
Nagy a koNkureNcia
 és az irigység

Már a taxisok 
sem tartanak 

össze
A taxizás sosem számított könnyű 

és veszélytelen foglalkozásnak, 
az utóbbi időben Székelyudvarhelyen 

is elszaporodtak a taxisverések. 
Ami rosszabb, hogy már egymásért 
sem állnak ki a fuvarozók, kétszer 

is meggondolják ki az, akin segítenek. 
Az is előfordult, hogy inkább 

autójukból nézték végig, amint 
kollégájukat bántalmazták. 
A „ma veled, holnap velem 

történhet baj” mondás elavult, már 
nem jellemző rájuk a feltétel nélküli ös-

szetartás, elmúltak
 a régi szép idők – vélik 
az udvarhelyi taxisok.

 > 5. oldal

hirdetéSek

hirdetéS

2012. február 29., szerda KÖzÉLeTI NaPILaP | I. (XXIV.) ÉVf., 41. (6208.) szám | 16 oLdaL ára 1 Lej

Néppárt: nem 
Szász a jelöltünk
Az EMNP székelyudvarhelyi 

szervezetének van saját pol-
gármesterjelöltje, csak suttogó 
propaganda, hogy Szász Jenőt, az 
MPP elnökét támogatnánk a vá-
rosvezetői székért folyó harcban 
– jelentette ki a Hargita Népe Ud-
varhely kérdésére Zakariás Zol-
tán, az EMNP udvarhelyi el-
nöke. Információink szerint 
Tankó László és Kolumbán 
Gábor közül kerülhet ki a Nép-
párt polgármesterjelöltje. 

Elhunyt 
Bardocz Imre

Keddre virradóra 69 éves korában 
elhunyt Bardocz Imre, a Tamá-

si Áron Gimnázium egyik legismer-
tebb tanára. A kollégái, diákjai által 
Boxinak becézett fizika szakos 
tanár negyvenkét évig tanított 
a gimiben. Egy víg kedélyű, 
humoros és felkészült pedagógus tá-
vozott súlyos betegség után.
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Nincs taxisbarátság. Nem védik meg egymást foTó: baLázs aTTILa

X-Faktor: 
telt házra számítanak 4

hargitanépe 

4Útban a nemzetközi 
siker felé 4A csövön lecsúszás 

hiányzott csak

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3480î
1 amerikai dollár USd 3,2360î
100 magyar forint hUF 1,4959ì

Online vagy 
nyomtatott?

Az internetre feltöltött tar-
talmaknak nagyobb esélyük van 
a túlélésre, hiszen azonnal célba 
érnek, interaktívak, nem küszköd-
nek helykorlátokkal. A gyor-
saság mellett a legnagyobb 
előnyük abban rejlik, hogy 
boldog-boldogtalan szabadon 
odafirkálhat a cikkek mellé-alá.
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           antalfi József



Keddre virradóra, 69 éves ko-
rában elhunyt Bardocz Imre, a 
Tamási Áron Gimnázium egyik 
legismertebb tanára. A kollé-
gái, diákjai által Boxinak becé-
zett fizika szakos tanár negy-
venkét évig tanított a gimiben, 
a kilencvenes évek elején al-
igazgató is volt. Egy mindig víg 
kedélyű, humoros és igen fel-
készült, a diákok által nagyon 
szeretett pedagógus távozott 
súlyos betegség után.

HNU-információ

Megrendülve értesül-
tünk nagyra becsült 
és szeretett kollégánk 

Bardocz Imre tanár úr hirtelen 
elhunytáról. Bardocz Imre fizi-
ka szakos kollégánk tanárként, 
majd nyugdíjasként is, összesen 
negyvenkét éven át tanította-
nevelte a Tamási Áron Gimná-
zium ifjabb és újabb diáknem-
zedékeit. Hét diáknemzedéket 
nevelt osztályfőnökként legen-
dás jeligéje szellemében, mi-
szerint: „Az értelmes lét alapja 
az igényes, rendszeres munka”. 
Bardocz Imre tanár úr sze-
mélyében mind munkatársai, 
mind diákjai egy céltudatosan 
építkező szellemi alkatot tisz-
telhettek.  Egy szakmai sikerek-
ben gazdag és igényességében 
is példamutató pályafutás ért 
tragikus véget. Őszinte részvé-
tünket nyilvánítjuk a gyászoló 
hozzátartozóknak, együttérzé-
sünket fejezzük ki ezúton is a 
pótolhatatlan veszteség miatti 
fájdalomban. Tisztelt kollé-

gánk, nyugodjál békében, ne-
mes emléked örökké élni fog 
tanítványaid és munkatársaid 
lelkében” – közli a Tamási Áron  
Gimnázium munkaközössége, 
az iskola tanára, Fábián Lajos 
pedig laudációjában korábban 
azt írta: „Bardocz Imre 1942. 
szeptember 20-án született 
Olaszteleken, elemi iskoláit 
szülőfalujában végezte, az öt-
nyolcat Vargyason. 1959-ben 
érettségizett Baróton, 1965-

ben diplomázott matemati-
ka–fizika szakon a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegye-
temen. Még abban az évben 
kinevezést nyert a Tamási Áron 
Gimnáziumba (akkor Dr. Petru 
Groza Elméleti Líceum). Hét 
nemzedéket tanított osztály-
főnökként is, ilyen minőségé-
ben alapelveként szolgált az 
igényes, rendszeres munkára 
nevelés, ami az ő megfogalma-
zásában az értelmes emberi lét 
alapja. Diákjait valóban a kitar-
tó, rendszeres munkára nevelte 

szaktanárként és osztályfőnök-
ként is, ennek a nevelésnek 
eredményességét tanítványai 
életsikere igazolta és igazol-
ja jelen pillanatig. Mérnökök, 
orvosok, tanárok, tudományos 
kutatók, vállalkozók hosszú 
névsorát lehetne itt felsorolni, 
azokét, akik az önmaguk iránti 
igényességet és a szűkebb pátri-
áért, a szülőföldért való áldo-
zatvállalást Bardocz tanár úrtól 
tanulták. Bardocz tanár úrról 
méltán állíthatjuk mi, tanítvá-
nyai és kollégái, hogy benne egy 
céltudatosan építkező szellemi 
alkatot tisztelhetünk. Szellemi 
építkezése, megvalósításai kö-
zül elegendő, ha kiemeljük azt, 
hogy a régi rendszerben, 1979-
ben az ő kezdeményezésére és 
munkájának elismeréseként 
a hazai tanügyminisztérium 
Székelyudvarhelyen szervezte 
meg a fizika tantárgyverseny 
országos döntőjét, amelyen a 
tanár úr tanítványai a legjobb 
helyezéseket érték el. Tanár-
ként, osztályfőnökként, aligaz-
gatóként (1990–1991) minden 
erejével azért fáradozott, hogy 
megoldja az oktató-nevelő 
munka során felmerülő anyagi 
gondokat. Legfontosabb ta-
nulságként megállapíthatjuk: a 
romániai magyar oktatás fenn-
maradását, több évszázados ha-
gyományokra történő építkezé-
sét, színvonalának állandó eme-
lését az ilyen pedagógusoknak 
köszönhetjük, mint Bardocz 
Imre és társai a felelősségteljes 
építkezésben. ”

közélet
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„Az érTElmEs léT AlApjA Az IGényEs, rEndszErEs munKA”

Elhunyt Bardocz Imre

Az egykoron hagyományos hor-
dozókra kézzel, géppel, fény-
nyel írt és nyomtatott kulturális 
anyag modern átmentése évek 
óta folyik a székelyudvarhelyi 
Tudományos Könyvtárban. Ez 
megőrzés, mentés, újraterem-
tés, többszörösítés is egyben. 
Az ún. analóg formákat digitális 
formátumokba mentjük át, majd 
digitális hordozókon (Cd, dVd, 
pendriver, külső merevlemez) 
közzé, de főleg az internetnek 
köszönhetően világszerte is-
mertté tesszük.

Legutóbb az 1910-ben 
megjelent „Jelentés a Marosvá-
sárhelyi Kereskedelmi és Ipar-
kamara kerületének 1910. évi 
közgazdasági viszonyairól” vált 
bárki által elérhetővé a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár 
honlapján. (http://mek.oszk.
hu/10400/10412 ) Ahogy rövi-
dített nevén ismert, a MEK, az 
Országos Széchényi Könyvtár 
keretében működő intézmény, 

melynek célkitűzése olyan ma-
gyar, illetve idegen nyelvű, de 
magyar vagy közép-európai vo-
natkozású, alapvetően szöveges 
anyagok gyűjtése, melyeknek 
számítógépes formában való 
szabad terjesztése vagy szolgálta-
tása nem tiltott. A MEK gyűjtő-
körébe elsősorban tudományos, 
szakmai, oktatási, irodalmi vagy 
referensz jellegű dokumentu-
mok tartoznak, beleértve ere-
detileg nyomtatásban megjelent 
szövegek számítógépes változa-
tait is. A honlap elérhetősége: 
www.mek.oszk.hu 

A digitalizálás tulajdonkép-
pen abból áll, hogy a kiadvány 
oldalait  beszkenneljük, vagy 
digitális fényképezőgéppel le-
fényképezzük. Bizonyos további 
utómunkálatok során a képeket 
különleges, kimondottan erre a 
célra kifejlesztett képfeldolgozó-
módosító programokkal olyan 
állapotba hozzuk, hogy majd 
más, optikai karakterfelismerő 
programok nevükhöz híven, a 

képen levő betűket önnálló, szö-
vegszerkesztőkbe beilleszthető 
karakterekként jelenitik meg. 
Ezeket most már teljesen saját 
arculatú, közismert digitális do-
kumentumokba illesztve jelenít-
hetjük meg (doc, rtf, html, pdf, 
djvu). Az utóbbi kettő esetében 
több rétegű kép állítható elő, va-
gyis a képernyőn az egykori do-
kumentum eredeti képe látható, 
de az alatta levő rétegben fellel-
hető a felismertetett szöveg, mely 
kereshető, kijelölhető, másolható 
és bármely szövegszerkesztőbe 
beilleszthető. Könyvtárunk az 
OSZK-val partnerségben kap-
csolódott be a digitalizálás fo-
lyamatába, olyan 18–20. századi 
kiadványokkal, amelyekhez nem 
köthető szerzői jogcím, ezért sza-
badon terjeszthetők. Jelen pilla-
natban közel 250 kiadványunk 
érhető el az interneten a múzeu-
munk honlapja közvetítésével.

Jó olvasást kívánva,
Róth András Lajos

hAÁz-sAroK Digitalizálás a Haáz Rezső MúzeuMban

hArGITA mEGyE TAnÁCsA
Csíkszereda, szabadság tér, 5. szám

Versenyvizsgát hirdet egy köztisztviselői állás betöltésére meghatá-
rozott időre a:
Menedzsment vezérigazgatóságán
– Tanácsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat
Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt törvény 54-es sza-
kaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsga időpontja: 2012. március 12., 10 óra (írásbeli) és 2012. március 
14. (szóbeli vizsga).
Helyszín: a Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat a Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni a 
hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon belül. 
Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb felvi-
lágosítást a Hargita Megyei Tanács Menedzsment vezérigazgatóságának – Hu-
mánerőforrás részlegén kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266-207700 / 
belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

ne hagyja elveszni jövede-
lemadója két százalékát, 
fordítsa inkább a civil szer-
vezetek javára, melyekkel 
a hargita népe udvarhely 
oldalain is megismerked-
het. A szervezetek bemu-
tatóit, adatait várjuk az 
udvarhely@ hargitanepe.ro 
e-mail címre. 

Az ugron Alapítvány

Az Ugron Alapítványt 
2005 májusában jegyezték 
be Romániában, Székelyud-
varhelyi székhellyel, jogi sze-
mélyként, mint nem termelő, 
nonprofit szervezetet. Alapí-
tói: Ugron Istvánné Bánffy 
Mária, valamint Ugron Gás-
pár-Gábor. Az alapítvány 
legfontosabb célkitűzése a 
fiatalság valláserkölcsi, iden-
titásbeli nevelésének és kép-
zésének támogatása, különös 
tekintettel az elvándorlás 
megakadályozására. Az ala-
pítvány első kiemelkedő te-
vékenysége a 2005-ös árvíz 
által okozott anyagi és „lel-
ki” károk enyhítése volt, a 
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálattal karöltve. Azóta is 
több programot működtet, 
az alapítók szándékának és 
az említett célkitűzéseknek a 
szellemében. Az Ugron Ala-
pítvány legfrissebb megvaló-
sításai közé tartozik a 2010 
nagypéntekén felszentelt 
Székely Kálvária is, amellyel 
az Ugron család a székely nép 
szenvedéseinek állít emléket.

Az alapítvány tevékenységi 
területei: 

1. Az oktatás területén: 
óvodák, iskolák, egyetemisták 
támogatása, egyéni és csopor-
tos ösztöndíjak folyósítása, ne-
velő jellegű ifjúsági rendezvé-
nyek támogatása: tanulmányi 
utak, zarándoklatok, ifjúsági 
táborok támogatása, fiatalok 
részvételének támogatása nem-

zetközi programokban.
2. Karitatív tevékenységek:  

fiatalok egyéves szolgálata ön-
kéntesként európai, valamint 
romániai szociális intézmé-
nyekben az Ugron Alapítvány 
romániai koordinációjában 
működő, nemzetközi szociális 
önkéntes csereprogram kereté-
ben, együttműködés karitatív 
szervezetekkel, orvosi vizsgá-
latok támogatása, gyűjtések 
szervezése orvosi műtétek fede-
zésére.

3. Kulturális tevékeny-
ségek: a kulturális örökség 
ápolása, kulturális közösségi 
alkalmak szervezése, törté-
nelmi, kulturális pályázatok 
meghirdetése: az abránfalvi 
Ugron család történelmi em-
lékének megőrzése, ápolása és 
történelmének felkutatása.

4. Szervezési feladatok: az 
európai önkéntes csereprog-
rammal kapcsolatos tevékeny-
ségek szervezése: képzések, pe-
dagógiai kíséret, mentorálás, 
konferenciák, fogadóhelyek 
koordinálása, küldő szerve-
zetekkel való együttműkö-
dés és ifjúsági programokban 
való részvétel, mint például 
európai tanulmányi utak és 
workshopok, az alapítvány 
javainak adminisztrálása, va-
gyongazdálkodás.

 Az érdeklődők továb-
bi információt az alapít-
vány honlapján, a www.
ugronalapitvany.ro oldalon 
találnak. Az alapítványunk 
munkáját, célkitűzéseit támo-
gatni kívánók az alábbi bank-
számlára küldhetik pénzbeli 
adományaikat:

Raiffeisen Bank, 
Ag. Odorheiu Secuiesc, 

Str. Rákóczi Ferenc, nr. 13. 
SWIFT: RZBRROBU

RON IBAN: RO59 RZBR 0000 0600 0692 0960
Forint IBAN: RO14 RZBR 0000 0600 0692 0994
Euro IBAN: RO74 RZBR 0000 0600 0692 0981 

2% széKElyudVArhElynEK!
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Tankó vagy kolumbán leheT az emnP PolgármesTerjelölTje

Néppárt: nem Szász a jelöltünk
az emnP székelyudvarhelyi 
szervezetének van saját pol-
gármesterjelöltje, csak sut-
togó propaganda, hogy szász 
Jenőt, az MPP elnökét támo-
gatnánk a városvezetői szé-
kért folyó harcban – jelentette 
ki a hargita népe udvarhely 
kérdésére zakariás zoltán, 
az emnP udvarhelyi elnöke. 
Információink szerint Tankó 
lászló és kolumbán gábor 
közül kerülhet ki a néppárt 
polgármesterjelöltje. 

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Nem körvonalazódik 
EMNP–MPP-összefogás 
Székelyudvarhelyen a 

júniusi helyhatósági választások 
előtt – állítja Zakariás Zoltán.

A néppárt udvarhelyi szerve-
zetének elnöke lapunk érdeklő-
désére cáfolta azokat, a városban 
szárnyra kapott híreszteléseket, 
miszerint a két párt közös jelölt-
tel, nevezetesen Szász Jenővel 
száll harcba Bunta Levente jelen-
legi RMDSZ-es városvezetővel 
szemben.

– Nem tudok erről, nem kör-
vonalazódik semmi hasonló ösz-
szefogás, az EMNP csíkszeredai 
kongresszusán sem hallottam 
ilyesmiről, suttogó propaganda 
lehet – mondja Zakariás.

A néppárt helyi szervezeté-
nek elnöke hangsúlyozta: a júni-
usi helyhatósági választásokon az 
EMNP saját polgármester-jelöltet 
állít, akinek személyét a „megfele-
lő pillanatban” hozzák nyilvános-
ságra. Mint mondja, nem sietik 
el a dolgot, hiszen „még van idő 
bőven”.

Lapunk információi szerint 
Tankó László, Kolumbán Gá-
bor, valamint Zakariás Zoltán 
mellett Nagy Pál EMNT-elnök 
és Jakab Attila volt zöldpárti 

tanácsos neve is felmerült lehet-
séges polgármesterjelöltként, a 
szervezet elnöke azonban nem 
kívánta kommentálni értesülé-
seinket. Annyit azonban mégis 
megtudtunk, Jakab – bár meg-
tiszteltetésnek érzi, hogy az ő 
neve is szóba került – nem vál-
lalja a polgármesterjelöltséget. 
Nem érzi magát elég felkészült-
nek erre a feladatra, és inkább 
önkormányzati képviselői tiszt-
ségre pályázik, Nagy Pál pedig 
egy korábbi sajtótájékoztatóján 

úgy nyilatkozott, nem vállal po-
litikai funkciót, megmarad civil-
nek. A két legnagyobb esélyes-
sel, Tankóval és Kolumbánnal 
lapzártánkig nem sikerült kap-
csolatba lépnünk.

Szász Jenő: Ez új hír
Az udvarhelyi MPP szer-

vezete a jövő heti közgyűlésen 
nevesíti tanácsosi, illetve polgár-
mesterjelöltjét, addig nem kíván-
nak találgatásokba bocsátkozni. 
Molnár Miklós helyi MPP-s ta-

nácsostól megtudtuk, nem volt 
megkeresés az EMNP részéről 
egy esetleges közös jelöltállítás-
sal kapcsolatban, ám ha a kö-
vetkezőkben mégis lenne, akkor 
fontolóra veszik a javaslatot.

– Hangsúlyozom: nemzeti 
jobboldali összefogást kell ki-
alakítani mindenhol, ahol csak 
lehet. Az önkormányzati vá-
lasztásokon elért eredmények 
tükrében arra kell kényszeríteni 
az RMDSZ-t, hogy a parlamen-
ti választások előtt nagykoalí-
ciót alakítson. A helyhatósági 
választás jó kiindulópont lenne 
a parlamenti képviselet elosztá-
sában, minőségének javításán – 
érvel Molnár.

Az MPP-s tanácsos szerint egy 
jó válogatottat kellene őszre felál-
lítani, amelynek minden erdélyi 
magyar szurkolni tud, hiszen „kü-
lön-külön gyengébbek vagyunk, 
mint együtt”.

Ugyanezt hangoztatta la-
punknak Szász Jenő is. Az MPP 
elnöke „új hírként” könyvelte el 
felvetésünket, miszerint egy eset-
leges EMNP–MPP-listán szállna 
harcba a polgármesteri tisztségért. 
Mint mondta, a maguk részéről 
még nem nevesítették jelöltje-
iket, azt azonban hozzáfűzte, a 
jobboldali alternatíva érdekében 
a következő hetekben „minden 
bizonnyal” lesznek egyeztetések.

Körkép
társadalom
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Kolumbán Gábor. Néppártos berkekben felmerült a neve fotó: balázs attila
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A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

Rengeteg tanulmány és felmérés született az online és 
a nyomtatott sajtó viszonyáról, hisz manapság az ország 
pénzügyi helyzete mindkettőt arra kényszeríti, hogy egyik 
napról a másikra tengődjön. 2010-hez képest hatalmasat 
zuhant a hazai nyomtatott lapok olvasottsága, derült ki 
a Romániai Példányszám-auditáló Hivatal (BRAT) ál-
tal összeállított múlt heti országos felmérésből. A statisz-
tika magáért beszél: azoknak a nyomtatott újságoknak 
is felére csökkent (akár 1,2 millióról) a példányszáma, 
amelyek kizárólag bulvártémákkal foglalkoznak. Tehát 
joggal tehető fel a kérdés, hogy tulajdonképpen mi fog 
történni azokkal a lapokkal, amelyek az igazi értékeket, 
releváns információk közlését, illetve a közvélemény he-
lyes formálását tűzték ki célul. A statisztika szerint ezek 
az újságok még inkább megszenvedik a pénzhiányt. Egy-
értelmű, hogy nemcsak Románia, hanem az egész világ 
lakossága olyan mértékű értékválságban szenved, amely-
re még egyetlen szakember sem talált megoldást. Amíg 
a komolyan megszerkesztett lapoknak, magazinoknak, 
többlettartalommal rendelkező nyomtatott oldalakat az 
ország lakosságának zöme csupán tűzgyújtónak tekinti, 
addig nemcsak a lapok működtetőinek, hanem minden 
embernek el kellene gondolkodnia az igazi értékek fogal-

mán. Az értékválság sajnos már nem csak a sajtóra, ha-
nem az élet minden területére vonatkozik.

Tény, hogy az internetre feltöltött tartalmaknak jóval 
nagyobb esélyük van a túlélésre, hiszen azonnal célba ér-
nek, interaktívak, nem küszködnek helykorlátokkal – jól-
lehet a reklámokon kívül nekik sincs más bevételi forrásuk. 
Talán a gyorsaság mellett a legnagyobb előnyük abban rej-
lik, hogy boldog-boldogtalan szabadon odafirkálhat a cik-
kek mellé-alá, ezeket a véleményeket, meg jegyzéseket csak 
a leg jobb esetekben szűrik, szerkesztik. A múlt héten meg-
jelent egy jegyzet az Udvarhelyi Hírportálon, amely kellő-

képpen kiverte a biztosítékot a helyi olvasótábor körében. 
Személy szerint nagyon élveztem – habár nem mindennel 
értek egyet – a helyi internetes trollok bemutatását. 

Mint ismeretes, a troll (a mitológiai jelentése mellett) 
olyan személy, aki a konkrét szándékkal, romboló véle-
ményeket közöl abban az esetben is, ha annak végképp 
nincs helye az adott témakörben. Annak ellenére, hogy a 
hőn szeretett „bujtogatóinknak” köszönhetően sokszor a 
cikkeket sem olvasom el (hírportálok esetében), megértem 
őket, hiszen azt gondolják, hogy „nemes cselekedetükkel” 
komolyan részt vesznek a közvélemény helyes formálásá-
ban. Mert látják leírva saját álnevüket. A trollok kapcsán 
naphosszat lehetne értekezni az online és nyomtatott sajtó 
előnyeiről és hátrányairól – bizonyára értelmetlenül. Va-
lamikor azt mondta nekem egy tapasztalt újságíró, hogy 
ne idegeskedjek, mivel úgyis csak az számít készpénznek, 
hitelesnek, ami nyomtatva jelenik meg. Azt legalább el tu-
dom tenni emlékbe. 

Az a szomorú tény is elgondolkodtató, hogy a like 
gombokat már gondolkodás nélkül nyomkodjuk. Va-
jon milyen ember az, és főként milyen indíttatásból 
„lájkolja” Székelyudvarhely egyik legnevesebb tanárá-
nak a halálhírét?

Online vagy 
nyomtatott?

            NézőpoNt n antalfi józsef



Hét évnyi tárgyalás után a 
székelyudvarhelyi Monyo Project 
zenekarnak február 27-én végre 
sikerült lemezszerződést aláír-
nia a magyarországi Magneoton 
hanglemezkiadóval. Ez az első 
alkalom, hogy a nagynevű kiadó 
védőszárnya alá fogadjon egy er-
délyi zenekart.

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

A Magneoton (mTon) lett 
a nemzetközi Warner 
Music katalógusának ki-

zárólagos magyarországi forgal-
mazója. 2004-ben változás állt 
be a Warner Music Group tu-
lajdonosi körében, és lehetőség 
nyílt arra, hogy a Magneoton 
label – mTon Kft. néven – újra 
önállósodjon. A nehezedő ze-
nepiaci körülmények miatt a 
Warner 2010-ben arra az el-
határozásra jutott, hogy több 
más, kisebb országos irodájához 
hasonlóan bezárja magyarorszá-
gi cégét – így vált az egyetlen 
forgalmazóvá. Jelenleg a cég leg-
nagyobb sztárjai közé tartozik 
Zséda, a Magna Cum Laude és 
Szekeres Adrien, de már kopog-

tatnak a fiatalok is, többek közt 
Varga Viktor, Adri vagy Noémi 
Virág. A húszéves Magneoton 
(kibővítve tevékenységét) vál-
tozatlanul a magyar kiadók 
élvonalába tartozik, mint a leg-
nagyobb független kiadó – áll a 
cég honlapján. 

Ezzel a neves kiadóval si-
került végre megállapodnia a 
székelyudvarhelyi Monyo Projekt 
zenekarnak is – elsőként Erdély-
ből, Székelyföldről.

Monyo (Molnár Endre) éne-
kes-gitáros elmondta lapunknak, 
hogy a legutóbbi Sex & Drugs & 

Cold Rock című lemezt, és egy-
ben a kiadási jogokat hetven 
évre vásárolták meg. A címadó 
dalt – amelyet a helyi közön-
ség is slágerként ismer már – a 
magyarországi médiatörvények 
miatt nem tudják széles körök-
ben játszani. 

– Még egy tizenkét dalos, 
teljes nagylemezre szerződtünk: 
amennyiben tetszik a soron kö-
vetkező albumunk, meghosszab-
bítjuk a szerződést. Jó tudni, hogy 
lemezeink mindenhol beszerez-
hetők, ahová a cégnek elér a keze. 
Már itt volt az ideje továbblépni, 
nagyon jó érzés, hiszen oly sokat 
vártunk rá. Gyakorlatilag példa 
lehet bárki számára: van lehető-
ség, csak kitartás kell és sok-sok 
munka – adott hangot örömének 
a zenekar vezetője. Baba (Molnár 
Ilona), a banda énekesnője a szer-
ződés megkötése után elmondta, 
hogy nagyon meglepődött azon, 
hogy ilyen neves zenekarok közé 
fognak tartozni. 

– Jól esett hallani, hogy bíznak 
a szakmai tudásunkban, miután 
bemutatták a céget és a stúdióter-
müket – fogalmazott Baba.

Legkésőbb hétvégéig haza-
utaznak Székelyudvarhelyre új 
dalokon dolgozni, koncertekre 
készülni, mivel több mint két 
hónap telt azóta, hogy a Monyo, 
Baba, Sófalvi Bálint, Péter Attila 
és szerkesztőségünk tagja, Antalfi 
József alkotta zenekar színpadra 
lépett.

A polgári védelem napja alkal-
mából tegnap országszerte nyílt 
napot tartottak a tűzoltóság-
okon. A kezdeményezéshez a 
székelyudvarhelyi alakulat is csat-
lakozott. Tegnap reggeltől délután 
négyig várták a látogatókat.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Nyílt napot a székelyud-
varhelyi tűzoltóság a román 
polgári védelem megalaku-

lásának 79. évfordulója alkalmából. 
A reggel kilenc órától kezdődő ese-
ményen bárki megtekinthette az ud-
varhelyi munkaponton állomásozó 
tűzoltóautókat és a különböző fel-
szereléseket, amelyeket a kíváncsis-
kodók ki is próbálhattak, mindezek 
mellett pedig a tűzoltóság épületét is 
végigjárhatták.

– Önök az első vendégeink a 
nyílt nap alkalmából – fogadott 
minket déli tizenkét órás látogatá-
sunkkor a helyi tűzoltóság vezetője, 
Urzică Dănuţ Cristian százados.

Elmondása szerint tavaly sem 
volt túl sok látogatójuk délelőtt, 
két óra után kezdtek érkezni az ér-
deklődők.

A tiszt beszámolt, hogy a tűz-
oltók 2005 óta tartanak február 
huszonnyolcadikán nyílt napot, 
ugyanis egy 2004-es kormányhatá-
rozat egyesítette a Polgári Védelem 
Parancsnokságát és a Tűzoltó Fel-

ügyelőséget, létrehozva ezáltal az 
Országos Vészhelyzeti Felügyelősé-
get, azzal a céllal, hogy megszervezze 
a lakosság védelmét bármilyen ka-
tasztrófa esetén. 2004 óta kibővült 
a tűzoltók hatásköre, ezért bármi 
olyan történik, ami veszélyeztetheti 
a társadalom biztonságát, nekik lép-
niük kell. Urzică példaként említette 
a zetelaki víztározóba fulladt állatok 
esetét, a tűzoltók halászták ki a ma-
radványokat. 

A százados kalauzolásában 
egyenként vehettük szemügyre 
mindegyik autót, a régiektől a leg-
újabbakig, valamint a garázs sarká-
ban pihenő motorcsónakokat is. 
Műszakonként körülbelül húsz-hu-
szonöt ember teljesít szolgálatot, 
beleértve a tűzoltóság kötelékébe 
tartozó SMURD-egységet is.

– A SMURD-os autókat na-
ponta legalább egy-két alkalom-
mal riasztják, azonban van olyan 
nap is, amikor négy hívás érkezik 
be hozzánk – mondta Kolcsár 
Kálmán asszisztens, aki egyben az 
autó vezetője is.

Urzică Dănuţ Cristian elmond-
ta, az utóbbi időben egyre kevesebb 
téves riasztást kaptak, a tavaly pél-
dául csupán két-három érkezett, de 
ez talán annak is betudható, hogy a 
hívókat azonosítani tudják. A kapi-
tány közölte, az udvarhelyi tűzoltók 
is ugyanúgy igyekeznek a helyszí-
nekre, mint az amerikai filmekben: 
riasztás, sisak, vijjogó tűzoltóautók, 
csupán a csövön lecsúszás hiányzik, 
de már azon is gondolkodtak, ho-
gyan lehetne ezt is kialakítani az ud-
varhelyi egységnél.

Négy nap múlva újra Székely-
udvarhelyen lépnek fel az 
X-Faktor sztárjai. A magyaror-
szági tehetségkutató verseny 
első nyolc helyezettje vasár-
nap este a helyi sportcsarnok-
ban ad várhatóan telt házas 
koncertet.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Több mint ötezren voltak 
kíváncsiak a tavalyi két 
udvarhelyi fellépés során 

Vastag Csabára, Takács Nikolasra 
és a többiekre. A szervezők remé-
nyei szerint idén is szép számmal 
váltanak majd jegyet a rajongók, 
főként, hogy a tehetségkutató har-
madik helyezettjében, a borzonti 
Baricz Gergőben földinket kö-
szönthetik.

– Örvendetes, hogy eze-
ken a tehetségkutatókon egyre 
többször szerepelnek – nem is 
akármilyen sikerrel – az elsza-
kított országrészekről érkező 
tehetségek. Mi is arra biztatjuk 
fiataljainkat, legyenek bátrak, 
merjék felvállalni önmagukat, 
mutassák meg ország-világnak 
tehetségüket, tudásukat – hang-
súlyozta tegnapi sajtótájékozta-
tóján Antal Lóránt. A koncert 

helyi társszervezőjének számító 
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyezte-
tő Tanács (UIET) elnöke biztos 
abban, hogy vasárnap nagyszerű 
hangulatú bulin tombolhatnak 
majd a rajongók.

A fergeteges koncert mellett 
családias, húsz-harminc fős kö-
zönségtalálkozót ígér Bíró Barna 
Botond UIET-alelnök.

– Tavaly önhibánkon kívül 
nem igazán sikerült összehoz-
ni a találkozót a sztárokkal, 
ezért idén úgy álltunk a do-
loghoz, tartozunk azoknak, 
akik közel akartak kerülni az 
X-Faktorosokhoz. Garanciákat 
kértünk és kaptunk, hogy nem 
fullad kudarcba a találkozó – 
mondja Bíró. A közönségtalál-
kozó helyszíne a Septimia kon-
ferenciaterme, időpontja vasár-
nap délután fél négy. Aki pedig 
be szeretne jutni, az böngéssze 
az UIET Facebook-oldalát, 
ahol érdekes, tartalmas játékok 
során belépők és egyéb nyere-
mények is gazdára találnak.

A koncert időpontja tehát 
március 4., vasárnap este hét óra, 
a jegyek elővételben (UIET-
iroda, Városháza tér 7. szám) 25 
lejbe, a helyszínen pedig 30 lej-
be kerülnek.
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> Elektronikus ügyintézés. Az 
elektronikus aláírás megszerzésére szólít 
fel mindenkit a székelyudvarhelyi pénz-
ügyi igazgatóság vezetője. Dimén Hu-
nor szerint az interneten történő ügy-
intézés nemcsak a jogi személyek mun-
káját könnyíti meg, hanem jelentősen 
csökkentené a magánszemélyek sorban 
állással töltött idejét is, akik ily módon 
időt  spórolhatnak. A székelyudvarhelyi 
pénzügyi igazgatóságra még mindig 
többnyire a sorban állás a jellemző, fő-
leg a magánszemélyek azok, akik az ügy-
félfogadó ablaknál igyekeznek leadni 
különböző nyilatkozataikat, bevallása-

ikat. Jó tudni viszont, hogy az ablakon 
benyújtott papiros még nem garantálja, 
hogy a rajta szereplő adatok nyilván-
tartásba is kerülnek, hogy bevallásunk 
bekerül az intézmény számítógépes 
rendszerébe. Egy kis hiba, egy kitöltet-
len mező is elegendő ahhoz, hogy az 
adatfeldolgozás elakadjon. Mindezért 
Dimén Hunor azt tanácsolja ügyfele-
iknek, hogy a témáról tájékozódjanak 
bővebben a finantehargita.ro honlapon, 
majd kérjék az elektronikus aláírási le-
hetőséget, mely  megkönnyíti az ügyin-
tézést. Nem mellékes, hogy közeledik az 
adóbevallások időszaka, és számos olyan 

űrlap lesz, melyeket már csak elektroni-
kus formában fogadnak el. 

> Ifjú Tehetségek Akadémiája. 
A székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnáziumban második alkalommal 
szervezi meg az Ifjú Tehetségek Aka-
démiáját február 23. és március 1. 
között a Hargita Megyei Tanfelügye-
lőség, a Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége, illetve a csíkszeredai 
SimpleX Egyesület. A matematikai 
tehetséggondozó tábor elsődleges 
célja, hogy a március 14–18. között 
Kecskeméten zajló XXI. Nemzetközi 

Magyar Matematikaversenyre tovább-
jutott erdélyi diákokat felkészítse. A 
Kárpát-medencei versenyen Erdélyt 
a februárban Gyergyószentmiklóson 
tartott XXII. Erdélyi Magyar Mate-
matikaversenyen továbbjutott 57 kö-
zépiskolás diák képviseli. Közülük tíz 
székelyudvarhelyi,  nyolc csíkszeredai, 
nyolc marosvásárhelyi, hét sepsiszent-
györgyi, öt kolozsvári, négy margittai, 
három gyergyószentmiklósi, két-két 
baróti, nagyváradi, kézdivásárhelyi, 
szatmári, valamint egy-egy brassói, 
nagybányai, székelykeresztúri, illetve 
zilahi diák.hí
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A taxizás sosem számított 
könnyű és veszélytelen fog-
lalkozásnak, az utóbbi időben 
Székelyudvarhelyen is elsza-
porodtak a taxisverések. Ami 
rosszabb, hogy már egymásért 
sem állnak ki a fuvarozók, két-
szer is meggondolják, ki az, 
akin segítenek. Az is előfordult, 
hogy inkább autójukból nézték 
végig, amint kollégájukat bán-
talmazták. A „ma veled, holnap 
velem történhet baj” mondás 
már elavult, már nem jellemző 
rájuk a feltétel nélküli összetar-
tás, elmúltak a régi szép idők – 
vélik az udvarhelyi taxisok.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Taxisok mondják, már 
nem jellemző rájuk a fel-
tétel nélküli összetartás, 

mint ahogy régebb volt. Ha vala-
melyikük bajba került és rádión 
kért segítséget, akár Kányádba 
vagy Zetelakára is kirohantak, 
hogy megvédjék, még akkor is, 
ha az illető nem tartozott a szim-
patikusabb kollégák közé. Ma 
azonban kétszer is megfontolják, 
érdemes-e testi épségüket koc-
káztatni egy olyan társért, akiről 
nem feltételezik, hogy hasonló 
esetben ugyanígy cselekedne.

Udvarhelyen nem ritkák a ve-
rekedésekről, bántalmazásokról 
szóló hírek, újabban taxisok is 
érintettek ilyen ügyekben. Leg-
utóbb a múlt héten, csütörtökön 
hajnalban bántalmaztak egy fu-
varozót a város központjában. A 
bántalmazott férfi kórházba ke-
rült, a hírek szerint az esetet több 
kolléga is végignézte. 

– Vannak közöttünk gyen-
gébb fizikumú taxisok is, ők per-
sze sokat nem tehetnek, legfel-
jebb hívják a rendőrséget, mint 
ahogy a legutóbb is történt, de 
már többször előfordult, hogy 
látták a balhét, s inkább végignéz-
ték, mint hogy segítsenek – vallja 
egyikük.

Egy másik taxis a törvényeket 
hibáztatja, elmesélve saját esetét 
– ez szintén a városközpontban 
történt –, amikor kiszállt, hogy 
kidobja a szemetet, és valaki ok 

nélkül belekötött, hozzáütött. A 
balhéból azonban a támadó jött 
ki rosszul, emiatt a taxisnak járni 
kellett a rendőrségre, bizonyítani, 
hogy nem ő volt a támadó fél.

– Én megvédem magam, csak 
a törvény nem véd meg engem. Az 
életemért harcolok, mégis én kerü-
lök bajba – panaszolja a fuvaros.

Ma veled, holnap velem
Megkérdeztünk egy olyan 

taxist is, aki már tíz éve van a 
szakmában, az illető elmondta, 
régebb akadtak keményebb bal-
hék is előfordult, hogy kést sze-
geztek egyikük nyakához, rádión 
szóltak és mindenki pattant, hogy 
segítsen. Volt egy olyan mondás, 
hogy „ma veled történik baj, hol-
nap velem történhet”, s tartották 
magukat ehhez. A szakmában 
harmincöt-negyvenen dolgoztak, 
igazi csapatszellem uralkodott. 
Az elmúlt öt évben azonban na-
gyon megváltozott a társaság, 
jöttek-mentek a kollégák, valami 
megszakadt közöttük. Talán, ha a 
hetvenöt taxi egy helyre tartozna, 
akkor más lenne a helyzet – han-
goztatják.

– Hol hallott maga olyat, 
hogy manapság két magyar ösz-
szetartson? – kérdez vissza egy 
másik taxis, aki maga is beisme-
ri, kétszer is megnézi, kiért száll 
ki a kocsiból. Szerinte az udvar-
helyiek körében a taxisok eddig 
sem örvendtek töretlen népsze-
rűségnek, s ezzel még finoman is 
fogalmazott. Elmondja, vádolták 
is őket, amiért nem álltak meg 
segíteni, amikor a közelmúltban 
fiatalokat bántalmaztak a város-
központban. A taxisnak töreked-
nie kell arra, hogy ne legyenek el-
lenségei, inkább enged, másképp 
nincs jövője ebben a szakmában, 
bár még így is bármikor ok nél-
kül beléjük köthetnek – vallják 
többen is. 

– Irtózatosan utálnak min-
ket, ezt többször tapasztaltam 
– mondja egyikük, de mint kide-
rül, az utálat már saját körükben 
is egyre inkább erőre kap. Erre is 
lenne magyarázat. Három taxiscég 
van, nagy a konkurencia, hamar 
előjön az irigység. Ha valakinek 
több hívása van, jobb az autója, te-
hetősebbek a kuncsaftjai, könnyen 
megtörténhet, hogy kiutálják. 

A legutóbbi esetek
Február 18-án a kora reg-

geli órákban egy ittas férfi szi-
dalmazott és fenyegetett meg 
egy taxist, majd ezt követően 
ütni, rúgni kezdte a járművét, 
mintegy 800 lejes kárt okozva 
ezzel. A rendőrség testi sértés 
és rongálás gyanújával eljárást 
indított a tettes ellen, az ügyet 
továbbították az ügyészségre. 
Február 23-án hajnalban két 
fiatal vert meg egy taxisofőrt 
a központi taximegállóban. Az 
esetet veszekedés előzte meg, a 
taxis kórházba került, a tettese-
ket azonosították.

Harminc éve először nőtt Székely-
varság népessége – büszke is rá 
Tamás Ernő polgármester. A ta-
valy a Balaton átúszásával egyik 
régi álmát megvalósító település-
vezető idei terveiről beszélt a Har-
gita Népe Udvarhelynek.

Sz. Cs.

Az elmúlt három évtized-
ben most először mond-
ható el, hogy nem fogyott 

Székelyvarság község lakossága, 
sőt ötvenhét személlyel gyarapo-
dott. Tamás Ernő polgármester 
úgy véli, hogy a leaszfaltozott út 
hosszával a lakosság száma is egye-
nes arányban nő.

– Biztos vagyok benne, hogy 
amint az aszfaltút a községközpont-
ba ér, sokkal többen térnek, tele-
pednek vissza Varságra – mondta 
a településvezető, aki úgy látja, már 
most egyre többen vállalják a be-
költözés helyetti ingázást.

Idén a tisztási iskoláig szeret-
nék leaszfaltozni az utat. A 2012-
es tervek között szerepel továbbá 
a negyven százalékban már elké-
szült, új kultúrház építésének a 
folytatása, továbbá sétálóutca léte-
sítését és egy tájház építését terve-
zi az önkormányzat. Ez utóbbi az 
orvosi rendelő mellett található, 
Varság legrégebbi, 1909 óta álló 
középületében kapna helyet.

Ha valaki netalán zsin-
delykészítő-tábort szervez, a 
Zsindelyországnak is nevezett 
Varságnál nincs jobb helyszín. A 
főleg fiataloknak szóló esemény-
re a magyarországi Homokmégy 
testvértelepülés és a Temes me-
gyei Ótelek fiataljait is várják. A 
bánsági község arról nevezetes, 
hogy a múltban több hullámban 
is telepedek itt le a szárazság és 
éhínség elől menekülő varságiak. 
A tábort közvetlenül a Málna-
fesztivál előtt szerveznék meg, 
így a több évtizedes hagyomány-
nak örvendő, éves rendezvényen 
a táborban készült munkákat is 
be lehet majd mutatni.

A Balaton átúszásával (5,3 
km) a polgármesternek tavaly régi 
álma teljesült, hogy az idei tervek 
között szerepel-e egy újabb át-
úszás, Tamás Ernő tömören és ti-
tokzatosan csak ennyit mondott: 
a lehetőség nincs kizárva.

NAgy A koNkUrENciA éS Az irigySég

Már a taxisok sem tartanak össze
Gyarapodtak 
a varságiak
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Három taxiscég van, 
nagy a konkurencia, 
hamar előjön az irigy-
ség. Ha valakinek 
több hívása van, jobb 
az autója, tehetőseb-
bek a kuncsaftjai, 
könnyen megtörtén-
het, hogy kiutálják.

Széthúznak. Utálat, irigység lett úrrá a taxisokon fotó: balázs attila

közélet

Körkép



A csíkszeredai fegyházban fogva
tartottakkal találkozott Eugen 
Ciu  bota és Cotirlan Tiberiu, a 
Nép Ügyvédje Marosvásárhelyi 
Területi Irodájának munkatársa. 
Az ombudsmani hivatal országos 
vezetősége nagy hangsúlyt fek
tet a terepmunkára, a területi iro
dákhoz tartozó megyékben, tele
püléseken való tevékenységekre 
– így jött létre a szokatlan térben 
tartott tegnapi találkozó is.

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

Elítéltekkel ismertette a Nép 
Ügyvédje intézményének 
feladat- és hatáskörét teg-

nap a csíkszeredai börtönben Eu-
gen Ciubota. A jelenlévőknek el-

mondta: a büntetés-végrehajtási 
intézet vezetősége köteles minden 
fogvatartottnak megadni azt a le-
hetőséget, hogy a Nép Ügyvédjé-
hez forduljon, ha úgy véli, sérültek 
az alkotmány által szavatolt alapve-
tő jogai. És fel is sorolt ezek közül 
néhányat: az igazságszolgáltatáshoz 
való szabad hozzáférést, az informá-
ciókhoz való hozzáférést, a törvény 
előtti egyenlőség jogát, a tanuláshoz 
való jogot, az egészséges környezet-
hez való jogot, stb. 

Az elítéltek közül néhánynak 
már ott, helyben volt olyan vélt 
vagy valós sérelme, amely meglá-
tásában alapvető jogait sértette. 
Volt, aki azt említette, hogy már a 
börtönben elkezdett középiskolai 
tanulmányait nem tudta befejezni, 

mert az érettségi előtt különböző 
vádak miatt ettől eltiltották, és 
utólag a bíróság hiába mondta ki 
ártatlanságát az ügyben, őt közben 
már elhelyezték abból a börtön-
ből, ahol leérettségizhetett volna. 
Meglátásában ezzel csorbult a ta-
nuláshoz való joga. Más azt kifo-
gásolta, hogy esetében a bíró nem 
vette figyelembe azt a törvényes 
előírást, mely szerint csökkente-
ni kell a fogva tartás időtartamát, 
ha az illető beismeri tettét. Az 
ombudsman képviselőjének vála-
sza minden felhozott ügyben egy-
értelmű volt: a panaszokat írásban 
kell az intézményhez eljuttatni, 
és alapos kivizsgálás után szintén 
írásban adnak választ a felvetett 
problémákra. 

Idén is helyi beszállítókkal mű
ködtetné a tejkifli programot a 
megyei önkormányzat – jelen
tette ki lapunknak nyilatkozva 
Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke. A tejkifli 
program helyi termelőket hát
rányba hozó centralizációját a 
megyei önkormányzat egy he
lyett minden településre külön 
kiterjedő közbeszerzéssel vé
dené ki.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A multinacionális nagyvál-
lalatokat idén is ki fogjuk 
hagyni a Hargita megyei 

tej-kifli programból – szögezte le 
kérdésünkre válaszolva Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke. „Néhány éve mi talál-
tuk ki, hogy decentralizálva a he-
lyi tanácsoknak osszuk le a pénzt, 
aminek következményeként a 
gyermekek szinte azonnal jobb és 
frissebb tízóraihoz jutottak. Meg-
ették a termékeket, nem dobták 

el. Ezzel párhuzamosan a helyi 
pékségekben, tejfeldolgozókban 
nőttek a kapacitások, gyarapod-
tak a megrendelések, biztosabb 
lett a tej felvásárlása. A mi pél-
dánkat ráadásul időközben hét 
másik megye is átvette” – magya-
rázta Borboly. A megyei elöljáró 
szerint azonban a multinacionális 
cégek lobbija mégis sikeresen vitt 
át a parlamenten egy olyan jog-
szabályt, amely Borboly megfo-
galmazása alapján pillanatnyilag 
akadályozza a tej-kifli program 
helyi szinten tartását. „Megta-
láltuk viszont a megoldást, még 
akkor is, ha ez többletmunkát fog 
jelenteni. Egy közbeszerzés he-
lyett ugyanis hatvanhetet fogunk 
meghirdetni. De úgy szeretnénk 
megcsinálni, hogy a gyermekek 
elé kerülő termékek minőség ne 
romoljon, és lehetőség szerint 
továbbra is helyi termelők legye-
nek a beszállítók” – fogalmazott 
Borboly.

A megyei önkormányzat 
ugyan akkor az idei évi tej-kifli 

programba bevont 67 közigazga-
tási egység – azaz gyakorlatilag 
az összes Hargita megyei város és 
község – névsorát már a megyei ta-
nács február 17-i, csíkszentsimoni 
kihelyezett ülésén elfogadta. A 
Hargita megyei I–VIII. osztá-
lyos tanulók étkeztetésére idénre 
szánt kormányzati pénzkeret 7 
millió 193 ezer lejre rúg. Ebből a 
megyei tanács a tej-kifli program 
idei első hat hónapjára kivetítve 3 
millió 610 ezer lejből gazdálkod-
hat. Borboly megjegyzése szerint 
a testület mindebből 3 millió 583 
ezer lejt már tovább is osztott a 
programban részt vevő települé-
seknek.

A tavalyi, 2010–2011-es tan-
évben Hargita megyében közel 36 
ezer kisdiák részesült a zömében 
helyi termelők által előállított kif-
liből és iskolatejből. Az egy tanu-
lóra kiutalt állami leosztás értéke 
akkor – akárcsak a korábbi tan-
évben – egy napra 1,17 lej volt. 
Ebből 0,75 lej a tejre és 0,42 lej a 
kiflire vonatkozott.
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A fogvAtArtottAk AlApvető jogAI sem sérülhetnek

Börtönben az ombudsman
prefektusI kollégIum

Poros Gyergyószentmiklós

hArgItA megyeI tej-kIflI progrAm

Helyből szereznék be a tízórait

Csíkszeredai fogvatartottaknak beszél alkotmányos jogaikról a Nép Ügyvédjének képviselője. Szűk körű tájékoztatás Fotó: baLázS árpáD

„Kicselezné” a multikat a megyei tanács. Helyi szereplőkkel bonyolított tej-kifli program

A levegőben szálló por koncentrá
ciója az év 365 napjából 150ben 
meghaladta a megengedett érté
ket tavaly Gyergyószentmiklóson. 
A levegő szennyezettségét az 
utak rossz állapota okozta.

F. E. Gy.

Többnyire tavalyi évi tevé-
kenységi beszámolók sze-
repeltek a Prefektusi Kollé-

gium tegnapi ülésének napirendjén. 
Jelen volt a Nép Ügyvédje Marosvá-
sárhelyi Területi Irodájának képvise-
letében Eugen Ciubota, aki az intéz-
ményt mutatta be a kollégium tagja-
inak, Bernádt Zelma, a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség 
igazgatója pedig a megyében a tavaly 
végzett légszennyezettségi mérések 
eredményeit ismertette. Azt mondta, 
problémát Gyergyószentmiklóson 
észleltek, ahol az év 150 napján a 
levegőben szálló por koncentrációja 
magasabb volt a megengedettnél, de 
sokszor az ülepedő por koncentráci-
ója is magas volt. Véleménye szerint 
ez az utak rossz állapotával hozható 
összefüggésbe, szennyező tevékeny-
séget folytató üzem ugyanis nincs 
a környéken. Állítása szerint ezeket 
az eredményeket közölték a város-
vezetéssel is, és kérték, intézkedje-
nek, hogy az idei légszennyezéseket 
megelőzzék. Bernádt Zelma azt is el-
mondta, nem tudják, hogy a levegő-
ben szálló porszemcsékből mennyi 
azoknak a koncentrációja, amelyek 
képesek belégzés nyomán egyenesen 
a tüdőbe hatolni, károsítva így az 
egészséget, mert ezek különválasztá-
sára nincs mérőműszerük. 

A fogyasztóvédelem vezetője, 
Kolcsár Béla beszámolójából ki-
derült, hogy a hatóság rendszeres 
ellenőrzései indokoltak, ugyanis 
a megvizsgált gazdasági egységek 
mintegy felében találnak külön-
böző törvényszegéseket. Ladányi 
László Zsolt prefektus vetette fel és 
ajánlotta a fogyasztóvédelem figyel-
mébe azoknak a szerinte egyre soka-
sodó, és főleg idős személyeknek a 
gondját, akik arról panaszkodnak a 
prefektúrán, hogy a Romtelecomtól 
felhívják őket telefonon különböző 
ajánlatokkal, de mivel a tájékoztatás 
nem teljes körű és részletbe menő, a 
szerződést aláírók csak akkor veszik 
észre, hogy pórul jártak, amikor a 
csillagászati értékű számlákat kézhez 
kapják. A prefektus szerint előfor-
dul, hogy idős embereknek havonta 
nagy összegre küld számlát a szolgál-
tató internet-előfizetés címén, holott 
az illetőknek számítógépük sincs. 

A megyei csendőrparancsnok 
felszólalásában arról beszélt, hogy a 
csendőröket egyre gyakrabban kérik 
fel különböző mentési akciókban 
való részvételre, ám ehhez nekik 
semmiféle felszerelésük nincs. Né-
hány hólapáttal vannak csupán fel-
szerelkezve, de sem megfelelő lábbe-
lijük, sem ruhájuk, sem pedig jármű-
veik nincsenek a mentési akciókhoz. 
Kérte a prefektust, járjon közben a 
megyei, illetve helyi önkormány-
zatoknál, hogy egyfajta partnerségi 
viszony keretében támogassák ilyen 
jellegű felszereléssel a csendőröket, 
ellenkező esetben, szavai szerint, 
„fejszével és botokkal kell háborúba 
menniük”. 



A következő tanévtől módosul 
az oktatási intézmények meg-
nevezése. Minden iskola ne-
vének az intézmény keretében 
folyó legmagasabb oktatási 
formát kell tükröznie.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Miniszteri rendelettel mó
dosítják a következő tan
évtől az oktatási intéz

mények megnevezését. Félreértés 
ne essék, az óvodák esetében a játé
kos, szimbolikus név, az iskoláknál 
pedig a szellemiséget meghatározó 
személyiség neve marad. A megne
vezés módosítása az oktatási szint
re és jellegére vonatkozik.

A magyar terminológia eddig 
is különbözött a romántól, eb
ből adódóan könnyen fennállt a 
félreértések lehetősége. Az óvo
dák esetében a rövid programmal 
működő intézményeket magyar 

nyelvben óvodának, a délutáni 
programmal működőket napközi 
otthonoknak nevezzük.

A lényeges eltérés az általános 
iskolák megnevezésében van: a 
román terminológia erre az okta
tási szintre a gimnázium megne
vezést használja, ami a magyarban 
a középiskolai oktatásnak felel 
meg. A magyar terminológiában 
szerencsésebb, ha megmaradunk 
az általános iskola megnevezés
nél, annak ellenére, ha a román
ban a következő tanévtől a şcoală 
gimnazială megnevezést használ
ják az általános iskolák nevében.

A középiskolák esetében azok 
megnevezésére, amelyek általános 
műveltséget közvetítenek, és egye
temi tanulmányokra készítik fel a 
diákokat, a román terminológiá
ban az elméleti líceum megnevezést 
használják, a magyarban pedig a 
gimnázium megnevezés a helyes. A 
különböző szakágakat tanító gim

názium nevében meg kell jelennie az 
illető szakágazatnak: művészeti gim
názium, zenegimnázium, pedagógi
ai gimnázium. A magyar nyelvben 
ezen iskolák esetében a művészeti 
középiskola, pedagógiai középiskola 
megnevezést használtuk.

A többnyire műszaki szakkép
zést biztosító középiskolák esetében 
a módosítás következtében meg kell 
jelennie a műszaki szónak, tehát a 
liceu tehnic kifejezésnek, aminek 
a magyarban a műszaki szakközép
iskola felel meg. Azoknak a középis
koláknak, amelyek felefele arányban 
biztosítanak általános műveltségi és 
műszaki felkészítést, csak a gimnázi
um (liceu) megnevezést ajánlják. 

Az új megnevezések akkor 
lépnek érvénybe, amikor a helyi 
önkormányzatok arról határoza
tot hoznak. Az önálló jogi státu
szukat elveszített kisebb iskolák 
továbbra is megtarthatják eredeti 
nevüket.

Közismert, hogy a gyógykezelé-
si jegyek rendszerét az Orszá-
gos Nyugdíjbiztosítási Pénztár 
ügykezeli, és azokban a tör-
vényben előírt jogosult szemé-
lyek részesülhetnek. Az idei 
társadalombiztosítási költség-
vetésben erre a célra mintegy 
293 millió lejt irányoztak elő.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az esztendőnek ugyan még 
abban az időszakában 
vagyunk, amikor az érin

tettek, érdekeltek nem szoktak 
gyógyfürdőkre utazni gyógyke
zelés végett, de ettől függetlenül 
érdeklődésben nincs hiány. Egy
előre azonban az érdeklődésen 
túl konkrétum alig van. Annyit 

tudni, hogy az Országos Nyugdíj
pénztár tulajdonában lévő gyógy
kezelési létesítményekben idén 
mintegy 53 000 hely áll rendel
kezésre, és túl ezen, más gyógy
kezelési létesítményeket üzemel
tető kereskedelmi társaságokkal 
is fognak szerződéseket kötni 
közbeszerzési eljárás keretében. 
Hogy mikor kötik meg ezeket a 
szerződéseket, azt pontosan nem 
lehet tudni, de előreláthatóan 
április hónapban. Amint azt Bán 
Katalin közgazdásztól, a Hargita 
Megyei Nyugdíjpénztár ügyveze
tő igazgatójától megtudtuk, egy
előre nem rendelkeznek gyógyke
zelési jegyekkel, de az arra vonat
kozó kéréseket elfogadják. Az arra 
jogosult személyek az eddig is ha
tályos kritériumrendszer alapján 

– már amennyiben eleget tesznek 
a feltételrendszernek – és a kiutalt 
jegyek függvényében részesülhet
nek a későbbiek során gyógyke
zelési jegyekben. Az igényelhető 
gyógykezelési létesítmények név
jegyzékét, valamint a helyek szá
mát a szerződési eljárás véglege
sítése után nyilvánosságra fogják 
hozni. Bán Katalin emlékeztetett 
arra is, hogy a kiutalt jegyek 15 
százalékát azok a személyek kap
hatják meg, akik a hatályos kü
lönleges jogszabályok értelmében 
azokra ingyenesen jogosultak (az 
egykori politikai üldözöttekről 
stb. van szó).

Összegezve: a kéréseket már 
be lehet nyújtani, de hogy ki is fog 
gyógykezelési jegyben részesülni, 
és mikor, az még a jövő zenéje.
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Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt. Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi 

Törzskönyvbe J19/31/1990es szám alatt (CUI RO11418778), a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL (Iaşi, Nicolina sétány 
82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei Tör
vényszéknél lévő 2139/96/2007es ügycsomóban 2009. február 16
án meghozott 272es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu 
által – nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 
2006/85ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. november 
11i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke 
megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, vala
mint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, neveze
tesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. már
cius 5én 11 órakor és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 
2006/85ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. novem
ber 11i közgyűlésének a határozataival összhangban kerül sor.

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

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, a 0744–
610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL-nél a 0232–212231-es, 0232–
243864-es és a 0755–132471-es telefonszámokon.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

Versenyvizsgákat hirdet köztisztviselői állások betöltésére 
meghatározatlan időre a:

Beruházás vezérigazgatóságán 
Szakelőadó, II. osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
◆ főiskolai végzettség záróvizsgával; 
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188as újraközölt törvény 

54es szakaszának előírásai;
◆ minimum 1 év szakmai tapasztalat;
◆ számítógépkezelői ismeretek.
Programok és vidékfejlesztési  igazgatóságán
Tanácsos, I. osztály, kezdő szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:
◆ egyetemi végzettség záróvizsgával; 
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188as újraközölt törvény 

54es szakaszának előírásai;
◆ számítógépkezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2012. április 2., 10 óra (írásbeli) és 2012. 

április 4. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell 

letenni a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 20 
napon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bő
vebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsa Menedzsmentvezérigazgató
ságának humánerőforrás részlegén kaphatnak az érdeklődők (134es iroda, 
0266–207700/belső 1408as vagy 1406os telefonszám).

VÁlTOzIK Az ISKOlÁK MEGNEVEzéSE

Csak a terminológia módosul, 
a névadók maradnak

Az IdEI GYóGYKEzEléSI jEGYEKRől

Igényelni lehet, de csomagolni korai lenne...

hargitanépe

HirdeTÉsek

Hószánok, ATV-k és Argo 
típusú gépjárművek vezetését ta
nulták Hargita Megye Tanácsa 
Hegyimentő Közszolgálatának 
munkatársai Hargitafürdőn. A 
kiképzést a gépeket beszállító 
brassói cég munkatársai tartot
ták. A téli hegyi viszonyok kö
zepette is életmentésre alkalmas 
járművek révén csökken a menté
si idő, és ezáltal nő a turisták biz
tonsága. A hegyimentő közszol
gálatot 2012 első két hónapjában 
mintegy száz esetben riasztották, 
közbelépésük több alkalommal 
mentett életet.



Az Európai Bizottság hétfőn, feb-
ruár 27-én felszólító jellegű jegyzé-
ket intézett a román kormányhoz, 
amelyben felrója, hogy nem ültet-
te gyakorlatba a villamosenergia- 
és a földgázpiac liberalizálására 
vonatkozó 2009/72-es, illetve a 
2009/73-as irányelveket. Ezeket 
az irányelveket a tagországoknak 
amúgy 2011. március 3-ig kellett 
volna gyakorlatba ültetniük az 
energetika területére vonatkozó 
harmadik törvénycsomag kere-
tében. Ilyen jellegű jegyzéket hét 
másik országnak is küldtek, ám 
Románia esetében annak hang-
vétele keményebb. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Aszóban forgó jegyzékben 
utalás van arra is, hogy 
a villamosenergia- és a 

földgázpiac megszervezésére vo-
natkozó direktívákat Románia 
nem ültette gyakorlatba annak 
ellenére, hogy még az elmúlt esz-
tendő márciusában megszületett 
két jogszabálytervezet. Ám ezek 
kapcsán is kifogásokat tartalmaz 
az Európai Bizottság jegyzéke, 
ugyanis azok a tervezetek nem 
tartják tiszteletben a 2009/72-es 
és a 2009/73-as direktívák egyes 
előírásait. 

Két hónap van 
a válaszadásra
Arra is emlékeztetnek, hogy 

az elmúlt esztendő szeptemberé-
ben már eljárást kezdeményeztek 
Romániával szemben. A jegy-
zékre a román kormánynak két 
hónapon belül kell válaszolnia, 
s amennyiben nem tesz eleget az 
elvárásoknak, az Európai Bizott-
ság az Európai Unió bíróságá-
hoz fordulhat. Végeredményben 
amit a bizottság elvár Románi-
ától az az, hogy nyissa meg az 
energetikai piacait, ami révén 
érvényesülhet a szabad verseny. 
Ez a maga során pedig azt jelenti, 
hogy meg kell szüntetni a ható-
sági árakat, illetve liberalizálni a 
villamosenergia- és a földgázfo-
gyasztás díjszabásait. Gazdasági 
szempontból is megvan a maga 
jelentősége ennek az árliberalizá-
ciónak, de igen kényes társadalmi 
szempontból is. Közismert, hogy 
jelenleg szociális védelmi ismér-
vek mentén a lakossági árakat az 
Országos Energiaszabályozási 
Szakhatóság (ANRE) szabja meg. 
Ezt a gyakorlatot kell megszün-
tetni olyképpen, hogy a szóban 
forgó fogyasztások esetében ne 
alkalmazzanak hatósági árakat. 
A villamoseneregia-fogyasztásra 
vonatkozóan a szabályozott 
díjszabások megszüntetésére a 
2013–2017-es időszakban ke-
rülne sor, a gázárak esetében a 
liberalizálás a jövő évtől kezdőd-

Gazdaság
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lIBERAlIzálnI KEll A vIllAmosEnERgIA- 

Hétmillió háztartásban

> Takarékosságban élbolyban az erdé-
lyiek. A Román Kereskedelmi Bank (BCR) 
által végzett tanulmány szerint az ország-
ban a legjelentősebb pénzmegtakarítást, 
160 millió lejjel, a főváros és Ilfov megye 
lakosai mondhatják magukénak. De nem 
sokkal marad el tőlük a közép-régió (145 
millió lej) és az észak-nyugati terület (130 
millió lej). A BCR tavaly, 2010-hez képest, 
85 százalékos növekedést könyvelhetett el a 
lakásvásárlásra fordítandó megtakarítások, 
bankbetétek terén. A pénzintézmény ezt a 
jelenlegi piaci helyzetben kedvező jelnek, 
a lakosság soraiban kialakuló reményteljes 
jövőképének tekinti.

> Ausztria megmenti a Volksbankot. 
Részbeni államosítással mentik meg a sú-
lyosan veszteséges osztrák Volksbankot 
(ÖVAG), a tegnap véglegesített konszo-
lidációs terv az államnak összesen több 
mint egymilliárd eurójába kerül. Az állam 
49 százalékos tulajdonrész erejéig száll be 
az ÖVAG-ba, s legkésőbb 2017-ig priva-
tizálni akarja ezt a részesedést – közölte 
Maria Fekter pénzügyminiszter. A dön-
tésben szerepet játszott, hogy Ausztria 
szuverén adósi besorolását megvédjék. A 
költségek forrásának biztosítása érdeké-
ben egynegyedével megemelik az osztrák 
bankadót. Az ÖVAG 2011-re várt vesz-

tesége 1,2 milliárd euró. A bank volt az 
egyedüli a rendszerszintű osztrák bankok 
között, amely nem állta ki a 2011 júliusi 
európai banki terhelési teszt próbáját. A 
Volksbank magyarországi leányát az orosz 
Szberbank vette meg. A kilenc országban 
jelen lévő és 295 fiókkal, 600 ezer ügy-
féllel rendelkező anyabank, a Volksbank 
International román leánybankján kívül a 
Szberbankhoz kerül. A vételár 505 millió 
euró volt. A Szberbank nemcsak Oroszor-
szág, de egész Kelet-Európa legnagyobb 
pénzintézete. Expanziós politikájában a 
kelet- és közép-európai régió kulcsfontos-
ságú szerepet tölt be.hí
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Drágulások jönnek. A sérülékeny fogyasztókat támogatják, ebbe a kategóriába becslések szerint 1,15–1,4 millió személy fog tartozni

 hirdetéS

A Pénzügyminisztérium,
Az oRszágos 

ADÓÜgYnÖKsÉg,
a Hargita megyei Közpénzügyi vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
Felülvigyázó osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival közli, hogy 2012. 
március 16-án 10 órakor a Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóság székhelyén (Csíkszereda, De-
cemberi Forradalom u. 20 sz., 317-es szoba), árverés 
útján eladja az adós EXPLOATAREA MINIERA 
HARGHITA RT. (fiskális lakhelye: Csíkszereda, Har-
gita utca 98. szám, fiskális azonosítószáma: 15929449) 
tulaj donát képező következő ingó javakat:
1. Előkészítő csarnok, kompresszorállomás, 
szivattyúállomás, hídmérleg kabin, 
két szivattyúház 1 303 845 lej
19748 m2 beltelek  2 572 524 lej
2. gázszabályzó állomás  10 179 lej
és a hozzá tartozó 210 m2 terület  27 357 lej
3. 522 m2-es beltelek  68 000 lej 
Összesen:  3 981 905 lej

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

előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hi-
vatal titkárságára (Csíkszereda, Decemberi forradalom 
u. 20) be kell nyújtani a következő dokumentumokat: 
a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A 
befizetés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál 
megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös fo-
lyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. To-
vábbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a kül-
földi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román 
nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében 
a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hite-
lezők 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 telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. február 28-án 

kifüggesztették.
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és a földgázfogyasztás díjszabásait

fognak többet fizetni

Gazdaság

> Csökkentette az EB az idei gazdasá-
gi prognózist. Az Európai Bizottság az ősz-
szel megfogalmazott 2,1%-ról 1,6%-ra csök-
kentette a romániai gazdasági növekedésről 
szóló prognózisát, főként az euróövezet 
válsága és a pénzpiacokon tapasztalt zavarok 
negatív következményei miatt. Egyébként az 
Európai Bizottság 0,5%-ról mínusz 0,3%-ra 
csökkentette az euróövezet gazdasági növe-
kedéséről szóló prognózisát, hangsúlyozva az 
államadósságok válságát, mely több államot 
megszorító intézkedésekre kényszerített, 
amelyek nem kedveznek a gazdaság bővü-
lésének. Az Európai Unió egésze számára 
az EB stagnálást prognosztizál. Az EU vég-

rehajtó testülete szerint a román gazdaság 
idén több fronton sérülhet. Az exportokat 
befolyásolhatja a kereslet csökkenése az 
euróövezetben, amely a román exportter-
mékek legfőbb piaca. Ugyanakkor a nemzeti 
össztermék (GDP) 2,5%-osra becsült növe-
kedését 2011-ben erősítette az euróövezetből 
érkező exportkereslet, a második félévben 
pedig a nagyon jó mezőgazdasági termelés. 
Eme két tényező azonban nem járulhat hoz-
zá ugyanolyan mértékben az idei gazdasági 
növekedéshez. A GDP tavaly 2,5%-kal nőtt, 
miután az utolsó negyedévben 1,9%-os volt 
a gazdasági növekedés 2010 hasonló idő-
szakához képest. Az EB előrejelzése szerint 

a romániai gazdasági növekedés legfőbb 
húzóereje idén a belső fogyasztás lesz, jólle-
het a lakosságnak továbbra is át kell esnie a 
pénzügyi kiigazítási fázison az első félévben. 
A Bizottság szerint Romániában csökken 
a munkanélküliség, és az infláció is alacso-
nyabb lesz, ami hozzájárulhatna a fogyasztás 
növekedéséhez a magánszektorban. Az EU 
végrehajtó testülete az őszi 3,4%-ról 3%-ra 
csökkentette a 2012-es inflációs előrejelzését, 
az első negyedévében az infláció 2,1% lesz, a 
második negyedévben 2,4%-ra nő, a harma-
dikban elérheti a 3,9%-ot, a negyedikben 
pedig visszaesik 3,6%-ra. Az inflációs ráta ja-
nuárban újabb történelmi mélyponton volt, 

(2,72%), a fogyasztói árak csak 0,36%-kal 
nőttek. A közszférában a fogyasztás nem já-
rulhat hozzá jelentős mértékben a gazdasági 
növekedéshez, mivel az ágazatot továbbra 
is befolyásolja a pénzügyi konszolidációs 
folyamat – állítja az EB. Ennek ellenére úgy 
véli, az állami beruházások kulcsfontossá-
gúak lesznek idén Romániában, az európai 
uniós alapok lehívásának felgyorsulása is 
kedvezően befolyásolhatja ezt a folyamatot. 
A magánszférában a beruházások kisebbek 
lesznek a korábban becsülteknél, mivel helyi 
és világszinten nagyobb a bizonytalanság. Az 
EB előrejelzése szerint az idei év elejére terve-
zett egyes beruházásokat elhalaszthatják. hí
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 hirDetéS

a Pénzügyminisztérium,
az oRszágos 

adÓÜgyNöKség,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

felülvigyázó osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival közli, hogy 2012. 
március 16-án 10 órakor Székelyudvarhely, Malom 
utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós FARKAS-
TRANS Kft. (fiskális lakhelye: Székelykeresztúr, 
Timafalvi út 98. szám,  Hargita megye, fiskális azono-
sító szám 5360175) tulajdonát képező következő in-
góságot:

Kétajtós, 250.72 típusú turisztikai autóbusz, gyártási 
év: 1987 –  17 044 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

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

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás  
a 0266–217558-as telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. február 28-án 
kifüggesztették.

 hirDetéS

ne meg. Egyes értesülések szerint 
két jogszabályozási tervezet is 
készült, s januárban még a Boc-
kormány azt tervezte, hogy azo-
kat sürgősségi kormányrendelet 
révén fogadják el. A már emlí-
tett jogszabály-tervezetekről van 
szó, amelyek egyes előírásait az 
elmúlt esztendő során többször 
is módosították. Most azt halla-
ni, hogy Ungureanu kormányfő 
nem ért egyet a sürgősségi kor-
mányrendelettel, és törvényter-
vezet formájában nyújtaná be 
azokat a parlamenthez. 

a fogyasztók 
86 százaléka többet fizet
Mit is jelentene a díjszabás-

ok liberalizálása? Hozzávetőleges 
szá mítások szerint a háztartási 
fogyasztók 83-86 százaléka a jö-
vőben az eddiginél többet fog fi-
zetni a földgáz és a villamos ener-
gia díjszabásai liberalizálásának 
megkezdésével egyidejűleg és 
csak 14-17 százalékuk részesülne 
állami támogatásban. Azaz 7-7,2 
millió háztartás esetében többet 
kell majd fizetni az említett fo-
gyasztásokért, mint jelenleg. A 
villamos energia esetében foko-
zatosan megszűnik az úgyneve-
zett szociális díjszabás. 

Csak a sérülékeny 
fogyasztókat támogatják
Állami támogatásban csak az 

úgynevezett sérülékeny fogyasz-
tók részesülhetnek majd. A kor-

mányzati illetékesek konzultáltak 
az Európai Bizottsággal, s annak 
alapján került sor a sérülékeny 
fogyasztók fogalmának a megha-
tározására: az az ügyfél, aki igen 
alacsony jövedelme, kora és egész-
ségi állapota okán, hogy ne kerül-
jön a társadalom szélére, pénzügyi 
és másabb jellegű szociális védel-
mi intézkedésben részesülhet. A 
becslések szerint a sérülékeny fo-
gyasztók kategóriájába 1,15-1,4 
millió személy tartozik. Ami a 
pénzügyi támogatást illeti, abban 
azok a családok vagy személyek 
részesülhetnének majd, akik havi 
átlagos nettójövedelme egyenlő 
az országos minimálbérrel, vagy 
annál kisebb. A minimálbér kvan-
tumát 700 lejben jelölték meg. A 
szociális díjszabás megszüntetésé-
re állítólag három szakaszban ke-
rülne sor, ugyanakkor három jö-
vedelmi csoportot állapítanának 
meg, s ezek esetében a szolgáltató 
havonta egy fix összeget „kiütne” 
a számlából. Ezt a fix összeget 
évente kormányhatározattal ál-
lapítanák meg. Gyakorlatilag ez 
azt jelentené, hogy az érintett sze-
mély a számlázottnál kevesebbet 
kell majd fizessen, a különbözetet 
pedig a megyei szociális szolgál-
tatási ügynökségek utalják át a 
szolgáltatónak. A nem pénzügyi 
jellegű támogatásra a 65 életévnél 
idősebb személyek lennének jo-
gosultak, s ez a támogatás például 
abban állna, hogy a téli időszak-
ban nem lehetne kikapcsolni a 

villany- és a gázszolgáltatást, bizo-
nyos ellenőrzési tevékenységeket 
ingyen végeznének számukra, és 
ingyenesen részesülnének bizo-
nyos alacsony fogyasztású haszná-
lati tárgyakban. Az ilyen jellegű 
szociális védelmi intézkedéseket, 
valamint a jogosultsági kritériu-
mokat külön törvénnyel jogsza-
bályoznák.

Jövőtől jöhet a drágulás
A jelek szerint az Európai 

Bizottság hétfőn megküldött 
jegyzéke fel fogja gyorsítani az 
eseményeket, s biztosra vehető, 
hogy ha nem is az idén, de 2013-
tól mindenképpen jelentős mér-
tékben megdrágulhat a földgáz- 
és a villanyfogyasztás díjszabása. 
Amúgy az Európai Bizottság 
jegyzéke némi meglepetést is 
jelent olyan körülmények kö-
zött, amikor még január végén a 
Nemzetközi Valutaalap, az Eu-
rópai Bizottság és a Világbank 
küldöttségével folytatott tárgya-
lások során az körvonalazódott, 
hogy a szóban forgó árliberalizá-
ció határidejét kitolják. Ugyan-
akkor utalnunk kell arra, hogy 
az árliberalizáció részben már 
az idén megkezdődik, mondjuk 
ezt annak okán, hogy az ipari fo-
gyasztók esetében arra sor fog ke-
rülni, s ennek következtében va-
lószínűsíthető, hogy a megemelt 
díjszabások majd begyűrűznek 
számos termék kiskereskedelmi 
áraiba is.

hargitanépe
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Maszkabálba készült az 
utca, a falvak lakói és a 
kíváncsi látogatók, amin 

mi, a Hargita Megyei Művészeti 
Népiskola fotó szakos diákjai is 
részt vettünk.

Február 18. reggelén buszra 
szálltunk, hogy lencsevégre kaphas-
suk az alsósófalvi vigadozásokat.

Ringyes-rongyos maskarák, 
hangos ostorcsattogás és víg har-
monikaszó fogadott minket. Aki-
nek mókázni, táncolni, mulatozni 

támadt kedve, mind-mind meg-
tehette, hisz talpalávalót húztak a 
zenészek, tréfálkoztak a maskarák, 
és eszem-iszom fogadta a távolról 
érkezett éhes érdeklődőket.

Sikerült elcsípnünk néhány 
jellemző pillanatot. Ebből a tarka 
világból mutatunk be néhány képet 
a március hatodikán megnyíló kiál-
lításunkon a Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola Aulájában. 

Ez a bolondos hangulat, a szó-
rakoztató pillanatok kimozdítot-

ták az embereket, köztük minket, 
fotóspalántákat is a szürke hétköz-
napokból, színt vittek lelkünkbe és 
fotóinkra is. 

Ezért külön köszönet illeti a mu-
latozó álarcosokon és az önzetlen 
ellátóinkon kívül a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola vezetőségét és 
oktatónkat, Szabó Attilát.

Fazakas Csilla elsőéves, 
André Krisztina másodéves 

hallgató, 
Csíkszereda

Fényképezés Alsósófalván

Kétségkeltő újságcikk 

El Zoráb Rátóton

Nem mozdul a tó jegén vá-
gott lékben a dugó, így hát 
Béla horgászbarátommal 

politizálunk. Nyugdíjasként, függet-
lenként mindenféle pártpolitikától. 
Akad bőven közérdekű vitatéma, mi-
vel mindketten napirenden vagyunk 
a romániai és magyarországi politi-
kával. A Hargita Népét kihúzom a 
hátizsákból, és átnyújtom Bélának, 
hogy olvassa el az Erdély-közpon-
tú politizálást. Miután az olvasást 
befejezte, azt mondta, hogy erősen 
kacifántos ez a dolog, nem ért az 
egészből semmit! Én se, válaszoltam 
neki. Az erdélyi magyarság csődpo-
litikájáról (RMDSZ) beszélnek az 
új pártalapítók. Nem értem: ha már 
csődöt mondott ez a politika, akkor 
miért kell véget vetni, hisz már úgyis 
megbukott? Melyik az a posztkom-

munista ország Európában, ahol egy 
6-7 százalékos parlamenti képvise-
lettel rendelkező nemzeti kisebbség 
szervezete, közel húsz éven keresz-
tül képes volt egy állam minden-
napi dolgaiba aktívan beleszólni? 
És hogy ez a politizálás hozzájárult 
a romániai magyarság gazdasági 
és szellemi életkörülményeinek 
javulásához, tagadhatatlan! Hogy 
Varságra, Kányádra vagy Ülkére 
ma már aszfaltúton lehet eljutni, ta-
gadhatatlan! A székely megyékben 
elvégzett munkálatok kivitelezése 
nem ámítás! Valóság! Ladányi Lász-
ló, Hargita megye kormánybiztosa, 

nem eszku, ez is biztos! Igen, ura-
im! Egyetértek önökkel: a szülő-
földünk fontosabb, mint Bukarest! 
Igen, nekünk, az itt élőknek. Csak 
önök éppen arról feledkeztek meg a 
választópolgárt megfogni hivatott 
jelszavuk kieszelésénél, hogy a gaz-
dasági autonómia kivívásáig még 
néhány generáción keresztül Buka-
restben fogják a közintézményeink 
költségeit fedező csekkeket kitölte-
ni! Ilyen szempontból bizony azt 
kell mondanom: szülőföldünknek 
fontos a romániai magyarság egy-
séges összefogása, hogy sikeresen ki 
lehessen vívni a bukaresti segítséget! 

Ami az Erdély-központú politizálást 
illeti, megint dilemmában vagyok. 
Béla is! A romániai magyarság döntő 
többsége Erdélyben él. Nyilvánvaló, 
hogy az itt élő emberek körében kell 
politizálni, közszolgálati feladatokat 
vállalni, és megoldani! A helyható-
sági választásokon nyertes magyar 
önkormányzati képviseletek gyakor-
latilag döntéshelyzetbe kerülnek a 
települések sorsát illető mindenféle 
kérdésben. De egy adott pillanatban 
megáll a tudomány: Bukarest nélkül 
nincs megoldás! Ezt a tényt el nem 
ismerni, és a bukaresti politizálásból 
való kivonulás gondolatát villogtatni 

egy párt országos választási és prog-
ramhirdető küldöttgyűlésén, egy-
szerű képmutatás! Hisz mindenki 
számára világos, hogy e demokrati-
kus világban, bármely politikai ala-
kulat csakis az ország parlamentjé-
ben tud elérni eredményeket! A mai 
Erdély etnikai összetételéről, és az 
Erdély-központú magyar politizálás 
racionális összefüggéseiről nagyon 
szeretném, ha valamelyik EMMP-
politikus bővebben nyilatkozna. 
Vajon nem a Székelyföld-központú 
politizálás fogalmát keverték össze 
az Erdély-központúval? Estefelé lé-
vén, megállapítottuk, hogy semmit 
se fogtunk, mehetünk haza. És az 
elkövetkező választásokon, melyik 
pártra kell a pecsétet ráütni?

Iszlai József,
Székelyudvarhely

Törd a fejed, öreg székely!

A Hargita Népe 2012. február 
14-én megjelent Nem meg-
bízható a somlyói borvíz? 

című cikke igencsak bogarat ültetett a 
fejembe, és azt gondolom, hogy na-
gyon eltalált címmel illették az írást, 
hisz azt olvasva és továbbolvasva én 
is csak ezt a kérdést tudtam feltenni 
magamnak. Egyrészt dr. Vass Előd 
nem tudja pontosan, hogy a köz-
egészségügynél mikor végeztek víz-
elemzést, tehát olvasom tovább, mert 
idáig a feltett kérdésre nem kaptam 
választ. Izgalmas sorok következnek, 
hisz az „időnkénti elemzések egy ré-
sze nem hozott megnyugtató ered-

ményt”. Hoppá, baj van, fokozódik 
az izgalom – BAKTÉRIUM – 
hú, az baj, és már nem tudom, med-
dig lehet fokozni, de fokozódik mert 
sajnos a kérdésre dr. Vass Előd újra 
nem tudja a választ, hogy milyen 
baktérium. Ez nem lehet igaz, talán 
rossz a kérdezett szakember! És jel-
zem, a cikknek már felét elolvastam. 
Na, de nincs vége, mert ez már az íz- 
és színfokozót is felülmúlja, mert jön 
Zólya László, aki nem hajlandó köz-
zétenni az eredményeket, mert azt 
a másik rész kell megtegye, vagyis a 
helyi önkormányzat. Na és íme a vá-
lasz: „a szakemberek szerint nincs ok 

semmiféle különleges intézkedésre...” 
– idéztem Antal Attila alpolgármes-
ter urat. Na de kérdem, akkor most 
mi van? Önök értik, vagy velem van 
baj? Az egész cikk arról szólt, amit 
nem tudnak vagy nem hajlandók 
közölni a szakemberek... Baktérium 
és nem megnyugtató eredmény, aki 
viszont közli, az azt mondja, hogy 
a szakemberek szerint nincs ok 
semmiféle különleges intézkedésre, 
vagyis nem megbízható a somlyói 
borvíz?... De hisz most szoktatott rá 
a kisfiam, és szeretem. 

Péter András,
Csíksomlyó

Történt, hogy ama bizonyos 
csikótojás kiköltése óta a 
rátótiak igen neves lóte-

nyésztők hírébe kerültek. Mert hát 
most divat a lovas turizmus! Volt 
is nekik egy ménesük, összesen 
vagy 7-8 lóból álló. Kipányvázva, 
megbéklyózva tartották, nehogy 
ezek is elfussanak, mint a legelső, 
ami a tökből kelt ki. Simogatták, 
dédelgették őket, csupa cukorral 
etették.

Hát egy nap a falu bolondja, Pi-
pogya Péter nagy hűhóval beront 
a polgármesterhez, és aszongya: 
Jaj! Jaaj! Jaaaj! Elfutott a... a... ló! 
Kifutott a... a... a faluból! Melyik? 
– kérdezte a polgármester. A Po-

rosz-ló, a Kom-ló, a Vasa-ló vagy 
a Hol-ló? Netán a Pal-ló, esetleg 
a Rab-ló? Neeem! Az El... El... 
Zoráb-ló a... a... Coşbuc versből! 
Bökte ki a gyagyás.

– Azért nem kár, az a policiszté 
– dörmögte a falu eleje –, de azért 
rögvest kidoboltatta az eseményt, 
megparancsolva, hogy mindenki 
hagyjon abba minden munkát, és 
lóduljanak lovat keresni. Azonnal!

Na, futottak is az emberek a 
falu egyik végéből a másikba, Al-
szegből Felszegbe és vissza, de El 
Zorábot nem lelték sehol. Látván 
ezt a polgármester, rájuk förmedt: 
Ne mind gyűljenek kendtek egy 
helyre! Nem látják, hogy felbillen 

a falu vége?! Vagy lebillen! Hűű! 
Ez igaz! Vakarták a fejüket. Akkor 
inkább fussunk ki a faluból, mint a 
számítógép képernyőjéről a betűk.

Úgy is lett. S azóta is futnak, 
ha meg nem álltak. Csak El Zoráb 
röhögött boldogan a polgármes-
ter lucernásában: – Hi... hi... hi... 
Nyihi... hi! Ha... ha... ha! Nyiha... 
ha! Végre annyit ehetek, amennyit 
csak akarok, amíg ez a sok bolond 
vissza nem tér. És lőn! 

Azt mondják, a vizes lucerná-
tól felpuffadt és kipukkadt. Így 
lett vége.

A mesének is. 
Zsigmond Enikő, 

Csíkszereda

 fotó: fazakas Csilla, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola elsőéves fotó szakos diákja

 fotó:  aNdré krisztiNa, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola Másodéves fotó szakos diákja
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Miután a szenátus már múlt év 
decemberében rábólintott a tör-
vénytervezetre, tegnap megsza-
vazta a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem akkreditálását 
a képviselőház. Ezzel lezárult a 
tudományegyetem akkreditációs 
folyamata, azaz létrejön a jogi 
személyiséggel rendelkező, anya-
nyelvű, alapítványi Sapientia 
Tudományegyetem. Teljes jogú 
fel sőoktatási intézményként a 
Sapientia államvizsgát szervezhet 
diákjainak, mesterképzést is in-
díthat, ugyanakkor román állami 
támogatásra is jogosult.

HN-összefoglaló

Aképviselőház tegnapi ülésén 
elfogadta a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 

akkreditációjára vonatkozó törvény-
tervezetet. A képviselőház honlapján 
szereplő adatok szerint a tervezetről 
összesen 171 honatya szavazott, eb-
ből 161-en a jogszabály elfogadása 
mellett tették le voksukat, 3-an ellene 
szavaztak, 7-en pedig tartózkodtak. 
Ahhoz, hogy a jogszabály hatályba 
léphessen, Traian Băsescu állam-
főnek kell még aláírnia a törvényt. 
Az egyetem akkreditációja azt jelen-
ti, hogy a Sapientia teljes jogú felső-
oktatási intézmény lett, amely állam-
vizsgát szervezhet diákjainak. Eddig 
az EMTE diákjai ugyanis csak más 
hazai felsőoktatási intézményekben 
államvizsgázhattak. Az akkreditáció 
másik hozadéka, hogy az egyetem 
mesterképzést is indíthat, ugyan-
akkor ezután az intézményt már a 
román állam is támogathatja – mint 
köztudott, a Csíkszeredában, Ma-
rosvásárhelyen és Kolozsváron több 
karral működő egyetem jelenleg a 
magyar állam támogatásából tartja 
fenn magát.

A szenátus már korábban el-
fogadta a jogszabályt, miután a 

hazai felsőoktatás minőségét ellen-
őrző Minőségellenőrző Bizottság 
(ARACIS) 2007 és 2010 közötti 
vizsgálatának során bebizonyoso-
dott, hogy az egyetem eleget tesz az 
akkreditációs törvényeknek és telje-
síti az összes kritériumot. 

Hatékony szövetségi
lobbi
Kelemen Hunor szövetségi 

el nök tavaly Marosvásárhelyen 
ki jelentette, hogy 2012-ben, a ta-
vaszi ülésszak során az RMDSZ 
elfogadtatja a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem 
akkreditációját. 

„A Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség számára kiemelten 
fontos az önálló, magyar nyelvű 
tanintézmény akkreditálása. Az 
erdélyi magyar közösség számá-
ra egy olyan intézményt sikerült 
ma hivatalosan elfogadottá ten-
nünk, amely hosszú évtizedekre 
meghatározza sorsunk és jövőnk 
alakulását. Az elért eredményért 

köszönettel tartozom az RMDSZ 
minden tisztségviselőjének, aki 
ezzel a nemzeti jelentőségű üggyel 
foglalkozott éveken keresztül” – 
nyilatkozta az RMDSZ elnöke. 

Antal István udvarhelyszéki 
parlamenti képviselő történelmi 
pillanatnak nevezte a Sapientia akk-
reditálását. A képviselő lapunknak 

nyilatkozva úgy fogalmazott: az 
intézmény akkreditálásával az egye-
temet teljes jogú felsőoktatási intéz-
ményként ismerik el, amely a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség 
hosszas munkájának köszönhető.

„A magánegyetem akkreditá-
lása fontos lépés volt a kisebbségi 
oktatási rendszerben, a törvény 

elfogadásának köszönhetően nyu-
godtan tervezheti a jövőjét az 
egyetem” – mondta Antal. A par-
lamenti képviselő ugyanakkor nagy 
sikernek könyvelte el azt is, hogy 
a Sapientia akkreditációja mellett 
sikerült elfogadtatni az RMDSZ 
által is javasolt lusztrációs törvényt, 
ami kimondja, hogy a kommunista 
hatalomban és elnyomó szerveiben 
szerepet vállaló személyek öt évig 
ne tölthessenek be köztisztségeket, 
beleértve az ügyészeket is.

A Sapientia – EMTE 2001. 
október 3-án nyitotta meg kapuit 
a magyar kormány támogatásával, 
a felsőoktatási intézménynek Ko-
lozsváron, Marosvásárhelyen és 
Csíkszeredában vannak karai. A 
magyar kormány és az Országgyű-
lés 1999-ben döntött úgy, hogy 
támogatja az önálló erdélyi magyar 
egyetemi oktatást, és létrehozza a 
magyar tudományegyetemet. Az 
ehhez szükséges forrásokat a Ma-
gyar Köztársaság 2000. évi költség-
vetéséből különítették el.

A felsőoktatási intézmény 
akkreditációja mától vált hivatalos-
sá, miután a képviselőház elfogadta 
az erről szóló törvénytervezetet. 

Ország – világ

Hirdetések

ElHárulT az uTolSó akadály

Akkreditálták a Sapientiát

társadalom

hargitanépe

Felvonuló sapientiások. ezután nem kell máshol államvizsgázzanak a csíki karok hallgatói fotó: balázs árpád / archív

Elfogadták a lusztrációs 
törvényt

Elfogadta a képviselőház a 
lusztrációs törvényt, mely 5 
évre eltiltja a közéleti szerep-
vállalástól azokat a személye-
ket, akik a kommunista rend-
szerben különféle tisztségeket 
töltöttek be. A képviselők az 
ellenzék hiányában, 167 igen 
és 4 tartózkodó szavazattal fo-
gadták el a jogszabályt. 

Korábban, a bizottsági mun-
ka során a lusztrációs tör-
vényt több helyen módo-

sították. Többek között ponto-
sabban meghatározták, ki minősül 
a volt nómenklatúra tagjának. Erre 
azért volt szükség, mert az alkot-
mánybíróság a tervezet eredeti for-
máját alkotmányellenesnek ítélte. 

A törvénytervezet szerint azok 
lesznek eltiltva a közéleti szerep-
vállalástól, akik a Román Kommu-
nista Párt központi, regionális és 
rajonszintű vezetésében tevékeny-
kedtek. A törvény fennhatósága 
alá esnek még a volt Román Mun-
káspárt és az Államtanács tagjai, a 
miniszterek és a kiadóigazgatók. 

Az RMDSZ javaslatára a 
lusztrált személyek körét azokra is 
kiterjesztették, akik az igazságszol-
gáltatáson belül vezető tisztséget 
töltöttek be 1989. előtt, vagy ügyé-
szek voltak. „Ez a módosítás azért 
jelentős, mert ezáltal a tiltás többek 
között az ’56-os forradalom részt-
vevőit kivizsgáló ügyészekre is érvé-
nyes lesz” – jelentette ki a javaslatot 
benyújtó Máté András képviselő. 



Aradon rendezték meg hétvégén 
az U17-es korosztály számára az 
országos cselgáncsbajnokság 
döntőit. A Csíkszeredai ISK és a 
Csíkszeredai Sportklub verseny-
zői több érmet szereztek, remek 
eredményeket értek el.

Két arany-, egy ezüst- és 
hárombronzérmet és több 
remek helyezést értek el a 

Csíkszeredai ISK és a Csíkszeredai 
Sportklub versenyzői hétvégén Ara-
don, ahol az U17-es országos baj-

nokság döntőit rendezték meg. Első 
helyen végzett a Dániel Albert által 
felkészített szentegyházi Finta Vik-
tória, továbbá Dánél Sándor tanít-
ványa, Szép Attila. Második hellyel 
büszkélkedhet a sportklubos Stoica 
Márk, míg bronzéremmel Simon 
Aladár, Imre Norbert (mindketten 
ISK), illetve a csíkszenttamási Sán-
dor Szabolcs. Az érmesek mellett 
továbbá nyolc dzsúdóka ért el figye-
lemre méltó helyezéseket.

A hétvégén – március 3–4-
én – újabb országos döntőkre 

kerül sor. Ezúttal az U23-as 
korosztály cselgáncsozói bi-
zonyíthatnak majd Drobeta-
Turnu Severinben.

Eredmények
1. hely: Finta Viktória (+70 

kg, ISK – Szentegyháza), Szép 
Attila (66 kg, Sportklub).

2. hely: Stoica Márk (81 kg, 
Sportklub).

3. hely: Simon Aladár (66 kg, 
ISK), Sándor Szabolcs (81 kg, 
ISK – Szenttamás), Imre Norbert 
(+90 kg, ISK).

5. hely: Mészáros Emőke (57 
kg, ISK – Ditró), Horváth Balázs 
(66 kg, ISK), Endes Zalán (81 kg, 
Sportklub), Iuga Andrei (81 kg, 
ISK), Bíró Ádám (90 kg, ISK).

7. hely: Bodor Ede Attila (55 
kg, ISK – Szentegyháza), Szeles 
Attila (60 kg, ISK – Szentegy-
háza), Varga Tamás (66 kg, ISK), 
Koncz Botond (81 kg, ISK).

Edzők: Dánél Szabolcs (ISK – 
Szenttamás), Dániel Albert (ISK, 
ISK – Szentegyháza), Pantea 
Cornel (ISK), Székely Attila (ISK 
– Ditró), Dánél Sándor (Sport-
klub), Sinka Szabolcs (Sportklub).

Sport

Szép Attila és Finta Viktória az U17-es korosztály két aranyérmese

U17-eS orSzágoS CSelgánCSbAjnoKSág

Hat érem, köztük két arany Aradról
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> Góbé-kupa. A Tusa Sportklub a 
hétvégén a Madarasi-Hargitán tartotta 
a Góbé-kupával díjazott megyei gyer-
mek és ifjúsági szlalomsíversenyt, mely-
nek a Nagy-Mihály pálya adott otthont. 
A viadalra Borszékről, Csíkszeredából, 
Gyergyószentmiklósról, Maroshévízről 
és Székelyudvarhelyről jelentkeztek 
versenyzők. A síversenyen hat kategó-
riában indulhattak külön a lányok és 
a fiúk. A következő alpesi síversenyt 
március 30–31-én rendezik, ugyan-
csak a Madarasi-Hargitán. Eredmények: 
óvoda kategória, lányok: 1. Kiss Anna 
(Szé kelyudvarhely); 1–2. osztály, lá-

nyok: 1. Tóth Emese (Csíkszereda), 2. 
Ferenczi Zselyke (Gyergyószentmiklós), 
3. Magyari Kinga (Csíkszereda); fiúk: 1. 
Szász Lehel (Gyergyószentmiklós), 2. Pál 
Tamás (Gyergyószentmiklós), 3. György 
Szabolcs (Csíkszereda); 3–4. osztály, lá-
nyok: 1. Sándor Éva (Székelyudvarhely), 
2. Benedek Tamara (Székelyudvarhely), 
3. Benő Krisztina (Csíkszereda); fiúk: 1. 
Ferenczi Apor (Gyergyószentmiklós), 
2. Bordi Alexandru (Piatra Neamț), 
3. Holló Kálmán (Csíkszereda); 5–6. 
osztály, lányok: 1. Tóth Krisztina 
(Csíkszereda), 2. Szikszai Zsuzsanna 
(Székelyudvarhely); fiúk: 1. Molnár 

Erik (Csíkszereda), 2. Balázs László 
(Székelyudvarhely), 3. Zonda Zsolt 
(Csíkszereda); 7–8. osztály, lányok: 
1. Klement Ingrid (Borszék), 2. Szabó 
Kinga (Borszék); fiúk: 1. Bence Attila 
(Csíkszereda), 2. Pogonyi Hunor (Csík-
szereda), 3. Zsuzsics Adorján (Borszék); 
9–12. osztály, lányok: 1. Szikszai Kata-
lin (Székelyudvarhely); fiúk: 1. Dezső 
Mátyás (Gyergyószentmiklós), 2. Hajdu 
Ottó (Csíkszereda), 3. Sándor Mátyás 
(Székelyudvarhely).

> Labdarúgás. Az európai labdarú-
góklubokat tömörítő ECA (Európai 

Klubszövetség) és az UEFA megegye-
zett az augusztusi válogatott meccs-
napok eltörléséről. Ezt Karl-Heinz 
Rummenigge, az ECA elnöke jelentette 
be a klubszövetség varsói közgyűlésén. 
A klubok régóta szeretnék már elérni az 
augusztusi felkészülési válogatott mecs-
csek törlését. Az egyezség ugyan meg-
született, viszont azt még a FIFA-nak is 
jóvá kell hagynia, hisz a versenynaptár a 
nemzetközi szövetség hatáskörébe tar-
tozik. Ez lesz a nehezebb menet, mivel 
jelen állás szerint a homlokegyenest el-
lenkező álláspontot képviselő ECA és 
FIFA nem tárgyal egymással.hí
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Hargita Megye Sport- és If-
júsági Igazgatósága, a Ro-
mán Olimpiai Akadémia 

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

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

A 8. forduló kérdései

1. Hány olimpiai aranyat 
nyertek a magyarok asztalite-
niszben?

2. Ki volt az első magyar női 
olimpiai bajnok?

3. Hol rendezték a moszkvai 
olimpia vitorlásversenyeit?

4. Hány aranyérmet szerzett az 
USA 1984-ben Los Angelesben?

5. Ki vitte a magyar zászlót a 
szöuli olimpia megnyitóján?

Sporttörténeti vetélkedő

Sporttörténeti vetélkedő, 8. forduló 2012. február 29.

A megfejtéseket 2012. március 7-ig kell beküldeni a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igaz-
gatóság – Csíkszereda, Hősök utca 7. szám, postai irányítószám 530132 – címére.

Név: ...................................................Cím: ...............................................
Tel.: .......................... Helyes megfejtés: 1.................................................
2............................................................. 3................................................
4............................................................. 5................................................

Több tucat felkészülési váloga-
tott-labdarúgómérkőzést ren-
deznek ma szerte a világban. 
Többek közt pályára lép a ma-
gyar és a román nemzeti együt-
tes is. előbbiek a bolgárokat, 
utóbbiak az uruguayiakat fogad-
ják. Sérültek és hiányzók mind-
két gárdában akadnak.

Győrben telt ház előtt lép 
ma pályára a magyar lab-
darúgó-válogatott Bul-

gária ellen. A felkészülési mérkő-
zésre Egervári Sándor szövetségi 
kapitány nem számíthat többek 
között a hosszabb ideje sérült 
Gera Zoltánra, továbbá Lipták 
Zoltánra és Rudolf Gergelyre 
sem. Meghívót kapott viszont a 
Premier League-ben vitézkedő 
QPR játékosa, Buzsáky Ákos, il-
letve a Newcastle védője, Kádár 
Tamás is. A mérkőzést ma 19 órá-
tól rendezik.

A román válogatott szintén 
hazai környezetben fogadja a vi-
lágbajnok bronzérmes uruguayi 
együttest. A vendégek mondhatni 
a legerősebb keretükkel érkeznek. 
Oscar Washington Tabarez uru-
guayi szövetségi kapitány csupán 
Alvaro Pereirát (Porto) és Abel 
Hernandezt (Palermo) nem hívta 
be a keretbe. Bukarestben lesznek 
viszont a nagyágyúk: Gargano, 
Forlán, Suarez, Cavani, Caceres, 
Godin. A hazaiaktól Răzvan Raţ 
(Sahtar Donyeck) nem kapott 
meghívót Victor Piţurcă szövetségi 
kapitánytól, míg a St. Étienne kö-
zéppályása, Bănel Nicoliţă hétfőn 
kidőlt a sorból. A Román Labda-
rúgó-szövetség a barátságos mér-
kőzéssel kapcsolatosan aggodalmát 
fejezte ki, ugyanis a ma 20.30-tól 
kezdődő találkozóra alig 10 ezren 
vásároltak jegyet.

román és magyar keretek
A magyar válogatott kerete: 

kapusok: Bogdán Ádám (Bolton 
Wanderers), Csernyánszki Nor-
bert (Paksi FC), Király Gábor 
(1860 München); védők: Juhász 
Roland (Anderlecht), Kádár Ta-
más (Newcastle), Korcsmár Zsolt 
(Brann Bergen), Laczkó Zsolt 
(Sampdoria), Vanczák Vilmos 
(Sion), Varga József (DVSC-
TEVA); középpályások: Buzsáky 

Ákos (QPR), Czvitkovics Péter 
(Kortrijk), Dzsudzsák Balázs 
(Dinamo Moszkva), Elek Ákos 
(Eskisehirspor), Hajnal Tamás 
(VfB Stuttgart), Koman Vladimir 
(AS Monaco), Pintér Ádám (Real 
Zaragoza); csatárok: Németh 
Krisztián (RKC Waalwijk), Priskin 
Tamás (Alanyija Vlagyikavkaz), 
Szabics Imre (Sturm Graz), Szalai 
Ádám (Mainz).

A román válogatott kerete: 
kapusok: Ciprian Tătăruşanu (Bu-
karesti Steaua), Silviu Lung (Astra 
Ploieşti), Cristian Bălgrădean (Bu-
karesti Dinamo); védők: Paul Papp 
(FC Vaslui), Cornel Râpă (Galaci 
Oţelul), Vlad Chiricheş (Steaua), 
Valerică Găman (Astra), Dorin 
Goian (Glasgow Rangers), Dragoş 
Grigore (Dinamo), Constantin 
Grecu (Kolozsvári U), Iasmin 
Latovlevici (Steaua); középpá-
lyások: Mihai Roman (Bukaresti 
Rapid), Gabriel Torje (Udinese), 
Alexandru Bourceanu (Steaua), 
Ionuţ Neagu (Galac), Doru Mihai 
Pintilii (Pandurii Târgu Jiu), Costin 
Lazăr (PAOK Szaloniki), Adrian 
Mutu (Cesena), Cristian Tănase 
(Steaua); csatárok: Bogdan Stancu 
(Orduspor), Daniel Niculae (Nan-
cy), Marius Niculae (Dinamo), 
Ciprian Marica (Schalke 04).

Fontosabb felkészülési
mérkőzések
Ciprus – Szerbia (16), Ma-

gyarország – Bulgária (19, Sport 
1 HU, Sport.ro), Izrael – Ukrajna 
(19), Montenegró – Izland (19), 
Tunézia – Peru (20), Románia 
– Uruguay (20.30, Sport 2 HU, 
Antena 1), Dél-Afrika – Szenegál 
(20.30), Törökország – Szlová-
kia (20.30), Dánia – Oroszország 
(20.45), Ausztria – Finnország 
(21.30), Horvátország – Svédor-
szág (21.30), Görögország – Bel-
gium (21.30), Svájc – Argentína 
(21.30), Németország – Francia-
ország (21.45, Sport 1 HU, RO), 
Olaszország – Egyesült Államok 
(21.45), Észak-Írország – Norvé-
gia (21.45), Lengyelország – Por-
tugália (21.45), Írország – Cseh-
ország (21.45), Szlovénia – Skó-
cia (21.45), Wales – Costa Rica 
(21.45), Anglia – Hollandia (22, 
Sportklub TV), Spanyolország – 
Venezuela (22.30).

bAráTSágoS lAbdArúgó-mérKőzéSeK

Hazai pályán a románok 
és a magyarok

Halasztás 
a kupában

A klubok kérésére egy héttel 
elhalasztotta a Hargita Me-
gyei Labdarúgó Egyesület 

(HMLE) Végrehajtó Bizottsága 
a Románia-kupa megyei szakasza 
harmadik fordulójának mérkőzé-
seit. A klubok kérték a HMLE-t, 
hogy ne március 3-án, hanem már-
cius 11-én rendezzék a kupamérkő-
zéseket, mivel a megyében alig van 
használható pálya. A kérésnek a 
HMLE helyet adott. A megyei baj-
nokság kezdete viszont nem módo-
sult – ha az idő engedi –, március 
18-án folytatódik a 13. fordulóval. 
Ugyancsak március 18-án rajtol a 
tervek szerint az Udvarhely-kör-
zeti bajnokság is, ám amennyiben 
a résztvevő csapatok nem tudják 
rendbe hozni a pályákat, akkor a 
halasztás itt is elképzelhető. A Csík-
körzeti bajnokság ötös és hatos li-
gáinak első tavaszi fordulóit majd 
csak április 1-jén rendezik.



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 Lokodban egy újonnan 
épült villaszerű családi ház, nyári 
lakkal és 35 ár gyümölcsössel, igé
nyesnek vagy alapítványnak is. Tele
fon: 0744–182886.

telek
VÁSÁROLNÉK 5 hektár vagy en

nél nagyobb legelőt/kaszalót, rende
zett iratokkal, Hargita megyében.Tele
fon: 0721–895895.

jármű
VÁSÁROLOK 2005–2006os évjára

tú 4 x 4es, ötszemélyes papucs Daciát. 
Telefon: 0745–661870, 0745–661870. 

ELADÓ 1995ös évjáratú, kitűnő ál
lapotban lévő Dacia – irányár: 1850 lej; 
Ford Focus 1.8 TDi, kétszemélyes + te
her, 104 000 kmben, frissen behozva – 
irányár: 8000 lej. Beszámítok bükk tűzifát. 
Telefon: 0729–893718, 0749–155155. 

ELADÓ 2002es évjáratú Ford Fies
ta, benzines, metálzöld színben. Irányár: 

2600 euró. Telefon: 0722–381408. 
ELADÓ egy 2007es és 2008as 

évjáratú Ford Transit haszongépjármű. 
Telefon: 0756–156684.

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

ELADÓ: U–650es traktor kitű
nő állapotban – 15 500 lej; Renault 
35 LE – 12 500 lej; Leyland 70 LE – 
15 500 lej; Massey Ferguson 40 LE 
fronthirdraulikával – 13 000 lej. Tele
fon: 0752–135883.

ELADÓ 1986os évjáratú Dacia 
kétéves műszakival, jó állapotban, téli 
gumikkal. Telefon: 0742–404912.

ELADÓ 2005ös évjáratú Renault 
Master első tulajdonostól, kitűnő ál
lapotban. CSERE is érdekel. Telefon: 
0751–095979.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson 2003
as évjáratú BMW 650, hargitai rendszám
mal, bejegyezve, megkímélt állapotban. 
Ára: 4600 lej. Telefon: 0758–040332.

ELADÓ 1996os évjáratú Lada Ni
va 4 x 4es, beíratva, jó állapotban. 
Telefon: 0745–199423. (21388)

ELADÓ 2008as évjáratú Yamaha 
R1es sportmotor kifogástalan állapot
ban. Telefon: 0731–357066. (21396)

vegyes
ELADÓ egy négyágú faragott csil

lár. Telefon: 0266–215529, Székely ud
varhely.

ELADÓ több méretű berámázott 
goblen. Telefon: 0753–102054, Szé
kely udvarhely.

ELADÓ fémmegmunkáló gépcso
port: gyalugép: SN–425c; marógép: 
FUS–22; oszlopos fúrógép: 4 CON/
MORSE; eszterga: SN–321/1500 (5 kW
os motorral); eszterga: SNA–560/1000 
(7 kWos motorral); kicsi köszörű; vas
vágógép; munkapad 80as és 120as 
satukkal, valamint a gépekhez tartozó al
katrészek, felszerelések és szerszámok. 

Telefon: 0730–118701.
ELADÓK keletfríz juhok báránnyal, 

a világ legjobb tejelő juhai. Napi akár 
2 liter tejet is adnak. Telefon: 0748–
103311.

ELADÓ négy munkahengeres, 
há rom hengeres MF homlokrakodós 
traktor, váltóeke, trágyalészippantó, 
szalmaszéna prés, kultivátor, perme
tező, műtrágyaszóró. Beszámítok bükk 
tűzifát. Telefon: 0758–898989.

ELADÓ feketeribizliszörp. Telefon: 
0720–545423.

ELADÓ jó minőségű, nyers, ha so
gatott tűzifa házhoz szállítva 125–130 
lej/m, vagy 500–520 lej/öl. A száraz meg
egyezés szerinti ár ban van. Érdeklődni le
het a 0757–249143as telefonszámon. 

ELADÓ egy zártszelvényből készült 
körfűrészasztal (lap, steel, 7,5 kWos, 
háromfázisos motor). Irányár: 1000 lej, 
alkudható. Telefon: 0745–544590.

ELADÓK Csíkszeredában: új szö
vet férfi rendruhák – 30–100 lej; 
szép nagylevelű szobanövények – 
20–50 lej; új női és férfipizsamák 
– 10 lej; új női és férfi irhabundák 
– 50–80 lej. Telefon: 0266–322209, 
0744–979723.

ELADÓ öt kötet Magyar Művészet
történet. Telefon: 0721–717830.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson két
részes motorosruha, térd és könyök
védővel ellátva, XXLes méretben. 
Ára: 400 lej. Telefon: 0758–040332.

szolgáltatás
Kertészmérnök kora tavaszi met

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

2 éves periodikus ellenőrzés! Bizton
sága érdekében forduljon az INSTHAR
hoz! 2 éves periodikus kazánellenőrzés, 
valamint működtetési engedélyeztetés 
– 60 lej; gázvezeték 2 éves ellenőrzése 
– 50 lej. Elérhetőségeink: INSTHAR Rt., 
Márton Áron u. 21. szám, Csík szereda. 
Telefon: 0266–371785, 0745–380499. 
(21217)

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 lehet.

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

Megrendülve értesültünk nagyra becsült és szeretett kollégánk Bardócz 
Imre tanár úr hirtelen elhunytáról. 

Bardócz Imre 
fizika szakos kollégánk tanárként, majd nyugdíjasként is, összesen  42 éven 

át tanította nevelte a Tamási Áron Gimnázium ifjabb és újabb diáknemzedéke
it. Hét diáknemzedéket nevelt osztályfőnökként legendás jeligéje szellemében, 
miszerint: „Az értelmes lét alapja az igényes, rendszeres munka”. Bardócz Imre 
tanár úr személyében, úgy munkatársai mint diákjai, egy céltudatosan építkező 
szellemi alkatot tisztelhettek.  Egy szakmai sikerekben gazdag és igényessé
gében is példamutató pályafutás ért tragikus véget. Őszinte részvétünket nyil
vánítjuk a gyászoló hozzátartozóknak, együttérzésünket fejezzük ki ezúton is a 
pótolhatatlan veszteség miatti fájdalomban. Tisztelt kollégánk, nyugodjál béké
ben, nemes emléked örökké élni fog tanítványaid és munkatársaid lelkében.

Székelyudvarhely, 2012 február 28
A Tamási Áron  Gimnázium munkaközössége

HARGITA MEGYE TANÁCSA
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJOGVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

VERSENYVIZSGÁT SZERVEZ
a következő köztisztviselő állás betöltésére

Gazdasági, pénzügyi és könyvelési osztály
TANÁCSOS – felsőfokú végzettség, 5 év szakmai régiség 

1 hely meghatározatlan időre

Az írásbeli vizsgára 2012. március 23-án reggel 10 órától, a szó-
beli vizsgára pedig 2012. március 26-án reggel 10 órától kerül sor a 
Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság székhe-
lyén, Szabadság tér 5. szám alatt. További információkat és a típuské-
réseket a beiratkozáshoz a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 
humánerőforrás-irodáján lehet beszerezni, telefon: 0266–207761.

A dossziékat legkésőbb 2012. március 13-ig lehet letenni a Szo-
ciális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság humánerőforrás-irodáján, 
a következő iratokkal:
 kérés;
 önéletrajz;
 erkölcsi bizonyítvány;
 másolat a végzettséget igazoló okiratról;
 másolat a személyazonossági igazolványról;
 munkarégiséget igazoló iratok;
 igazolás a családorvostól;
 saját felelősségre írt nyilatkozat, hogy nem végzett titkosszol-

gálati tevékenységet.

A fent említett iratokat eredetiben is be kell mutatni az eredeti-
ség ellenőrzése végett.
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„ Búcsúztam volna de erőm nem enge-
dett,
Így hát búcsú nélkül szívetekbe tovább 
élhetek,
A halálban sem lettem hűtlen hozzátok,
Az égből is gondolok s vigyázok rátok.
Ha rátértek erre az útra,
Elétek megyek s találkozzunk újra”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten 
akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a szerető férj, gondoskó 
édesapa, nagyapa, dédnagyapa, 
testvér, apatárs, rokon, szomszéd 
és jó ismerős

FAZAKAS FERENC
– PETI –

Életének 73-ik, házasságának 57-
ik évében, 2012 február 27-én, tü-
relemmel viselt hosszas betegség 
után csendesen elhunyt.

Nemes szíve, mellyel úgy szere-
tett minket, megszünt dobogni. 
Megtört szívvel, könnyes szem-
mel és soha el nem múló szeretet-
tel búcsúzunk Tőled. Nyugalmad 
legyen csendes és áldott a fold, 
ahol drága hamvaid pihennek.
Drága halottunkat 2012. Február 
29-én, szerdán délután 2 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a re-
formátus egyház szertartása sze-
rint a belvárosi refor,átus temető 
ravatalozojából a helyi temetőbe.
Emléáked legyen áldott, pihené-
sed csendes!
Részvétnyilvánítáás a temetés 
előtt 1 órával

Székelyudvarhely, 2012. Febr 27  
A gyászoló család

A HARGITA NÉPE  
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

FARKAS LAKÁRA.
Telefon:  

0733–553014.

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, dédmama, anyós, ro-
kon, szomszéd és jó ismerős,

özv. CSIKI ANDRÁSNÉ
szül. Tarcsafalvi Margit

életének 83., özvegységének 5. 
évében, 2012. február 27-én rövid 
betegség után csendesen elhunyt. 
Megcsendült szívünkben 
az emlékek húrja, 
eszünkbe jut édesanyánk 
jóra intő szava. 
Küzdelem és sok munka 
volt az élete, 
legyen áldott, csendes pihenése. 
Övé a csend és a nyugalom, 
miénk a könny és a fájdalom. 

Drága halottunkat 2012. feb-
ruár 29-én du. 2 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a római katoli-
kus egyház szertartása szerint a 
zetelaki ravatalozóból a helyi te-
metőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család.

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

elhalálozás

részvétnyilvánítás
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Sport

Nyerjen belépőt!

Lapunk játékával négy belé pőt 
nyerhet a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapatának 
soron következő hazai mér-
kőzésére, amelyet március 
2-án, pénteken, 19 órától ren-
deznek. Az SZKC ellenfele a 
CSU Suceava lesz.

Válaszoljon helyesen a 
következő kérdésre:

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

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

Egy hét múlva zárul a hazai jég-
korongbajnokság selejtezőcso-
portja, a következő nyolc nap 
során hét találkozót rendeznek. 
A 2011/2012-es bajnoki idényt 
a szokásostól eltérően rendezte 
meg a hazai szakszövetség, az 
elődöntőkig hetven találkozót 
tűztek műsorra a szezon kezde-
tétől. Az alapszakasz végén két, 
a kvalifikációs kör után egy, a se-
lejtezőcsoport végén pedig egy 
csapat búcsîzik a küzdelmektől.

Egy teljesen új lebonyolítási 
rendszert talált ki a Ro-
mán Jégkorongszövetség 

(RJSZ) a hazai hokibajnokság 
2011/2012-es idényére: az alap-
szakaszt követően kvalifikációs, 
majd selejtezőkört rendeztek, ezt 
követik az elődöntők és a hely-
osztók. A pontvadászatba nyolc 
csapat nevezett, de még az alap-
szakaszban kizárták a Kisinyovi 
Platinát, így hét gárda küzdött a 
bajnokságban.

Az alapszakaszban a Gyergyó-
szentmiklósi Progym, a Galaci 
Du nărea és a Sportul Studenţesc 
mellett az ISK–HSC Csíkszereda 
Farm, valamint a Steaua Rangers 
2 volt érdekelt. A sorozatot a csíki 
csapat nyerte, ám a kvalifikációs 
körben a két farmcsapat – az ISK–
HSC Farm és a Steaua Rangers – 
nem juthatott be. Pedig a rangsor 
alapján mindkettőnek helye lett 
volna a második „fordulóban” is. 
Az alapszakaszban összesen negy-
ven meccset játszottak és 425 gól 
született.

A kvalifikációs körben a 
Dunărea, a Progym és a Sportul 
Studenţesc volt érdekelt, ezt a so-
rozatot a Duna-partiak nyerték a 
gyergyóiak előtt, az utolsó helye-

zett fővárosi diákcsapat számára 
pedig itt ért véget a pontvadászat. 
A hat lejátszott mérkőzésen össze-
sen 82 gól született.

A bajnokság harmadik „fordu-
lója”, a selejtezőkör még tart, ebben 
a sorozatban a kvalifikációs kör első 
két csapatához – a Dunăreához és a 
Progymhoz – csatlakozott a Brassói 
Corona Fenestela 68 és a Steaua is. 
Eddig tizenhét meccset rendeztek a 
24-ből, a hátramaradt hét találkozót 
egy hét alatt játsszák le a csapatok. 
Az már nagyjából eldőlt, hogy a 
barcasági és a fővárosi csapat harcol 
az első két helyért, ugyan matema-
tikailag a Duna-partiaknak van 
még esélyük a második helyre, de 
a papírforma szerint a harmadik 
helynél fennebb aligha végeznek. 
A negyedik hely a Progymé lesz, itt 
csupán az a kérdés, hogy a három 
Brassó elleni meccsen és a két galaci 
találkozón tudnak-e pontot szerez-
ni a Kéménes-legények.

Tegnap két találkozót rendez-
tek, mindkét mérkőzésen hazai 
siker született. Eredmények: Bras-

sói Corona Fenestela 68 – Progym 
22–3; Steaua – Dunărea 11–3.

A selejtezőkör további mű-
sora: ma: Progym – Brassó (19); 
péntek: Steaua – Brassó; szombat: 
Dunărea – Progym; vasárnap: 
Dunărea – Progym, Brassó – 
Steaua; kedd: Brassó – Dunărea; 
március 7.: Brassó – Dunărea.

Az elődöntőben a HSC Csík-
szereda a selejtezőkör harmadik 
helyezettjével, a selejtezőkör első 
két helyezettje pedig egymás ellen 
játszik a döntőbe jutásért. A pár-
harcok egyik fél harmadik sikeréig 
tartanak, a tervezett játéknapok: 
március 9., 11., 13., 16. és 18. Az 
elődöntők vesztesei egyik fél har-
madik sikeréig játszanak a harma-
dik helyért, a tervezett meccsna-
pok március 20., 23., 25., 27. és 
30. Az elődöntők győztesei egyik 
fél negyedik sikeréig tartó párharc-
ban döntik el a bajnoki cím sorsát, 
a tervezett meccsnapok: március 
20., 23., 25., 27., 30., április 1. és 
3. A kiírás szerint mérkőzésenként 
változik a pályaválasztói jog.

Egy hét múlvA végEt ér A sElEjtEzőcsoport

Nyolc nap alatt hét mérkőzés

Vásárhelyen 
a KK

Marosvásárhelyen lép pá-
lyára ma este a Csíksze-
redai Hargita Gyöngye 

KK férfi-kosárlabdacsapata a helyi 
Maros KK ellen. A találkozót a 20. 
fordulóból halasztották el a rossz 
időjárási viszonyok miatt. A mér-
kőzést 19.45-től rendezik, és a Digi 
Sport 2 élőben közvetíti.

Az utolsó mérkőzést is lejátszot-
ták tegnap este a román férfi-kosár-
labdabajnokság 23. fordulójából, 
amelyen a Nagyváradi VSK hozta 
a kötelezőt a CSS Giurgiu ellen. 
Mint ismeretes, a Csíkszeredai KK 
Szebenben vendégszerepelt, ahol 
17 pontos vereséget könyvelhetett 
el. Eredmények, 23. forduló: Bu-
karesti CSM – Energia Rovinari 
100:81, Nagyszebeni CSU Atlassib 
– Csíkszeredai KK 118:101, Buka-
resti Dinamo – SCM U Craiova 
83:94, CSU Asesoft Ploieşti – 
Medgyesi Gaz Metan 75:72, Ko-
lozsvár U-Mobitelco – BCM U 
Piteşti 72:75, Nagyváradi VSK – 
CSS Giurgiu 87:59. 

Az mKB veszprém a spanyol 
Ademar leónnal találkozik a 
férfi kézilabda Bajnokok ligá-
ja nyolcaddöntőjében – dőlt el 
tegnap a dániai hörsholmban, 
ahol kisorsolták a Bl követke-
ző körének párosításai. csúcs-
rangadó is lesz ugyanis a cím-
védő Barcelona a montpelliert 
kapta ellenfélül.

Mivel Mocsai Lajos ve-
zetőedző gárdája, 
az MKB Veszprém 

fér fikézilabdacsapata csoport-
má sodikként végzett a Bajno-
kok Ligája B csoportjában, az 
már a tegnapi, dániai sorsolás 
előtt bizonyos volt, hogy egy 
csoportharmadikkal csap majd 
össze, és az is, hogy a visszavá-
gó lesz a Veszprém Arénában. A 
sorsoláson pedig a Veszprém épp 
abból a csoportból kapott ellen-
felet, ahonnan a Pick-Szeged 
nem tudott továbbjutni. A Sze-
ged ötödik lett a D csoportban a 
Kiel, a Koppenhága, a León és 
a Montpellier mögött.

„A lehető legnehezebb el-
lenfelet kaptuk. Az elmúlt évek 
balszerencsés sorsolása után 
lélekben most is erre számítot-
tunk, megkaptuk. A León a 
csoportharmadikok közül a leg-
komolyabb erőt képviseli a len-
gyel Kielce mellett, de utóbbit 
nem kaphattuk. A spanyol csapat-
tal három éve találkoztunk, azóta 
folyamatosan erősíti a keretét” – 
mondta Mocsai Lajos a Veszprém 
vezetőedzője.

A két csapat a 2008/2009-es 
BL-kiírás 16-os középdöntőjé-
ben mérkőzött egymással: 2009. 
február 15-én Veszprémben 28–
26-ra, február 28-án, Leónban 
pedig 32–30-ra nyert a magyar 
bajnok. Abban az évben a spanyol 
Ciudad Real (jelenlegi nevén 
Atlético Madrid), míg 2010-ben 
a Barcelona a negyeddöntőben 
ejtette ki a Veszprémet. A Nagy 
Lászlóval felálló katalán gárda ta-
valy a nyolcaddöntőben állította 
meg magyar ellenfelét. A León a 
mostani csoportkörben kétszer is 
legyőzte a Pick Szegedet, a Tisza-
partján 35–31-re, most vasárnap, 
otthon pedig 31–25-re.

A nyolcaddöntő első mérkő-
zéseit március 14. és 18. között, 
a visszavágókat pedig március 21. 
és 25. között rendezik meg.

A Velux férfi-BL nyolcad-
dön tőjének párosítása: Ademar 
León – MKB Veszprém, Füchse 
Berlin – HSV Hamburg, Mont-
pellier – Barcelona, Wisla Plock 
– THW Kiel, Schaffhausen 
– Atlético Madrid, Kielce – 
Cimos Koper, Metalurg Szkopje 
– Croatia Zágráb, Savehof – AG 
Köbenhavn.

Egy győzelem Brassóban
Brassóban rendezték az ifi 2-es 

országos bajnokság utolsó előtti te-
remtornáját az elmúlt hét végén. A 
Székelyudvarhelyi ISK–KC együt-
tesében több játékos is sérült, így 
Bakó Lajos edző az ifi 3-asoktól hí-
vott be kézilabdázókat. A cél az volt, 
hogy ezek a fiatalok megízleljék, mi 
vár rájuk majd egy év múlva, amikor 
„kiöregednek”. A fiúk jól teljesítet-
tek, sajnos a torna során sem kerülte 
el az együttest a sérülés, így az utolsó 
összecsapást úgy játszották végig, 
hogy nem is volt cserejátékos.

A Székelyudvarhelyi ISK–
KC eredményei: ISK–SZKC 
– Sepsiszentgyörgyi ISK 26–23; 
ISK–SZKC – Brassói RomCri 
26–36; ISK–SZKC – Brassói 
LPS 19–23; ISK–SZKC – Bras-
sói Dinamo 25–32; ISK–SZKC 
– Fogarasi ISK 20–28.

FérFiKézilABdA BAjNoKoK ligájA

A Leónt kapta a Veszprém

könnyedén nyert tegnap este a barcasági csapat a Progym ellen fotó: thehornets.ro

három éve oda-vissza verte az MkB a Leónt. Újból ez a cél



ma

Szerda
Az év 60. napja, az év végéig hátralevő 

napok száma 306. Napnyugta ma 18.03-
kor, napkelte holnap 6.55-kor. 

Isten éltesse 
Elemér nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A vitás eredetű Elemért a szláv Velimir 

névből származtatják, elemeinek jelentése 
nagy és béke. 

Február 29-én történt 
1896. Befejeződött a Vaskapu szabályozása 

az Al-Dunán, a szorosba beengedték a vizet. 
1920. Hatályba lépett az alkotmányos-

ságról és az állami főhatalomról szóló 1920. 
évi I. törvénycikk, amely bevezette a kor-
mányzó intézményét. 

1956. Megalakult a Pakisztáni Iszlám 
Köztársaság. 

1992. Bosznia-Hercegovinában nép-
szavazáson a köztársaság függetlenségé-
re szavazott a voksolók 99,43 százaléka. 
Ugyanezen a napon a köztársaság szerb 
kisebbsége önálló alkotmány elfogadásával 
saját államot alapított. 

2004. 11 Oscar-díjat kapott az új-zélandi 
Peter Jackson filmtrilógiájának utolsó fejezete, 
A Gyűrűk Ura – A király visszatér. 

Február 29-én született 
1792. Gioacchino Antonio Rossini olasz 

zeneszerző, az opera történetének egyik leg-
zseniálisabb mestere

1900. Jorgosz Szeferisz Nobel-díjas görög 
költő 

1920. Michelle Morgan francia színésznő 

Február 29-én halt meg 
1984. Juhász Pál orvos, pszichiáter, neu-

rológus 
1992. Karinthy Ferenc Kossuth-díjas író, 

Karinthy Frigyes fia, az 1945 utáni irodalom 
egyik jelentős alakja 

a nap vicce

Az egyszeri egyetemista rosszul érezte 
magát, és elhatározta, hogy a vizsgaidő-
szak előtt már két hónappal elkezd tanul-
ni. Megszólal az intuíció:

– Ne tanulj, még ráérsz!
Eltelik egy hónap.
– Ne tanulj, még ráérsz!
Már csak egy hét van hátra.
– Ne tanulj, még ráérsz!
A vizsga reggelén:
– Ne tanulj, úgyis átmész!
A vizsgaterem bejáratánál:
– Ne menj be, még ráérsz! .... Na most 

menj be! Ne azt a tételt húzd, hanem a 
másikat! Nézd meg mit húztál! ... Na, ezt 
megszívtuk!

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Színház
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 

Színház előző évadának sikeres előadását, 
Henrik Ibsen Nóra című drámáját szabad-
előadásban tekinthetik meg az érdeklődők 
jövő kedden és szerdán este hét órától. A 
Csurulya Csongor által rendezett darabot 
stúdiótérben játssza a társulat, főbb sze-
repekben: P. Fincziski Andrea és Szűcs-
Olcsváry Gellért. Jövő héten csütörtökön 
és pénteken ismét megtekinthető a Tomcsa 
Sándor Színházban Matei Vişniec a IV. 
dráMA Kortárs Színházi Fesztiválon be-
mutatott, Kenyérrel a zsebben című darab-
ja. Rendező: Patkó Éva. A marosvásárhelyi 
vendégjátékra este hét órától a stúdiótér-
ben kerül sor.

Karitatív előadás
A székelyszenterzsébeti református 

templomban szervez  karitatív előadást va-
sárnap tizenegy órától a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház társulata. A Mus-
tármag című, Wass Albert írásaiból össze-
állított egyéni produkcióval a Balázsfalva 
mellett fekvő Tür falut kívánják támogat-
ni. A szórványmagyar település az állam-
tól használhatatlan állapotban visszaka-
pott Magyar Ház felújítását tűzte ki célul. 
Az előadásra a belépés ingyenes, utána 
adományokat gyűjtenek a Magyar Ház 
felújítására.

Kiállítás
A székelyudvarhelyi születésű Major 

Barna festményeiből nyílik kiállítás csü-
törtök délután öt órakor a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpontban. A 
képzőművészt és alkotásait P. Buzogány 
Árpád művelődésszervező, a forrásközpont 
munkatársa méltatja.

2012. február 29., szerda | 15. oldal

HIRDETÉS

Érthető, megbízható és korszerű 
könyv, mely világosan mutatja be 
több mint százhúsz betegség gya-

kori tüneteit, gyakorlati tanácsokat ad a 
diagnózishoz, megelőzéshez és kezelés-
hez. Több mint 500 színes illusztráci-

ót és ábrát vonultat fel. A 254 oldalas, 
keménykötésű könyv megvásárolható 
az Árnika Könyvesboltban. Ára 115 
lej. (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos 
utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 
0751–103 915).

az ajánlata

Családi orvosi enciklopédia

para

– Hallottátok, hogy jövő héten +30 fok lesz?
– Én azt hallottam, hogy havazni fog.

– A fenébe is! Ki fog 30 fokban 
havat hányni?

www.parapista.com 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc – pályázati szelvény 
  február 29.
Név: .............................................Cím: ............................................................................

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

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

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

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 
Udvarhely napilap postacímére: 535600 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. 
szám. A legtöbb helyes választ beküldő olva-
sóink között értékes könyvcsomagokat sor-
solunk ki. A nyertesek névsorát és a helyes 

megfejtéseket a március 15-i lapszámunkban 
közöljük. A kérdéssorozatot Orbán Zsolt, a 
csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tör-
ténelemtanára állította össze. 

Mai kérdések: 
1. Ő irányította a székelyudvarhelyi 

forradalmi eseményeket 1848 márciusától, 
vezette a szék küldöttségét Teleki József fő-
kormányzóhoz, majd a pesti magyar ország-
gyűlés első alelnöke lett. Kiről van szó?

2. Melyik volt a csíksomlyói diákok első 
forradalmi lépése az 1848. április 4-ről 5-re 
virradó éjszakán?

3. A nemzeti „közkívánatok legelsője, 
hogy Erdély és Magyarország egy legyen”, 
mondta beszédében Gyergyószék alkirály-
bírója a szék 1848. április 12-i közgyűlésén. 
Kire gondolunk?



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. február 29., szerdahargitanépe 

sudoku
skandi pályázati szelvény 2012. február 29.

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 14-ig kell beküldeni.

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

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

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

Több helyen megnövekszik a felhőzet, a hegyvi-
déken csapadék is várható: havas eső, eső, havazás. Az 
északnyugatira forduló szél estétől egyre több helyen 
megerősödik.

Többek közt medvekalandtúrákra 
akarják csábítani a turistákat kedvenc 
kisvárosom elöljárói, s igen jól teszik, 
mert ha a Gyilkos-tóból mostanig nem 
tudtunk hasznot húzni, akkor valami-
ből mégiscsak kell. Szóval, egyebek mel-
lett a medvére építenek egy brandet, s 
ezt mindjárt a közelgő budapesti nem-
zetközi vásáron be is fog ják mutatni. 
Igen ám, de hogyan? A különféle szak-
értők – köztük dizájner és szobrász-
művész – által megkomponált látvány 
hátterében egy Gyilkos-tó panorámafo-
tó biztosítja az alapot és a hátteret, a 
bal sarokból kiindulva a képen látható 
sziklák tényleges kövekké materiali-
zálódnak, előttük, közöttük pedig ott 
van maga a medve. De milyen medve?! 
Nehogy már valaki a lomhán cammo-

gó barna bundásra gondoljon, amelyik 
minden nyáron riogatja a málnászókat 
a bokorban, és megdézsmálja a kaptá-
rokat, de még arra se, amelyik „meg-
csapdosta” a szomszéd tehenét. No, 
nem, ez egy két lábon járó szörnyeteg 
véres ínybe ágyazott agyarakkal, táma-
dásra emelt mancsokkal, éles karmok-
kal, üvegszemekkel. Egy igazi fenevad! 
Félelmet keltő, ijesztő, olyan, aminek a 
puszta látványától „sikítófrászt” lehet 
kapni. Szóval, egy ilyen lénnyel vonz-
zuk a turistákat. S eddig ez így rendben 
is lenne, de mi lesz akkor, amikor a hát-
borzongató látványra éhes turisták, a 
medveles biztonságából nem a vásárról 
ismert vérszomjas fenevadat pillantják 
meg, hanem a barna bundás békést, 
amelyiket órára etetnek.

Medve-brand
   villanás n Jánossy Alíz

skandi  KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő

Elefántokkal tűz ellen?

Elefántok és orrszarvúk importját java-
solja bozóttüzek ellen Ausztráliában 
egy tudós.

David Bowman, a Tasmaniai Egyetem 
ökológusa a fűkurtítást akarja megoldani a 
hatalmas, „önjáró fűnyírókkal” abban a re-
ményben, hogy a lelegelt területeken kevésbé 
terjed a tűz, amely Ausztráliában minden év-
ben hatalmas területen pusztít.

Az afrikai elefántimport ötletét – amelyet 
Bowman közzé is tett a Nature című folyó-
iratban megjelent cikkében – kollégái fejcsó-
válva fogadták.

„Ha rálépünk arra az útra, hogy elefántot 
honosítunk Ausztráliában, akkor elkezdhet-
jük a kardfogú tigrisek klónozását is, hogy le-
gyen, ami korlátozza az elefántok létszámát” 
– idézte Ricky Spencert a Nyugat-sydneyi 
Egyetem biológusát a The Telegraph című 
brit lap. Ausztráliában már többször is balul 
sült el idegen állatfaj betelepítése, a leghír-
hedtebb eset a varangyé, amelyet Hawaiiról 
importált 1935-ben a földrésznyi ország a 
cukornádültetvényeket dézsmáló bogarak 
ellen. Csakhogy a varangyok úgy elszapo-
rodtak, hogy immár 2 milliárdosra becsülik 

példányszámukat. Ritkításuk végett varangy-
golfot – labda helyett békát használtak – és 
varangytömeggyilkos napokat is rendeztek. 
Ezek a békák ráadásul hatalmasak: 20 centire 
is megnőnek és mérgükkel gyilkolják azokat 
az őshonos állatokat, amelyeknek békára fáj a 
foguk. Annyira erős a mérgük, hogy negyed-
órán belül végezhetnek krokodillal, kígyóval. 
A nőstények 8-35 ezer tojást raknak egyszer-
re, és ezt évente kétszer is megteszik.

fotóalbum

A fotót Magyari Hunor készítette (2011-es Mesterségek, mesteremberek című pályázat). 
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