
Sikert aratott az i. Székelyföldi lovaSfarSang Homoródfürdőn

Versenyszámok hóban, lovakkal
Több százan szánták rá vasárnapjukat, és látogattak ki tegnap Homoródfürdőre, megtekinteni az 
I. Székelyföldi Lovasfarsang versenyszámait. Színes rendezvényt hoztak össze a szervezők, akik 
a téli lovasnap mellett új sportágat is meggyökereztetnének: a lovas síelést. Ugrattak, szánoz-

tak, íjászkodtak, síeltek a lovasok – látványosságban, jó hangulatban nem volt hiány. > 3. oldal

Skandináv sportág „székelyítése”. Munkában a lóerő

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

átIgazoló MPP-sek

Polgármesterjelölt
lett Kovács Lehel
Szombat este óta hivatalos: 

Kovács Lehel, a község 
korábbi MPP-s alpolgár-
mestere lesz az RMDSZ 
polgármesterjelöltje Farkaslakán.

Újabb boltokat nyit 
a Diószegi pékség 842Eredményeivel 

kampányol az RMDSZ
Elfagyott vezetékek 
miatt maradtak víz nélkül

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

hatos lottó

ötös lottó

SZEREncSESZáM: 8408474
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 hargitanépe 

 fotó: bALáZS árPád

tanáCsülésI döntés

Átszervezik a 
napközi-hálózatot
Két-két napközit vonnak össze 

idén ősztől Csíkszeredában, 
miután az új tanügyi törvény ren-
delkezése értelmében a hat-
éves gyermekeket iskola-
előkészítő osztályba kell 
íratni. Az összevonásról pénteki 
ülésén döntött az önkormányzat. 
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emnP-küldöttgyűléS

Erdély-központú 
politizálást akarnak

Toró T. Tibort választotta el-
nökévé szombaton, a Csík-

szeredában megrendezett orszá-
gos küldöttgyűlésén az Erdélyi 
Magyar Néppárt. A küldött gyűlés 
megerősítette az elnökség 
mandátumát is, megsza-
vazták továbbá az EMNP 
keretprogramját, illetve a pár cse-
lekvési tervét is. 

kIkaPott az szkC

Távolodik 
a dobogótól

Újból gyenge játékkal ruk-
kolt elő az SZKC a román 

bajnokság 17. forduló-
jában, tegnap a Dinamo 
Călăraşi ellen. A vége ve-
reség lett, és az SZKC egyre távo-
labb kezd kerülni a dobogótól.

12



Erdélyi konzultáció

Fejlesztő polgármestert akarnak 
a balánbányaiak

tanácsülés csíkszErEdában

Átszervezik a napközi-hálózatot
Tusnádfürdőn ülésezeTT a székelyföldi 

önkormányzaTi Tanács

Eredményeivel kampányol 
az RMDSZ

az infrastruktúra fejlesztését és 
a befektetések vonzását tartja a 
megkérdezett balánbányaiak 
több sége a két legégetőbb kér-
désnek, amelyet a polgármes-
ter kell megoldjon. az rmdsz-
től munkahelyek teremtését és 
az egészségügyi ellátás javítá-
sát várják el.

HN-információ

Balánbányára is ellátogattak 
az RMDSZ által készíttetett 
Erdélyi konzultáció elne-

vezésű felmérés során a kérdező-
biztosok. A válaszadók zöme itt is 
elégedetlen életkörülményeivel, az 
elégedetlenek aránya eléri a 65 szá-
zalékot (ebből 15,5 százalék teljes 
mértékben elégedetlen, 51,6 szá-
zalék elégedetlen). Az elégedettek 
aránya 29 százalék, a teljes mérték-
ben elégedetteké 2,8 százalék.

Ebben gyökerezik bizonyára a 
polgármester iránti elvárások prio-

ritásainak megfogalmazása is: első 
és legfontosabb kérdésként, amit a 
megkérdezettek szerint a polgármes-
ter kellene megoldjon, az infrastruk-
túra fejlesztését 44,21 százalékuk 
jelölte meg, a befektetések vonzá-
sát és a munkahelyteremtést pedig 
36,61 százalékuk. A prioritáslistán 
5,53 százalékkal az egészségügyi el-
látás javítása, 4,66 százalékkal pedig 
a romaproblémának a közbiztonság 
szempontjából való kezelése követ-
kezik, a szociális juttatások folyósítá-
sát 1,21 százalékuk sorolja a legfon-
tosabb megoldandó kérdések közé.

Érdekes következtetéseket le-
het levonni a válaszadók nemek, 
korosztály és iskolázottság szerin-
ti megoszlásának vizsgálatából is, 
ugyanis a kérdezőbiztosokat foga-
dó és válaszadó balánbányaiak je-
lentős hányada nő (56,4 százalék); 
a domináns korcsoport a 35–44 év 
közöttieké; 40,1 százalékuk érettsé-
givel rendelkezik.

Bányavárosi sajátosság bizonyá-
ra, hogy míg az 55–64 év közöttiek 
a megkérdezettek 15,4 százalékát, a 
65 év fölöttiek pedig 16,1 százalé-
kát teszik ki, a nyugdíjasok aránya 
a válaszadók körében 32,3 száza-
lék. viszonylag magas a háztartás-
beliek aránya – 10,4 százalék – és 
a munkanélkülieké – 9,7 százalék. 
E két utóbbi adat is alátámasztja, 
hogy miért szerepel a munkahely-
teremtés a balánbányaiak elvárásai 
között az első helyeken. Ez tükrö-
ződik az RMDSZ-szel szemben 
megfogalmazott elvárásokban is: 
a válaszadók 85,7 százaléka szerint 
az érdekvédelmi és közképviseleti 
szervezet munkahelyteremtéssel, 
85,1 százaléka szerint az egészség-
ügyi ellátás javításával, 48,9 száza-
léka szerint a település fejlesztésével 
kellene foglalkozzon. Negyedik 
prioritásként jelölték meg csupán a 
magyar nyelv hivatalos használatá-
nak bővítését – 45,1 százalék.

A Csipike napközihez tartozik az új tanévtől a Tulipán napközi. Új tanügyi szabásminta fotó: balázs árpád

SZÖT-találkozó Tusnádfürdőn. Már felkészültek a választásokra fotó: domján levente

Körkép
társadalom
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két-két napközit vonnak össze 
idén ősztől csíkszeredában, mi-
után az új tanügyi törvény ren-
delkezése értelmében a hatéves 
gyermekeket iskolaelőkészítő 
osztályba kell íratni. az össze-
vonásról pénteki ülésén döntött 
az önkormányzat. 

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

ACsipike napközihez fog 
tartozni a 2012/2013-as 
tanév kezdetétől a Tuli-

pán napközi, míg a Napraforgó 
napközi a Micimackó nevet viselő 
intézmény alegysége lesz – többek 
között erről született döntés a csík-
szeredai városi tanács pénteki ülé-
sén. Antal Attila alpolgármester 
az ülést követő sajtótájékoztatóján 
úgy érvelt, a döntésre azért volt 

szükség, mert a tanügyi törvény 
rendelkezése értelmében idén ősz-
től iskolaelőkészítőbe kell iratkoz-
niuk a hatéves gyermekeknek, akik 
eddig a napközikbe jártak – így az 
első osztályt kezdő hétévesekkel 
együtt mintegy 720 gyermek nő ki 
az óvodákból, napközikből. Őket 
a rendszerbe bekerülő 180-200 
hároméves kisgyerek teljes mér-
tékben nem pótolja, így mintegy 
nyolc óvodai csoporttal indul majd 
kevesebb az ősszel, mint ahány az 
idén működik. 

– Jó hír viszont, hogy város-
szinten megnő az iskolások szá-
ma, így a tanítói állások száma 
is – mondta az alpolgármester, 
aki szerint szeptembertől mint-
egy 16 óvónővel kevesebbre lesz 
szükség, ugyanakkor 14 új taní-
tói állás létesül. 

Ami a vasúti felüljáró lábánál 
lévő Napraforgó napközi sorsát il-
leti, Antal Attila úgy fogalmazott, 
ez még nyitott kérdés. Indokolt 
lenne ugyanis, hogy a Nagy Imre 
Általános Iskola ott indítsa az elő-
készítő osztályait, ugyanakkor ez 
a napközi az egyetlen a város em-
lített részében, és ez a tény fontos-
sá tenné megmaradását, ezért az 
alpolgármester szavai szerint el-
képzelhető, hogy nem tudják azt 
az épületet átadni az iskolának.  

A pénteki tanácsülésen dön-
töttek arról is, hogy a beruhá-
zás magas értéke miatt az ere-
deti elképzeléssel ellentétben a 
Transzilvánia mozi felújításának 
kivitelezését három szakaszra 
bontják, a munkálatok időtarta-
mát pedig a tervezett 18-ról 36 
hónapra növelik. 

az rmdsz-nek nem a zseb-
pártok kampányolásával kell 
foglalkoznia, hanem a magyar 
közösség gondjaira, az elvég-
zendő feladatokra kell koncent-
rálnia – hangsúlyozta kelemen 
Hunor, az rmdsz elnöke a 
szövetség székelyföldi önkor-
mányzati Tanácsának pénteki, 
tusnádfürdői ülésén. Borboly 
csaba, Hargita megye Taná-
csának elnöke szerint a közel-
gő helyhatósági választásokon 
emelt fővel állhatnak a válasz-
tók elé.

HN-információ„Amunkát elvégeztük, 
és nyugodtan állha-
tunk választóink elé” 

– jelentette ki Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnö-
ke pénteken Tusnádfürdőn, a szö-
vetség Székelyföldi Önkormány-
zati Tanácsának (SZÖT) ülésén, 
ahol az RMDSZ székelyföl di 
polgármesterei, illetve helyi és 
megyei tanácsosai találkoztak. A 
politikus szerint a jelenlegi erős, 
cselekvőképes, a helyi tanácsoktól 
egészen a parlamentig építkező, 
erős érdekképviseletre van szük-
sége Székelyföldnek. Úgy vélte, 
az RMDSZ a garancia arra, hogy 
a magyar érdekek érvényesülje-
nek helyben, megyei szinten és 
országosan egyaránt. „Ma nem 
ott tartunk, ahol elkezdtük négy 
éve. Ezt mutatják a felmérések, a 
számok” – fogalmazott Borboly, 
példának hozva a térség szem-
pontjából meghatározó demog-
ráfiai, gazdasági és vidékfejlesztési 
folyamatokat.

A SZÖT ülésén jelen volt 
Kelemen Hunor szövetségi el-
nök, kulturális miniszter, illetve 
Borbély László politikai alelnök, 
környezetvédelmi miniszter is. 
Kelemen véleménye szerint az 
RMDSZ önkormányzati képvise-
lőinek a 2008 óta elvégzett mun-
ka eredményeire kell alapozniuk, 

és tisztességesen el kell mondani-
uk a választópolgároknak, miért 
fontos a jelenlét az önkormány-
zatokban és a parlamentben, mit 
jelent a szövetség képviselőinek 
összehangolt munkája. A szö-
vetségi elnök hangsúlyozta, az 
RMDSZ-nek nem a zsebpártok 
kampányolásával kell foglalkoz-
nia, hanem a magyar közösség 
gondjaira, az elvégzendő felada-
tokra kell koncentrálnia. „Ez a 
felelős politikusok hozzáállása!” 
– jelentette ki.

Borbély László politikai al-
elnök kifejtette, hogy az elkö-
vetkező időszak a választásokra 
való felkészülés jegyében zajlik, 
ezért nagyon fontos elmondani 
azt, hogy mit tett az RMDSZ az 
elmúlt időszakban. „Nekünk van 
mivel az emberek elé állni, hiszen 
a megvalósításaink magukért be-
szélnek. El kell mondanunk, hogy  
a mi munkánk eredménye a tele-
pülésen történt befektetés, a víz-
hálózat, az iskolafelújítás, az utak 
rendbetétele. A mi munkánk az 
is, hogy az új kormányprogramba 
belekerült a fizetések és nyugdí-
jak emelése, valamint különbö-
ző családtámogató intézkedések 
elfogadása. Meg kell érteni azt, 
hogy helyettünk senki nem fog a 
magyar érdekekért harcolni, sem 
Bukarestben, sem helyi szinten” – 
mondta el Borbély László.

A tusnádfürdői találkozón 
ugyanakkor Péter Ferenc SZÖT-
elnök mellett rész vett és felszó-
lalt Lokodi Edit Emőke, Maros 
és Tamás Sándor, Kovászna me-
gye tanácsának elnöke, valamint 
Gémesi György, a Magyar Pol-
gármesteres Világszövetségének 
elnöke is. Valamennyien értékel-
ték az aktuális politikai helyzetet, 
továbbá bemutatták az RMDSZ 
családtámogató és gyermekválla-
lást ösztönző cselekvési program-
ját, valamint az idei helyhatósági 
választások előkészítéséről szóló 
határozattervezetet.
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Körkép
csík

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

hargitanépe

hirdetés

Több százan szánták rá vasár-
napjukat, és látogattak ki tegnap 
Homoródfürdőre, megtekinteni 
az I. Székelyföldi Lovasfarsang 
versenyszámait. Színes rendez-
vényt hoztak össze a szervezők, 
akik a téli lovasnap mellett új 
sportágat is meggyökereztetné-
nek: a lovas síelést. Ugrattak, 
szánoztak, íjászkodtak, síeltek 
a lovasok – látványosságban, jó 
hangulatban nem volt hiány.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Eddig sem a fűtött szobában 
álmodozták végig a lótu-
lajdonosok a telet, gyakran 

fogták hámba a jószágokat, ame-
lyeket jókedvű társasággal zsúfolt 
szán előtt futtattak. A csípős hi-
deg, a paták alól felszikrázó hó, az 
elfogyasztott forraltbormennyiség 
minden esetben feledhetetlen él-
ménnyé tette a szánozást.

Szervezett módon először azon-
ban Homoródfürdőn találkoztak a 
székelyföldi lókedvelők – a havas 
találkára szép számban érkeztek a 
különböző lovassportok képviselői, 
de népes közönség vonult a pálya 
szélére is. A szervezők derékmagas-
ságú farönköket állítottak a néző-
térre, a csutakok tetején apró tüzek 
égtek. A lángok nemcsak látvány- 
és hangulatfokozó célt szolgáltak, 
a nézők melegedhettek körülöttük, 
akiknek pedig ez nem volt elég, 
azok forralt bort vagy teát iszogatva 
biztathatták kedvenceiket. Érdekes 
versenyszámokban nem volt hiány. 
A díjugratók kezdtek – kiderült, 
nem is olyan könnyű a paták alatt 
szeszélyesen beroskadó hóban rá-
vezetni a lovakat az akadályra és 
rávenni az állatokat ugrásra.

– A sípályán használt tömö-
rítő géppel 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 skijoring (vagy norvégül 
skiirning) nevű sportág a skandi-
náv országokból származik, ahol 
már több mint száz éve versenyez-
nek a ló, kutya vagy újabban moto-
ros jármű által vontatott sízők.

Ló és sí kapcsolata
A sportág „honosítását” Bor-

boly Csaba megyeitanács-elnök 
indította, aki elsőként tett ló von-
tatta síléceken egy kört a pályán. 

– Együtt még soha nem pró-
báltam, de sem a sí, sem pedig a ló 
nem ismeretlen számomra – fogal-
mazott Borboly, hozzátéve, hogy 
lova ugyan még nincs, de nyerge 
már van, ezért komolyan fontol-
gatja a lóvásárt is.

Két kategóriában indultak a 
versenyzők, elsőként a ló vontatta 
sízők próbálták teljesíteni a ka-
nyargós pályát. Ebben a verseny-

számban a síző hajtóként a lovat is 
irányítja egy elmésen összerakott 
vontatókészülék segítségével, ame-
lyen összefutnak a szügyhámhoz 
kapcsolt vontatószárak és a zablá-
hoz kötött vezetőszárak. A szer-
kezet egyszerűnek néz ki, de hasz-
nálata annál nehezebb: ha nem jól 
kapaszkodik bele a hajtó, akkor a 
ló „szájától” húzatja magát. Köztu-
dott, hogy a meghúzott gyeplőszár 
idomár nyelven „álljt” jelent, ezért 
több ló nem igazán értette, mit 
akar tőle a zablát szájába feszítő 
versenyző. Természetesen kivétel 
is volt, a csíkcsicsói Lutz Levente 
kezdőként is szép, látványos kört 
produkált.

– Sok mindent egyesít magá-
ban a sportág, egyrészt sízni kell 
tudni minél jobban, no meg bán-
ni az állattal, és egyszerre figyelni 
mindenre: lóra, pályára, lábakra, 
sílécekre – nyilatkozta Lutz.

Mókás volt a lovas vontat-
ta sízők versenye is, itt a hármas, 
ló–lovas–síző összhang volt a si-
ker kulcsa: ha a lovas túl gyorsan 
próbálta teljesíteni a pályát, akkor 
a kanyarokban a síző kisodródott, 
elvétette a kaput, és nem egy eset-
ben látványos esés lett a vége.

Szánhajtók 
és a magyarok nyilai
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 versenybe 
vitt járműkínálat. Voltak egyszerű, 
falusi „kocsiszánok”, elegáns „bé-
csi” szánok magas bakkal, mind-
össze a házigazda vonultatott fel 
egy olyan szánféleséget, amelyhez 

hasonlókat Nyugaton a fogathaj-
tók téli versenyeire szabványosí-
tottak. Farolt a szán, porzott a hó, 
de a hajtók bebizonyították: télen 
is tudnak bánni a lovakkal. A ren-
dezvény látványos záróakkordjait 
a gidófalvi lovasíjászok biztosí-
tották. Bemutatójukban nemcsak 
azt szemléltették, miért született 
„a magyarok nyilaitól ments meg, 
Uram, minket” mondás – vágtá-
ból találták el az álló, sőt mozgó 
célpontokat, előre-, oldalra-, hát-
ralövő technikákkal –, hanem a 
tanulás különböző lépéseit, a jó 
lovasíjász számára kihagyhatatlan 
alapgyakorlatokat is ismertették. 
Lesz folytatás! – ígérték az I. Szé-
kelyföldi Lovasfarsang szervezői.

Sikert aratott az i. Székelyföldi lovaSfarSang Homoródfürdőn

Versenyszámok hóban, lovakkal

történelmi lecke lóhátról. Célba találtak
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> Gazdafórum alszegieknek. Gazda-
fórumra hívja az alszegi gazdákat holnap 
17 órától a Kós Károly Általános Iskolá-
ba Gyergyószentmiklós önkormányzata. 
A találkozón tájékoztatják a gazdákat 
a legeltetési szabályzat változásairól, a 
Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség 
(APIA) támogatási rendszeréről, illetve 
igyekeznek választ adni bármilyen, a gaz-
dákat érintő problémára.

> Solt város küldöttsége járt Ma
ros hévízen. Németh István magyar-
országi önkormányzati képviselő ve-
zetésével Solt város küldöttsége járt 

Maroshévízen. A látogatás célja a 
testvértelepülési kapcsolat felélesztése 
volt, ugyanis dokumentumok szerint 
Maroshévíz legrégebbi testvértelepü-
lése a Bács-Kiskun megyei Solt: a két 
település között még 1940-ben írtak 
alá testvértelepülési kapcsolatról szóló 
egyezményt, ami 1950 után megszakadt. 
Több mint hatvan év után idén január-
ban kereste fel levélben Kalmár Pál solti 
pol gármester Platon Stelu maroshévízi 
polgármestert, melyben jelezte, hogy fel 
szeretnék eleveníteni a régi kapcsolatot. 
A négytagú küldöttség rövid városnéző 
séta után találkozott Simon Valentin 

alpolgármesterrel, illetve helyi szerve-
zetek képviselőivel és üzletemberekkel 
tárgyaltak az együttműködésről. A ven-
dégek megfogalmazták azon igényüket 
is, hogy szeretnék felvenni a kapcsolatot 
a helyi magyar iskolával, ugyanakkor 
meghívták a maroshévízieket, hogy lá-
togassák meg városukat augusztus 20-án 
vagy a szeptemberi városnapokon. 

> Esküvői kiállítás Gyergyó szent
miklóson. Menyegzőre készülő párok-
nak szervezett kiállítást az YKA Foto 
Stúdió és a Csillagdekor Kft. szombaton 
a gyergyószentmiklósi Szilágyi vendég-

lőben. Az egész napos kiállítás célja az 
volt, hogy megkönnyítse az esküvő előtt 
álló fiatal párok dolgát azzal, hogy a nagy 
eseményhez szükséges minden szolgál-
tatást, kelléket egy helyen bemutat. A 
kiállításon ennek érdekében összesen 
18 cég vett részt, az érdeklődők pompás 
menyasszonyi ruhákat és ékszereket lát-
hattak, de kóstolhattak bort és édességet 
is. A kínálat kiterjedt a különféle esküvői 
szolgáltatásokra is, mint zenészek, éneke-
sek, vőfély, illetve szépségszalonok, ven-
déglők, fotósok kínálata, de ajánlottak 
különféle dekorációkat és meghívókat 
készítő cégeket is.hí
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GyerGyóremetén két utcában szünetel és akadozik a vízszolGáltatás

Elfagyott vezetékek
elfagyott vezetékek miatt közel 
két hete szünetel a vízszolgálta-
tás Gyergyóremetén: a bánya és 
a szent lénárd utcában mintegy 
30 porta maradt víz nélkül, akár-
csak a plébánia és a templom 
melletti iskola. Gyergyóditróban 
hét család nélkülözte a folyóvi-
zet az elmúlt két hétben. bár a 
probléma elhárításán folyamato-
san dolgoznak a redisza rt. – a 
remete, ditró és szárhegy ön-
kormányzatainak tulajdonában 
lévő vízszolgáltató vállalat – em-
berei, a megoldást a vezetékek 
mélyebbre ásása vagy szakszerű 
szigetelése jelentené.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Gyergyóremetén a Bánya és 
a Szent Lénárd utcában az 
úttesten frissen ásott göd-

rök jelzik, hogy éppen javítják a víz-
hálózatot. A járókelőkkel beszélget-
ve kiderült, az utcák lakóinak nagy 
bosszúságot okoz az immár közel két 
hete tartó vízhiány.

a marosról hordják a vizet
„Mindjárt két hete napjában 

háromszáz liter vizet hordok ved-
rekkel a Marosról az állatoknak, 
ezenkívül még a forrásról is a család 
szükségletére” – jelentette ki Bakos 
Károly kántor. Azt mondta, a vízhi-
ány a Szent Lénárd utcában szerinte 
több mint húsz családot, a plébá-
niát és a templom melletti iskolát 
érinti. Azt is nehezményezte, hogy 

a Redisza Rt. munkacsoportja kö-
zel egy hétre azután érkezett, hogy 
jelentették a gondot.

A Bánya utcában a Budapesten 
élő, most beteg, idős édesanyjánál 
vendégeskedő Szász Emese ügyvéd 
részletezte a helyzetet, elmondva, 
napi kapcsolatban áll a vízszolgáltató 
vállalat igazgatójával, aki ugyan mű-
anyag tartályokban vizet szállíttatott 
nekik, de az utcából másnak nem.

„Tavaly is elfagyott a vezeték, 
akkor azt ígérték, a nyár folyamán 
megoldják a problémát. Ehelyett 

az utcát előkészítették az aszfalto-
zásra” – mondta Szász Emese. Úgy 
fogalmazott: ha nem oldják meg az 
aszfaltozás előtt a vízhálózati prob-
lémákat, akkor a polgári engedetlen-
ség eszközeihez fognak folyamodni, 
hogy kényszerítsék az illetékeseket a 
hiba végleges orvoslására.

Problémák és megoldások
„A remetei plébánián a vízhiány 

fűtéskiesést is eredményezett” – tá-
jékoztatott Bakos Károly kántor, 
közölve, a papok füstölgő kályhák 

mellett melegednek, mert a közpon-
ti fűtésrendszerből kicsöpögött vizet 
nincs mivel pótolni. 

A templom melletti iskolában 
hozzávetőleg 60 gyereket és a taní-
tóikat érinti a vízhiány – közölte 
Papp Mihály, a Fráter György Iskola 
igazgatója. Naponta ivóvizet visz-
nek a gyerekeknek, és kénytelenek 
az udvarban lévő régi árnyékszéket 
használni, amit szerencsére nem 
bontattak le az iskolaépület moder-
nizálásával.

Gyergyóditróban a vízhiánnyal 
küszködő családoknak az önkor-
mányzat biztosít ivóvizet, háztartás-
ban használt vizet pedig a helyi ön-
kéntes tűzoltók visznek mindennap. 
A vízrendszer problémájának meg-
oldását a dupla szigetelésben látja 
Puskás Elemér polgármester.

nincsenek eléggé 
mélyen a vízvezetékek
„A bejelentések sorrendjében 

próbáljuk megoldani a problémát” 
– közölte a Hargita Népével György-
Mózes Sándor. A Redisza Rt. igaz-
gatója megjegyezte, a javítócsoport 
két hete folyamatosan dolgozik a 
hiba elhárításán mindkét község-
ben. Gondot okoz viszont, hogy az 
elfagyott műanyag vezetékeket csak 

meleg vízzel tudják kiolvasztani, a 
környéken azonban nem tudnak 
előállítani olyan mennyiségű forró 
vizet, amennyire szükség van. A vég-
leges megoldást az jelentené, ha a víz-
vezetékeket a jelenleginél mélyebbre, 
a fagyáspont alá, vagyis 1 méter 15 
centiméter mélyre ásnák, ezt viszont 
helyileg kell megoldaniuk. Addig is, 
aki igényli, annak használati vizet, 
sőt még meleg vizet is szállít a szol-
gáltató – ígérte az igazgató.

Figyelmen kívül hagyott 
helyi észrevételek
„Kényelmetlen és áldatlan hely-

zet, amire megoldást kell találnunk” 
– ismerte el Laczkó Albert Elemér 
polgármester is, elmondva, hogy a 
vízrendszer kiépítése a Fejlesztési 
Minisztérium projektje volt, terve-
zését és kivitelezését Bukarestből 
menedzselték, és egy buzăui mun-
kacsoport végezte a munkálatokat. 
A polgármester arra is kitért, hogy 
figyelmen kívül hagyták észrevéte-
leiket, noha időben jelezték, hogy 
a vezetékeket a fagyáspont alá, ho-
mokágyba fektessék. Ugyanakkor 
vállalta, hogy a problémát megoldja 
az önkormányzat, akár annak árán 
is, hogy a Bánya utca aszfaltozása 
emiatt késni fog.

Noha a hétvégi felmelegedés 
va lamelyest javított a helyzeten, 
lap zártánkkor továbbra is vízhiány 
volt a remetei plébánián, a templom 
melletti iskolában, a Szent Lénárd és 
a Bánya utcában 11 portán, illetve a 
hét ditrói családnál.

mintegy ötven személy vett részt 
az elmúlt hétvégén a 24 órás 
Wass albert-felolvasómaratonon 
a gyergyószentmiklósi városi 
könyv tárban. bár a gyergyó szent-
mik lósiak már a tavaly bekapcso-
lódtak a 2003-ban debrecenben 
indult maratonba, idén sikerült 
első ízben eleget tenni a 24 órás 
kihívásnak, vagyis pénteken este 
hét órától szombaton este hét 
óráig folyamatosan olvasni, ébe-
ren tartani a figyelmet. 

J. A. „Lendületesen, számos 
részt vevővel indult 
a ren dezvény pénte-

ken este, azonban szombaton 
hajnalban megcsappant a felol-
vasási kedv, csupán 3-4 ember 
tartotta a frontot” – számolt be 
az eseményről Kémenes Lász-
ló, az egyik szervező, elmondva, 
szombaton folyamatosan cseré-
lődtek a felolvasók és a hallgató-
ság, ám állandó jelleggel legalább 
hat-hét személy volt a teremben. 
A felolvasómaratonhoz a könyvtár 
biztosított 39 kötetet, amelyekből 
választhattak az érdeklődők. Kisné 
Portik Irén könyvtárigazgató öröm-
mel nyugtázta, hogy „Wass Albert 
műveit épp annyira szeretik, mint 
amennyire a szerző megérdemli”. 
A 24 órás esemény során a felolva-

sás egyhangúságát Wass Albertről 
szóló riportfilmekkel és szavalatok-
kal törték meg, illetve felolvasták a 
magyarországi szervezők üzenetét. 
„Ezzel a picike csírából terebélyesre 
nőtt életfával ragyogó példát és bizo-
nyítékot adunk országnak-világnak 
arra, hogy a tiszta, égi eredetű el-
képzeléseknek teremtő ereje van! 
Wass Albert mustármagjai igenis 
léteznek, és éppen úgy működnek, 
ahogy azt leírta a Hagyatékban” – 
tolmácsolta a magyarországi szer-
vezők üzenetét Bicsak Péter szer-
vező. Műszaki hiba történt azon-
ban az éjjel egy órai élő kapcsolás-
ban, így a gyergyószentmiklósiak 
felolvasását csupán hallhatták, de 

nem láthatták a világ 45 helyszí-
nén hasonló célból összegyűltek. 
Bicsak Péter és Kémenes László azt 
mondta: jövőben nagyobb gondot 

fordítanak majd az időbeosztásra, 
hamarabb kezdik a szervezést, és 
igyekeznek minél több kulturális in-
tézményt bevonni az eseménybe.

Az úton tátongó gödrök jelzik Remetén: gond van a vízvezetékekkel fotó: jánossy alíz

Maratoni felolvasás. Wass Albert művei az asztalon

sikeres Wass albert-Felolvasómaraton 

Jövőben több kulturális intézményt vonnak be
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> Gondok voltak a közutakon. Ese-
ményekben gazdag volt Udvarhelyszéken 
a hétvége a rendőrök számára, több köz-
úti baleset is történt. Kisebb fennaka-
dások is voltak a közlekedésben, bár az 
eseménynek sérültjei is vannak, ember-
áldozatról 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 villanypóznát. A kábeleknek 
köszönhetően az oszlop nem dőlt ki 
teljesen, a forgalmat azonban így is aka-
dályozta, melynek következtében kisebb 

dugó alakult ki. A helyszínre kiszállt 
villamossági dolgozók ideiglenesen or-
vosolták az ügyet, annyira, hogy a forga-
lom vissza tudjon állni a régi medrébe. 
A sérült oszlop nem okozott gondot az 
áramellátásban.

> Frontális ütközés. Szintén pénte-
ken, Máréfalva közelében az esti órákban 
frontálisan ütközött két személygépkocsi. 
Egy Csíkszereda felé haladó személyautó 
egy kanyarban átcsúszott a menetirány 
szerinti bal oldalra, és ott frontálisan üt-
között egy másik, szabályosan közlekedő 
személygépkocsival. A balesetben mind-

két gépkocsivezető megsérült, egyikük – 
a balesetet okozó sofőr – súlyosan.

> Nehézkes közlekedés a Cekend-
tetőn. Szombaton reggel a Cekend-
tetőn okoztak gondot a nehezen jár-
ható, csúszós utak. Akadtak  gépkocsi-
vezetők, akik nem az útviszonyoknak 
megfelelő sebességgel közlekedtek, így 
több autó is az árokba csúszott. Az au-
tók kimentése miatt több órán át aka-
dozott a forgalom.

> Taxist vertek Székelyudvarhelyen. 
Két fiatal férfi vert meg egy székely-

udvarhelyi taxist Székelyudvarhely köz-
pontjában szerdáról csütörtökre virradó 
éjszaka. Információink szerint a vereke-
dést szóváltás 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 térfigye-
lő kamerája rögzítette, a felvé tel segítheti a 
rendőrök munkáját. Gheor ghe Filiptől, a 
Hargita Megyei Rendőrfelügyelőség szó-
vivőjétől megtudtuk, hogy a tettesek el-
len csoportosan elkövetett, személy elleni 
erőszak és rongálás gyanúja miatt indul 
eljárás.hí
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Megrendelések hiányában fize
tetlen szabadságra küldi mint
egy 180 alkalmazottját az ud
var helyi Akarat Szövetkezet. 
Ehhez hasonló, szezonok közti 
átmeneti nehézségek eddig is 
voltak, de még egyik sem nyúlt 
ki ennyire – tájékoztatott Simó 
Ferenc szövetkezeti elnök, aki 
szerint április első felétől, az új 
szezon kezdetével megy tovább 
az élet a szövetkezetben is.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A hétvégén olyan – egy-
előre csak szájról szájra 
terjedő – híresztelések 

keltek szárnyra, melyek szerint a 
székelyudvarhelyi Akarat Szövetke-
zet bezárja kapuit, alkalmazottjait 
munkanélküli szabadságra küldi, 
hogy beindult a munkaerő-vándor-
lás, s a munka nélkül maradottak 
más cégeknél próbálnak elhelyez-
kedni. Utánanéztünk és megtud-
tuk, hogy bár a híreszteléseknek 
van némi igazságalapjuk, a helyzet 
messze nem ennyire drasztikus.

Simó Ferenc, a szövetkezet el-
nöke elárulta, valóban terveznek 
leállást, ez azonban nem egyszerre 
következik be. A munka jelenleg 
is folyik, a pihenő kezdete részle-
genként változik, ahogy sorra be-
fejezik a meglévő rendeléseket.

– Ez mindenhol így van, más 
cégeknél, más városokban bevett 

szokás, hogy ilyenkor munkanél-
küli szabadságra küldik az alkal-
mazottakat, csak nálunk, Udvar-
helyen jelent ez szenzációt. Az élet 
nem áll meg, áprilisban folytatjuk 
a munkát – mondta Simó Ferenc.

A szövetkezet elnöke elmond-
ta, a konfekcióiparban tavasszal 
és ősszel van a szezonok közötti 
„üresjárat”, ilyenkor mindig is vol-
tak átmeneti nehézségek, csak ed-
dig egyik sem nyúlt ki ennyire. A 
mostani kényszerszünet a nyugati 
piacon érzékelhető némi bizony-
talanságnak tudható be, a szövet-
kezet pedig kizárólag külföldre 
dolgozik. 

Az elmúlt években többször 
is előfordult, hogy a szezonok 
között munka nélkül maradtak, 
ezek azonban rövidebb periódu-
sok voltak, amelyeket meg tudtak 
oldani úgy, hogy pihenő- vagy 
fizetetlen szabadságra küldték a 
munkásokat. Ez most nem lett 
volna szerencsés, egy hónapra 
pedig nem lehetett tétlenül benn 
tartani 180 alkalmazottat.

– Az ideiglenes leállás bizo-
nyult a legkézenfekvőbbnek. Az 
emberek így kapnak némi pénzt 
erre az időszakra, és a szabadsá-
gukat se veszítik el – tájékoz-
tatott Simó Ferenc, aki hozzá-
tette, hogy április első felétől, 
amikor kezdődik a következő 
szezon, az élet is megy tovább a 
szövetkezetben.

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 alkalmazott
jai. A fenyédi kultúrotthonban 
rendezett farsangi bál azonban 
ennél jóval többről szólt.

Sz. Cs.

Pénteken este az udvarhelyi 
kórház sebészeti és inten-
zív osztályának alkalma-

zottjai a fenyédi önkormányzat 
meghívására a település kultúr-
házában tartották meg farsangi 
báljukat.

– Ez hagyományos rendez-
vény, amelyet immár 15. éve én 
rendezek – mondta dr. Rend De-
zső főorvos.

A mostani kicsit különbözött 
az eddigiektől, ezúttal ugyanis 
nemcsak az egészségügyi dol-
gozók kaptak meghívást, ha-
nem az elöljárók és mindazok az 

udvarhelyszéki vállalkozók, akik 
az elmúlt években a Medochir 
Alapítványon keresztül adomá-
nyaikkal segítették a sebészeti 
osztály fejlesztését. A doktor el-
árulta, próbálnak e téren is nyitni, 
bevonni a faluközösségeket is.

– Az udvarhelyi kórház nem-
csak az udvarhelyieké, hanem 
minden székelyföldié – véli a 
főorvos, akinek szavait a statisz-
tikai adatok is megerősítik: a 

sebészetre látogatók több mint 
egyharmada más településekről, 
városokból, a szomszédos me-
gyékből érkezik.

A jövőről szól
Rend Dezső kiemelte a vál-

lalkozók szerepét is a sebészeti 
osztály életében, mint mondta, 
adományaikkal olyan területeken 
segítenek, ahová csak évek múlva 
juthat pénz a költségvetésből. A 
támogatásokra továbbra is nagy 
szükség van. Az udvarhelyi se-
bészet egyik égető gondja a hu-
mánerőforrás hiányosságai. Sok 
fiatal orvos alapbérért dolgozik, 
továbbképzésre nincs anyagi lehe-
tőségük. Ennek olyan, hiányszak-
mának számító területek látják 
kárát, mint a plasztikai sebészet, 
mellkassebészet, érsebészet. Ezek 
megvalósítására Udvarhelyen is 
lenne lehetőség, csakhogy ehhez 
még hiányzik valami: az anyagi 
háttér mindenképpen, s talán a 
politikai akarat is.

 – Ez a találkozó nemcsak a mi 
bulinkról szólt, hanem a jövőnkről 
is – mondta dr. Rend Dezső.

Szombat este óta hivatalos: Ko
vács Lehel lesz az RMDSZ pol
gármesterjelöltje Farkaslakán. 
A község korábbi MPPs alpol
gármesterét a farkaslaki szer
vezet több mint hetven küldöttje 
egyhangúan nevesítette. A helyi 
önkormányzatban két jelenlegi 
polgári tanácsos – engedve a fa
lubeliek akaratának – tulipános 
színekben folytatná a munkát.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Szombat este nevesítette el-
ső polgármesterjelöltjét a 
júniusi helyhatósági válasz-

tásokra készülő Udvarhelyszéki 
RMDSZ, miután a farkaslaki 
szervezet ülésén a jelen lévő több 
mint hetven személy egyhangú-

lag Kovács Lehel mellett tette 
le voksát. Volt ugyan még olyan 
személy, aki megpályázta volna a 
polgármesterjelöltséget, de látván 
Kovács elsöprő támogatottsá-
gát, 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 polgármesterje-
lölt nem győzi hangsúlyozni: 
Farkaslakán változásra van 
szükség. Négy évvel ezelőtt is 
változtatni kellett, csakhogy 
Kovács szerint utólag bebizo-
nyosodott, nem volt a legjobb 
döntés Albert Mátyás megvá-
lasztása. Kovács azt mondja, a 
szombat esti ülésen részt vevők 
magas száma is ezt igazolja, 
nem beszélve arról, hogy na-
gyon sok távolmaradó is támo-
gatásáról biztosította.

– 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.

Egy hónAPoS SZünEtRE SZáMítAnAK

Leállásra készül 
az Akarat Szövetkezet

SZüKSég vAn A táMogAtóKRA

A sebészet jövőjéért mulattak

több MPPS iS RMDSZES SZínEKbEn DoLgoZnA FARKASLAKán

Kovács Lehel a polgármesterjelölt

A szövetkezet székháza. Akarat lenne, munka nincs fotó: balázs attila



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
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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 HÁROMSZÉKI PÉKMeSteR

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
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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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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
KIADÓK üzlethelyiségek bármi

lyen célra Csíkszeredában és Csík je
nőfalván. Telefon: 0744–149497.

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 I. emeleti, déli fekvésű, jó 
állapotban lévő lakás (pincével) Csík
szeredában, a Testvériség su gárút 28. 
szám alatt (a Hargita Ven dégváróval 
szemben), új ablakokkal, új konyha
bútorral. Irányár: 28 500 euró. Érdek
lődni: 0728–012611, 0728–012612.

KIADÓ Csíkszeredában, a Hargi
ta utcában földszinti, 2 szobás lakás 
üzlethelyiségnek átalakítva, irodának 
is megfelel. Telefon: 0744–763503.

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

KIADÓ Csíkszeredában, a Nár
cisz sétányon egy 4 szobás, bútoro
zatlan tömb házlakás. Telefon: 0744–
621826. (21341)

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: Csecsemő
gondozás című könyve 69 lejért, va
lamint 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)

VÁLLALOM hűtők, mosógépek, 
mosogatógépek és más háztartási 
gépek javítását kedvező áron. Tele
fon: 0744–861991, 0729–085290. 
(21374)

Családi házak felújítását, vala
mint faházak építését, gombásodás 
elleni kezelését VÁLLALOM. Telefon: 
0742–404912. (21361)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik felejthe
tetlen drága halottunk,

özv. VÁGÁSI JÓZSEF

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, nehéz 
óráinkban segítő kezet nyújtottak 
és fájdalmunkban osztoztak. A 
gyászoló család – Csíkszereda. 
(21381)

megemlékezés

A semmi ágán ül szívem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szelíden
és nézik, nézik a csillagok.

(József Attila)

Szemünkben könnyel, szívünk
ben mély fájdalommal emlékezünk 
2012. január 14re,

KISS FERENC

halálának 6. hetén. A megem
lékező szentmise február 28án, 
kedden 18 órakor lesz a csíksze
redai Szent Ágostontemplomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (21367)

elhalálozás


Ha felnéztek a csillagokra, 
talán az egyik én vagyok,
Bár már csak szívetekben élek,
mindig veletek vagyok.

Szívünk mély 
fáj dalmával, de a 
jó Isten akaratában 
meg nyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó 
édesanya, nagyma-
ma, déd mama, anyós, anyatárs, 
testvér és szomszéd,

KRISTÁLY ILONA
szül. Ferencz

életének 88. évében, február 
24-én csendesen visszaadta 
lelkétTeremtőjének.Drágaha
lot tunk földi maradványait feb-
ruár 28-án, kedden 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
csíktaplocaitemetőbenarómai
katolikus szertartás szerint. 
Rész vét nyilvánítást a temetés 
előtt1órávalfogadunk.A6he
tesengesztelőszentmise2012.
április13án,pénteken18.30
órakor lesz a Kalász negyedi 
Szent Ágos ton- tem plomban. 
Fájdalommal búcsúznak sze-
retteid. Nyugodjál békében, az 
Úr Jézus szent nevében!
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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.

Bővebbfelvilágosításajogifelszámolónál,
telefon:0266–310940,0744–362148,fax:0266–317373.

AzRVAMUREŞINSOLVENCISPECIALISTS.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.

Bővebbfelvilágosítása0265–261019es,
a0265–269700ésa0745–146096ostelefonszámokon.

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.

Bővebbfelvilágosításafelszámolószékhelyén
vagya0266–310940esésa0744–362148astelefonszámokon.

DitróKözbirtokosságIgazgatótanácsa
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.

Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, 
hogy a csíkdánfalvi 

ANTAL ISTVÁN

hosszas betegség után, életé-
nek 85. évében 2012. február
25én reggel 5 órakor szerető
szívemegszűntdobogni.Teme-
tése2012.február27én,hétfőn
14 órakor lesz a csíkdánfalvi ra-
vatalozóból. A gyászoló család.

Bíztunk az életben,
hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem,
legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél
és minket szerettél,
nem haltál te meg,
csak álmodni mentél.

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk,hogyaszeretőgyer-
mek, édesapa, nagytata, test-
vér, rokon és jó barát,

özv. CZINTOS ZOLTÁN

életének 59., özvegységének
15.évében2012.február24én
rövid és türelemmel viselt szen-
vedés után csendesen elhunyt. 
Drága halottunk temetése ma
13 órakor lesz a csíkszeredai 
vasútállomás melletti régi ka-
tolikustemetőben.Részvétnyil-
vánítást egy órával a temetés 
előtt fogadunk. Nyugalma le-
gyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család.

hargitanépe



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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IfjúságI és gyerek-jégkorongtornák

Két tornát rendeztek a megyében

hargitanépe

Huszonkét góllal terhelték meg a fővárosiak kapuját a csíki hokisok fotó: balázs árpád



Napról napra
szabadidő

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 olva-
sóinkat. 

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 

Helytörténeti 
évfordulók

Százhatvan éve, 1852. február 27-én szü-
letett Ozsdolán, és nyolcvanöt éve, 1927. no-
vember 11-én hunyt el Lemhényben László 
József (osdolai), római katolikus plébános. Rö-
vid ideig Csíksomlyón tanult.

*
Százhetven éve, 1842. február 27-én szü-

letett Gyergyószentmiklóson Karácson Már-
ton, a marosvásárhelyi római katolikus gim-
názium igazgatója.

*
Százhatvan éve született Csomortánban 

és száztíz éve, 1902. február 27-én hunyt el 
Csomortáni Péter Gaudenc, OFMConv tanár.

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.
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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. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
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Könyvbemutató
Pénteken 17 órától mutatják be Csík-

szeredában, a Csíki Játékszín előcsarno-
kában Kovács Levente rendező, színész-
tanár Ránézek az életemre című könyvét 
(Silver Tek Kiadó, Marosvásárhely, 2011). 
A könyvbemutató alkalmával Kovács Le-
ventével Boros Kinga dramaturg, kritikus 
beszélget.

Kiállítás
Major Barna képzőművésznek nyílik 

festészeti kiállítása március 1-jén, csütörtö-
kön 17 órától Székelyudvarhelyen, a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
székhelyén (1918. december 1. utca 9. sz., II. 
emelet). A tárlatot P. Buzogány Árpád nyit-
ja meg. Közreműködik: Fancsali Emőke (XI. 
o.) és Pethő Kriszta (VII. o.); zongorán kísér: 
Major László tanár.

Közkorcsolyázás
Csíkszeredában a Vákár Lajos Műjégpá-

lyán szombaton és vasárnap 19–21 óra kö-
zött tartanak közkorcsolyázást. A helyszínen 
korcsolyabérlésre is nyílik lehetőség.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten (február 27.–március 4. kö-

zött) a következő filmeket vetítik a Fidelitas 
Egyesület mozitermében (Csíkszereda, Pe-
tőfi Sándor utca 38. szám): csütörtökön 
21.30-tól Kylie Minogue 2011-es koncertfilm-
jét vetítik, a Harry Potter és a halál ereklyéi 
című film 2. részét holnap és csötörtökön 
19, míg vasárnap 17 órától láthatják. Michael 
Jacksonról pénteken, szombaton és vasárnap 
20 órától vetítenek filmet, a Titánok harcát 
pedig szerdán 18, szombaton 16 órától te-
kinthetik meg. A Step up című filmet holnap 
és csütörtökön 17, szombaton 18 órától tűz-
ték műsorra. A Cargo című filmet szerdán 
20, a Green lantern című filmet vasárnap 13, 
a Végső állomás című filmet pedig pénteken 
18 órától láthatják a mozirajongók. Az Így 
neveld a sárkányodat című mesefilmet szom-
baton 13 órától, vasárnap 15 órától kísérhetik 
figyelemmel, Sammy nagy kalandjait pedig 
vasárnap 11 órától. 

Kabaréelőadás
A XX-on is nevetni fox címmel 20 év po-

litikai kabaréinak legjavát, régi és új jelenete-
ket, dalokat mutat be a Gruppen-Hecc kaba-
rétársulat fennállásának 20. éves évfordulója 
alkalmából. Előadásukat Székelyudvarhelyen 
holnap 17 és 20 órától kísérhetik figyelemmel 
a helyi művelődési házban.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 9–17 óra között 
Madéfalván, a Köves és Bogát utcában 
(234–423. szám alatt).

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro
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– Tata, a vasúti jegye nem érvényes a gyorsra!
– Akkor legyen szíves szóljon a mozdonyvezetőnek, hogy hajtson lassabban!

 www.parapista.com 

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

1848–1849-es forradalom és szabadságharc 
témakörben kezdeményezett versenyt. Tíz 
napon keresztül három-három, elsősorban 
a székelyföldi eseményekhez és személyisé-
gekhez kötődő kérdés jelenik majd meg az 
újságban a február 27.–március 9. közötti 
időszakban. Vetélkedőket kedvelő olvasó-
ink válaszaikat beküldhetik naponta vagy 
összesítve március 13-ig a következő válto-
zatokban: • e-mailben a benedek.eniko@
hargitanepe.ro címre; • vagy a mellékelt 
szelvényen a Hargita Népe Napilap pos-
tacímére: 530190 Csíkszereda, Szentlélek 
utca 45. 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?

1848–1849-es forradalom és szabadságharc – pályázati szelvény  február 27.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................

Tel.: ...................................Helyes megfejtések: 1.)..................................................................
2.).............................................................................................................................................
3.).............................................................................................................................................

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Nők (is) az időben

Kozma Mária ebben a könyvében nemcsak kiváló nők 
életét ismerteti, hanem a sajátos feminin gondolkodást 
és életvitelt is ábrázolja, illetve olykor ütközteti az adott 

történelmi korok és események férfivilágával. Terjedelme 392 
oldal, ára: 34 lej. Megvásárolható a Gutenberg Könyvesbolt-
ban: Csíkszereda, Petőfi utca 4. sz., telefon: 0266–316798.
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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
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skandipályázatiszelvény 2012.február27.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. március 14-ig kell beküldeni.

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

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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