
nem tudni mikor lesz áram a madarasi-hargitán

Birtokviszonyok akadályozzák 
a villamosítást

Továbbra is napi aktualitással bír a Madarasi-Hargita villamosításának kérdése: Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint a tisztázatlan birtokviszonyok akadályozzák 

a villamosítást, hiszen már régóta megvan a beruházáshoz szükséges pénz. A törvény előírja, 
hogy szükséges egy erdészeti hivatal engedélye, viszont a letarolt erdők és az ellopott fák miatt 

egyetlen erdészet sem vállalja a területek adminisztrálását. > 5. oldal
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székelykeresztúri 
fűtésgondok

450 000 lejjel 
tartoznak

Az évek során Székelyke-
resztúron is közel egy-

tizedére csökkent a távhőt 
igénylők száma, aki tehette levált 
a rendszerről. 

Farkaslaka

Kutyákat lőttek le
Szándékosan lőtték le tanyá-

ja udvarán megkötött 
egyik nagy testű kuvasz ku-
tyáját, beagle-jét és foxter-
rierjét a vadászok, állítja Demény 
Zoltán farkaslaki lakos.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Évek óta várnak a vezetékes áramra. A panziótulajdonosok már nem hisznek az ígéreteknek foTó: bALáZS ATTILA
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4A husky-bolond 
könyvtárigazgató 4Jövő hétvégéig megjelenik 

a Legendárium kötet

Szathmári és Bukarest

Barabás leír egy mulatságos 
történetet, miszerint egy buka-
resti herceg lakását nyugati bú-
torokkal rendeztette be, vendégei 
frakkban és cilinderben – amint 
azt tették azelőtt kaftán-
ban és turbánban, most 
a megszokott, kényelmes 
török pamlagok hiányában – a 
padlón ülve szívták a csibukot.

3

     sarány istván

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3525î
1 amerikai dollár Usd 3,2468 î
100 magyar forint HUF 14895î

Kevés pénz jut új 
tankönyvekre 7



Az évek során Székelyke-
resztúron is csaknem tizedére 
csökkent a távhőt igénylők szá-
ma, aki tehette, levált a rendszer-
ről. Bár már modern a hálózat, 
visszacsalogatásra nem sok lehe-
tőség kínálkozik. Sőt, a szolgálta-
tó legnagyobb gondja: behajtani 
az Orbán Balázs negyedben 2009 
óta felhalmozott 450 ezer lejes la-
kossági tartozást.

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

Noha a szolgáltató az ön-
kormányzattal karöltve 
mindent megtett a há-

lózat modernizálásáért – az évek 
során nem kevesebb mint négy-
millió lejt költöttek rendszerfel-
újításra, a kazánházak és veze-
tékrendszer korszerűsítésére – a 
székelykeresztúri tömbházlakók 
egyre távolabb kerültek a 
távhőtől.

Mint Nemes János, az Acatel 
Kft., vagyis a város távhőszolgáltató 
vállalatának az igazgatója lapunk-
nak elmondta, „szebb időkben” 
1570 lakásnak szolgáltattak, ez a 
szám napjainkra 212-re csökkent. 
Jelenleg a hőenergia termelési ára 
291,12 lej gigakalóriánként, a la-
kossági ár pedig 262,02 lej – ösz-
szehasonlításként említjük, hogy 
Székelyudvarhelyen 240 lej a la-
kossági, támogatott ár. 

Keresztúron is a két ár közötti 
különbözetet az önkormányzat 
fedezi, átlagosan a termelési ár tíz 
százalékát állja. A jelenleg kilenc 
alkalmazottal működő Acatel a 
város cége, akárcsak Udvarhelyen 
az Urbana Rt. – az évek során 

mindössze annyi változás történt, 
hogy 2007-ben a cég ivóvíz- és 
csatornázási szolgáltatását a ma-
rosvásárhelyi Aquaservnek adta 
át, a távhőszolgáltatás pedig ma-
radt az Acatel feladata. 

– Keresztúron is, akárcsak más 
településeken, a rendszer rossz 
állapota miatt évekkel ezelőtt el-
kezdődött a leválási hullám, és bár 
most már modern a hálózat, kevés 
lakás maradt a rendszeren. Részt 
vettünk a 2009–2013-as fűtés-re-
habilitációs kormányprogramban: 
négy korszerű kazánunk van, és a 
csövek is előreszigeteltek, felújítot-
tak – közölte Nemes János.

Megjegyezte, van olyan tömb-
ház, ahol alig egy-két lakásnak 
szolgáltatnak.

– Nem nagyon tudjuk vissza-
csalogatni a lakókat, hiszen egy 

olyan tömbházban, ahol mondjuk 
kilencven százalékban leváltak, 
ott a csöveket is levágták, így ha 
valaki vissza szeretne csatlakozni, 
beruházásra lenne szükség, amely 
során újból ki kellene építeni a há-
lózatot – említette az igazgató.

A cég jelenlegi legnagyobb 
gondja az, hogy behajtsa az Or-
bán Balázs lakónegyedben fel-
gyülemlett 450 ezer lejes lakossá-
gi tartozást. 

– Egy ekkora kintlévőség egy 
Acatel méretű szolgáltató esetében 
hatalmas összeg. Az Orbán Balázs 
lakónegyedben 365 lakás van, eb-
ből mindössze hatvanöt maradt a 
távhőrendszeren, ám a tartozások 
miatt már azoknak sem szolgálta-
tunk. Tavaly, aki megtehette, levált 
a rendszerről, hisz tudta, hogy ide 
kerülünk, hogy nem fogunk hőt 

adni. Ebben a negyedben most 
már csak azok maradtak hálózaton, 
akik nem tudtak leválni. Anyagi 
okok miatt, és szintén a pénzhiány 
miatt 2009-től nem fizettek a la-
kók – közölte Nemes János.

Az igazgató azt is elmondta, 
törvényes úton igyekeznek be-
hajtani az összegeket. A tíz legna-
gyobb tartozót már be is perelték: 
esetükben nyolc-tízezer lejes el-
maradásokról beszélhetünk.

– A többi adóst is hamarosan 
törvényre adjuk. Jelentős hánya-
duk olyan lakó, aki anyagi gondok-
kal küszködik, munkanélküliek 
vagy kis bérből élők, illetve nyug-
díjasok. Olyan is akad, aki tudna, 
ám mégsem fizetett – világított rá 
Nemes a tartozás okaira.

A törvényes eljárás ugyanak-
kor azt is jelenti, akár kilakolta-

tásokra is sor kerülhet, ha más-
képpen nem tudja a szolgáltató 
behajtani pénzét. 

Az Orbán Balázs negyed 
amúgy ilyen szempontból nem 
először kerül előtérbe: 2006-ban 
150 ezer lejes tartozást halmoztak 
fel a lakók a ki nem fizetett köz-
költségekből – emiatt akkor szin-
tén szolgáltatás nélkül maradtak 
egy hosszabb ideig.

Jelenleg az itt lakók különbnél 
különb módon oldják meg laká-
suk fűtését. Van, aki fáskazánt 
használ – ezen tömbházak „fás-
blokkokként” épültek, így van 
erre lehetőség –, illetve mások 
földgázzal üzemeltetett egyéni 
hőközponttal fűtenek. 

Magas költségek
A Hargita negyedben, ahol a 

lakások negyvenöt-ötven száza-
lékában szolgáltat az Acatel Kft., 
Nemes János igazgató jelentése 
szerint átlagosan egy lakás 1–1,5 
gigakalóriát használ el havonta, 
ami azt jelenti, hogy egy kétszo-
bás lakás esetében csak a fűtéssel 
kapcsolatos kiadások 300 lej kö-
rüli összegre rúgnak. Egy három-
négyszobás lakás esetében termé-
szetesen már akár 400–450 lejről 
is beszélhetünk – jelezzük, ez a 
rezsinek csak a fűtésrésze. Nem 
ritkák tehát Székelykeresztúron 
sem a magas közköltségösszegek, 
amelynek okai ott sem egyedi-
ek: a hálózaton maradt kevés 
lakó megfizeti a nagy rendszer 
működtetését. Ha többen lenné-
nek, értelemszerűen az ár is csök-
kenne – rövidtávon viszont erre 
nincs kilátás. 

közélet
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SzékelykereSztúri fűtéSgOndOk

450 ezer lejjel tartoznak a lakók

Távfűtés hiányában legtöbben fával fűtenek fotó: balázs attila

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

dr. Verestóy Attila Alapítvány

A Dr. Verestóy Attila Ala-
pítvány létrehozásának fő célja 
2008-ban az volt, hogy jó ké-
pességű, de nehéz anyagi hely-
zetben levő diákokon, beteg, 
elesett embereken, fogyatéko-
sokon segítsen. Az alapítvány fő 
tevékenysége az anyagi támoga-
tás oktatási, egészségügyi és szo-
ciális pályázatok által.

„Nem váltjuk meg a világot, 
nem is ez a célunk, de hisszük, 
hogy jobbá, szebbé tudjuk tenni 
sok ember életét” – vallja az alapító. 
Legismertebb programjuk a Jövő 

magad vagy! elnevezésű oktatási 
ösztöndíj: az idei tanévre kettővel 
több diák nyerte el az alapítvány 
támogatását egy nyugdíjas há-
zaspár felajánlásának köszönhe-
tően, azaz összesen huszonnégy 
középiskolás és tizenegy egyete-
mista. A harmadik alkalommal 
meghirdetett kutatói ösztöndíj 
idéntől már három fiatal kutató 
tudományos munkáját segíti. Is-
kolakezdési csomagban ötvenhét 
diák részesült, tíz diák rendsze-
res havi támogatásban (bentla-
kás, ingázási költség). Ide soro-
landó még tantárgyversenyek, 
műveltségi vetélkedők, oktatási 
programok, egészségmegőrző 
programok, konferenciák támo-
gatása, nyári táborok finanszíro-
zása, sakkozó diákok támogatása, 
multimédiás osztályok, óvodák 
felszerelésének támogatása. A 
legtöbb összeget oktatásra for-
dították, 192 901 lejt, ez az 
össztámogatások ötvenhárom 
százalékát jelenti.

Az egészségügyi támogatá-
sok értéke 47 545 lej volt, meg-
könnyítve ezáltal negyvenhá-
rom Hargita megyei beteg diag-
nosztizálását, kezelését, műtétét, 
a betegek világnapjának a meg-
ünneplését, illetve hemofíliás 
faktorok beszerzését a városi 
kórház sürgősségi készletébe. 

A szociális támogatások ér-
téke 120 674 lej, tizenhat civil 
szervezet és öt rászoruló támo-
gatását jelenti. 2011-ben az ala-
pítvány több mint harminc civil 
szervezettel működött együtt, 
több mint ezer személy élvez-
hette valamilyen szinten az ala-
pítvány támogatását.

Bővebben rólunk a www.
verestoyattila-alapitvany.ro hon-
lapon olvashatnak.

Adatok: Dr. Verestóy Attila Alapítvány 
(Fundaţia Dr. Verestoy Attila), adóa-

zonosító szám (cod fiscal): 23342088, 
IBAN kód (számlaszám): RO25OTP-

B261000217896RO01

2% SzékelyUdVArHelynek!

A komoly tenyésztő tudja a 
betegségek megelőzésének 
fontosságát és meg is teszi a 
szükséges lépéseket. 

Egyik ilyen feladat az időben 
elvégzett féregtelenítés. Hathetes 
kor előtt, amely az első oltás be-
adásának időpontja, legalább két 
alkalommal kell féregteleníteni a 
kiskutyát. A gyógyszerek milyen-
ségét, beadásának gyakoriságát, a 
két féregtelenítés közti eltelt időt, 
az állatorvos tiszte megállapítani 
az éppen akkori epizootológiai 
helyzet függvényében. Az alap-
szabály az, hogy az első oltás előtt 
mindenképpen legyen elvégezve 
a féregtelenítés, mert a férges kö-
lyökkutya immunrendszere nem 
tud teljes mértékben és jól vála-
szolni az oltásra. Az utolsó féreg-

hajtás és az első oltás között legyen 
egy hét, de legalább két-három 
nap. Az oltások, amelyeket ku-
tyáknál használunk, gyengített, il-
letve elölt vírusokat tartalmaznak. 
Ezek az úgynevezett antigének, 
amelyek ellen az egészséges szer-
vezet immunrendszere antitest-
termelés formájában válaszol. Az 
antitestek megvédik a kutyánkat, 
ha majd találkozik az „erős” vírus-
sal. Az elvégzett beavatkozásokat 
célszerű egy állategészségügyi 
könyvbe bejegyezni. Nagyon fon-
tos, hogy a féregtelenítési és oltási 
beavatkozás megfelelő módon, jó 
minőségű gyógyszerekkel történ-
jen. Leggyakrabban a következő 
betegségek ellen végzünk oltáso-
kat: koronavírus okozta gyomor- 
és bélgyulladás, parvovírus okozta 
gyomor- és bélgyulladás, vírusos 
májgyulladás (Rubarth-kór), 
Carré-féle betegség (szopornyica), 
leptoszpirozis, kennelköhögés, ve-
szettség.

Dr. Sándor Zsolt állatorvos

Házi kedVenc   OltáSOk éS féregtelenítéSek

„...Egyszer s mindenkorra fe-
lelős lettél azért, amit megszelídí-
tettél.”

 Antoine de Saint-Exupery



Körkép
társadalom

Szándékosan lőtték le tanyája 
udvarán megkötött nagytes-
tű kuvasz kutyáját, valamint a 
hideg időjárás miatt szabadon 
tartott beagle-jét és foxterrier-
jét a vadászok, állítja Demény 
Zoltán farkaslaki lakos, aki bár 
eddig rendőrségi feljelentést 
nem tett az ügyben, gondolko-
dik rajta. Az állatok megölésé-
ért vádolt vadász, Tófalvi István 
azt állítja, alaptalanul gyanúsít-
ja őt a sértett. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A feleségemmel éppen a 
környéken sétáltunk, 
amikor hallottam a lövé-

seket – meséli letörten Demény 
Zoltán farkaslaki lakos, akinek 
három kutyáját terítették le hét-
főn délután, valamint keddre vir-
radóra a farkaslaki tanyáján. 

A gazda a falu végén található, 
hat hektáros területén, a tanyasi 
ház kertjében tartotta kutyáit, 
többek közt az áldozatul esett 
fiatal beagle-t, egy foxterriert, 
valamint a pár hónapja vásárolt 
kuvaszt. A gazda részletezte: a 
tanyán a kisebb kutyákat szaba-
don tartotta, hogy a hideg időjá-
rás viszontagságait könnyebben 
átvészeljék, a kuvasz azonban 
láncon élt. Demény elmondása 
szerint hétfőn délután, amikor 
hallották a lövéseket, éppen kinn 
tartózkodtak a tanya környé-
kén, ám mire visszaértek, csupán 
Tófalvi István farkaslaki vadász 
autója nyomát találták. Tegnap 
reggel pedig, amikor újra kiment 
a tanyára, döbbenettel tapasztal-
ta, hogy lelőtték a láncon tartott 
kuvaszát, valamint a két kisebb 
termetű kutyát. Demény tanács-
talanul áll a helyzet előtt, ugyanis 

elmondása szerint kutyái senkire 
nem voltak veszélyesek. Beagle-
jét valamint a kuvaszt nem olyan 
régen vásárolta, a foxterriert pe-
dig egy korondi vadász barátjától 
kapta ajándékba. Elmondása sze-
rint alapos gyanúja, hogy Tófalvi 
tette ezt az állatokkal, hiszen évek 
óta húzódó konfliktus van kette-
jük között. A gazda szerint az eset 
után telefonon kereste a vadászt, 
aki azonban tagadta, hogy köze 
lenne a házőrzők leterítéséhez.

– Nem vallotta be a tettét, 
viszont azzal fenyegetett meg, 
hogyha nem fogom meg a számat, 
akkor úgy járok, mint a kutyáim 
– meséli Demény. 

Elmondása szerint azért for-
dult lapunkhoz az üggyel, mert 
csak így tudja felhívni a közvé-
lemény figyelmét a problémára, 
ugyanis az ilyen esetekben az il-
letékes szervek nem tesznek sem-
mit. Amint Deménytől megtud-
tuk, a mostani eset nem az első 
volt, ugyanis az elmúlt két esz-

tendőben összesen hat kutyájával 
végeztek a vadászok.

A vadász szerint 
alaptalan a vád
A témában való telefonos 

megkeresésünkre Tófalvi István 
azt állította, hallott az esetről, 
de értetlenül áll a gyanúsítás 
előtt. Állítása szerint akkor 
értesült a történtekről, amikor 
Demény felhívta őt telefonon 
és a kutyák felől érdeklődött. 
Tófalvi szerint koholmány, mi-
szerint ő bárkit is megfenyege-
tett volna, egyszerűen csak ki-
nyomta a telefont, amikor már 
minősíthetetlen volt a beszél-
getés hangneme.

– Valóban terepen voltam 
aznap, és láthatta az autómat. 
Gondolom, abból feltételezte, 
hogy én lőttem le a kutyákat, vi-
szont ez nem igaz. Különben is én 
arra járok, amerre akarok, ahhoz 
Deménynek semmi köze – nyilat-
kozta Tófalvi.

KuTyáK AZ álDoZATAI AZ éveK óTA húZóDó KonflIKTuSnAK fArKASlAKán

Három házőrző kutyát lőttek le
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Kivégezve. Három kutyáját terítették le fotó: demény zoltán

Hallom a hírekben, hogy Szathmári Pap Károly ezüst 
emlékérmét adott ki tegnap a Román Nemzeti Bank, a fo-
tóművészet egyik jelentős úttörője születésének 200. évfor-
dulója alkalmából: az érme értéke 10 lej, súlya több mint 
31 gramm, és összesen 500 példányban kerül forgalomba.

Miért ez a tiszteletadás Szathmári emléke előtt? A ro-
mánok az első bukaresti fényképészt tisztelik személyében, 
ugyanakkor azt a heraldikust, akit Cuza fejedelem címe-
re megalkotására kértek fel 1859 decemberében, de úgy is 
emlegetik, mint az első haditudósító fotóriporter. 1844-ben 
telepedett le Bukarestben, ahol 1887-ben bekövetkezett halá-
láig tevékenykedett portréfestőként, udvari fényképészként, de 
számon tartják néprajzi fotósként, város- és faluképek készítő-
jeként, no meg művészfotósként egyaránt.

Bukarestben Szathmári szalonja volt az első fotószalon, 
képein számtalan hírességet örökített meg: az egymást gyak-
ran váltó fejedelmeket. Biedermeier akvarelljei és portréi szá-
mos közgyűjteményben megtalálhatók.

Itt hadd említsük meg, hogy a második román király, I. Fer-
dinánd ugyancsak egy magyar címerfestőt bízott meg Köpeczi 
Sebestyén József személyében Nagy-Románia címerének megal-
kotásával, s ez a címer kisebb-nagyobb módosításokkal, a király-
ság jelképeitől megfosztva ma is az ország hivatalos címere.

Szathmárinak volt egy másik híres magyar kortársa, aki 
a bukaresti arisztokráciának, illetve a Bukarestben ténykedő 
orosz helytartónak és török hivatalnokoknak is dolgozott elis-
mert portréfestőként: Barabás Miklós. Ő Szathmári előtt te-
vékenykedett rövid ideig a Kelet és Nyugat között ingadozó, 
fejlődő nagyvárosban, a kor hírességeinek portréit készítve el. 
Rövid bukaresti ténykedéséről ízesen és érzékletesen számol 
be önéletírásában. Mint írja, tetten érhető volt a változás: 
az úri osztály ekkoriban kezdte levetni a török divatot, a kaf-
tánt, s a teljhatalmú orosz helytartó, Kisseleff tábornok és a 
környezetében lévő katonák hatására, európai módi szerint 
kezdtek öltözködni. Barabás leír egy mulatságos történetet, 
miszerint egy bukaresti herceg lakását nyugati bútorokkal 
rendeztette be, vendégei frakkban és cilinderben – amint azt 

tették azelőtt kaftánban és turbánban, most a megszo-
kott, kényelmes török pamlagok hiányában – a padlón 
ülve szívták a csibukot.

Bukarestben a jelek szerint viszonylag hamar bekö-
vetkezett a modernizáció, a keleti értékrend helyét a nyu-
gati vette át, a török berendezkedésű alárendelt államból 
szinte egyből vált nyugati szervezésű országgá. E moder-
nizációt szolgálta a királyság intézményének bevezetése 
– német uralkodó meghívásával a trónra – és az állam 

nyugati mintára való megszervezésével. S ugyanezt a moder-
nizációt szolgálták a Bukarestbe meghívott vagy ott szívesen 
látott, nyugati kultúrán nevelkedett idegenek, mint amilyen 
Barabás Miklós vagy Szathmári Pap Károly is volt. Ezt a – 
bizonyára nem könnyű és nem fájdalommentes – átmenetet 
dokumentálta Barabás és Szathmári egyaránt.

Szerepükre mi, magyarok büszkék vagyunk, s a jelek sze-
rint büszkék rá a románok is: Szathmári születésnapja a Ro-
mán Fotográfia Napja. Ez így van rendjén mindaddig, amíg 
egyik vagy másik fél nem akarja kisajátítani magának azt, 
amit más is sajátjának vall, sajátjaként tisztel.

Szathmári és Bukarest
             NézőpoNt n Sarány István

SZéKely KonyhA mInDen hónAp hArmADIK KeDDjén

Büszkék lehetünk 
gasztronómiai kultúránkra

A hargita népe udvarhely napi-
lap havonta jelentkező mellékle-
teként, hargita megye Tanácsa 
és a Székely Konyha egyesület 
támogatásával ma jelent meg a 
Székely Konyha gasztromagazin 
első száma. A 16 oldalas, A4-es 
formátumú, színes kiadvány vá-
lasz egy olyan olvasói igényre, 
ami a piacon kapható sokféle, 
színes gasztronómiai újság elle-
nére hiánycikknek számít: ez a 
hitelesség.

Nagyanyáink idejében min-
dennapos háziasszonyi te-
endő volt a főzés, aminek 

nemcsak illett, de kötelező volt 
eleget tenni. Anyáink idejében 
széles körben elterjed-
tek a konzervek, a 
különféle fél-
kész ételek, 
ugyanekkor 
jöttek divat-
ba az üzemi 
é t t erm e k , 
melyek a 
kor szelle-
méhez hűen 
„pluszterhet 
vettek le a dol-
gozó nők vál-
láról”. Ma már 
olyan világot 
élünk, amelyben 
akár az utcán is 
étkezhetünk, és szupermarketek 
ontják a különféle félkész ételek 
sorát – amivel egy időben viszont 
megjelentek a különféle ételal-
lergiák és az egészségtelen táplál-
kozásból származó betegségek is. 
Orvosok, táplálkozás-szakértők 
hívják fel a figyelmet az egészséges 
táplálkozásra, és egyre több házi-

asszony tartja fontosnak, hogy nap 
mint nap friss ételt tegyen az asz-
talra. Kérdés: mit? Ugyanis nagy-
anyáink megsárgult füzetlapokon 
őrzött receptjei időigényesek, 
anyáink generációjából kevesek-
nek adatott meg a lehetőség, hogy 
lányaikat megtanítsák főzni. Így az 
új generáció szakácskönyvekből, 
gasztronómiai lapokból igyekszik 
elsajátítani a sütés-főzés tudomá-
nyát. 

Újra divat, „trendi” lett a főzés 
– ez tény. Azonban kevés a hite-
les gasztronómiai kiadvány, ke-
vés az olyan lap, amely azokból a 
hozzávalókból kínál megfőzhető, 
megsüthető fogásokat, amelyek a 

közelünkben elérhetők. Ezt 
a hiányt hivatott pó-

tolni a Székely 
K o n y h a . 

K i a d v á -
n y u n k -

ban ugyanis 
olyan ételek 

receptjét kí-
náljuk, amelye-

ket mi megfőz-
tünk és családunk 

e l f o g y a s z t o t t a , 
ráadásul olyan alap-

anyagokból készül-
tek, amelyekhez bárki 
könnyen hozzájut. Azt 

sem titkoljuk, hogy a hoz-
závalók megválasztásánál előny-
ben részesítjük a helyi termelők, 
gazdák termékeit, de felkutatjuk 
és a mába hozzuk nagyanyáink 
még aktuális receptjeit is. Mert a 
székelységnek igenis létezik saját 
gasztronómiai kultúrája, amit il-
lik ismerni, és amire büszkék le-
hetünk.

Jánossy Alíz 



Szabó Károly székelyudvarhelyi 
könyvtárigazgató hétköznapjai 
a polcok között telnek, azon-
ban amint eljön a hétvége és 
ideje engedi, rögtön elhagyja 
a várost. Úticélja a Nyikó men-
ti Medesér, amely tökéletes 
színtere hobbijának, az igaz-
gató ugyanis a kétezres évek 
elejétől szibériai huskykat tart. 
A könyvtárigazgató és kutyái 
igencsak eredményesen teljesí-
tettek az elmúlt egy évtizedben, 
számos kupa tulajdonosai.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A székelyudvarhelyi könyvtár 
igazgatója, Szabó Károly 
minden alkalmat megra-

gad, amit a természetben tölthet 
kutyáival. Elmondása szerint min-
denki olyan kutyát választ magának, 
amilyen valószínűleg saját maga, 
ilyen megfontolásból esett Szabó 
választása a szibériai huskykra.

– Ezekről az északi kutyákról 
gyerekkoromban Jack London 
szánhúzó kutyás történeteit olvas-
va szereztem tudomást – meséli a 
könyvtárigazgató, aki szerint miu-
tán kezdte jobban megismerni a faj-
tát, szimpatikus volt, hogy a husky 
azok az ősi fajok közé tartozik, 
amelyeknek génállománya a legke-
vésbé módosult az idők során.

A legfontosabb tulajdonsá-
gai közt szerepel a függetlenség-
re, illetve határozottságra való 
törekvés, ugyanakkor ma is híres 
kedvességéről és jó temperamen-
tumáról. Ez azért volt fontos, 
mert ha esetleg egyetlen ember 
több mint húsz kutyával egyedül 
maradt a jégen, biztosan nem ju-
tott volna haza, ha a kutyák közt 
verekedés, agresszió tört volna 
ki. – Ezek a tulajdonságok igazak 
rám is, vagyis számomra is fontos 

a közösség, a függetlenség, fontos 
hogy tudjam, mit akarok tenni és 
legyen bátorságom azt végigvinni 
– fogalmazott Szabó Károly.

Az igazgató visszaemlékezése 
szerint tíz-tizenegy éve kezdett el 
kutyákat tartani, akkor érezte úgy, 
felelősen tud gondoskodni róluk. 
Az évek során nagyon sok kutyát 
tartott, nem is emlékszik ponto-
san számukra, arra viszont tisztán 
emlékszik, hogy első kutyáját a 
könyvtár elől lopták el, ezért bá-
natában rögtön kettőt vett. 

Igor, Zeti, Binha, 
Nina és Inuvik
A könyvtárigazgató jelen-

leg öt kutyát tart, amelyek közül 
a legidősebb Igor, aki tizenegy 
évesen lassan nyugdíjba vonul. 
Időrendi sorrendben követi őt a 

négyéves Zeti és Binha, majd az 
egyéves Nina, valamint a maga 
három hónapjával a legifjabb re-
ménység, Inuvik. A fiatalok, va-
gyis a háromhónapos Inuvik és az 
egyéves Nina jelenleg a könyvtár 
mellett folyó Varga-patak fölött 
épített kennelben élik minden-
napjaikat, míg a többiek a Fehér-
Nyikó menti Medeséren laknak.

– A kicsik jó, ha itt vannak 
szem előtt, a nagyokat pedig a 
medeséri szomszéd látja el napon-
ta. Azonban minden hétvégén 
kinn vagyok és befogom őket, te-
szünk egy kört Medesérről indul-
va Szentmiklóson át Siménfalvára, 
onnan fel Tordátfalvára, majd 
vissza Medesérre, ami egy jó 
húsz kilométeres útvonalat je-
lent – mesélte lelkesen Szabó. A 
kutyatartás költségeit elmondá-

sa szerint sosem számolta össze, 
ugyanis szerinte ez hosszútávon 
elmérgesítené a kutyákkal való 
kapcsolatát.

– Ugyanúgy, mint ahogy azt 
sem számolják a férfiak, mennyit 
költenek egy nőre, én sem számo-
lom a kutyákra költött pénzt. Az 
első dolog, hogy táp legyen, de 
ezek mellett bejöhet egy betegség 
vagy bármi, amit nem számolha-
tok fel. Egyébként a mondás azt 
tartja, hogy a jó kutyatartó gazda 
mindig tartozik az állatorvosnak 
– mondta humorosan a könyv-
tárigazgató.

Sportsikerek: kupák, 
oklevelek
Szabó az évek során számos 

kutyaszánhajtó versenyen vett 
részt huskyjaival, a könyvtár 

audióvizuális termének sarkában 
álló szekrényen sorakozó, több-
nyire első és második helyezése-
ket bizonyító oklevelek, kupák 
tanusítják ezt. A csapat 2006-
ban nyert már országos bajnok-
ságot, emellett azonban európai 
szintű megmérettetésen is bizo-
nyított. A négyesfogat kategóri-
ában harminckét csapat közül az 
előkelőnek számító tizenhatodik 
helyezést sikerült elérniük.

– Az utóbbi két évben kény-
telenek voltunk alábbhagyni a 
versenyzéseket, mivel a 2009–
2010-es szezonban az addig 
nagy sikereket elérő vezérkutyá-
im kiöregedtek, a tavaly pedig 
két nagyon erős fiatal kutyát, 
valamint azoknak anyját is el-
vesztettem, balesetek, illetve 
betegség miatt – meséli szomo-
rúan az igazgató.

Szabó azonban bizakodó, 
ugyanis a legutóbbi, Kalibáskőn 
zajlott versenyen sikerült rajthoz 
állni, ahol jó formáról tettek ta-
núbizonyságot a huskyk. Remé-
nyei szerint a következő szezonra 
jó csapattal indulhatnak majd a 
dobogós helyezésekért.

Kutyák a könyvtár mellett
A könyvtár mellett napfür-

dőző kutyák érkezésünkre önfe-
ledt játékba kezdenek. Miközben 
Inuvikot Szabó ölébe veszi, szo-
morúan meséli, hogy a 2005-ös 
árvíz idején is éppen itt tartotta 
pár kutyáját, akiket elvitt a víz, a 
kicsik sajnos majdnem mind oda-
vesztek, a nagyoknak azonban si-
került megmenekülni.

– A művelődési ház felé tar-
tottunk éppen, felmérni a károkat 
és a három kutya ott szaladt velem 
szembe – emlékezik vissza Szabó, 
a sokak életében mély nyomot ha-
gyó 2005-ös árvízre.

Mint ismeretes, a Székelyföldi 
Legendáriumot övező hatalmas 
érdeklődésre reagálva, könyv-
ben is kiadják a legendákat. 
Fazakas Szabolcs ötletgazda el-
mondta, jelenleg már az utolsó 
simításokat végzik a Székely-
földi Legendárium könyvválto-
zatán, így legkésőbb jövő hét 
végén kézbe vehetik az igényes 
kötetet az érdeklődők.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Már az üzletekkel kötik 
a szerződéseket a kötet 
terjesztése kapcsán. A 

könyvet az Infopressnél nyomtat-
ják ki: a legutóbbi híradásunk óta 
kibővült egy legendával a kötet, így 
155 történet kap helyet a 224 színes 
oldalon. Tízezer példányban nyom-
tatják ki, már kétezret előre megren-

deltek belőlük. Megjelenése után a 
Hargita megyei tanítóknak egy-egy 
példányt osztanak ki, amelyhez egy 
térképet is mellékelnek. 

– Készítünk egy diákkönyv-
jelzőt is, amelyet felmutatva tíz 
százalékos kedvezményben része-
sülnek a vásárlók. Idősebb olva-

sóink a nyugdíjas szövetségeken 
keresztül szerezhetnek kedvezmé-
nyeket. Már Budapestre, Debre-
cenbe is kaptunk meghívásokat 

könyvbemutatókra. Magyaror-
szág mellett rengetegen rendeltek 
Amerikából, Ausztráliából, sőt 
még Tajvánból is – részletezte 
Fazakas Szabolcs. 

Kudelász Nóbel, a legendák 
írója, több mint egy éve dolgozik 
a tartalmon, amelyet interneten 
már eddig is olvashattak az ér-
deklődők. A legendákat Sebes-
tyén Klára és dr. Szakács István 
Péter lektorálta. Fazakas hozzá-
tette, hogy a kötet megjelené-
sének függvényében szervezik 
meg a székelyudvarhelyi könyv-
bemutatót. A kötetet majd ro-
mán és angol nyelven is kiadják. 
Fazakas szerint a kiadvány méltó 
kultúrdiplomatája lesz Székely-
földnek. Az érdeklődők jelent-
kezhetnek az info@legendarium.
ro email címen, valamint a legen-
dárium Facebook-oldalán.
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SZABó KároLy hoBBIjA

A huskybolond könyvtárigazgató

KöNyvBeN A SZéKeLy MoNdAvILág

Jövő héten megjelenik a legendárium-kötet

Szabó Károly és legifjabb kedvence, Inuvik. A kis husky jól érzi magát gazdája társaságában fotó: balázs attila

Százötvenöt monda, kétszázhuszonnégy színes oldalon. Tízezer példányban nyomtatják ki a kötetet 

Magazin



Továbbra is aktualitással bír a 
Madarasi-Hargita villamosítá-
sának kérdése, hiszen nap mint 
nap rengeteg ember megfordul 
a népszerű sípályákon. Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke szerint a tisztázat-
lan birtokviszonyok akadályoz-
zák a villamosítást, hiszen már 
régóta megvan a beruházáshoz 
szükséges pénz. A törvény elő-
írja, hogy szükséges egy erdé-
szeti hivatal engedélye, viszont 
a letarolt erdők és az ellopott 
fák miatt egyetlen erdészet 
sem vállalja a területek admi-
nisztrálását.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Akadozik a fejlesztés a bir-
tokviszonyok miatt, noha 
több mint egy éve megvan 

már a pénz. Nincs olyan erdészeti 
hivatal, amely az érintett területe-
kért, az ellopott erdőkért vállalná 
a felelősséget. A törvény előírja, 
hogy egy érintett erdészeti hivatal-
nak szükséges a láttamozása, vázol-
ta lapunknak Borboly Csaba.

– A megoldás tisztázódott: a 
szentegyháziak kellene, hogy ki-
adják a területeket megőrzésre, 
mivel nem lehet hagyni, hogy bár-
ki kénye kedve szerint lopja a fát. 
A területek birtokleveleit a pre-
fektusi hivatal újra kiadja, hogy a 
tulajdonosokat lehessen azonosí-
tani. Jelenleg folyik a cécó, mivel 
a térségben érintett erdészetek 
nem akarják felvállalni az erdők 
őrzését, ezért politikai nyomással 
próbálkozunk. A probléma keze-
lésének érdekében megpróbáljuk 
bevonni az állami erdészetet is, 
habár az nem lesz könnyű. Ha ők 
kiállítják a papírokat, a villamos-
sági vállalat azonnal nekifoghat a 
munkálatoknak – mondta Hargi-
ta Megye Tanácsának elnöke. 

Véleménye szerint a panzió-
sok is hathatnának lehetőségeik-
hez mérten a erdészetekre, hiszen 
nekik semmibe sem kerülne a ve-
zetékes áram beszerelése. Kovács 
Artúr, az Electrica Rt. Hargita 
megyei kirendeltségének vezetője 
is megerősítette lapunknak, hogy 
csupán egy erdészet engedélye 

hiányzik, és azonnal nekilátnak 
dolgozni. 

Cătălin Mutica, a csíkszeredai 
erdészeti hivatal igazgatója (ha-
bár nem az ő adminisztrálásuk 
alá tartozik) a kialakult probléma 
kapcsán elmondta, hogy rendkí-
vül bonyolult a kérdés, mivel sen-
ki sem akarja magára vállalni az 
ügyet. Minden területtulajdonos-
sal külön szerződést kellene kötni 
annak érdekében, hogy a hálóza-
tot kitudják építeni a Madarasi-
Hargitán.

Burus Mária-Ella, Szentegyháza 
polgármestere kérdésünkre kifejtet-
te, hogy erdészetek szempontjából 
minden érintett terület amolyan 
senki földje. – Az engedélyeket meg-
adtunk, hiszen mindenkinek jó len-
ne az áram bevezetése. Rengeteget 
módosítottak, mert minden vezeté-
ket a földben szeretnének kivezetni. 

Az a baj, hogy egyetlen erdészet sem 
akarja elfogadni a területeket a hatal-
mas káosz miatt. A magánterülete-
ket senki sem őrzi: tudni kell, hogy 
sok helyen lelopták a fát, már nem 
lenne amit megkárosítani a munká-
latok során. Papíron erdős területek-
ként szerepelnek, így az építkezéshez 
külön engedély szükséges. Rengeteg 
befolyásos ember megpróbálkozott 
ezzel az üggyel, de hiába – nyilatkoz-
ta Burus Mária-Ella. 

A panzióvezetők nem 
hisznek az ígéreteknek
A Madarasi-Hargitán meg-

sokszorozódott a vendéglátó egy-
ségek száma, az utóbbi években 
több mint tíz létesült. Öt sípálya 
működik, amelyeknek nagy az 
áramigényük, főleg a felvonók és 
a hóágyúk miatt. A megkérde-
zett panzió- és menedékház-tu-

lajdonosok már nem hisznek az 
ígérgetéseknek, ők nap mint nap 
kénytelenek a dízelmotorral mű-
ködő generátorokkal fedezni vil-
lanyáram-szükségletüket.

Pethő Attila, a Pethő Panzió 
vezetője nem kívánt számadatok-
ba bocsátkozni, de, mint mondta, 
rengeteg üzemanyagot kénytelen 
elfogyasztani a panzió működte-
téséhez. 

– A vendégeink nem éreznek 
hátrányt, hiszen a generátorok 
éjjel-nappal működnek. Anyagi 
és gyakorlati szempontból sok-
kal jobb lenne a vezetékes áram, 
hiszen naponta fel kell töltenünk 
üzemanyaggal a generátorok tartá-
lyait. Rengeteg az ígéret: szerintem 
az egészből egyelőre nem lesz sem-
mi – nyilatkozta Pethő Attila. 

Kenyeres Emőke, a Súgó Pan-
zió adminisztrátora elmondta, 

változó a fogyasztás, de átlagban 
óránként hat liter üzemanyagra 
van szükség. 

– Ehhez még hozzájön a kar-
bantartás, az üzemanyag szállítása, 
belső áramingadozások. Nagyon 
nehézkes így az infrastruktúra hiá-
nyában. Ha bevezetnék az áramot, 
sokkal több, más jellegű fejlesz-
tésekkel tudnánk foglalkozni. Az 
ígéretekből nem tudunk megélni: 
hiszem, ha látom, hogy itt áram 
lesz valaha – nyilatkozta Kenyeres.

Szabó Zoltán, a 21 Gramm 
ház működtetője elmondta, 
hogy négyóránként töltenie kell 
a generátorokat. Szerinte is jóval 
civilizáltabb lenne, ha minden a 
hálózati árammal működne. El-
mondta, vannak olyan panziósok, 
akik szerint a Hargita jelenlegi 
természetességét meg kellene 
őrizni, vezetékes áram nélkül.

neM Tudni, Mikor lesz árAM A MAdArAsi-HArgiTán

Birtokviszonyok akadályozzák a villamosítást
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> Új városházi honlap. Új honlapja 
van Székelyudvarhely Polgármesteri Hi-
vatalának. Mint korábban jeleztük, a régi, 
igencsak elavult városházi honlap több 
okból is megérett a cserére – ezt az illeté-
kesek is tudták, sőt dolgoztak is a helyzet 
javításán.

A napokban már korszerűbb, mutató-
sabb, és tartalmában is naprakész honlap-
pal rukkolt elő a polgármesteri hivatal. Az 
oldalon új menüpontok is megjelentek: 
a városházával kapcsolatos híreket olvas-
hatunk, illetve a gazdaságra, az intézmé-
nyekre, a civil szférára vonatkozó részeket 
is frissítették, sőt megjelent egy Dolgaink 

menüpont is, ahová a polgármesteri hivatal 
havilapjának tartalma kerül majd fel. 

A polgármester főoldali köszöntőjében 
többek között megemlíti, hogy az oldal 
egyszerű városismertetőként is szolgál: be-
mutatják a polgármesteri hivatal és önkor-
mányzat tevékenységét, intézményeinek 
munkájába nyerhetünk betekintést, illetve 
a város gazdasági, kulturális és  sportéletét 
is figyelemmel követhetjük. 

„Bízom benne, hogy eredményesen ve-
szik igénybe az itt elérhető információkat, 
útbaigazításokat”, közli a polgármester. Az 
oldal, amely három nyelven (magyar, román, 
angol) böngészhető, mint megtudtuk – fo-

lyamatos feltöltés alatt áll, emiatt még szá-
mos menüpontja nem teljes, illetve minden 
funkciója még nem működik. (M. L. F.)

> Túljelentkezés a step by step osz-
tályba. A Hargita Megyei Tanfelügyelőség 
adatai szerint az ősztől Székelyudvarhelyen 
tizennégy előkészítő osztály indul az új tan-
ügyi törvénynek megfelelően. Ebből egy a 
Benedek Elek Gimnáziumban, melynek a 
Zsibongó Napközi Otthon ad otthont.

Székelyudvarhely tanügyi történetében 
első ízben 2007 őszén indult step by step 
osztály huszonnégy gyerekkel a Benedek 
Elek Gimnáziumban. A gyermekközpon-

túságra, a személyre szabott módszerek 
használatára hangsúlyt fektető, modern 
képzési formának azóta is töretlen a nép-
szerűsége a szülők körében. Ez az előkészítő 
osztály esetében is érződik, adataink szerint 
harmincöt szülő szeretné, ha gyereke az új 
tanévben step by step módszerrel készülne 
az iskolakezdésre, az alternatív rendszerű 
csoportban azonban csak huszonöt gye-
rek számára van hely. A prioritási sorrend 
a pedagógusok gyerekeit, az árvákat és fél-
árvákat, illetve azokat a gyerekeket része-
síti előnyben, akik testvérei az iskola elemi 
osztályainak tanulói. Az iratkozás március 
5-én kezdődik.hí
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Borús kilátások. A hegytetőn továbbra is a generátorokra támaszkodnak fotó: balázs attila
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Legtöbbször saját zsebbőL keLL fedezni a károkat

Autókat tört össze, kéményeket döntött le az olvadó hó

A tetőről lezúduló hó által megrongált autóját mutatja egy csíkszeredai férfi. Rosszkor, rossz helyen fotó: balázs árpád

jelentős – néhány száz lejtől ez-
resekre rúgó – anyagi károkat 
okozott a tetőkről lezúduló hó 
az elmúlt napokban városszer-
te. Lapunk úgy tudja, súlyosabb 
személyi sérülés nem történt, de 
behorpadt motorháztetők, betört 
szélvédők, leomlott kémények 
javítását, helyreállítását kényte-
lenek kifizetni a kárvallottak. a 
polgármesteri hivatal városellen-
őrzési osztálya azzal érvel, a hó 
letakarítása az épületek tetejéről 
túl veszélyes és túl költséges 
lenne – így az esetek többségére 
egy körültekintően megkötött biz-
tosítás jelenthet – jelentett volna 
– megoldást. azt már kevesebben 
tudják, hogy adott feltételek mel-
lett a lakószövetségektől is kárté-
rítést lehet kérni. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Szélvédők, karosszéria-elemek, 
néhány esetben pedig kémé-
nyek látták kárát az olvadás 

következtében a tetőkről lezúduló 
hónak az elmúlt napokban Csíksze-
redában. 

– Ezeknél az eseteknél tehetetle-
nek vagyunk, az autótulajdonosok, 
a lakók maradnak az okozott kár-
ral, amelyek orvoslásában egyedül 
a biztosító segíthet – közölte Veress 
Csaba. A városellenőrzési osztály 
irodavezetője megkeresésünkre ki-
fejtette: a tetőkről lezúduló hó olyan 
előre nem látható károkat okoz, 
amelyeket „sajnos nem lehet meg-
előzni azzal, hogy valakit felkülde-
nek a tetőre, hogy leverje onnan a 
havat. Ez kockázatos, balesetveszé-
lyes feladat, ami városszinten anyagi 
szempontok miatt nem kivitelezhe-
tő. Ha valaki mégis felmenne a tetőt 
takarítani, számolnia kell azzal, hogy 
ő sérül meg, vagy éppen kárt okoz a 
hó leverésével”. Veress azt mondta, a 
tetőkről aláhulló hótömbök okozta 
károkat így nem is tartják különö-
sebben számon, bár azt megjegyez-
te, személyi sérülésekről nekik nincs 
tudomásuk. 

„Egy esetről tudunk, amikor a 
tizedik emeletről lezúduló hó meg-
rongálta egy cég tetőszerkezetét, 
valamint reklámpannóját. A lakó, 
akinek a födött teraszáról zúdult le 
a kárt okozó hó, levelet írt a városve-
zetésnek, amelyben beismeri, hogy 
tisztában van az okozott kárral, és 
megoldást keres ennek a sajnálatos 
helyzetnek az orvoslására” – fejtette 
ki az irodavezető.

tetőszerkezetek 
rongálódtak meg
A Fenyő utca egyik tömbházán 

két kéményt is lesodort a hó. A 
négyemeletes társasház egyik lakó-
ja úgy számolt be erről: dübörgő 
zajra lettek figyelmesek, majd azt 
látták, hogy tégladarabok zuhan-
nak a hóval együtt. „Felhordtam 
a szárítóba az épen maradt téglák 
egy részét, valamint a pléhből ké-
szült burkolatot. Már volt példa 
beázásra a lakásban, most azonban 
fokozottan fennáll ennek veszélye 
az olvadás és a megrongálódott 

tető miatt” – mondta. A tömbház 
cserepekkel födött tetején egy na-
pig valóban méretes lyuk tátongott 
a leomlott kémény helyén. Tegnap 
délután már intézkedett a lakószö-
vetség, ideiglenes megoldásként 
néhány lakó befödte a rést. 

– Szerencsére nem sérült meg 
senki, mivel a tömbház hátsó, jár-
da nélküli oldalán zúdult le a hó 
a kéménnyel együtt. Átmenetileg 
befödtük a lyukat, a kéményt csak 
akkor lehet majd újraépíteni, ha 
jobb idő lesz, ugyanis ehhez na-
gyobb helyen meg kell bontani a 
tetőszerkezetet. Ennek költségeit 
majd a lakók kell megoldják a saját 
zsebükből – mondta el kérdésünkre 
az érintett lakószövetség gondnoka. 
Megjegyezte, a tömbház tetőszerke-
zetét 3 évvel ezelőtt újították fel. A 
Tudor negyedben egyébként több, 
a tömbházak közötti kis utcán spár-
gát, drótot húztak ki keresztben az 
ott lakók, hogy jelezzék a járókelők-
nek: bármikor hótömbök zuhan-
hatnak le a tetőkről. 

az autókat 
sem kímélte a hó
Főként autótulajdonosok lát-

ták kárát az olvadásnak, behor-
padt motorháztetők, betört ab-
lakok javításával kell számolniuk 
azoknak, akik „rosszkor, rossz he-
lyen” parkolták le gépkocsijukat. 

„Szombat délben a szomszé-
domtól tudtam meg, hogy pár 
perccel korábban a négyemeletes 
tömbházunk tetejéről lezúduló 
hó betörte az autóm szélvédő-
jét. Ő, az én esetemből tanulva, 
azonnal máshová vitte a kocsiját, 
pedig mindketten szabályosan, 
az utcafronttal párhuzamosan, a 
tömbháztól legalább 5 méterre 
parkoltunk. Azt gondoltuk, ilyen 
messze nem fut le a hó – mondta 
el lapunknak P. Levente. A Kalász 
negyedi Tető utcában lakó olva-
sónk hozzátette, mivel a gépko-
csiján nem volt teljes körű bizto-
sítás, egyelőre tanácstalan, hogy 
a szélvédőcserével járó közel 500 
lejes költség megtérítéséért kihez 

forduljon. „Nem érzem hibásnak 
magam, a kár viszont mégiscsak 
az enyém. Nap mint nap más is 
ugyanott parkol, velük is éppúgy 
megtörténhetett volna. Nyári 
szélvihar idején megúsztam a le-
hulló tetőcserepeket, most nem 
úsztam meg az olvadást” – tette 
hozzá bosszúsan. 

Egy másik, a Lendület sétá-
nyon lakó autótulajdonos va-
lamivel nyugodtabban mutatta 
Dacia Logan típusú autójának 
betört szélvédőjét. „Szerencsére 
Full Casco-biztosítást kötöttem 
rá, így megtérül a kár, azonban a 
kedvezményt így is el fogom ve-
szíteni” – részletezte kilátásait.

„Nálunk jelenség volt a hét-
végén, hogy az autótulajdonosok 
a lakónegyeden kívül keresték a 
parkolóhelyet, attól félve, hogy 
kárt okoz járművükben a tetőről 
lezúduló hó” – számolt be egy 
Jégpálya negyedi olvasónk.

kártérítést lehet kérni
A 2003/400-as kormányha-

tározat 23-as cikkelye kimondja, 
hogy a tulajdonosoknak köte-
lességük karbantartani javaikat, 
és ebbe beletartoznak a háztetők 
is. Minden olyan kár, ami emiatt 
keletkezik, a tulajdonost terheli, 
jelen esetben a lakószövetségeket, 
magánházaknál pedig a lakókat. 
Aki balesetet szenved, az adott kö-
rülmények mellett pert indíthat a 
lakószövetség ellen, amelynek tár-
gya polgári felelősségre vonás lesz, 
illetve a kárvallott kártérítést kér-
het – részletezte lapunknak Sükös 
Imola ügyvéd. Egy másik megkér-
dezett jogi szakértő is megerősítet-
te: a tetőkről lezúduló, a parkoló 
autókban kárt tevő hó miatt perbe 
hívható a lakószövetség, de erre 
csak akkor érdemes gondolni, ha 
a károsult szabályos helyen, sza-
bályosan parkolta le a járművét. 
Ilyenkor érdemes helyszíni fényké-
peket készíteni, illetve olyan tanút 
keresni, aki igazolni tudja a baleset 
körülményeit.

Megkapta az ajánlatokat Csík-
szereda önkormányzata a tömb-
házak idei hőszigetelési tervei-
nek elkészítésére. a nyertes cé-
get két héten belül nevezik meg.

T. A. 

Lezárult a tömbházak hőszi-
getelési terveinek elkészí-
tését célzó kiírás, amelyre 

összesen 6 cég jelentkezett. 
– Tegnap bontottuk fel az aján-

latokat tartalmazó borítékokat. Az 
ajánlattevők között két olyan cég 
van, amelyek a tavalyi év folyamán 
is részt vettek a kiírásban – mond-

ta el lapunknak Szőke Domokos 
alpolgármester. Ez a két cég a ma-
rosvásárhelyi Arch Pin, valamint a 
jászvásári I.I.I.I. Invest. A kiírásra 
jelentkezett továbbá a temesvári 
Dosetimpex, a bukaresti IPCT 
Instalaţii, a kolozsvári Expert Instal 
Construct, valamint a nagybányai 
Taffo is. 

A benyújtott ajánlatokat vár-
hatóan 10-15 napon belül bírál-
ják el, a nyertes céggel szerződést 
köt az önkormányzat, ezt a ter-
vek elkészítése követi, emellett 
pedig megtörténik a hőszigete-
lésre váró tömbházak állapotá-

nak felmérése is – részletezte az 
elöljáró. 

Mint már arról korábban be-
számoltunk, a hőszigetelési mun-
kálatok terveire kiírt közbeszerzési 
eljárás feltételeit kifogásolva idén 
óvást nyújtott be egy cég, és ennek 
következtében a kiírást fel kellett 
függeszteni. Az Óvásokat Elbí-
ráló Országos Bizottság azonban 
elutasította a fellebbezést, így az 
ütemterv szerint folytatódhatott a 
program e szakasza. Azt még nem 
tudni, hogy idén mekkora összeget 
kap a város a kormánytól a hőszi-
getelési program költségeinek fi-

nanszírozására, az alpolgármester 
azonban elmondta, hogyha leg-
alább 8 millió lejes keretet biztosí-

tana a kormány, abból mindegyik, 
a 2012-es kiírásban szereplő tömb-
házat le lehetne szigetelni.

Megvannak az ajánLatok a hőszigeteLés terveinek eLkészítésére

Hat cég jelentkezett

Folytatódik a hőszigetelési program. 8 millió lej kellene a kormánytól fotó: balázs árpád / archív
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Szakorvosok, laboratóriumok, lát
szerészetek, szállítási vállalatok 
– egyre bővül azoknak a köre, 
akik partnerként bekapcsolód
nak a Gyulafehérvári Caritas 
programjába, amely a szakor
vosi ellátáshoz való hozzáférést 
biztosítja olyan személyek szá
mára, akiknek ez másképp nem 
adatna meg. Sebestyén Lázár, a 
betegközvetítő szolgálat koordi
nátora azt mondta, nem megol
dott esetszámokban mérik a si
kert, hanem siker minden egyes 
megoldott eset. 

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

Asegítségnyújtás nem föl
tétlenül pénzkérdés, sok 
esetben már azzal is lehet 

segíteni valakin, ha észrevesszük, 
hogy segítségre szorul – vallja 
Sebestyén Lázár, a Caritas beteg
közvetítő szolgálatának koordi
nátora. A szolgálat lényege, hogy 
megszervezik és lebonyolítják 
azoknak a betegeknek a szakor
voshoz való eljutását, akik vagy 
pénzhiány miatt, vagy azért, mert 
idősek, nincs segítségük vagy ép
pen nagy távolságra laknak a vá
rostól, nem jutnak el vizsgálatra. 

Úttörő szolgálat
A szolgálat elindításának előz

ményeként még 2010ben ké
szíttetett a Caritas egy felmérést 
Hargita, Maros és Kovászna me
gyében, és ez igazolta, hogy van 
egy rétege a lakosságnak, amely 
az említett okok miatt nem éri el 

a szakorvosi szolgáltatásokat. En
nek a problémának a megoldásá
ra próbált kitalálni a Caritas egy 
keretet – szűz terepen mozogva, 
hiszen ehhez hasonló szolgálat 
nincs sem Magyarországon, sem 
a még nyugatabbra lévő orszá
gokban, így nincs, amit lemásol
ni. Tehát nulláról indulva kellett 
kitalálni, kiépíteni és működtetni 
egy rendszert. 

– Novemberben indultunk, de 
miközben már működünk, még 
mindig épülő fázisban vagyunk – 
mondja Sebestyén Lázár. Ő volt 
az, aki a felmérés adatai alapján 
meghatározta, hogy milyen szak
orvosok bevonására van szükség, 

rendelőről rendelőre járt, és fel
kérte egyenként a szakembereket, 
hogy legyenek a Caritas partnerei, 
vállalják fel, hogy azokat a betege
ket, akiket a szolgálaton keresztül 
juttatnak el hozzájuk, ingyen 
megvizsgálják, kezelik. 

Szállítás, szállás, 
vizsgálat megoldva
Sebestyén Lázár azt mondja, 

ritkán kapott elutasító választ a 
felkeresett szakorvosoktól. Né
hányan, akik nem vállalták ezt a 
munkát, a túlterheltségre hivat
koztak, de a többség pozitívan 
állt az ötlet mellé: mint mondták, 
maguk is ismerték már azt a jelen

séget, hogy nagyon sok esetben 
betegek azért kerülnek igen elő
rehaladott állapotban hozzájuk, 
mert nem volt, aki segítse őket 
abban, hogy idejében orvoshoz 
jussanak. 

Mostanra már 80 szakorvos 
partnere a Caritasnak a három 
megyében, ez városonként 812 
orvost jelent, ám folyamatosan 
csatlakoznak újak is, hisz a kört az 
igények függvényében bővítik. 

Ahhoz, hogy a betegek szak
orvosi ellátásban részesüljenek, 
nem csak szakorvosra van szük
ség, hiszen valamilyen módon 
ezek a betegek el is kell jussanak 
a rendelőbe. A három megyében 
immár kilenc személyszállítással 
foglalkozó vállalat támogatja in
gyenjeggyel azokat a betegeket, 
akik nem tudják az utazásukat 
kifizetni, de partnerei által már 
szálláshelyeket is tud biztosítani 
a szolgálat azoknak, akik egyegy 
kivizsgálás miatt egy napnál hosz
szabb időt kell töltsenek valame
lyik városban. Két laboratórium 
is csatlakozott a kezdeményezés
hez, ahol szükség esetén elvégzik 
a szolgálat által felkarolt személy 
laboratóriumi vizsgálatait, és lát
szerészet is szerepel már a partne
rek jegyzékén.

Várják a bejelentéseket
– Megvan az alap, folyama

tosan kapjuk a felkéréseket, mi 
pedig közvetítjük a betegeket a 
partner szakemberek felé – állítja 
Sebestyén Lázár. Mesél is néhány, 
általuk már megoldott esetről: 

egy iskola egészségügyi asszisz
tense hívta fel a figyelmüket egy 
gyerekre, aki látásproblémákkal 
küszködött, de nem volt szem
üvege. Számára ingyenesen elvé
gezte a vizsgálatot a szolgálattal 
partnerségben álló szemorvos, 
aki mindjárt ötdioptriás szem
üveget írt fel a gyereknek, ezt a 
partner látszerészet ingyen elké
szítette, ezáltal pedig a gyerek 
számára kinyílt a világ. A Caritas 
otthongondozói szolgálatának 
egyik munkatársa azt jelezte: 
van egy ápolt, akinek egyik lábát 
már előzőleg amputálni kellett, 
ép végtagján pedig a sebe egyre 
rosszabbodott. Egy csíkszeredai 
sebész szakorvos megműtötte, 
a beteg lábát így sikerült meg
menteni. Vagy említhető az a 
személy, aki hat éve nem jutott el 
kardiológushoz – most elvitték, 
megkapta az új kezelést, és jól 
érzi magát.  

– Nekünk ez is eredmény, még 
ha nem is látványos – mondja Se
bestyén Lázár. Ő úgy látja, sok a 
reményvesztett ember, aki magá
tól el sem indul, mert azt mondja, 
nincs neki arra pénze, ereje, hogy 
szakorvoshoz menjen. A beteg
közvetítő szolgálatnál viszont 
nincsenek annyian, hogy minden 
segítségre szoruló személyt ész
revegyenek, ezért kérik, hogy aki 
tud a közelében ilyen betegről, 
hívja a 0732–830040es telefon
számot, és a Caritas betegközvetí
tő szolgálata megpróbál segíteni 
abban, hogy az illető szakorvosi 
ellátásban részesüljön. 

JöVőre iS marad a ronGyoS, réGi

Kevés pénz jut új tankönyvekre

BeteGközVetítő SzoLGáLat

A segítségnyújtás nem föltétlenül anyagiak kérdése

hargitanépe

Sebestyén Lázár, a betegközvetítő szolgálat koordinátora. Kapcsolatban fotÓ: jánossy alíz

a következő tanévben is csu
pán az első osztályosok kapnak 
új tankönyveket, az általános 
iskola felső tagozatosai csak 
azokból a tantárgyakból re
mélhetnek új könyveket, ame
lyekből dolgozatot írnak. az 
iskolaelőkészítő osztályosok
ról egyelőre szó sincs, ha tan
könyvrendelésről beszélünk.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Országos szinten megha
tározták a következő 
tan évre szóló tankönyv

rendelés anyagi keretét. E szerint 
17 255 000 lejt költenek arra, 
hogy a következő tanévre új tan
könyveket biztosítsanak a diákok
nak. Ebből 275 280 lej jut Hargita 
megyének, ami alig több a tavaly 
ugyanilyen célra szánt összegnél. 
„A különbség legfeljebb az inflá
ciót fedi, több új tankönyvet nem 
tudunk biztosítani a gyerekeknek, 
mint tavaly” – közölte Waczel Fe
renc, a tanfelügyelőség tankönyv

elosztásért felelős szakembere. Ta
valy egyébként 255 886 lej jutott 
Hargita megyének arra, hogy az 
elhasználódott tankönyvek egy 
részét újakra cserélje. A vallás 
tankönyv kivételével teljesen új 
könyveket kaptak az első osztá
lyosok, a többi elemi osztályban 
pedig a főbb tantárgyak tanköny
veit cserélték ki. Új magyar nyelv 
és irodalom tankönyvet kaptak az 
általános iskola felső tagozatosai. 
Idén szintén az első osztályosok
nak jut teljesen új garnitúra, a fel
ső tagozatosoknak pedig legalább 
azokból a tantárgyakból szeret
nék kicserélni a tankönyveit, ame
lyekből dolgozatot írnak, tehát a 
román, magyar és matematika 
könyveket.

„Évek óta nem rendeltünk ide
gennyelvkönyveket” – mondja 
Waczel Ferenc, ezért reményked
nek abban, hogy legalább VII. és 
VIII. osztályban ki tudják cserélni 
a könyvek egy részét. 

A minisztérium meghatározta 
azokat a tankönyveket, amelyek

ből újranyomást lehet igényelni. 
Ezek között nem szerepelnek 
azok, amelyeket tavaly fordítot
tak le román nyelvből, és adtak ki. 
A legtöbb, jelenleg használt tan
könyvet a kilencvenes években 
adták ki, azóta csak újranyomják 
őket, minden változtatás, aktuali
zálás nélkül. A legújabb tanköny
veket is 2006ban írták. 

Bár jövő héten kezdődik az 
iskolaelőkészítő osztályokba való 
beiratkozás, szó sem esik arról, 
hogy a hatéveseknek is tankönyve
ket biztosítana az oktatási minisz
térium. Sem tanterv, sem könyvek 
nincsenek még, így az előkészítő 
osztályok szóba sem jöhetnek a 
tankönyvrendelés során.

Késett ebben a tanévben a har
madik osztályosok román nyelv 
és irodalom tankönyve is. Tanév 
elején nem volt még könyv, a szál
lítmány ugyanis csak decemberben 
érkezett meg a tanfelügyelőségre. 
Az iskolák többsége a második fél
év elejére kapta meg a könyveket, és 
akkor osztotta szét a gyerekeknek. Maradnak a régi tankönyvek. Alig nőtt a cserére biztosított keret  fotÓ: balázs árpád



tani, a CFR Rt.-nél az már megtör-
tént, s következnek a szénbányászati 
országos kereskedelmi társaságok, a 
Román Posta Rt.stb.

Hargita megyében az 
országos átlagszint felett
A hivatalos statisztikai adatok 

tükrében megállapítható, hogy me-
gyénkben januárban a munkanélkü-
liségi ráta növekedési üteme az or-
szágos átlag fölött volt. Íme a szám-
adatok: január végén a nyilvántartás-
ban 9795 munkanélküli szerepelt, 
630-cal több, mint 2011 decembere 
végén. A munkanélküliségi ráta 
ugyanakkor elérte a 6,75 százalékot, 
a megelőző hónapi 6,35 százalék-
kal szemben. A segélyben részesülő 
munkanélküliek száma 3686 volt 
(564-gyel több, mint 2011 decem-
berében). A területi megoszlás tekin-
tetében igen eltérő a helyzet: a városi 
települések közül a legjelentősebb a 
munkanélküliség Tusnádfürdőn (a 
munkanélküliségi ráta meghaladja 
a 9 százalékot) és Szentegyházán 
(közel 7 százalékos), a legalacso-
nyabb Borszéken (2 százalék alatt) 
és Balánbányán (2,5 százalék körül); 
vidéken vannak olyan községek, 
amelyek esetében igen aggasztó az 
arányszám, meghaladva a 15 százalé-
kot, például Siménfalván, Derzsben, 
Tusnádon, Kányádon, Kozmáson 
és Románandrásfalván. A maga ne-
mében aggasztónak nevezhető az 
is, hogy a nyilvántartott munkanél-
külieknek 21 százalékát teszik ki az 
50. életévet meghaladó személyek, 
az abba az életkor-kategóriába tarto-

zók, akik elhelyezkedési esélyei köz-
ismerten minimálisak... Amúgy a 
munkanélküliségi arányszám újabb 
növekedése várható, ugyanis két cég 
ebben a hónapban 70 alkalmazottja 
elbocsátását helyezte kilátásba.

„Jól kereső” 
munkanélküliek
Az Országos Munkaerő-elhe-

lyezési Ügynökség adatai szerint or-
szágos viszonylatban 25 olyan mun-
kanélküli van, akinek havi segélye  
kvantuma meghaladja a 2130 lejt. 
Szinte hihetetlen, de ez van. Ami 
nem is jellemző, csupán arról van 
szó, hogy ezeknek a jelenlegi mun-
kanélkülieknek olyan „előéletük” 

van, amelyek révén és összhangban 
a vonatkozó jogszabály (az utólag 
módosított és kiegészített 2002/76-
os törvény) előírásaival, ez megilleti 
őket. Magyarán: a munkanélkülivé 
válást megelőző periódusok során je-
lentős számú szolgálati évet halmoz-
tak fel, s ugyanakkor bérszintjeik is 
jóval az átlagos felettiek voltak. Ha 
szabad ezt a kifejezést használnunk, 
akkor az ország legjobban fizetett 
munkanélkülije egy marosvásárhe-
lyi lakhelyű egykori cégmenedzser, 
aki 12 hónapon át havi 12 212 lejes 
munkanélküli segélyben részesül, őt 
követi egy brassói egykori kereske-
delmi igazgató, aki havi segélyének 
kvantuma 4580 lej, egy bukaresti 
volt vezérigazgató pedig havi 4057 
lejes segélyt kap. Továbbá 9 olyan 
munkanélküli szerepel a nyilvántar-
tásban, akik havi munkanélküli segé-
lye 3000–4000 lej között mozog és 
14 olyan, akik 2130–2900 lej között 
van. A már említett 25 munanélküli 
közül érdekes módon 3 Maros me-
gyei és ugyancsak 3 Brassó megyei, 
a legtöbb, szám szerint 13 bukaresti 
(beleértve Ilfov megyét is), ami vi-
szont nem véletlen, hisz közismerten 
a fővárosban a legnagyobb az átlag-
bér, illetve ott van a legtöbb magas 
fizetésű funkció is...

Hargita megyében a legna-
gyobb kvantumú segély havi 1308 
lej, s abban egy egykor elektro-
mechanikusi funkciót betöltő 
személy részesül. A szomszédos 
Kovászna megyében a „rekord” 
1381 lej, s abban egy volt osztály-
vezető részesül.

Beleszól a népszámlálás?
Több mint valószínűsíthető, 

hogy a végleges népszámlálási ada-
toknak kihatásuk lesz a foglalkoz-
tatási, a munkanélküliségi mutatók 
alakulására is. Pontosabban azok 
arányszintjeire vonatkozóan. Igen, 
mert módosul(t) a munkaképes, 
az aktív, a foglalkoztatott lakosság-
szám, azaz bizonyos százalékban 
kifejezett mutatók viszonyítási 
alapja. Így például a feltételezések 
szerint az ország aktív lakosságának 
száma mintegy 1 millió fővel csök-
kent, csökkenhetett. Amennyiben 
a végleges adatok is megerősítik a 
népszámlálási „jelzésértékű”, ideig-
lenes adatokat, akkor például Har-
gita megyében is automatikusan 
megemelked(het)ik a munkanél-
küliségi ráta.
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a Hargita megyei városok közül

tartanak számon a megyében 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 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival közli, hogy 2012. 
március 20-án 12.30 órakor Gyergyószentmiklós, Kár-
pátok utca 3. szám  alatt árverés útján eladásra kerül 
az adós ANGI IMPORT-EXPORT Kft. (fiskális lak-
helye: Gyergyószentmiklós, Virág negyed bl.43/G/13, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 15118471) 
tulajdonát képező következő ingóságok:

 RENAULT FURGON haszonjármű, gyártási év 
2008, rendszáma HR 09 ANG – 23 200 lej
 reNaUlt megaNe személygépkocsi, gyártási év 
2005, rendszáma HR 08 ANG – 12 250 lej
 ÖSSZESEN: 35 450 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 folyószámlára 
(bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; 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 sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők 
által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy 
nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen 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.

hargitanépe

Az ország „legjobban fi
zetett” munkanélküli
je egy marosvásárhelyi 
lak helyű egykori cég
me nedzser, aki 12 hó
napon át havi 12 212 
lejes munkanélküli 
se gélyben részesült, 
őt kö veti egy brassói 
egykori kereskedelmi 
igazgató, aki havi se
gélyének kvantuma 
4580 lej, egy bukaresti 
volt vezérigazgató pe
dig havi 4057 lejes se
gélyt kap

Gazdaság

> Megadóztatnák a megmunkálat
lan földet. Stelian Fuia mezőgazdasági 
miniszter támogatja a parlagon hagyott 
termőföldek megadózását. „Egymillió 
hektár megmunkálatlan termőföldet sze-
retnénk a termelésbe állítani a többletadó-
zással. Dolgozunk a jogszabálytervezeten 
és meglátjuk, hogyan fogadtatjuk el, sür-
gősségi kormányrendelet formájában vagy 
a parlamentben” – nyilatkozta Fuia. A 
tárcavezető reméli, hogy két héten belül a 
kormány asztalára kerül a jogszabály. Fuia 
szerint a megműveletlen termőföld felüle-
te országosan a néhány évvel ezelőtti 2,5-3 
millió hektárról tavaly egy millió hektár 

alá csökkent. A miniszter még elmondta, 
hogy a kormány idei terveiben nem szere-

pel az élelmiszerek áfájának csökkentése, 
mert a jelenlegi gazdasági helyzetben nem 

lehet szó adóengedményről. A legutóbbi 
hasonló tájékoztatón az akkori miniszter, 
Valeriu Tabără, azt nyilatkozta, hogy az 
élelmiszerek áfáját 24 százalékról 10 száza-
lék alá kellene csökkenteni, az intézkedés 
következtében csökkenhetne az élelmi-
szerek ára, és kevesebb lenne az adócsalás. 
„Nem mondhatjuk egyfelől, hogy csök-
kentjük az áfát és másfelől megemeljük 
a fizetéseket, a nyugdíjakat. A gazdasági 
helyzet alakulásának függvényében tár-
gyalunk majd erről a témáról. Tabără úr is 
azt mondta, hogy jó lenne, de nem mond-
ta sem azt, hogy mikor, sem azt, hogy mi-
ként” – emlékeztetett Stelian Fuia.hí
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tani, a CFR Rt.-nél az már megtör-
tént, s következnek a szénbányászati 
országos kereskedelmi társaságok, a 
Román Posta Rt.stb.

Hargita megyében az 
országos átlagszint felett
A hivatalos statisztikai adatok 

tükrében megállapítható, hogy me-
gyénkben januárban a munkanélkü-
liségi ráta növekedési üteme az or-
szágos átlag fölött volt. Íme a szám-
adatok: január végén a nyilvántartás-
ban 9795 munkanélküli szerepelt, 
630-cal több, mint 2011 decembere 
végén. A munkanélküliségi ráta 
ugyanakkor elérte a 6,75 százalékot, 
a megelőző hónapi 6,35 százalék-
kal szemben. A segélyben részesülő 
munkanélküliek száma 3686 volt 
(564-gyel több, mint 2011 decem-
berében). A területi megoszlás tekin-
tetében igen eltérő a helyzet: a városi 
települések közül a legjelentősebb a 
munkanélküliség Tusnádfürdőn (a 
munkanélküliségi ráta meghaladja 
a 9 százalékot) és Szentegyházán 
(közel 7 százalékos), a legalacso-
nyabb Borszéken (2 százalék alatt) 
és Balánbányán (2,5 százalék körül); 
vidéken vannak olyan községek, 
amelyek esetében igen aggasztó az 
arányszám, meghaladva a 15 százalé-
kot, például Siménfalván, Derzsben, 
Tusnádon, Kányádon, Kozmáson 
és Románandrásfalván. A maga ne-
mében aggasztónak nevezhető az 
is, hogy a nyilvántartott munkanél-
külieknek 21 százalékát teszik ki az 
50. életévet meghaladó személyek, 
az abba az életkor-kategóriába tarto-

zók, akik elhelyezkedési esélyei köz-
ismerten minimálisak... Amúgy a 
munkanélküliségi arányszám újabb 
növekedése várható, ugyanis két cég 
ebben a hónapban 70 alkalmazottja 
elbocsátását helyezte kilátásba.

„Jól kereső” 
munkanélküliek
Az Országos Munkaerő-elhe-

lyezési Ügynökség adatai szerint or-
szágos viszonylatban 25 olyan mun-
kanélküli van, akinek havi segélye  
kvantuma meghaladja a 2130 lejt. 
Szinte hihetetlen, de ez van. Ami 
nem is jellemző, csupán arról van 
szó, hogy ezeknek a jelenlegi mun-
kanélkülieknek olyan „előéletük” 

van, amelyek révén és összhangban 
a vonatkozó jogszabály (az utólag 
módosított és kiegészített 2002/76-
os törvény) előírásaival, ez megilleti 
őket. Magyarán: a munkanélkülivé 
válást megelőző periódusok során je-
lentős számú szolgálati évet halmoz-
tak fel, s ugyanakkor bérszintjeik is 
jóval az átlagos felettiek voltak. Ha 
szabad ezt a kifejezést használnunk, 
akkor az ország legjobban fizetett 
munkanélkülije egy marosvásárhe-
lyi lakhelyű egykori cégmenedzser, 
aki 12 hónapon át havi 12 212 lejes 
munkanélküli segélyben részesül, őt 
követi egy brassói egykori kereske-
delmi igazgató, aki havi segélyének 
kvantuma 4580 lej, egy bukaresti 
volt vezérigazgató pedig havi 4057 
lejes segélyt kap. Továbbá 9 olyan 
munkanélküli szerepel a nyilvántar-
tásban, akik havi munkanélküli segé-
lye 3000–4000 lej között mozog és 
14 olyan, akik 2130–2900 lej között 
van. A már említett 25 munanélküli 
közül érdekes módon 3 Maros me-
gyei és ugyancsak 3 Brassó megyei, 
a legtöbb, szám szerint 13 bukaresti 
(beleértve Ilfov megyét is), ami vi-
szont nem véletlen, hisz közismerten 
a fővárosban a legnagyobb az átlag-
bér, illetve ott van a legtöbb magas 
fizetésű funkció is...

Hargita megyében a legna-
gyobb kvantumú segély havi 1308 
lej, s abban egy egykor elektro-
mechanikusi funkciót betöltő 
személy részesül. A szomszédos 
Kovászna megyében a „rekord” 
1381 lej, s abban egy volt osztály-
vezető részesül.

Beleszól a népszámlálás?
Több mint valószínűsíthető, 

hogy a végleges népszámlálási ada-
toknak kihatásuk lesz a foglalkoz-
tatási, a munkanélküliségi mutatók 
alakulására is. Pontosabban azok 
arányszintjeire vonatkozóan. Igen, 
mert módosul(t) a munkaképes, 
az aktív, a foglalkoztatott lakosság-
szám, azaz bizonyos százalékban 
kifejezett mutatók viszonyítási 
alapja. Így például a feltételezések 
szerint az ország aktív lakosságának 
száma mintegy 1 millió fővel csök-
kent, csökkenhetett. Amennyiben 
a végleges adatok is megerősítik a 
népszámlálási „jelzésértékű”, ideig-
lenes adatokat, akkor például Har-
gita megyében is automatikusan 
megemelked(het)ik a munkanél-
küliségi ráta.
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a Hargita megyei városok közül

tartanak számon a megyében 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 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival közli, hogy 2012. 
március 20-án 12.30 órakor Gyergyószentmiklós, Kár-
pátok utca 3. szám  alatt árverés útján eladásra kerül 
az adós ANGI IMPORT-EXPORT Kft. (fiskális lak-
helye: Gyergyószentmiklós, Virág negyed bl.43/G/13, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 15118471) 
tulajdonát képező következő ingóságok:

 RENAULT FURGON haszonjármű, gyártási év 
2008, rendszáma HR 09 ANG – 23 200 lej
 reNaUlt megaNe személygépkocsi, gyártási év 
2005, rendszáma HR 08 ANG – 12 250 lej
 ÖSSZESEN: 35 450 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 folyószámlára 
(bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; 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 sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők 
által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy 
nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen 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.

hargitanépe

Az ország „legjobban fi
zetett” munkanélküli
je egy marosvásárhelyi 
lak helyű egykori cég
me nedzser, aki 12 hó
napon át havi 12 212 
lejes munkanélküli 
se gélyben részesült, 
őt kö veti egy brassói 
egykori kereskedelmi 
igazgató, aki havi se
gélyének kvantuma 
4580 lej, egy bukaresti 
volt vezérigazgató pe
dig havi 4057 lejes se
gélyt kap

Gazdaság

> Megadóztatnák a megmunkálat
lan földet. Stelian Fuia mezőgazdasági 
miniszter támogatja a parlagon hagyott 
termőföldek megadózását. „Egymillió 
hektár megmunkálatlan termőföldet sze-
retnénk a termelésbe állítani a többletadó-
zással. Dolgozunk a jogszabálytervezeten 
és meglátjuk, hogyan fogadtatjuk el, sür-
gősségi kormányrendelet formájában vagy 
a parlamentben” – nyilatkozta Fuia. A 
tárcavezető reméli, hogy két héten belül a 
kormány asztalára kerül a jogszabály. Fuia 
szerint a megműveletlen termőföld felüle-
te országosan a néhány évvel ezelőtti 2,5-3 
millió hektárról tavaly egy millió hektár 

alá csökkent. A miniszter még elmondta, 
hogy a kormány idei terveiben nem szere-

pel az élelmiszerek áfájának csökkentése, 
mert a jelenlegi gazdasági helyzetben nem 

lehet szó adóengedményről. A legutóbbi 
hasonló tájékoztatón az akkori miniszter, 
Valeriu Tabără, azt nyilatkozta, hogy az 
élelmiszerek áfáját 24 százalékról 10 száza-
lék alá kellene csökkenteni, az intézkedés 
következtében csökkenhetne az élelmi-
szerek ára, és kevesebb lenne az adócsalás. 
„Nem mondhatjuk egyfelől, hogy csök-
kentjük az áfát és másfelől megemeljük 
a fizetéseket, a nyugdíjakat. A gazdasági 
helyzet alakulásának függvényében tár-
gyalunk majd erről a témáról. Tabără úr is 
azt mondta, hogy jó lenne, de nem mond-
ta sem azt, hogy mikor, sem azt, hogy mi-
ként” – emlékeztetett Stelian Fuia.hí
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Miután 2009-ben és 2010-ben 
jelentős visszaesés követke-
zett be a belföldi turisztikai 
tevékenységben, a tavalyi év 
viszonylag eredményesnek bi-
zonyult. Piaci elemzők szerint a 
korábbi visszaesés a gazdasá-
gi, pénzügyi válság, valamint a 
vásárlóerő csökkenésének ro-
vására írható, 2011-ben viszont 
a vendéglátóipar szempontjából 
is javult a helyzet. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az Országos Statisztikai 
Intézet adatai szerint az 
elmúlt esztendőben az 

országban több mint 7 millió 
személyt jegyeztek a turisztikai 
elszállásolási struktúrákban. Ebbe 
belefoglaltatnak mind a hazai, 
mind a külföldi turisták. A meg-
előző évhez viszonyítva növeke-
dés mutatkozott, és ez meglátszik 
a vendégéjszakák számának ala-
kulásában is. Így némileg javult 
a turisztikai szálláshelyek kihasz-
nálási foka is, amely tavaly 16,6 
és 39,2 százalék között mozgott, 
míg 2010-ben 15,4–35 százalék 
között. Ezzel együtt a kihasználási 
mutatók elgondolkodtatók, mert 
azok tükrében arra lehet követ-
keztetni, hogy a jövedelmezőség 
tekintetében gondok akadhattak. 
És akadtak is, ugyanis gyakran ol-
vasni turisztikai egységek eladásá-
ra vonatkozó hirdetéseket. Érde-
kes jelenségként könyvelhetjük el, 
hogy 2010 decembere a megelő-
ző esztendő azonos hónapjához 
viszonyítva, igen eredményesnek 
bizonyult: szinte ugrásszerűen 
megnövekedett az esztendő utol-
só hónapjában a szállodákba, 
panziókba, villákba érkező turis-
ták száma. 

30 százalékkal több turista 
járt Hargita megyében
Hargita megye esetében is ki-

mutatható a turistaforgalom tava-
lyi fellendülése. A hivatalos statisz-
tikai adatok szerint a megyénkbeli 
vendégfogadói struktúrákba ér-
kező turisták száma közel 98 000 
volt, míg 2010-ben  számuk 75 
181, így a növekedési arány elérte 
a 30 százalékot. Az elszállásolási 
helyek megoszlása tekintetében 
érdekesen alakult a statisztika: a 
megyénkbe látogatók 67 százalé-
kát a szállodákban jegyezték, 22 
százalékát pedig a panziókban, 
beleértve az agroturisztikai pan-
ziókat is.  Az előbbiek esetében 
az érkezések száma 47 százalék-
kal növekedett, az utóbbiak ese-
tében pedig 4 százalékkal, vagyis 
továbbra is a szállodák örvendtek 
nagyobb érdeklődésnek, látoga-
tottságnak. Az eltöltött vendég-
éjszakák száma nagyjából hason-
ló tendenciát mutat: a megelőző 
évhez viszonyítva ez a szám 25 
százalékkal nőtt, azon belül a 
szállodák esetében 34 százalék-
kal, a panziók esetében pedig 10 

százalékkal. Az érkezők számát 
összevetve az eltöltött vendégéj-
szakák számával kikövetkeztet-
hető, hogy a turisták kevesebbet 
időztek Hargita megyében, mint 
a megelőző esztendőben: 2010-
ben egy turista átlagosan 2,6 ven-
dégéjszakát töltött megyénkben, 
2011-ben pedig 2,5-öt. 

Megyénk esetében 2010-hez 
viszonyítva javult az elszállásolási 
helyek kihasználási foka is. Míg 
2010-ben ez 12–32,3 százalék 
volt, 2011-ben 12,1–36,9 szá-
zalék. A leggyengébb hónapnak 
február bizonyult, a „leglátoga-
tottabbnak” augusztus. 

A téli turizmus fellendülése 
ugyancsak érződött: míg 2010 
decemberében 5534 turista érke-
zett, az elmúlt év azonos időszaká-
ban számuk 5938-ra emelkedett. 
Ugyanakkor több vendégéjszakát 

is töltöttek el itt, mint 2010 de-
cemberében. Tavaly decemberben 
a szállodákba kevesebb vendég 
érkezett, mint 2010 decemberé-
ben, de többen a panziókba. Míg 
a panziókban megszállók száma 
2010 decemberében 200 volt, a 
tavaly ez 526-ra emelkedett. 2011 
decemberében egy turistára átla-
gosan 3,6 vendégéjszaka jutott, 
míg 2010 decemberében 2,7. 

Az adatok tükrében elmond-
ható, hogy 2011-ben kedvező 
tendencia következett be a me-
gyénkbe érkező turisták számá-
nak tekintetében. A lehetőségek 
azonban távolról sincsenek ki-
használva, mert a szálláshelyek 
kihasználási foka továbbra is ala-
csony, ilyen körülmények között 
pedig azok üzemeltetői számára 
is gondot jelenthet a költségeik 
fedezése. 
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teMatikus rendezvény Madéfalván

Megélni az autonómiát

Tavaszi turisztikai vásár 
a Hungexpón

Diák megyei tanácsosok 
látogatnak a megyeházára

Körkép

Az autonómiát a megelőző nem-
zedék vívta ki, azonban nekünk a 
dolgunk megtartani és élni vele. 
Főként most nehéz, amikor a 
közösség életét nem az olasz 
hatóságok, hanem a Brüsszelből 
diktált játékszabályok is nehezí-
tik. Ez ellen a legjobb módszer, 
ha minél hatékonyabban tudunk 
együtt élni velük – hangzott a 
dél-tiroli ember autonómia-böl-
csessége Madéfalván.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Tilos volt a német nyelv 
használata, a közhivatalok-
ban csak olyan személyek 

foglalhattak el állásokat, akik olasz 
származásúak voltak, a német ajkú 
lakosságot kitelepítették cserebere-
vásár alapon. Innen indult el a harc, 
és jutott oda, hogy a dél-tiroli auto-
nómiát ma már pozitív példaként 
állítják az etnikai feszültségekkel 
küszködő kisrégiók. Egy kis hegyi 
közösség, amely annak idején több-
ször megálljt parancsolt Napóleon-
nak, a sziklái közül meg tudta értet-
ni a világgal, hogy létezik, és ugyan 
kicsi, és csak úgy tud szerves része 
lenni az egészséges olasz nemzetál-
lamnak, hogy megmaradt a kultúrá-
ja, a hagyományos társadalmi struk-
túrája. A nagy megvalósítás a meg-
előző generációké, akik kivívták, az 
autonómia az életben tartása – ami 
nem könnyű feladat – azonban a je-

lené. Kietlen, kőszálakkal tarkított 
vidéken, ahol nem könnyen adja a 
tenyérnyi művelhető föld az áldást 
meg lehetett maradni német ajkú 
dél-tirolinak. A Hargita megyénél 
alig nagyobb kisrégió híres autonó-
miáját, sonkáját, kézműveseit isme-
rik szerte a világon, ami nemcsak 
elvi elismerést jelent, hanem hoz is 
annyit a konyhára, hogy megéljenek 
belőle a lakosok. A megvalósítások-
ról, a jelenről, a jövő félelmeiről tar-
tott előadást Madéfalván Waldner 
Franz, a schlandersi szakközép-
iskola nyugalmazott igazgatója. 
Kiderült, függetlenül attól, hogy 
milyen szelek fújtak a politikában 
nem veszítették szem elöl a szakké-
pesítés fontosságát, az ott kiképzett 
szakemberek ma is világszerte elis-
merésnek örvendenek, a régióban 
a munkanélküliség gyakorlatilag 
nulla. Persze a globalizáció érez-
teti hatását, munkaerő-vándor-
lás van, de ez a mai világ termé-
szetes velejárója. Sokan mégis 
a sziklás szülőföldet választják, 
élettérnek, csak azért mert Dél-
Tiroliak. Az elviek mellett ma 
a gyakorlati szemléltetésre is 
alkalom nyílik. Dél-Tirolból 
érkezett sajtkészítő, mészáros 
mutatja meg a csíkiaknak a ha-
gyományos gazdálkodásban rejlő 
egzisztencia kulcsát, a madéfalvi 
autonómia napok látogatói meg is 
kóstolhatják az ízletes dél-tiroli fi-
nomságokat.

Idén is együtt vesz részt Hargita 
és Kovászna Megye Tanácsa a 
március 1–4. között megtar-

tott Hungexpo Turisztikai Vásáron, 
Budapesten. A két megyei önkor-
mányzati intézmény ezúttal egy 
65 négyzetméteres standon már 
negyedik alkalommal vesz részt 
a vásáron, amelyen a székelyföldi 
vendéglátó-ipari egységek tavaszi 
és nyári ajánlatát, szolgáltatásait 
népszerűsítik. A Székelyföld télen-
nyáron című közös standon Hargi-

ta és Kovászna megye tanácsának 
turisztikai szakemberei mellett öt 
Hargita megyei és egy Kovászna 
megyei kiállító vesz részt. Hargita 
megyéből a Csík-Info  Turisztikai 
Információs Iroda, amely Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatalát képvi-
seli, a csíkszeredai Hunguest Hotel 
Fenyő, a székelyudvarhelyi Küküllő 
Szálló, az ivói Elk Farm Kft., illetve 
a székelyudvarhelyi Septimia Tu-
risztikai Bázis mutatja be ajánlatát a 
magyarországi célközönségnek. 

Újabb állomásához érkezett 
Hargita Megye Tanácsa 
Légy a megye vezetője egy 

napra! című programja: a verseny 
iskolai szakaszának nyertes diákjai 
a csíkszeredai megyeházára látogat-
nak el a mai nap folyamán. Ezek a 
tanulók immár megkapták a diák 
megyei tanácsosi státust, és közülük 

kerül ki a végső győztes, aki a me-
gyei tanács elnöki tisztségét veszi át 
– egy napra. A vendégek találkoz-
nak Borboly Csabával, majd meg-
beszélésen részt vesznek Becze Ist-
ván és Cristinel Glodeanu megyei 
tanácsosokkal, akik a diákok által 
összeállított politikai programról 
konzultálnak. 

TurisTAForgAlMi MuTATók A TAvAlyi évBEn HArgiTA MEgyéBEn

Többen érkeztek, de rövidebb időre
Hétvégén megtelnek a sípályák

A hétvégi turizmus jellemző Hargita megye sípályákkal rendelkező 
üdülőtelepeire, és az is elmondható, hogy inkább a környékről érke-
zők keresik fel a sípályákat. A több napra ide látogató turisták száma 
viszonylag alacsony, és nagy többségük belföldről érkezik.

– Általában 200–300 síző fordul meg egy hétvégén Tus nád-
fürdőn, ennek körülbelül 70 százaléka környékbeli, a többi pedig 
turista, vagyis úgy jön ide, hogy meg is száll valamelyik panzióban. 
Most van az edzőtáborok ideje, így a sportolók és edzőik növelik a 
látogatók számát – mondta el lapunknak Albert Tibor, Tusnádfürdő 
polgármestere.

Tófalvi Ernő, a csíkszeredai polgármesteri hivatal hargitafürdői 
megbízottja is hasonlóan látja a helyzetet a hargitai üdülőtelepen, 
amelyre ebben az időszakban szintén a hétvégi turizmus jellemző. 
– Minden sípályánk működik, hétvégén a panziók több mint 70 
százalékban megtelnek vendégekkel. Ebben a szezonban az időjárási 
körülmények miatt jelentős kiesést tapasztaltunk – jelezte.

Prezsmer Fülöp, a gyimesi régió panzióit egyesítő szervezet el-
nöke azt mondta, arrafelé mostanában egyre kevesebb magyarorszá-
gi vendég fordul meg. – Inkább Moldva térsége az, ahonnan többen 
felkeresnek minket.

Az ünnepek között és a vakáció ideje alatt elfogadható számban 
fordultak meg turisták Homoródfürdőn, mostanra azonban elkerü-
lik az üdülőhelységet, annak ellenére, hogy sípálya is működik. – 
Kevés itt megszálló turistánk van, inkább olyan környékbeliek jön-
nek, akik egy-két órára keresik fel a homoródi sípályát. Idén nagyon 
kevesen jöttek Magyarországról és külföldről, inkább a belföldi tu-
risták számára volt kelendő Homoródfürdő. Sokan úgy jönnek ide, 
hogy előtte bevásárolnak a szupermarketekben, mert így olcsóbban 
jönnek ki. Ez azonban azt eredményezi, hogy a szemetüket nálunk 
hagyják. Volt már rá eset, hogy azzal kopogtak be hozzám: adnék-e 
nekik helyet, ahol sültet tudnának készíteni az előre megvásárolt 
húsból – részletezte lapunknak Benedek Lukács, a Lobogó Panzió 
tulajdonosa. 

Tamás Attila
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Meryl Streep, a Vaslady címsze-
replője kapta a legjobb színész-
nő, valamint Jean Dujardin, A 
némafilmes című alkotás fran-
cia sztárja nyerte el a legjobb 
színész díját a 84. Oscar-díjáta-
dó gálán Los Angelesben helyi 
idő szerint vasárnap este.

Michel Hazanavicius tíz 
kategóriában jelölt The 
Artist című fekete-fehér 

némafilmje vitte haza a legjelentő-
sebb elismeréseket a filmes díjátadón. 
A film öt szobrot kapott: a legjobb 
film, legjobb rendezés, legjobb férfi 
főszereplő (Jean Dujardin), legjobb 
zene és legjobb kosztüm díját zsebel-
te be. A némafilmes című alkotás 83 
éve az első némafilm, amely a legjobb 
film kategóriában elnyerte az Ameri-
kai Filmakadémia díját. (1929-ben a 
Wings című némafilm győzött.) A 
némafilmes sztárja, az első francia, 
aki átvehette a legjobb színésznek 
járó aranyszobrocskát.

Technikai kategóriában Martin 
Scorsese 3D-s alkotása, a Hugo című 

családi dráma győzedelmeskedett a 
legjobb fényképezés, a legjobb vizu-
ális effektek, a legjobb látványterv, 
valamint a legjobb hangkeverés és 
hangvágás kategóriákban.

Az este legnagyobb meglepetése 
volt, hogy a legjobb női főszereplő 
kategóriában nem Viola Davis (A 
segítség) győzedelmeskedett annak 
ellenére, hogy a színészi kamara 
Oscart általában előrejelző díjait ő 
kapta január végén. Helyette Meryl 
Streep-et tüntette ki az Akadémia 
Margaret Thatcher megformálásá-
ért A Vasladyben. A mellékszereplői 
díjak viszont a papírforma szerint 
alakultak: a legjobb férfi melléksze-
replő Christopher Plummer lett, aki 
a Kezdőkben egy idős, meleg apát 
játszik, a legjobb női mellékszereplő 
pedig Octavia Spencer lett A segítség 
öntudatos házvezetőnőjének meg-
formálásáért. Spencer mindössze a 
hatodik fekete színésznő, aki Oscart 
nyert.

A Nader és Simin – Egy elválás 
története nyerte a legjobb idegen 
nyelvű film Oscar-díját helyi idő sze-

rint vasárnap este a Los Angelesben 
megrendezett 84. Oscar-gálán. 
Asgar Farhadi filmje egy házaspár 
válásának történetén keresztül 
érinti a hagyományok, az igazság-
szolgáltatás és a férfi-nő kapcso-
lat témáját a modern Iránban. A 
Nader és Simin az első iráni Os-
car-díjas alkotás. 

Woody Allen megkapta ne-
gyedik Oscarját az Éjfélkor Pá
rizsban forgatókönyvéért, Ale-
xander Payne pedig a másodikat 
az Utódok adaptált forgató-
könyvéért. Animációs film ka-
tegóriában a Rango című Gore 
Verbinski által rendezett western 
környezetben játszódó, felnőt-
teknek is szóló animációja nyert 
aranyszobrocskát.

Meryl Streep és Jean Dujardin. Idén ők alakítottak a legjobban

Felruházott öleb. Sokan hóbortnak vélik, de hasznos a kutyapulóver

NémAfiLm tArOLt Az iDei OscAr-DíJátADóN

Meryl Streep a legnagyobb nyertes
NemcsAk DivAt, hANem OrvOs áLtAL AJáNLOtt keLLék

Kutya hidegben 
kutyapulóver

A díjátadó legnagyobb
 vesztesei

Idén is voltak olyan alkotások, 
amelyeket a bizottság mond-
hatni figyelmen kívül hagyott, 
nem díjazott. A két legnagyobb 
vesztes egyértelműen a Bradd 
Pitt főszereplésével készült 
Pénzcsinálók, valamint Steven 
Spielberg világháborús drámá-
ja a Hadak Útján, egyenként 6 
kategóriában kaptak jelölést, 
amelyeket nem sikerült díjra 
váltaniuk. Említést érdemel 
még a George Clooney fő-
szereplésével készült Utódok, 
amely a hat jelölésből egy ka-
tegóriában kapott elismerést, 
valamint Terrence Mallick 
so kakat megosztó drámája, 
Az Élet Fája, amely három 
nominációval írta be magát az 
Oscar-történelembe.

hargitanépe

kötött, szőrmés, rózsaszín, nor-
végmintás – csak a kutyadivat-
tervezők fantáziája tud határt 
szabni a négylábú kedvencek 
számára gyártott ruhadarabok 
széles választékának. A kutyák 
öltöztetése nem kizárólag hó-
bort, a rendkívül hideg napokon 
egyenesen szükséges – mondja 
az általunk megkérdezett állat-
orvos. 

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

Nagyvárosokban elterjed-
tebb a kutyaöltöztetés 
divatja, ott látni gyakran 

elegáns hölgyeket különböző, 
sokszor nevetséges ruhadarabok-
ba bújtatott ebeket sétáltatni, sőt 
divattervezők, üzletek szakosod-
tak a négylábúaknak szánt hol-
mik megtervezésére, elkészítésére 
és forgalmazására – lassan teljes 
iparága fejlődik ki a sokak által 
csak hóbortnak tekintett kutya-
divatnak. 

mi sem sétálunk 
hálóingben
A kemény fagyok idején Csík-

szereda utcáin is megjelentek a 
kötött pulóverbe bújtatott ebek, s 
bár szemlátomást inkább a funk-
cionalitást, mint a divatot követik 
az állatokra húzott ruhadarabok, 
a többség mégis csodabogárként 
tekint egy-egy felöltöztetett ku-
tyára.

– Ha pulóver nélkül viszik ki 
sétálni a lakásban tartott kutyá-
kat, akkor az annyit tesz, mintha 
a gazdi hálóingesen indulna el a 
csikorgó hidegben – magyarázta 
dr. Balogh Barna állatorvos, aki 
szerint nem divat kérdése a kutyák 
öltöztetése a hideg téli napokon, 
hanem egyenesen szükség. – A la-
kásban plusz 22 Celsius-fok van, 

kint mínusz 20, az már 42 fokos 
hőmérséklet-különbség. Ráadásul 
a bent tartott kutyák nem akkli-
matizálódnak olyan könnyen, így 
gyakran megfáznak, és nem ritka, 
hogy felső légútjaik vagy a vesé-
ik begyulladnak – magyarázta a 
szakember. Állítása szerint min-
den bent tartott kutyát fel kell 
öltöztetni, ha kiviszik sétálni, de 
ez főleg a kis testű, rövid szőrű és 
fiatal egyedek esetében elenged-
hetetlen.

A ruházat mellett érdemes 
figyelni a kutyák tappancsára is: 
séta után ajánlott alaposan meg-
mosni, a só ugyanis, ami az útra 
szórt csúszásgátlókból a kutya 
tappancsával érintkezésbe kerül, 
kimarhatja, kisebesítheti. Akár-
csak a hosszabb szőrű kutyák 
talppárnái közötti, séta után je-
gesre fagyott szőr –  amit ez okból 
érdemes rendszeresen kivágni.

fontos a zsír- 
és fehérjedús táplálék
Az udvaron tartott kutyákra 

is fokozott figyelmet kell fordí-
tani a hideg napokon, számukra 
fontos a meleg étel és naponta 
többször a langyos víz – mondta 
a szakember. Érdemes odafigyel-
ni ebben az időszakban a táplálé-
kukra: állítólag a marha- és juh-
faggyút hasznosítják a legjobban 
az ebek a testhőmérsékletük sza-
bályozásához. Ha tápot esznek, 
abból a jó minőségű, zsírban és 
fehérjében gazdag termék aján-
lott, hiszen a hidegben a kutyák-
nak sok energiára van szükségük, 
hogy ki ne hűljenek. És persze 
fontos a huzatmentes kutyaól, 
benne széna vagy szalma, a be-
járat elé rögzített gumiszőnyeg 
vagy pokróc, hogy a kutya teste 
által termelt meleg ne illanjon el 
könnyen. Vette a subáját, 

és hazaindult

Egy 83 éves román állam-
polgárságú férfi eltűnését 
jelentették be a napokban 

a nagykátai rendőrkapitányságon 
– közölte a Pest megyei rendőr-
főkapitányság adataira hivatkozva 
az Index internetes portál. A be-
jelentő elmondta, hogy édesapját 
Gyergyóalfaluból költöztette Ma-
gyarországra, azonban az idős férfi 
vissza akart menni, ezért egy meleg 
subában útnak indult. 

A rendőrök és a polgárőrök 
elkezdték keresni, végül a Jász-
berényi Mentőkutyás Szolgálat 
segített: megtalálták a szabadban 
alvó férfit, akinek nem lett baja, 
így épségben adták át újra a lá-
nyának. A bácsi egyébként csak 
négy-öt kilométert tehetett meg 
gyalog. Amikor megtalálták, aka-
dozva annyit mondott: csupán 
haza akart menni. A kutatásban 
részt vevő kutyás mentőszolgálat 
elnöke szerint az idős férfi, aki a 
szabad ég alatt aludt, jó fizikai ál-
lapotban volt, látszott rajta, hogy 
hozzászokott a hideg időhöz.



Gyergyószárhegyen rendezték 
meg a múlt hétvégén a vidéki 
általános iskolák számára a me-
gyei lány-kézilabdabajnokságot. 
A megyei szakaszt ezúttal már 
nem Zetelaka, hanem a rendező 
szárhegyiek nyerték meg.

Gyergyószárhegy készül-
het az országos regio-
nális döntőre, miután 

múlt hétvégén megnyerte a vi-
déki általános iskolák lány-ké-
zilabdabajnokság megyei sza-
kaszát. A tornán négy csapat 
képviseltette magát: a házigazda 
Gyergyószárhegy, az elmúlt évek 
bajnoka, Zetealaka, Gyergyóholló 
és Csíkdánfalva. Az elsőséget ha-
talmas fölénnyel a Czimbalmos 
Kozma Árpád által felkészített 
szárhegyi lánycsapat nyerte meg.

A szárhegyi csapatról tudni 
kell, hogy Czimbalmos Kozma 
Árpád már több mint négy éve 
foglalkozik a korosztállyal, illetve 
a lányokkal, akik közül tízen az 
országos ifi III-as országos baj-
nokságban is szerepelnek a Csík-
szeredai VSK (nyolcan), illetve a 
Sepsiszentgyörgyi ISK (ketten) 
színeiben. A testnevelő tanár la-
punknak elmondta: „A lányokat 
hétköznap én készítem fel, majd 
mikor forduló van az országos ifi 
bajnokságban, akkor a csíkiak, 

illetve a sepsiszentgyörgyiek elvi-
szik őket. Az idén három nyolca-
dikos lány van a szárhegyi csapat-
ban, így jövőre is gyakorlatilag ez 
a csapat megmarad.”

A megyei győztes készülhet 
az országos regionális döntőre, 
amelynek szintén a Szárhegy ad 
otthont március 9–10-én. A há-
zigazda megyei győztes mellett 
Kovászna, Brassó, Maros, Szeben, 
Kolozs és Fehér megyék bajnok-
csapatai lesznek jelen, ahonnan 
csak az első helyezett jut majd az 
országos fináléba.

Eredmények: Szárhegy – Hol-
ló 30–9, Holló – Zetelaka 16–3, 
Szárhegy – Holló 24–7, Dán-

falva – Zetelaka 35–4, Szár-
hegy – Zetelaka 38–4, Dánfalva 
– Holló 10–5. A végső sorrend:  
1. Szárhegy, 2. Dánfalva, 3. Holló, 
4. Zetelaka. Különdíjak: leg jobb 
kapus: Márton Andrea (Dánfal-
va); legtechnikásabb játékos: Sán-
dor Eszter (Szárhegy); gólkirály: 
Gábor Bernadette (Szárhegy).

A győztes szárhegyi csapat: 
Sándor Eszter, Sándor Krisztina, 
Szabó Klára, Gáspár Ágnes, Gábor 
Bernadette, Csergő Barbara, Angi 
Hortenzia, Portik Tímea, Pál Eri-
ka, Oláh Izabella, Nagy Karola, 
Barabás Andrea, Szász Anita, Ör-
dög Andrea. Edző: Czimbalmos 
Kozma Árpád. 

Sport
Szárhegy a regionális döntőben Több minT 1700 lAbdArúGóT érinT A meGyében

Kötelező balesetbiztosítás
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> Jégkorong, U18. Két mérkőzést 
rendeztek tegnap a hazai U18-as baj-
nokságból, ma egy találkozóra kerül 
sor. Eredmények: Galaci Dunărea – 
Steaua 1–2; ISK–HSC Csíkszereda – 
Gyergyószentmiklósi ISK 9–1.

> Jégkorong, felnőtt bajnokság. A se-
lejtezőcsoportban vasárnap este a Brassói 
Corona Fenestela 68 idegen környezetben 
győzte le a Steaua csapatát. Eredmény: 
Steaua – Corona Fenestela 68 0–5 /Barinka 
(1., 34., 52.), Antal (9.), Borsos (18.)/.  
A mai műsor: Steaua – Dunărea (19), Brassó 
– Gyergyószentmiklósi Progym (19).

> Magyar pontvadászatok. A hét 
végén elkezdődik a magyar ifjúsági baj-
nokság elődöntőjének sorozata, mely-
ben érdekelt az ISK–HSC Csíkszereda 
csapata is. A Gál Sándor által edzett 
csíki hokisok a Vasas ellen játszanak, a 
párharc az egyik fél harmadik sikeréig 
zajlik, minden találkozóra Budapesten 
kerül sor. Az ISK–HSC – Vasas közötti 
találkozókat csütörtökön 19, szombaton 
20.30, hétfőn pedig 19 órától játsszák, 
amennyiben szükséges, akkor március 
6-án és 8-án lesznek még meccsek. A 
másik párharcban a Sapa Fehérvár AV19 
a MAC Budapesttel vív. 

Magyarországi túrán tartózkodik az 
ISK–HSC serdülőcsapata, amely a középsza-
kaszban érdekelt. A Keresztes Ottó és Geréb 
István által edzett csapat egy hete 1–0-ra nyert 
a Sapa Fehérvár AV19 B ellen (a gólszerző 
Karda), szerdán pedig 4–3 arányban győzött 
a Vasas ellen (gólok: Kovács 2, Karda 2). Pén-
teken a csíkiak 2–1-es vereséget szenvedtek a 
MAC Budapesttől (a csíki gólt Iszlay lőtte), 
egy nappal később pedig az UTE győzött le 
5–4-re (a csíki gólszerzők: Karda 2, Iszlay 2).

Az Antal Károly által irányított ISK–
HSC kölyökcsapata túljutott a selejtező 
csoporton, miután pénteken 3–1-re nyert 
a MAC Budapest ellen (a csíki gólszerzők: 

Mihály, Búzás, Márton R.), a két gárda má-
sodik meccsét a versenybíróság 5–0-ra a 
csíkszeredaiak javára írta, így 2–0-s összesí-
téssel az ISK–HSC jutott tovább. A másik 
két párharcot a Sapa Fehérvár AV19 (a Dab.
Docler ellen) és az UTE–Stars (a Debrece-
ni HK ellen) nyerte.

A Györgypál Tamás és Barta Csaba által 
edzett kölyökcsapat március 1. és 8. között 
lesz magyarországi portyán, az ISK–HSC a 
nyolc nap alatt a Debreceni HK-val kétszer, 
az Újpesttel, az Újpest B-vel, a MAC Buda-
pesttel, a Sapa Fehérvár AV19-cel és a Sapa 
Fehérvár AV19 B-vel egy-egy alkalommal 
mérkőzik meg.hí
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biztosítás érték / lej

Haláleset 3000

Haláleset balesetben 5000

Balesetből származó permanens mozgáskorlátozottság 5000

Kórházban eltöltött napok 20

A kórházi kezelést követő lábadozás napi juttatása 20

Gipszpólyában töltött napok utáni juttatás 20

Sebészeti beavatkozás 2500

Éves juttatás 40

Egyéb előnyök
1. A biztosítás a világ bármely részén érvényes.
2. A biztosítást orvosi vizsga nélkül is érvényes.

A megyei szakasz győztese a gyergyószárhegyi lánycsapat

érvénybe lépteti a Hargita megyei 
labdarúgó egyesület a román 
Labdarúgó-szövetség Szervezé-
si és működési szabályzatának 
40.1/i passzusát, miszerint minden 
leigazolt sportoló köteles baleset-
biztosítást kötni. Ez hátrányosan 
érintheti azokat a klubokat, ame-
lyeknek több leigazolt labdarúgója 
van, például a Csíkszeredai VSK-t 
és az FC Székelyudvarhelyt.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

AHargita Megyei Labdarúgó 
Egyesület (HMLE) a 2012-
es évtől kezdve a Román 

Labdarúgó-szövetség Szervezési és 
Működési Szabályzatának (ROAF) 
40.1/i határozatával egyetemben kö-
telezővé teszi minden leigazolt lab-
darúgó részére a balesetbiztosítást.

A HMLE elnöke, Tamás Zoltán 
jövő hét elején köti meg a szerződést 
a Generali Biztosítótársasággal. A 
HMLE elnöke lapunknak kifej-
tette: „Több mint 1700 leigazolt 
labdarúgó van a megyében. Tudva, 
hogy a klubok nehéz helyzetben 
vannak, a Generalival próbáltunk 
előnyös szerződést kötni. Ez szerint 
egy labdarúgó egy évben 40 lejt kell 
befizessen négy részletben, tehát 10-
10 lejeket. Az első részletet március 
10-én, a másodikat május 10-én, a 
harmadikat augusztus 20-án, míg az 
utolsót október 10-én kell kifizetni. 
A határozat kötelező érvényű. Ame-
lyik labdarúgó nem köt biztosítást, 
az nem kapja meg az éves játékenge-
délyt. Tudjuk, hogy lesznek gondok, 
de mindenki meg kell értse, hogy ez 
a labdarúgók érdekeit is szolgálja. A 
HMLE a szerződéskötéskor a leiga-
zolt sportolók egynegyede után elő-
zetesen fizet.”

Ez a balesetbiztosítás a megyé-
ben működő két legnagyobb klubot 
érinti a leghátrányosabban, éspedig 
a Csíkszeredai VSK-t, illetve az FC 
Székelyudvarhelyt. Az előbbi klub-
nál több mint 200 focistával dolgoz-
nak, míg utóbbinál közel kétszázzal. 
A két klub esetében évente közel, ha 
nem több mint 10 000 lejes többlet-
kiadást jelenthet.

A Csíkszeredai VSK labdarúgó 
szakosztályának elnöke Szondy Zol-
tán lapunknak kifejtette: ők már ko-
rábban is gondolkodtak azon, hogy 
kössenek biztosítást a labdarúgók 
után, ám anyagilag nem lehetett ki-
vitelezni, és nem is érte volna meg. 
„A biztosítás helyett a klubunknál 
az volt az alapelv, hogy amely spor-
toló a pályán szenvedett el sérülést, 
annak minden kórházi költségét 
álltuk, ha igényelte. Az említett bal-
esetbiztosítás még új számunkra, így 
érdemben nem tudok erről beszélni. 
Valamilyen megoldást biztosan talá-
lunk erre, de hogy milyen formában, 
azt még nem tudom.”

Dusinszky Zoltán, az FC Szé-
kelyudvarhely trénere sokkal drasz-
tikusabban látja a kialakuló helyze-
tet. „Valószínűsíthető, hogy a biz-
tosítás kötelezővé tételével több 
klub is megszűnik. Ez számunkra 
óriási éves többletköltséget jelent. 
Még nem tudjuk, hogy milyen 
formában fogjuk ezt a problémát 
megoldani. Le kell üljünk, és át 
kell beszéljük. Szerintem két meg-
oldás van: vagy a szülők teszik ki, 
vagy a szülők a klubbal közösen 
50-50 százalékos megosztásban. 
De az biztos, hogy a klubunk nem 
tudja a teljes összeget kifizetni. To-
vábbá meg kell nézzük, hogy más 
megyékben, hogyan oldják meg 
ezt a problémát”.

Alcsíki labdarúgó-bajnokság. Csíkszentkirályon rendezték meg a hétvégén a alcsíki vidéki ál-
talános iskolák (5–8. osztályosok) labdarúgó-bajnokságát. Portik Helga testnevelő tanár 10 csapatot hí-
vott meg, de végül négy jelentkezett: Csíkszentkirály, Csíkszentmárton, Csíkbánkfalva és Csíkmenaság. 
Eredmények: Szentkirály – Szentmárton 7–0, Bánkfalva – Menaság 5–0, Szentmárton – Bánkfalva 1–6, 
Szentkirály – Menaság 5–0, Szentmárton – Menaság 1–2, Szentkirály – Bánkfalva 4–1. A végeredmény:  
1. Szentkirály (edző: Portik Helga), 2. Bánkfalva (Csíszer Ilon), 3. Menaság (Bilibók Péter), 4. Szentmárton 
(Ábrahám Lajos). Különdíjak: leg jobb kapus: Méhes Tamás (Szentmárton), gólkirály: Gergely Alpár, 
Gábor Norbert (mindketten Szentkirály). A győztes szentkirályiak képviselik Alcsíkot a megyei bajnok-
ságban, amelyet március 9-én rendeznek Korondon.



lakás
ELADÓ Székelyudvarhelyen, a Rá

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

ELADÓ jó állapotban lévő, közpon
ti fekvésű tömbházlakás 2 szobával, 
manzárdszobával és pincével. Telefon: 
0742–294650, 0745–167127. (21206)

telek

VÁSÁROLNÉK 5 hektár vagy 
ennél nagyobb legelőt/kaszalót, ren
dezett iratokkal, Hargita megyében.
Telefon: 0721–895895.

jármű
ELADÓ 1996os évjáratú Lada Ni

va 4x4es, beíratva, jó állapotban. Te
lefon: 0745–199423. (21388)

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)

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

vegyes
ELADÓK nagy testű belga, magyar 

tarka és kaliforniai egyéves bak nyulak. 
Telefon: 0740–033744, Szentegyháza.

ELADÓ feketeribizliszörp. Telefon: 
0720–545423.

ELADÓK tejhűtők, inox kannák 
fejőgéphez, pulzátorok, 4es nap
sugaras rendsodró, 2,5 mes vető
gép, szénafelfúvó, kalapácsmalom, 
4 tonnás ladewagen, napsugaras 
rendsodrók, 4es, 5ös, 6os, 2es 
eke kistraktorra, gabonafelfúvó, 
185os körkasza. Telefon: 0723–
705300.

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

ELADÓ négy munkahengeres, há
rom hengeres MF homlokrakodós trak
tor, váltóeke, trágyalészippantó, szal
maszéna prés, kultivátor, permetező, 
műtrágyaszóró. Beszámítok bükk tűzi
fát. Telefon: 0758–898989.

ELADÓK keletfríz juhok báránnyal, a 
világ legjobb tejelő juhai. Napi akár 2 liter 
tejet is adnak. Telefon: 0748–103311.

ELADÓ BMVolvo S280 kombájn, 
valamint hármas kis eke. Telefon: 
0720–926806. (21349)

ELADÓK Aroalkatrészek A–Zig, vala
mint 650 x 16os gumik felnistől szekérre. 
CSERE is érdekel. Telefon: 0266–331750.

elveszett
ELVESZETT a HR–03–HGN rend

számtábla a Gyimesekben. Meg
találóját kérem szépen, hívjon a 
0749–246846os telefonszámon. Kö
szönöm.

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík

szeredában március folyamán a 
Kreativ Kontir Kft. szervezésében. Te

lefon: 0721–605266.

szolgáltatás
Kertészmérnök kora tavaszi met

szést, koronaalakítást VÁLLAL. Tele
fon: 0745–793877, Székelyudvarhely.

2 éves periodikus ellenőrzés! 
Biztonsága érdekében forduljon az 
INSTHARhoz! 2 éves periodikus ka
zánellenőrzés, valamint működtetési 
engedélyeztetés – 60 lej; gázvezeték 
2 éves ellenőrzése – 50 lej. Elérhető
ségeink: INSTHAR Rt., Márton Áron u. 
21. szám, Csík szereda. Telefon: 0266–
371785, 0745–380499. (21217)

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL
LALJUK garanciával (14 év tapasztalat), 
helyszíni kiszállással, minden színben. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 

Rendelje meg időben húsvéti son
káját. Ezenkívül friss mangalicatermé
kek eladók: angolszalonna, császár
szalonna, füstölt szalonna, házikolbász 
és csülök. Érdeklődni és rendelni a 
0744–519433as telefonszámon.

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau
tók), kishaszongépjárművek megvá
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

Csíki, hagyományos székely kapu 
kivitelezését VÁLLALOM A–Zig, akár 
saját anyagból is. Ár megegyezés sze
rint. Telefon: 0742–343937.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszöne
tet mindazoknak, akik

ANDRÁS KÁROLY

temetésén részt vettek és mély fáj
dalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család. (21389)

részvétnyilvánítás

A Hargita Megyei Tanfelügyelő
ség munkaközössége mély megren
düléssel értesült kollégánk,

FODOR SÁNDOR,
történelem, társadalomtudományok, 

földrajz szakos szaktanfelügyelő 

hirtelen bekövetkezett haláláról. 
Tiszteltük és szerettük őt, megbe
csüléssel követtük munkáját. Szá
munkra is döbbenetes, megrázkód
tató korai halála. Őszinte részvétünk 
családjának, fájdalmuk enyhülését, 
vigasztalást kívánunk nekik. 

megemlékezés

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.

Fájó szívvel emlékezünk 1992. 
február 28ra,

SZABÓ JÓZSEF

halálának 20. évfordulóján. Nyugodjál 
csendesen! Szerető családja. (21353)

Hirdetések2012. február 28., kedd  | 13. oldal 

A Ditró Közbirtokosság Igazgatótanácsa
meghívja a tagsága 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, ugyan-
akkor iratkozás a 2011-es évi osztalék felvételének időpontjára.

Azok a tagok, akik bankszámlaszámmal rendelkeznek, nem kell 
előjegyeztessék magukat, ezt jelezvén a beléptetéskor.

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

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a Secotrans-Ind Kft. (Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 242., Har-
gita megye, J19/375/2003, RO15401671) jogi felszámolói minőségében 
nyílt kikiáltásos árverés révén eladja az adós tulajdonába tarozó alábbi 
javakat:
 1203-as kotrógép, 24 tonna, gyártási év 1997 – értéke 45 000 lej;
 P802-es kotrógép, 16,5 tonna, gyártási év 1991 – értéke 35 000 lej;
 Fadroma homlokrakodó, 2 m3 tartállyal, gyártási év 1991 
– értéke 25 000 lej.
Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2012. 

március 8-án 11 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség 
sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) a javak nyílt kikiáltásos árverés 
útján történő eladását. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek 
letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát legalább egy 
órával a kezdés előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén, a 0266–310940-es  
és a 0744–362148-as telefonszámokon vagy a 0266–317373-as faxszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
Győrfi András: 0744–391537, 
Jakab Zoltán: 0743–643995, 
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva: 
Székely Csilla – 0740–701932, 
Zetelaka: 

Szőcs Éva – 0740–423858, 
Székelykeresztúr: 
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825, 
András Ildikó – 0735–882976, 

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 19, 
54, 105 és 204 lej

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

535600, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY

NÉV: .................................................................................................................................................................
CÍM: .................................................................................................................................................................
TELEFONSZÁM: ..........................................................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 20 szó): ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el vagy hozza be irodánkba, 
a Kossuth Lajos utca 10. szám alá, és egy alkalommal ingyen megjelentetjük apróhirdetését!

ÉrvÉnyes 2012. Február 29-ig



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 tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, déd-
mama, anyós, anyatárs, testvér és szomszéd,

KRISTÁLY ILONA
szül. Ferencz

életének 88. évében, február 24-én csendesen visszaadta lel két Teremtő-
jének. Drága ha lot tunk földi maradványait ma 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai temetőben a római katolikus szertartás szerint. 
Rész vét nyilvánítást a temetés előtt 1 órával fogadunk. A 6 he tes engesztelő 
szentmise 2012. április 13-án, pénteken 18.30 órakor lesz a Kalász negyedi 
Szent Ágos ton- tem plomban. Fájdalommal búcsúznak szeretteid. Nyugodjál 
békében, az Úr Jézus szent nevében!

elhalálozás



Hargita megye a jégkorong fellegvára

A leigazolt hokisok egynegyede 
Csíkszeredában játszik

14. oldal |  2012. február 28., Keddhargitanépe Sport

mindig is jégkorongfellegvár-
nak számított Hargita megye, 
az évek során itt folyt a leg-
nagyobb utánpótlásképzés. 
a 2011/2012-es idényben a 
román jégkorongszövetség 
(rjSZ) adatai szerint mintegy 
ezerkétszáz leigazolt jégkoron-
gozó van az országban, ennek 
több mint fele Hargita megyei 
csapatoknál játszik. még ér-
dekesebb, hogy háromszázan, 
azaz az országban leigazolt jég-
korongozók egynegyede csík-
szeredai csapatoknál játszik.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Nem csupán legenda, ha-
nem számadatokkal alá-
támasztott tény, hogy 

Hargita megye a hazai jégko-
rongozás fellegvára. Az országos 
bajnokságokban részt vevő csa-
patok majdnem felét megyebeli 
gárdák teszik ki, a leigazolt spor-
tolók több mint fele is Hargita 
megyében játszik. Csíkszereda is 
kiemelkedik a többi város közül 
e téren, hiszen a leigazolt hokisok 
egynegyede a megyeszékhely va-
lamelyik korosztályos csapatában 
játszik. Gyergyószentmiklós is az 
élen jár e statisztikában: a Békény-
parti városban mintegy kétszáz 

hokist tartanak nyilván, a Csíki- 
és a Gyergyói-medence falvaiban 
150 leigazolt hokis van.

Csapatok
Két felnőtt és öt utánpótlás 

korosztályú bajnokságot rendez 
az RJSZ a 2011/2012-es idény-
ben, amelyekben összesen 57 
csapat érdekelt. A pontvadásza-
tokban 26 Hargita megyei csapat 
található, ebből 12 csíkszeredai, 
nyolc gyergyószentmiklósi, kettő 
a Gyergyói-medence egyik közsé-
géből, négy pedig a Csíki-meden-
ce községeiből kerül ki.

Brassó három csapattal vesz 
részt a bajnokságokban, Kovászna 
megyének négy csapata van, a két 
megye pedig egy korosztályban 
közös csapatot indított, Marosvá-
sárhelynek pedig egy gárdája van 
a hazai pontvadászatokban. Tehát 
az 57 csapatból 35 Erdélyben te-
vékenykedik, a mintegy 1200 le-
igazolt hokisból az adatok alapján 
850 erdélyi alakulatoknál játszik.

a romániai csapatok
Felnőtt (8): HSC Csíkszere-

da, Gyergyószentmiklósi Progym, 
Brassói Corona Fenestela 68, Bu-
karesti Steaua, Galaci Dunărea, 
Bukaresti Sportul Studenţesc, 
ISK–HSC Csíkszereda Farm, 

Steaua Rangers 2. (A két farm-
csapat csak az alapszakaszban volt 
érdekelt.)

Nők (2): Csíkszeredai Sport-
klub, Triumf–ISK Bukarest.

U18 (4): ISK–HSC Csíksze-
reda, Steaua, Dunărea, Gyergyó-
szentmiklósi ISK.

U16 (6): ISK–HSC, Gyer-
gyói ISK, Bukaresti ISK 6, CSM 
Suceava, Bukaresti Husky, Bras-
sói Corona–HC Bikák Kézdi-
vásárhely.

U14 (7): ISK–HSC I., ISK–
HSC II., Gyergyói ISK, Corona, 
AMHG Bukarest, Dunărea, 
Olimpia Ploieşti.

U12 (13): ISK–HSC I., ISK–
HSC II., Gyergyócsomafalvi 
ISK–Délhegy, Sepsiszentgyörgyi 
Királypingvinek HC Fenestela 
68, Csíkkarcfalvi HC Madicsa 
(vissza vonult a bajnokságból), 
Gyer gyószentmiklósi ISK–Pro-
gym, Kézdivásárhelyi HC Bikák–
KSE, Brassói CT Mircea Cristea, 
Dunărea, Triumf, Bukaresti 
Şoimii, Husky, Ice Magic Buzău.

U10 (17): Dunărea, Şoimii, 
Triumf, Corona, Csíkszeredai Sport-
klub I., Sportklub II., Gyergyói ISK 
1, Gyergyói ISK 2, Gyergyói ISK 3, 
Kézdivásárhelyi KSE, Királypingvi-
nek, Csíkszent imrei Sasok, Csíkszere-
dai ISK, Délhegy, Csíkszentdomokosi 
Már ton Áron, HC Madicsa, Maros-
vásárhelyi HC Maros.

Pályák
Romániában jelenleg hét fö-

dött műjégpálya áll a hokisok 
rendelkezésére, ebből három 
Hargita megyében van (Csíksze-
reda, Gyergyószentmiklós, Csík-
karcfalva), de négy található 
Erdélyben (plusz egy a brassói). 
Két műjégpálya van épülőben, 
Kézdivásárhelyen és Marosvásár-
helyen befejezés előtt állnak a 
létesítmények, ugyanakkor Sepsi-
szentgyörgyön van szándék arra, 
hogy a csíkkarcfalvi mintájára 
idén elkezdjék egy műjégpálya 
építését.

hirdetéseK

Gyergyó – Csíkszereda mérkőzés az ifjúsági bajnokságban. Félezren leigazolt hokistája van a két városnak fotű: balázs árpád

Az ország egyik legmodernebb műjégpályája Csíkkarcfalván található fotó: tamás attila

Udvarhelyszék új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.
Tel.: 0733–553014

hargitanépe 



Napról napra
szabadidő

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515. Ügyfélszolgálat: Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0266–215270

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a 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:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Jótékonysági bál
Jótékonysági farsangi bált tartanak ma 

este a székelyudvarhelyi Orion étterem-
ben a tavaly ősszel balesetet szenvedett 
kápolnásfalusi Kele Márk megsegítésére. A 
bál teljes bevételét a kis Márknak ajánlják 
fel a szervezők.

3D-s mozifilm
Ma este hat órakor az Utazás a Föld kö-

zéppontja felé című filmet vetítik 3D-ben 
a Relax Caffe Club 3D mozitermében 
(Székelyudvarhely, Solymossy utca 1. 
szám).

Előadás
Pénteken délután hat órától ismét 

rendhagyó tanórára várják a fiatalokat a 
székelyudvarhelyi Face Tea Houseban, ahol 
arra keresik a választ, hogy hová tűnik a 
zsebpénz. Az előadó Bolyai Csaba-Zoltán, 
aki elismert pénzügyi szakemberek elméle-
teivel, tanácsaival várja az érdeklődőket.

Táncelőadás
Pénteken este hét órakor ismét az ud-

varhelyi művelődési ház színpadán látható 
az Udvarhely Táncműhely kísérleti jellegű 
produkciója, a Lenyomat. A kortárstánc-
előadást a társulat két táncosa, Albert Éva 
és Pál Levente rendezte.

Színház
Hétfőn este hét órától a Daniel Keyes Vi-

rágot Algernonnak című regényéből készült 
monodrámával várja a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház a nagyérdeműt. 
Az előadást stúdiótérben, szabadelőadás-
ként tekinthetik meg az érdeklődök.

Kabaré
A közönség kérésére jövő szombaton, 

azaz március 10-én este hét órától újra 
színpadra lép a Hahota Színtársulat Nya-
kig pácban című, nagysikerű zenés kaba-
ré-előadásával. Helyszín: a városi műve-
lődési ház.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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ma

Kedd
Az év 59. napja, az év végéig hátralevő 

napok száma 307. Napnyugta ma 18.02-
kor, napkelte holnap 6.56-kor. 

Isten éltesse
Elemér és Oszvald nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat.

Névmagyarázat
A vitás eredetű Elemér jelentése ismeret-

len. A német eredetű Oszvald jelentése istenség 
és hatalom. 

Február 28-án történt 
1785. Erdélyben kivégezték Ion Cloşcát 

és Nicolae Horeát, az előző évben kirob-
bant parasztfelkelés vezetőit. 

Február 28-án született 
1533. Michel Montaigne francia író, 

moralista, pedagógus 
1663. Thomas Newcomen angol ko-

vácsmester, feltaláló 
1883. Somlay Artúr kétszeres Kossuth-

díjas színész, kiváló művész 
1913. Vincente Minnelli Oscar-díjas, 

olasz származású amerikai filmrendező 
1941. Pauer Gyula Kossuth- és Mun-

kácsy-díjas szobrász, díszlet- és jelmezter-
vező, performer 

Február 28-án halt meg 
1852. Beszédes József vízépítő mérnök, 

akadémikus 
1993. Brusati Franco Oscar-díjas olasz 

filmrendező 

projektmenedzsment-képzés

Projektmenedzsment-képzést szervez az 
Edutech Consulting Kft. (Manager proiect 
– cod COR: 242101). A képzés március 
2–11. között zajlik Csíkszeredában. Jelent-
kezni lehet még a mai nap folyamán. Továb-
bi információk: www.edutechconsulting.
ro, telefon: 0740–367023, e-mail: office@
edutechconsul ting.ro. A helyek száma kor-
látozott!

para

– Kifogyott a sör! Kifogyott a sör!

www.parapista.com 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc – pályázati szelvény 
  február 28.
Név: .............................................Cím: ............................................................................

Tel.: ...................................Helyes megfejtések: 1.) ........................................................

 ......................................................2.) .............................................................................

3.) ....................................................................................................................................

A Kele Könyv Vár heti ajánlata

Kelet pagodái 
és Nyugat katedrálisai között félúton

Több erdélyi tájegység, Székelyföld, 
Felső-Marosmente, Küküllőmente, 
Mezőség és Kalotaszeg jeles harang-

lábait, fatornyait mutatja be a szerző ebben 
a kötetben. Az erdélyi szakrális faépítészettel 
foglalkozva, Szatmári László a harangot tar-
tó és célszerű használatát biztosító, műszaki 

alátámasztó építmény jellemző alkotóele-
meit is meghatározhatta és a szerkezeteket 
tipologizálhatta. A könyv 232 oldal, kemény 
kötés, ára: 53,50 lej. 

Megvásárolható a Kele Könyv Vár üz-
letében (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 
20. szám).

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

napilap az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc témakörben kezdeményezett 
versenyt. Tíz napon keresztül három-három, 
elsősorban a székelyföldi eseményekhez és 
személyiségekhez kötődő kérdés jelenik 
meg az újságban a február 27. – március 9. 
közötti időszakban. Vetélkedőket kedvelő 
olvasóink válaszaikat beküldhetik napon-
ta vagy összesítve március 13-ig e-mailben 
a benedek.eniko@hargitanepe.ro címre; 
vagy a mellékelt szelvényen a Hargita Népe 
napilap postacímére: 530190 Csíkszereda, 
Szentlélek utca 45. szám. A legtöbb helyes 
választ beküldő olvasóink között értékes 

könyvcsomagokat sorsolunk ki. A nyertesek 
névsorát és a helyes megfejtéseket a március 
15-i lapszámunkban közöljük. A kérdésso-
rozatot Orbán Zsolt, a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnázium történelemtanára állítot-
ta össze. 

Mai kérdések: 
1. Ki az a két személy, aki aláírta az 

1848. március 20-i „kolozsvári programot”, 
amely az unió ügyének előmozdítását és az 
erdélyi országgyűlés mihamarabbi összehí-
vását szorgalmazta? 

2. Melyik napot tekinthetjük Erdély 
„március tizenötödikéjének”?

3. Ki az a Marosvásárhelyen tevékeny-
kedő személyiség, aki köré csoportosultak a 
székelyföldi radikálisok 1848 márciusától?

HIRDETÉS
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skandi pályázati szelvény 2012. február 28.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. március 2-ig kell beküldeni.

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

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

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

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés AjÁndék
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A napsütés mellett a hegyvidéki tájakon gomoly-
felhő-képződés lesz, néhol hózápor, gyenge havazás 
is előfordulhat. Az időnként erős északi, északnyugati 
szél estére mindenütt mérséklődik.

Kit is válasszon a mai fiatal pél-
daképének? Hiszen mindenkinek kell 
egy példa, egy eszménykép, amit követ, 
mert mi, emberek már csak ilyenek 
vagyunk. Szeretünk egy olyan valakit 
magunk elé állítani, akit követhetünk 
és kvázi „célként” tűzhetünk ki ma-
gunk elé, akinek vonzóak a tulajdon-
ságai. Különösen így van ez a kama-
szoknál, akik ebben a korszakukban 
még csak keresgélik önmagukat. Na 
de milyen példaképeket látnak, kap-
nak a mai udvarhelyi társadalomtól? 
Egy összeállításban olvasva láttam egy 
Udvarhelyre származott színjátszó vé-
leményét, mely szerint a kisvárosban 
létezik egyfajta felsőbbrendűségi érzés, 
ami sajátossága a székely fővárosnak. 
Mi tagadás, igaza van. 

A világ legtermészetesebb dolgá-
vá vált, hogyha bajom van valakivel, 
akkor beverem az orrát, betöröm a fe-
jét. Két udvarhelyi taxist vertek meg a 

múlt héten, pénteken mentő ment ki 
a Hargitára, mert „helyre tettek” egy 
gyereket, aki különben is rég „kérte 
már a verést”. De kik vagyunk mi, és 
elgondolkodtunk-e azon, hogy milyen 
példát szolgáltatunk a fiataloknak? 
Akkor leszek vagány gyerek, ha min-
den pénzem fitnessre, whiskyre és bu-
lira költöm, ahol majd betöröm min-
denki arcát, aki véletlenül nekem jön? 
Hát persze, mert kérte a verést.

De akkor tegyük fel a kérdést: kik 
is segíthetnének az ifjúságnak a ma-
gatartási formák eligazodásában? Azt 
gondoltam, az ifjúsági vezetőknek a 
példamutatás erejével sikerülhetne. 
Tévedtem, mert aki szombat éjszaka 
a buli hangulatától megrészegedve po-
fátlanul más kajáját zabálja, az úgy 
vélem, nem a leg jobb példakép. Nem 
tesznek egyebet, mint vizet prédikál-
nak, de bort isznak. A más borát ter-
mészetesen.

Példakép kerestetik
   villanás n Berkeczi Zsolt

skandi  kÉszÍTeTTe: beNedek eNikő

Hedi Slimane veszi át 
az Yves Saint Laurent irányítását

Hedi Slimane dizájner – 
aki 2000 és 2007 kö-
zött a Dior Hommes 

férfidivat-diktátora volt – veszi 
át az Yves Saint Laurent irányí-
tását. A tunéziai–olasz szárma-
zású francia divattervező-sztár-
fotós az olasz Stefano Pilatit 
váltja az egyik legnagyobb di-
vatház élén – közölték hétvégén 
a divatházhoz közeli források.

A váltás pontos dátuma még nem ismere-
tes, de a hír nagy port kavart fel a divatszakmá-
ban, miután az Yves Saint Laurent eladásai a 
tavalyi évben több mint harminc százalékkal 
növekedtek. 

A források szerint Slimane lesz a divatház 
„új igazgatója”, a szerződést már mindkét fél 
aláírta, a hivatalos bejelentésre a február 28. 
és március 7. közötti Párizsi Divathéten ke-
rülhet sor.  Hedi Slimane 2000-ben került a 
Diorhoz, ahol 2007-ig tervezte a divatház fér-
fivonalát. Forradalmasította a Dior stílusát, s 
ultramodern, szűk fekete nadrágjaival és öltö-

nyeivel óriási hatást gyakorolt a 
teljes férfidivatra, de női kollek-
ciókat soha nem tervezett.  Már 
ősz óta pletykák keringtek arról, 
hogy Stefano Pilati búcsúzik az 
Yves Saint Laurent-tól. A te-
kintélyes International Herald 
Tribune arról cikkezett, hogy 
helyére a belga Raf Simons iga-
zol át a német Jil Sandertől. Ezt 
azonban az Yves Saint Laurent-

divatház azonnal cáfolta. 
A generációja egyik páratlan tehetségű 

kreátoraként számon tartott 43 éves Hedi 
Slimane valójában hazatér abba a nagy 
presztízsű divatházba, ahonnan a férfivonal 
tervezőjeként karrierje 1997-ben elindult. 
Az olasz Guccinál, majd Tom Fordnál tett 
kitérője után hét évet töltött a Diornál, ahol 
folyamatosan bombázták ajánlatokkal. Öt 
évvel ezelőtti távozása óta Los Angelesben 
él, ahol elsősorban sztárfotósként dolgozik, s 
rock-koncertekről készült fekete-fehér fotói-
val arat hatalmas sikereket.

fotóalbum

A fotót Fülöp Lóránt készítette (2011-es Kapuk című pályázat, iii. helyezett). 
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– Mondd, miért készíted 
különböző méretűre a 
gombócokat?

– Mert a férjem azt 
mondta, hogy ... (poén a 
rejtvényben)!


