
elhárult az utolsó akadály

Akkreditálták a Sapientiát
Megszavazta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditálását kedden  

a képviselőház. Ezzel lezárult a tudományegyetem akkrediációs folyamata, azaz létrejön a jogi 
személyiséggel rendelkező, anyanyelvű, alapítványi Sapientia Tudományegyetem. Teljes jogú 
felsőoktatási intézményként a Sapientia államvizsgát szervezhet diákjainak, mesterképzést is 

indíthat, ugyanakkor román állami támogatásra is jogosult. > 11. oldal

A Sapientia – EMTE csíkszeredai épülete. Teljes jogú felsőoktatási intézménnyé vált fotó: balázs árpád / archív

Online vagy 
nyomtatott?

Az internetre feltöltött tartal-
maknak nagyobb esélyük van a 
túlélésre, hiszen azonnal célba ér-
nek, nem küszködnek hely-
korlátokkal. Talán a gyor-
saság mellett a legnagyobb 
előnyük, hogy boldog-boldogtalan  
odafirkálhat a cikkek mellé-alá.
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     antalfi József

Tej-kifli program: helyből 
szereznék be a tízórait 632Iskolakezdők: több hely, 

mint gyermek
Nem a diáklétszám 
lesz a mérvadó

hirdETéS

közös kezdeményezések

Falu és város 
kapcsolatkeresése
Kezdenek egymásra találni a 

Gyergyói-meden cében azok, 
akik a terméket és a hasznot a 
térségben szeretnék tartani. Cse-
rekereskedelem, termelők 
és vásárlók közötti direkt 
kapcsolat, a gazdálkodás 
ösztönzése képezi néhány ágát 
ennek a törekvésnek.

nagy a konkurencia

Már a taxisok 
sem tartanak 

össze
Ataxizás sosem számított köny-

nyű és veszélytelen foglalkozás-
nak, az utóbbi időben Udvarhelyen 
is elszaporodtak a taxisverések. Ami 
rosszabb, hogy már egymásért sem 
állnak ki a fuvarozók, kétszer is meg-
gondolják, ki az, akin segítenek. Az 
is előfordult, hogy inkább autójuk-
ból nézték végig, amint kollégájukat 
bántalmazták. A „ma veled, 
holnap velem történhet baj” 
mondás elavult, már nem jel-
lemző rájuk az összetartás – vélik az 
udvarhelyi taxisok.
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u17-es oB

Hat érem, 
köztük két arany
Aradon rendezték meg hét-

végén az U17-es korosztály 
számára az országos cselgáncs-
bajnokság döntőit. A 
Csíkszeredai ISK és a 
Csíkszeredai Sportklub 
versenyzői több érmet szereztek, 
remek eredményeket értek el.

gáz, villany

7 millió háztartás 
fizet többet

Az Európai Bizottság hét-
főn, február 27-én kemény 

hangvételű felszólító jellegű 
jegyzéket intézett a román kor-
mányhoz, amelyben felrója, 
hogy nem ültette gyakor-
latba a villamosenergia- és 
a földgázpiac liberalizálá-
sára vo natkozó 2009/72-es, il-
letve a 2009/73-as irányelveket. 
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3480î
1 amerikai dollár USD 3,2360î
100 magyar forint HUF 1,4959ì

8
 



Csíkkozmáson és Lázárfalván az 
Erdélyi Konzultáció során a kér-
dezőbiztosokat fogadó válasz-
adók közel harmada munkanél-
küli (31 százalék), a szomszédos 
Csíkszentmártonban ez az arány 
15,8 százalék. Ezért értékelik 
úgy a megszólalók, hogy az 
RMDSZ legsürgősebb teendő-
je a munkahelyteremtés kelle-
ne legyen (89,7 százalék Kozmá-
son és Lázárfalván, 87,4 százalék 
Csík szentmártonban).

HN-információ

Csíkkozmáson és Lázárfalván 
a kérdezőbiztosok által 
felkeresett lakások 30 

százaléka lakatlan, a lakott házak 
70 százalékában fogadták őket. 
Csíkszentmártonban a felkeresett 
házak 66 százalékát lakják, a lakott 
házak lakóinak 69 százaléka állt szó-
ba a felmérést végzőkkel.

Mindhárom településen a vá-
laszadók mintegy fele elégedetlen 

életkörülményeivel, Kozmáson 
és Lázárfalván nagyobb a teljes 
mértékben elégedetlenek aránya: 
16,5 százalék a szentmártoni 10,8 
százalékkal szemben. Ugyanakkor 
nagyfokú a megkérdezettek érdek-
telensége a közéleti kérdések iránt, 
ugyanis a kozmásiak és lázárfalviak 
65,08 százaléka nem válaszolt arra 
a kérdésre, hogy mit tart a polgár-
mester  legsürgősebb teendőjének, 
Szentmártonban ez az arány 54,72 
százalék. A véleményt nyilvánítók 
zöme viszont az infrastruktúra fej-
lesztését, illetve a közbiztonság és 
a romák kérdésének megoldását 
jelölte meg.

Arra a kérdésre, hogy milyen 
gondok orvoslásával kellene foglal-
kozzon az RMDSZ, a válaszadók 
többsége a munkahelyteremtést je-
lölte meg, a nyelvi jogok, a magyar 
nyelv hivatalos használatának kér-
dése a második helyre szorult: 76,1 
százalék Kozmáson és Lázárfalván, 
77,1 százalék Szentmártonban. Har-

madik helyre mindhárom települé-
sen a magyar összefogás megvalósí-
tása került.

A válaszadók nemek szerinti 
megoszlása szinte teljes mértékben 
megegyezik a vizsgált települé-
seken: zömükben nők (Kozmá-
son és Lázárfalván 51,4 százalék, 
Szentmártonban 51,5 százalék).

A korcsoportok szerinti meg-
oszlás Szentmártonban egészsége-
sebb, itt sokkal magasabb az aktív 
lakosság aránya, mint a szomszé-
dos Kozmáson és Lázárfalván. 
Szentmártonban a 35–44 éves kor-
osztály van többségben (22,3 száza-
lék), míg Kozmáson és Lázárfalván 
a legmagasabb a 65 év fölöttiek ará-
nya (26,9 százalék).

A nyugdíjasok aránya mindhá-
rom településen 29,9 százalék, nagy 
eltérések mutatkoznak viszont a 
munkanélküliek arányában: Koz-
máson és Lázárfalván ez a mutató 
31 százalék, Szent mártonban 15,8 
százalék.

Körkép
csík
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TavasszaL foLyTaTódnaK a munKáLaToK 
a szabadság és a majLáTh TérEn

Nyáron már szabadtéri 
programokat szerveznének

Kisdiákok a Petőfi Sándor iskolában. Mindenhol jut hely az elsősöknek fotó: balázs árpád

Felhalmozott építőanyag a Szabadság téren. Márciustól folytatnák a munkát fotó: balázs árpád

hirdetéS

Március végén vagy április ele-
jén folytatódnak a munkálatok 
Csíkszereda központjában, a 
Sza badság és a Majláth Gusztáv 
Károly téren. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Amint az időjárás engedi, 
feltehetően már március 
második felében folytatjuk 

a városközpont felújításának mun-
kálatait, hiszen a nyár folyamán 
több olyan rendezvényünk is lesz, 
amelyet a Szabadság téren kívánunk 
megtartani. Például új környezet-
ben szeretnénk megrendezni az idei 
városnapokat, illetve a Szabadság 
tér ad majd helyet az idei Székely-
földi Kerékpáros Körverseny ren-
dezvénysorozatnak – nyilatkozta 
lapunknak Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere. 

A Regionális Operatív Prog-
ram keretében történő beruházás 
a polgármester szerint valamikor 

július közepe táján fejeződhet 
majd be. 

– Térburkolással és a világí-
tótestek elhelyezésével kezdjük a 
munkát a Szabadság téren, ezen-
kívül hátravan még az térbútorzat 
kialakítása. Ennek alapzata egyéb-
ként már ki van öntve – sorolta a 
függőben lévő beruházásokat a 
polgármester. 

A téren két kút és nyolc hársfa, 
illetve egy mamutfenyő teszi majd 
kellemesebbé a környezetet. 

A borvízkút és a látványkút 
megépítése is várat még magára – 
utóbbi arculata a Mikó-vár előtt 
található kútéhoz lesz hasonló. 

A városközpont több pontján 
egyszerre kezdődnek el a munká-
latok, párhuzamosan a Majláth 
Gusztáv Károly és a Szabadság 
téren, illetve hátravan még a Rom-
telecom székháza előtt húzódó 
promenád rendezése is. Az idei 
beruházás összértéke hozzávetőle-
gesen 10 millió lej.

Jut hely a beiskolázási körze-
ten kívül lakó gyermekek szá-
mára is a csíkszeredai általá-
nos iskolákban. Az óvodákban 
végzett felmérés alapján ösz-
szeállított adatok azt mutatják, 
hogy mind az első, mind az 
iskolaelőkészítő osztályok be-
iskolázási tervét bőre szabták. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Már-már a hisztéria szint-
jét súrolja az első és 
iskolaelőkészítő osztá-

lyokba való beiratkozás körüli iz-
galom. A jövő héten kezdődő irat-
kozás előtt megnőtt az ideiglenes 
lakhelyet kérők száma a lakosság-
nyilvántartó hivatalban, a szülők 
az osztályokat indító pedagógusok 
személyéről érdeklődnek, és azt is 
szeretnék tudni, hogy melyik isko-
la számára hol rendezik be az elő-
készítő osztályokat. 

A tanfelügyelőségen össze-
sítették azokat a számadatokat, 
amelyekhez az előzetes felméré-
sek alapján jutottak. Ezek szerint 
a csíkszeredai általános iskolák-
ban több hely áll az iratkozni 
szándékozó gyermekek rendel-
kezésére, mint ahány gyermek az 
illető iskola beiratkozási körzeté-
ben óvodába járt. 

A Petőfi Sándor Általános Is-
kolában három előkészítő és há-
rom első osztály indul szeptem-
bertől, összesen 75-75 hellyel. A 
felmérések azt mutatják, hogy 60, 
illetve 52 gyermek tartozik ebbe a 
körzetbe. A Nagy Imre Általános 
Iskola négy-négy osztály indítására 
kapott keretet, a 100-100 helyre 
pedig mintegy 62, illetve 83 gyer-
mek várható a körzetből. A József 
Attila Általános Iskola Step by 
Step osztályának nincs beiskolázá-
si körzete, az egész város területé-
ről jelentkezhetnek ide szabadon 

a gyermekek. Az iskola másik há-
rom-három osztályába 46, illetve 
64 gyermek tartozik a körzetből. 

A Nagy István Művészeti Szak-
középiskola két-két kezdő osztá-
lyának nincs beiskolázási körzete, 
az egész város területéről jelent-
kezhetnek ide is az iskolát kezdő 
gyermekek. 

Különleges helyzetben van a 
Xán tus János Általános Iskola: a 
taplocai épületben induló egy-egy 
osztály mellett a hozzá tartozó kicsi 
iskolákban összevont osztályokban 
még egy-egy osztályra való gyermek 
kezdheti el az iskolát. A felmérés 
szerint 48, illetve 71 gyermek tar-
tozna ehhez az intézményhez. 

Két-két osztályt indít a két 
román tannyelvű iskola, a Liviu 
Rebreanu Általános Iskolában 37 
előkészítő osztályos és 32 első osz-
tályos, az Octavian Goga Gimnázi-
umban 33 előkészítő osztályos és 37 
elsős jelentkezésére számítanak. 

hargITa mEgyE TanáCsa
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

versenyvizsgát hirdet egy köztisztviselői állás betöltésére 
meghatározott időre a:

Menedzsment vezérigazgatóságán
Tanácsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat
Részvételi feltételek:
 egyetemi végzettség záróvizsgával; 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as 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: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni a 

hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb felvilágo-
sítást Hargita Megyei Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának humánerőforrás-
részlegén kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700/belső 1408-as vagy 
1406-os telefonszám).

ErdéLyI KonzuLTáCIó

Súlyos gond a munkanélküliség

A feLMéRéSeK SZeRint vAn heLy AZ iSKoLAKeZDőK SZáMáRA

Több hely, mint gyermek
A tanfelügyelőségen 
összesítették azokat a 
számadatokat, ame-
lyekhez az előzetes fel-
mérések alapján jutot-
tak. A csíkszeredai álta-
lános iskolákban több 
hely áll az iratkozni 
szándékozó gyermekek 
rendelkezésére, mint 
ahány gyermek az illető 
iskola beiratkozási kör-
zetében óvodába járt



Eddig iskolánként változott a 
9–12.-es diákok tanulmányi ösz-
töndíjának értéke. Főként azok 
a tanulók kaptak látványosan 
alacsony összegű érdemösz-
töndíjat, akik gimnáziumba jár-
nak – az előző években ugyanis 
létszám szerint kapták a közép-
iskolák a Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala által kiutalt 
keretösszeget. A városi tanács 
januártól médiaarányosan oszt-
ja szét az ösztöndíjakat.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A2011–2012-es tanév el-
ső félévére – amely de-
cemberben zárult – még 

diáklétszám szerint kapták a 
középiskolák a városháza költ-
ségvetéséből kiutalt tanulmányi 
ösztöndíjat. Ennek az volt a követ-
kezménye, hogy a Márton Áron 
Gimnáziumban – ahol sok diák ért 
el magas tanulmányi átlagot – az 
oktatási tanév első negyedében 30 
lej körüli értékben osztottak a diá-
koknak ösztöndíjat, míg például a 
Venczel József Szakközépiskolában 
ez az összeg elérte a 75 lejt. 

Idéntől médiaarányos 
leosztásban
– Észleltük a jelenséget, ezért 

idén januártól médiaarányosan kap-
ja minden középiskola a tanulmányi 
ösztöndíjat. Begyűjtöttük az igazga-
tóktól az arra vonatkozó számadato-
kat, hogy az általuk vezetett oktatási 
intézményben hány 9,50 feletti osz-
tályzat van, és ennek függvényében 
osztjuk szét az erre szánt pénzkere-
tet – közölte érdeklődésünkre Antal 
Attila alpolgármester. 

A városi önkormányzathoz ér-
kezett adatok szerint a csíkszeredai 
középiskolák közül a Márton Áron 
Gimnáziumban van a legtöbb 9,50 
feletti média, itt a diákok valamivel 
több, mint 24 százaléka zárta az első 

félévet ilyen magas médiával. Ezt kö-
veti a sorban a Segítő Mária Római 
Katolikus Gimnázium, ahol 10 szá-
zalék körül van azoknak a tanulók-
nak a száma, akik ugyancsak 9,50-es 
átlaggal zárták a félévet. Alacsony 
az ösztöndíjra jogosultak létszáma 
a Venczel József és a Kájoni János 
szakközépiskolákban, itt a tanulók 
csupán 1 százaléka ért el kiváló ered-
ményeket. Valamivel jobb a helyzet a 
Kós Károly és a Székely Károly szak-
középiskolákban, itt 2,5 százalékra 
tehető a kiváló tanulmányi ered-
ményt jegyzők száma.

Antal Attila alpolgármester 
sze rint idén 36 000 lej áll az ön-
kormányzat rendelkezésére, eb-
ből fogják kiosztani a tanulmányi 
ösztöndíjakat. 

Vidéken általában 
nincs rá pénz
A csíkszeredai középiskolák 

többségében kilences feletti féléves 
vagy éves osztályzat után kapják a 
tanulók az érdemösztöndíjat, de 
a városban van olyan oktatási in-
tézmény is, ahol már 8,50-es átlag 
fellett is adnak anyagi ösztönzést a 
diákoknak. 

A megyében viszont vannak 
olyan vidéki szakközépiskolák, ahol 

egyáltalán nem kapnak a diákok 
eredményeik után pénzjutalmat.

Több általunk megkérdezett, 
vidéken működő szakközépiskola 
vezetője jelezte: nincs pénzkeret 
tanulmányi ösztöndíj osztására. 
A csíkszentmártoni Tivai Nagy 
Imre Szakközépiskolában például 
az utóbbi pár évben csak szociális 
ösztöndíjat osztottak. Gergely And-
rás csíkszentmártoni polgármester 
szerint ennek egyedül a pénzhiány 
az oka: a helyi tanács éves költségve-
téséből az iskolában tanító pedagó-
gusok utazási költségét is alig tudják 
fedezni, így csak a legfontosabbakra 
áldoznak. 

Hasonló a helyzet a dánfalvi 
Petőfi Sándor Szakközépiskolában 
is: itt a tanulóknak tavaly sem adtak 
ösztöndíjat. 

– Az iskola vezetőségével közö-
sen úgy döntöttünk, hogy a polgár-
mesteri hivataltól kapott 2000 lejből 
a rászoruló családokat támogatjuk, 
és csak szociális ösztöndíjat osztunk. 
Tavaly külső támogatók segítségével 
sikerült a kiemelkedő tanulmányi 
eredményeket elért tanulóinkat 
könyvjutalomban részesíteni. Re-
méljük, ezt idén is meg tudjuk ismé-
telni – mondta el lapunknak Kajtár 
Csaba iskolaigazgató. 
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csík

JAnuártól médiAArányosAn kAPJák A közéPiskolások Az ösztöndíJAt

Nem a diáklétszám lesz a mérvadó
BEtörtEk A FidElitAs székHElyérE

Nyolc laptopot vittek el

Naplóvizit. 36 ezer lejt oszt ki az önkormányzat érdemösztöndíjra fotó: balázs árpád

„Árva” egér, üres asztal a Fidelitasnál. 13 ezer lejest kárt okoztak a betörők  fotó: balázs árpád

hargitanépe

Rengeteg tanulmány és felmérés született a online 
és a nyomtatott sajtó viszonyáról, hisz manapság az or-
szág pénzügyi helyzete mindkettőt arra kényszeríti, hogy 
egyik napról a másikra tengődjön. 2010-hez képest ha-
talmasat zuhant a hazai nyomtatott lapok olvasottsága, 
derült ki a Romániai Példányszám-auditáló Hivatal 
(BRAT) által összeállított múlt heti országos felmérés-
ből. A statisztika magáért beszél: azoknak a nyomtatott 
újságoknak is felére csökkent (akár 1,2 millióról) a pél-
dányszáma, amelyek kizárólag bulvártémákkal foglalkoz-
nak. Tehát joggal tehető fel a kérdés, hogy tulajdonképpen mi 
fog történni azokkal a lapokkal, amelyek az igazi értékeket, 
releváns információk közlését, illetve a közvélemény helyes for-
málását tűzték ki célul. A statisztika szerint ezek az újságok 
még inkább megszenvedik a pénzhiányt. Egyértelmű, hogy 
nemcsak Románia, hanem az egész világ lakossága olyan 
mértékű értékválságban szenved, amelyre még egyetlen szak-
ember sem talált megoldást. Amíg a komolyan megszerkesz-
tett lapoknak, magazinoknak, többlettartalommal rendelke-
ző nyomtatott oldalakat az ország lakosságának zöme csupán 
tűzgyújtónak tekinti, addig nemcsak a lapok működtetőinek, 

hanem minden embernek el kellene gondolkodnia az igazi ér-
tékek fogalmán. Az értékválság sajnos már nemcsak a sajtóra, 
hanem az élet minden területére vonatkozik.

Tény, hogy az internetre feltöltött tartalmaknak jóval 
nagyobb esélyük van a túlélésre, hiszen azonnal célba érnek, 
interaktívak, nem küszködnek helykorlátokkal – jóllehet a 
reklámokon kívül nekik sincs más bevételi forrásuk. Talán 
a gyorsaság mellett a legnagyobb előnyük abban rejlik, hogy 
boldog-boldogtalan szabadon odafirkálhat a cikkek mellé-
alá, ezeket a véleményeket, megjegyzéseket csak a leg jobb 
esetekben szűrik, szerkesztik. A múlt héten megjelent egy 
jegyzet az Udvarhelyi Hírportálon, amely kellőképpen kiver-

te a biztosítékot a helyi olvasótábor körében. Személy 
szerint nagyon élveztem – habár nem mindennel ér-
tek egyet – a helyi internetes trollok bemutatását.

Mint ismeretes, a troll (a mitológiai jelentése mel-
lett) olyan személy, aki konkrét szándékkal, romboló vé-
leményeket 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), megér-

tem őket, hiszen azt gondolják, hogy „nemes cselekedetükkel” 
komolyan részt vesznek a közvélemény helyes formálásában. 
Mert látják leírva saját álnevüket. A trollok kapcsán naphosz-
szat lehetne értekezni az online és nyomtatott sajtó előnyeiről 
és hátrányairól – bizonyára értelmetlenül. Valamikor azt 
mondta nekem egy tapasztalt újságíró, hogy ne idegesked-
jek, mivel úgyis csak az számít készpénznek, hitelesnek, ami 
nyomtatva jelenik meg. Azt legalább el tudom tenni emlékbe. 

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

Online vagy nyomtatott?
                 NézőpoNt n Antalfi József

ismeretlen tettesek törtek be 
a Fidelitas Egyesület Petőfi ut-
cai székhelyére, ahonnan nyolc 
hordozható számítógépet tulaj-
donítottak el, mintegy 13 ezer 
lejes kárt okozva ezzel a civil-
szervezetnek.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Feltehetően két személy tört be 
keddre virradóan a Fidelitas 
Egyesület székhelyére, ahon-

nan nyolc laptopot tulajdonítottak 
el. A Petőfi Sándor utca 38. szám 
alatti épület emeleti helyiségébe este 
hatoltak be az elkövetők, amikor 
már senki sem tartózkodott ott.

– Nem volt bezárva a vasrácsos 
hátsó ajtó, ami az emeletre vezet, itt 
jutottak be az elkövetők, akik va-
lószínűleg ismerték a helyszínt. Az 
emeletre feljutva berúgták az ajtót – 
nem volt nehéz dolguk, mivel nincs 
riasztóberendezésünk. A könnyen 
mozgatható értékekre, a laptopok-
ra koncentráltak, ezekből nyolc 
darabot vittek el, legalább 13 ezer 
lejes kárt okozva nekünk – mondta 
lapunknak Silló László, a Fidelitas 
Egyesület elnöke.

A pályatanácsadással, munka-
közvetítéssel és munkaerő-elhelye-
zéssel, valamint különböző szak-
képzési tanfolyamok szervezésével 

foglalkozó egyesület elnöke azt is 
közölte, hogy a tettesek sok időt 
töltöttek a helyszínen, hajnali négy 
óra után hagyták el az irodát. Gon-
dosan összecsomagoltak, vagyis 
nemcsak az asztalokon található 
hordozható számítógépeket szed-
ték össze, hanem a szekrényeket is 
kinyitották, ahonnan további 15 
laptopot és egy videoprojektort is 
útnak indítottak. Ezeket már nem 
vitték magukkal, hanem az iroda 
folyosóján, valamint a mellékhelyi-
ségben hagyták.

– Az épület oldalán található 
térfigyelő kamera felvételeit meg-
néztük, elemeztük, azonban még 
nem sikerült azonosítani a tettese-
ket. Az egyikük 4 óra 44 perckor 
hagyta el az épületet a bejárati ajtón 
át, és vitte magával a felcsomagolt  
laptopokat. Kerékpáron távozott, 
valamint egy hólapát is volt nála – 
részletezte Silló László.

– Hozzánk reggel 8 óra tájban 
érkezett bejelentés, amikor az egye-
sület munkatársai észrevették a be-
törés nyomait. A kivizsgálást meg-
indítottuk, reméljük, hogy a térfi-
gyelő kamera felvételei, a nyomok és 
az ismertető jegyek alapján sikerül 
hamar azonosítani a betörőket – tá-
jékoztatott Incze Miklós, a Hargita 
Megyei Rendőrfelügyelőség helyet-
tes szóvivője.



Kezdenek egymásra találni a 
Gyergyói-medencében azok, akik 
a terméket és a hasznot a tér-
ségben szeretnék tartani. Cse-
rekereskedelem, termelők és 
vásárlók közötti direkt kapcso-
lat, a gazdálkodás ösztönzése 
képezi néhány ágát ennek a tö-
rekvésnek.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Magyarélet néven jött lét-
re egy internetes fórum 
g yerg yószentmiklósi 

kezdeményezésre. Alapötlete az Er-
délyi Kárpát-Egyesület Gyergyói 
Osztályának egyik gyalogtúráján 
született: kínálgatták egymást 
eleségükkel, s érdeklődtek, ki hol 
szerzi be a szalonnát, kinél lehet 
kapni borjúhúst. Az igény és kí-
nálat könnyebb találkozásáért 
létrehozott internetes fórumnak 
aztán három hét alatt száz tagja 
lett, és már számos helyi termék, 
egészséges életmódot propagáló 
ötlet cserélt gazdát a virtuális tér-
ben. Ez ugyanakkor csak egyetlen 
kezdeményezés azok sorából, ame-
lyek az elmúlt hetekben, hóna-
pokban kezdtek körvonalazódni 
a Gyergyói-medencében. Vannak, 
akik ezeket az ötleteket az első lé-
pésnek tartják azon az úton, amely 
a kis közösségek, térségek önálló-
sága felé vezet, ahol a későbbiek-
ben nem kizárt saját pénznem be-
vezetése vagy akár szívességbank 
„megnyitása” sem. 

A közösségért 
és a környezetért 
A Remény stratégiája nevet vi-

seli az az elképzelés, amelynek célja 
– Bányász József, a Gyulafehérvári 
Caritas vidékfejlesztéssel foglalko-
zó munkacsoportjának vezetője 
szerint –, hogy a vidéki, családi 
méretű gazdaságokban „az őster-
melő felismerje, azzal az eszköz-
tárral, amellyel rendelkezik, lehet 
életminőséget biztosítani”. 

A többlépcsős elképzelés meg-
valósításához már hozzákezdtek 
a Caritas gyergyószentmiklósi te-
lephelyén: iskolákkal tárgyalnak 
szakképzés indítása érdekében, és 
ehhez gyakorlóterepet, mintagaz-
daságot biztosítanak, a gazdákat 
segítik a pályázati pénzek lehívásá-
ban, ugyanakkor abban is, hogy a 
termékeik vásárlóra találjanak. 

 „Azt szeretnénk elérni, hogy a 
pályaválasztás előtt álló gyermekek-
ben tudatosítsuk: nem kell feltét-
lenül úri életpályára kívánkozni, a 
gazdálkodásnak is megvan a maga 
haszna és szépsége. Nem könnyű, 
mert van, amikor épp a szülő az, aki 
leginkább ellenkezik” – fogalma-
zott Bányász József. Mint mondta, 
a Böjte Csaba otthonaiban lévő 
gyermekek mindenképp bele fog-
nak tanulni a gazdálkodásba, ez 
a testvér feltett szándéka, s talán 
ők képezhetnék az alapot egy-egy 
szakosztály beindításához. 

A tervek szerint Ditróban 
famegmunkáló szakiskola indul 
ősztől, ennek érdekében a megyei 
tanács támogatásával javítják fel a 
bentlakás épületét, tervezgetik az 
oktatást. Mezőgazdasági ismere-
tek megszerzésére is van kilátás, a 
gyergyószentmiklósi Batthyány 
Ignác Technikai Kollégium kere-
tében indulhatna ilyen oktatás, bár 
feltehetően csak jövőtől.

– A mezőgazdasági szakoktatás 
szerepel a beiskolázási tervünkben, 
a Caritas Varga Katalin utcai telep-
helyén lévő mintagazdaság szolgál-
na gyakorlóterepként a diákoknak. 
Ezek a lehetőségek adottak, csupán 
a törvényes háttér nem elég stabil. 
Úgy érzem, nincs eléggé átgondol-
va a kilencedik osztálytól kezdődő 
szakiskolai képzés, erőltetett lenne 
beleugrani valamibe, de mihelyt 
tisztázódnak az elvárások, szívesen 
állunk az ügy mellé – mondta Far-
kas Zoltán iskolaigazgató.

Egyébként a Caritas fejleszteni 
szeretné a gyakorlóterepet, a szán-
tó, a melegházak és istálló mellett 

már elkészültek egy gyógynövény-
lugas tervei, a gazdálkodók számá-
ra szakkönyvtár alakul, és külön 
munkacsoport segíti a pályázni 
akaró gazdákat, hogy a támogatás-
sal bővíteni tudják tőkéjüket. 

A vásárlóra találó termék
Székelyudvarhelyi mintára a 

Gyergyói-medencében is beindíta-
nák az Átalvető-programot. Amint 
Bányász József elmondta, várják a 
medence termelőinek jelentkezé-
sét, és egy tavaszra tervezett képzés 
után elkezdődhetne az adok-veszek 
– közvetítő nélkül. Az Átalvető 
lényege, hogy a vidéki termelő az 
előzetesen megrendelt terméket a 
városban egy átvételi pontnál he-
lyezi el, ott jut hozzá a vásárló az 
ellenérték kifizetését követően. 

Székelyudvarhelyen tizenegy-
néhány rendszeres termelő van, 
tejtermékből nem tudnak annyit 
kínálni, mint amekkora az igény, 
a lekvárok rég elfogytak, a gyógy-
növények szintén. Gyakorlatilag 
sokkal nagyobb a kereslet, mint a 
kínálat – derült ki pár hónap ta-
pasztalatából. Az átvételi pontnál 
egy Caritas-alkalmazott tevékeny-
kedik, ám hosszabb távon az a cél, 
hogy a termelők tartsák fenn a há-
lózatot. „Azt tervezzük, hogy egy 
megyei szintű egyesületet hozunk 
létre, és aki beáll az Átalvetőbe, 
valamiféle részvételi díjat fizet, ez 
biztosítja az átvételt-átadást inté-
ző ember fizetését, illetve az egész 
tevékenység hátterét” – mondta a 
szervező.

A gyergyói térségben többen is 
jelezték már igényüket a közvetlen 
értékesítésre. A szárhegyi Lukács 
Géza, aki növénytermesztésben 
szerzett elismertséget a környé-
ken, elmondta: ez az elképzelés 
a termelőnek piacot, a vevőnek 
biztonságot jelent. Terményeinek 
kilencven százalékát ő eddig is di-
rekt módon értékesítette, viszont 
volt, amikor nyakán maradt az 
áru. Az Átalvető egy újabb lehe-

tőség lenne, hogy a fogyasztóval 
találkozhasson. „Jó elképzelés, de 
nem lesz könnyű megvalósítani. 
Kultúra kell hozzá eladó és vásárló 
részéről egyaránt. Tulajdonképpen 
a multikkal kell megütköznünk, 
akik abból doktoráltak, hogy idé-
zőjeles akciókkal miként adják el 
azt az árut is, amelyre a vásárlónak 
tulajdonképpen nincs feltétlenül 
szüksége. A nyílt harchoz gyengék 
vagyunk, a vásárló kell szemléle-
tet váltson. Nincs szükség többre, 
mint belátni: ha a pénz itt marad, 
a medencében, azt még egyszer 
ugyanitt tudjuk elkölteni” – véle-
kedett Lukács Géza. 

Vannak, akik magyar 
termékben gondolkodnak
Megoszlanak a vélemények a 

családellátó szolgálattal kapcso-
latban. A magyarországi kezde-
ményezés, mely mostanság kezd 
gyökeret verni Székelyföldön is, 
szintén termelő és eladó között 
teremt kapcsolatot, a minőséget 
pedig az Adjon Isten! védjeggyel 
garantálja. Az érdeklődők a szol-
gálat honlapjáról rendelhetik meg 
az egészséges életmódot szolgáló 
magyarországi termékeket. Folya-
matban van a termékek eljuttatása 
a gyergyószentmiklósi fogyasz-
tókhoz is, ugyanakkor bővítik a 
terméklistát a helyi kínálatból. 
Vadász-Szatmári István, a szolgálat 
egyik gyergyószentmiklósi közve-
títője elmondta, ha megfelelő cso-
magolást tud biztosítani a termelő, 
terméke felkerülhet az árujegyzék-
be. A védjegyet is megkaphatja, 
ehhez a magyarországi partner sa-
ját költségén bevizsgáltatja az áru 
minőségét. 

– Nem veszíthetünk, hisz a 
magyar partner kijelentette: az 
itt eladott termékek árát áruba 
fektetve szeretné visszavinni Ma-
gyarországra, mert igény lenne az 
itt készült szilvás gombócra vagy 
akár töltött káposztára – mondta 
Vadász-Szatmári.

gyergyó

4. oldal |  2012. február 29., szerdahargitanépe

Falu és város kapcsolatkeresése

Körkép

Bányász József a mintagazdaságot mutatja be. A mezőgazdasági szakoktatást szorgalmazza a Caritas fotó: balázs katalin

mpp-s színeKben

Mezei indul, 
Egyed még 

gondolkodik
Gyergyószék minden települé sén 
teljes tanácsoslistával, va la mint 
polgármester-jelölttel ruk kol elő 
a magyar polgári párt (mpp) a 
közelgő helyhatósá gi választá-
sokra – a listákat március 31-
én véglegesítik. Értesü lé seink 
szerint mezei Já nos gyergyó-
szentmiklósi és egyed József 
gyergyóújfalvi polgár mester is 
újabb mandátumra pályázna a 
párt színeiben. Ugyanakkor bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök 
keddi blog bejegyzésében arról 
ír, hogy információi szerint me-
zei átsorolna az erdélyi magyar 
néppárthoz (emnp).

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„AMagyar Polgári Párt 
színeiben fogok indul-
ni a helyhatósági vá-

lasztásokon” – jelentette ki a Har-
gita Népe kérdésére Mezei János 
polgármester (képünkön). Mint 
részletezte, Gyergyószentmiklósért 
szeretne tenni a következő man-
dátuma idején, számára kisebb je-
lentőséggel bír a politikai karrier. 
„Polgármesterként a várost akarom 
szolgálni, és nem egy pártot” – fo-
galmazott Mezei. Hozzátette, hogy 
személyes értékrendjéhez az MPP 
értékrendje áll közel, ezért vállalja 
a jelölést a polgáriak táborában. 
Ugyanakkor úgy véli, van néhány 
olyan megkezdett projektje – kö-
zöttük a város infrastrukturális fej-
lesztése és a turizmus fellendítése –, 
amelyet be kell fejeznie. 

A Borboly Csaba blog be jegy-
zésében foglaltakat viszont cáfolta, 
kijelentve: „Nem tudom, az elnök-
nek honnan van ilyen információja, 
de már megszoktam tőle azokat az 
állításokat, amelyeknek nincs való-
ságalapja.” 

Mezei ugyanakkor jelezte: nem 
zárkózik el attól a lehetőségtől, hogy 
ha az MPP és az EMNP között 
egyezség születik és közös jelölteket 
állítanak, a két párt jelöltjeként mé-
rettessen meg. Ezt azzal indokolta, 
hogy meglátásában a két párt közös 
tőről fakad: mindkettő jobboldali 
nézeteket vall, és a magyarság erős 
képviseletét tűzte ki célul. 

Nem ennyire egyértelmű Egyed 
József gyergyóújfalvi polgármester 
álláspontja az esetleges jelölésével 
kapcsolatosan. „Köszönöm a Ma-
gyar Polgári Párt bizalmát, de még 
nem hoztam végleges döntést ebben 
az ügyben” – válaszolta a Hargita 
Népének Egyed.





Kezdenek egymásra találni a 
Gyergyói-medencében azok, akik 
a terméket és a hasznot a tér-
ségben szeretnék tartani. Cse-
rekereskedelem, termelők és 
vásárlók közötti direkt kapcso-
lat, a gazdálkodás ösztönzése 
képezi néhány ágát ennek a tö-
rekvésnek.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Magyarélet néven jött lét-
re egy internetes fórum 
g yerg yószentmiklósi 

kezdeményezésre. Alapötlete az Er-
délyi Kárpát-Egyesület Gyergyói 
Osztályának egyik gyalogtúráján 
született: kínálgatták egymást 
eleségükkel, s érdeklődtek, ki hol 
szerzi be a szalonnát, kinél lehet 
kapni borjúhúst. Az igény és kí-
nálat könnyebb találkozásáért 
létrehozott internetes fórumnak 
aztán három hét alatt száz tagja 
lett, és már számos helyi termék, 
egészséges életmódot propagáló 
ötlet cserélt gazdát a virtuális tér-
ben. Ez ugyanakkor csak egyetlen 
kezdeményezés azok sorából, ame-
lyek az elmúlt hetekben, hóna-
pokban kezdtek körvonalazódni 
a Gyergyói-medencében. Vannak, 
akik ezeket az ötleteket az első lé-
pésnek tartják azon az úton, amely 
a kis közösségek, térségek önálló-
sága felé vezet, ahol a későbbiek-
ben nem kizárt saját pénznem be-
vezetése vagy akár szívességbank 
„megnyitása” sem. 

A közösségért 
és a környezetért 
A Remény stratégiája nevet vi-

seli az az elképzelés, amelynek célja 
– Bányász József, a Gyulafehérvári 
Caritas vidékfejlesztéssel foglalko-
zó munkacsoportjának vezetője 
szerint –, hogy a vidéki, családi 
méretű gazdaságokban „az őster-
melő felismerje, azzal az eszköz-
tárral, amellyel rendelkezik, lehet 
életminőséget biztosítani”. 

A többlépcsős elképzelés meg-
valósításához már hozzákezdtek 
a Caritas gyergyószentmiklósi te-
lephelyén: iskolákkal tárgyalnak 
szakképzés indítása érdekében, és 
ehhez gyakorlóterepet, mintagaz-
daságot biztosítanak, a gazdákat 
segítik a pályázati pénzek lehívásá-
ban, ugyanakkor abban is, hogy a 
termékeik vásárlóra találjanak. 

 „Azt szeretnénk elérni, hogy a 
pályaválasztás előtt álló gyermekek-
ben tudatosítsuk: nem kell feltét-
lenül úri életpályára kívánkozni, a 
gazdálkodásnak is megvan a maga 
haszna és szépsége. Nem könnyű, 
mert van, amikor épp a szülő az, aki 
leginkább ellenkezik” – fogalma-
zott Bányász József. Mint mondta, 
a Böjte Csaba otthonaiban lévő 
gyermekek mindenképp bele fog-
nak tanulni a gazdálkodásba, ez 
a testvér feltett szándéka, s talán 
ők képezhetnék az alapot egy-egy 
szakosztály beindításához. 

A tervek szerint Ditróban 
famegmunkáló szakiskola indul 
ősztől, ennek érdekében a megyei 
tanács támogatásával javítják fel a 
bentlakás épületét, tervezgetik az 
oktatást. Mezőgazdasági ismere-
tek megszerzésére is van kilátás, a 
gyergyószentmiklósi Batthyány 
Ignác Technikai Kollégium kere-
tében indulhatna ilyen oktatás, bár 
feltehetően csak jövőtől.

– A mezőgazdasági szakoktatás 
szerepel a beiskolázási tervünkben, 
a Caritas Varga Katalin utcai telep-
helyén lévő mintagazdaság szolgál-
na gyakorlóterepként a diákoknak. 
Ezek a lehetőségek adottak, csupán 
a törvényes háttér nem elég stabil. 
Úgy érzem, nincs eléggé átgondol-
va a kilencedik osztálytól kezdődő 
szakiskolai képzés, erőltetett lenne 
beleugrani valamibe, de mihelyt 
tisztázódnak az elvárások, szívesen 
állunk az ügy mellé – mondta Far-
kas Zoltán iskolaigazgató.

Egyébként a Caritas fejleszteni 
szeretné a gyakorlóterepet, a szán-
tó, a melegházak és istálló mellett 

már elkészültek egy gyógynövény-
lugas tervei, a gazdálkodók számá-
ra szakkönyvtár alakul, és külön 
munkacsoport segíti a pályázni 
akaró gazdákat, hogy a támogatás-
sal bővíteni tudják tőkéjüket. 

A vásárlóra találó termék
Székelyudvarhelyi mintára a 

Gyergyói-medencében is beindíta-
nák az Átalvető-programot. Amint 
Bányász József elmondta, várják a 
medence termelőinek jelentkezé-
sét, és egy tavaszra tervezett képzés 
után elkezdődhetne az adok-veszek 
– közvetítő nélkül. Az Átalvető 
lényege, hogy a vidéki termelő az 
előzetesen megrendelt terméket a 
városban egy átvételi pontnál he-
lyezi el, ott jut hozzá a vásárló az 
ellenérték kifizetését követően. 

Székelyudvarhelyen tizenegy-
néhány rendszeres termelő van, 
tejtermékből nem tudnak annyit 
kínálni, mint amekkora az igény, 
a lekvárok rég elfogytak, a gyógy-
növények szintén. Gyakorlatilag 
sokkal nagyobb a kereslet, mint a 
kínálat – derült ki pár hónap ta-
pasztalatából. Az átvételi pontnál 
egy Caritas-alkalmazott tevékeny-
kedik, ám hosszabb távon az a cél, 
hogy a termelők tartsák fenn a há-
lózatot. „Azt tervezzük, hogy egy 
megyei szintű egyesületet hozunk 
létre, és aki beáll az Átalvetőbe, 
valamiféle részvételi díjat fizet, ez 
biztosítja az átvételt-átadást inté-
ző ember fizetését, illetve az egész 
tevékenység hátterét” – mondta a 
szervező.

A gyergyói térségben többen is 
jelezték már igényüket a közvetlen 
értékesítésre. A szárhegyi Lukács 
Géza, aki növénytermesztésben 
szerzett elismertséget a környé-
ken, elmondta: ez az elképzelés 
a termelőnek piacot, a vevőnek 
biztonságot jelent. Terményeinek 
kilencven százalékát ő eddig is di-
rekt módon értékesítette, viszont 
volt, amikor nyakán maradt az 
áru. Az Átalvető egy újabb lehe-

tőség lenne, hogy a fogyasztóval 
találkozhasson. „Jó elképzelés, de 
nem lesz könnyű megvalósítani. 
Kultúra kell hozzá eladó és vásárló 
részéről egyaránt. Tulajdonképpen 
a multikkal kell megütköznünk, 
akik abból doktoráltak, hogy idé-
zőjeles akciókkal miként adják el 
azt az árut is, amelyre a vásárlónak 
tulajdonképpen nincs feltétlenül 
szüksége. A nyílt harchoz gyengék 
vagyunk, a vásárló kell szemléle-
tet váltson. Nincs szükség többre, 
mint belátni: ha a pénz itt marad, 
a medencében, azt még egyszer 
ugyanitt tudjuk elkölteni” – véle-
kedett Lukács Géza. 

Vannak, akik magyar 
termékben gondolkodnak
Megoszlanak a vélemények a 

családellátó szolgálattal kapcso-
latban. A magyarországi kezde-
ményezés, mely mostanság kezd 
gyökeret verni Székelyföldön is, 
szintén termelő és eladó között 
teremt kapcsolatot, a minőséget 
pedig az Adjon Isten! védjeggyel 
garantálja. Az érdeklődők a szol-
gálat honlapjáról rendelhetik meg 
az egészséges életmódot szolgáló 
magyarországi termékeket. Folya-
matban van a termékek eljuttatása 
a gyergyószentmiklósi fogyasz-
tókhoz is, ugyanakkor bővítik a 
terméklistát a helyi kínálatból. 
Vadász-Szatmári István, a szolgálat 
egyik gyergyószentmiklósi közve-
títője elmondta, ha megfelelő cso-
magolást tud biztosítani a termelő, 
terméke felkerülhet az árujegyzék-
be. A védjegyet is megkaphatja, 
ehhez a magyarországi partner sa-
ját költségén bevizsgáltatja az áru 
minőségét. 

– Nem veszíthetünk, hisz a 
magyar partner kijelentette: az 
itt eladott termékek árát áruba 
fektetve szeretné visszavinni Ma-
gyarországra, mert igény lenne az 
itt készült szilvás gombócra vagy 
akár töltött káposztára – mondta 
Vadász-Szatmári.

gyergyó
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Falu és város kapcsolatkeresése
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Bányász József a mintagazdaságot mutatja be. A mezőgazdasági szakoktatást szorgalmazza a Caritas fotó: balázs katalin

mpp-s színeKben

Mezei indul, 
Egyed még 

gondolkodik
Gyergyószék minden települé sén 
teljes tanácsoslistával, va la mint 
polgármester-jelölttel ruk kol elő 
a magyar polgári párt (mpp) a 
közelgő helyhatósá gi választá-
sokra – a listákat március 31-
én véglegesítik. Értesü lé seink 
szerint mezei Já nos gyergyó-
szentmiklósi és egyed József 
gyergyóújfalvi polgár mester is 
újabb mandátumra pályázna a 
párt színeiben. Ugyanakkor bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök 
keddi blog bejegyzésében arról 
ír, hogy információi szerint me-
zei átsorolna az erdélyi magyar 
néppárthoz (emnp).

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„AMagyar Polgári Párt 
színeiben fogok indul-
ni a helyhatósági vá-

lasztásokon” – jelentette ki a Har-
gita Népe kérdésére Mezei János 
polgármester (képünkön). Mint 
részletezte, Gyergyószentmiklósért 
szeretne tenni a következő man-
dátuma idején, számára kisebb je-
lentőséggel bír a politikai karrier. 
„Polgármesterként a várost akarom 
szolgálni, és nem egy pártot” – fo-
galmazott Mezei. Hozzátette, hogy 
személyes értékrendjéhez az MPP 
értékrendje áll közel, ezért vállalja 
a jelölést a polgáriak táborában. 
Ugyanakkor úgy véli, van néhány 
olyan megkezdett projektje – kö-
zöttük a város infrastrukturális fej-
lesztése és a turizmus fellendítése –, 
amelyet be kell fejeznie. 

A Borboly Csaba blog be jegy-
zésében foglaltakat viszont cáfolta, 
kijelentve: „Nem tudom, az elnök-
nek honnan van ilyen információja, 
de már megszoktam tőle azokat az 
állításokat, amelyeknek nincs való-
ságalapja.” 

Mezei ugyanakkor jelezte: nem 
zárkózik el attól a lehetőségtől, hogy 
ha az MPP és az EMNP között 
egyezség születik és közös jelölteket 
állítanak, a két párt jelöltjeként mé-
rettessen meg. Ezt azzal indokolta, 
hogy meglátásában a két párt közös 
tőről fakad: mindkettő jobboldali 
nézeteket vall, és a magyarság erős 
képviseletét tűzte ki célul. 

Nem ennyire egyértelmű Egyed 
József gyergyóújfalvi polgármester 
álláspontja az esetleges jelölésével 
kapcsolatosan. „Köszönöm a Ma-
gyar Polgári Párt bizalmát, de még 
nem hoztam végleges döntést ebben 
az ügyben” – válaszolta a Hargita 
Népének Egyed.



udvarhely
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> Elektronikus ügyintézés. Az 
elektronikus aláírás megszerzésére szó-
lít fel mindenkit a székelyudvarhelyi 
pénzügyi igazgatóság vezetője, Dimén 
Hunor, aki szerint az interneten törté-
nő ügyintézés nemcsak a jogi személyek 
munkáját könnyíti meg, hanem jelen-
tősen csökkentené a magánszemélyek 
sorban töltött idejét is, akik ily módon 
időt spórolhatnak. A székelyudvarhelyi 
pénzügyi igazgatóságra még mindig 
többnyire a sorbanállás a jellemző, főleg 
a magánszemély azok, akik az ügyfélfo-
gadó ablaknál igyekeznek leadni külön-
böző nyilatkozataikat, bevallásaikat. Jó 

tudni viszont, hogy az ablakon benyúj-
tott papiros még nem garantálja, hogy 
a rajta szereplő adatok nyilvántartásba 
is kerülnek, hogy bevallásunk bekerül 
az intézmény számítógépes rendszeré-
be, ugyanis egy kis hiba, egy kitöltetlen 
mező is elegendő ahhoz, hogy az adatfel-
dolgozás elakadjon. Mindezért Dimén 
Hunor azt tanácsolja ügyfeleiknek, hogy 
a témáról tájékozódjanak bővebben a 
finantehargita.ro honlapon, majd kérjék 
az elektronikus aláírási lehetőséget, mely  
megkönnyíti az ügyintézést. Nem mellé-
kes, hogy hamarosan közeledik az adóbe-
vallások időszaka, és számos olyan űrlap 

lesz, melyeket már csak elektronikus for-
mában 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 
Udvarhelyen is elszaporodtak 
a taxisverések. Ami rosszabb, 
hogy már egymásért sem áll-
nak ki a fuvarozók, kétszer is 
meggondolják, ki az, akin se-
gítenek. Az is előfordult, hogy 
inkább autójukból nézték végig, 
amint kollégájukat bántalmaz-
ták. A „ma veled, holnap velem 
történhet baj” mondás elavult, 
már nem jellemző rájuk a felté-
tel nélküli összetartás, elmúl-
tak 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 ő ugyanígy cselekedne.

Udvarhelyen nem ritkák a 
verekedésekről, bántalmazások-
ról 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 gyengébb 
fizikumú taxisok is, ők persze sokat 
nem tehetnek, legfeljebb hívják 
a rendőrséget, mint ahogy a leg-
utóbb is történt, de már többször 
előfordult, hogy látták a balhét, s 
inkább végignézték, minthogy se-
gítsenek – vallja egyikük.

Egy másik taxis a törvényeket 
hibáztatja, elmesélve saját esetét, 
– ez szintén a városközpontban 
történt –, amikor kiszállt, hogy 
kidobja a szemetet, s ekkor 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. Éle-
temért harcolok, mégis én kerülök 
bajba – panaszolja a fuvaros.

ma veled, holnap velem
Megkérdeztünk egy olyan ta-

xist is, aki már tíz éve van a szak-
mában, az illető elmondta, régebb 
akadtak keményebb balhék is, 
előfordult, hogy kést szegeztek 
egyikük nyakához, rádión beszól-
tak, és mindenki pattant, hogy 
segítsen. Volt egy olyan mondás, 
hogy „ma veled történik baj, hol-
nap velem történhet”, s tartották 
magukat ehhez. A szakmában 
35-40-en dolgoztak, igazi csapat-
szellem uralkodott. Az elmúlt öt 
évben azonban nagyon megvál-
tozott a társaság, jöttek-mentek 
a kollégák, valami megszakadt 
közöttük. Talán, ha a 75 taxi egy 
helyre tartozna, akkor más lenne a 
helyzet – hangoztatják.

– Hol hallott maga olyant, 
hogy manapság két magyar ösz-
szetartson? – kérdez vissza egy 
másik taxis, aki maga is beismeri, 
kétszer is megnézi, kiért száll ki a 
kocsiból. Szerinte az udvarhelyiek 
körében a taxisok eddig sem ör-
vendtek töretlen népszerűségnek, 
s ezzel még finoman is fogalma-
zott. Elmondja, vádolták is őket, 

amiért nem álltak meg segíteni, 
amikor a közelmúltban fiatalokat 
bántalmaztak a városközpontban. 
A taxisnak törekednie kell arra, 
hogy ne legyenek ellenségei, in-
kább enged, másképp nincs jövője 
ebben a szakmában, bár még így 
is bármikor ok nélkül beléjük köt-
hetnek – vallják többen is. 

– Irtózatosan utálnak min-
ket, ezt többször tapasztaltam 
– mondja egyikük. De mint ki-
derül, az utálat saját körükben 
egyre inkább erőre kap. Erre is 
lenne magyarázat. Három ta-
xiscég van, nagy a konkurencia, 
hamar előjön az irigység. Ha va-
lakinek több hívása van, jobb az 
autója, tehetősebbek a kuncsaft-
jai, könnyen megtörténhet, hogy 
kiutálják.

A legutóbbi esetek
Február 18-án a kora reggeli 

órákban egy ittas férfi szidal-
mazott és fenyegetett meg egy 
taxist, majd ezt követően ütni, 
rúgni kezdte a járművét, mint-
egy 800 lejes kárt okozva ezzel. A 
rendőrség testi sértés és rongálás 
gyanújával eljárást indított a tet-
tes ellen, az ügyet továbbították 
az ügyészségre. Február 23-án 
hajnalban két fiatal vert meg egy 
taxisofőrt a központi taximegál-
lóban. Az esetet veszekedés előz-
te meg, a taxis kórházba került, a 
tetteseket azonosították.

nAGy A KonKUrenCiA És Az iriGysÉG

Már a taxisok sem tartanak össze
TAnKóT VAGy KolUmbánT indíTAnáK 

Néppárt: nem Szász 
a polgármestejelöltünk

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

Az emnp székelyudvarhelyi 
szer vezetének van saját pol-
gármesterjelöltje, s csak sut-
togó propaganda, hogy szász 
Jenőt, az MPP elnökét támo-
gatnánk a városvezetői székért 
folyó harcban – jelentette ki a 
Hargita népe kérdésére zaka-
riás zoltán, a szervezet elnöke. 
információink szerint Tankó 
lászló és Kolumbán Gábor kö-
zül kerülhet ki a néppárt polgár-
mesterjelöltje.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Nem körvonalazódik 
EMNP–MPP összefo-
gás 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 polgármesterjelöltet 
állít, akinek személyét a „megfele-
lő pillanatban” hozzák nyilvános-
ságra. Mint mondja, nem sietik 
el a dolgot, hiszen „még van idő 
bőven”.

Lapunk információ szerint 
Tankó László, Kolumbán Gábor, 
valamint Zakariás Zoltán mel-
lett Nagy Pál EMNT-elnök és 
Jakab Attila volt zöld párti taná-
csos neve is felmerült lehetséges 
polgármesterjelöltként, a szerve-
zet elnöke azonban nem kívánta 
kommentálni értesüléseinket.

Annyit azonban mégis meg-
tudtunk, Jakab – bár megtisz-
teltetésnek érzi, hogy az ő neve 
is szóba került – nem vállalja a 

polgármester-jelöltséget, nem 
érzi magát eléggé felkészültnek 
erre a feladatra, s inkább önkor-
mányzati képviselői tisztségre 
pályázik, Nagy Pál pedig egy 
korábbi sajtótájékoztatóján úgy 
nyilatkozott, nem vállal politi-
kai funkciót, megmarad civil-
nek. A két legnagyobb esélyes-
sel, Tankóval és Kolumbánnal 
lapzártánkig nem sikerült kap-
csolatba lépnünk.

Szász Jenő: ez új hír
Az MPP udvarhelyi szerveze-

te a jövő heti közgyűlésen nevesíti 
tanácsosjelöltjeit, 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 jelöltállítással 
kapcsolatban, ám ha a követke-
zőkben mégis lenne, akkor fonto-
lóra veszik a javaslatot.

– Hangsúlyozom: nemzeti 
jobboldali összefogást kell ki-
alakítani mindenhol, ahol csak 
lehet. Az önkormányzati válasz-
tásokon elért eredmények tük-
rében arra kell kényszeríteni az 
RMDSZ-t, hogy a parlamenti 
választások előtt nagykoalíciót 
alakítson. A helyhatósági válasz-
tás jó kiindulópont lenne a par-
lamenti képviselet elosztásához, 
minőségének javításához – érvel 
Molnár.

Az MPP-s tanácsos szerint 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 tisztsé-
gért. Mint mondta, a maguk 
részéről még nem nevesítették 
jelöltjeiket, azt azonban hozzá-
fűzte, a jobboldali alternatíva 
érdekében a következő hetek-
ben „minden bizonnyal” lesznek 
egyeztetések.



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

8. oldal |  2012. február 29., SZerdahargitanépe

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
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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
KIADÓ Csíkszeredában, a Hargita 

utcában földszinti, 2 szobás lakás üz
lethelyiségnek átalakítva, irodának is 
megfelel. Telefon: 0744–763503.

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. 

Lakótársat KERESEK külön bejára
tú szobába. Telefon: 0744–870502.

ELADÓ Csíkszeredában 3 szobás, III. 
emeleti lakás a Müller László utcában. 
Telefon: 0744–695538, 0728–289743. 

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

ELADÓ Szelterszen téliesített hétvé
gi ház (nappali, fürdő, konyha, kamra és 
három szoba az emeleten), 12 ár rende
zett területtel. Telefon: 0744–537628.

KIADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, bútorozott szoba nő részére. 
Telefon: 0266–311365, 0721–265019.

KIADÓ Csíkszeredában hosszú táv
ra, március 1jétől 2 szobás, bútorozott 
lakás saját hőközponttal, termopán ab
lakokkal. Telefon: 0721–717830.

telek
VÁSÁROLNÉK 5 hektár vagy en

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

ELADÓ 56 ár építkezésre alkalmas 
terület Csíkszereda Székelyudvarhely 
felöli kijáratánál, a Fordszalon szom
szédságában. Telefon: 0723–036890.

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. Te
lefon: 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.

elveszett
ELVESZETT a HR–03–HGN rend

számtábla a Gyimesekben. Megtalá
lóját kérem szépen, hívjon a 0749–
246846os telefonszámon. Köszönöm.

tanfolyam
Könyvelési TANFOLYAM indul 

Csíkszeredában március folyamán a 
Kreativ Kontir Kft. szervezésében. Tele
fon: 0721–605266.

szolgáltatás
Kertészmérnök kora tavaszi met

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

2 éves periodikus ellenőrzés! 
Biztonsága érdekében forduljon az 
INSTHARhoz! 2 éves periodikus kazán
ellenőrzés, valamint működtetési enge
délyeztetés – 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)

elhalálozás

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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Megértem a nagyon sok 
szenvedést,
Öröm és bánat is volt benne 
nem kevés.
Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, 
el kellett indulni.
Szerető szívvel itt hagylak titeket,
Szívetekben ti is őrizzetek.

Szívünk mély fáj-
dalmával, de a jó Isten 
akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, 
testvér, sógor, nagybá-
csi, rokon, szomszéd és jó barát,

PÉTER JÓZSEF

életének 69., házasságának 38. évé-
ben, 2012. február 25-én hirtelen 
elhunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait ma 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a Kalász negyedi 
ravatalozóból a helyi temetőben. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! A gyászoló család.

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubinttól fényes útja,
örökre fáj a fény alatt.  

(Wass Abert)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
a csíkszentkirályi nagyrabecsült 
faipari szakember,

Id. TAMÁS MIHÁLY

életének 89. évében, rövid szenve-
dés után, február 28-án csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2012. március 1-jén 10 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentmártoni ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szerettei. 

hargitanépe

A Széphavas Egyesület 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség döntést hozott a Komját pataka külterületén megvalósítan-
dó Széphavasi Kápolna felújítása című terve eseti elbírálás nyomán.

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek metekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 
8.30–18.30 óra között valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 napon belül nyújthatják be, 2012. március 5-ig 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, 
fax. 0266–310040).

BETEKINTÉS AZ ÁLLATORVOSI HOMEOPÁTIÁBA 
(egynapos tanfolyam állatorvosoknak).

Időpont: 2012. március 24., szombat
Helyszín: Csillag-motel, Csíkszereda, Brassói út 113. 
Program időtartama: 9–17 óra között. 
Részvételi díj: 120 lej a március 10-ig történő jelentkezésre, 
  150 lej helyszíni jelentkezéssel.
Ebéd: 14 lej (opcionális).
Jelentkezés e-mailben és telefonon. 
E-mail: homeopatieveterinara@gmail.com. 
Telefon: Ferencz Kinga (Csillag-motel) 0722–607062. 
Szervező: dr. Jakab Ferenc: +36–30–9371906.

Csíkszentmihály Község 
Polgármesteri Hivatala 

a helyi tanács 2012/7-es számú 
határozata értelmében 

NYÍLT ÁRVERÉST SZERVEZ 
2012. március 19-én 10 órától 

a hivatal székhelyén a következő 
famennyiség eladására:

GÖRBEI erdőrész 190 m3.

Érdeklődni lehet 
a 0266–326063-as telefonszámon.

A HARGITA NÉPE  
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

FARKAS LAKÁRA.

Telefon:  
0733–553014.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde – 
0745–565894, Csíkkozmás: 
Les  tyán Jenő – 0726–604137, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 
0740–535990, Csíkszentgyörgy: 

Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi-
roska – 0744–912658, Csík-
szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–
350229, Csík szépvíz: Lász-
ló Ferenc – 0266–325000, 
Nagytusnád: Pál Csaba – 0728–
835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapki-
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 110 
és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

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.
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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



Napról napra
szabadidő

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. 

1992. Bosznia-Hercegovinában népszava-
záson a köztársaság függetlenségére szavazott a 
voksolók 99,43 százaléka. Ugyanezen a napon 
a köztársaság szerb kisebbsége önálló alkot-
mány 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 gö-
rög 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 

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Pe tőfi Sándor utca 38. szám): holnap 
21.30-tól Kylie Minogue 2011-es koncertfilm-
jét vetítik, a Harry Potter és a halál ereklyéi 
című film 2. részét holnap19, míg vasárnap 
17 órától láthatják. Michael Jacksonról pén-
teken, szombaton és vasárnap 20 órától ve-
títenek filmet, a Titánok harcát pedig ma 18, 
szombaton 16 órától tekinthetik meg. A Step 
up című filmet holnap 17, szombaton 18 órá-
tól tűzték műsorra. A Cargo című filmet ma 
20, a Green lantern című filmet vasárnap 13, 
a Végső állomás című filmet pedig pénteken 
18 órától láthatják a mozirajongók. Az Így 
neveld a sárkányodat című mesefilmet szom-
baton 13 órától, vasárnap 15 órától kísérhetik 
figyelemmel, Sammy nagy kalandjait pedig 
vasárnap 11 órától. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

 benedek.eniko@hargitanepe.ro
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Fotókiállítás és előadás
Fotókiállítással egybekötött karitatív elő-

adás lesz Csíkszeredában, a református temp-
lomban. A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház társulatának tagja, Kulcsár-Székely 
Attila Mustármag című, Wass Albert írásaiból 
összeállított egyéni produkcióját március 11-
én 16 órától kísérhetik figyelemmel. Az elő-
adásra a belépés ingyenes, utána adományokat 
gyűjtenek a türi Magyar ház felújítására. A fel-
lépést követően megnyitják Kémenes Lóránt 
Életkép(es) című fotókiállítását.

Izland, ahol az idő születik 
A Csíki Természetjáró és Természetvédő 

Egyesület (CSTTE) és a Sapientia – EMTE 
Üzleti Tudományok Tanszéke szervezésében 
holnap 18 órától Izland, ahol az idő születik 
címmel tart vetített képes előadást Zsigmond 
Enikő geológus. Helyszín: a Sapientia egye-
tem nagyaulája.

Nőnapi köszöntő
A Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igaz-

gatóság, a Gyulafehérvári Caritas Tanácsadó 
Iroda Fogyatékkal Élőknek, illetve a Szent 
Gellért Alapítvány – partnerek, támogatók 
és önkéntesek segítségével – 2012-ben is meg-
szervezi az Őrangyal-programot, melynek 
keretében ma 16 órától Nőnapi köszöntőt tar-
tanak a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium 
dísztermében.   

a betegségek megelőzéséről

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának meghívottja a Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság helyettes igazgatója, 
dr. Csíki Zsuzsanna. A beszélgetés témája: a 
különböző betegségek és járványok megelőzé-
se, az egészséges életmód és egészségfejlesztés. A 
hallgatók a műsor idején kérdéseket tehetnek 
fel a 0265–307777-es vagy a 0365–424433-
as telefonszámokon, a 0755–044519-es SMS-
számon, illetve, a műsort megelőzően is a 
mibensegithetunk@marosvasarhelyiradio.ro 
e-mail címen. Műsorvezető: Agyagási Levente.

 pályázat – logótervezés

A IV. Csíkszeredai Nemzetközi MiniJazz 
Fesztivál szervezőcsapata nyilvános pályáza-
tot hirdet a fesztivál logójának megtervezé-
sére. A nyertes pályázó díja 1000 lej, ugyan-
akkor a második és a harmadik helyezett 
munkáját is értékelik. A munkák a fesztivál 
Facebook-oldalán lesznek megtekinthetők, 
és az a munka minősül közönségdíjasnak, 
amelyiket a legtöbben like-olják március 20-
ig, a készítője pedig szintén jutalomban ré-
szesül. A pályázat leadási határideje: márci-
us 8. Eredményhirdetés: március 11. További 
részletes információk a fesztivál Facebook-
oldalán (Mini Jazzfestival Csíkszereda), a 
Notes/Jegyzetek fül alatt találhatók. Kér-
déseiket a következő e-mail címre küldjék: 
attata27@gmail.com.
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– 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 Napilap az 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc 
témakörben kezdeményezett versenyt. Tíz 
napon keresztül három-három, elsősorban a 
székelyföldi eseményekhez és személyiségek-
hez kötődő kérdés jelenik meg az újságban a 
február 27.–március 9. közötti időszakban. 
Vetélkedőket kedvelő olvasóink válaszaikat 
beküldhetik naponta vagy összesítve 
március 13-ig a következő változatokban: 
• e-mailben a benedek.eniko@hargitanepe.
ro címre; • vagy a mellékelt szelvényen a 
Hargita Népe Napilap postacímére: 530190 
Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám. A leg-
több helyes választ beküldő olvasóink között 
értékes könyvcsomagokat sorsolunk ki. A 
nyertesek névsorát és a helyes megfejtéseket 

a március 15-i lapszámunkban közöljük. A 
kérdéssorozatot Orbán Zsolt, a csíkszeredai 
Márton Áron Gimnázium történelemtaná-
ra állította össze. 

Mai kérdések: 
1. Ki irányította a székelyudvarhelyi 

forradalmi eseményeket 1848 márciusától, 
vezette a szék küldöttségét Teleki József 
főkormányzóhoz, majd a pesti magyar or-
szággyűlés első alelnöke lett?

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?

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Nők (is) az időben

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

történelmi korok és események férfivilágával. Terjedelme 392 
oldal, ára: 34 lej. Megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltban: 
Csíkszereda, Petőfi utca 4. sz., telefon: 0266–316798.



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. február 29., szerda

-10
-3 C̊

-12
-5 C̊

-13
-5 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

-10/-3 -13/-5 -12/-3 -12/-4

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

hargitanépe

sudoku
kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.február29.

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

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

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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