
Brikettet gyártó cégek vásárolják fel a fahulladékot

Égető fűtésanyaghiány Szentegyházán
Jelentős mennyiségű hátráltató tényező miatt napról napra él a szentegyházi, fűrészporos kazán-
nal üzemeltetett távhőrendszer. A lakók tartozásai, valamint a tüzelőanyag beszerzésének nehéz-
ségei vá laszút elé állítják a város önkormányzatát a rendszer működtetését illetően. > 3. oldal

Fahulladékot lapátoló munkás. A faipari megrendelések csökkenése és a brikett iránti kereslet miatt hiánycikk a szentegyházi távhőrendszerben is használt moszt fotó: domján levente

Gimnázium 
vagy líceum?

A román tanügy legégetőbb 
problémája az iskolák megneve-
zése. Nem baj, hogy a hatévesek 
iskolába való kényszerítése 
miatt perre mentek a szü-
lők, az sem, hogy nem tud-
ni, mit akarnak tanítani ezekben 
az előkészítő osztályokban. 
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         takács éva
megyei leader-térségek

Indulásra gyűjtik 
az előleget

Immár mind a négy Hargi-
ta megyei LEADER-térség 

aláírta a 2,8 millió eurós finan-
szírozási szerződést, miközben 
– mint körképünkből kiderül – 
az induláshoz és a mű-
ködéshez szükséges 20 
százalékos önrész elő-
teremtésére mindenki más-más 
módot keres.

gyógyszerellátás

Van készleten 
morfium

Több megyében gyógyszer 
nélkül maradtak a rákos be-

tegek, hiánycikk lett a fájdalom-
csillapításra használt morfium 
és újabban a citosztatikumok is. 
Hargita megyében nincs 
fennakadás – jelentette ki 
Duda Tihamér, a megyei 
egészségbiztosító pénztár vezér-
igazgatója.

Autonómiamodell 
kolbásszal és sonkával 842A Harvíz tavasszal 

kezdi a munkát
Kalandra alapozott 
turisztikai kínálat
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Hirdetés

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3486ì
1 amerikai dollár Usd 3,2357î
100 magyar forint HUF 1,5030ì
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Kialakult a hely
osztók műsora

L ezárult a hazai ifjúsági (U18-
as) jégkorongbajnokság alap-

szakasza, amelyet százszázalékos 
teljesítménnyel az ISK–HSC 
Csík sze reda csapata nyert 
meg. Az alapszakasz utol-
só mérkőzésén a Gyer -
gyó szentmiklósi ISK vereséget 
szenvedett a Steaua csapatától
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székelyudvarhelyi BBte

Több hely kellene 
a tanítóképzőnek
A Benedek Elek Gimnázium ki-

költözését követően a Bacz-
kamadarasi Kis Gergely Refor-
mátus Kollégiumnak a Márton 
Áron 2. szám alatti ingatlanban 
egyetlen „lakótársa” maradt, a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) Pszichológiai és Nevelés-
tudományi Karának kihelyezett 
tagozata, ahol 347 diákkal 
tanító- és óvópedagógusi 
képzés zajlik. Utóbbi re-
mélte, hogy a változással több ter-
met kap, de nem így lett. 
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csík
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hirdetés

Három évvel ezelőtt kezdődött 
el a zsögödi ivóvízhálózat cseré-
je, a munkálatok kivitelezésére 
akkor a Vegyépszer Zrt.-vel kö-
tött szerződést az Országos Be-
ruházási Ügynökség. Mivel az 
új fővezeték lefektetése után a 
cég megszüntette tevékenysé-
gét Csíkszeredában, az említett 
városrész egy szakaszán még 
mindig a régi, már elavult, több 
helyen szivárgó vezetékrendsze-
ren kapják a vizet a lakók.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A csíkszeredai polgármes-
teri hivataltól kapott 
információk szerint a 

zsögödi ivóvízhálózat korszerű-
sítése egy országos projekt kere-
tében, az Országos Beruházási 
Ügynökség finanszírozásával tör-

ténik Csíkszeredában. „Miután a 
Vegyépszer csődöt jelentett, az 
ügynökség új közbeszerzési eljá-
rást írt ki az elmaradt munkála-
tok befejezésére” – nyilatkozta 
lapunknak Szőke Domokos. Az 
alpolgármester hozzátette: a je-
lenség több problémát vet fel, 
hiszen egyrészt a munkálatok 
befejezéséig a lakók türelmét és 
megértését kell kérniük a ren-
dezetlen út- és járdaviszonyok 
miatt, továbbá a vízszolgáltató 
számára is veszteséges a régi ve-
zetéken biztosítani vizet. 

A Harvíz Rt. vezetősége ta-
valy úgy döntött, nem vár tovább 
az ivóvízhálózat cseréjére, és a 
Zsögöd utcáig átkötötte a vizet 
a régi vezetőkről az új fővezeték-
re. „Mivel késő ősszel kezdtük el 
az átkötéseket, így idén nyáron 
folytatnunk kell a munkálatokat, 

számításaink szerint 110-120 át-
kötés várat még magára” – közöl-
te megkeresésünkre Zólya László, 
a Harvíz vezérigazgatója. 

Azt a városháza ismételten 
megerősítette: amíg nem fejező-
dik be a fővezeték teljes mértékű 
üzembe helyezése és a fennmaradt 
lakóházak csatlakoztatása az új 
hálózatra, addig a polgármesteri 
hivatal nem végez útjavítási mun-
kálatokat Zsögödben. 

„Ha idén nem is, a jövő évben 
biztosan elkezdődik az említett 
városrészben a hálózat kiépítése, 
ezt követően terveink szerint ko-
moly munkálatokat végzünk az 
út és a járdák helyreállításának 
érdekében” – tájékoztatott az al-
polgármester. Egyébként Szőke 
Domokos azt is jelezte, az Orszá-
gos Beruházási Ügynökség finan-
szírozásában történő munkálatok 
közül nem ez az egyetlen beruhá-
zás, amelyet csak részben végzett 
el a kivitelező, hiszen félbemaradt 
a szennyvízülepítő állomás mo-
dernizálása is. 

„A beruházások egy része, 
így a meglévő szennyvíztisztító 
technológia modernizálása meg-
történt, viszont elmaradt a derí-
tőállomás hőközpontjának kiépí-
tése, valamint a szennyvíziszapból 
biogázt előállító vonal megvalósí-
tása. Mivel az erre szánt keretet a 
Vegyépszer Zrt. kivonulása nem 
befolyásolta, az Országos Be-
ruházási Ügynökség ezeknek a 
munkálatoknak az elvégzésére új 
kivitelezőt kért fel, és az ígéretek 
szerint idén meg is történik a be-
ruházás” – közölte Zólya László 
vezérigazgató.

AZ új főVeZetékre CsAtlAkOZtAtják A Zsögödi lAkókAt

A Harvíz tavasszal kezdi a munkát

erdélyi kOnZultáCió

A lakosság fele inaktív

OnkOlógiAi Betegek gyógysZerellátásA

Van készleten morfium is, 
citosztatikum is

napok óta téma az országos 
sajtóban, hogy több megyében 
gyógyszer nélkül maradtak a 
rákos betegek, hiánycikk lett 
a fájdalomcsillapításra hasz-
nált morfium és újabban a 
citosztatikumok is. Hargita me-
gyében nincs fennakadás – je-
lentette ki duda tihamér, a me-
gyei egészségbiztosító pénztár 
vezérigazgatója.

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

Megfelelő készlettel ren-
delkeznek az onkoló-
giai betegek számára 

szükséges gyógyszerekből Hargita 
megyében a kórházak – jelentette 
ki Duda Tihamér, aki szerint sem 
fájdalomcsillapító morfiumból, 
sem citosztatikumokból nincs 
hiány. A biztosító szakemberei a 

napokban fejezték be az ilyen irá-
nyú ellenőrzéseket, és mint meg-
állapították, a patikák is – bár ők 
ezekből a drága készítményekből 
nem tartanak nagy mennyiséget 
raktáron – ki tudják szolgálni a 
hozzájuk forduló betegeket. 

– Ha valakinek ilyen gyógy-
szerre van szüksége, a gyógyszer-
tárban, ha nem is tudják azonnal 
kiszolgálni, megrendelik számára 
a készítményt, és rövid időn belül, 
akár másnap megkaphatja azt a 
beteg – mondta Duda, aki e témá-
ban a megyei gyógyszerészkollé-
giummal és a nagyobb gyógyszer-
tárak vezetőivel is tárgyalt. Hang-
súlyozta: a szolgáltatók, azaz a 
kórházak és a patikák kötelessége, 
hogy kövessék és gondoskodja-
nak a gyógyszerkészletekről, a 
pénztárnak pedig az a dolga, hogy 
ellenőrizze, megteszik-e ezt.

Félbemaradt vízvezetés, feltúrt járdák. Befejeznék, helyreállítanák fotó: balázs árpád

Nálunk nincs hiány morfiumból. Enyhülés fotó: balázs árpád

Az AVe-HurOn kft. 

felhívja tisztelt ügyfelei 

figyelmét!

Csíkszereda Önkormányzatának Határozata értelmében 
2012. április 1-jétől a háztartási hulladék gyűjtését és szállí-
tását Csíkszereda területén új szolgáltató fogja végezni. 

Ezúton megköszönjük eddigi együttműködésüket, és fel-
hívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy cégünk továbbra is 
rendelkezésükre áll az újrahasznosítható másodnyersanyag 
(papír, karton, műanyagok, fém) felvásárlása terén.

További információkért kérjük tárcsázza bizalommal 
az alábbi telefonszámok egyikét:

tel.: 0266–372718, mobil: 0730–711384.

Megjegyzés: A 1996/21-es törvény 9. bekezdése, valamint a 2011/ 
211-es törvény 9. fejezetének 13. bekezdése értelmében minden jogi 
személynek, aki tevékenységéből adódóan újrahasznosítható hulla-
dékot termel, gondoskodnia kell annak újrahasznosításáról, szabad-
piaci feltételek szerint.

A lakosság fele vagy nyugdí-
jas, vagy munkanélküli, vagy 
háztartásbeli Csíkszentimrén 
és Csík szentsimonban, a két 
al csíki szomszédos településen 
– vonható le a következtetés az 
er délyi konzultáció keretében 
végzett felmérésből.

hN-információ

Csík szent simonban a vá-
laszadók mintegy har-
mada nyugdíjas (34,4 

szá zalék), s hasonló az arány 
Csík szent imrén is: 31,6 százalék. 
A munkanélküliek aránya 12,8, 
illetve 9 százalék, a háztartásbe-
lieké pedig mindkét településen 
egyaránt 6,3 százalék, a diákok 
számaránya Simonban 6,1 száza-
lék, Szentimrén pedig 4,7 százalék 
a válaszadók körében.

A két település korfája sem 
mutat jobb képet, a válaszadók 
legnagyobb szegmensét a 65 év 
fölöttiek képezik mindkét telepü-

lésen: Szentsimonban az arányuk 
20,7 százalék, Szentimrén pedig 
25,8 százalék, emellett mindkét 
településen 16 százalék körüli az 
55–64 év közöttiek aránya.

Szentsimonban viszonylag több 
a fiatal válaszadó: a 24 év alattiak 
aránya 12,1 százalék (Szentimrén 
8,9 százalék), a 25–34 év közötti-
eké 18 százalék (16,4 százalék), a 
35–44 év közöttieké pedig 19,9 
százalék (18,3 százalék).

A foglalkoztatásra vonatkozó 
adatokat vizsgálva, hogy a nyug-
díjasok után a fizikai munkások 
következnek arányukat tekint-
ve, Szentsimonban a válaszadók 
24,4 százaléka él fizikai mun-
kából, Szentimrén pedig 31,7 
százalékuk. A válaszadók köré-
ben a gazdálkodók aránya na-
gyon alacsony mindkét helyen: 
Szentsimonban 2,3 százalék, 
Szent imrén 3,2 százalék.

A kérdezőbiztosok által fel-
keresett házak 26 százaléka volt 

lakatlan Szentsimonban, 20 szá-
zaléka Szentimrén.

Hogy mennyire elégedet-
tek életkörülményeikkel az olt-
mellékiek? Csíkszentsimonban a 
válaszadók 50,1 százaléka elége-
detlen, 10,8 százaléka pedig teljes 
mértékben elégedetlen. Szent-
imrén ezek az arányok 42,6, illet-
ve 14 százalék.

Mindkét településen az infra-
struk túra fejlesztését jelölték meg 
legtöbben a polgármester legfonto-
sabb feladataként: Szentsimonban a 
válaszadók 61 százaléka, Szentimrén 
pedig 58,3 százaléka volt ezen a vé-
leményen, mintegy jelezve, hogy 
konkrét elvárásaik vannak a telepü-
lésvezetéssel szemben.

Az RMDSZ-szel szembeni 
elvárásokra vonatkozó kérdések-
re adott válaszokból az derül ki, 
hogy mindkét településen a szoci-
ális kérdések rendezését részesítik 
előnyben, a nyelvi jogok érvénye-
sítése a második helyre került.



Jelentős mennyiségű hátrál-
tató tényező miatt napról nap-
ra él a szentegyházi, fűrész-
poros kazánnal üzemeltetett 
távhőrendszer. A lakók tarto-
zásai, valamint a tüzelőanyag 
beszerzésének nehézségei vá
laszút elé állítják a város önkor-
mányzatát a rendszer működte-
tését illetően.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Gondokkal küszködik a 
szentegyházi önkormány-
zat a kisváros közintéz-

ményeit és tömbházait kiszolgáló, 
fűrészport vagy faőrleményt égető 
kazánnal működő távhőrendszer 
üzemeltetése kapcsán. A problé-
mát legfőképpen a néhány lakó 
által felhalmozott tartozás, má-
sik oldalról pedig a fűtőanyag-
ként használt fahulladék hiánya 
okozza.

– Elég nagy számban vannak 
olyan lakók, akiknek jelentős 
elmaradásuk van a távhőszolgál-
tatás kifizetésében – egy ifjúsági 
lakásban például már 4600 lejes 
tartozás is felgyűlt, amire akár egy 
kamionnyi fűrészmosztot vagy 
faőrleményt is lehetne vásárolni. 
A tartozások miatt nem tudtunk 
olyan mennyiségű tartalékot fel-
halmozni, amellyel ki lehetett 
volna húzni a telet, így most in-
nen-onnan szerezzük be a fűtés-
hez szükséges alapanyagot, sajnos 
jóval drágábban – vázolta a nehéz 
helyzetet Burus Mária Ella. Szent-
egyháza polgármestere hozzátet-
te: a fűtésszámlák ellenértékével 
tartozók „az ingyenélők” státu-
sát élvezik, mivel felhalmozott 
adósságaik ellenére változatlanul 
biztosított a fűtés a lakásukban. 

A rosszul fizetők lakásait ugyanis 
nem választhatják le a függőleges 
elosztású távhőrendszerről, mivel 
esetükben a szolgáltatás beszün-
tetése azt jelentené, hogy egy tel-
jes tömbházat kellene leválasztani 
a fűtésrendszerről.

Nehezedő anyagbeszerzés
Szentegyháza polgármes-

tere szerint jelentősen rontja a 
helyzetet az is, hogy a brikettet 
gyártó cégek is kivetették a há-
lójukat a környékre: azonnal, 
készpénzben fizetnek az eladott 
fűrészmosztért. 

– Több ilyen cég is van, akik 
akár helyben megvásárolják a kör-
nyékbeli fatelepekről a fűrészport, 

fahulladékot, hogy Brassó és Fe-
hér megyébe elszállítva brikettet 
gyártsanak belőle. A vállalkozók 
pedig az azonnali pénz hallatára 
rögtön belemennek az üzletbe, 
akkor is, ha azelőtt nekünk ígér-
ték a fűtőanyagot. Sajnos mi 
mindig csak utólag tudunk fizet-
ni, amikor elérhetővé válnak a 
pályázati forrásokból, valamint 
a költségvetésből származó össze-
gek, és el tudunk számolni velük. 
Most minden kapcsolatunkat be 
kell vetnünk, hogy a környékről 
annyi fűtőanyagot szerezzünk be, 
amennyivel ki lehet húzni a telet. 
Az elmúlt hét keddjén érkezett 
190 köbméternyi faőrlemény 
például csak péntekig volt elég – 

részletezte a gondokat az elöljáró, 
aki egyelőre nem lát megoldást a 
helyzet orvoslására. Megjegyezte, 
amíg volt pénzkeretük erre a célra, 
rendszeresen hozták a környék-
beli vállalkozók a fűtőanyagot, 
azonban most saját maguknak 
kell felhajtaniuk azt.

– Máréfalváról, Ülkéből tud-
tunk nemrégiben szerezni, jelen-
leg a gyergyói beszállítónknál 
próbálkozunk – közölte a polgár-
mester.

A rossz minőséggel is 
be kell érni
A beszállítók utáni kutatások 

eredményei így sem mindig ki-
elégítők. Burus Ella szerint nem-

rég Székelyudvarhely környéké-
ről érkezett olyan fűrészpor- és 
faőrle mény-szállítmány, amelyet 
korábban a szabad ég alatt tárol-
tak, emiatt pedig összefagyott. A 
fűtőanyaghiány miatt ezt kellett 
eltüzelni, azonban a nedves moszt 
jelentősen rontotta a rendszer tel-
jesítményét, például meleg vizet 
sem sikerült előállítani.

– Ezt a problémát szerencsé-
re hamar kiküszöböltük, így a 
lakók csak rövid ideig szenved-
ték meg a fűtés és a meleg víz 
hiányát – mondta a polgármes-
ter. Jelezte azt is, a tél elmúltá-
val mindenképp megoldást kell 
találniuk a szolgáltatás fenntar-
tására.

– Annak idején költség-
hatékony megfontolásból ál-
modtuk meg ezt a hőközpontot, 
mivel jelentősen olcsóbb volt, 
mint a gáz. Most oda kerültünk, 
hogy ismét fontolgatnunk kell, 
a kettő közül melyik éri meg 
jobban, mert a fűrészmosztos 
rendszer számunkra már nem 
kifizetődő. Jelenleg a fűrésztele-
pek termelése is visszafogottabb, 
nem biztosított az a fahulladék-
mennyiség, amit megpróbálhat-
nánk felvásárolni. A legutóbbi, 
fűtőanyagra kiírt közbeszerzési 
eljárásra csupán egy cég jelent-
kezett beszállítóként, a többie-
ket mi kellett megkeressük. Az 
elmaradások miatt van olyan 
szállítónk is, akinek már így is 
jelentős összeggel tartozunk, 
hozzájuk tehát már nem for-
dulhatunk. Reméljük, valahogy 
kihúzzuk a telet, tavasszal pedig 
hatékonyabb, kifizetődőbb meg-
oldást tudunk keresni a hely-
zet orvoslására – fogalmazott 
Szentegyháza polgármestere.
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Körkép
társadalom

Úgy tűnik, a román tanügy egyik legégetőbb 
problémáját az iskolák megnevezése jelenti. Nem 
baj, hogy a hatévesek iskolába való kényszerítése 
miatt perre mentek a szülők, az sem baj, hogy az 
égvilágon senki nem tudja, mit is akarnak tanítani 
ezekben az előkészítő osztályokban, nem beszélve 
az oktatást érintő más, alapvető gondokról. A fon-
tos az, hogy hogyan nevezik meg azokat az oktatási 
intézményeket, amelyekben elemi osztályosok, V–VIII. osz-
tályosok vagy a még nagyobbak, a 14 éves korosztály feletti 
diákok tanulnak. 

Nem mintha ezeknek az iskoláknak nem lett volna 
eddig is megnevezésük, és nem lehetett volna eligazodni a 
terminológiában. De ha új törvény, akkor legyen új termi-
nológia is – gondolom, ez az elv vezérelte az új megneve-
zések kiötlőit.

A román és magyar terminológia közötti különbség eddig 
is számos következetlenségre, nyakatekert kifejezésre adott al-
kalmat. Így történhetett meg, hogy éppen az Anyanyelvápolók 
Erdélyi Szövetsége folyóiratának ugyanazon írásában kevere-
dett az erdélyi iskolák felsorolásánál az elméleti líceum, gim-
názium, szakközépiskola, iskolacsoport kifejezés. 

Nemcsak a középiskolák, de az általános iskolák eseté-
ben is volt félreértelmezhetőség: az V–VIII. osztályt ma-
gában foglaló felső tagozatot románul gimnáziumi tago-

zatnak nevezték. Ennek továbbfejlesztett változata lép 
most érvénybe az új rendelkezéssel, az általános iskolákat 
ugyanis tükörfordításban akár gimnáziumi iskoláknak is 
nevezhetnénk.

Valójában mi a különbség a gimnázium és a líceum 
között? Mindkettő görög eredetű szó, és mindkettő iskola 
megnevezésére szolgált. A lükeion vagy lykeion annak az 
iskolának volt a megnevezése, amelyet Arisztotelész Kr. e. 
335-ben alapított Apollón Lükeiosz szigetén. Hatalmas 
könyvtárral rendelkezett, és jellegzetessége, hogy rendsze-
resen nagy vitákat rendeztek benne különböző témákban. 
A középiskolákat főleg az újlatin nyelvű országokban ne-
vezik líceumoknak.

A magyar nyelvben az ugyanilyen rangú intézmények 
neve gimnázium. A szintén görög eredetű gümnaszeion szó 
latin közvetítéssel (gymnasium) került a magyar nyelvbe. 
A gimnázium az ókori görögöknél olyan árnyékos, szellős 

hely volt, ahol a testgyakorlást végezték. Később 
váltak a gimnáziumok filozófus iskolává, a szellem 
gyakorló helyeivé. Athénban három ilyen gimná-
zium működött, Platón Akadémiája, Arisztotelész 
Lükeionja és a cinikusok iskolája. A gimnázium ki-
fejezés a 16. században Németországban lett diva-
tos, olyan iskolát neveztek meg vele, ahol a görög és 
római irodalom tanításával a diákoknak magasabb 

műveltséget igyekeztek adni. 
Magyarországon a gimnáziumok a középkori kolosto-

ri, valamint a városok által alapított latin iskolák szerepét 
vették át. Magyar nyelvterületen tehát a gimnázium szó-
val az általános műveltséget biztosító, egyetemi tanulmá-
nyokra előkészítő iskolát nevezzük meg. Olyan, általában 
négyéves képzést nyújtó középiskolák, ahol a tanulmányo-
kat érettségi vizsga zárja.

Az általános műveltséget nyújtó középiskoláinkat te-
hát nyugodtan nevezhetjük magyarul továbbra is gim-
náziumnak, a szakképzést nyújtó középiskolákat pedig 
szakközépiskolának akkor is, ha több szakot oktatnak, és 
ezért a románban iskolacsoportnak hívták, ezentúl pedig 
„technikai líceum” néven illetik őket. 

Gimnázium vagy líceum?
                           NézőpoNt n Takács Éva
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GyerGyószentmiklós a HunGexpón és a romexpón

Kalandra alapozott turisztikai kínálat

gyergyó

Körkép

> Konyhakert az önkormányzattól. 
Gyergyószentmiklós önkormányzata tavasz-
szal húsz ár felszántott területet bocsát azok 
használatára, akik zöldséget termesztenének 
– tájékoztatott Nagy Zoltán alpolgármester. 
A kezdeményezésnek kettős célja van: par-
cellákat biztosítani azoknak, akik zöldséget 
akarnak termelni családjuk számára, illet-
ve közösséget építeni, hasznos és tartalmas 
kikapcsolódást kínálni a lakóknak. Az ön-
kormányzati tulajdonú területen egyébként 
a későbbiek során bejáratot akarnak nyitni 
a futballpályára a Makkos utca irányából, 
azonban, amíg erre sor kerül, konyhakert-
ként használhatnák azt a lakók. Az önkor-

mányzat ingyenesen biztosítja a területet és 
az öntözéshez szükséges vizet, illetve kerti 
asztalokat és padokat helyeznek majd el a 
területen, hogy legyen, ahol elkölteniük 
az uzsonnájukat a kertészkedőknek – nem 
biztosítják viszont az egyébként bekerített 
terület őrzését. Az érdeklődők igénylésüket 
a polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájá-
ban vagy a konyhakert@gyergyoszentmik-
los.net elektronikus postacímen jelezhetik. 
Az alpolgármester felhívta a figyelmet: az ér-
deklődők a kérvényben jelezzék, hogy mek-
kora területet művelnének meg, ugyanis az 
igénylések számának figyelembe vételével 
mérik ki mindenkinek a parcellákat. Ha na-

gyon sok az érdeklődő, akkor további terüle-
tet biztosítanak a Csanód-udvaron.

> Támogatás szociális tevékenységet 
végzőknek. Gyergyószentmiklóson szociá-

lis szolgáltatást nyújtó szervezeteknek külö-
nített el támogatást a döntéshozó testület. 
A segítségre jogosult szervezetek nevét és a 
2012-es évre számukra szánt összeget ismer-
tette a városvezetés. Ennek megfelelően 90 
ezer lejjel járul hozzá a város a Gyulafehérvá-
ri Caritas tevékenységéhez, 75 ezer lejt ad a 
fogyatékosok napközi otthonának, 40 ezer 
lej jut a Szeretetkonyhát fenntartó Szent 
Márton Alapítványnak és ugyanennyi a 
városi tömegközlekedést biztosító Bálint 
Trans Kft.-nek. Ez utóbbi teszi lehetővé, 
hogy a város által ingyenes utaztatásra jo-
gosult személyek térítésmentesen vehessék 
igénybe a szolgáltatást. hí
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Figyelemfelkeltő standdal – kö-
zéppontjában egy hatalmas, 
kitömött barnamedvével – vesz 
részt Gyergyószentmiklós a bu-
dapesti Hungexpo Utazás elne-
vezésű nemzetközi idegenforgal-
mi kiállításán, majd a bukaresti 
Romexpo azonos témájú rendez-
vényén. Az önkormányzati tulaj-
donú Gyergyószentmiklósért 
Tu risz tikai Iroda kalandtúrákra 
csábítja a turistákat – Mezei 
János polgármester álma, hogy 
Gyergyószentmiklós Erdély ka
land fővárosa legyen.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Hiába ülünk és várjuk, 
hogy jöjjenek a tu-
risták, és a pénzüket 

nálunk költsék el, ha nem tudunk 
tartalmas szórakozást kínálni ne-

kik” – jelentette ki Mezei János 
polgármester, hozzátéve, az ügy ér-
dekében a Hungexpón szervezett 

idegenforgalmi kiállításon már ko-
moly turisztikai programkínálattal 
vesz részt a város. Közölte, Kiss Ró-

bert-Richárd magyarországi szakér-
tőt kérték fel Gyergyószentmiklós 
turisztikai stratégiájának kidolgo-
zására, majd az ő és a helyi szakem-
berek javaslatai alapján állították 
össze azokat a programcsomagokat, 
amelyeket a nemzetközi vásárokon 
kínálnak. Így a kínálatban a város és 
a környék nevezetességeinek ismer-
tetése mellett olyan kalandos ajánla-
tok is vannak, mint a medveszafari, 
lovas- és biciklitúra, sítúra. De ki 
akarják használni a város gasztro-
nómiai potenciálját is, mert úgy lát-
ják, az örmény, a székely, a román és 
a zsidó kulináris kultúra keveredése 
Gyergyószentmiklóson egy kiakná-
zatlan lehetőség. 

„Ha a vendég kalandra vágyik, 
akkor azt kell biztosítani neki” 
– szögezte le Mezei, kijelentve: 
azt szeretné, ha a város Erdély 
kalandfővárosa lenne. Amikor en-

nek mikéntjére kérdeztünk rá, azt 
mondta: a medveszafarin például 
természetes élőhelyén figyelhetik 
majd meg az érdeklődők, ugyanis 
„megvannak rá a módszerek, hogy 
a medvét adott időpontra a meg-
figyelőhelyként szolgáló medveles 
közelébe szoktassák.” Az izgalmas 
élményt a polgármester szerint 
erdei környezetben elfogyasztott 
vacsora követné. Ezért is válasz-
tották a gyergyószentmiklósi 
stand figyelemfelkeltő jelképévé 
a medvét: egy hatalmas, két lábon 
álló kitömött példányt sziklás 
környezetben, a Gyilkos-tó pano-
rámaképével a háttérben helyezik 
el a standon. Szórólapon is tájé-
koztatják majd az érdeklődőket 
a programcsomagokról, illetve 
egy rövidfilmet kínálnak, amely a 
város és a környék nevezetességeit 
mutatja be.

Színházi előadást néztek, utána 
a színészekkel beszélték meg a 
látottakat a Salamon Ernő Gim-
názium diákjai tegnap. A beava-
tó színház öltetével Patek Mária 
magyartanár jelentkezett, a szín-
ház vezetősége pedig a projekt 
kiterjesztésén gondolkodik.

J. A.

„Nem az első alkalom, 
amikor különleges iro-
dalomórára színésze-

ket hívtam meg, hogy beszéljenek a 
diákjaimnak egy produkció hátteré-
ről” – mondta el a Hargita Népe kér-
désére Patek Mária magyartanár. Ezt 
továbbgondolva született az ötlet, 
hogy a Figura Stúdió Színház a dél-
előtti órákban mutasson be a diákok-
nak egy-egy darabot, amit aztán a szí-
nészekkel, rendezővel megbeszélhet-
nek. Patek Mária szerint szükség van 
arra, hogy a diákok megtapasztalják 
a színház légkörét, hogy érző és értő 
színházlátogatókká váljanak, ez pe-
dig csak úgy lehetséges, ha a közösen 
szerzett élményt meg is beszélik. A 

tanárnő egyébként négy osztályt vitt 
a színházba, hétfőn a Béres László 
színházigazgató rendezte Jevgenyij 
Griskovec Tél című drámáját tizen-
kettedikes diákok láthatták, tegnap 
pedig a tizenegyedikesek Dézsi Szi-
lárd rendező feldolgozásában Georg 
Büchner Woyzeckjét nézték meg. 
Noha a beszélgetés kissé nehézkesen 
indult, a diákok kíváncsisága egy idő 
után felülkerekedett, és kérdések 
záporát zúdították a rendezőre és a 
színészekre. 

„Nagyon fontos lépés ez a diákok 
kultúrára való nevelésében” – véle-
kedett Béres László, a Figura Stúdió 
Színház igazgatója. Mint mondta, a 
színházba járás szabályaira meg kell 
tanítani, szoktatni a diákokat, mert 
csak így válhatnak értő színházlá-
togatókká. A színház vezetősége 
egyébként fel szeretné venni a kap-
csolatot a többi gimnázium és iskola 
vezetőségével is, hiszen a lehetőség 
adott más diákok számára is. A be-
avató színházprojektnek egyébként 
még nincs neve, ezt majd a diákok 
közösen döntik el ötletbörzén.

Mezei: Gyergyószentmiklós – Erdély kalandfővárosa fotó: jánossy alíz

Beavató színHáz a FiGuránál

Irodalomóra a színházban
Kérdéses döntések a tanácsülésen

Három évre felfüggesztette Gyer
gyószentmiklós önkormányzata 
saját hulladékkezelő cégét, arra 
hivatkozva, hogy úgy sincs tevé-
kenysége. A döntéshozó testület 
szavazott két gyilkostói földterü-
letről is, amelynek birtokviszonya 
tisztázatlan, per tárgyát képezi. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Kéttucatnyi határozatterve-
zetről döntött tegnap Gyer -
gyó szentmiklós tanácsa. 

Ezek között szerepelt az elvi bele-
egyezés megadása bizonyos gyil kos-
tói földterületek áruba bocsátására. 
Az összesen 28 áras terület a jelen 
állás szerint a város tulajdona, rajta 
magántulajdonban lévő villák áll-
nak. A terület viszont – figyelmez-
tette tanácsostársait Tinka Kálmán 
tanácsos, a Gyergyói Közbirtokosság 
alelnöke – per tárgyát képezi: a város 
vissza kellene szolgáltassa azt a köz-
birtokosságnak.

Tinka szerint az önkormányzat 
évek óta halogatja a közbirtokosság 
7,26 hektárnyi területének vissza-
adását az üdülőtelepen. Az ügy már 

korábban peres útra terelődött, és 
várhatóan két hónapon belül vég-
leges és visszavonhatatlan döntés 
fog születni,  amelynek alapján a 
földosztó bizottság tulajdonba kell 
helyezze a közbirtokosságot. Addig 
nem kellene eladásról határozni – je-
lezte Tinka. „3200 tag kéri számon 
tőlünk, hogy miért nem kaptuk 
még vissza a gyilkostói területet. Ne 
hozzanak elvi döntést az eladásról, 
különben jogtanácsosunk megtá-
madja azt” – érvelt Tinka. Nagy 
Zoltán alpolgármester viszont ki-
jelentette: a Gyilkostónál 30 hektár 
telekkönyvezett terület van a város 
tulajdonában, tehát van, amiből 
birtokba helyezni a közbirtokossá-
got – egyébként sem bizonyított 
egyértelműen, hogy a szóban forgó 
28 ár is beleesne a közbirtokossági 
részbe. A testület többsége mind-
ezek ismeretében az elvi beleegyezés 
megadása mellett döntött, a hatá-
rozat elfogadását csupán az akadá-
lyozta, hogy a kétharmados döntés-
hez kevesen voltak. 

A tanácsülésen döntés szüle-
tett a tavaly létrehozott, tevékeny-
séget egyáltalán nem folytatott 

Vitalissima Kft. hároméves fel-
függesztéséről is. A Vitalissimát 
Gyergyószentmiklós önkormány-
zata hozta létre 2011 augusztusá-
ban, ez a cég lett volna hivatott a 
városi hulladékgazdálkodási felada-
tok ellátására. A cégről akkor a vá-
rosvezetés azt mondta, a közüzem 
tevékenységeinek különválasztása 
érdekében, illetve a tevékenység 
jövedelmezővé tételéért szükséges 
létrehozni a Vitalissimát.

Tavaly októberben bizottság 
kinevezéséről is döntöttek, amely-
nek az adminisztrátor kiválasztása 
volt a feladata, most viszont a cég 
felfüggesztéséről hoztak határoza-
tot. „Nincs tevékenysége, ha három 
évre felfüggesztjük, nem kell jelen-
téseket írogatni, költségjárulékokat 
befizetni” – indokolta előterjesz-
tésében az alpolgármester. Lapunk 
kérdésére azt is elmondta, alakul a 
megyei hulladékgazdálkodási stra-
tégia, ezért nem indítják be a céget, 
inkább kivárják, mi a megye szán-
déka e téren. Hozzátette: a három 
év csak a törvény által szabályozott 
időtartam, ha szükség lesz rá, hama-
rabb is éltre lehet kelteni a kft.-t. 



udvarhely

Körkép

hargitanépe2012. március 1., csütörtök | 5. oldal 

> Kolumbán: nem érdekel a pártpo-
litika. Kolumbán Gábor cáfolja azokat a 
Néppárt berkeiből származó informáci-
ónkat, miszerint felmerült az ő neve is a 
lehetséges EMNP-s polgármesterjelöltek 
között. Mint hírül adtuk, a Néppártban 
még nem született döntés arról, hogy ki 
lesz a székelyudvarhelyi polgármester-
jelöltjük, a potenciális megméretkezők 
között pedig Tankó László, Kolumbán 
Gábor, Nagy Pál, Jakab Attila és Zaka-
riás Zoltán pártelnök neve is felmerült. 
A párt helyi elnöke, Zakariás Zoltán a 
Hargita Népének úgy nyilatkozott, van 
saját jelöltjük, akinek személyét a meg-

felelő pillanatban hozzák nyilvánosságra. 
A pártelnök ugyanakkor határozottan 
kizárta azt a forgatókönyvet, miszerint 
az EMNP az MPP elnökét, Szász Jenőt 
támogatná a városvezetői tisztség elnye-
réséért folyó harcban. Jakab és Nagy ko-
rábban kifejtette: nem kívánnak polgár-
mesterjelöltként megméretkezni. Ja kab 
önkormányzati képviselői helyre pályá-
zik, Nagy pedig többször is kijelentette, 
távol marad a politikától, megmarad ci-
vilnek, és továbbra is az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács udvarhelyszéki elnöki te-
endőit látja el. Tegnap Kolumbán Gábor 
is határozottan cáfolta értesüléseinket: 

„Egész egyszerűen kacsa a hír, engem nem 
keresett meg senki. Nem akarok egyik 
párt polgármesterjelöltje sem lenni, fel 
sem merült ez. Kérem, írja le nyugodtan: 
nem foglalkozom pártpolitikával” – pon-
tosított Kolumbán.

> Béta, Dobó, Vágás, ott terem az 
áldás! A Három Hegy Ifjúsági Egyesü-
let Rajzolj címert Béta, Dobó, Vágásnak! 
címmel hirdet címerkészítési pályázatot 
a három falu általános iskolásai számára. 
Az ifjúsági szervezet olyan kézzel (ezen 
belül bármilyen technikával) készült al-
kotásokat vár, amelyek a pályázó szerint 

együttesen jelenítik meg és szimboli-
zálják a három falut. A név és település 
mellé egy rövid magyarázatot is kérnek a 
pályázótól, ezt a lap hátoldalán kérik fel-
tüntetni. A beküldött munkákat az egye-
sület által kinevezett zsűri fogja elbírálni, 
a beküldési határidő március 18.

A legkifejezőbb és legkreatívabb 
munkát értékes ajándékokkal díjazzák, 
de ezenkívül még sok meglepetést tar-
togatnak a pályázóknak. A díjátadás a 
beküldött munkák kiállításán lesz meg-
tartva. További információt az egyesület 
tagjainál vagy a 0744–939 360-as tele-
fonszámon lehet igényelni. hí
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A Benedek Elek Gimnázi-
um kiköltözését követően a 
Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégiumnak a 
Márton Áron 2. szám alatti in-
gatlanban egyetlen „lakótársa” 
maradt, a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem (BBTE) Pszicho-
lógiai és Neveléstudományi 
Karának kihelyezett tagozata, 
ahol 347 diákkal tanító- és óvó-
pedagógusi képzés zajlik. Utób-
bi remélte, hogy a változással 
több termet kap, de nem így 
lett. Mint a tanulmányi igazga-
tó közölte, türelmetlenül várják 
teremgondjaik rendezését.

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

Székelyudvarhelyen a BBTE 
kihelyezett tagozatán 1999 
óta képeznek tanítókat és 

óvópedagógusokat. 
– Az volt az elv, hogy az uni-

ós trendekhez igazodva, szakokat 
telepítettek ki, közelebb vitték 
az oktatást a diákokhoz. Minden 
ilyen esetben az egyetem egyetlen 
feltételt szabott: biztosítja a tan-
erőt, didaktikai eszközöket stb., 
vagyis az oktatási feltételeket, a 
helyi közösség pedig az ingatlant 
kell adja. Ez Gyergyóban zöld be-
ruházással, Csíkszeredában pedig 
bérépülettel rendeződött. Nálunk 

pedig jogosan úgy gondolkod-
tunk, hogy ott folytatjuk, ahol ko-
rábban zajlott a tanítóképzés, akár 
a visszaszolgáltatás után is, hiszen 
1928-ban, amikor megtelepedett a 
református tanítóképzés, akkor is 
egyházkerületi épület volt ez – kö-
zölte lapunkkal dr. Antal Sándor 
tanulmányi igazgató.

Mint mondta, 2009-ben írta 
alá Bunta Levente polgármes-
ter és Andrei Marga rektor egy 
protokollumot, melyben a Márton 
Áron tér 2. szám alatti ingatlanban 
négy termet tizenöt évre ingyen 
bérbe ad a város az egyetemnek. 
Záradékként szerepelt, hogy a vá-
ros keresni fogja a felületbővítés 
módját. Az egyetem 150 000 lejes 
beruházást végzett a négy terem-
ben, el is kezdték a tanítást, a ki-
helyezett tagozat oktatói pedig re-
ménykedtek, hogy a Benedek Elek 
Gimnázium kiköltözésével felsza-
badult felületekből ők is kapnak, 
ám erre egyelőre nem került sor. 
Emiatt tavaly egy négyszáz aláírás-
sal ellátott beadvánnyal fordultak 
a polgármesteri hivatalhoz, terem-
gondjaik orvoslását kérve. Választ 
még nem kaptak, hisz az épület 
visszaszolgáltatása óta kissé bo-
nyolódott a helyzet: a tulajdonos a 
református egyházkerület, közve-
tetten pedig a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégium, a 

város pedig ingyen bérleti szerző-
dést kötött az épületre, és vállalta, 
hogy felújítja azt. 

Dr. Antal Sándor az elmúlt 
időszakban tárgyalt a felekkel: 
püspökkel, polgármesterrel, isko-
laigazgatóval, ám – mint tudatta 
– sokra nem jutott. 

Hat terem kellene 
A BBTE kihelyezett tagozatán 

jelenleg a nappali képzés három 
évfolyamán 59, 68 és 60 diák van, 
távoktatáson pedig 30, 53 és 77 
diák tanul, illetve van tíz mesteri 
képzésben részesülő hallgatójuk 
is. Hat főállású oktatójuk és nyolc 
óraadó tanáruk van, illetve 16 
tanítónő segít a pedagógiai gya-
korlatok során. A Márton Áron 
2. szám alatti épületben három 
teremben zajlik felsőfokú oktatás 
– a tanulmányi igazgató szerint ez 
kevés, reggel nyolctól este nyolcig 
tele az órarendjük. 

– Van olyan helyzet, például 
szemináriumi csoportok eseté-
ben, hogy hat terem is kellene. 
Türelmetlenül várjuk a megoldást, 
helyzetünk rendezését – üzente 
dr. Antal Sándor, aki hosszú távú 
maradásukat a városközponti 
épületben javarészt ahhoz köti, 
hogy a tulajdonos hogyan kezeli 
a várossal kötött tizenöt éves szer-
ződésüket.

Két hétig még tart a karantén 
Ivóban, miután február 13-án 
veszettségre utaló jeleket fe-
deztek fel egy gazdaságban tar-
tott szarvasmarhán. A bukaresti 
központi laboratóriumból még 
nem jöttek meg a tehénből vett 
vér- és agyminták eredményei.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Veszettségre utaló idegi tü-
neteket, illetve a fertőzés 
gyanúját megerősítő erős 

nyáladzást fedeztek fel február de-
rekán egy ivói gazdaságban tartott 
szarvasmarhán. A helyi állatorvost a 
gazda értesítette a tehén rendellenes 
viselkedéséről, a helyszíni vizsgáló-
dás után a megyei állategészségügyi 
hatóság munkatársai egy hónapos 
karantént rendeltek el. Dr. Püsök 
László, a Hargita Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszerbizton-
sági Hatóság szóvivője azt mondja, 
a jelek egyértelműen veszettségre 
utaltak, azt azonban nem lehet tud-
ni, a jószág milyen körülmények 
között fertőződhetett meg.

Mivel a kór emberre is ve szé-
lyes, ezért több, az állattal kap cso-
latba került személyt is orvosi ke-

zelésre küldtek a székely ud varhelyi 
városi kórház fertőző osztályára.

– Biztos látták minap a tévében, 
hogy egy Bákó megyei kislány bele-
halt egy veszett kutya okozta hara-
pásba. A veszettség nem játék, komo-
lyan kell venni – hívja fel a figyelmet 
Püsök. A beteg állatot egyébként 
lelőtték, két méter mélyen elföldel-
ték, a tetemet klórmésszel szórták 
le. Az egész gazdaság területén fer-
tőtlenítést végeztek, a többi jószá-
got beoltották, akárcsak a veszett 
szarvasmarhával együtt legelőre járó 
több mint hatvan csordaállatot. A 
laboratóriumi eredményekre még 
várni kell: Bukarestben a tehénből 
vett mintákkal oltottak be egereket, 
s a rajtuk végzett vizsgálatok hoznak 
majd végleges eredményt.

– Több mint bizonyos, hogy 
veszett volt az ivói állat, amit való-
színűleg még az ősszel haraphatott 
meg a legelőn egy veszett vad. Az 
óvintézkedéseket mindenképpen 
meg kell hozzuk ilyen esetekben – 
mondja Püsök László, hozzátéve: a 
felsősófalvi karantént, ahol veszett 
róka harapásától egy kutyára ter-
jedt át a betegség, január végén fel-
számolták, így a megyében jelenleg 
csak Ivó van vesztegzár alatt.

Néphagyományaink ápolása cím-
mel szervez gyűjtést a fenyédi 
óvoda. A kezdeményezés célja 
a tárgyak megőrzése és átmen-
tése az utókor számára, illetve 
ezek bemutatása egy kiállítás 
keretében.

HN-információ

Az akció során a szervezők 
szőtteseket, kézimunká-
kat, régi tárgyakat, szer-

számokat, konyhai eszközöket, 
képeket, mesék, mondák, énekek 
gyűjtésére vállalkoztak. A mai 
nemzedék egyik fontos köteles-
sége, hogy a népszokások, népi 

hagyományok kulturális értékét 
felismerje, megőrizze és átmentse 
a jövő számára” – vallják a gyűjtés 
kezdeményezői. 

A leadott tárgyakról leltár ké-
szül, névvel és évszámmal látják 
el. Amennyiben a tulajdonosok 
szeretnék megtartani leadott tár-
gyaikat, a kiállítás után visszakap-
ják, ha nem tartanak rájuk igényt, 
megőrzés céljával odaajándékoz-
hatják a fenyédi óvodának. Bő-
vebb információt a 0266–247019, 
0757–025786 telefonszámokon 
vagy a kosztazsu@freemail.hu cí-
men lehet igényelni. A kiállítást 
április 2–6. között szervezik meg.

a BBTE székElyudvarhElyi kihElyEzETT TagozaTa

Több hely kellene a tanítóképzőnek 
a mEgyéBEn jElEnlEg csak ivóBan van vEszTEgzár

Még vizsgálódnak, 
tart a karantén

néPi érTékEinkET őrzik fEnyédEn

Kiállításra gyűjtenek

Dr. Antal Sándor. Már mindenkivel tárgyalt, de még nem sokra jutott  fotó: balázs attila



Újabb öt termelő szerezte meg 
– a bírálóbizottság tegnapi dön-
tésének eredményeként – a 
Székely Termék márkahaszná-
lati jogot, így a Hargita Megye 
Tanácsának tulajdonában lévő 
brand immár 29 székelyföldi ter-
melő termékeit jelölheti. A helyi 
alapanyagokból, helyi módsze-
rek és hagyományok szerint 
készült termékeknek szóló már-
kaelismerést ezúttal egy Maros 
megyei és négy Hargita megyei 
termelő kapta meg.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Újabb öt székelyföldi ter
melő használhatja a Szé
kely Termék emblémát 

– derült ki a Hargita Megye Ta
nácsának tulajdonában lévő Szé
kely Termék brandet odaítélő 
bizottság tegnapi tanácskozásán. 
Mint lapunk érdeklődésére Már
ton István, a bírálóbizottság tag
ja elmondta, a márkahasználati 
jogot kérő kilenc termelőből – a 
szigorú megfelelési kritériumok 
ellenére – egyet sem utasítottak 
el, ám a jelentkezők közül csupán 
ötnek adtak zöld utat. A fennma
radó négy kérelem kapcsán a to
vábbi helyszíni vizsgálat céljából 
az odaítélés halasztása mellett 
döntöttek. A szakember hozzá
tette, a brandigénylési kérelmek 
döntő többségét – a kilencből 
nyolcat – ez alkalommal Hargita 
megyéből nyújtották be, míg egy 
kérés Maros megyéből érkezett. 
Ez utóbbit az erdőszentgyörgyi 

Barabás Rozália különböző ízesí
tésű sós tallér (pászka) termékeire 
igényelte, amit a bírálóbizottság – 
megalapozottnak tartva az igény
lést – helyben is hagyott.

A bizottság tegnapi döntése 
nyomán megyénkből Székely Ter
mék márkahasználati jogot kap 
Ambrus Attila oroszhegyi szil
vapálinkája, a székelyudvarhelyi 
Kilyén Irma festett bútorai, Bokor 
Ildikó zetelaki székely népvisele
tei, illetve a csíkdánfalvi Femina 
Faber egyes kerámiatermékei. A 
Székely Termék emblémát viselő 
termelők köre így az eddigi 24 
főről 29re gyarapodott. A most 
jóváhagyott termelők számára a 

márka használati jogát tanúsító 
oklevelet a megyei önkormányzat 
következő tanácsülésén ünnepé
lyes keretek között fogják átadni.

A fennmaradó négy igénylés 
kapcsán viszont tegnap a bizott
ság a benyújtott dokumentáció 
alapján egyelőre halasztásról ha
tározott. Így a bizottsági tagok 
– Márton pontosítása szerint 
– csak a helyszíni szemle után 
fognak dönteni a népviseleteket 
és szőtteseket, illetve népi textíli
ákat gyártó csíkszeredai FolcText 
Kft., a gyapjútermékek előállítá
sával és gyapjúfeldolgozással fog
lalkozó csíkkarcfalvi Mózes Ma
nufaktúra, a tejtermékeket gyártó 

csíkmadarasi Bomilact Kft., vala
mint a női és férfi díszmagyar ru
házatot készítő székelyudvarhelyi 
Kiss Magdolna márkahasználatra 
vonatkozó kéréséről.

Márton István ugyanakkor 
elmondta, a korábbi szabályok
hoz képest két fő pontban vál
toztattak az odaítélési kritériu
mokon is. Az egyik módosítás 
szerint nagyobb pontszámot 
kapnak a hagyományos módon 
előállított termékek, míg a má
sik változás alapján nem kap
hatnak Székely Termék márka
használati jogot a Székelyföldön 
kívüli tájegységek meghatározó 
termékei.
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Bővült a Székely Termékek sora

csík

hirDetések

Székely termékeket kínáló stand egy korábbi bukaresti vásáron. Nőtt a brand iránti érdeklődés fotó: domján levente

expo 2012

Kisállatokat 
állítanak ki

Kisállat-kiállítást és -vásárt ren-
deznek a hétvégén a csíkszere-
dai Szakszervezetek Művelődé-
si Háza előtti téren. 

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Több mint 700 kisálla
tot csodálhatnak meg, 
illetve házi kedvencet 

is választhatnak közülük  azok, 
akik a hétvégén kilátogatnak 
a Szakszervezetek Művelődési 
Háza előtti térre, ahol a csíksze
redai Hobby Kisállattenyésztők 
Egyesülete szervezi meg éves ki
állítását Expo 2012 címmel. A 
kiállítás pénteken és szombaton 
9 és 18 óra között, míg vasárnap 
9 és 14 óra között lesz megte
kinthető. 

– Összesen 720 állatot állítunk 
majd ki, közöttük 15 fajta nyu
lat (120 darab), 23 fajta szárnyast 
(222 darab), 36 fajta galambot 
(270 darab), valamint pávákat, ka
cagó gerléket, tengerimalacokat és 
hörcsögöket. 

– Pénteken csak kiállítás lesz, 
azonban szombaton és vasárnap 
már vásárral is egybekötjük a 
rendezvényt, ahol a kisállatok 
egy része reményeink szerint 
gazdára talál – mondta el la
punknak Aczél Lajos, a Hobby 
Kisállattenyésztők Egyesületé
nek elnöke. 

Az idei rendezvény egyébként 
a tizenegyedik az éves kiállítások 
sorában, amelyek rendszerint 
nagy népszerűségnek örvende
nek – az egyesület tavalyi kiállí
tása is legalább 1500 látogatató
val zárt. 

Nincs grippés 
beteg 

Valamelyest csökkent a felső  és 
alsó légúti megbetegedések szá-
ma az előző héten jegyzett esetek 
számához viszonyítva. 

Mind a felső légúti meg
betegedések, mind a 
tüdőgyulladások száma 

alacsonyabb volt a múlt héten a me
gyében, mint az ezelőtti időszakban 
– derül ki a megyében dolgozó csa
ládorvosok által a közegészségügyi 
igazgatóság járványtani osztályával 
közölt adatokból. Február 20–26. 
között 1531 felső légúti megbete
gedést jegyeztek, a betegek közül 24 
szorult kórházi kezelésre, a 145 tü
dőgyulladásos beteg közül pedig 19
et kellett kórházba utalni.  – Ezek a 
számok megfelelnek az évnek ebben 
a szakában szokásos esetszámoknak 
– mondta dr. Miron Cornelia jár
ványtanász, aki szerint a múlt héten 
grippés esetet nem jegyeztek Har
gita megyében. Laboratóriumban 
is igazolt grippés megbetegedés eb
ben az idényben egy volt a megyé
ben, azt a február 12–19. közötti 
időszakban jegyezték.
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Még élesen emlékszem a 
szépvízi széles medrű 
patakra, mely a Fő utat 

egy magas kőhíd alatt keresztezte. 
E kőhíd mellett sorakoztak az ör-
mény kereskedők (Dajbukát, stb.) 
üzlethelyiségei. A patakhoz szemé-
lyes emlék is fűz. Egyik télen a me-
redek partján ródliztunk, éppen 
egy mély göbe felett. Ródlimmal 
a göbe felé csúsztam le, mert ott 
meredekebb volt a part. Az utolsó 
pillanatban nem tudtam eltéríte-
ni a ródlimat, s bár a göbe be volt 
fagyva, én ródlistól bekerültem 
a göbe jege alá. Csuromvizesen 
tápászkodtam ki, s vettem azon-
nal az irányt hazafelé. Édesanyám 
otthon – látva facsaróvíz ruhámat 
– ágyba bújtatott, forró teát adott, 
s még csak meg sem náthásodtam. 
Így lettem már zsenge koromban 
vízi búvár!(...)

Gyermekcsínyek ideje
Szépvízen két helyt laktunk. 

Az 1916-os menekülés előtt 
Ferencz Ignác házában, a csend-
őrlaktanya mellett. Volt két szo-
bánk, konyhánk, kamránk. Az 
egyik szoba a Fő utcára, a Temp-
lom utcára nézett. 

Számomra akkor három ne-
vezetes esemény történt ebben a 
lakásban.

Tél volt, szép verőfényes tél. 
Az úton csikorgott a hó az erdőre 
siető szántalpak alatt. Én Ferencz 
Lacival, a házigazdánk fiával (...) 
kiálltam a kapuba, s néztem az 
egymás után ügető szánkókat. 
Megpillantottam az úton egy 
gyufásskatulyát. Odasiettem, fel-
vettem, s hát nem volt üres. Mit 
csináljunk vele? Laci hátrahívott 
az ők csűrjükbe. Ott elkezdtük 
gyufával gyújtogatni a sarkokba 
szőtt pókhálókat. Egyet lobbant 
a láng, s ezzel vége lett a piromá-
niás gyönyörködésnek. De végét 
vetette ennek még inkább Laci 
édesanyja, aki hátrajött a csűrbe, 
s véletlenül leleplezett. Nekiesett 
a fiának, s kezdte ütni-verni. Én is 
megszeppentem, de hozzám nem 
mert ütni, de – persze – azonnal 
beárult apámnak. Édesapám elő-
vett, mérges lett (lehet azért is, 
mert az irodai munkájában zavar-
ták), megcsavargatta a fülemet, 
adott két taslit, s mint szigorú 
elsőfokú büntetőbíró, bezárt egy 
éléskamrába. 

Még jóformán fel sem ocsúd-
tam a meglepetésemből, amikor 
észrevettem, hogy a kamrában a 

polcokon kompótok sorakoznak. 
Én eddig csak akkor kaptam kom-
pótot, amikor beteg voltam. Most 
itt volt az alkalom, hogy belesza-
baduljak. Leemeltem a polcról egy 
meggy-, egy cseresznye-, egy kör-
te- és egy szilvakompótot. A hü-
velyk-ujjammal beszúrtam mind a 
négy üveg dunsztpapírral lekötött 
tetejét, s addig kóstolgattam szer-
re a különböző gyümölcsédessé-
geket, amíg édesanyám észrevette. 
Ezt elmondta édesapámnak, aki 
most komolyabb testi fenyítést 
utalt ki számomra. Így kaptam ki 
kétszer is egy óra leforgása alatt.

Volt nekünk ebben az időben 
egy Farkas Ágnes nevezetű szolgá-
lónk. Mindig kedélyes, jópofa szé-
kely leány volt. A kedvünkért min-
dent megtett, különösen olyant, 
amivel bámulatba tudott minket, 
gyermekeket ejteni. Egyszer csak 
mi, gyermekek és ő maradtunk 
otthon. A konyhánkkal szemben 
állott egy padlásszín. Emmus arra 
kérte, hogy másszon fel a padlásra, 
és az ajtóból ugorjon le. Ágnes nem 
mondatta magának kétszer, máris a 
padlásajtóból kiáltotta felénk, hogy 
nézzünk rá. Mi ránéztünk nagy 
izgalommal, s ő valóban ugrott, de 
nem ért földet. Szoknyája beleakadt 
valami szegbe, s függve maradt fejjel 
lefelé a padlásajtóban. Mi élveztük 
a szokatlan helyzetet, tapsoltunk, 
de nem tudtuk szorult helyzetéből 
kimenteni. Végül is egy Lőrincz 
nevű csendőrt hívtunk, aki szívesen 
emelte le a jóképű fiatal leányt füg-
gő helyzetéből. (...)

A háború árnyékában
A menekülés után a Fő ut-

cán laktunk, a templomon alul. 
Imre Zoltiék, Szász Nándor bá-
csiék mellett, szemben Zakariás 
Lukácsékkal és majdnem Deák 
Irénékkel. (...)

1914-ben kitört az első világ-
háború. Élénken emlékszem a 
szépvízi háború melletti néptün-
tetésre, a templom előtti lelkes 
összejövetelre. Schőber Ibolyka, a 
vendéglős vagy boltos nagy leánya 
(lehetett akkor 18-20 éves) kézen 
fogott, úgy vigyázott reám, hogy 
nehogy túlzottan belekeveredjem 
a háborús hangulatba.

Hangulat ide, hangulat oda, 
engem nem annyira a háború 
iránti lelkesedés gyújtott fel, mint 
inkább az, hogy kezem feje gyak-
ran Ibolyka kövérkés combjához 
ütődött, s néha szándékosan én 
ütöttem oda. Érdekes, hogy 7 éves 

koromban a libidó elemi formája 
már kiütközött belőlem. 

A háborús hangulatot fokoz-
ták a Szépvízen átvonuló s a front-
ra irányított magyar csapatok. 

Egyik alkonyatkor ismét csa-
patok érkeztek, s letáboroztak 
pihenés végett a széles Templom 
utcában. Mi, gyermekek azonnal 
a katonák közé keveredtünk, bá-
multuk puskájukat, gázmaszk-
jukat, s éreztük „bakaszagukat”. 
Az egyik idősebbnek látszó nép-
fölkelő Debreczy József őrmes-
ter urat kereste. Kérdezősködött 
tőlünk. Én csakhamar rávágtam, 
hogy a fia vagyok, jöjjön velem, 
elvezetem hozzánk. El is jött. 
Papolci Bajkó József volt, Gizella 
néninek, édesanyám első unoka-
testvérének a férje. Megkínálták 
étellel, elbeszélgettek vele, majd 
mind visszakísértük a sorakozó 
helyre, mikor szólott a trombita. 
Induláskor elbúcsúztunk tőle – 
örökre. Többé nem jött vissza  a 
háborúból, mint annyi sok ezer, 
tízezer társa. Felesége haláláig 
özvegykedett. (1959-ben egy hé-
tig, csomakőrösi tartózkodásom 
alatt nála szálltam meg.)

A háború tükröződött játéka-
inkban s egyéb elfoglaltságainkban. 
Imre Zolti, Zakariás Lukács és én 
felmentünk saját házunk padlásá-
ra, és ott tüzelőállást foglaltunk. 
Három nemzetet képviseltünk: a 
magyart, a németet és az oroszt. 
Az előbbi kettő egymással szövet-
ségben harcolt az orosz ellen. A 
szerepeket egymással cserélgettük. 
A játék tétje a szövetségesek győ-
zelme volt. Ehhez járult hozzá a 
telefonkészülék felszerelése a szö-
vetségesek hadállásaiban. Rendes 
cérnára, kétfelől hólyagpapírossal 
befedett karton fülhallgatókat 
erősítettünk. Valóban vitte a han-
got. Támadás előtt megbeszéltük 
a támadás időpontját és a bevetett 
fegyverek minőségét és mennyi-
ségét. A támadás géppuskatűzzel, 
parittyából a padlásablakból kilőtt 
sorozattal kezdődött. Az apró kavi-
csok csak úgy pattogtak a cseréppel 
fedett tetőkön. Majd következett a 
nehéztüzérség támadása. Erre a cél-
ra már nagyobb kavicsokat használ-

tunk. Az győzött, aki megszabott 
idő alatt minél több lövést adott le 
az ellenséges állásokra. A háborút 
Emmussal is játszottuk. Én voltam 
a német, ő a mindenkori orosz. Az 
összecsapások legtöbbször a német 
győzelmével végződtek. Máskor 
trénszakaszosdit játszottunk – ket-
ten. Egy alkalommal új nyári ruhát 
kapott. Ebben ült fel a trénre, a szán-
kóra. Ő volt a muníció. Én pedig a 
fogatolt erő. A muníció nem vette 
észre, hogy új ruhája a trén „kere-
ke” alá került,  s húsz centiméteres 
hasadással végződött az utánpótlás 
szállítása. Este, amikor bementünk, 
Emmus édesanyám előtt úgy for-
golódott, hogy a hasadás mindig 
hátul essék, nehogy észrevegyék a 
hadikárt. Édesanyámnak feltűnt 
Emmus következetes forgolódása, 
megfogta a karját, körülforgatta, 
s felfedezte a háború okozta kárt. 
Lett is belőle represzália.

Volt az udvarunkon a nagy-
kapu sarka mellett egy deszkából 
összetákolt szín. Ide beültünk, 
cérnára bizonyos tárgyakat bogoz-
tunk, a tárgyat kitettük az útnak a 
gyalogjáró részére, s a cérnát por-
ral behintettük. Mikor jött vala-
ki, meglátta a hadikonzervet vagy 
egyebet, megörvendett neki, leha-
jolt, hogy felemelje, mire mi meg-
rándítottuk a kezünkbe levő cérna 
végét s a tárgy megfutamodott. A 
megtaláló csak akkor vette észre, 
hogy kitoltunk vele, mikor a szín 
falai közül kiszüremlő kacagásun-
kat, kuncogásunkat meghallotta. 

A háború adott célt jótékony-
kodó, hazafias rendezvényeknek is. 
1916 nyarán a csendőrőrs rendezett 
ilyen gyermekelőadást a hadbavo-
nultak hozzátartozóinak felsegélye-
zésére. Mi Emmussal együtt kivettük 
a részünket a szereplésből. Én Petőfi-
nek Föl szent háborúra című hosszú 
versét tanultam meg és adtam elő 
„kellő átérzéssel” és énekeltem hábo-
rús nótát: Hol van a fiamnak sírja, 
Mondják meg jó emberek stb.

Az előadás szépen sikerült, a 
konyhára szép bevételt, számunkra 
sok dicséretet hozott. Ekkor kap-
tam Debreczy Domokos csend őr-
őrmestertől, édesapám alárendelt-
jétől és rokonától egy vadonatúj 

iskolahegedűt, amelyet azonban 
nem sokáig dédelgethettem, mert 
1916 nyarán Csomakőrösre men-
tünk nyaralni. A hegedű Szép-
vízen maradt, s így az 1916 őszi 
betöréssel járó zűrzavar végképp 
megfosztott a hegedűmtől. Pe-
dig erre az ajándékra igazán 
rászolgáltam. Domokos bácsi-
val megegyeztünk, hogy ami-
kor édesapám elindul szemlére, 
én azonnal megtelefonálom a 
lóvészi őrsnek, melynek parancs-
noka Debreczy Domokos volt. 
Így a szemlére idejében felkészül-
hettek. Édesapám sohasem tudta 
meg ezt a turpisságot. Ez az akció 
mindenkinek a javára szolgált.

Románia 1916. július 16-án 
feladta semlegességét, és csapatai 
augusztus 27-én betörtek Erdély-
be. Csomakőrösön kidobolták, 
hogy mindenki meneküljön. Ép-
pen csépeltünk. Azt sem tudtam, 
hogy mi a menekülés, de 9 éves fe-
jem megsejtette, hogy az helyvál-
toztatással jár. És én örvendtem 
ennek, mert egy szokatlan, új, 
változatos élet körvonalai bonta-
koztak ki szemem előtt. (...)

1917 nyarán az egész család visz-
szatért Szépvízre. Imre Zoltiékkal 
továbbra is háborúsdit játszottunk, 
szüleimmel pedig az erdőben mo-
gyorót szedtünk. Ősszel édesapám 
beíratott a sepsiszentgyörgyi re-
formátus Székely Mikó Kollégium  
I. osztályába. Augusztusban tífusz-
járvány ütött ki a községben. A 
kapukon vörös cédulák tiltották a 
betegek látogatását. Ennek ellené-
re egyik szomszédos osztálytársa-
mat, Deák Irénkét meglátogattam 
– titokban. Ezután lenyeltem egy 
Browning pisztolygolyót. Pár nap 
elteltével megkaptam a gyomortí-
fuszt. Nagy beteg voltam. 40-41,5 
fokos lázam volt. Öntudatomat 
elvesztettem napokig. Édesapámék 
egy cseh katonaorvossal vizsgál-
tattak meg, aki felismerte azonnal 
betegségemet, mert állandóan is-
mételgette: tipusz, tipusz. A golyó-
históriát is valahogy „kézzel-lábbal” 
elmeséltem neki. Rögtön beutalt a 
csíkszeredai kórházba. Már szekér-
rel be akartak szállítani, de előbb 
még megvizsgáltattak dr. Nagy 
Zoltán1 szépvízi orvossal, aki nem 
engedte, hogy elszállítsanak, hanem 
ágyba fektetett, s  lelkiismeretesen 
kezelni kezdett. Sokáig még az ön-
tudatlanságig fokozódó lázam volt. 
Mikor sikerült lenyomnia, szigorú 
diétázásra fogott. Arra pontosan 
nem emlékszem, hogyan tartottam 
be, de arra igen, hogy gyakran mon-
dogatta elégedetlenül: tele van a 
gyerek bélsárral. Legyengültem, le-
soványodtam, szeptemberben nem 
tudtam gimnáziumi tanulmánya-
imat megkezdeni, három hónapig 
feküdtem, decemberben kezdtem 
lábadozóként felkelni, s újra járni 
tanulni, annyira legyengültem. Dr. 
Nagy Lászlónak (aki később átköl-
tözött Brassóba és ott halt meg) 
köszönhetem, hogy megmentett az 
életnek: Isten még haló poraiban is 
áldja meg!

1A kezelőorvost Debreczy egyszer 
Nagy Lászlónak, egyszer Nagy Zol-
tánnak nevezi. A korabeli levéltári 
dokumentumok szerint Fejér Sándor 
alispán dr. Nagy László járásorvost 
bízta meg egy járványkórház felállítá-
sával a községben dúló hasi hagymáz 
járvány miatt, tehát róla lehet szó.

Százöt éve, 1907. február 23-án született Kászonújfaluban De b-
reczy Sándor pedagógiai író, Csoma Sándor-kutató. 1910–1913 
között Gyimesbükkön élt, ahol apja, Debreczy József csendőr-
őrmesterként szolgált. 1913–1917 között a család Csíkszépvízen 
lakott. Debreczy Sándor életének erről az időszakáról önéletrajzi 
feljegyzéseiben is részletesen beszámolt. A Bolyai, majd a Babeş–
Bolyai Egyetem előadótanára 1968-ban ment nyugdíjba, 1978-ban 
hunyt el. A Házsongárdi temetőben nyugszik. Önéletírásnak  rész-
letei leánya, Víziné Debreczy Ildikó jóvoltából jelenhetnek meg 
lapunkban. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin.

Gyermekévek 
Szépvízen

Részletek Debreczy Sándor önéletírásából

Az érettségiző Debreczy Sándor



A dél-tiroli sonka- és sajtké-
szítés tudományát leshették 
el Madéfalván az érdeklődők, 
miközben történelmi leckét 
hallhattak az alpesi kisrégió-
ról, megismerhették a területi 
autonómia alapjait, gyakorlati 
mikéntjét, az ottani önkéntes 
tűzoltó alakulatok, a lakosok 
mindennapjait. A vendégelő-
adók a madéfalvi önkormányzat 
meghívására két pörgős napot 
töltöttek a településen.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Agyakorlati bemutatók bizo-
nyultak legizgalmasabbnak 
a dél-tiroli vendégek által 

Madéfalván tartott előadássorozat-
ból, legtöbben arra voltak kíváncsiak, 
miként készül a régió emblematikus 
terméke, a dél-tiroli sonka, a híres 
„südtiroler speck”, de figyelemmel 

kísérték a sajtkészítést is. Népes hall-
gatósága volt például a faluturizmust 
a hagyományos gazdálkodással öt-
vöző Kaserer-farm hétköznapjairól, 
a dél-tiroli mezőgazdaság termelési 
szokásairól, értékesítési csatornáiról 
szóló előadásnak. Kiderült, a terme-
lés szövetkezeti alapon működik, a 
hatékonyság érdekében gazdaszer-
vezetekbe tömörültek a mezőgazda-
sági tevékenységet folytató farmok 
tulajdonosai.

Meredek támogatás
A kisfeldolgozó üzemek több-

sége szövetkezeti tulajdonban van. 
Közös logisztikával könnyebb a fel-
dolgozás-értékesítés, illetve csak így 
valósítható meg az egyes tájegységek 
kisgazdaságaiból származó, jellegze-
tes termékek közös márkanév alatti 
forgalmazása. Az előadó, Kaserer 
Ernst gazda a feleségével együtt ér-
kezett. Mint mesélte, 8 hektáron 

gazdálkodik a családjával, a birtok 
nagy része meredek hegyoldal. „Ha 
a gyermek elrúgja a labdát, napokig 
szaladhat utána” – jegyezte meg a 
gazdaságról készült fotók láttán va-
laki a hallgatóságból.

– Nem a legmeredekebb földek 
a mieink, a támogatás mértéke ép-
pen ettől, a földrajzi fekvéstől függ, 
legtöbb 400 eurót kaphat hektá-
ronként egy termelő. 60-tól 200-ig 
pontozzák a gazdaságokat a meg-
közelíthetőség, termelési feltételek 
alapján, a miénk alig százpontos, el 
lehet képzelni, milyen hegyoldalak-
ban termelnek a kétszáz pontos gaz-
daságok tulajdonosai – pontosított 
a dél-tiroli gazda. A farm több lábon 
áll, főként állattenyésztésből, illetve 
az ebből származó tej- és hústermé-
kek értékesítéséből élnek, szarvas-
marhát, disznókat, juhokat, szárnya-
sokat tartanak. A tejet a szövetkezeti 
csarnokba viszik, az állatok levágása 
szintén a szövetkezet tulajdonában 
lévő vágóhídon történik, a húst 
azonban otthon érlelik sonkává. A 
megtermelt élelmiszerek egy részét a 
faluturizmuson keresztül értékesítik, 
a farm vendégszobáiban megszálló 
vendégeknek szolgálják fel. A gazda-
szervezeteket igyekszik támogatni 
a tartományi kormány, különböző 
pályázati lehetőségeket teremt inf-
rastrukturális beruházásokra is, egy 
új gazdasági épület – például istálló 
– építésére 30 százalékos finanszíro-
zást biztosít, de a termelői szövetke-
zetek jól használták ki az uniós for-
rásokat is. Így épült vagy újult fel az 
utak többsége.

A sonkaszeletek titka
Nagy sikert aratott a rendez-

vényen kóstolóként feltálalt érlelt 
sonka, így fokozott figyelemmel 
igyekeztek ellesni a jelenlevők a 
gyártás titkait. Az előadó, Gamper 
Gerhard mészáros immár 27 éve 
dolgozik a szakmában, nem csoda, 
hogy még a profik is megcsodálták 
azt a gyorsaságot, ahogyan néme-
tes pontossággal kicsontozta a fél 
disznókat. Közben bemutatta a 
hús előkészítésének módját, a fű-
szerkeveréket, a sózás technikáját, 
és elmesélte, hogyan kell szárítani, 
füstölni, kezelni, érlelni öt hónapig 
a disznót, amíg sonka, „südtiroler 
speck” válik belőle.

– Só, fokhagymapor vagy ap-
róra darált fokhagyma, szegfűbors, 
majoránna keverékkel szórom be 
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Autonómia-modell

> Termékmustrára érkeznek a Cora 
szakemberei. Újabb beszállítói partner-
kereső termékbemutatóra érkeznek pénte-
ken Csíkszeredába a francia Cora áruház 
magyarországi szakemberei – tudtuk meg 
tegnap Márton Istvántól, Hargita Megye 
Tanácsának vidékfejlesztési közhasznú társa-
ságának igazgatójától. A holnap délelőtt 10 
órától, a megyei önkormányzat márványter-
mében tartandó árumustra célja a Cora áru-
házak székelyföldi termékkínálatának bőví-
tése lenne. A szakember ugyanakkor kiemeli, 
hogy az elmúlt két esztendei alkalomtól el-
térően a holnapi mustrán a magyarországiak 
mellett a Cora romániai áruházláncának 

kereskedelmi képviselői is jelen lesznek, azaz 
a most kiválasztásra kerülő termékek és ter-
melőik beszállítóként immár a hazai nagy-

áruház kínálatában is szereplési lehetőséget 
kaphatnak. „Ez nagyon nagy előny, hiszen a 
magyarországival ellentétben immár az ová-

lis pecséttel nem rendelkező termelőknek 
is van esélye, hogy a Cora romániai beszál-
lítóivá váljanak” – fűzte hozzá Márton. El-
mondta, a pénteki áruválogatóra 36 termelő 
jelentkezett: ebből 29 Hargita megyéből, 
három Kovászna megyéből, négy pedig 
Maros megyéből érkezik. „A kóstolóval, 
minőség vizsgálattal egybekötött termék-
bemutatóra régi és új potenciális beszállítók 
egyaránt jelentkeztek, széles termékpalettát 
vonultatva fel. Lesznek háziszörpök, lekvá-
rok, tésztaféleségek és péktermékek, sajtok, 
üdítők és ásványvizek, illetve különböző szé-
kelyföldi kézműves- és kerámiatermékek” – 
magyarázta Márton.hí
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tisztáznák A MezőgAzdAsági 
jövedelMek AdóztAtását

Miként adózzanak  
a gazdák?

A kisgazdák helyett a több ezres juhnyájjal vagy több 
száz hektáron gazdálkodó termelőket kezelje és adóz-
tassa jogi személyként a pénzügyminisztérium – java-
solja tánczos Barna, a mezőgazdasági minisztérium 
államtitkára.

HN-információ

Dan Lazărrel, valamint a minisztérium felelős ve-
zérigazgatójával, Doru Dudaşsal a mezőgazdasá-
gi tevékenységekből származó jövedelmek meg-

adózásáról tárgyalt a héten Tánczos Barna vidékfejlesz-
tési államtitkár és Édler András RMDSZ-es parlamenti 
képviselő a Pénzügyminisztérium adópolitikákért felelős 
államtitkárával. „A tárgyalás elsődleges célja a jelenlegi 
törvényes keretek előírásainak tisztázása volt, de azt is el 
szeretnénk érni, hogy a minisztérium az Országos Adó-
hatóságon (ANAF) keresztül biztosítsa ezen törvényes 
keret egységes alkalmazását. Javaslatot tettünk egy új adó-
zási rendszer kidolgozására is, amely különbséget tenne a 
háztáji gazdaságok és a vállalkozásként működtetett gaz-
daságok, farmok között” – mondta Tánczos. Hozzátette, 
az érvényben levő jogszabályok értelmében, a magánsze-
mélyek a mezőgazdasági és az erdészeti tevékenységükből 
származó jövedelmek után nem kell adót fizessenek, a 
pénzügyi törvénykönyv kivételeket is tartalmaz, és ezeket 
a gazdáknak is ismerniük kell. „Kivételt képez például, 
ha a gazda terményét – és itt kizárólag a gabonafélékre, 
zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozik a jogszabály – 
engedélyezett begyűjtő központoknak, feldolgozó egy-
ségnek vagy állattenyésztési egységnek adja el” – hangsú-
lyozta Tánczos. Leszögezte, a jogszabályok egyértelműen 
kimondják, hogy a tej- és a hústermékek értékesítéséből 
származó jövedelem után sem a magánszemélyek, sem pe-
dig a PFA-k nem kell adót fizessenek.

Az adózási rendszer egyébként az egyéni vállalkozói 
engedéllyel rendelkező magánszemélyekre is kiterjed. „A 
törvény értelmében, habár egyszerűsített könyvelést köte-
lesek vezetni, a PFA-k is ugyanúgy adóznak, mint a magán-
személyek. Tehát azok a gazdák, akik gazdaságaikat PFA-
ként jegyezték be azért, hogy európai uniós pénzala pokra 
pályázhassanak, ugyanúgy adómentességet élveznek az 
adótörvényköny 42-es cikkelyének k. pontja értelmében” – 
magyarázta a politikus. Azok, akik a 141-es mezőgazdasági 
intézkedés keretén belül sikeresen pályáztak és részesültek a 
projektenkénti 1500 euróban, illetve tejet, állatokat, mézet, 
méhészeti termékeket értékesítenek, zöldségeiket a piacon, 
a gabonát a szomszédnak adják el, vagy vetőmagként érté-
kesítik azt, netán kereskedőnek adják el és nem közvetlenül 
egy malomnak, azok nem kötelesek adót fizetni.

„A mezőgazdasági tevékenységek adózása akkor kerülne 
a rendes kerékvágásba, ha módosítanánk a jelenlegi jogsza-
bályokat, és megkülönböztetnénk a háztáji, nem adóköte-
les gazdaságokat (az értékesítéstől függetlenül) a vállalko-
zásként működtetett gazdaságoktól. Ehhez pedig arra van 
szükség, hogy törvényen keresztül tiltsuk meg a többezres 
juhállományok magánszemélyként való tartását, tenyészté-
sét, vagy az 50-100 tehenes farmok magánszemélyre való 
bejegyzését” – magyarázta Tánczos. Hozzátette, szerinte a 
jövőben azon is módosítani kellene, hogy magánszemély-
ként ne lehessen több száz hektáron gazdálkodni.



Változott a SaPS-igényléSi feltétel

Állattal kell lefedni 
a legelőt

Az idei esztendőtől a területalapú támogatásra jelölt le-
gelők megfelelő állatlétszámmal – például juhokkal vagy 
szarvasmarhákkal – való lefedettségét is igazolniuk kell 
a támogatást igénylő gazdáknak, közbirtokosságoknak. 
Kaszálók esetén pedig – ha nincs állat –azt, hogy mi tör-
tént a szénával.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Mától kezdve igényelhetik a Hargita megyei gazdál-
kodók a 2012-es esztendőre szóló területalapú támo-
gatásokat – hívja fel az érintettek figyelmét Haschi 

András Péter, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA) igazgatója. A szakember ugyan-
akkor a legtöbb gazda számára kellemetlen hírekkel is szolgál: 
így az idei, március 1-jétől május 15-ig tartó SAPS-igénylési idő-
szakban a legelőterületekre vonatkozó kérésekhez a legeltetést 
biztosító állatállomány meglétével kapcsolatos dokumentumo-
kat – azonosító fülszámokat – is fel kell tudni mutatni. A vál-
tozás leginkább a közbirtokossági legelőterületekre kérhető tá-
mogatás-igénylést veszélyezteti. Haschi leszögezte, a rendelkezés 
szerint egy hektár legelő lefedéséhez legkevesebb 0,3 számos állat 
kell, de a túllegeltetés elleni védelem miatt az állomány nagyság 
nem haladhatja meg a hektáronkénti három számosállatot sem. 
„Ez azt jelenti, hogy például egy hatszáz hektáros közbirtokos-
sági legelőterületet legkevesebb kétszáz szarvasmarhával lehet 
lefedni, vagy pedig hektáronként két juhval. Azaz ez esetben 
a közbirtokosságnak – ha továbbra is területalapú támogatást 
akar kapni a szóban forgó területre – 1200 egyedet számláló 
juhnyájról kell gondoskodnia” – magyarázta lapunknak a me-
gyei kifizetési ügynökség igazgatója. Amennyiben nincs elég ál-
lat, akkor a közbirtokosságnak, legelőtulajdonosoknak az illető 
terület bérbeadása szolgálhat bevételi forrásként, ám ez esetben 
az illető legelőre kérhető területalapú támogatást a megfelelő ál-
latállománnyal rendelkező bérbevevő fél igényelheti.

A szakember ugyanakkor különösen felhívja az érintett 
gazdálkodók, közbirtokosságok figyelmét a támogatásra jelölt 
legelő- és kaszálóterületek tisztántartására, kaszáltatására. „Nem 
szeretnénk oda jutni, hogy egyik kézzel adjuk a pénzt, a másik-
kal pedig a támogatási feltételek be nem tartása miatt elvesszük” 
– mondta az APIA-igazgató. Hozzátette, a környezetvédelmi 
követelmények miatt ügyelni kell a folyókhoz, patakmedrekhez 
közel eső területeken a kosaraztatással.
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A dél-tiroli mezőgAzdAsági prAKtiKáKból

kolbásszal és sonkával

> Mától láttamoztathatók az élet
já radék  könyvecskék. A Mezőgazdasá-
gi Intervenciós és Kifizetési Ügynökség 
(APIA) Hargita Megyei Központja a mai 
naptól, azaz március elsejétől láttamozza 
az életjáradék-könyvecskéket – hívja fel a 
figyelmet az intézmény lapunkhoz eljutta-
tott közleményében. Fontos tudni, hogy 
bérleti szerződés alapján a kedvezménye-
zettek csak akkor részesülnek életjáradék-
ban, amennyiben az előző évek tapasztala-
taival ellentétben az illető polgármesteri 
hivatal bélyegzőjével és szignójával ellá-
tott érvényben levő bérleti szerződést is fel 
tudják mutatni. A kommüniké szerint a 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisz-
ter 2011/33-as rendelete értelmében a 
mostanig kibocsátott mezőgazdasági élet-
járadék-könyvecskéket idén március 1. és 
augusztus 31. között lehet láttamoztatni. 
Ez alapfeltétele a 2011. évre járó mezőgaz-
dasági életjáradék folyósításának. Az élet-
járadék-könyvecskék láttamoztatása sze-
mélyesen vagy közjegyzői felhatalmazás 
felmutatásával lehetséges a Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség Har-
gita Megyei Központjának Haladás utcai 
székhelyén. Hargita megyében tavalyig 
közel 380 személy részesül mezőgazdasági 
életjáradékban.

> Sajtképzés: indul az elméleti oktatás. 
A február közepén elindult egy hetes inten-
zív gyakorlati tejfeldolgozási és sajtkészítő 
előadások után mától az Agrocaritas és a 
Sapientia egyetem csíkszeredai élelmiszer-
ipari oktatóinak irányításával immár a sajt-
készítő-tanfolyamra jelentkezett hallgató 
elméleti felkészítése is kezdetét veszi. „Csík-
szeredában a megyeháza nagytermében, 
Székelyudvarhelyen a mezőgazdasági köz-
pont épületében, a Gyergyószentmiklósi 
felkészítőknek pedig a helyi Szent Erzsébet 
idősek otthona biztosít helyet. Az előadások 
minden esetben egységesen, délután 3 órától 
kezdődnek” – mondta el tegnap lapunknak 

Máthé Emma, a Hargita Megyei Agrárka-
mara igazgatója. A képzésre 70-en Csíksze-
reda, 30-an Udvarhely, 22-en pedig Gyergyó 
vonzáskörzetéből iratkoztak fel.

> Találkozóra hívják a dánfalvi gaz
dákat. Az RMDSZ Csíki Területi Szerve-
zetének kezdeményezésére Tánczos Barna, 
a Mezőgazdasági Minisztérium államtit-
kárának részvételével tartanak holnap 19 
órától gazdafórumot Csíkdánfalván, a helyi 
polgármesteri hivatal szomszédságában levő 
vendégházban. A találkozón a gazdákat érin-
tő legújabb hírekről, változásokról, illetve vi-
dékfejlesztési lehetőségkről lesz szó.hí
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 fotó: domján levente
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alaposan a húst. Tíz nap forgatás 
vízszintesen, két nap szárítás, majd 
mehet a füstre. Tizenöt napig bükk-
fafüsttel, amelyhez száraz bogyós 
borókaágat adunk, mindennap csak 
egy órát kell füstölni, majd 15 napig 
csak kétnaponta. Azután jöhet az 
érlelés, száraz, 14-18 Celsius-fokos 
helyiségben. A recept és a technoló-
gia pontos leírását a házigazdáknál 
hagyom, akit érdekel, az elkérheti, 
de ezután is szívesen szolgálok in-
formációkkal – mondta a dél-tiroli 
szaki. A levagdalt apróhúsokból 
érdekes ízesítésű kolbászt töltött a 
vendégmészáros, amelyet később 
főve feltálaltak a hallgatóságnak.

– Remélem, ösztönzést adott a 
gazdáknak a dél-tiroli lecke, hiszen 
kiderült, még a mieinknél is ked-
vezőtlenebb terepen gazdálkodva 
stabil megélhetést tudnak maguk-
nak biztosítani, illetve – amint 
elhangzott az egyik előadáson – a 
munkanélküliség ott gyakorlatilag 
nulla – nyilatkozta Szentes Csaba, 
Madéfalva polgármestere.

Egy azonban biztos: ott sem 
adják ingyen a kenyeret. Arról me-
séltek a vendégek, hogy napi tizen-
két órát dolgoznak, néha többet. 
– Nem panaszkodom, a mészáros 
szakma otthon pénzesnek számít, az 

üzemben elvégzett nyolc óra mun-
kám után, megyek, és ráhúzok még 
egy ötórás műszakot a privátoknál. 
Jól keresek, jól él a család, de tudni 
kell azt is, hogy nem sok mészáros 
megy a szakmából nyugdíjba. A 14 

Celsius-fokos hőmérsékleten való 
tartózkodás miatt legtöbb eset-
ben légúti vagy reumás betegsé-
gek miatt kénytelenek hamarább 
feladni a mesterséget a mészáro-
sok – mesélte Gamper. 

Gamper Gerhard a húsfeldolgozás, sonkakészítés dél-tiroli receptjeit mutatta be. Példák saját termékekre épülő önállóságról
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Firtos és Tartod várához közel van még egy legendás várrom: Rapsonné 
vára. Úgy tartják, hogy a Firtos és Tartod várát építő tündérek és 
Rapsonné testvérek voltak, és a három várban esténként egyszerre gyújtot-
ták meg a gyertyát.

A Parajdtól mintegy tíz kilométerre északkeletre, a 951 méter magas 
Vártetőn levő várnak ma már csak falmaradványai láthatók. Régebb úgy 
tartották, hogy még az Árpád-korban épült, és a Szent László-korabeli ha-
tárvédelmi rendszer egyik erődítménye volt. A későbbi régészeti kutatások 
azonban kiderítették, hogy a 13. században, a tatárjárás után épülhetett, 
hogy menedéket jelentsen a környék lakosainak. Az építkezés több évtizedig 
elhúzódhatott, és mivel a 14. század utáni időkből nem maradtak fenn régé-
szeti leletek, arra következtetnek, hogy a tatárveszély elmúltával el is hagyták 
a várat. A régészek fémtárgyakat, kerámiát, állatcsontokat találtak a kuta-
tások során, és ez a leletanyag elég volt ahhoz, hogy megállapítsák, a várfalon 
belül egykor fából készült, sárral tapasztott házak állhattak. A gyűrű alakú, 
andezittömbökből épült várfal száz méter hosszú és negyven méter széles 
hegytetőt kerít körbe. A hegytetőn sem forrás, sem kút nem volt, ezért a vár 
közepén egy vízgyűjtő medencét ástak, amelyben felfogták az esővizet, hogy 
hosszabb ott-tartózkodás esetén legyen vize az ide menekülőknek.

A várhoz legendák fűződnek, amelyeket Orbán Balázs, Benedek 
Elek, Mikszáth Kálmán és Jókai Mór is feljegyzett. Mai Aranyal-
mánkban Benedek Elek és Mikszáth Kálmán meséjét olvashatjátok 
Rapsonnéról és az ördögről.

A két héttel ezelőtti rejtvényük meg fejtői közül a lövétei Mihály 
Anita kap könyvjutalmat, Páll Lajos Hódara című verseskötetét küld-
jük címére.

Igaz, hogy a farsang már lejárt, de maradt még szép rajzunk ezzel a 
témával, és gondolom, nem árt, ha a böjtben rajzaitokkal emlékezünk a 
víg farsangra.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

László Örs, III. osztályos, Csíkszereda

Ördög Kinga, III. osztályos, Csíkszereda

Benedek Elek

Rapsóné

Mikszáth Kálmán

Rapsonné vára

hargitanépe

Ennek előtte sok száz eszten-
dővel élt Udvarhelyen egy 
szépséges szép özvegyasz-

szony. Temérdek földje, kincse 
volt, maga sem tudta, hogy mije 
van. Volt ennek a szép asszonynak 
egy vára is, Parajd s Szováta között. 
Még ma is megvan az omladéka, s 
úgy hívják, hogy Rapsóné vára.

Ez a Rapsóné olyan erős vallá-
sos asszony volt, hogy minden va-
sárnap Kolozsvárra hajtatott misét 
hallgatni. Az ám, csakhogy messze 
van ám Kolozsvár Udvarhely szé-
kétől, rossz is volt az út akkoriban, 
s Rapsóné mindegyre elkésett a 
miséről.

Egyszer, mikor elakadt a négy-
lovas hintaja, azt mondja nagy 
mérgesen:

– Ördögnek való útja, rajtad 
sem járok többet!

Abban a minutában csak 
elé ugrik egy ördög, s mondja 
Rapsónénak:

– Szólítottál, itt vagyok, te szép 
asszony!

– Szólított az ördög – mondta 
Rapsóné –, mit akarsz?

– Hallottam, hogy mérgelődöl 
a rossz útra. Mit adsz, ha jó utat 
csinálok a váradtól Kolozsvárig?

– Kérj akármennyit, megadom, 
csak jó utat csinálj!

– Jól van – mondá az ördög –, 
adj nekem két hegy aranyat s egy 
völgy ezüstöt, annyiért megcsiná-
lom az utat.

Kezet csaptak, s az ördög még 
az éjjel olyan utat csinált a vártól 
Kolozsvárig, hogy a szoba földje 
sem lehetett simább.

Ment Rapsónéhoz reggel, s je-
lentette:

– No, Rapsóné, kész az út, fi-
zess!

– Mindjárt, mindjárt, ördög 
barátom, csak várj egy kicsit.

Azzal benyúlt a ládájába, s ki-
vett három aranyat. Egyet tett a 
jobb emlőjére, egyet a bal emlőjé-
re, egyet pedig a két emlője közé.

– Itt a két hegy arany s az egy 
völgy ezüst, vigyed – mondta 
Rapsóné, s akkorát kacagott, hogy 
csengett belé a vár.

Megharagudott az ördög, de 
szörnyen. Azt mondta:

– No, így még rá nem szedtek, 
de megállj, Rapsóné, ezt megkese-
rülöd!

Elszaladt nagy haraggal, füty-
tyentett egyet, s hát ami ördög volt 
a pokolban, mind felszaladt a föld 
színére, s egy szempillantásra el-
rontották a szép utat.

Hej, mikor még Rapsonné 
vára állott Parajd mel-
lett! Még most is ott 

vannak a romok a rendkívül ma-
gas hegyen, amelyet alant északról 
a Kis-Juhod vize, délről a Szilas-
patak locsolgat.

A gyönyörű Rapsonné ördön-
gös mesterséggel építette hajdan e 
kevély fészket. Egy bűvös kakas és 
macska hordta föl neki ilyen ma-
gasra az építési anyagot.

Egy csodálatos, sziklába vájt 
út nyomai is láthatók. Ez sem le-
het emberi mű; sok is volna em-
berkéztől. Rapsonné asszonyom 
az ördögökkel csináltatta.

Egyszer ugyanis magához idé-
ztette a főördögöt, és így szólt 
hozzá:

– Csinálj nekem bűbájos utat 
Tordáig; alkudjunk meg, mit 
kérsz érte?

– Mit ígérsz szép asszony?
– Egy hegy aranyat és egy völgy 

ezüstöt – mondta Rapsonné.
– Kész az alku – szólt az ördög 

–, tegyük írásba...
Ős székely betűkkel felírták 

Rapsonné patyolat karjára az al-

kut, a másik példányban pedig az 
ördög piszkos fekete bőrére. Ez 
pótolta akkor a közjegyzői intéz-
ményt.

Az út készen lett hat nap alatt, 
és mikor Tordán az istentiszteletre 
harangoztak, Rapsonné akkor in-
dult meg aranykerekű kis kocsiján 
olyan szélsebesen, hogy mire beha-
rangoztak, már akkorra ott imád-
kozott a templomi ülőhelyen.

Egyszer a Gergely nevű kocsi-
sának, amint a négy lovat hajtot-
ta, lefordult a kalapja a fejéről és 
leesett az útra. A kocsis le akart 
szállni, hogy fölvegye.

– Ne bántsd, Gergely fiam – 
figyelmeztette Rapsonné. – Ülj 
veszteg. Öt óra járásnyi föld az, 
innen a kalapodig.

Pedig éppen csak abban a 
szempillantásban esett le a Ger-
gely kalapja, s mégse volt más 
megoldás, mint újat venni a tordai 
kalaposnál.

(Bezzeg milyen utak voltak 
addig, míg az ördög csinálta őket 
és nem a vármegye!)

Hanem az ördög is megjárta. 
Hiába, nem jó az asszonyokkal 

üzleti vállalatokba bocsátkozni. 
Mikor sátán uram eljött a fizetsé-
gért, az asszony gúnyos nevetésben 
villogtatta meg a hófehér fogsorát.

– Hát a hegy aranyért, völgy 
ezüstért jöttél?

– A szerződés szerint, szép 
nagyasszonyom!

– No hát jól van
Kivett a zsebéből egy arany-

pénzt és egy ezüstpénzt. Össze-
szorította kis kezét ökölre és a 
kidudorodó ujj-csuklókra rátette 
felül az aranypénzt.

– Itt a hegy arany, jó ördög.
Mire egy szempillantás alatt 

egyet fordított a kezén, a tenyérmé-
lyedésbe csúsztatta az ezüstpénzt 
és pajzán mosollyal mondta:

– Itt a völgy ezüst. Ki vagy fi-
zetve.

Az ördög ámult-bámult, s két-
ségbeesetten rohant... azaz csak 
rohant volna a fiskálishoz –, de 
mikor még az ördögök ott fönn 
éltek, bizony nem voltak fiskáli-
sok. Bölcs az isteni gondviselés: 
elég egy fajtából egy szakosztály; 
minek rontották volna az egymás 
üzleteit.

A két kép között 6 különbséget találsz. Keresd meg őket! Ha elkészültél vele, vágd ki és 
küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. 
szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő
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> Játékvezetői tanfolyam. A Szé kely
udvarhelyi Labdarúgó Játékvezetői Kol
légium tanfolyamot indít. A tanfolyamra 
minden, legalább 16. életévét betöltött 
személy – fiúk és lányok, nők és férfiak 
– jelentkezhetnek. Fontos, hogy a jelent
kező szeresse a focit, és legyen benne kellő 
bátorság. Cserébe szakoktatást, karrierle
hetőséget, nagyszerű élményeket, jó tár
saságot kap, mindemellett a képzettség jó 
pénzkereseti lehetőséget is nyújt. Bővebb 
információkat kérni, a tanfolyamra je
lentkezni a 0740–890069es telefonszá
mon, Fodor Józsefnél, a kollégium elnö
kénél lehet.

> Ökölvívás. A WBC profi ökölvívó
szervezet meghatározatlan időre eltiltotta 
Dereck Chisorát a brit bokszoló botrányos 
viselkedése miatt. Mint ismeretes, Chisora 
honfitársával, David Hayejel keveredett 
összetűzésbe a Vitalij Klicsko elleni, vesz
tes mérkőzése utáni sajtótájékoztatón. A 
WBC bejelentette, hogy Chisora súlyos 
pénzbüntetést is kap – egyben a bokszolót 
törölték a szervezet ranglistájáról.

> BL. Vicente del Bosque, a spanyol 
labdarúgóválogatott szövetségi kapitánya 
abban bizakodik, hogy a két elitklub, a Real 
Madrid és az FC Barcelona vívja az idei Baj

nokok Ligája döntőjét. „Csodálatos lenne, 
ha ez a két együttes vívná a BLfinálét” – 
idézték a helyi lapok a sikerkapitányt, aki 
megjegyezte, hogy a címvédő katalánok 
gondban lehetnek, hiszen a Királykupa fi
náléját – amelyben az Athletic Bilbao lesz a 
katalánok ellenfele – május 20ra vagy 25re 
írták ki, a legrangosabb európai klubsorozat 
döntőjére pedig 19én kerül sor. Ha a Barca 
25én lép pályára a Királykupáért, a szövet
ségi kapitány sem lesz könnyű helyzetben, 
hiszen 26án – az ausztriai edzőtáborozás 
keretében – szeretne egy Ebfelkészülési 
meccset játszani csapatával. A korábban a 
Real Madridot is irányító, 61 éves szakve

zető a 2008as Ebdiadal után váltotta a 
spanyol kispadon Luis Aragonést. Tavaly
előtt DélAfrikában vbaranyérmet nyert 
csapatával, amely nyolc mérkőzésből nyolc 
győzelemmel kvalifikálta magát az idei len
gyel–ukrán rendezésű Ebre, amelyen cím
védőként rajtolnak.

> Labdarúgás. A brazil labdarúgó
válogatott csak nagyon nehezen, a 91. 
percben, bosnyák öngóllal nyert Bosznia
Hercegovina ellen 2–1re, St. Gallenben, 
barátságos félkészülési mérkőzésen. Kedd 
esti eredmények: Brazília – BoszniaHerce
govina 2–1, Örményország – Szerbia 0–2.hí
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A vegyes váltó számaival ma 
délután kezdetét veszi a német-
országi Ruhpoldingban a biatlon-
világbajnokság. A megyei spor-
tolók közül Tófalvi Éva, illetve 
Ferencz Réka áll rajthoz. Tófal-
vinak van nagyobb esélye a jobb 
helyezésekre.

Másfél héten keresztül a né
metországi Ruhpolding 
ad otthont a biatlonvi

lágbajnokságnak. A román női válo
gatott keretébe két Hargita megyei 
sportoló is bekerült, ahogy azt már 
megszokhattuk. Csíkszeredát Tófal
vi Éva, míg Gyergyótekerőpatakot 
Ferencz Réka fogja képviselni. Ket
tőjük mellett még Luminiţa Pişcoran 

és Cîrstea Florina Ioana fért be a csa
patba. A válogatott edzője Márton 
Simon viszont családi okok miatt 
nem tudott elutazni a világbajnok
ságra. A világbajnokságot a vegyes 
váltók kezdik, majd jövő vasárnap 
– március 11. – a tömegrajtos verse
nyekkel zárul. Összesen 11 számban 
fognak érmeket osztani.

A romániai versenyzők már a 
hét elején a helyszínen tartózkodtak. 
Tegnap délután viszont kellemet
len időjárási viszonyok uralkodtak, 
ugyanis el kezdett esni az eső. Ez hát
rányosan érintheti a hazai verseny
zőket. Márton Simon lapunknak 
elmondta: „Az eső miatt nagyon 
nehéz lesz versenyezni. A lányok kö
zül a legnagyobb eséllyel Tófalvi Éva 

indul, de sajnos ő is nagyon sokat 
betegeskedett az elmúlt időszakban. 
Most egészségügyileg nincs gond, de 
mivel nem tudott megfelelően ké
szülni, kihathat az eredményeire.”

A világbajnokság műsora: ma: 
vegyes váltó, 2 x 6 + 2 x 7,5 km (16.30 
órától); szombat: férfi sprint, 10 km 
(13.30); női sprint, 7,5 km (16.30); 
vasárnap: férfi üldözőverseny, 12,5 
km (14.15); női üldözőverseny, 10 
km (17); március 6.: férfi egyéni, 20 
km (16.15); március 7.: női egyéni, 
15 km (16.15); március 9.: férfi vál
tó, 4 x 7,5 km (16.15); március 10.: 
női váltó, 4 x 6 km (16.15); március 
11.: férfi tömegrajt, 15 km (14.30); 
női tömegrajt, 12,5 km (17). A vébét 
az Eurosport élőben közvetíti.

Helytálltak az asztaliteniszezők
Slatinán rendezték meg az asz-
taliteniszezők egyéni és csapat 
országos ifjúsági bajnokságát. A 
Székelyudvarhelyi ISK–FSK csa-
patai remekül szerepeltek, míg 
Tamás Szabolcs egyéniben a ki-
lencedik helyig jutott a több mint 
háromszáz versenyzőt felvonulta-
tó országos bajnokságon.

Közel háromszázan, továb
bá az ország összes csa
pata képviseltette magát 

a Slatinán megrendezett asztali
tenisz egyéni és csapat országos 
ifjúsági bajnokságon. Többek közt 
a Székelyudvarhelyi ISK–FSK csa
patai is. Mivel a román szövetség az 
idei évben egyszerre bonyolította a 
csapat és egyéni küzdelmeket, ma
ratonira sikeredett a verseny. Négy 
napon keresztül folyt a játék, sok
szor az erejük végéig küzdöttek a já
tékosok, a megterhelt program sok
szor befolyásolta eredményeiket.

Az ISK–FSK Székelyudvarhely 
tizenegy játékossal indult, míg csa
patban hárommal vettek részt a 
versenyen.

A csapatküzdelmekben a mint
egy ötven csapat először selejtező 
mérkőzéseken döntötte el az elő
döntőcsoportokba való jutást, ami 
a legjobb tizenhatot jelentette. Az 
ISK–FSK Ies és IIes csapatai túlju
tottak a selejtezőn, míg a hármas csa
patnak ez már nem sikerült. Az Ies 
csapat végül a 10., míg a IIes a 15. 
helyen zárta a országos bajnokságot.

A páros küzdelmekben a Puja–
Tamás duó éremesélyes volt, jól is 
ment a szekér egész a nyolcaddöntőig, 
ahol már nem bírták a fiúk fejben, 
és vereséget szenvedtek a későbbi 
bronzérmes párostól. A Kövecsi–
Bíró és Sánduly–Cighir páros a leg
jobb 32 között búcsúzott, a Szőcs–
Tóth, Vieriu–Badea (Giurgiu) és 
Káló–Vetési párosok a legjobb 64 
között estek ki. Vegyes párosban a 
SzőcsPéterfi és Sánduly–Csatlós 
páros két fordulóig bírta, a Tamás–
Enache (Konstanca) páros viszont 
komoly menetelésbe kezdett, csu
pán a nyolcaddöntőben sikerült 
őket megállítani.

Az egyéni küzdelmekben to
vább folytatták az udvarhelyiek a 
remek szereplést, Tamás, Sánduly, 

Bíró és Puja sikerrel vette a cso
portküzdelmeket, a többieknek 
nem sikerült a selejtező csoport
jukat megnyerniük. Sánduly a 
32es főtáblára jutásért vívott 
mérkőzésen elvérzett, a többiek 
továbbmentek. Innen viszont 
már csak Tamás tudott verseny
ben maradni és meg sem állt a 
nyolcaddöntőig, ám ott hatalmas 
csatában alulmaradt besztercei 
ellenfelével szemben, és végül a 9. 
helyen zárt.

Csapateredmények
ISK–FSK Székelyudvarhely I-es 

csapata (Puja Attila Tamás, Tamás 
Szabolcs, Kövecsi Tamás): ISK–FSK 
– Buzău 4–0, ISK–FSK – Giurgiu 
4–1, ISK–FSK – Câmpulung 0–4, 
ISK–FSK – Slatina 0–4, ISK–FSK 
– Râmnicu Sărat 4–1, ISK–FSK – 
Beszterce 4–3, ISK–FSK – Zilah 
4–0, ISK–FSK – Galac 1–4.

ISK–FSK Székelyudvarhely II. 
(Sánduly Levente, Bíró Norbert, 
Cighir Alex): ISK–FSK – NF Giur
giu 4–0, ISK–FSK – Slatina 4–0, 
ISK–FSK – Beszterce 4–2, ISK–
FSK – Kolozsvár 0–4, ISK–FSK – 
Zilah 3–4, ISK–FSK – Marosvásár
hely 1–4, ISK–FSK – Râmnicu Să
rat 4–3, ISK–FSK – Câmpulung II. 
2–4, ISK–FSK – Chiajna 2–4.

ISK–FSK Székelyudvarhely III. 
(Szőcs Bence, Tóth Márk, Vieriu 
Cristian, Káló Norbert, Vetési Nor-
bert): ISK–FSK – Lupeni 2–4, 
ISK–FSK – Konstanca 3–4.

Tamás Szabolcs Fotó: isk–Fsk / archív

Világbajnokságon Tófalvi és Ferencz

Sakksuli (8.)

Halhatatlan játszma
A sakktörténet egyik leg

híresebb játszmáját a német 
Anderssen Adolf (1818–1879) 
játszotta a francia Kieseritzky 
Lionel (1806–1853) ellen. Gya
korló játszmaként került rá sor 
1851ben a nagy londoni verseny 
előtt. Az izgalmas és fantáziadús 
játszma kettős bástyaáldozatával 
óriási hatással volt a kortársakra, 
a látványos befejezés ma is gyö
nyörködteti az utánjátszót.

Anderssen – Kieseritzky
Királycsel
1.e4 e5 2.f4 ef4 3.Fc4 (Ma 

3.Hf3 a divat.) Vh4+ 4.Kf1 b5 (A 
futót a veszedelmes a2–g8 átló
ról szeretné elterelni.) 5.Fb5 Hf6 
6.Hf3 Vh6 7.d3 Hh5 8.Hh4?! 
(Erősebb 8.Bg1 a 9.g4 fenyege
téssel.) Vg5 9.Hf5 c6?! (Talán 
jobb 9…g6 10.h4 Vf6 11.Hc3 
c6) 10.g4?! (10.Fa4!? g6 11.Hg3 
Hg3+ 12.hg3 Vg3 13.Hc3 Fc5 
14.Ve1 jól játszható.) Hf6?! (Sö
tét is pontatlankodik, 10…g6 
kellett.) 11.Bg1! cb5?! (11…h5! 
12.h4 Vg6 13.g5 Hg4 14.Fa4 há
romesélyes állással.) 12.h4 Vg6 
13.h5 Vg5 14.Vf3 Hg8 15.Ff4 
Vf6 16.Hc3 Fc5?? (Érdekes, hogy 
az 5,1 millió játszmát tartalmazó 
Mega Database 2012ben a játsz
mát elemző Hübner nagymester 
nem tesz kérdőjelet a lépéshez, 
pedig minden későbbi bajok for
rása. Réti 16…Fb7et ajánlotta, 
szerintem pedig 16…Vc6 után 
kisebb sötét gondja.) 17.Hd5!? 

(17.d4!! majd 18.Hd5!! után 
nagy bajban van sötét.) Vb2 
18.Fd6?? (Óriási hiba, 18.Hc7+ 
Kd8 19.Bd1 Fg1 20.Ha8 Fc5 
21.Fc7+ Ke8 22.Fb8 a Deep 
Rybka 4 sakkprogram szerint 
világos további fenyegetéseivel.) 
Fg1? (18…Va1+!! 19.Ke2 Vb2!! 
jó esélyt adott volna sötétnek a 
támadás túlélésére, de akkor nem 
lett volna „halhatatlan” a játsz
ma…) 19.e5!! (Elzárja a vezér “rá
látását” g7re.) Va1+ 20.Ke2, és 
sötét feladta (1–0). A legtöbb for
rás még hozzáírta a játszmához a 
20…Ha6 ?? (20…Fa6!?) 21.Hg7+ 
Kd8 22.Vf6+!! Hf6 23.Fe7 mat
tot, ami szép bizonyítása a sötét 
állás tarthatatlanságának.

Halhatatlan tanulmány
Troitzky Alexey Alexeevich 

(1866–1942) tanulmányában, 
melyet 1897ben alkotott, világos 
indul és nyer : 1.Fc6!! Bb1+ 2.Ke2 
Bh1 3.Fg2+!! (Mintaszerű ráterelő 
áldozat.) Kg2 4.Hf4+ Kg1 5.Ke1!!, 
és e rendkívüli állásban, melyben 
sötétnek bástya és 3 gyalogelőnye 
van, s világosnak nincs is mattot 
adó figurája (mivelhogy a király 
plusz huszár „hivatalosan” nem 
minősül annak), csoda valósul meg 
a sakktáblán. Mivelhogy sötétnek 
csak egyetlen szabályos lépése van: 
5…g2, a huszár páratlan hőstettet 
hajt végre, és rácáfol a „rágalomra”, 
miszerint egyszál magában nem ké
pes mattot adni : 6.He2 matt!!

Biró Sándor
caissa@topnet.ro



lakás

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

ELADÓ egy 3 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Gyermeksétányon. 
Ára: 17 000 euró, alkudható. Telefon: 
0755–899990. (21408)

ELADÓ I. osztályú, 4 szobás tömb
házlakás saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal a csíkszeredai törvényszék 
közelében. Irányár: 42 000 euró. Tele
fon: 0726–288418. (21404)

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

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

Komoly, megbízható lakótársat KE
RESEK külön szobába március 1jétől. 
Telefon: 0743–350448.

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

telek
Eladó 6,5 áras, építkezésre alkal

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

ELADÓ a Sósréten 31 ár gyümöl
csös a két út között tiszta telekkönyvel, 
akár három darabra is felosztható. Ár: 
megegyezés szerint. Telefon: 0747–
763394, Székelyudvarhely.

ELADÓ Almáson 18 ár kert, a Ho
mo ródpatak mellet a központban, tiszta 
te lek könyvvel. Ár: megegyezést szerint. 
Telefon: 0747–763394, Székely ud var hely.

VÁSÁROLNÉK 5 hektár vagy en
nél nagyobb legelőt/kaszalót, rende
zett iratokkal, Hargita megyében.Tele
fon: 0721–895895.

ELADÓ 3 x 6 ár beltelek Csík som
lyón, a Nagymező utcában rendezett 
iratokkal. Víz, gáz, villany, kanalizálás 
a közelben. Telefon: 0741–347377.

jármű
ELADÓ 2001es évjáratú, metál

szürke Opel Zafira 1.6, Euro 4es, karc 
és rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, klíma, központi zár, elekt
romos ablakok, 8 légzsák, bord com
puter, eredeti kmben. Ára: 3850 euró. 
Telefon: 0724–175640, 0729–257421. 
(21383)

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

ELADÓ 2005ös évjáratú Yama
ha R1es sportmotor kifogástalan 
állapotban. Telefon: 0731–357066. 
(21396)

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

ELADÓ: U 650es traktor kitűnő 
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 2003as évjáratú Dacia 
Supernova jó állapotban. CSERE is 
érdekel 4 x 4es Suzuki Vitarára vagy 
Lada Nivára. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ: 2001es évjáratú Volks
wagen Polo 1.4es, beíratva, kitűnő 
állapotban, csere is érdekel – irány
ár: 3100 euró; 2003as évjáratú Opel 
Corsa 1.2 frissen behozva; 1997es 
évjáratú Ford Ka motorhibásan, beírat
va. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf IV, 1.6, 150 000 kmben, 
megkímélt állapotban. Telefon: 0745–
523370.

ELADÓ 1993as évjáratú, kombi 
Opel Astra beíratva, Hargita megyei 
rendszámmal – irányár: 1350 euró; 
1995ös évjáratú Opel Vectra alkat
résznek egyben, motor nélkül – 350 
euró. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 2005ös évjáratú, ötsze
mélyes, dízel, teher Dacia kóberrel, 
két évig érvényes műszakival, kitűnő 
állapotban. CSERE is érdekel. Telefon: 
0745–654923.

ELADÓ 2003as évjáratú, kombi 
Opel Astra megkímélt állapotban, Hargi
ta megyei rendszámmal. CSERE is érde
kel régebbi autóra vagy Daciára. Irányár: 
2950 euró. Telefon: 0745–654923.

vegyes
ELADÓ Yamaha PSR 9000 szinteti

zátor. Telefon: 0753–500305.
ELADÓ Kismamák nagykönyve (75 

lej), dr. Spock (69 lej), Babanaplók. Te
lefon: 0752–301914, Székelyudvarhely. 
ELADÓ Erdély története I–III. kötet (155 
lej), Erdély 1848ban I–II. (45 lej), Bánffy 
Miklós: Erdély trilógia (95 lej). Tele
fon: 0752–301914, Székelyudvarhely. 
ELADÓ S. Meyer: Nap Fogyatkozás (45 
lej), 22es csapdája I–II. (25 lej), Bánffy 
Miklós: Erdély trilógia (95 lej). Telefon: 
0752–301914, Székely ud var hely.

ELADÓ jó minőségű, nyers, ha so
gatott tűzifa házhoz szállítva 125–130 
lej/m, vagy 500–520 lej/öl. A száraz 
megegyezés szerinti ár ban van. Érdek
lődni lehet a 0757–249143as telefon
számon.

ELADÓ feketeribizliszörp Csíksze
redában. Telefon: 0720–545423.

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

ELADÓ fémmegmunkáló gépcso
port: gyalugép: SN–425c; marógép: 
FUS–22; oszlopos fúrógép: 4 CON/
MORSE; eszterga: SN–321/1500 (5 
kWos motorral); eszterga: SNA–
560/1000 (7 kWos motorral); kicsi 
köszörű; vasvágógép; munkapad 
80as és 120as satukkal, valamint a 
gépekhez tartozó alkatrészek, felszere
lések és szerszámok. Telefon: 0730–
118701.

ELADÓK Csíkszentmihályon 8 he
tes malacok herélve, valamint egy fel
újított hám. Telefon: 0743–664059.

ELADÓ Csíkszeredában fémből 
készült körfűrész. Alkalmas deszkavá
gásra vagy keresztvágásra (7,5 KW
os motor, steel, lapvédő). Irányár: 
1000 lej, alkudható. Telefon: 0745– 
544590.

VÁSÁROLNÉK egy új Kormoran 
autógumit 185/65/15ös méretben 
(pótkerék volt 2005–2007es Logan 
autókon). Ugyanitt ELADÓ két 70%os 
Michelin 215/60/16os, valamint két 
225/55/16os nyári autógumi olcsón. 
Telefon: 0744–267396.

ELADÓK Aro alkatrészek A–Zig, 
valamint 650 x 16os gumik felnistől 
szekérre. CSERE is érdekel. Telefon: 
0266–331750.

VÁSÁROLNÉK hordozható táska 
lemezjátszót PickUp vagy Supraphon 
márkájút vagy bármilyen mást, amely 
nagy és kis bakelit lemez lejátszására 
alkalmas. Telefon: 0266–332540.

tanfolyam
Könyvelési TANFOLYAM indul 

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

állás
Tehenek mellé állatgondozókat 

KERESEK. Előnyben család. Telefon: 
0751–045601. (21400)

szolgáltatás
VÁLLALOM hűtők, mosógépek, 

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

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

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.

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

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Szerető szívvel 
itt hagylak titeket,
szívetekben ti is őrizzetek!

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

özv. LÁSZLÓ LAJOSNÉ
Hornok Rozália

életének 91., özvegységének 
15. évében, 2012. február 28-án 
elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait március 2-án, pén-
teken 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszentkirályi 
temető ravatalozójából. Jelen 
értesítést gyászjelentőnek is 
szántuk. Pihenése legyen csen-
des! A gyászoló család.

Még mindig fáj, 
de örökre így marad,
Mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy szalad.
Rád borult a hideg sír, 
a temető csendje,
Fájó szívünkben élni fogsz örökre.
Fájdalmas az út, 
amely sírodhoz vezet,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett.

Fájó szívvel emlé
kezünk 2011. február 
28ra,

SÁNTHA JOLÁN

halálának első évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. március 
2án, pénteken 17 órakor lesz a 
tusnádfürdői templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Tusnádfürdő. (21406)

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk 
csöndesen még...

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlé
kezünk

TULIT LÁSZLÓNÉ
Prigye Ida

halálának 6. hetén és

TULIT LÁSZLÓ

halálának 14. évfor
dulóján. A megemlé
kező szentmise 2012. 
március 2án, pénte
ken 16.30 órakor lesz megtartva a 
kászonújfalvi római katolikus temp
lomban. Nyugodjatok békében!

A csend beszél tovább, 
helyettem ő mondja el,
A csend beszél tovább, 
helyettem ő énekel.
Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad belőlem 
néhány pillanat.
Akkor is hallod hangomat, 
hogyha fáj, hogyha nem szabad,
Mindig itt vagy és ott leszek, 
ahol a szél zúg, a nap nevet...

(Republic)

Fájó szívvel emlé
kezünk 2010. március 
1jére, drága halottunk,

MOLNÁR IMRE 
CSABA

halálának 2. évfordulóján. Lelkéért az 
engesztelő szentmise március 3án 
16.30 órakor lesz a nagytusnádi ká
polnában. Szerettei. (21384)

Telhetnek hónapok, 
múlhatnak az évek,
szívből szerettünk, 
s nem feledünk téged!
A sors nagyon kegyetlen volt 
veled,
túl korán kellett örökre elmenned.
Istenem, óvd őt 
és öleld át helyettünk,
mert csak te tudod, 
mennyire szerettük.
Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet,
ez az egy, amit soha 
senki el nem vehet.
A temető csendje ad 
neked nyugalmat,
szívünkben emléked 
örökre megmarad.

Fájdalomtól meg
tört szívvel emlékezünk 
életünk legszomorúbb 
napjára, 2008. március 
1jére,

SZÉKELY ZOLTÁN

halálának 4. évfordulóján. Lelkéért 
a szentmiseáldozat ma 18 órakor 
lesz a csíkszeredai Szent Ágoston
templomban. Csendes álma fölött 
őrködjön az örök szeretet.

Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei: felesége, gyer
mekei, Adélka és Zoltán.
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A CSATÓSZEGI AZÓ KÖZBIRTOKOSSÁG
évi közgyűlést tart a helyi kultúrotthonban 

2012. március 17-én 11 órától.
Napirendi pontok:

– beszámoló a 2011-es év gazdasági tevékenységéről;
– ellenőrző bizottsági jelentés;
– tisztújítás;
– a 2012-es év költségvetés-tervezetének elfogadása;
– különfélék.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka-
lász és Tudor negyed), Szé-
kely udvarhelyen: Győrfi And-

rás: 0744–391537, Jakab 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.

hargitanépe
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hirdetések

Sport

> EBEL. Hazai pályán szenvedett ve-
reséget az osztrák jégkorongbajnokság ne-
gyeddöntőjének ötödik mérkőzésén a Sapa 
Fehérvár AV19. A magyar csapat az első és a 
harmadik találkozót megnyerte az Olimpija 
Ljubljana ellen, a szlovénok a második és a 
negyedik – hazai pályán játszott – meccsük 
után –, az ötödik mérkőzést immár idegen 
környezetben nyerte meg. A kedd esti talál-
kozón a fehérváriaknak az első percektől az 
alárendelt szerep jutott, hiszen a szlovénok 
már a 8. percben megszerezték a vezetést, 
melyet az utolsó felvonásban megdupláztak. 
Mihály Árpád az 58. percben szépített, ám 
a hajrában nem sikerült a fehérváriaknak az 

egyenlítés. Eredmény: Sapa Fehérvár AV19 
– Olimpija Ljubljana 1–2. Az egyik fél ne-
gyedik sikeréig tartó párharc állása: 3–2 az 
Olimpija javára. Az összecsapás hatodik 
mérkőzését ma 20.15-től a szlovén főváros-
ban rendezik. Az EBEL első elődöntőse a 
Medveščak Zágráb, amely 4–0-s összesítés-
sel győzte le az Orli Znojmo csapatát. Az 
EHC Linz 3–2-re vezet a Bécsi Capitals 
ellen, ugyancsak 3–2-re áll a Klagenfurt – 
Red Bull Salzburg összecsapás is.

> Nationalliga. Hazai pályán győ-
zött kedd este a Dab.Docler az osztrák 
Nationalliga negyeddöntőjében. Az osztrák 

másodosztályú jégkorongbajnokságban a du-
naújvárosiak a VEU Feldkirch ellen küzdenek 
az elődöntőbe jutásért. Az egyik fél harmadik 
sikeréig tartó párharc első meccsén az osztrák 
csapat 3–1-re nyert, a második, dunaújvárosi 
meccset a magyar csapat 2–1-re húzta be. A 
párharc harmadik mérkőzésén a Feldkirch 
5–3-ra diadalmaskodott hazai pályán, ked-
den Dunaújvárosban a Dab.Docler 4–2-re 
nyert, a mindent eldöntő ötödik meccset 
szombaton 20.15-től Feldkirchben játsszák 
a felek. A Nationalligában már három csapat 
elődöntős, az Innsbruck 3–0-s összesítéssel 
jutott túl a Lustenau csapatán, az ATSE Graz 
3–1-re nyerte a Kapfenberg elleni párharcot, 

míg a Dornbirn 3–1-es összesítéssel jutott túl 
az EK Zeller Eisbären csapatán.

> Autóverseny. Hó-kupával díjazott 
ama tőrök számára szervez havas talajon au-
tóversenyt szombaton 12 órától a csíkszere-
dai Athletic 2006 HR Auto Club. A csíksze-
redai Nagymező utca és a városi szeméttelep 
között kialakított pályán négy – elsőkerék-, 
hátsókerék-, összkerék-meghajtású autók, 
illetve homokfutók – kategóriában indul-
hatnak a versenyzők. Benevezni a helyszínen 
a viadal napján 11 órától lehet, bővebb in-
formációkért a 0740–455010-es telefonszá-
mon lehet érdeklődni.hí
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IfjúságI jégkorongbajnokság

Kialakult a helyosztók műsora
Lezárult a hazai ifjúsági (U18-
as) jégkorongbajnokság alap-
szakasza, amelyet százszázalé-
kos teljesítménnyel az Isk–HsC 
Csíkszereda csapata nyert meg. 
Az alapszakasz utolsó mérkőzé-
sén a gyergyószentmiklósi Isk 
vereséget szenvedett a steaua 
csapatától, a keddi mérkőzésen 
366 büntetőpercet osztottak ki 
a játékvezetők.

Négy csapat részvételével zaj-
lott a hazai ifjúsági (U18-
as) jégkoron g baj nokság, 

a megyéből az ISK–HSC Csíksze-
reda és a Gyer gyószentmiklósi ISK 
vett részt a sorozatban, a másik két 
csapat pedig a Galaci Dunărea és a 
Steaua volt. Az alapszakasz során 
két körmérkőzéses tornát rendeztek, 
az elsőt január végén Bukarestben 
tartották, a másodikra csütörtök-
től keddig került sor a Vákár Lajos 
Műjégpályán. Egy találkozót nem 
játszottak le, a bukaresti turnén ere-
detileg elnapolták a Csík–Gyergyó 
meccset, végül azonban ez az össze-
csapás eredménye nem befolyásolta 
az alapszakasz kimenetelét.

Az alapszakasz utolsó mérkőzé-
sét kedden Csíkszeredában rendez-
ték, és meglepetésre a fővárosi csa-
pat legyőzte a Gyergyószentmiklósi 
ISK-t. A harmadik játékrészben 
több verekedésre is sor került, az 
utolsó valóságos tömegbúnyó volt. 
Az 47. percben Szőcs és Săndulescu, 

három perccel később Orbán és 
Dumitru ökölvívóperceit láthatta 
a kevés számú közönség, majd az 
utolsó előtti percben kirobbant 
tömegverekedésben öt gyergyói és 
hét bukaresti hokis volt „érdekelt”. 
A játékvezetők a gyergyói csapatot 
összesen 162 perccel (ebből egy fe-
gyelmi és öt végleges fegyelmi), míg 
a Steauát 204 perccel (ebből egy 
fegyelmi és hét végleges fegyelmi) 
büntették.

Az alapszakaszt az ISK–HSC 
zárta az élen 15 ponttal a 9 pontos 
Gyergyói ISK, a 6 pontos Steaua és 
a 3 pontos Dunărea előtt. A dön-
tőben az ISK–HSC Csíkszereda 
a Gyergyószentmiklósi ISK ellen 

játszik, míg a kisdöntőben Steaua – 
Dunărea párharc lesz. Mindkét ösz-
szecsapás egyik fél második sikeréig 
zajlik, a szakszövetség hétfőn közli 
majd a meccsnapokat.

Az ISK–HSC Csíkszereda ma 
már a magyar ifjúsági bajnokságban 
lép jégre, a csíkiak az elődöntőben a 
Vasas ellen játszanak egyik fél harma-
dik sikeréig. Az ISK–HSC ma 19, 
szombaton 20.30, vasárnap pedig 19 
órától játszik a Vasassal a budapesti 
Jégpalotában, és amennyiben szük-
séges, akkor kedden 19.15, március 
8-án pedig 19 órakor lesznek még 
mérkőzések. A másik elődöntőt a 
Sapa Fehérvár AV19 a MAC Buda-
pest ellen vívja.

Az utolsó teremtorna következik

Zárul az ifjúsági 3-as orszá-
gos bajnokság csoport köre 
a hétvégén. A Szé kely-

udvarhelyi ISK–KC csodálatos 
teljesítménnyel, szinte egyedülálló-
an eddig minden mérkőzését meg-
nyerte. A Ploieşti-en sorra kerülő 
hatodik teremtorna eredményeitől 
függetlenül már továbbjutott. A 
Kuti László és Stefán András által 
irányított fiatalok már az idény 
elején favoritok voltak a tovább-
jutás szempontjából. Ebben az 
évben kissé más csoportot kaptak, 
mint az előzőben. A bajnokság 
első tornái után érződött, hogy a 
Székelyudvarhelyi ISK–KC kiemel-
kedik a mezőnyből, eddig minden 

egyes találkozójukat – szám szerint 
huszonötöt – megnyertek. A hét-
végén sem szeretnék lennebb adni, 
a cél, hogy százszázalékos teljesít-
ménnyel zárják az első kört.

A Székelyudvarhelyi ISK–KC 
mérkőzései az utolsó teremtor-
nán: pénteken: 11.15 órától az 1 
Mai Ploieşti-tel, 15 órától a Steaua 
Mizillel; szombaton 9 órától a 
Fogaras ISK-val, 17.15 órától a Sep-
siszentgyörgyi ISK-val; vasárnap 
11.30 órától a CSM Ploieşti-tel.

Nyerjen belépőt!
Lapunk játékával négy belé-

pőt nyerhet a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapatának so-

ron következő hazai mérkőzésére, 
amelyet március 2-án, pénteken, 
19 órától rendeznek. Az SZKC 
ellenfele a CSU Suceava lesz.

Válaszoljon helyesen a követke-
ző kérdésre: 

Hányadik helyen végzett az 
SZKC a 2010/2011- es idényben?

A megfejtéseket az udvarhely@
hargitanepe.ro e-mail címre várjuk 
csütörtök délután 15 óráig. A nyer-
tesek neveit pénteki lapszámunk-
ban fogjuk közölni, akik majd 
a belépőket a székelyudvarhelyi 
sportcsarnok jegypénztáránál ve-
hetik át személyi igazolványuk fel-
mutatásával.

Csíkszereda – Gyergyószentmiklós döntő lesz az U18-as bajnokságban Fotó: Balázs árpád

Az idei sítájfutó-világkupa 
a múlt heti ukrajnai via-
dala után a kazahsztáni 

Scsucsinszkben folytatódik a hé-
ten. Bár kevés hó és nagy hideg 
van, de a terep, a pályák sokkal 
jobbak, mint Ukrajnában voltak. 
Az első nap legalábbis egy jó, si-
keres versenyt tartottak az orosz 
segítséggel megerősített kazahok. 
Tegnap a sprint próbára került sor, 

amelyen Csúcs Klaus is részt vett, 
a Csíkszeredai VSK sportolója jó 
versenyzéssel a 25. helyen végzett 
az első nap negyven indulóból. 
A sprintben az elsőséget az orosz 
Andrej Grigorjev szerezte meg 
a bol gár Stanimir Belomazsev és 
a norvég Hans Jürgen Kvale előtt. 
A nőknél a kazah Olga Novikova 
nyert a svéd Tove Alexandresson 
és Josefine Engström előtt.

Sítájfutás



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 61. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 305. Napnyugta ma 18.02-
kor, napkelte holnap 6.55-kor. 

Isten éltesse 
Albin és Csanád nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Albin jelentése: fehér, míg 

a germánból eredeztetett ugyanezen név je-
lentése nemes barát. A magyar eredetű Csa-
nád jelentése ismeretlen. 

Március 1-jén történt 
1472. IV. Sixtus pápa elismerte I. Má-

tyás cseh királyságát. 
1869. Dmitrij Mengyelejev orosz tudós 

ismertette az elemek általa felfedezett ún. 
periódusos rendszerét. 

Március 1-jén született 
1812. Augustus Welby Pugin angol épí-

tész, grafikus és építészeti szakíró 
1837. Ion Creangă román író 
1837. Georg Moritz Ebers német író, 

egyiptológus 
1927. Harry Belafonte amerikai szí-

nész, énekes, producer 

Március 1-jén halt meg 
1131. II. Árpád-házi István magyar ki-

rály 
1792. II. Habsburg–Lotharingiai Lipót 

német-római császár, magyar király 
1911. Jacobus Hendricus van’t Hoff 

Nobel-díjas holland kémikus 

Helytörténeti 
évforduló

Harminc éve, 1982. márciusában Nagyvá-
radon elkészül az Ellenpontok című szamizdat 
folyóirat első száma (1981. decemberi dátum-
mal) Ara-Kovács Attila nagyváradi filozófia- 
és Tóth Károly földrajztanár, valamint Szőcs 
Géza kolozsvári költő szerkesztésében.

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetí-
tik a Fidelitas Egyesület mozitermében: ma 
21.30-tól Kylie Minogue 2011-es koncertfilm-
jét, a Harry Potter és a halál ereklyéi című film 
2. részét ma, míg vasárnap 17 órától láthatják. 
Michael Jacksonról holnap, szombaton és va-
sárnap 20 órától vetítenek filmet, a Titánok 
harcát pedig szombaton 16 órától tekinthetik 
meg. A Step up című filmet ma 17, szombaton 
18 órától tűzték műsorra. A Green Lantern 
című filmet vasárnap 13, a Végső állomás című 
filmet pedig holnap 18 órától láthatják a mo-
zirajongók. Az Így neveld a sárkányodat című 
mesefilmet szombaton 13 órától, vasárnap 15 
órától kísérhetik figyelemmel, Sammy nagy 
kalandjait pedig vasárnap 11 órától. 

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

forduja alkalmából a Tóték című tragikomé-
diát mutatja  be a Csíki Játékszín Victor Ioan 
Frunză színrevitelében. A vendégművész ne-
gyedik csíkszeredai rendezésének premierjét 
március 9-én 19 órakor tartják. A hivatalos 
premiert két előbemutató előadás is megelőzi, 
így vasárnap a Prospero-bérletesek, 8-án pedig 
a Tiborc-bérlettel rendelkezők láthatják a pro-
dukciót. A színház minden bérletes előadására 
jegyek is válthatók. 

Kiállítás és könyvbemutató
A székelykeresztúri Molnár István Mú-

zeumban vasárnap 12.30-tól Wagner Péter 
budapesti építész Holttenger – Mezőségi úti-
rajzok 2009–2010 című grafikai kiállításának 
megnyitóját tartják. A tárlatot Szatmári László 
nyitja meg. A kiállítást követően a Kriterion és 
a Művelődés Kiadók új köteteit is bemutatják, 
köztük Szatmári László és Wagner Péter fris-
sen megjelent munkáit. Közreműködnek a 
Pipacsok Táncegyüttes tagjai.

Megemlékezés
Emlékezve az 1948-as márciusi kitelepíté-

sekre, holnap 12 órakor Székelyudvarhelyen, 
az Áldozatok emlékművénél ünnepi megemlé-
kezést tart a Rákóczi Szövetség és a Volt Politi-
kai Foglyok Szövetsége.

Előadás
Hargita Megye Tanácsának támogatásával 

a Hargita Megyei Művészeti Népiskola zon-
gora és hegedű szakos diákjainak  előadását 
tekinthetik ma 17 órától Csíkszeredában, az 
iskola székhelyén (Gál Sándor utca 9. szám).

Hétvégi túrák
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Csíki Szak-

osztálya szombaton az Olt zsögödi részére 
szervez nyomfelismerő túrát. Indulás: szomba-
ton 10 órakor a zsögödi borvízforrástól (egye-
temistáknak az egyetem előteréből 9.15-kor). 
Bővebb információ kérhető a 0751–065345-
ös telefonszámról.

*
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap az Északi-Hargita-hegy-
ségbe szervez túrát, melyre minden ér deklődőt 
szívesen vár. Túraútvonal: Csík szenttamás 
– Csonka-torony temploma – Bükk-patak 
völgye – Cigány-kút – Marosfő. Indulás: va-
sárnap reggel a 8.16-kor induló személyvo-
nattal Csíkszenttamásig. Megjegyzés: a túrán 
csak előzetes beiratkozással lehet részt venni. 
Beiratkozni szombaton este 9 óráig lehet a 
0745–107618-as telefonszámon.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 9–15 óra között 
Csíkrákoson, az 1–41. és a 314–415. szám 
alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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– Mi van fiúk, 
esik az eső?

www.parapista.com 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc – pályázati szelvény 
  március 1.
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 válaszai-
kat beküldhetik naponta vagy összesítve 
március 13-ig a következő változatokban: • 
e-mailben a benedek.eniko@hargitanepe.ro 
címre; • vagy a mellékelt szelvényen a Hargi-
ta Népe Napilap postacímére: 530190 Csík-
szereda, Szentlélek utca 45. szám. A legtöbb 
helyes választ beküldő olvasóink között 
értékes könyvcsomagokat sorsolunk ki. A 

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

Mai kérdések: 
1. 1848. április 25-én a II. székely határ-

őrezred négy százada megtagadta a General 
Commandónak való engedelmességet? Me-
lyik háromszéki településen történt az eset?

2. 1848 május-júniusában a magyar 
kormány megbízásából küldöttség érkezett 
Székelyföldre, hogy az itteni eseményeket, 
a katonaság helyzetét megismerhessék? Kik 
voltak a küldöttség tagjai?

3. Melyik kolozsvári épületben kezdte el 
munkáját Erdély utolsó rendi országgyűlése, 
amely kimondta az uniót is?

Kelet pagodái 
és Nyugat katedrálisai között félúton

Több erdélyi tájegység, Székelyföld, Felső-Marosmente, Kü-
küllőmente, Mezőség meg Kalotaszeg jeles haranglábait, 
fatornyait mutatja be a szerző ebben a kötetben. Az erdélyi 

szakrális faépítészettel foglalkozva Szatmári László a harangot tartó 
és célszerű használatát biztosító műszaki alátámasztó építmény jel-
lemző alkotóelemeit is meghatározhatta és a szerkezeteket tipologi-
zálhatta. A könyv 232 oldal, kemény kötés, ára: 53,50 lej.  

Megvásárolható a Kele Könyv Vár üzletében (Csíkszereda, Pe-
tőfi Sándor utca 20. szám).
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Több helyen havazás, gyenge hófúvás várható. 
Az eleinte erős, több helyen viharos északi, észak-
nyugati szél estétől mérséklődik.

Nem sírok, üvöltök. 48 lejnyi feledékeny-
ség miatt – ők adósságnak nevezték – az 
Electrica 300 plusz 48 lejt kért, hogy újra 
felvillanyozzon. Feszültség sem volt ben-
nem, mégis rögtön kiütötték a biztosítékot. 
Áram, édes áram, ilyen csak egy rémmesé-
ben létezhet, na meg nálunk, ahol cégóri-
ások monopolhelyzetükkel visszaélve – az 
úgynevezett központi szabályozó hatóság 
áldásával – közhely, de igaz, gyakorlatilag 
tényleg azt tehetnek a fogyasztóval, amit 
csak akarnak. Megkérdőjelezhető árképzési 
politikájukon és silány ügyfélorientált cég-
kultúrájukon túl például olyan büntetési 
rendszert állíthatnak fel, mely fogyasztóik 
hátába feledhetetlen emlékként égeti bele a 
„fizess, vagy neked annyi” szlogent, és mely 
– mondanom sem kell – számukra igen-
csak jövedelmező. Nem a büntetéssel van 
bajom, hisz tragikus botlásom megérdem-
li, hanem a bűn és bűnhődés aránytalansá-
gával. Tökéletes piac esetén kezükbe adnám 
a biztosítéktáblájukat, hadd vigyék, és sze-
reljék fel annak a falára, aki váltóáramukra 
gerjed, majd hívnám a versenytársat. De 

nem tehetem. Pedig visszaéltek. Emberi 
mivoltommal, kiszolgáltatottságommal, és 
ezt ők is nagyon jól tudják. Egy olyan cég-
nek, mely kikerülhetetlen, átugorhatatlan, 
kihagyhatatlan, nem kell a reklám vagy a 
brandépítés és arculatápolás, és nincs szük-
sége arra, hogy fogyasztói elégedettek legye-
nek, csak vigyék az árut, majd fizessenek. S 
ha nem, na hát erre is vannak ötleteik. Há-
roméves adat szerint (akkor még 40 és 100 
lej között alakult a visszacsatlakoztatási díj 
összege) évente gyönyörű országunk áram-
szolgáltatói 5-6 millió eurót kasszíroznak 
csak visszakötésekből. 8,5 millió fogyasztó-
ból 4 millió az Electricához tartozik, ahol 
jelentésük szerint minden hónapban több 
tízezer fogyasztónak szerveznek gyertyafé-
nyes estéket. A romantikának ezúttal több 
millió euró a neve, melyhez szerény 300 
oroszlánnal én is hozzájárultam. Ennyiből 
már majdnem szűzen is rákötnének a há-
lózatukra, az Udvarhely esetében igencsak 
beszédes nevű kisfeszültségű váltóáramosra: 
kis, mert gyenge, és váltó, mert vagy van, 
vagy nincs. De ez senkit ne zavarjon! 

Áram, édes áram 
   villanás n Máthé László Ferenc

skandi  kÉszÍtEttE: bENEdEk ENikő
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sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.március1.

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: ..........................................................................
................................................................................................................................................ .
............................................................................................................................................... ..
..............................................................................................................................................

Emberi dominórekord dőlt meg

Emberi dominórekord született az Egye-
sült Államokban: 850-en döntötték el 
egymást – ugyanennyi matraccal „pu-

hítva” hanyatt esésüket.
A világcsúcs New Orleansban dőlt meg. 

Az emberek közé ágymatracokat állítottak, és 
azokra zuhant hanyatt mindenki. A korábbi 
élő dominórekordot Belgium tartotta 550 
fővel, az a csúcs tavaly született.

A New Orleans-i matracok adományként 
különböző helyekre, egyebek közt hajlékta-
lanszállókra kerülnek – adta hírül a The Daily 
Telegraph című brit lap.

fotóalbum

Várunk minden olyan lencsevégre ka-
pott fo tót, amely véle ményük sze rint 
el tér a megszokott lát ványtól, hír   érté-
kű vagy sa játos szemszögből láttat ja 
a világot. Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket 
és a javasolt kép alá írást a benedek.
eniko@har  gitanepe.ro e-mail cím-
re vagy szer kesztőségünk postai cí -
mére (530190 Csíkszereda, Szent  lélek 
utca 45. szám) várjuk. 

*
A fotót Fülöp Attila József készítette 
(2011-es Mesterségek, mesteremberek 
című pályázat). Címe: Az idő aranyfoga.
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1.)
– Jean! Kifutott a tej!
– Lehetetlen, uram, ...  
(poén a rejtvényben)!

2.)
– Jean, mi az a rúzsfolt a 
nyakán?
– ... (poén a rejtvényben)!


