
késve a jelöltállítással, de a választás időpontjának mó-
dosulásával ez nem is csoda (mindenki arra számított, 
hogy őszi időpontra kell feklészülni).

A hétvégén az RMDSZ és az EMNP is fontos 
rendezvényeket tartott. Az RMDSZ Székelyföldi Önkor-
mányzati Tanácsa ülésezett, az EMNP pedig kongresszust 
tartott. Mindkét helyen elhangzottak azok a mondatok, 
amelyek alapján már látszik, hogy kinek miről fog szólni a 
kampány-kommunikációja.

Az RMDSZ az önkormányzatok eredményeire fogja 
emlékeztetni a választókat. Az utóbbi évek ebből a szem-
pontból jelentős fejlesztéseket hoztak, a polgármesterek és 
megyei vezetők nem tétlenkedtek. Hargita megye például az 
európai uniós források lehívásában sikertörténet. Vidékfej-
lesztési alapokra való pályázás szempontjából országos elsők 
és messze vezetnek, a nyugat-európai régiók közül is kevés 
előzi meg az egy főre jutó lehívott pénz alapján összeállított 
toplistán. A helyi termékekre való figyelés is rengeteget hozott 
a konyhára, azoknak is, akik beszálltak a rendszerbe, és a 
politikusoknak is, akik a rendszert kidolgozták és működte-
tik. Az aszfaltozások, a különböző létesítmények megépítése, 

iskolák óvodák felújítása – mind olyan eredmények, ame-
lyek egyértelműen a helyi önkormányzatok, és a központi hi-
vatalokban dolgozó RMDSZ-es politikusok és szakemberek 
érdemei. Ha sikeresen tudják ezt kommunikálni, akkor a 
mostani helyi vezetőknek nagy esélye van megtartani a he-
lyüket, vagy éppen növelni a szövetség befolyását a székely-
földi önkormányzatokban. A beszédekből az is kitűnt, hogy 
az elvégzett munkát fogják felmutatni, további munkára 
biztatnak mindenkit, és ezt ígérik ők is, hogy továbbra is 
dolgozni fognak. Ugyanakkor nem akarnak retorikai pár-
harcokat vívni az ellenféllel másról, mint a tettekről. 

Az EMNP kampánystratégiája merőben más lesz. Egy-
részt probléma van az MPP-vel, olyan probléma, amit még 
nem siekrült megoldani. Magyarországról nagy a nyomás 
például, hogy az EMNP Szász Jenőt támogassa az udvarhelyi 
polgármesteri székért vívott csatában, amit a párt vezetése nem 
akar elfogadni. A többi településen is egyben veszik át a polgári 

párt szervezeteit, ezt majd valahogy ki kell kommunikálni 
a választóknak. 

Az RMDSZ-szel szemben pedig valószínűleg az ide-
gesítési kampánystratégia lesz alkalmazva. Ebből már volt 
ízelítő, mindenféle gyalázkodó plakátok kint vannak az 
utcákon. Nem a jelöltjeik erejére építenek a néppártosok, hi-
szen jelöltjeik alig vannak, pedig még megvásárolni is meg-
próbáltak néhányat. Arra fognak építeni, hogy az átlagem-
bereket a mocskos, gyalázkodó kampánnyal távol tartsák a 

voksolástól, hiszen ezek nem az ő szavazóik. Akikről pedig tud-
ják, hogy rájuk voksolnak, azokat ha kell kézen fogva is elviszik 
az urnákhoz. A cél nem nyerni, hanem minél nagyobb szava-
zatszámot szerezni, hogy ősszel majd lehessen az RMDSZ-től 
parlamenti helyeket kizsarolni.

Az RMDSZ esetében pedig a kormány által meghozott 
népszerűtlen intézkedések megmagyarázása lesz a legnehezebb, 
hiszen sok embernek vékonyodott meg a pénztárcája a fizetés-
csökkentések nyomán.

A kampány pontos lezajlását majd meglátjuk, mint azt is, 
hogy ki mennyire tudja tartani magát az előre megtervezett 
stratégiához. Ami a legfontosabb, hogy minél nagyobb arány-
ban menjünk el szavazni arról, hogy szerintünk ki dolgozik/
dolgozna többet értünk. 

Választási stratégiák
          NÉZŐpoNt n isán istván Csongor



Igencsak mozgalmas hétvégét 
tudhatnak maguk mögött azok, 
akik a hétvégén kilátogattak a 
Madarasi-Hargitára. tizenhete-
dik alkalommal szervezték meg 
a Hóhányó Olimpiát, emellett 
pedig egy jóval fiatalabb kezde-
ményezésnek is helyet adott a 
székelyek legmagasabb hegye, 
második alkalommal rendezték 
meg a Góbé Kupa síversenyt. 
Bár a rossz időjárás sokaknak 
kedvét szegte a szervezők elé-
gedettek a hétvégével.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Sűrű köd, havazás és kisebb 
széllökések zavarták a hét-
végén tizenhetedik alka-

lommal megszervezett Hóhányó 
Olimpiát, a Madarasi-Hargitán. 
A pénteki, első napról elmaradt a 
csapatok bemutatkozása, ugyanis 
a rossz útviszonyok miatt mind a 
látogatók, mind a csapatok későn 
értek ki a hegyre. Ezért a Zsók 
Levente háromnegyed órás stand-
up-olása után rögtön következett 
a hajnalig tartó buli, amit Golyó-
nak köszönhetett a társaság.

Szombaton lassan kezdődtek, 
de annál gyorsabban jártak le a 
versenyszámok, ugyanis sem a ver-
senyzőknek, sem a nézelődőknek 
nem volt kedve hosszú időt tölte-
ni a hideg szélben. Az alig másfél 
órásra sikeredett megmérettetés-
ből ennek ellenére csupán a hófoci 
maradt ki, a paintball célbalövés, 
a hócentrifuga, a hószumózás és 
a tömegsízés a körülményekhez 

képest sikernek örvendett. Mind 
közül a tömegsízés bizonyult a 
leglátványosabbnak, ahol nyolc 
ember egyetlen sílécre állva tette 
meg az ötven méteres kijelölt út-
szakaszt. A kétnapos versengésre 
összesen öt csapat nevezett be, 
végül három teljesítette a fel-
adatokat, megkönnyítve ezáltal 
a zsűri dolgát. Az első helyezést 
a kolozsvári diáknapos csapat-
ból alakult társaság, a Faktúra 
nyerte, őket követte a temesvári 
Taktor, valamint a Partiumi Ke-
resztény Egyetem Diákszerveze-
tének csapata, a PKED. A rossz 
időjárás ellenére a szervezők, az 
Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF), 
a Magyar Ifjúsági Szervezetek 

Szövetsége (MISZSZ) és a Te-
mesvári Magyar Diákszervezet 
(TMD) megelégedéssel zárta a 
rendezvényt. Reményeik szerint, 
mint minden évben, felejthe-
tetlen emlékekkel térnek haza a 
résztvevők.

– Sokat hallottam erről a ren-
dezvényről, és az idén elhatároz-
tam, hogy végre eljövök. Nem 
csalódtam, és szerintem jövőben 
is itt leszek – mondta Orsolya, 
másodéves egyetemi hallgató, aki 
nagyváradiként Temesváron végzi 
tanulmányait. 

Szlalomoztak a fiatalok
A Madarasi-Hargita szomba-

ton a Hóhányó Olimpia mellett 

a Tusa Sportklub által szerve-
zett megyei gyerek és ifjúsági 
síversenynek, a Góbé Kupának 
is helyszínéül szolgált. Boros 
Barna, a rendezvény egyik szer-
vezője lapunknak elárulta, szín-
vonalasnak értékeli a második 
alkalommal megszervezett gye-
rekversenyt, amire több mint 
hatvan tehetséges fiatal nevezett 
be. A hat életkori kategóriába 
benevezett fiúk és lányok a me-
gye több városából érkeztek. 
Volt versenyző Szentegyházáról, 
Gyergyószentmiklósról, Csík-
szeredából, Maroshévízről, de ér-
keztek a szomszédos megyékből 
is, Sepsiszentgyörgyről és Piatra 
Neamțról is.

– A hétvégi, és természetesen 
az elkövetkező rendezvényeknek 
az a célja, hogy idővel a Hargita 
megyei alpesi sízést zárkóztassuk 
fel az országos szintre – nyilatkoz-
ta Boros Barna edző. 

A sportklub a Merkúr Áru-
ház által támogatott hétvégi ren-
dezvény mellett az idei szezonra 
még tervez egy nagyobb síver-
senyt, amire ugyancsak várják a 
megyebeli sízőket. A kétnapos 
óriás-műlesiklás és a szlalom 
megmérettetések időpontja jövő 
hónap végére, azaz március 30-ra 
fog esni. Boros elmondása sze-
rint hosszú távon gondolkodnak 
egy síszövetség megalapításán is, 
amely országos bajnoksággá tud-
ná emelni a Góbé Kupát.

Jó volna a májusi sízés
Sipos Zoltán, a Madarasi-

Hargitán lévő sípályákat üze-
meltető Bagolykő Kft. ügyve-
zető igazgatója kérdésünkre el-
árulta, az idei szezonban egyál-
talán nincs ok panaszra, hiszen 
jó volt a forgalom. Az ügyvezető 
igazgató reméli, április közepéig 
sikerül kihúzni a szezont, azon-
ban még a szezonzárás előtt 
több versenyt is szerveznek: 
március tizedikén egy nemzet-
közi snowboardversenyt, ezt kö-
vetően pedig egy országos és két 
amatőr síversenyt.

– Természetesen az időjárás-
tól függ, hogy mikor lesz szezon-
zárás, viszont egy május elsejei 
sízésnek örülnénk a legjobban 
– mondta Sipos.

Van, aki mindig is terepjárót, 
más kis Polskit akart magá-
nak – és valóra váltotta álmait. 
Akad viszont, aki most is fizeti 
a részletet. Hargita megye köz-
életi személyiségei körében 
készítettünk körképet, amely-
ből kiderült, autóügyben nem 
az erő és a sebesség a döntő 
szempont, hanem a biztonság 
és a család.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Megérdeklődtük a me-
gye elöljáróinál, intéz-
ményvezetőinél, a la-

punk által gyakrabban megszólal-
tatott személyeknél, hogy milyen 
autókat részesítenek előnyben. A 
válaszok igen eltérőek.

Ladányi László Zsolt prefek-
tus elárulta, mindig terepjáróra 
vágyott, de nem feltétlenül a se-
bességet, hanem a biztonságot 
tartva szem előtt. Álma duplán is 
teljesült, hiszen szolgálati autója 
egy Wolkswagen Tuareg, két éve 
pedig egy Grand Cherokee tulaj-
donosa. Hozzáteszi, hogy családi 

okokból gyakran megy hosszú 
útra, nem mindegy, mivel utazik, 
ráadásul alkalmi vétel volt. A te-
repjáró mindig biztonságot jelent 
– véli a prefektus, aki váltást egy-
előre nem tervez, bár meglehet, 
hogy a fenntartási költségek miatt 
valami olcsóbbra cserélné le.

A Haáz Rezső Múzeum igaz-
gatója, Miklós Zoltán számára is 
a biztonság jelenti a prioritást, bár 
a 2003-as évjáratú, négyes Golf 
hat évvel ezelőtti megvásárlásá-
nál a családi költségvetés volt a 
döntő. A jövőben nem valószínű 
a lecserélése, bár a váltásra van 
óhaj: márkán belül szeretne egy 
szinttel feljebb lépni, s beszerezni 
egy ötös Golfot. A múzeum au-
tójába ritkábban ül, az igazgatói 
delegációtól a régészeti ásatásokig 
ugyanis mindenki ezt használja.

Benedek Árpád Csabát, a 
Székelyudvarhelyi KC ügyveze-
tő igazgatóját leggyakrabban a 
szolgálati autójában, egy Renault 
Symbolban lehet látni.

– Ennyit enged meg a klub 
költségvetése, de ez teljesen meg 
is felel a célnak. Elsősorban itt 

a városban és megyében járok 
vele – árulta el az igazgató, aki 
hosszabb útra a saját, kilencéves 
Opel Zafiráját használja. Ennek 
megvételénél a biztonság számí-
tott, illetve az, hogy családi autó 
legyen. Soha nem álmodozott 
nagy, erős luxusautókról, mindig 
a praktikusság és az egyszerűség 
dominált.

Gheorghe Filip, a megyei 
rendőrség szóvivője egy Rovert 
birtokol, amelyhez meglehető-
sen olcsón jutott hozzá. Sokat 
számított a kényelem is, amit ala-
csony ára ellenére nyújtani tud. 
Bár nemrég került tulajdonába, 
maga az autó nem éppen mai 
gyártmány: 1996-ban került le 
a futószalagról. Használatát sem 
viszi túlzásba, a munkába gyalog 
jár, nyáron pedig szívesen előveszi 
biciklijét is. Mindig is álmodott 
egy jó, tágas és erős autóról, hogy 
a következő milyen lesz, azt még 
nem tudni, de az biztos, hogy lesz 
egy autócsere a jövőben.

Ferenc S. Alpár főtanfelügye-
lő hivatali ügyekben egy 2005-ös 
gyártmányú Wolkswagen Jetta 

volánja mögé ül, négytagú családja 
számára pedig egy 2004-es Suzuki 
Ignist vásárolt tízéves részletre, ezt 
még most is törlesztik.

– Sok, hasonló kaliberű au-
tóból választottuk, akkoriban ezt 
tudtam megengedni magamnak, s 
az volt a fontos, hogy a családnak 
legyen jó – mondja a tanfelügye-
lőség vezetője. Ezt megelőzően 
egyetlen autója volt, egy ütött-
kopott Oltcit. Szeretne még egy 
gépkocsit a családnak, de mint 
mondja, ez a pénzügyi helyzettől 
függ.

Lukács Antal, az udvarhelyi 
városi kórház igazgatója naponta 
ingázik, erre az intézmény autó-
ját, egy Škoda Octaviát használ. 
Családjának egy másodkézből 
vásárolt, 2005-ben gyártott ötös 
Golfja van, amellyel a korábban 
használt négyes Golfot váltották 
le. Nagy, erős autókról nem ál-
modozik. Legyen biztonságos, jól 
karbantartott.

– Manapság az autó nem 
számít befektetésnek, évről évre 
csökken az ára, két év után már 
csak a feléért lehet túladni rajta 

– véli az igazgató, elárulva, hogy 
mivel időközben a gyerekei meg-
nőttek, neki és neje számára je-
lenleg tökéletesen megfelel ez az 
autó.

Szőcs Endre, a hagyomány-
őrzési forrásközpont igazgatója 
gyerekkorában egy kis Polskiról 
álmodott – ez is lett első autó-
ja. Családjának jelenleg két au-
tója van, egy ötéves Fiat Linea 
és egy 1993-ban gyártott Opel 
Frontera.

– Az egyik egy gyönyörűszép, 
modern családi autó, amelybe 
mindannyian beférünk, a másik 
pedig egy olyan, amellyel bárhova 
el tudunk menni, nincsenek aka-
dályok előtte – mondja az igaz-
gató.

Elárulja, hogy gyerekkorá-
ban az autósújságokat nézegetve, 
álmodozott egyikről-másikról, 
felnőttkorra azonban eltűnt ez a 
vonzalom, egyedül a Polski ma-
radt meg álomnak, de az teljesült 
is. Autócserét egyelőre nem ter-
vez, pillanatnyilag ez a két autó 
maximálisan kielégíti a családi 
igényeket.
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Talán még május elsején is sízni lehet

KözszereplőK autói

Előnyben a család és a biztonság

Hargitai „síerdő”. Májusban is „kinőhet” fotó: balázs attila

Magazin



Versenyfutás az idővel, hajszál-
nyi rés élet és halál között, napi 
taposómalom, örök stressz – 
így is jellemezhetők az egész-
ségügyben dolgozók hétköz-
napjai. Pénteken, ha csak egy 
estére is, mindezt félretehették 
a székelyudvarhelyi sebészet 
és intenzív osztály alkalmazot-
tai. A fenyédi kultúrotthonban 
rendezett farsangi bál azonban 
ennél jóval többről szólt.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Nem véletlenül mond-
ják, hogy a legjobb 
cégbulikkal az egész-

ségügyiek büszkélkedhetnek. Az 
a lehetőség, hogy ennyi nővér-
kével legyél egy helyen, csak két 
esetben adódik: ha beutalnak a 
kórházba, ami a kevésbé szeren-
csésebbik eset, vagy ha meghívást 
kapsz egyik mulatságukra. Pén-
teken este az udvarhelyi kórház 
sebészeti és intenzív osztályának 
alkalmazottai a fenyédi önkor-
mányzat meghívására a település 
kultúrházában tartották meg far-
sangi báljukat.

– Ez hagyományos rendez-
vény, amelyet immár tizenöt éve 
én rendezek. Évente kettőt, télen 
és nyáron is egyet-egyet – mond-
ta dr. Rend Dezső főorvos.

A mostani rendezvény kicsit 
különbözött az eddigiektől. Ez-
úttal ugyanis nemcsak az egész-
ség szolgálatában állók kaptak 
meghívást, hanem az elöljárók és 
mindazok az udvarhelyszéki vál-
lalkozók, akik az elmúlt években 
a Medochir Alapítványon keresz-
tül adományaikkal hozzájárultak 
a sebészeti osztály fejlesztéséhez. 
Rend doktor elárulta, próbálnak 
ezen a téren is nyitni, bevonni a 
faluközösségeket is.

– Mondtam, és továbbra is 
vállalom, hogy az udvarhelyi 
kórház nemcsak az udvarhelyie-
ké, hanem minden székelyföldié 
– véli a főorvos, akinek szavait a 
statisztikai adatok is megerősítik: 
a sebészetre látogatók több mint 
egyharmada más településekről, 
más városokból, a szomszédos 
megyékből érkezik.

A jövőről szól
Rend Dezső kiemelte a vál-

lalkozók szerepét is a sebészeti 
osztály életében, mint mondta, 
adományaikkal olyan területeken 
segítenek, ahova csak évek múl-
va juthat pénz a költségvetésből. 
Ugyanakkor az ilyen találkozók 
nemcsak arra adnak lehetőséget, 
hogy az orvostársadalom tagjai, az 
elöljárók és vállalkozók együtt le-
gyenek, közeledjenek egymáshoz 
és jól érezzék magukat, hanem 
arra is, hogy kellemesebb környe-
zetben beszéljék meg gondjaikat, 
problémáikat, terveiket.

– Egymásra vagyunk utalva. 
Az egészségügy a politikusokra, 
a vállalkozókra, akik viszont ha 
lebetegednek, csakis hozzánk 
fordulhatnak segítségért. Csak 
összefogással tudjuk megvalósí-
tani álmainkat – mondta Rend 
Dezső.

A főorvos szerint a támoga-
tásokra továbbra is igen nagy 
szükség van. Az udvarhelyi 

sebészet egyik égető gondját 
a humánerőforrás hiányossá-
gai jelentik. Sok fiatal orvos 
alapbérért dolgozik, szeretnék 
továbbképezni magukat, amire 
egyszerűen nincs anyagi lehe-
tőségük. Ennek olyan, ma már 
hiányszakmának számító terü-
letek látják kárát, mint a plasz-
tikai sebészet, mellkassebészet, 

érsebészet. Ezek megvalósításá-
ra pár éven belül Udvarhelyen is 
lenne lehetőség, csakhogy ehhez 
még hiányzik valami: az anyagi 
háttér mindenképpen, s talán a 
politikai akarat is.

– Ez a találkozó nem csak a 
mi bulinkról szólt, hanem a jö-
vőnkről is – mondta dr. Rend 
Dezső.

SzükSég VAn A támogAtókrA

A sebészet jövőjéért mulattak
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Egészségügyiek farsangja. Orvosnak senki nem öltözött be fotó: szász csaba

aktuális

Körkép

> Gondok voltak a közuta-
kon. Eseményekben gazdag volt 
Udvarhelyszéken a hétvége a rend-
őrök számára, több közúti baleset is 
történt. Kisebb fennakadások is vol-
tak a közlekedésben, és bár az esemé-
nyeknek sérültjei is vannak, emberál-
dozatról nem kaptunk hírt.

Pénteken délután Székelyudvarhely 
boldogfalvi kijáratánál egy nyerges-
vontató vezetője veszítette el uralmát 
a gépkocsi fölött, és ütötte ki az egyik 
benzinkút közelében található vil-
lanypóznát. A kábeleknek köszönhe-
tően az oszlop nem dőlt ki teljesen, a 

forgalmat azonban így is akadályozta, 
és kisebb dugó alakult ki. A helyszínre 
kiszálló villamossági dolgozók ideig-
lenesen orvosolták az ügyet, annyira, 
hogy a forgalom vissza tudjon állni 
a megszokott kerékvágásba. A sérült 
oszlop nem okozott gondot az áram-
ellátásban.

Szintén pénteken az esti órákban, 
Máréfalva közelében frontálisan ütkö-
zött két személygépkocsi. 

Egy Csíkszereda felé haladó sze-
mélyautó egy kanyarban átcsúszott a 
menetirány szerinti bal oldalra, és ott 
frontálisan ütközött egy másik, szabá-

lyosan közlekedő személygépkocsival. 
A balesetben mindkét gépkocsivezető 
megsérült, egyikük – a balesetet okozó 
sofőr – súlyosan.

Szombaton reggel a Cekendtetőn 
okozott gondot a nehezen járható, csú-
szós út. Akadtak  gépkocsivezetők, akik 
nem az útviszonyoknak megfelelő sebes-
séggel közlekedtek, így több autó is az 
árokba csúszott. Az autók kimentése mi-
att több órán át akadozott a forgalom.

> Taxist vertek Udvarhe-
lyen. Két fiatal férfi vert meg eg y 
székelyudvarhelyi taxist Székelyud-

varhely központjában szerdáról csü-
törtökre virradó éjszaka. Informáci-
óink szerint a verekedést szóváltást 
előzte meg. A támadók (a 33 éves B. 
T. és a 27 éves S. L.) először az 53 
éves taxisofőrt bántalmazták, majd 
az autójában is kárt tettek. 

Az esetet a Városháza tér egyik 
térfigyelő kamerája rögzítette, a fel-
vétel segítheti a rendőrök munkáját. 
Gheorghe Filiptől, a Hargita Megyei 
Rendőr-felügyelőség szóvívőjétől meg-
tudtuk, hogy a tettesek ellen csoporto-
san elkövetett, személy elleni erőszak 
és rongálás gyanúja miatt indul eljárás. hí

rf
ol

ya
m

A mulatság varázsa

A sebészeti és intenzív osztály farsangi báljainak egyedi varázsa, hogy 
a résztvevők egy része gyalog érkezik az eseményre. Sőt, az eseményt 
szervező dr. Rend Dezső főorvos szerint a legközelebbi alkalommal 
a gyaloglás minden részt vevő egészségügyi alkalmazott számára kö-
telező lesz. Idén is többen vállalták, hogy lábon teszik meg az Udvar-
hely és Fenyéd közötti öt kilométeres utat. A főorvos reményének 
adott hangot, hogy eljön majd az idő, amikor biciklisávon vagy jár-
dán közelíthetik meg a célt, merthogy most sárban és pocsolyában 
kellett gyalogolniuk. Fenyéden azonban már szinte kiépült a járda-
rendszer, így nem véletlen, hogy a házigazda szerepét vállaló Bokor 
Botond polgármester szinte azonnal kontrázott: „A sár és pocsolya 
említésekor a doktor úr minden bizonnyal Udvarhelyre gondolt.”

EgyhónAPoS A SzünEt

Leáll az Akarat 
megrendelések hiányában mun-
kanélküli szabadságra küldi 
mintegy 180 alkalmazottját az 
udvarhelyi Akarat Szövetkezet. 
Szezonok közti átmeneti nehéz-
ségek eddig is voltak, de még 
egyik sem nyúlt ki ennyire – pa-
naszolja Simó Ferenc szövetke-
zeti elnök, aki szerint április első 
felétől megy tovább az élet a szö-
vetkezetben is.

Sz. Cs.

A hétvégén olyan híresztelé-
sek keltek szárnyra, melyek 
szerint a székelyudvarhelyi 

Akarat Szövetkezet bezárja kapu-
it, alkalmazottait munkanélküli 
szabadságra küldi. Simó Ferenc, a 
szövetkezet elnöke elárulta, valóban 
terveznek leállást, ez azonban nem 
egyszerre következik be. A munka 
jelenleg is folyik, a pihenő kezdete 
részlegenként változik, ahogy sorra 
befejezik a meglévő rendeléseket.

– Ez mindenhol így van, más 
cégeknél, más városokban bevett 
szokás, hogy ilyenkor munkanélküli 
szabadságra küldik az alkalmazotta-
kat, csak nálunk, Udvarhelyen jelent 
szenzációt. Az élet nem áll meg, ápri-
lisban folytatjuk a munkát – mond-
ta Simó Ferenc.

A szövetkezet elnöke elmondta, 
a konfekcióiparban tavasszal és ősz-
szel van a szezonok közötti „üresjá-
rat”, ilyenkor mindig is voltak átme-
neti nehézségek, csak eddig egyik 
sem nyúlt ki ennyire. A mostani 
kényszerszünet a nyugati piacon ér-
zékelhető némi bizonytalanságnak 
tudható be, a szövetkezet pedig kizá-
rólag külföldre dolgozik. 

Az elmúlt években többször is 
előfordult, hogy a szezonok között 
munka nélkül maradtak, ezek azon-
ban rövidebb periódusok voltak, 
amelyeket meg tudtak oldani úgy, 
hogy pihenő- vagy fizetetlen sza-
badságra küldték a munkásokat. Ez 
most nem lett volna szerencsés, egy 
hónapra pedig nem lehetett tétlenül 
benntartani 180 alkalmazottat.

– Az ideiglenes leállás bizonyult 
a legkézenfekvőbbnek. Az emberek 
így kapnak némi pénzt erre az idő-
szakra és a szabadságukat se veszítik 
el – tájékoztatott Simó Ferenc, aki 
hozzátette, hogy április első felétől, 
amikor kezdődik a következő sze-
zon, az élet is megy tovább a szövet-
kezetben.



Rövid időre vonult vissza a zenei 
életből Szilágy Nóra énekesnő, 
aki – saját bevallása szerint – eb-
ben az időszakban sem mondott 
le a zene éltető erejéről – csak a 
koncertek közönsége helyett kis-
fiának énekelt. Most ismét elkez-
dődnek a fellépések: hallhatjuk 
és láthatjuk őt a Party Cover Band 
zenekarban, de a Mesehetes és a 
Haccacáré zenés estek szervezé-
se is elindult. Az énekesnővel az 
anyaságról és a zenei karrierének 
alakulásáról beszélgettünk.

– Pontosan egy évvel ezelőtt be-
szélgettünk önnel, akkor még a szíve 
alatt hordta gyermekét. Mi történt 
azóta, hogyan telt az elmúlt időszak 
zene nélkül?

– Eljött életem legszebb pilla-
nata, amikor világra hoztam a kis-
fiam, és először megpillanthattam. 
Szerintem ez minden nő számára 
a legfelemelőbb érzés, felülmúl 
mindent. A kisfiam egy angyali, 
mosolygós gyermek, annyira töké-
letes, hogy mindennap hálát adok 
az Istennek, amiért megajándéko-
zott vele. Nem tudtam, ma sem 
tudok betelni vele. Két hónapig 
annyira lekötött, hogy a telefont 
is alig vettem fel. Rá is ment pár 
emberi kapcsolatom, mert nem 
volt energiám és türelmem az em-
berekhez abban az időben, pedig 
jött a Mini Jazz Fesztivál, amelyet 
már ősszel el kellett indítani, és 
szervezni kellett tovább egy telje-
sen új csapattal, akiknek azóta is 
hálás vagyok, hogy mellém álltak, 
és egyáltalán elviseltek. Idén újult 
erővel készülünk egy nagyszabású, 
nemzetközi fesztiválra, amelyben 
mind a régi, mind az új tagok se-

gítségére szükség lesz, és remélem, 
sikerül helyrehozni a múltbeli hi-
bákat is. Egyébként a kisfiamnak 
is rengeteget énekelek, tehát nem 
zene, inkább csak fellépés nélkül 
telt el ez az időszak. Valójában 
most kezdek nyitni a világ felé, 
kellett ez a tíz hónap, hogy tudjak 
figyelni másra, másokra is, ne csak 
a kisfiamra.

– Egy évre visszavonult a zenei 
életből, majd – a napokban – újra-
kezdte a tevékenységet. Nem gyors ez 
a tempó egy kisgyermekes anyuka szá-

mára? Hogyan tudja összeegyeztetni 
a gyermeknevelést a karrierrel?

– Nem vagyok karrierista, így 
nem nehéz. Én csupán szeretek éne-
kelni, és ezzel valami szépet átadni az 
embereknek. Ugyanakkor ez nekem 
erőt ad, ami nélkül nem tudom el-
képzelni az életem, de természetesen 
a kisfiammal töltött órák alatt va-
gyok a legboldogabb. Ő pedig any-
nyira érez engem, hogy tudja, mikor 
kell „elengedjen” énekelni egy-két 
órára, hogy feltöltődjek, s újult erő-
vel térjek vissza hozzá. Ha távolabbi 

helységben lépek fel, akkor termé-
szetesen magammal viszem, hogy 
közel legyünk egymáshoz, mert ez 
mindenképp fontos, és így tökéle-
tesen összehangolhatók az anyai és 
énekesi feladatok. Legtöbb énekes-
nő így oldja meg.

– Újraindultak a fellépések az 
egyéves Party Cover Band zenekar-
ral, és hétvégén a Mesehetes csapat trió 
változatával is koncerteznek, még-
hozzá egyedi helyszínen: szabadtéri 
jégpályán…

– Jelenleg a Party Cover Band a 
legaktívabb zenekarom, amelyben 
olyan kiváló zenészekkel dolgozha-
tok együtt, mint András Imre, Ba-
lázs Péter, Bene Zoltán és Hompoth 
Arthur. Ezt a zenekart azért hoztuk 
létre a fiúkkal, hogy legyen egy igé-
nyes tánczenét játszó zenekar, aztán 
pedig úgy alakítottuk, hogy akkor is 
aktívan működjön, amíg én nem tu-
dok színpadra állni. Kitűnő helyet-
tesre találtam János Kinga szemé-
lyében, akivel tervezünk pár közös 
fellépést is, ha lesz rá lehetőség. Ren-
geteg energiát fektettünk abba, hogy 
egy színes repertoárt állítsunk össze 
még a kisfiam születése előtt, amivel 
bármilyen partiba, akár különleges 
lagziba is el lehet majd menni. Va-
lójában ebben a zenekarban már fél 
év után vissza-visszatértem, hogy ne 
essek ki teljesen, de az éjszakai klubos 
estéket még nem vállaltam.

A Mesehetes szintén az egyik 
kedvencem, itt is nagyon jó ze-
nészek vannak a csapatban: Be ne 
Zoltán, Boldizsár Szabolcs, György 
Csongor, Krizbai Imre, Sza kál At-
tila, valamint Zsigmond Éva Beáta 
színművésznő, aki szintén új színt 
hoz a produkcióba színészi tapasz-

talatával. Nagyon kedves, ugyan-
akkor igényes a kon certanyag, de 
sajnos kicsit szezonzenekar lettünk, 
vagyis leginkább a nyári, nagyobb 
rendezvényekre hívnak minket, 
főleg mert nagy a csapat, így nagy 
a költség. Ezért találtam ki a triót, 
amivel a hétvégén a taplocai jégpá-
lyán adtunk koncertet – nagyon jól 
működött, úgyhogy reméljük, sok 
helyre meg fognak hívni minket. A 
nagy csapattól sem búcsúzunk, hisz 
kész a repertoárunk, és hamarosan 
jönnek a tavaszi, nyári nagyrendez-
vények.

– Mikor láthatja és hallhatja a 
közönség újra a Haccacáré zenés est 
énekeseként is? Tervezik a visszatérést 
Márdirosz Ágnes színművésznővel?

– Természetesen tervezzük, Ág-
nessel és Ráduj Gáborral együtt alig 
várjuk, hiszen 2007 óta hozzánk 
nőtt ez az előadás, csupán egy meg-
felelő helyet kell találnunk számára. 
Bővítettük a repertoárt új dalokkal, 
és megpróbálunk keresni egy olyan 
lokált, szállodát, ahol rendszeresen 
lehet majd játszani, hiszen sokan 
hiányolják. Vannak, akik hatszor, 
hétszer is látták már, és még mindig 
kíváncsiak rá. Számukra készültek az 
új dalok.

– Legközelebb mikor és melyik ze-
nekar énekeseként lép fel?

– Ha nem ugrik be semmi meg-
lepetés-felkérés, akkor a Party Cover 
Band énekeseként, akikkel újra rend-
szeresen fellépünk minden hónap 
második és utolsó péntek estéjén az 
Ami Clubban, ahol nagyon jó tán-
cos közönségünk szokott lenni.

Pál Bíborka
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Az iskolaelőkészítő Waldorf-
osztályt talán jövőben sikerül el-
indítani Csíkszeredában – ahhoz, 
hogy idén első osztály induljon 
ezzel az alternatív módszerrel, 
nincsenek meg sem a feltételek, 
sem a megfelelő számú igénylő. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Huszas létszámmal lehetne 
elindítani az Waldorf-
módszerrel működő első 

osztályt Csíkszeredában, de egyelő-
re nem gyűlt össze ennyi gyerek. Az 
osztály indításának más akadálya is 
van: ahhoz, hogy ezzel az alternatív 
módszerrel tanítsanak egy iskolá-
ban, az illető tanintézménynek meg 
kell legyen hozzá az akkreditációja. 
Ez is hiányzik jelen pillanatban a 
Xántus János Általános Iskolának, 
amely keretében lenne arra lehe-
tőség, hogy a jövőben elindítsák a 
Waldorf-osztályt.

Csíkszeredában két Waldorf-
módszerrel működő óvodai csoport 

van: az Aranyalma óvodában román 
nyelven, a Csipike óvodában pe-
dig magyarul tanulnak a gyerekek. 
Az Aranyalma óvoda csoportjából 
három magyar anyanyelvű gyerek 
szülei szeretnék, hogy az iskolában 
is Waldorf-módszerrel tanuljon 
tovább a gyerekük. A Csipike óvo-
dában működő csoportból hat gye-
reket első, hármat pedig előkészítő 
osztályba írattak volna szüleik a 
Waldorf-iskolába.

Ferencz Salamon Alpár főtan-
felügyelő a Hargita Népe kérdé-
sére azt mondta: jövőre lennének 
többen, akik igénylik a Waldorf-
osztályt, akkor látja majd lehető-
ségét annak, hogy útjára indítsák 

Hargita megyében is ezt az alterna-
tív módszert. 

Egyébként egyre nagyobb igény 
mutatkozik az alternatív oktatá-
si módszerekre. Ezt bizonyítja az 
is, hogy összegyűlt annyi gyerek, 
akikkel újabb Waldorf-csoportot 
indíthatott volna a Csipike óvoda. 
Ezt a csoportot azonban a beiskolá-
zási terven belül kellett volna meg-
oldani, ami veszélyeztette volna az 
intézmény beiskolázási körzetében 
lakó gyerekek biztos helyét az óvo-
dában. A másik ok, amiért nem 
indulhatott csoport, a szakképzett 
pedagógus hiánya volt – tudtuk 
meg Fodor Tünde igazgatótól. Az 
az óvónő ugyanis, aki taníthatta 
volna a gyerekeket, most szerzi meg 
a Waldorf-módszer tanításához 
szükséges képesítést. 

A 2014-ben első osztályt kezdő 
évfolyam az, amely a tervek szerint 
a Csíkszeredai Xántus János Általá-
nos Iskolában Waldorf-módszerrel 
működő első osztályban kezdheti 
az iskolát.

ÚjRA koNCeRtezik Szilágyi NóRA éNekeSNő

„Nem vagyok karrierista, a zene életerőt ad”

egyelőRe NeM leSz WAldoRf-oSztály

Kevés volt a jelentkező

hirdeTÉs

A Csipike óvodában 
működő csoportból hat 
gyereket első, hármat 
pedig előkészítő osz-
tályba írattak volna szü-
leik a Waldorf-iskolába.
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Toró T. Tibort, az alakulat koráb-
bi ideiglenes elnökét választot-
ta – egyetlen jelöltként – elnö-
kévé szombaton, a Csíkszere-
dában megrendezett országos 
küldöttgyűlésén az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt. A küldöttgyűlés 
megerősítette az ideiglenes 
elnökség többi tagja – Szilágyi 
Zsolt, Papp Előd, Gergely Ba-
lázs és Zatykó Gyula – mandá-
tumát is, megszavazták továb-
bá az EMNP keretprogramját, 
illetve a közelgő önkormányzati 
választásokra való felkészülés 
jegyében született cselekvési 
tervet is. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro
Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

315 regisztrált küldött, va-
lamint közel száz hazai 
és anyaországi meghívott 

részvételével zajlott szombaton 
Csíkszeredában, a városi színház 
nagytermében az Erdélyi Magyar 
Néppárt első országos küldött-
gyűlése. A rendezvényen megje-
lent Magyarország kormányának 
képviseletében Németh Zsolt ál-
lamtitkár, Répás Zsuzsanna nem-
zetpolitikai helyettes államtitkár, 
Magyarország bukaresti nagykö-

vete, csíkszeredai és kolozsvári 
főkonzulja, valamint képviselőket 
küldött a Lehet Más a Politika és 
a Jobbik is.

Tőkés László EP-képviselő, az 
EMNP védnöke az Európai Parla-
ment Magyarországot érintő vitáiról 
a küldöttgyűlés előtt kijelentette: 
hazaárulással határos a posztkom-
munista magyar párt képviselőinek 
magatartása, akik munícióval szol-
gálnak saját hazájuk ellen.

„Nem szerethetik a hazájukat, 
akik saját népüket, országukat 
járatják le” – jelentette ki Tőkés, 
és javasolta, hogy a küldöttgyű-
lés foglaljon állást e kérdésben, 
és jelképesen tiltsák ki Erdélyből 
azokat a politikusokat, akik „saját 
hazájuk ellen támadnak.“

Kifejtette, szükségesnek lát-
ja, hogy az erdélyi magyarság új 

alapokra helyezze politikáját.  
„A csődös politikának véget kell 
vetni. Szülőföldünk fontosabb, 
mint Bukarest, Erdély-központú 
politizálására van szükségünk” – 
mondta.

Orbán Viktor a Fidesz, a 
KDNP és a magyar kormány 
nevében videoüzenetben kö-

szöntötte a küldötteket. Magyar-
ország miniszterelnöke a közös 
álmokat – mint autonómia, az 
egész Kárpát-medencére, sőt az 
egész glóbuszra kiterjedő kettős 
állampolgárság vagy a végrehajtás 
előtt álló Mikó-terv – említette 
meg. „Azt kívánom, hogy marad-
hassunk egymásnak jó bajtársai, 
hogy a közös álmainkból fakadó 
céljainkat közösen vihessük siker-
re” – fogalmazott.

Régi-új elnökség
Nem született meglepetés az 

új erdélyi magyar párt országos 
elnökségének megválasztásakor: 
ugyanazon személyek jelöltették 
magukat, akik a párt bejegyzése 
óta megbízottként viseltek tiszt-
séget. Így a leadott 312 szavazat-
ból 309 támogató vokssal Toró T. 

Tibor az EMNP országos elnöke, 
elnökségi tagok: Papp Előd, Ger-
gely Balázs, Zatykó Gyula és Szi-
lágyi Zsolt.

A 12 megyéből érkező 315 
küldött megszavazta a párt alap-
szabályzatát és Megtalált út – 
Esélyt és szabadságot Erdélynek 
címet viselő politikai keretprog-
ramját. Ez az erdélyi rendszer-
váltás megújított tervét állítja a 
politika középpontjába, új poli-
tikai stílust kíván meghonosíta-
ni, programorientált, jobbközép 
értékrendet követve. Az értékek 
egyensúlyát kifejező verseny és 
az érdekérvényesítő együttmű-
ködés helyes arányát szándékszik 
megteremteni, és támogatja a ha-
tárokon átívelő nemzetegyesítési 
törekvéseket. 

Új helyzetben új stratégia
A magyar kormány képvisele-

tében jelen lévő Németh Zsolt ál-
lamtitkár beszédében azt mond-
ta, vitathatatlan a politikai elit 
felelőssége abban, hogy ma ott 
tartunk, ahol tartunk, és abban is, 
hogy meg tudunk-e kapaszkodni 
a lejtőn. „Megállni a zuhanásban, 
ez a történelmi kihívás most” – 
fogalmazott. Meglátása szerint 
új helyzet van, ezért új stratégia 
kell, és ezt az új stratégiát követ-
kezetesen csak egy új politikai erő 
tudja gyakorlatba ültetni, ezért 
fontos a magyar kormány számá-
ra a legújabb erdélyi magyar párt. 
„Két dolog kell a lejtőn való meg-
kapaszkodáshoz: új stratégia és új 
összefogás. Egyik sincs a Néppárt 
nélkül” – jelentett ki Németh 
Zsolt. 

Az önkormányzati 
választásokra készülnek
A küldöttgyűlés utáni sajtó-

tájékoztatón  Toró T. Tibor úgy 
fogalmazott, lezárult a párt éle-
tének első szakasza. Azt mondta, 
céljuk az Erdély-központú poli-
tizálás, a különböző autonómia-

formák elérése, a közösségépítés, a 
politikusok iránti bizalmatlanság 
leküzdése, illetve a korrupció ki-
zárása a politikai életből. Szilágyi 
Zsolt kül- és nemzetpolitikáért 
felelős alelnök arról beszélt, hogy 
a párt kezdeményezni fogja a pár-
beszédet minden olyan romániai 
és magyarországi politikai erővel, 
amely fontosnak tartja az erdélyi-
séget, és szólt arról a küldöttgyű-
lés által elfogadott határozatról, 
melynek értelmében az EMNP az 
Európai Néppárthoz szándékszik 
csatlakozni. 

Elhangzott, hogy az új párt 
közel 100 helyi és 12 megyei 
szervezete már megalakult, újabb 
helyi szervezetek is alakulnak, és 
ezek feladata lesz majd a jelölt-
állítás a közelgő helyhatósági 
választásokra. Ami a választási 
alapelveiket illeti, azt mondták, 
Székelyföldön főszabály a po-

litikai verseny, tehát a Néppárt 
saját jelölteket indít minden 
olyan közigazgatási egységben, 
ahol sikerül területi szervezetet 
létrehozni és erkölcsi-szakmai 
szempontból megfelelő jelöltet 
találni. A tömbmagyarságban 
ettől a szabálytól meglátásukban 
csak akkor lehet eltérni, ha az 
együttműködés a többi magyar 
politikai szervezettel nemzetpo-
litikailag indokolt. Ott viszont, 
ahol a magyar közösség számará-
nya alacsony (10 százalék alatti), 
törekedni fognak a megegyezés-
re és az együttműködésre a többi 
magyar politikai szervezettel. 

A Hargita Népe azon kérdé-
sére, hogy vannak-e már jelöltjei 
a pártnak a megye tanácselnöki, 
illetve a nagyobb városok polgár-
mesteri tisztségére, Toró T. Tibor 
azt mondta: „Marosvásárhelyt 
leszámítva nem neveztünk meg 
még hivatalos jelölteket, mert 
a Néppárt nem állt még olyan 
szervezeti állapotban, hogy ezt 
megtehettük volna. Ennek fel-
tételei most teljesültek, így az el-
következő hetekben a helyi szer-
vezetek meg tudják majd nevezni 
a jelölteket.” 

Torótól azt is megkérdeztük, 
miből látja finanszírozható-
nak a párt szereplését a közelgő 
helyhatósági választásokon. Azt 
mondta, önerőből, a pártszim-
patizánsok támogatásából fogják 
finanszírozni a kampányt, és re-
méli, hogy sikerül összegyűjteni-
ük annyi pénzt, ami egy alacsony 
költségvetésű, de hatékony kam-
pányhoz kell. „Ami az Európai 
Néppártot és a magyarországi 
partnereinket illeti, tőlük szí-
vesen fogadjuk el azt a tudást, 
amivel ők rendelkeznek, azt az 
erkölcsi-politikai támogatást, 
ami Európában teljesen bevett 
szokás” – mondta az elnök.

politika

hargitanépeKörkép
AZ EMNP I. OrsZáGOs KüldöttGyűlésE CsíKsZErEdáBAN

Erdély-központú politizálást akarnak

A küldöttgyűlés közben rögtönzött sajtótájékoztatót tartott Né-
meth Zsolt és Tőkés László. Németh szerint megérett az idő arra, 
hogy a román–magyar viszonyt stratégiai szövetségesi viszonyként 
értelmezzük, szerinte erre mindkét ország jelenlegi kormányában 
megvan a politikai akarat. „Az idei romániai választások egyik leg-
nagyobb tétje, hogy ez a politikai akarat megmarad-e” – fogalma-
zott Németh Zsolt, aki bízik abban, hogy erős magyar képviselet lesz 
a választások után mind a törvényhozás, mind az önkormányzatok 
szintjén.

Tőkés László a népszámlálás – az erdélyi magyarság fogyását 
tükröző – eredményeiről szólva azt mondta, fontos a FIDESZ–
KDNP-vel való szövetség, mert ezt a folyamatot meg kell állítani. 
Úgy fogalmazott, sajnálatos volna, ha az idei parlamenti választások 
nyomán újabb kommunista visszarendeződés menne végbe Romá-
niában. Véleménye szerint Erdélyben megérett a helyzet a politikai 
rendszerváltozásra, amelyet az általa posztkommunista pártnak ne-
vezett RMDSZ mostanig meg tudott akadályozni, de ez a nap az 
említett rendszerváltozás nyitánya.

Tőkés László, Németh Zsolt, Toró T. Tibor és Répás Zsuzsanna az EMNP csíkszeredai küldöttgyűlésén. Taps és parola fotó: balázs árpád
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Napokon belül újabb négy üz-
lettel toldaná meg jelenlegi hat 
egységből álló Hargita megyei 
bolthálózatát a sepsiszentgyör-
gyi Diószegi pékség. Azonban 
mint lapunk érdeklődésére 
Diószegi László, a cég tulajdo-
nosa elmondta, további 20-25 
százalékkal növelnék a pékség 
jelenlegi napi 20 tonnára rúgó 
termelését is.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Újabb boltok nyitásával 
Har gita megyében is 
ter jeszkedni szándék

szik a sepsiszentgyörgyi Diószegi 
pékség – erősítette meg lapunk 
érdeklődésére Diószegi László, a 
pékség tulajdonosa. „Csíkszere
dában három üzlettel vagyunk 
jelen, Szé kelyudvarhelyen két, 
Gyer gyó szentmiklóson pedig egy 
üzlettel, de tovább szeretnénk bő
víteni a hálózatot. Csíkszeredában 
még egy új, Tudor negyedi üzlet 

nyitása van napirenden, Ud var
helyen pedig a Bethlen negyed
ben. Gyergyószentmiklóson is 
szóba jöhet még üzletnyitás, illet
ve esetleg még egy Maroshévízen 
is” – fogalmazott az üzletember. 
Hozzátette, a Diószegi pékség 
termékei – egy közel kétszáz kilo
méteres sugarú körön belül – je
lenleg tíz megyében érhetők el.

Kinőtték magukat
„Jelenleg napi húsz tonna 

terméket állítunk elő, ez alapján 
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HArgitA megyében erősít

Újabb boltokat nyit
 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ OrsZÁgOs  

ADÓÜgynÖKség,
a Hargita megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési bevételek begyűjtését 

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

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat
kozó, újraközölt 2003/92es kormányrendelet 162. sza
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
március 20án 11.30 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. szám  alatt árverés útján eladásra 
kerül az adós ROSSI CAFE Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyóalfalu 1. szám, Hargita megye, fiskális azono
sítószáma: 19042767) tulajdonát képező következő 
ingóság:

 VOLKsWAgen PAssAt VAriAnt 1.9 tDi 
személygépkocsi, gyártási év 2002, 
rendszáma HR 10 RUM – 12 300 lej.
Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi  
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be
nyújtani (Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%át képező rész
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686os folyószámlá
ra (bejegyzési kód: 4246050) 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 2003/92es kormányrendelet 
172–173as szakaszainak előírásaival.

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

bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 
2012. február 27-én kifüggesztették.

Diószegi László, a Diószegi pékség tulajdonosa: Maroshévízre is eljutnának idén a boltnyitásokkal fotó: domján levente

> 26 millió eurós kárt okozhat a hirte-
len hóolvadás. A Katasztrófaellenes Bizto
sítási Szövetség (PAID) úgy becsüli, hogy 
115 millió lejes (26 millió eurós) kártérítést 
fizethet a bebiztosított lakások után, ha azo
kat a hirtelen hóolvadás után elönti az árvíz. 
A bizottság elnöke szerint 33 ezer bebiztosí
tott lakást fenyeget árvíz az ország délkeleti 
részén. A becsült károkat a biztosítótársasá
gok nem tudják fedezni a befizetett díjak
ból, a viszontbiztosítóknak azonban ilyen 
esetben is fizetniük kell. A PAID körülbelül 
50 nemzetközi vállalattal kötött viszontbiz
tosítási szerződést, ezek együttes értéke eléri 
a 300 millió eurót. „A hó súlyától összetört 

házakban keletkező károkat nem fedezi a 
kötelező biztosítás, azonban az árvizből ere
dő veszteséget megtéríti. A PAID legfeljebb 
250 ezer euróig vállal kártalanítást minden 
egyes esetben” – tette hozzá Marius Bulugea, 
a PAID elnöke. Romániában jelenleg 500 
ezer lakásra kötöttek kötelező lakásbiztosí
tást, és mintegy 4,5 millió lakásra fakultatív 
biztosítást.

> 143,5 millió dollárra csökkent az 
UPC bevétele. A UPC Románia bevétele 
2,7 százalékkal, 143,5 millió dollárra csök
kent, miközben a bérleti szerződések száma 
3,6 százalékkal, 1,608 millióra emelkedett 

– közölte csütörtökön a Liberty Global 
anyavállalat. 2010ben a vállalat eladásai 
8,4 százalékkal apadtak 2009hez képest: 
akkor 161,1 millió dollárról 147,5 millió 
dollárra csökkentek a bevételek. Az UPC 
kábeltévés és műholdas szerződéseinek szá
ma 1156 millióról 1142 millióra csökkent, 
az internetes ügyfelek számra 10,3 százalék
kal 281 300ra emelkedett, a telefonos szeg
mensben a vállalat 30,7 százalékos bővülést 
könyvelt el: ügyfeleinek száma elérte a 
184 100at. Az UPC Románia ügyfélbázi
sa a tavalyi év utolsó negyedévében 20 400
zal bővült, amely 2 százalékos emelkedést 
jelent az előző negyedévhez képest. hí
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pedig nyugodtan mondhatom, 
Székelyföld legnagyobb pékségévé 
nőttük ki magunkat. Ettől függet-
lenül nem a mennyiségre, hanem a 
minőségre helyezzük a hangsúlyt, 
akár annak árán is, hogy így nem 
a legolcsóbb pékségek közé tar-
tozunk” – magyarázta Diószegi 
László. Hozzátette, terveiben napi 
sütés terén a jelenlegi 20 tonnás 
mennyiség további 20-25 százalé-
kos növelése szerepel, sütőkapaci-
tásaikat ugyanis a pékségben esz-
közölt korábbi fejlesztései révén je-
lenleg is csak 60 százalékban fedik 
le. „A terveimben a napi termelési 
szint 25 tonnára való növelése sze-
repel, de a további, e fölötti bővü-
lésre már nem látok helyet, de ezt 
már emberileg se bírnánk. Ahhoz 
képest, hogy tíz évvel ezelőtt egy 
kemencével és egy kenyérhordó 
autóval kezdtük, most pedig tíz 
darab, tizennyolc négyzetméteres 
kemencénk, 170 alkalmazottunk 
és 26-27 autónk van, úgy gondo-
lom, ez így is nagyon szép növe-
kedési eredmény volt, nem kell 
tovább erőltetni” – hangsúlyozta 
lapunknak nyilatkozva Diószegi.

Nullára csökkentenék 
a visszaárut
A szakember nem titkolja, 

cége sikerét a termékek minősé-
ge mellett a gondosan szervezett 

logisztikának is köszönheti. „A 
legtöbb pékség számára a szállí-
tás csak legtöbb 100 kilométeres 
övezeten belül kifizetődő. Majd 
minden pékség e szerint műkö-
dik. Én viszont azok közé tarto-
zom, akik ki mernek lépni ebből 
a 100 kilométeres sugarú körből, 
ezért mi gyakorlatilag 200 kilo-
méteres hatósugárban dolgozunk. 
Természetesen, minél messzebb 
szállítjuk a kenyeret, annál kisebb 
a haszonkulcs, de nem mindig az 
azonnali haszonkulcs nagysága a 
lényeg” – magyarázza a háromszé-
ki vállalkozó. Diószegi emellett 
kulcstényezőnek tartja a boltok-
ból eladatlanul visszakerülő áru 
mennyiségét is. Úgy véli, ha száz 
kenyérből tíz eladatlan marad, ak-
kor az akár a sikeresen értékesített 
kilencvenen elért hasznot is nul-
lázni tudja. „Éppen ezért nagyon 
vigyázunk arra, hogy 99,9 száza-
lékban annyit süssünk, a boltok 
pedig annyit rendeljenek, amit 
el is tudnak adni. Sok időbe telt, 
amíg kitapasztaltuk és kívülről 
tudjuk, hogy a velünk partner-
ségben álló több száz bolt közül 
egyenként ki-ki mennyit képes el-
adni. Erre nagyon figyelünk, hisz 
a leggyakrabban az adott napi 
visszaáru mennyiségén úszik el 
az adott napi nyereség is. Minden 
üzletet kérek, úgy adják le a ren-

deléseiket, hogy visszaáru ne le-
gyen. Ha mindenkit elfogadnánk 
partnernek és annyit sütnénk, 
amennyit kérnének, egyik napról 
a másikra akár 35-40 tonnára is 
fel tudnánk nyomni a termelés 
mennyiségét. De nem ez a cél. 
Nem azért akarok kétszer annyi 
kenyeret sütni, hogy másnap a 
kiszállított mennyiség felét, har-
madát vagy pedig százból 10-15 
kenyeret visszavegyünk” – vallja a 
szakember.

Bővítik 
a franchise-rendszert
A Diószegi pékségnek jelenleg 

12 saját és 14 franchise-üzlete van, 
de mint a vállalkozó kérdésünkre 
válaszolva elárulja, március fo-
lyamán még újabb három saját 
és 15 franchise-üzlet nyitása van 
folyamatban. „Emellett 600-650 
kisbolttal vagyunk napi kapcso-
latban. A jövőt egyébként a saját 
üzletekben, illetve a franchise-
rendszerben látom. Lényegében 
utóbbi is pont olyan, mint a saját. 
Más részről talán én vagyok a tér-
ségből az egyetlen olyan pékség, 
amely a multiknak nemet mond. 
Egyetlenegy nagyáruházban, szu-
permarketben sem vagyunk jelen, 
és nem is akarunk jelen lenni. Az 
üzletpolitikánk ugyanis a saját 
boltokra, illetve a helyi kisüzletek-
re, ABC-kre épít” – sorolja Dió-
szegi László. Pedig mint elárulja, 
a Kauflandtól a Billán és Metrón 
keresztül számos nagyáruháztól 
kapott kenyérbeszállítói megkere-
sést. „Ha elfogadtam volna az aján-
lataikat, már rég meg tudtam volna 
duplázni a napi termelés mennyi-
ségét. De én úgy érezem, hogy 
a pékség nyereségét a Kaufland 
helyett – amely Németország-
ba vinné – a helyi kisboltoknak 
adom, akkor az a pénz itt marad a 
megyében, a Székelyföld régióban, 
és a helyi emberek boldogulását, 
fejlődését segíti elő. De a multikról 
azt is tudni kell, hogy a játékszabá-
lyokat is ők diktálják. Ők szabják 
meg velem szemben a kenyér fel-
vásárlási árát, ezen felül polcdíjat 
szednek, velem fizettetik ki a rek-
lámújság árát is, a legkülönbözőbb 
módszerekkel próbálják a pékség 
árrését átvarázsolni a nagyáruház 
árrésébe. Én a döntésemmel a kis-
boltokat is megpróbálom éltetni” 
– fejti ki érvelését Diószegi.
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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: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. március 20-án 11 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. szám alatt árverés útján eladásra ke-
rülnek az adós LEO ALEX K Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyószentmiklós, Bucsin negyed bl.4/B/26, Hargi-
ta megye, fiskális azonosítószáma: 22013745) tulajdo-
nát képező következő ingóságok:
 MAN 8163 haszonjármű, gyártási év 1997, 

rendszáma HR 22 LEO – 19 000 lej;
 DACIA LOGAN személygépkocsi, gyártási év 

2007, rendszáma HR 10 LEO – 9000 lej;
 N2 MERCEDES BENZ haszonjármű, gyártási év 

1998, rendszáma HR 26 LEO – 15 000 lej;
Összesen: 43 000 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi  
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlá-
ra (bejegyzési kód: 4246050) 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 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 
2012. február 27-én kifüggesztették.

> Üzemanyag-drágulás. A Rom-
petrol és a Lukoil is drágított pénte-
ken az üzemanyagon: egy liter benzin 
árát 16 banival, a gázolajét pedig 12 
banival növelték. Az áremelésekre egy 
nappal a Petrom drágítását követően 
került sor. 

Az Efix 95-ös benzin literje 5,75 
lejbe, az Alto 101 6,4 lejbe, az Efix Di-
esel gázolaj 5,94 lejbe, a Diesel Alto 
55 pedig 6,24 lejbe kerül a Rompetrol 
tőltőállomásainál.

A Petrom csütörtökön 12 banival 
növelte egy liter benzin referenciaárát, 
a gázolajét pedig kilenc banival emel-

te. A Lukoil szerdán három banival 
drágított.

Pénteken újabb emeléseket jelen-
tett be. Most egy liter Euroluk 95-ös 
benzin 5,7 lejbe, az Ecto 98-as 6,19 
lejbe, az Euro L Diesel 5,87 lejbe, az 
Ecto Super Diesel 6,03 lejbe kerül. 
A Petromn-kutaknál az ólommentes 
Premium 95-ös benzin 5,79 lejbe ke-
rül, a Top Premium 99+ 6,16 lejbe, az 
Euro Diesel 5 pedig 5,97 lejbe kerül.

A Rompetrol és a Petrom illetékesei 
elmondták, hogy az áremeléseket a kő-
olaj nemzetközi árfolyamának növeke-
dése indokolta.

> Áprilisban újraindulhat a kifi-
zetés. Április végéig újraindulhatnak 
a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Program (POSDRU) kifizetései. A mos-
tani uniós döntés nyomán a decemberi 
és a januári finanszírozási kéréseket 
állították le, amelyek összértéke pár 
tízmillió euró – nyilatkozta Claudia 
Bo ghicevici munkaügyi miniszter a 
Me diafax hírügynökségnek. A szak-
tárca vezetője kihangsúlyozta, hogy a 
minisztériumban erőteljes ütemben 
dolgoznak a hiányosságok pótlásán, 
hogy minél hamarabb újraindítsák az 
európai finanszírozást.hí
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a Diószegi pékség

 hirdetés



Az ukrajnai Sumy adott otthont 
idén a Sítájfutó Világhétnek, 
mely során a felnőttek számára 
Európa-bajnokságot, világkupa-
futamot, veterán- és utánpót-
lás-világbajnokságot, valamint 
ifjúsági Európa-bajnokságot 
szerveznek. A résztvevők kö-
zött több csíkszeredai sportoló 
is található.

Idén Ukrajna ad otthont a 
Sítájfutó Világhétnek, a ran-
gos eseményen több csíksze-

redai sportoló is rajthoz állt. A 
román válogatott 14 sportolóval, 
egy sportvezetővel utazott Sumy 
városába, a küldöttségnek még 
tagja meghívottként két csíksze-
redai veterán sportoló is.

A felnőtt Eb- és világkupa-
viadalon a 21 évesek korcsoport-
jában a férfiaknál Csúcs Klaus és 
Cupcea Stelian, a nőknél Hepcal 
Andrea áll rajthoz, az utánpót-
lás-világbajnokságon a 20 éves 
korosztályban Hrenciuc Vasile 
és Idrecan Ionuţ versenyzik, az 
ifjúsági Eb-n (U17) Erősdi Za-
kariás, Farte Cătălin és Tampa 
Paul, valamint Culcean Roxana, 
Săndulescu Sandra és Tetişan 

Anca szerepel majd román szí-
nekben, míg a veterán vébén Relu 
Tamaş (M35), Bors Cornelia 
(W55) és Iosub Gabriela (W65) 
képviseli Romániát.

Csütörtökön a középtávon ren-
deztek futamokat. A csíkszeredai 
sportolók közül Erősdi Zakariás 
30. helyen zárt az M17-es korcso-
portban, Csúcs Klaus pedig a 39. 
helyen végzett az M21-es korosz-
tályban. Pénteken csak a veteránok 
szálltak harcba, a nők 65 éves kor-
csoportjában Iosub Gabriela a 7., 
utolsó helyen ért célba. Szomba-

ton a váltók versenyére került sor, 
az M20-asoknál a Hrenciuc Vasile, 
Idrecan Ionuţ és Tampa Paul al-
kotta román váltó a 15. helyen 
zárt, a nőknél a Culcean Roxana, 
Săndulescu Sandra és Tetişan Anca 
alkotta román váltó utolsóként 
ért célba. Tegnap a hosszú távú 
versenyekkel ért véget a világhét, 
a csíkiak közül Erősdi Zakariás 
az M17-es korcsoportban a 32. 
lett, Csúcs Klaus az M21-es kor-
csoportban az feladta a versenyt, 
mert a rajt után két kilométerrel 
eltörött az egyik síléce.

A TCT csapata. Jobb körülmények között készülhetnek 
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Csúcs klaus az utolsó versenyszámot nem fejezte be. eltörött az egyik síléce
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Horvátországban 
edzőtáboroznak

Sítájfutó Világhét Ukrajnában

Idei második horvátországi 
edzőtáborába utazott el a 
csík szeredai Tusnad Cycling 

Team, ez lesz a csapat utolsó felké-
szülési szakasza a szezon első verse-
nye előtt. A szombaton kezdődött 
és március 15-ig tartó edzőtábor-
ra az isztriai félszigeten, Novigrad 
város környékén kerül sor, a csíki 
kerékpárcsapatból Novák Ká-
roly Eduárd, Sebestyén Szabolcs, 
Csicsáky Tamás, Lázár Nándor, 
Bernatonius Marius, Braico Ale-
xander, Cioban Sergiu, Gerganov 
Balev Evgeni és Ternovsek Marcel 
utazott Horvátországba.

A csapat vezetése Horvát-
országot a jó időjárási körülmé-
nyek, a kiváló útviszonyok és a 

hely viszonylagos közelsége miatt 
választotta. Az edzőtábor ideje 
alatt két rangos versenyen is indul 
majd a csapat Olaszországban és 
Horvátországban. A nemzetközi 
szakszövetség (UCI) versenynap-
tárában 1.2-es besorolással szere-
pel a Trofeo ZSSDI, amelyen a 
csíkszeredai alakulaton kívül még 
25 csapat vesz részt, a rajtnál több 
mint kétszáz kerékpáros indulása 
várható. A rajtlistán szerepel töb-
bek között az orosz Itera Katusha, 
a horvát Loborika, a szlovén Sava, 
a cseh Whirlpool, a szerb váloga-
tott és több kiváló olasz csapat is. 
A 143 km hosszú versenyre már-
cius 4-én kerül sor az olaszországi 
Trieszt környékén.

A HARGITA MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJOGVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

VERSENYVIZSGÁT SZERVEZ
a tölgyesi központhoz 

központvezető – meghatározatlan időre – 1 hely

Szükséges feltételek:
 felsőfokú végzettség, a következő szakterületek valamelyikén: pszi-

chológia, szociológia, szociális munkás, humán- és társadalomtudomány, köz-
igazgatástan, jog, orvostudomány;

 2 év régiség a végzett szakmában;
 csapatmunkára való hajlandóság;
 kommunikációs készség, jó szervező, döntéshozó képesség.

Előny: tapasztalat a projektmenedzsmentben és pszichiátriában.

A versenyvizsgára 2012. április 6-án kerül sor a Hargita Megyei Szociális 
és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. 
szám, 301 szoba.

További információkat és a vizsgával kapcsolatos könyvészeti anyagot az 
igazgatóság személyzeti osztályán lehet beszerezni, telefon: 0266–207761.

A dossziékat 2012. március 7-ig lehet letenni a következő iratokkal:
 személyi igazolvány – másolat;
 beiratkozási űrlap;
 végzettséget igazoló okirat, érettségi bizonyítvány – másolat;
 orvosi igazolás a családorvostól;
 önéletrajz;
 erkölcsi bizonyítvány;
 saját felelősségre írt nyilatkozat, hogy nem volt a titkos rendőrség 

informátora.

A fent említett aktákat eredetiben is be kell mutatni az eredetiség ellenőr-
zése végett.

Fehívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a G10 Gyergyó Régió 
Helyi Fejlesztési Akciócsoportja – Asociația Grupul de Acțiune 
Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (működési jogo-
sítványszám: 61170/2011.07.21.) által meghirdetett versenyvizs-
gák időpontja megváltozott.

A betöltendő állasok:
 ügyvezető (1 személy);
 animátor (3 személy);
 technikai felelős (1 személy);
 könyvelő (1 személy);
 titkárság (1 személy). 

A versenyvizsgák új időpontja: március 9.
Jelentkezési határidő: március 9., de. 10 óra.
Szakirodalom, és bővebb felvilágosításért érdeklődni lehet  

a Gyergyóremetei Polgármesteri Hivatal titkárságán,  
munkanapokon 8–16.30 óra között (e-mail: office@g10.ro).

Rali

Az Azori-szigetek verse-
nyével elkezdődött az 
Intercontinental Rally 

Challenge (IRC) idénye is, a 13 
versenyből álló szezonban szere-
pel a Mecsek-rali (június 2–3.) 
és a Szeben-rali (július 20–22.) 
is. Az idénynyitón rajthoz állt 
a Marco Tempestini és Dorin 
Pulpea alkotta hazai páros is 
egy Subaru Impreza Sti R4-gyel, 
számukra a hetedik szelektíven 
egy kicsúszás vetett véget a szá-
guldásnak. A rajtlistán szerepelt 
két magyar páros is: a Vizin 
László és Zsíros Gábor ket-
tős Škoda Fabia R2-vel az első 
gyorsaságit sem tudta befejezni, 
míg a Króser Menyhért és Papp 
György duó egy Honda Civic 
Type-R R3-mal állt rajthoz, ám 
a 6. szelektíven technikai hiba 
miatt kiállásra kényszerültek.

A viadalt Andreas Mikkelsen 
nyerte, aki az első szelektívtől az 
élre állt, csupán a szintén Škodával 
versenyző Hänninen tudta tartani 
a lépést az IRC-címvédővel.

Az Azori-szigetek-rali pont-
szerzői: 1. Andreas Mikkelsen, 
2. Juho Hänninen (mindketten 
Škoda Fabia S2000), 3. Bryan 
Bouffier (Peugeot 207 S2000), 
4. Sepp Wiegand, 5. Hermann 
Gassner jr. (mindketten Škoda 
Fabia S2000), 6. Ricardo Moura 
(Mitsubishi Lancer Evo 9), 7. 
Alekszander Saljuk jr. (Ford 
Fiesta S2000), 8. Sérgio Silva 
(Subaru Impreza WRX), 9. 
Ruben Rodrigues, 10. Miguel 
Barbosa (mindketten Mitsubishi 
Lancer Evo 9).

A következő versenynek a Ka-
nári-szigetek ad otthont március 
15. és 17. között.



Nem tudott meglepetést 
okozni a Bukaresti Steaua 
labdarúgócsapata az Eu-

rópa Ligában, és a nyolcaddöntőbe 
való jutásért vívott párharc máso-
dik összecsapásán is 1–0-s veresé-
get szenvedett a Twente otthoná-
ban. A bukaresti alakulat búcsúja 
azt is jelenti egyben, hogy kiesett 
az utolsó román gárda is az európai 
kupaporondról.

Eredmények
Valencia – Stoke City 1–0 

/Jonas (24.)/. Továbbjutott: a 
Valencia, 2–0-s összesítéssel; 
Athletic Bilbao – Lokomotiv 
Moszkva 1–0 /Muniain (62.)/. 
Továbbjutott: a Bilbao, 2–2-es 
összesítéssel, idegenben szerzett 

góllal; Twente – Bukaresti Steaua 
1–0 /Chadli (29.)/. Továbbju-
tott: a Twente, 2–0-s összesítéssel; 
PAOK – Udinese 0–3 /Danilo 
(6.), Floro Flores (15.), Domizzi 
(51. – 11-esből)/. Továbbjutott: az 
Udinese, 3–0-s összesítéssel; PSV 
– Trabzonspor 4–1 /Mertens (15. 
– 11-esből), Matavz (31., 53.), 
Strootman (38.), illetve Burak 
Yilmaz (43.)/. Továbbjutott: a PSV, 
6–2-es összesítéssel; FC Bruges 
– Hannover 0–1 /Diouf (21.)/. 
Továbbjutott: a Hannover, 3–1-
es összesítéssel; Standard Liège 
– Krakkói Wisla 0–0. Továbbju-
tott: a Standard Liège, 1–1-es ösz-
szesítéssel, idegenben szerzett gól-
lal; Besiktas – Braga 0–1 /Lima 
(25.)/. Továbbjutott: a Besiktas, 

2–1-es összesítéssel; Mabchester 
United – Ajax 1–2 /J. Hernández 
(6.), illetve Özbiliz (37.), 
Alderweireld (87.)/. Továbbjutott: 
a Manchester United, 3–2-es ösz-
szesítéssel; Sporting Lisszabon 
– Varsói Legia 1–0 /Fernández 
(84.)/. Továbbjutott: a Sporting, 
3–2-es összesítéssel; Schalke 04 
– Viktoria Plzen 3–1 – hosszab-
bítás után /Huntelaar (8., 106., 
121.), illetve Rajtoral (88.)/. 
Továbbjutott: a Schalke 04, 4–2-
es összesítéssel; Mtaliszt Harkiv 
– Salzburg 4–1 /Hinteregger 
(28. – öngól), Cristaldo (62.), 
Blanco (63.), Marlos (87.), illetve 
Jantscher (56.)/. Továbbjutott: a 
Metaliszt, 8–1-es összesítéssel; 
Olympiakosz – Rubin Kazany 
1–0 /Dzsebbur (14.)/. Tovább-
jutott: az Olympiakosz, 2–0-s 
összesítéssel; Anderlecht – AZ 
Alkmaar 0–1 /Martens (54.)/. 
Továbbjutott: az AZ, 2–0-s össze-
sítéssel; Atlético Madrid – Lazio 
1–0 /Godín (48.)/. Továbbjutott: 
az Atlético, 4–1-es összesítéssel.

A nyolcaddöntő párosítása: 
Metaliszt Harkiv – Olympiakosz Pi-
reusz, Sporting – Manchester City, 
Twente – Schalke 04, Standard 
Liège – Hannover, Valencia – PSV, 
AZ – Udinese, Atlético Madrid 
– Besiktas, Manchester United – 
Athletic Bilbao. Az odavágó mérkő-
zéseket március 8-án, míg a visszavá-
gókat március 15-én rendezik.

Ötgólos győzelemmel tért haza a 
Székelyudvarhelyi SK teremlab-
darúgó-csapata Déváról. Jakab 
Zoltán tanítványai a gól nélküli 
első félidőt követően érvényesí-
tették a papírformát, és nagyobb 
gond nélkül behúzták a találkozót. 
Mihály Zoltán viszont piroslappal 
zárta az összecsapást, így két 
meccs pihenő vár rá.

Szabó Zsoltot sárgalapok 
miatt kellett kihag yja a 
Székelyudvarhelyi SK kere-

téből Jakab Zoltán vezetőedző, míg 
Csoma Ferenc és Bíró Attila sérülten 
vállalták a Dévai Dava elleni idegen-
beli mérkőzést. A találkozót eredeti-
leg Székelyudvarhelyen kellett volna 
rendezzék, ám az ősszel a felek felcse-
rélték a pályaválasztói jogot.

Az első félidő gól nélküli dön-
tetlent hozott, amelynek legiz-
galmasabb percei a végén voltak. 

Ekkor Mihály Zoltán kezezésért 
kapott sárgalapot, amit jogtalan-
nak tartott, és ezt meg is jegyezte 
a játékvezetőnek, akik piroslappal 
ki is állította. Így Mihály kétfordu-
lós eltiltást fog kapni. A második 
20 percet az SK emberhátrányban 
kezdte, és nem is bírta sokáig ka-
pott gól nélkül. A bekapott gólra 
hamar jött a válasz, majd az újabb 
hazai vezetés is. Ám a 2–1-es állás 
volt az utolsó, amikor még vezetett 
a Déva. A folytatásban az SK nö-
velte a sebességet, ritmust váltott, 
amit már nem ért fel a hazai együt-
tes. Az SK a dévaiak hibáit kihasz-
nálva fokozatosan kezdett meglép-
ni ellenfelétől, és végül magabiztos 
7–2-es győzelmet aratott.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 
13. forduló: Dévai Dava – 
Székelyudvarhely SK 2–7 (0–0) 
/az SK gólszerzői: Csoma, Birtalan, 
Doltea 2–2, Bajkó 1/.

Déván nyert az SK

2012. február 27., hétfő  | 11. oldalhargitanépe

hirdetések

Sport

egy negyed alatt elintézte szeben (kékben) a kk-t fotó: bíró Zoltán / archív

A MáSoDiK negyeD DÖntÖtt

Szeben ellen sem ment a KK-nak

egy negyedet veszített el a Csík-
szeredai Hargita gyöngye KK 
férfi-kosárlabdacsapata nagy-
szebenben, mégis kikapott a 
házigazda CSU-tól. Őrült mér-
kőzésen mindkét együttes 100 
pont fölött dobott. A szebeniek 
német, illetve orosz állampol-
gársággal rendelkező játékosa, 
Karcsenkov 40 pontot szórt.

Száz pont fölött dobott a 
Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK férfi-kosárlabdacsa-

pata szombaton Nagyszebenben 

mégis vereséget szenvedett a há-
zigazdáktól a 23. fordulóban. A 
szebeniek a második 10 percet 
nagyon megnyomták, 26 pon-
tos előnyre tettek szert, ahonnan 
már nem volt visszaút a KK-nak.

Az első negyedben még 
két ponttal vezetett a Lászlófy 
Botond vezényelte csíki gárda 
Nagyszebenben, ám a második 
10 percben a hárompontos-kí-
sérletek és kétpontos-dobások-
ban a gárda nagyon rosszul tel-
jesített és maga alatt vágta el a 
fát. A statisztika szerint a KK az 

első félidőben a hárompontoso-
kat 16, míg a kétpontosokat 48 
százalékkal értékesítette, addig a 
túloldalon ez az arány 50, illetve 
68 százalék volt. Gyakorlatilag 
ekkor el is ment a mérkőzés, hi-
szen a vendéglátók 26 pontos 
előnyre tettek szert.

A második félidőre a KK 
megint összekapta magát, és 
mindkét negyedet sikerült be-
húznia, ám a fordításra esélye sem 
volt. A hazaiaktól Karcsenkov 
40, míg Wisseh 30 pontot szer-
zett. A vendégektől Dies, Long és 
Tucker tudott többet dobni, mint 
20 pont. A KK-nál továbbra sem 
játszott a két sérült, Champion 
és Erceg, és hiányukat egyre job-
ban érzi a csíki csapat, amely leg-
közelebb szerdán 19.45- kor lép 
pályára Marosvásárhelyen a helyi 
KK ellen. A találkozót a 20. for-
dulóból halasztották el.

Eredmény
Nagyszebeni CSU Atlassib 

– Csíkszeredai KK 118:101 
(25:27, 38:10, 18:26, 37:38).

Pontszerzők: Karcsenkov 40 (5 
x 3), Wisseh 30 (2 x 3), Funn 16, 
Crăciun 11 (1 x 3), Scott 8, Aus-
tin 5 (1 x 3), Ban 3 (1 x 3), Paşcu 
3 (1 x 3), Popa 2, illetve Dies 27 
(1 x 3), Long 23 (3 x 3), Tucker 
22 (2 x 3), Jakab 19, Samuilă 5 (1 
x 3), Roşu 3 (1x3), Pora 2.

A vártnál nehezebben nyert az sk (kékben) fotó: baláZs attila / archív
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Kiesett a Steaua az Európa Ligából
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A gyenge játék ezúttAl is nullA ponttAl párosult

Távolodik az SZKC a dobogótól

Újból gyenge játékkal rukkolt elő 
a székelyudvarhelyi kC férfi-ké-
zilabdacsapata a román bajnok-
ság 17. fordulójában, tegnap a 
Dinamo Călăraşi ellen. A vége – 
csakúgy, mint csütörtökön – ve-
reség lett, és a dobogó egyre tá-
volabb kezd kerülni az szkC-tól.

Nem tudta kijavítani a 
múlt hét közbeni botlá-
sát – a Bukaresti CSM-

től kaptak ki – a Szé kely ud var-
helyi KC a Nemzeti Liga 17. já-
téknap tegnap délutáni meccsén. 
Az ezüstérmes udvarhelyiek végig 
csak az eredmény után szaladtak, 
gyenge játékot mutatva kikaptak 
a Dinamo Că lăraşi otthonában.

A mérkőzés elején még veze-
tett a Vlad Caba által felkészí-
tett udvarhelyi gárda a Dinamo 
ellen, ám a folytatás nem úgy 
sikerült, mint ahogy azt sokan 
várták. A hazaiak kihasználva a 
vendégek támadásbeli pontat-
lanságait lekontrázták azokat, és 
fokozatosan kezdtek meglépni. 
Az SZKC-n még az időkérés sem 
segített. Félidőre hét góllal veze-
tett a vendéglátó.

A fordulást követően egy va-
lamivel jobban motivált SZKC 
jött ki a pályára, és fokozatosan 
elkezdett felzárkózni, ám mikor 
1-2 gólos közelségbe jutottak, 
rendre jöttek a gyermeteg hibák, 
és a Dinamo újból meglépett. A 

vége 31–27 lett, és így az SZKC 
kezd lemaradni a dobogóért folyó 
küzdelemről.

Eredmény: Dinamo Călăraşi 
– Székelyudvarhelyi KC 31–27 
(17–10) /az SZKC gólszerzői: 
Rusia 8, Mihalcea 5, Adomnicăi, 
Kuzmanoszki, Florea, Tálas 3-3, 
Ferenczi, Johannson 1-1/.

Győzelem Segesváron
Az ifjúsági 1-es bajnokság 12. 

fordulójában a Székelyudvarhelyi 
ISK-KC az E csoport harmadik 
helyezettjeként az ötödik Segesvá-
ri ISK otthonába látogatott. Sipos 
Lóránt edző együttese sima győ-
zelmet aratott.

Eredmény: Segesvári ISK – Szé-
kelyudvarhelyi ISKKC 32–40 /az 
ISK-SZKC gólszerzői: Szász András 
8, Puskás Zsombor 7, Ká roly Leven-
te, Kopacz Csongor, Nagy Andrei 
5-5, Elseg Edvin 4, Vencel Szilárd 3, 
Bajkó István, Fazakas Norbert, Kó-
nya Hunor 1-1/.

zetelakán indít csoportot
az szkC
A Székelyudvarhelyi KC a ze-

telaki Dr. P. Boros Fortunát iskolá-
val közösen újabb csoportot indít, 
amelynek célja a fiatalok kézilab-
dával való megismertetése, megta-
nítása. Az edzések jövő hónapban 
indulnak. A márciusban induló 
tréningekre a 2000-ben és 2000 
után született fiúk jelentkezését 

várják. Az edzéseket szerdán 17, 
pénteken pedig 14 órától tartják 
a helyi sportcsarnokban. Érdek-
lődni, további információkat sze-
rezni a csoportvezetőnél, Gagyi 
Erikánál a 0740–888002-es tele-
fonszámon lehet.

> Labdarúgás. Hétvégén rendezték 
meg a labdarúgó Magyar-kupa negyed-
döntőinek első összecsapásait. A bajnoki 
címvédő Videoton fölényes győzelmet ara-
tott a vendég Győr felett, míg a további há-
rom összecsapáson vendégsikerek születtek. 
Eredmények, negyeddöntő, 1. mérkőzések: Vi-
deoton FC – Győri ETO FC 5–1, Kaposvá-
ri Rákóczi – Debrecen 0–1, Békéscsaba (II. 
osztályú) – MTK Budapest (II.) 0–3, Baja 
(II.) – Újpest FC 1–3. A visszavágókat már-
cius 13-án, illetve 14-én rendezik.

> FIFA. A nemzetközi Sportdöntőbí-
róság (CAS) elutasította a Nemzetközi Lab-

darúgó Szövetség (FIFA) korábbi végrehajtó 
bizottsági tagja, Amos Adamu fellebbezését, 
amit hároméves eltiltása miatt nyújtott be. 
A nigériai sportvezetőt azért büntették meg 
egy társával együtt, mert a 2018-as és 2022-
es vb helyszínéről tartott szavazás kapcsán 
pénzt fogadtak volna el a voksukért. A CAS 
mostani döntése értelmében érvényben ma-
radt Adamu 2013 októberéig szóló eltiltása, 
sőt a testület enyhének nevezte a büntetést 
az ügy súlyához képest. Adamu mellett a ta-
hiti Reynald Temariit a FIFA etikai bizottsá-
ga 2010 novemberében tiltotta el, mert egy, 
a Sunday Times által megrendezett „lebuk-
tató akció” során bebizonyosodott róluk: 

pénzt vettek volna át azért, hogy a vb-hely-
színek kiválasztásakor az adott országokra 
szavazzanak. Temarii az etikai szabályok 
megsértéséért egyéves, míg Adamu meg-
vesztegetésért hároméves büntetést kapott. 
A 2010. december 2-án tartott vb-helyszín-
kijelölésen már egyikük sem vehetett részt. 
A szavazáson eldőlt, hogy 2018-ban Orosz-
ország, 2022-ben pedig Katar lesz a futball-
vb házigazdája.

> Úszó-EB. Egy héttel az után, hogy 
a 31. úszó-Eb belgiumi színhelyét, Antwer-
pent „lecserélte” Debrecenre, a kontinentá-
lis szövetség (LEN) már sort is kerített az 

első helyszíni szemléjére: Szakadáti Lász-
ló, a LEN igazgatója vizitált a városban. 
Szakadáti  szemrevételezte az uszodát és a 
szóba jöhető szálláshelyeket, s megbeszélé-
seket folytatott az Orendi Mihály vezette 
helyi szervezőbizottsággal. „Három nap 
alatt dőlt el, hogy Debrecen lesz Antwer-
pen helyett az Eb helyszíne. Ez önmagában 
is világrekord. Az uszodai látogatás nagyon 
kellemes meglepetést okozott, mert nem 
így emlékeztem a létesítményre 2007-ből. 
Az első és legfontosabb feladat most az, 
hogy a részt vevő országok szövetségei mi-
nél hamarabb megkapják a szükséges infor-
mációkat” – mondta a LEN igazgatója.hí
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Két idegenbeli kiszállásról is nulla ponttal tért haza az SZKC fotó: balázs attila / archív
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Nyerjen belépőt!

Lapunk játékával négy be-
lépőt nyerhet a Székely-
udvarhelyi KC férfi-kézi-
labdacsapatának soron kö-
vetkező hazai mérkőzésére, 
amelyet március 2-án, pén-
teken, 19 órától rendeznek. 
Az SZKC ellenfele a CSU 
Suceava lesz.

Válaszoljon helyesen a 
következő kérdésre:

Meddig jutott az SZKC 
az EHF-kupa 2011/2012-es 
idényében?

A megfejtéseket az udvar-
hely@hargitanepe.ro e-mail 
címre várjuk csütörtök dél-
után 15 óráig. A nyertesek ne-
veit pénteki lapszámunkban 
fogjuk közölni, akik majd a 
belépőket a székelyudvarhelyi 
sportcsarnok jegypénztáránál 
vehetik át személyi igazolvá-
nyuk felmutatásával.

kézilAbdA-bl

Továbbjutott 
a Veszprém és a Győr

Óriási csatában nyert az Mkb 
Veszprém az Atlético Madrid 
ellen hazai pályán a férfikézi-
labda bajnokok ligája csoport-
mérkőzésén, és továbbjutott a 
nyolcaddöntőbe. A női mezőny-
ben a Győri ETO négy mérkőzés 
után biztosította helyét a soro-
zat elődöntőjében.

Egygólos győzelmet ara-
tott az MKB Veszprém 
az Atlético Madrid ellen a 

férfikézilabda Bajnokok Ligája B 
csoportjának utolsó mérkőzésén, 
így csoportmásodikként jutott 
a sorozat nyolcaddöntőjébe. A 
Mocsai Lajos által dirigált együt-
tes számára a találkozó megnye-
rése létfontosságú volt, hiszen 
egy vereség a kiesést is eredmé-
nyezhette volna. A siker viszont 
végig hajszálon múlt, ezt jól jelzi, 
hogy az MKB a lefújás pillanatá-
ban szerzett Uros Vilovski-góllal 
szerezte meg a hőn áhított két 
pontot.

A román bajnok Konstancai 
HCM a C csoportban utolsó 
mérkőzését is elveszítette a Koper 
otthonában, és hatodikként zárt, 
míg a D csoportban érdekelt Pick 
Szeged tegnap este Spanyolor-
szágban lépett pályára a Léon 
otthonában. Utóbbi találkozó 
lapzárta után ért véget, ám ők biz-
tos csoportötödikként zárták az 
idei BL-idényt, és nem juthatnak 
a következő körbe.

A BL nyolcaddöntőinek sor-
solását holnap tartják. A cso-
portelsőket a negyedikekkel, a 
másodikokat pedig a harmadi-
kokkal sorsolják párba. A cso-
portelsők és -másodikok otthon 
rendezik a visszavágót. Az azonos 
csoportból érkezők nem kaphat-
ják egymást. A nyolcaddöntők 
első mérkőzését március 14. és 
18., a visszavágót pedig 21. és 25. 
között tartják. Mocsai Lajos veze-
tőedző együttese a holnapi sorso-
láson egy csoportharmadikot kap 
majd ellenfélnek, és a visszavágót 
rendezheti hazai pályán.

Eredmények, férfi BL: 
B csoport: MKB Veszprém – 
Atlético Madrid 28–27, Kielce 
– Csehovszki Medvegyi 26–26, 
Füchse Berlin – Bjerringbro-
Silkeborg 28–27. A csoport vég-

eredménye: 1. Atlético Madrid 
16 pont, 2. MKB Veszprém 12, 
3. Füchhe Berlin 11, 4. Kielce 11, 
5. Csehovszki Medvegyi 10, 6. 
Bjerringbro-Silkeborg 0; C cso-
port: Cimos Koper – Konstancai 
HCM 28–24.

Elődöntős a Győr
A Győri Audi ETO KC pén-

teken 29–24-re győzött a dán 
Midtjylland vendégeként a női 
kézilabda Bajnokok Ligája kö-
zépdöntőjének negyedik for-
dulójában, ezzel két fordulóval a 
zárás előtt eldőlt, hogy bejut 
a legjobb négy közé, mivel leg-
rosszabb esetben sem végezhet 
a második helynél hátrébb a 
csoportjában. A magyar bajnok 
sorozatban hatodik alkalommal 
lesz ott az elődöntőben. Karl-Erik 
Böhn csapata – amely továbbra 
is százszázalékos a csoportjá-
ban – végig vezetve, rendkívül 
magabiztosan diadalmaskodott. 
A találkozó legeredményesebb 
játékosa, a kilencgólos Görbicz 
Anita volt. Mivel a csoport má-
sik összecsapásán az Itxako és a 
BL-címvédő Larvik döntetlent 
játszott, még nem dőlt el a cso-
portelsőség sorsa.

A román bajnok Oltchim 
Râmnicu Vâlcea tegnap este 
Metzben lépett pályára. Az 
Oltchim 26–26-os döltetlent 
játszott, és ezzel így továbbjutása 
még kérdéses. Ebben a csoport-
ban is eldőlt, hogy a monteneg-
rói Bu ducsnoszt Podgorica már 
biztosan elődöntős, miután ide-
genben nyert a Krim Ljubljana 
otthonában.

Eredmények, női BL, kö-
zépdöntő, 4. forduló: I csoport: 
Itxako Navarra – Larvik 19–19, 
Midtjylland – Győri Audi ETO 
KC 24–29. Az I. csoport állá-
sa: 1. (már továbbjutott) Győr 
8 pont, 2. Larvik 4, 3. Itxako 
Navarra 2, 4. Midtjylland 2; 
II. csoport: Krim Ljubljana – 
Buducsnoszt Podgorica 26–27, 
Metz – Oltchim Râmnicu Vâlcea 
26–26. A II. csoport állása: 1. 
(már továbbjutott) Buducsnoszt 
Podgorica 8 pont, 2. Oltchim 5, 
3. Krim Ljubljana 2, 4. Metz 1. 
Az első két helyezett jut az elő-
döntőbe.



lakás
ELADÓ Székelyudvarhelyen, a 

Rá kóczi úton található 2 szobás, III. 
emeleti, felújított, saját hőközponttal, 
ter mo pán ablakokkal, tároló helyi
ség gel rendelkező, csendes környe
zetben lévő tömb házlakás. Telefon: 
0740–819686. 

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

ELADÓ 2 szobás, felújított tömb
házlakás, központi fűtéssel Csíksze
redában. Részletfizetési lehetőség. 
Telefon: 0741–192672. (21237)

tekek
Eladó 6,5 áras, építkezésre al

kalmas, déli fekvésű telek Fitódban. 
Víz, villany a telek előtt. Érdeklődni: 
0728–012611, 0728–012612. 

jármű
ELADÓ 2001es évjáratú, me

tálszürke 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. (21383)

ELADÓ 2000es évjáratú Opel 
Astra Kombi 1.4, nagyon jó állapotban 
(nem dohányzott), egy évre van beírva 
(ABS, szervo, klíma, elektromos ab
lakok stb.) kevés fogyasztással, min
den illeték kifizetve, 2013ig érvényes 
műszakival. Beszámítok olcsóbb autót 
is. Ára: 3200 euró. Telefon: 0734–
415273, 0266–334364. (21383)

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)

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswa
gen Golf IV., Euro 4es, frissen behozva, 
kevés illetékkel, nagyon jó, karc és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, tetőablak, klíma, négy légzsák, 

négy elektromos ablak, elektromos tük
rök, állítható kormány, kipörgésgátló, 
központi zár távirányítóval. Vállalok 
bármilyen tesztet. Irányár: 3350 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

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

ELADÓ egy 2007es és 2008as 
évjáratú Ford Transit haszongépjár
mű. Telefon: 0756–156684.

VÁSÁROLOK roncsautó prog ram
ba való öreg autót, teljes ügyintézést 
vállalok, helyben fizetek. Telefon: 
0753–092433. (21335)

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 1995ös évjáratú, kitűnő 
állapotban lévő Dacia – irányár: 1850 
lej; Ford Focus 1.8 TDi, kétszemélyes 
+ teher, 104 000 kmben, frissen be
hozva – irányár: 8000 lej. Beszámítok 
bükk tűzifát. Telefon: 0729–893718, 
0749–155155. (21385)

vegyes
ELADÓK keletfríz juhok bárány

nyal, a világ legjobb tejelő juhai. Na
pi akár 2 liter tejet is adnak. Telefon: 
0748–103311.

ELADÓ Yamaha PSR 9000 szin
tetizátor. Telefon: 0753–500305.

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

ELADÓ Dr. Spock: Csecsemőgon
dozás című könyve 69 lejért, valamint 
más könyvek kismamáknak. Telefon: 
0752–301914, Székely ud varhely.

ELADÓ négy munkahengeres, 
há rom hengeres MF homlokrakodós 
traktor, váltóeke, trágyalészippantó, 

szalmaszéna prés, kultivátor, per
metező, műtrágyaszóró. Beszámítok 
bükk tűzifát. Telefon: 0758–898989.

FELVÁSÁROLOK: bronzszobrot, 
ezüstórát, varrógépet, minden típusú 
régi bélyeget előnyös áron. Telefon: 
0755–633578. (21356)

ELADÓ jó minőségű, nyers, ha so
gatott tűzifa házhoz szállítva 125–130 
lej/m, vagy 500–520 lej/öl. A száraz 
megegyezés szerinti ár ban van. Ér
deklődni lehet a 0757–249143as 
telefonszámon. (21369)

ELADÓK tejhűtők, inox kannák 
fejőgéphez, pulzátorok, 4es napsu
garas rendsodró, 2,5 mes vetőgép, 
szénafelfúvó, kalapácsmalom, 4 ton
nás ladewagen, napsugaras rend
sodrók, 4es, 5ös, 6os, 2es eke 
kistraktorra, gabonafelfúvó, 185os 
körkasza. Telefon: 0723–705300.

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

ELADÓ nyers bükk tűzifa – 120 
lej/m, vegyes (bökk, csere, gyertyán) 
– 110 lej/m. Egy öltől kezdve is haza
szállítjuk, kérésre méretre felvágjuk. 
Telefon: 0740–937302, 0743–798868. 
(21377)

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

szolgáltatás
Használt külföldi traktorok és 

más mezőgazdasági gépek, élelmi
szeripari gépek, haszongépjárművek 
(teherautók), kishaszongépjármű
vek megvásárlását, behozatalát és 
ügyintézését VÁLLALOM igény sze
rint. Telefon: 0749–155155, este: 
0266–312312.

Rendelje meg időben húsvéti 
sonkáját. Ezenkívül friss mangali
catermékek eladók: angolszalonna, 
császárszalonna, füstölt szalonna, 
házikolbász és csülök. Érdeklődni 
és rendelni a 0744–519433as tele
fonszámon.

Fürdőkádak újrazománcozását 
VÁLLALJUK garanciával (14 év ta
pasztalat), helyszíni kiszállással, min
den színben. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777. (21359)
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A General Mir Consult S.P.R.L.
a Galócás, Központ utca 55. szám alatti székhelyű Ali&Deea Forest 
Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt kikiáltásos árverést szervez 
az adós ingóságainak eladása végett. Az árverésre a jogi felszámoló 
Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész 
alatti székhelyén kerül sor március 1-jén 11 órakor.

Eladásra kerülnek a következő ingóságok: 
 vízszintes szalagú fűrész, kikiáltási ár: 4875 lej;
 generator, kikiáltási ár: 12 750 lej;
 homlokrakodó, kikiáltási ár: 12 00 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek annak meg-

kezdése előtt legalább egy órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási 
ár 10 százalékát képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál, 
telefon: 0266–310940, 0744–362148, fax: 0266–317373.

Az RVA MUREŞ INSOLVENCI SPECIALIST S.P.R.L.
– Marosvásárhely, Gr. Gheorghe Avrămescu u. 4. szám –

a csődbe ment PANLACTA Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt árverést szer-
vez a Maroshévíz, Sportolók utca 1. szám alatt található ingatlan egyben történő 
eladására.

Az ingatlan a maroshévízi telekkönyvben 8000/C szám alatt van bejegyez-
ve, s a következőkből tevődik össze: kőalapzatra záradékkőből épült földszint + 
emeletes iroda, a földszinten két garázzsal, 80 m2-es területen; tejgyár hét helyi-
séggel, betonalapzatú téglából épült cseréppel fedett 170 m2-es területet elfoglaló 
építmény; négy helyiségből álló pékség, amely záradékkőből épült betonalapzaton, 
azbocement lapokkal fedve, 80 m2-es területen; 73 m2-es fából készült eresz. 

Az ingatlannal együtt eladandó ingóságok a következő tejfeldolgozási tech-
nológiai berendezésekből (gépek, munkaeszközök és felszerelések) tevődnek ösz-
sze: vákuumozógép; kenyérsütő, pasztörizáló; szivattyú; víz-eljegyesítő agregát; 
hűtőbazin; tejszeparátor; automata hűtőtank; vajköpülő; két pasztörizáló tartály; 
három alumínium ciszterna; két inox ciszterna. Az építmény által elfoglalt és az 
ahhoz tartozó 635 m2-es terület állami tulajdonban van.

Kikiáltási ár: 37 230 euró.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 2012. március 2-án 9 óra-

kor, s azt hetente pénteki napokon ugyanabban az órában megismétlik a javak 
értékesítéséig. Az árverésen azok a jogi és/vagy magánszemélyek vehetnek részt, 
akik befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garanciát, a részvételi illetéket, és 
megvásárolják a feladatfüzetet.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es, 
a 0265–269700 és a 0745–146096-os telefonszámokon.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Tusnádfürdő, Olt utca 86. szám alatti székhelyű Astoria-Turism Kft. jogi 
felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 
2639/96/2007-es csődeljárási ügycsomóban meghozott döntés, valamint a 
hitelezők közgyűlésének 2010. június 17-én keltezett 2328-as számú jegyző-
könyve alapján, amelyek révén jóváhagyottak az adós javainak értékesítésére 
vonatkozó dokumentumok, sor kerül nyílt kikiáltásos árverés révén az adós 
következő ingatlan javának eladására: 598 m2 összfelületű telek és építmény, 
amely Tusnádfürdőn található, Olt utca 86. szám alatt, bejegyezve a tusnádi 
telekkönyvbe 8167-es szám alatt, a 182 m2 felületű építmény pedig a 8167/C 
szám alatt, kataszteri szám 12 533/1/2/b/2/b/64/bC. Az építmény rendelte-
tése szálloda (alagsor + földszint + két emelet + manzárd) 182 m2 beépített 
területtel és 437 m2 hasznos területtel. 

A kikiáltási ár 732 400 lej, a 3027/21.07.2011-es jegyzőkönyvnek megfe-
lelően.

Ilyen feltételek közepette a General Mir Consult S.P.R.L. 2012. március 29-
én 10 órakor megszervezi munkapontja székhelyén – Csíkszereda, Testvériség 
sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakosztály – az ingatlan nyílt kikiáltásos árverését.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább egy órával 
annak megkezdése előtt letétbe kell helyezniük garanciaként a kikiáltási ár 
10 százalékát és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank 
maroshévízi ügynökségénél megnyitott RO92RNCB0157042354340001 
különleges folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon. 

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

a ditrói művelődési ház színháztermébe az alábbi program szerint:

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

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

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

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





Csíkszeredában az U18-as, 
Gyerg yószentmiklóson 
az U12-es korosztály szá-

mára szerveztek körmérkőzéses 
tornát az elmúlt hétvégén a hazai 
bajnokságban, a felnőtteknél pén-
teken két mérkőzést rendeztek.

A román jégkorongbajnokság 
selejtezőcsoportjában pénteken 
két mérkőzést rendeztek, amelyek 
vendégsikerrel zárultak. Eredmé-
nyek: Galaci Dunărea – Steaua 
2–7 (1–3, 0–3, 1–1) /Elekes (9.), 
Zemko (49.), illetve Burgoyn 
(13.), Persson (16., 29., 35.), Ti-
ma ru (18., 29.), Barulin (56.)/; 
Gyer gyó szentmiklósi Progym – 
Bras sói Corona Fenestela 68 0–9 
(0–3, 0–2, 0–4) /Varga (1.), Ba-
si lidesz (8.), Zsók (19., 31., 50.), 
Imecs (29.), Barinka (47., 56.), 
Laczkó (53.)/.

A Steaua – Corona Fenestela 68 
találkozó lapzárta után ért véget.

Ifjúsági bajnokság
A Vákár Lajos Műjégpályán 

zajlik a hazai U18-as bajnokság 
utolsó körmérkőzéses tornája. 
Pénteken és szombaton egy-
egy, tegnap pedig két találkozót 
rendeztek, ma újabb két mér-
kőzésre kerül sor, míg holnap 
egy meccset játszanak. Ered-
mények: ISK–HSC Csíksze-
reda – Galaci Dunărea 15–1 /
Trancă 6, Hildebrand 4, Silló 2, 
Bors 2, Okos, illetve Munteanu/; 

Dunărea – ISK–HSC 2–16 /
Horghidan, Spiridon, illetve 
Tran că 5, Okos 2, Egyed 2, Hil-
debrand 2, Molnár Z. 2, Silló, Ge-
réb, Farkas/; Dunărea – Gyer gyó-
szentmiklósi ISK 3–4 /Po pa 2, 
Răileanu, illetve Vasiliu, Győrffy, 
Benedek, Csergő/; ISK–HSC 
– Steaua 22–1 /Trancă 7, Hil-
debrand 4, Molnár Z. 4, Silló 2, 
Okos 2, Bors, Tódor, Tamás, illet-
ve Dumitru/.

A forduló további mérkő-
zései: ma: Dunărea – Steaua 
(12.20), Gyergyói ISK – ISK–
HSC (15.10); holnap: Gyergyói 
ISK – Steaua (18).

A gyerekek is játszottak
Gyergyószentmiklóson ren-

dezték az U12-es Szuperliga má-
sodik körmérkőzéses tornáját. 
Eredmények: ISK–HSC Csík-
szereda I. – Gyergyószentmiklósi 
Progym–ISK 9–0 /Căşăneanu 
2, Ambrus 2, Bartalis, Részegh, 
Ilyés, Zsigmond, Kánya/; Kézdi-
vásárhelyi HC Bikák–KSE – 
Gyergyócsomafalvi Délhegy–ISK 
4–3 /Fazakas 2, Szőcs, Gajdó, 
illetve Borsos E. 2, Karda E./; 
Galaci Dunărea – ISK–HSC II. 
2–9 /Vânătoru 2, illetve Kedves 
3, Kovács 2, Farkas 2, Borbát, 
Kürtös/; ISK–HSC I. – Bikák–
KSE 28–0 /Ambrus 7, Részegh 
5, Ilyés 4, Bartalis 3, Zsigmond 3, 
Căşăneanu 2, Albert, Vízi, Török, 

Kánya/; Progym–ISK – ISK–
HSC II. 5–3 /Benedek G, Csata, 
Kulcsár, Ambrus, Vizoli, illetve 
Farkas 2, Kedves/; Dunărea – 
Délhegy–ISK 9–1 /Petrică 6, 
Andrişoi, Bosma, Vânătoru, il-
letve Borsos E./; Progym–ISK 
– Bikák–KSE 3–2 /Benedek, 
György, Vizoli, illetve Fazakas, 
Szőcs/; ISK–HSC II. – Délhegy–
ISK 10–2 /Colceriu 4, Dósa 2, 
Ferencz, Horváth, Benedek, Ked-
ves, illetve Karda E./; ISK–HSC 
I. – Dunărea 16–3 /Zsigmond 3, 
Căşăneanu 2, Bartalis 2, Ilyés 2, 
Részeg, Albert, Csiszér, Borbáth, 
Vízi, Kánya, György, illetve 
Petrică 2, Diaconu/; ISK–HSC 
II. – Bikák–KSE 3–2 /Kedves 
2, Becze, illetve Fazakas, Szőcs/; 
ISK–HSC I. – Délhegy–ISK 
17–0 /Ilyés 5, Căşăneanu 2, 
Bartalis 2, Antal 2, Ambrus 2, 
Részegh, Zsigmond, Vízi, Tö-
rök/; Progym–ISK – Dunărea 
7–5 /Csata 2, György 2, Benedek, 
Szakács, Ambrus, illetve Petrică 4, 
Bosma/; Dunărea – Bikák–KSE 
4–0 /Petrică 3, Diaconu/; ISK–
Progym – Délhegy–ISK 6–1 /
Csata, Kulcsár, Szakács, György, 
Ambrus, Vizoli, illetve Nagy/; 
ISK–HSC I. – ISK–HSC II. 7–0 
/Részegh 3, Ambrus 2, Horváth, 
Ambrus/.

A harmadik tornának Csík-
szereda ad otthont március 23. és 
25. között.
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Két tornát rendeztek a megyében

Huszonkét góllal terhelték meg a fővárosiak kapuját a csíki hokisok fotó: balázs árpád
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az elofizetes@hargitanepe.ro címen, 
a postásoknál, a postahivatalokban, 
valamint banki átutalással. 
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EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
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programajánló

Kabaré
A XX-on is nevetni fox címmel húsz 

év politikai kabaréinak legjavát, régi és új 
jeleneteket, dalokat mutat be a Gruppen-
Hecc kabarétársulat fennállásának husza-
dik évfordulója alkalmából holnap délután 
öt órától a székelyudvarhelyi művelődési 
házban.

Színház
Szerdán este hét órától a székelyud-

varhelyi közönség ismét megtekintheti A. 
P. Csehov – Kiss Csaba De mi lett a nővel? 
című darabját. A művet szabadelőadásként 
stúdiótérben játssza a Tomcsa Sándor Szín-
ház társulata, Tóth Árpád rendezésében.

Kiállítás
A székelyudvarhelyi születésű Major 

Barna festményeiből nyílik kiállítás csütör-
tökön délután öt órakor a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpontban. A 
képzőművészt és a bemutatott alkotásokat 
P. Buzogány Árpád művelődésszervező, a 
Forrásközpont munkatársa méltatja.

Koncertek
A nagy népszerűségnek örvendő ma-

gyarországi tehetségkutató, az X-Faktor 
sztárjai ellátogatnak Erdélybe. Az ifjú 
tehetségek erdélyi turnéja vasárnap a 
székelyudvarhelyi sportcsarnokban zárul. 
Az este hét órakor kezdődő koncertre a 
jegyek elővételben 25 lejért, a helyszínen 
pedig 30 lejért kaphatóak. 

Erdélyi duett-turnén vesz részt a szí-
nész-zenész házaspár Szinetár Dóra és 
Bereczki Zoltán is, akik jövő kedden lép-
nek színpadra Székelyudvarhelyen. Jegye-
ket 35, illetve 40 lejért lehet beszerezni a 
Star Rádió titkárságán, az Udvarhelyi Fia-
tal Fórum irodájában, vagy a Heti Hirde-
tő székhelyén. A március 6-i csendes-ülős 
koncert helyszíne az Udvarhelyi Fiatal Fó-
rum nagyterme.

Önsegítő csoport
Daganatos betegeknek tartanak önsegí-

tő csoportfoglalkozást ma délután fél öttől 
a Caritas székelyudvarhelyi székhelyén. Ér-
deklődni, avagy jelentkezni a Kossuth utca 
18. szám alatt, illetve a 0732–830 171-es 
telefonszámon lehet.

2012. február 27., hétfő | 15. oldal

HIRDETÉS

Alig akad még olyan gép, amely a 
modern mezőgazdaság fejlődésé-
ben olyan meghatározó szerepet 

játszott volna, mint a traktor, az erő és a 
teljesítmény szimbóluma, a világ legkedvel-
tebb haszonjárműve. A rengeteg informá-
ciót tartalmazó színes kézikönyv részlete-
sen ismerteti a gyártási év, a lökettérfogat, 
a teljesítmény, a típusnevek, a sajátosságok 
és a gyártott darabszámok pontos adatait. 

A mű nyomon követi a mezőgazdaság gé-
pesítésének fejlődését napjainkig, az első 
gőzhajtású gépektől a legmodernebb, uni-
verzális traktoróriásokig, részletes leírások 
és briliáns fotók kíséretében.

A 336 oldalas, karton kötésű könyv 
megvásárolható az Árnika Könyvesbolt-
ban. Ára 99 lej. (Székelyudvarhely, Kossuth 
Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–210046, 
0751–103915).

az ajánlata

1000 traktor 

ma

Hétfő
Az év 58. napja, a hátralévő napok szá-

ma 308. Napnyugta ma 18.01-kor, napkel-
te holnap 6.57-kor. 

Isten éltesse 
Ákos és Gábor nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Ákos jelenté-

se fehér sólyom, a héber eredetű Gábor Isten 
emberét, Isten bajnokát jelenti. 

Február 27-én történt 
1952. Az ENSZ megtartotta első ülését 

az új New York-i székházában. 

Február 27-én született 
1873. Enrico Caruso olasz operaénekes
1913. Irwin Shaw amerikai író
1932. Elizabeth Taylor kétszeres Oscar-

díjas amerikai filmszínésznő

Február 27-én halt meg
1943. Kosztísz Palamász görög költő, az 

újkori görög irodalom klasszikusa 
1958. Harry Cohn amerikai filmpro-

ducer, a Columbia Pictures egyik alapítója 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 2 közúti balesetben 
2 sérült személyhez, 3 infarktusos esethez, 
14 agyvérzéshez, 24 szívbeteghez, 38 magas 
vérnyomásos esethez, 23 csonttöréshez, 5 
testi sértéshez, 27 különböző traumához, 4 
asztmás és 4 epilepsziás krízishez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. 
Továbbá segítséget kértek tőlük 35 szülés, 
18 ájulás, 7 ittas állapot, 6 hasmenés, 9 rán-
gógörcsös eset, 36 nehéz légzés, 3 gyógyszer-
mérgezés, 1 kutyaharapás, 5 kómás állapot, 
16 pillanatnyi elmezavar, 4 allergiás reakció, 
89 lázas állapot, 1 égés, illetve 3 felső tápcsa-
tornai vérzés esetén. Nyilvános helyről 6 al-
kalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen hét halottat jegyeztek.

hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro para

– Tata, a vasúti jegye nem érvényes a gyorsra!
– Akkor legyen szíves szóljon a mozdonyvezetőnek, hogy hajtson lassabban!

 www.parapista.com 

HIRDETÉS

A közelgő nemzeti ünnep jó alkalom 
az emlékezésre. Hargita Megye Ta-
nácsa és a Hargita Népe Udvarhely 

az 1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharc témakörben kezdeményezett ver-
senyt. Tíz napon keresztül három-három, 
elsősorban a székelyföldi eseményekhez 
és személyiségekhez kötődő kérdés jelenik 
majd meg az újságban a február 27. – már-
cius 9. közötti időszakban. Vetélkedőket 
kedvelő olvasóink válaszaikat beküldhe-
tik naponta vagy összesítve március 13-ig 
e-mailben a benedek.eniko@hargitanepe.
ro címre; vagy a mellékelt szelvényen a 
Hargita Népe Udvarhely postacímére: 
535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos 
utca 10. szám.

A legtöbb helyes választ beküldő olva-
sóink között értékes könyvcsomagokat sor-
solunk ki. A nyertesek névsorát és a helyes 
megfejtéseket a március 15-i lapszámunk-
ban közöljük. A kérdéssorozatot Orbán 
Zsolt, a csíkszeredai Márton Áron Gimná-
zium történelemtanára állította össze. 

Mai kérdések: 
1. Ki volt a szerzője a reformkori nem-

zedék egyik kedvelt – ugyanakkor tiltott – 
olvasmányát jelentő Utazás Észak-Ameriká-
ban című kötetnek, amely a fiatal amerikai 
demokrácia működését is taglalja?

2. Hol volt az erdélyi General Com-
mando székhelye?

3. Melyik évben lett a magyar hivatalos 
nyelv Erdélyben?



Terasz
szabadidő
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sudoku
skandi pályázati szelvény 2012. február 27.

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 2-ig kell beküldeni.

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

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

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

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A felhős ég mellett elszórtan kisebb eső, hózápor, 
havazás is kialakulhat. Az északnyugati szelet több-
felé erős, a hegyvidéken viharos széllökések kísérik.

Saját tapasztalatból tudom, hogy ha a 
szebbik nem hozzám legközelebb álló kép-
viselője netalán tömören és szárazon úgy 
felel az általam feltett „Talán valami gond 
van?” kérdésre, hogy nincs semmi baj, ak-
kor valahol valamit nagyon elrontottam. 
Ilyenkor kénytelen vagyok átelemezni 
a közelmúltat, keresve azt a lehetséges 
pillanatot, amikor „kisiklattam a szerel-
vényt”. Talán még mindig azért puffog, 
mert Valentin-napra semmit nem kapott 
tőlem, de megtörténhet, hogy egy másik, 
a napokban tett kijelentésem borította ki a 
bilit, amelyben kerek-perec leszögeztem, 
a tavasz első hónapjának beköszöntével 
eszem ágában sincs „márciuskával” meg-
lepni őt. És nem azért, mert ne adj’ isten 
xenofób lennék.

Tény, hogy március első napján a höl-
gyek ruházatán valamiféle színes bigyuszok, 
mütyürök jelennek meg, amelyet valamilyen 

okból „márciuskának” neveznek. Balkáni 
szokás. Romániát leszámítva csak a bolgá-
roknál ünneplik, igaz, ott az ünnep jelképe 
csak egy piros-fehér zsineg, s azt is a férfiak 
hordják.

Mondhatom, hogy ez az ünnep nem 
tudott kegyeimbe férkőzni. Valahogy min-
dig idegenkedtem tőle. Talán mert elemis 
koromban kötelező módon kéttucatnyit kel-
lett vásároljak, hogy a tanító néni kérésének 
eleget téve az osztályból minden lánynak 
adjak, ne csak a legszebbeknek vagy a nekem 
kedvesebbeknek.

Szóval lehet, hogy kedves és szép ez a 
hagyomány, de én nem kérek belőle. Ne-
kem mindig az egyik barátom hüledezése 
jut eszembe, amikor meglátta barátnőjén 
azt a színes mütyürt. Nem felejtem el, mert 
még ma is nevetek, ha eszembe jut: „Szent-
séges úristen, bocskort akasztottak a székely 
kapura!”

Inkább kokárda,  
mint márciuska

   villanás n Szász Csaba

skandi  KészÍtette: beNedeK eNiKő

Vadászpilóták is félelmetesnek 
találtak egy hullámvasutat

Még vadászpilóták is félelmetesnek 
találtak egy új brit hullámvas-
utat. A Thorpe Park teszteltette 

velük újdonságát, ráadásul nem akármilyen 
pilótákkal, hanem olyanokkal, akik a brit 
légierő Red Arrows nevű légibemutatós 
csapatában szolgáltak.

„Adrenalinkedvelő vagyok, és pilótaként 
hozzászoktam a nagy sebességekhez meg 
a gyorsuláshoz, de be kell vallanom, hogy a 
csaknem ütközések pillanataiban összeszo-
rult a gyomrom a hullámvasúton” – idézte a 
brit Metro újság Mark Cutmore-t.

A szárnyszerűen megépített hullámvasút 
kis híján 100 kilométeres sebességgel szá-
guld, utasai a levegőben érzik magukat, mi-
vel nincs semmi sem alattuk, sem felettük. 
Menet közben többször is az utolsó pillanat-
ban térnek ki az ütközések elől.

Az újdonságon amúgy nemrégiben fino-
mítani kellett, mert az ember nagyságú pró-

bababák végtaghiányosan érkeztek vissza a 
tesztfutamról: a legelöl ülő két szélső műutas 
karját, illetve lábát lecsapták a tereptárgyak.

A pilóták nem szenvedtek végtagveszte-
séget a próbafutamon.
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Zsögödi szivárvány  KészÍtette: XaNtus JáNos, csÍKszeNtKirály spanyol 
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