
Végéhez közeledik a beruházás

Fedik az új sportcsarnokot
Tető kerül Székelyudvarhely legújabb tornatermére, a Bányai János Műszaki Kollégium 

igazgatója pedig reméli, augusztusban vagy legkésőbb szeptember elején szalagot vághatnak 
– az új tanévben már ebben a létesítményben sportolhatnak az iskola diákjai, illetve nem utolsó 

sorban a város korszerű sportlétesítménnyel gazdagodik. > 5. oldal
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vagy álomlagzi?

Székely tantárgy 
románoknak

A románok hosszú időn 
keresztűl bizalmatlanul tekin-
tettek erre a régióra. A túlhevült 
nacionalista szólamok, feszültség 
térségeként látták Szé-
kelyföldet. De ez a megíté-
lés szerencsére nagyrészt 
múltidő, és van nyitás a román 
társadalom részéről is felénk.
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 isán istván Csongor

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3493ì
1 amerikai dollár USd 3,2843ì
100 magyar forint hUF 1,5102ì

hatos lottó

ötös lottó

SZerenCSeSZáM: 1930703

Magánjárőrök 
Fenyéden

Péntektől éjszakánként 
háromszemélyes járőr-

szolgálat vigyáz a rendre. 2



A fenyédi lakosok biztonság-
érzetének növelése, valamint 
a bűncselekmények és sza-
bálysértések megelőzése ér-
dekében péntektől háromsze-
mélyes járőrszolgálat vigyáz a 
rendre éjszakánként a község 
területén.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A szerződést már aláírták, 
pénteken megtörtént 
az egyeztetés és az el-

igazítás is, így attól kezdve egy 
háromfős járőrszolgálat vigyázz 
a rendre és a közbiztonságra 
Fenyéden és a községhez tartozó 
Küküllőkeményfalván – tudtuk 
meg Bokor Botond fenyédi pol-
gármestertől.

A téli időszakban este 9-től 
hajnali 5 óráig, nyáron pedig este 
10-től reggel 6-ig találkozhatunk 
Fenyéden az egyenruhás járőrök-
kel. A község önkormányzata 
egy évre kötött szerződést a csík-
szeredai SPH őrző-védő céggel, 

a járőrözés egyelőre gyalogosan 
történik, de a település vezetősége 
már keresi az anyagi források elő-

teremtésének lehetőségét, hogy 
amint lehet, autót is biztosítsanak 
a rendfenntartóknak.

Bár a járőröknek korlátozott a 
hatáskörük, ahol kell és lehet, ma-
guk intézkednek a közbiztonság 

érdekében, más esetben azonnal jel-
zik az illetékes hatóságoknak, ha va-
lahol problémát észlelnek. Emellett 
szerepet vállalnak a község sport- és 
kulturális rendezvényeinek, feszti-
váljainak biztosításában is.

– Udvarhelyszéken Fenyéd 
volt az első község, ahol térfigye-
lő kamerákat szereltek fel, bízom 
benne, hogy ez egy újabb pozitív 
példa, amelyet a többi község is 
követni fog – mondta Bokor Bo-
tond polgármester.

A pénteki egyeztetésen je-
len volt Cătraru Eusebiu fenyédi 
rendőrparancsnok is, aki célsze-
rűnek tartja az ilyen jellegű őrző-
védő szolgálat bevezetését, annak 
ellenére, hogy mint mondja, a 
bűnözés terén Fenyéd viszonylag 
szerencsés eset, a múltban nem 
voltak súlyosabb gondok.

– Jó együttműködést remé-
lek a járőrökkel, s gondolom, a 
fenyédiek megértik, hogy ez a 
kezdeményezés is az ő érdekük-
ben jött létre – nyilatkozta a rend-
őrparancsnok.

közélet

Körkép

Az alapszabályok bemutatása 
után érdemes még néhány do-
logra odafigyelni, ami az év-
szakok váltakozásából adódik. 
Így tehát másképp készülünk 
fel a nyári és ugyancsak más-
képp a téli túrára. Nemcsak 
öltözködésünkre érdemes kel-
lő figyelmet fordítani, hanem 
hátizsákunk tartalmára is, il-
letve az időjárás alakulásáról 
is ajánlott informálódni. 

Elsőként számba vesszük azo-
kat a dolgokat, amelyeknek a mele-
gebb időszakban való gyaloglások 
során hasznát vehetjük. Amikor 
egy nyári vagy akár tavaszi hétvégé-
re kiválasztunk egy túrázásra alkal-
mas helyet, mindenképp érdemes 
az időjárást leellenőrizni. Ez több 
szempontból is fontos. Elsősorban 
ennek függvényében csomago-
lunk. 

Amennyiben meleget vagy 
éppen kánikulát jósolnak, a leg-
fontosabb a vízkészletünk átgon-
dolása, annak függvényében, hogy 
hosszabb vagy rövidebb útszakaszt 
szeretnénk megtenni. Továbbá 
érdemes utánanézni a térképen, 
hogy az adott útvonalon hol ta-
lálhatók források. Amennyiben 
magasabb hegyre készülünk, fi-
gyelnünk kell arra, hogy a gerincen 
nem találunk forrást, így ajánlott 
több órára elegendő folyadékot 
pakolni. Figyelembe kell venni azt 
a tényt is, hogy az erőfeszítések 
következtében az átlagosnál több 
ivóvízre lesz szükségünk. Nagyon 
melegben, mint korábban már em-
lítettük, termoszba érdemes hideg 

vizet tölteni, s így hosszabb ideig 
hűsíthetjük magunkat.

Amennyiben viszont esős időt 
jósolnak, részesítsük előnyben a 
vízhatlan ruhákat. Manapság már 
lehet kapni olyan esőköpenyt, 
ami alá a táskánk is befér. Az ilyen 
típusú köpenyeket poncsónak ne-
vezik. Ez praktikus, mivel számos 
hátizsák nem vízhatlan. Azonban, 
ha viharos időt jeleznek, minden-
képp gondoljuk át a lehetséges ve-
szélyforrásokat, hiszen sok minden 
függhet egy alaposan megfontolt 
utazástól. Abban az esetben, ha 
gerincszakaszt szeretnénk bejárni, 
figyelnünk kell a nyári zivatarok-
ra, amelyek villámlással érkeznek, 
mivel ilyen helyen ennek a veszély-
nek is ki vagyunk téve. Mivel fent 
kevesebb a hely, ahol meghúzód-
hatnánk, ha mégis utolér a vihar, 
ajánlott azokat a tárgyakat, ame-
lyek vonzhatják a villámokat, mint 
például túrabot, minél távolabb el-
helyezni magunktól, illetve a lehe-
tő legkisebb helyre összehúzódni 

Téli túrák tervezésekor min-
denképp úgy kell időzíteni a túra 
hosszát, hogy amennyiben lehet, 
még sötétedés előtt visszaérjünk, 
mivel a hó és a hideg jobban fá-
raszt, így az est leszállta még ne-
hézkesebbé teszi a haladást. Hideg 
időszakban elsődleges szempont 
a meleg öltözet, ami megvéd a 
fagytól. Viszont, ha mégis olyan 
helyzetbe kerülnénk, hogy végtag-
jainkon fagyást észlelünk, azonnal 
dörzsölni, illetve masszírozni kell 
az illető részeket. Így helyreáll a 
vérkeringés. A száraz zoknira is oda 
kell figyelni, mivel a nedves zokni 

miatt könnyebben fennáll a fagyás 
veszélye. Éppen ezért a cserezokni 
soha ne hiányozzon hátizsákunk-
ból. Nemcsak nyáron, hanem télen 
is kerülhetünk viharba, amikor a 
szél okozhat keserű perceket. Eb-
ben az esetben keressünk menedé-
ket, ami lehet egy kisebb barlang 
vagy szikla. Sík terepen is megold-
ható ez a probléma egy rögtönzött 
hókunyhó vagy torlasz építésével. 
Amennyiben ez nem válik be, fúr-
juk bele magunkat legalább 50 cm 
mélyen a hóba, így védettebbek le-
szünk, legalábbis amíg csendesedik 
a vihar. 

Minden évszakban figyel-
nünk kell a táplálkozásra is, hiszen 
fontos a megfelelő energiabevitel. 
Praktikussága miatt a legmegfe-
lelőbb a szendvics, mivel ez akár 
zordabb időben is könnyen elfo-
gyasztható. Emellett magas ener-
giatartalma miatt érdemes csoko-
ládét is csomagolni útjainkra. A 
nagyobb terhelést igénylő túrákra 
energiaszeletet (müzliszelet), illet-
ve szőlőcukrot is pakoljunk, mivel 
kevés helyet foglalnak és ugyan-
csak magas az energiatartalmuk. 
Mindig figyeljünk a praktikus-
ságra, tartsunk magunknál több-
funkciós bicskát, amely az élelem 
elfogyasztása mellett számtalan 
más helyzetben is segítségünkre 
lehet.

Remélem, újból sikerült né-
hány olyan dologra felhívni a 
figyelmet, amely az adott hely-
zetekben bárkinek segítségére 
lehet. 

 Ambrus Helga-Gyöngyvér

eke Túrázás Télen-nyáron
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Háromfős a szolgálat. Éjjelente járőröznek 

Egy évrE kötöttEk szErződést

Magánjárőrök is vigyáznak a rendre Fenyéden

Ne hagyja elveszni jövede-
lemadója 2%-át, fordítsa 
inkább a civil szervezetek 
javára, amelyekkel a Hargi-
ta Népe Udvarhely oldalain 
is megismerkedhet. A szer-
vezetek bemutatóit, ada-
tait várjuk az udvarhely@ 
hargitanepe.ro e-mail címre. 

Harmonia Cordis 
egyesület

A Harmonia Cordis Egye-
sület 2007-ben alakult zenei 
kulturális események szerve-
zése érdekében, leginkább a 
gitárra és klasszikus zenére 
fektetve a hangsúlyt. Az egye-
sület célja: találkozók szerve-
zése, zenei témájú konferen-
ciák, versenyek, országos és 
nemzetközi zenei fesztiválok, 
koncertek, művészkurzusok, 
transzdiszciplináris művésze-
ti események (a zenét egyéb 
művészeti eseményekkel öt-
vözve, például gitárzenét 
tánccal). A fesztiválok kere-
tében számos zenei témájú 
konferencia került megren-
dezésre, mint például: hang-
szerkészítés, barokk zenei 
előadások, a kortárs zenében 
megjelenő újításmódok, té-
mák, amelyek iránt a részt-
vevők érdeklődést mutattak, 
a viták pedig kihívásként 
szerepelnek. Az egyesület 
támogatja a tehetséges fia-
talokat (tizennyolc év alat-

tiak) koncertlehetőségeket 
kínálva nekik egy műkedvelő 
közönség előtt. A gitárfesz-
tivál alkalmával rendezett 
versenyek több korosztályt 
megcéloznak, a nyeremények 
pedig jelentősek (a legna-
gyobb nyeremény egy olasz 
hangszerkészítő gitárja volt, 
melynek értéke 4000 euró). 
Ami a többi rendezvényt il-
leti, az egyesület több olyan 
koncertet szervezett, ame-
lyen híres külföldi művészek 
vettek részt (Gabriel Bianco, 
Pusztai Antal stb.), de szó-
listával fellépő szimfonikus 
koncertek is felcsendültek.

Az egyesület a jelenko-
ri romániai zeneszerzők 
promoválására is hangsúlyt 
fektet (bemutattuk Fazakas 
Áron Stalactite c. vonós ka-
marazenei művét), továbbá 
célunk az is, hogy megfelelő 
környezetet biztosítsunk és 
zenekultúrai képzési teret 
hozzunk létre az érdeklődők 
számára a tapasztalatcserei 
találkozók keretében.

Az egyesület honlapján 
(www.harmoniacordis.org ) 
naprakész információk várják 
az érdeklődőket a klasszikus-
gitár világából. Újabban ren-
dezvényeinket élő adásban 
közvetítjük a fent említett 
honlapon. Ez egy olyan inno-
váció, amely által szélesebb 
réteghez el tudunk jutni.

ron – ro83Btrl02701205f44638xx, 
euro – ro58Btrl02704205f44638xx, 

Banca transilvania sucursala tg mures 

2% székElyUdvArhElyNEk!



Körkép
társadalom

Még ebben a hónapban fel-
avatják az ország legjobban 
felszerelt vízvizsgáló laborató-
riumát Székelyudvarhelyen. A 
székelyudvarhelyi állategész-
ségügyi laboratórium munka-
társai – az új berendezés üze-
meltetői – szerint az Országos 
Állategészségügyi és Élelmi-
szerbiztonsági Hatóság által 
jóváhagyott és támogatott pro-
jekt jól szemlélteti, hogy orszá-
gos szinten is látnak potenciált 
ebben a vidékben. A premier-
nek számító beruházás értéke 
hétszázezer lej.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Március hónap folyamán 
felavatják azt, az orszá-
gos szinten egyedülálló 

székelyudvarhelyi laboratóriu-
mot, amelynek köszönhetően a 
Hargita Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági Ha-
tóság az élen fog járni az üzemek 
által palackozott ásványvizek és 
üdítőitalok vizsgálatában. Az új 
gépeknek köszönhetően vegyi és 
mikrobiológiai szempontból le-
het majd vizsgálni azokat a köz-
fogyasztásra szánt, palackozott 
vizeket, amelyekről az udvarhelyi 
laboratórium munkatársai min-
den kétséget kizáróan meg tudják 
majd állapítani, hogy a vizsgált 
folyadék fogyasztható-e, illetve 
tartalmazza-e azokat a kompo-
nenseket, amelyeket a gyártó hir-
det a csomagoláson. 

– Bár léteznek az országban 
olyan laboratóriumok, amelyek 
vízvizsgálatokat végeznek, azon-
ban egész felszerelés vagy gépsor 
egyelőre csak Székelyudvarhelyen 
lesz – nyilatkozta lapunknak 
Ladó Zsolt, a Hargita Megyei Ál-

lategészségügyi és Élelmiszerbiz-
tonsági Hatóság vezetője.

Elmondása szerint a laborató-
rium ötletét 2010 őszén terjesz-
tették a közvetlenül a miniszter-
elnöki hivatal fennhatósága alá 
tartozó Országos Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági Ha-
tóság elé, és miután annak vezetői 
pozitív elbírálásban részesítették 
a projektet, tavaly elkezdődött a 
hétszázezer lejes beruházás meg-
valósítása.

Igény volt rá
Az igazgató elmondta, jelenleg 

a gépek beszerelésével foglalkoz-
nak és remélhetőleg március kö-
zepén el is indulhat a munka, ez-
zel együtt pedig az akkreditációs 
folyamat. Ugyanakkor közölte, 
azért tartották szükségesnek a 

laboratóriumot, mert a természe-
ti adottságoknak köszönhetően 
Hargita megyében található a 
legtöbb borvízforrás, illetve bor-
víztöltő, és bár ezek a termelőegy-
ségek rendelkeznek üzemi labora-
tóriumokkal, sok vizsgálatot nem 
tudnak elvégezni.

– Nem utolsó szempont, hogy 
idővel a régiót is meghódíthatjuk 
ilyen szempontból, hiszen nem-
csak itt, hanem például Suceava és 
Neamț megyében is palackloznak 
ásványvizet, illetve üdítőt, és nekik 
is meg kell majd vizsgáltatniuk ter-
mékeiket, amit valószínűleg itt tesz-
nek majd meg – véli Ladó Zsolt.

Megtudjuk, hogy az van-e 
benne, amit mondanak
Az új laboratórium legérdeke-

sebb gépei közé tartozik az a be-

rendezés, melynek olyannyira apró 
szűrői vannak, hogy miközben a 
vizsgált folyadékot átengedik rajta, 
azok képesek felfogni a benne talál-
ható baktériumokat, ezáltal majd 
pontosan meg tudják állapítani, 
hogy az adott innivaló szennye-
zett-e vagy sem. – Ugyanakkor, ami 
egyedülállónak minősül, és amiért 
tulajdonképpen az egész pályázat 
beindult, az az ionkromatográf. Ez 
a műszer képes megállapítani, hogy 
a palackon feltüntetett nyomele-
meket tartalmazza-e a vizsgált ital 
– nyilatkozta lapunknak Marosfői 
Levente, a gépeket üzemeltető 
székelyudvarhelyi állategészségügyi 
laboratórium vezetője.

Szakmai elismerés
A laboratóriumnak köszön-

hetően a közfogyasztásra palac-

kozott vizek kötelező vizsgálata 
mellett az időszakos hatósági 
ellenőrzéseket is az udvarhelyi 
labor munkatársai fogják majd 
elvégezni. A laboratórium ve-
zetője elmondta, büszke arra, 
hogy náluk kapott helyet az 
országban egyedülálló, jól fel-
szerelt gépsor.

– Szakmai elismerésként éljük 
meg a laboratórium felszerelésé-
hez kapott támogatást – fogalma-
zott Marosfői, aki szerint a döntés 
jól szemlélteti, hogy a hatóság 
vezetői az udvarhelyi laboratóri-
umban látnak ember és tudáspo-
tenciált.

Külön kiemelte az emberi 
tudást, ugyanis szerinte azt sem 
szabad elfelejteni, hogy ezeket a 
modern gépeket valakinek majd 
használni kell.

Az Ország legjObbAn felszerelt vízvizsgáló lAbOrAtóriumát AvAtják udvArhelyen

Látnak bennünk tudáspotenciált
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A székely termékeket már jó ideje viszik 
a Cora üzletláncba, pontosabban ennek ma-
gyarországi boltjaiba, a forgalom már meg-
haladta a százmillió forintot. Az üzletlánc 
képviselői a hétvégén újra ellátogattak Csík-
szeredába egy termékmustrára. Ami most kü-
lönlegesebbé tette a rendezvényt, az az, hogy a 
romániai Cora képviselői is jelen voltak. Ál-
lítólag őket nagyon nehezen lehetett rávenni, 
hogy eljöjjenek, de a termékmustra után kijelentették, hogy 
tetszett, amit láttak.

A romániai Cora (és általában a romániai üzletlán-
cok) jelenléte egy-egy ilyen termékkiállításon nagyon fon-
tos. Románia a hatodik legnagyobb tagállama az Európai 
Uniónak, és csupán most kezdi felfedezni (újra felfedezni) 
belföldi termékeit. Ebben a folyamatban Hargita megye 
élen jár, főként a termelők támogatása és a helyi termékek-
nek való piackeresésben. Országszerte nő azok száma, akik 
hazai élelmiszert akarnak fogyasztani. 

Sokáig  élt (mára sem halt ki teljesen) az a felfogás, 
hogy a mezőgazdasági munka alacsonyabb rendű. Szere-
pet játszott ebben biztosan az is, hogy aki mezőgazdasá-
gi munkát végzett, annek alacsonyabb volt a jövedelme, 

mint például az iparban vagy szolgáltatásokban dolgozók-
nak. Most azonban lehetőség van arra, hogy változzon a 
felfogás, és becsülete legyen a földművelésnek, állattenyész-
tésnek azáltal, hogy kialakul a kistermelők által előállított 
termékek piaca. 

Romániában is fontossá válik (és trendi is lesz), hogy 
az ember kistermelőktől vásároljon helyi jellegzetes ter-
mékeket, és aki ezt a trendet már az elejétől fogva meg 
tudja lovagolni, az komoly piaci előnyre tehet szert. Ezért 
nagyon fontos, hogy egyelőre legalább egy-két jellegzetes 
termék (nem fontos, hogy feltétlenül élelmiszer legyen az 
első hullámban) felkerüljön a nagyáruházak polcaira is. 
A termelők a megyében kapnak támogatást ahhoz, hogy 
előállítsák a megfelelő termékeket, és arra is kapnak támo-

gatást, hogy ezeket mindenfelé promoválják. 
A románok hosszú időn keresztül bizalmat-

lanul tekintettek erre a régióra. A túlhevült naci-
onalista szólamok, feszültségek térségeként látták 
Székelyföldet. De ez a megítélés szerencsére nagy-
részt múlt idő, és van nyitás a román társadalom 
részéről is felénk. Vagyis már el lehet hozni őket 
ide vakációzni, lassan a kulturális programoktól 
sem fognak elzárkózni. Ugyanakkor magunkat 

is el kell szállítsuk az ajtójukhoz, termékeinket be kell 
juttassuk a román vidékeken működő üzlethálózatokba. 
Minőségi termékeket állítanak elő a székely termelők, ha 
megismerték őket, biztosan sikertörténet következik. Itt 
van a termelőink előtt egy nagy piac, egy nagy lehetőség. 
Kemény munkával, együttműködéssel, megfelelő stratégiá-
val eredetiségünket pénzre lehet fordítani, munkahelyekre, 
jólétre. De minden jövedelmet, jólétet, kényelmet munka, 
fáradság előz meg. Most ennek a kemény munkának az 
ideje van, reméljük, ezt majd a jólét követi.

Székely tantárgy románoknak
                  NÉZŐpoNt n Isán István Csongor

Az van benne, amit mondanak? Udvarhelyen is vizsgálni fogják fotó: balázs attila



> Csillagok születtek Zetelakán. 
Az elvárásokat jóval felülmúlta az első 
alkalommal megszervezett Csillag születik 
Zetelakán amatőr tehetségkutató verseny 
népszerűsége. Szombat este hét órától 
zsúfolásig megtelt érdeklődővel a helyi 
kultúrház, ahol gyerekek és felnőttek nyil-
vánosan is összemérhették tudásukat. Az 
első helyen a tizenegy éves Boros Andrea 
szólóénekes végzett 47 ponttal. 45 ponttal 
második lett a Polgári kisebbségi osztály 
„színtársulat”: négy fiú egy saját színpadi 
művet mutatott be, Komámék a szom-
szédból címmel. A harmadik helyet meg-
osztva Sándor Csaba népdalénekes, illet-

ve Nagy Zsuzsanna szólóénekes szerezte 
meg. Tordai Dénes főszervező elmondta 
lapunknak, mindenkit meglepetésként 
ért a verseny népszerűsége, nem is gondol-
ták volna, hogy ilyen sokan ellátogatnak a 
helyi kultúrházba. – Sokan nehezményez-
ték, hogy a zsűri túlságosan szigorúan 
osztályozta a versenyzőket – bár jogosan 
– annak ellenére, hogy amatőrök számá-
ra rendezett esemény volt. Mivel ilyen jól 
sikerült az első Csillag születik Zetelakán, 
több mint valószínű, jövőre is megszer-
vezzük, akkor már a környező falvakat is 
bevonjuk a versenybe – mondta el Tordai 
Dénes. (A. J.)

> Pub’s Nights Udvarhely! Idén 
háromnaposra nyúlt a közösségi alapítvány 
YouthBank csapata által szervezett Pub’s 
Night Udvarhely rendezvénysorozat. A hét-
végén az érdeklődők figyelemmel követhet-
ték a Dead Smile Zenakart, a YB Star győztes 
énekesét, Pista Mónikát, a különdíjas tízéves 
Sándor Zsombort, Rend Pétert, valamint a 
Face Todayt és a Rock Revolutiont. Ameny-
nyiben a fiatal bankárok a projekt keretében 
elérik az 1500 eurót, akkor az OTP meg-
duplázza az összeget. A begyűlt összegekből 
pályázatokat hirdetnek meg a középiskolá-
sok számára, és természetesen a közösségépí-
tő projekteket részesítik előnyben. 

Szeretet, vendéglátás és házi 
pálinka – az X-Faktor erdélyi 
turné állomásainak erősségei 
ezek – derült ki az RTL Klub 
televízió által szervezett tehet-
ségkutató sztárjainak tegnapi, 
székelyudvarhelyi közönségta-
lálkozóján. A tavalyi találkozó 
épp, hogy nem fulladt botrány-
ba, ezúttal azonban minden 
stimmelt.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A Félsziget szervezőcsapa-
tának, valamint a Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet 

tagszervezeteinek szervezésé-
ben idén február 28. – március 
4. között Erdélybe látogatott az 
X-Faktor második kiadásának 
legjobb nyolc versenyzője, köztük 
a legsikeresebb erdélyi résztvevő-
je, a döntőben harmadik helyen 
végző Baricz Gergő.

Az erdélyi turné tegnap az ud-
varhelyi koncerttel zárult, ame-
lyet a Septimia szabadidőközpont 
konferenciatermében szervezett 
közönségtalálkozó előzött meg. 
Itt néhány tucatnyi szerencsés ra-
jongó testközelből is megnézhet-
te kedvenceit, kérdezhetett, dedi-
káltathatott, sőt közös fotózást is 
igényelhetett tőlük.

A tavalyi X-Faktor turnéjának 
udvarhelyi közönségtalálkozója 
kissé rossz szájízt hagyott a ra-
jongókban, kimerült, nyűgös és 
hisztis „sztárok” fogadták a nagy-
számú érdeklődőt, látszott rajtuk, 
hogy legszívesebben kihagynák az 
egészet. Hasonló hangulat uralko-
dott a tehetségeket elkísérő ma-
gyarországi stáb tagjai között is, 
így a találkozón elég nagy volt a 

fejetlenség. Az eseményt szervező 
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető 
Tanács szinte labdába sem rúgha-
tott, mégis rajtuk csattant az ostor. 
Tanulva az esetből, az UIET idén 
csak bizonyos feltételek mellett 
vállalta a szervezést, s ennek meg 
is lett az eredménye: olajozottan 
működött minden, s az X-faktoros 
tehetségek is felszabadultan és mo-
solyogva állták a kérdések, a dedi-
kálásra, illetve közös fotózásra való 
felkérések ostromát.

Válaszaikból kiderült, hihetet-
len az a rajongás, ami körülveszi 
őket. Itt Erdélyben azonban olyan 
pluszt kapnak szeretetből és ven-
déglátásból, amire egyetlen ma-
gyarországi fellépésen sincs példa. 
S hogy van még valami, ami egye-
di: a felszolgált házi pálinka.

Mező Zoli (Rocktenors) el-
mondta, sztároknak nevezik 
őket, amivel nem egészen értenek 
egyet, Erdélyben mégis annak ér-
zik magukat. Az X-Faktor győzte-
se a lenyűgöző tájakat emelte ki, a 
vendégszeretetet, és sajnálatának 
adott hangot, hogy a turné ilyen 
hamar véget ér. Lil C szerint „esz-
méletlenül jó” itt lenni, és a kö-
zönség is „ennivaló”. Baricz Gergő 
arról az összefogásról beszélt, ami-
ről a Magyarországon tartózkodó 
erdélyiek a verseny ideje alatt ta-
núbizonyságot tettek. Pénz dob-
tak össze, hogy szavazni tudjanak 
kedvencükre, nem ritkán töltött 
káposztával lepték meg Gergőt, 
tudva, hogy a borzonti tehetség-
nek ez a kedvence.

Többen is beszámoltak terve-
ikről, szinte mindegyik x-faktoros 
folytatná a zenélést, pályafutásuk 
következő állomását saját lemez 
kiadásában látják.

Ismét telepített a zeteváraljai 
víztározónál a székelyudvarhe-
lyi Nagy-Küküllő Vadász-Hor-
gász Egyesület. Ezúttal szivár-
ványos pisztrángok kerültek új 
lakóként a tóba. 

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

A székelyudvarhelyi Nagy-
Küküllő Vadász-Hor-
gász Egyesület vezetőitől 

megtudtuk, az elmúlt hónapok-
ban többen érdeklődtek, hogy a 
téli szezonban mikor telepítenek 
szivárványos pisztrángokat. Jó 

tudni, hogy erre nem kerülhet 
sor bármikor, hiszen a kemény tél 
igencsak megnehezíti a telepítést: 
a pisztrángtelep medencéin jégré-
teg képződött, az oda vezető utat 
jókora hótakaró borította. Ko-
rábban is voltak próbálkozások, 
amikor a halakat csak komoly 
erőfeszítések árán tudták kiemel-
ni a medencéből, és a hideg miatt 
azonnal megfagyott a kopoltyú-
juk érhálózata, ezért rövid idő 
alatt el is pusztultak, így szó sem 
lehetett telepítésről. Időközben 
az utat a pisztrángtelepig járható-
vá tették, már nemcsak motoros 
szánnal lehet megközelíteni azt. 
A halfarm munkásainak sikerült 
az egyik medencén léket vágni, 
amelyen keresztül már ki lehetett 
fogni a pisztrángokat, és a hőmér-
séklet sem veszélyeztette a halak 
épségét. Mint a Nagy-Küküllő 
horgászegyesületnek a telepítés-
ben is aktív részt vállaló tagjai 
elmondták, végre minden együtt 
volt ahhoz, hogy biztonságosan 
el lehessen hozni egy szállítmány 
pisztrángot. Az egyesület autója 
néhány önkéntessel és egy ezer li-
teres tartállyal a fedélzetén végre 
útnak indulhatott, és átszállíthat-
ták a halakat új lakóhelyükre. – 
Hogy gördülékenyebben menjen 

a pakolás, ne kelljen a hidegben 
a kifogásukkal eltölteni az időt, a 
pisztrángok már az épületben lévő 
nevelő medencék egyikében vár-
ták sorsuk alakulását. A felpakolás 
gyorsan ment, ám a zeteváraljai 
víztározónál már más volt a hely-
zet. A part igencsak messze került 
attól a ponttól, ameddig az autó-
val lehetett eljutni, így vedrekben 
kellett behordani a tó jegére a ha-
lakat. Haton voltunk a feladatra, 
de így is kellett kapkodnunk a lá-
bunkat a hóban, hogy a halak ne 
szenvedjék meg az utaztatást. Jó 
néhányszor meg kellett tennünk 
a pár száz méteres távot, hogy az 
utolsó példányok is helyükre ke-
rüljenek. A hatvan centis jégen 
keresztül négy lyukat fúrtunk 
egymáshoz közel, amely elegen-
dőnek bizonyult arra, hogy a 
halak a jég alá kerülhessenek – 
tudatták a telepítők, majd azt is 
elmondták, a költöztetés sikere-
sen zajlott. A halak immár a víz-
tározóban várják azokat a hor-
gászokat, akik lékről szeretnék 
kifogni őket. A Nagy-Küküllő 
horgászegyesület vezetői viszont 
felhívják mindenikük figyelmét: 
ne legyenek mértéktelenek, és a 
megengedett négy darabos meny-
nyiséget tartsák tiszteletben.
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Ezúttal jó volt a hangulat
TelepíTeTT a Nagy-KüKüllő Vadász-Horgász egyesüleT

Újabb pisztrángok 
a zeteváraljai víztározóban

Dedikálnak a tehetségek. Jó volt a hangulat fotó: szász csaba
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Fejlesztések Hargita megye hulladékgazdálkodási rendszerében

Jelentős fejlesztések előtt áll Hargita megye hulladékgazdálkodási rendszere, amelyek nagyon pozitívan hat-
nak majd megyénk gazdasági életére és a lakosság foglalkoztatottságára. A Csíkszereda Önkormányzata és Har-
gita Megye Tanácsának tulajdonában lévő Harvíz Rt. a közeljövőben 70 millió euró értékű beruházást végez, 
amely elsősorban Felcsík és Szentegyháza víz- és csatornarendszerének bővítését célozza. A projektet Románia 
Kormánya és az Európai Unió támogatja a Környezetvédelmi Operatív Programból. 

Egy hasonlóan nagy költségvetésű projekt részeként, európai uniós forrásokból fog kiépülni a megyei hulla-
dékgazdálkodási rendszer is, amelynek lebonyolítója Hargita Megye Tanácsa. Ez a projekt széles körű partnerség-
re épít, és több mint 30 millió eurós költségvetéssel gazdálkodik majd.

A projekt támogatásával megépülő gyergyóremetei hulladéktározó mellett három hulladékátrakó üzem, a 
falvakban és városokban szelektív hulladékgyűjtő pontok épülnek, de jelentősen bővül a rendszerben működő 
szolgáltatók által használt eszközpark, továbbá a csíkszentsimoni szelektív hulladékkezelő üzem is. A biológiai-
lag lebomló hulladék kezelése komposztálóegységekben történik majd. Erre a célra húszezer komposztálóegység 
megvásárlását biztosítja a 35 millió eurós költségvetésű projekt, városon a hulladékgyűjtés szelektív gyűjtőpon-
tokban valósulna meg. A projekt tartalmazza a kukák, szállítóeszközök, tömörítők megvásárlását, illetve az átra-
kóállomások építését is. A hulladékot speciális tehergépkocsikkal szállítanák az átrakóállomásra, amelyből kettő 
lesz a megyében – Csíkszeredában, Korondon –, és Gyergyóremetén lesz a központ és a regionális hulladéktározó. 
Innen a válogatott és tömörített hulladékot 40 tonnás konténerekben szállítanák Gyergyóremetére, ahol a sem-
miképpen sem hasznosítható hulladék a tározóba kerül. A projekt a tervezési, illetve a menedzsmenti előkészítés 
szakaszában van.



Pénteken délután megtekin-
tette, leellenőrizte és rendben 
találta az átvételi bizottság 
Homoródszentmárton két is-
kolájában végzett felújítási 
munkálatokat. A szentmártoni 
és szentpáli iskola felújítását 
2007-ben kezdték el, a munká-
latokra több mint egymillió lejt 
költöttek. Az összeg nagyobbik 
részét (600 ezer lejt) a több 
mint négy éve részben leomlott 
szentpáli iskola újraépítésére 
és felújítására fordították.

Sz. Cs.

Szász Enikő, a homoród-
szentmártoni Román 
Viktor Általános Iskola 

igazgatója megjegyezte, hogy 
ez az eredmény közös erővel jö-
hetett létre, kiemelve a megyei 
tanfelügyelőség, a megyei ta-
nács, a prefektúra, a parlamenti 
képviselők és a helyi tanács se-
gítségét. 

– Egy iskolának hiába van 
egy jó tanára, ha a többi gyen-
ge, mert eredményt csak csa-
patmunkával lehet elérni. Így 
sikerült Homoródszentmárton 
két iskoláját is rendbe hozni – 

mondta a pénteki átadáson az 
igazgató, melyen jelen volt An-
tal István RMDSZ-es képvise-
lő, Kerekes Péter polgármester 
és Bondor István nyugalma-
zott főtanfelügyelő. Utóbbiról 
Szász Enikő megjegyezte, hogy 
Homoródszentmárton sokat kö-
szönhet neki.

Bár az iskolák felújítását pén-
teken véglegesen lezárták, apróbb 
szépítési munkálatok még hátra-
vannak, az intézmény vezetősége 
reméli, hogy ezeket a helyi tanács 
és a közbirtokosságok segítségével 
meg tudják oldani.

A Mátka esküvőszervező és 
menyasszonyiruha-kölcsönző 
által életre hívott esküvői kiál-
lítás és vásár immár tizenhét 
éve igyekszik megkönnyíteni az 
esküvőre készülő párok dolgát. 
A Septimia szabadidőközpont 
éttermében szombat délután 
megjelenő mintegy húsz szol-
gáltató, a tucatnyi szórólap, 
katalógus és brosúra segítsé-
gével könnyedén helyben is 
végig tudtuk gondolni a lehe-
tőségeket – és a pénztárcánk 
tűréshatárát.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Tizenhetedik alkalommal 
rendezték meg a divatbe-
mutatóval egybekötött 

esküvői kiállítást és vásárt szom-
baton délután a Septimia szálloda 
éttermében. A széles körben is-
mert rendezvényre a helyi esküvős 
szakma színe-java mellett több 
szomszédos megyéből is érkeztek 
olyan fiatalok, akik eldöntötték, 
még idén fejest ugranak a házas-
életbe. Idén ez már a harmadik 

ilyen jellegű rendezvény Udvarhe-
lyen, ami nem véletlen, hisz mint 
kiderült, az év első két-három hó-
napja a párkapcsolatok létesítésé-
nek és a lánykérések időszaka. 

– Egy pár életében az esküvő 
egyedi és megismételhetetlen ese-
mény, megszervezése kapcsolat-
próbáló feladat – mondta Both 

Emese, a Mátka esküvőszervező 
és menyasszonyiruha-kölcsönző 
vezetője.

Az est házigazdája szerint az 
egyre szerteágazóbb igények és 
elképzelések folyamatos megúju-
lásra kényszerítik a növekvő kíná-
latot, így nem csoda, hogy a bőség 
zavarában elveszik az ember, és az 

egynapos eseményt akár több hó-
napos szervezés előzi meg.

A vásár célja a kezdetektől 
fogva változatlan: hosszú utána-
járás helyett a teljes esküvő meg-
szervezhető legyen ezen a napon. 
A szombaton megjelent mintegy 
húsz szolgáltató igyekezett erre 
minden lehetőséget biztosíta-
ni. A szervezők mindenesetre 
kitettek magukért, a Septimia 
szálloda pompásan feldíszített és 
zsúfolásig telt éttermében az em-
bernek az volt az érzése, mintha 
az év lagziján lenne. A jelenlévő 
vőfélyek alaposan megdolgoz-
tak, hogy a teremben uralkodó, 
inkább üzleti megbeszélésekre 
jellemző, visszafogott hangulat 
feloldják. Feladatuk nem volt 
egyszerű, a jelenlévők nem mu-
lató, hanem üzletkötési szán-
dékkal érkeztek: a szolgáltatók 
potenciális ügyfeleket kerestek, 
az ifjú párok pedig meg akarják 
találni a számukra megfelelő ru-
hát, gyűrűt, helyszínt, fotóst, fil-
mest és zenekart. Tény, hogy aki 
már itt tudott dönteni a szolgál-
tatások között, komoly kedvez-

ményben részesült, ugyanak-
kor személyes tapasztalatokkal 
gazdagodhatott és díjmentesen 
szakmai tanácsokat is kapott 
esküvői témákban jártas, profi 
szakemberektől.

Both Emese elmondta, hogy 
a csomagajánlatoknál figyelem-
be veszik a házasulandók anyagi 
lehetőségeit is, lehet igényelni 
szerényebb (de nem szegényes!) 
esküvő szervezését, ami lehető-
séget nyújt arra, hogy ezreket 
megspóroljunk, ha viszont a pénz 
nem kérdés, akkor a határ a csil-
lagos ég. A jegygyűrűvel kezdve, 
a névre szóló szalvétákon, élővi-
rág-díszítésen, a sajátos igények 
szerint elkészített menyasszonyi 
tortán át, az egzotikus helyekre 
szóló nászútig mindent előre meg 
lehet szervezni.

Az elmúlt években, évtizedek-
ben igencsak megváltoztak az igé-
nyek, egy dolog azonban maradt a 
régi: a lakodalmak fénypontja to-
vábbra is a menyasszony, így nem 
véletlen, hogy a szombati vásáron 
a menyasszonyi ruhák bemutatója 
aratta a legnagyobb sikert.

Tető kerül Székelyudvarhely 
legújabb tornatermére, a Bá-
nyai János Műszaki Kollégi-
um igazgatója pedig reméli, 
augusztusban vagy legkésőbb 
szeptember elején szalagot 
vághatnak – az új tanévben 
már ebben a létesítményben 
sportolhatnak az iskola diákjai, 
illetve nem utolsó sorban a vá-
ros korszerű sportlétesítmény-
nyel gazdagodik. 

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

Végre tető kerül a Bányai 
János Műszaki Kollé-
gium udvarán épülő új 

tornateremre. Mint ismeretes, 
legutóbb a munkálatokat a rossz 
tervek késleltették. Szakács Paál 
István, az intézmény igazgatója 
jelentette, nem volt kellőképpen 
elkészítve az épület tetőszerke-
zetének terve, időközben viszont 
kijavították ez, így a napokban 
már ráillesztették a tetőszerkeze-
tet a teremre.

– Augusztus végén, szeptem-
ber elején avatót tarthatunk, a kö-
vetkező tanévet már itt kezdhet-
jük – tudatta Szakács Paál István, 
aki megelégedéssel veszi tudomá-
sul, hogy évek hosszú „harcát” kö-
vetően eljutottak idáig.

Bonyodalmak azért most is 
vannak. Például a munkálatok 
során kiderült, hogy az eredeti 
tervben szereplő teremborító 
anyag nem a legmegfelelőbb. 

Mint az igazgató elmondta, a 
tervekben olyan műanyag padló 
szerepelt, amely közel sem ne-
vezhető ízületbarátnak, ezért a 
kivitelező kérte az építtető Or-
szágos Befektetési Társaságot 
(CNI), hogy helyettesíthessék 
azt fapadlózattal, amelyet itt 
helyben, a városban készítene el 
egy szakvállalkozás. Ugyanak-
kor – mint már korábban írtuk 
– továbbra is gondot jelent az új 
sportterem bútorzatához szük-
séges pénz előteremtése: erre a 
célra az iskola 418 ezer lejt kért 
a várostól, és a település költ-

ségvetésének elfogadásakor csak 
208 ezer lejt különítettek el. 

– Ez arra elég, hogy bevezessük 
a tornaterembe a gázt, hisz új gáz-
hálózatot kell, hogy kialakítsanak, 
illetve még néhány alapvető dol-
got tudunk megvásárolni, például 
a kézilabdakapukat, az öltözők 
szekrényeit, illetve a 150 fős lelátó 
székeit. Nem jut viszont pénz ered-
ményjelző táblára, leereszthető 
kosárpalánkokra, vagy hangosító 
berendezésre, de reméljük, költ-
ségvetés-kiegészítéskor még ka-
punk pénzt – fejezte ki reményét 
Szakács Paál István igazgató. 

Megújultak 
a homoródszentmártoni iskolák

Még Mindig A MenyASSzony A fényponT

Szerény lakodalom vagy álomlagzi?

VégéHez KözelediK A BeruHázáS

Fedik az új sportcsarnokot 
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Esküvőiruha-bemutató. Nagy volt a sikere fotó: digit studio

aktuális

Körkép

Hibaigazítás

A pénteki Bögözi segítség a Vrancea megyeieknek című cikkünk-
ben hibásan jelent meg Tóásó László székelydobói tanácsos neve. Az 
érintettől elnézést kérünk.

Szalagavatást remélnek. Még idén fotó: balázs attila



Országos szinten Hargita megyé-
ben a legnagyobb a fogyasztó-
védelem által kirótt büntetések 
befizetésének aránya.  A legtöbb 
panasz Csíkszeredából érkezik 
a megyei fogyasztóvédelmi fel-
ügyelőséghez.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Az elmúlt év során 1824 el-
lenőrzést hajtott végre a 
Hargita Megyei Fogyasz-

tóvédelmi Felügyelőség, 1177 
büntető jegyzőkönyvet állított ki, 
valamint 551 alkalommal rótt ki 
pénzbírságot, amelynek összértéke 
1 450 400 lej. Ebből az operatívan 
behajtott pénzbírságok értéke 270 
800 lej – tudtuk meg Kolcsár Bé-
lától. A megyei fogyasztóvédelmi 
felügyelőség vezetője közölte, azért 
van ekkora eltérés a kirótt, illetve 
behajtott összegek között, mert 

azonnali befizetés esetén jóval keve-
sebb a befizetendő összeg. 

– Más hatóságokkal – például 
a pénzügyőrséggel, az állategész-
ségügyi igazgatósággal és a rend-
őrséggel – közös ellenőrzésünk 44 
alkalommal volt. Összesen 28 517 
lej értékben vontunk ki termékeket 

véglegesen a forgalomból és 526 
panaszt vizsgáltunk ki. A kirótt 
büntetéseket a megyében mintegy 
98 százalékban befizették a megbír-
ságolt cégek, vállalkozások, üzletek. 
Elmondható, hogy a reklamációk 
terén Csíkszereda jár az élen. A 
leggyakoribb rendellenesség, ame-

lyért bírságot róttunk ki, a lejárt 
szavatosságú termékek forgalma-
zása, a nem megfelelő informálás, 
valamint a termékek árának hibás 
feltüntetése volt – tájékoztatott 
Kolcsár. A 2011-es év nagyobb el-
lenőrzései között 34 szépségszalon-
ból 28-ban, 31 kozmetikai termé-
keket forgalmazó cégből 28-ban, a 
tejtermékek forgalmazása kapcsán 
35 megvizsgált cégből 28 esetben, 
virágok és dísznövények forgalma-
zásánál 25-ből 23 esetben találtak 
rendellenességeket a fogyasztóvé-
delem munkatársai. Az elmúlt hús-
véti ellenőrzés során 65 megvizsgált 
cégből 35-ben, míg karácsony előtt 
40 cégből 34-ben találkoztak rend-
ellenességekkel. 

Kolcsár emlékeztetett arra 
is: négy, fogyasztóvédelmi szem-
pontból jelentős jogszabály mó-
dosult a tavaly, mint a kenyér net-
tó tömegének 100 grammonkénti 

növelése, a pénzügyi intézetekre, 
illetve bankokra vonatkozóan az 
alapvető információk feltünteté-
sének szabályozása, a drágakövek 
és bizsuk új árfolyamban történő 
bevizsgálása, emellett pedig az 
önkioltós cigaretta forgalmazásá-
nak bevezetése számít újításnak. 

– Jelentős a visszaélések száma a 
telefonos szerződésajánlatok esetén 
is, amelyet a távolsági szerződések-
ről szóló 2000/130-as kormányren-
delet szabályoz. Ennek értelmében 
a telefonhívást követően írásban 
vagy más adathordozón az érintett-
nek meg kell kapnia a szerződést, 
amelyet következmények nélkül 10 
napon belül lehet egyoldalúan fel-
bontani. Ha nem biztosak abban, 
hogy a szerződés feltételeit meg-
értették, vagy kétségeik vannak, 
akkor inkább kerüljék a szerződés-
kötés ezen formáját – tanácsolta az 
igazgató.
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Magyarországon Megduplázódott, roMániában látványosan nőhet a Márkanév forgalMa 

Új piacot biztosít a Cora
Székelytermék-mustrát szerve-
zett Hargita Megye Tanácsa a 
Cora üzletlánc magyarországi 
képviselői számára, amelyen 
több mint 30 székelyföldi terme-
lő mutathatta be – forgalmazási 
szerződés reményében – termé-
keit az üzletlánc képviselőinek. 
a csíkszeredai megyeházán 
pénteken tartott bemutatón a 
magyarországi mellett a romá-
niai Cora is képviseltette magát. 
ezzel új piac nyílhat a székely 
termékek előtt, hiszen így az ex-
portengedéllyel nem rendelkező 
vállalkozók termékeinek is van 
esélyük a hipermarketekbe be-
kerülni – a magyarországi Cora 
helyett a romániaiba.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Hargita megyéből har-
minceg y,  Kovászna 
me gyéből három, míg 

Ma ros megyéből négy vállalkozó 
mutatta be termékeit azon a ter-
mékmustrán, amelyet a Cora üz-
letlánc magyarországi képviselői 
számára szerveztek. A termelők 
annak reményében sorakoztat-
ták fel termékeiket, hogy azokat 
beválogatják majd a Cora Szé-
kely Hetek című rendezvényére: 
ugyanis miután tavaly megdup-
lázódott a márkanév forgalma a 
magyarországi Cora üzletlánc-
ban, a Magyar Hipermarket Kft. 
idén is folytatni kívánja a két éve 
egyre nagyobb sikerrel megszer-
vezett rendezvényét.

A termékmustrán székely 
töltött káposztán, húskészítmé-
nyeken, házi kenyéren, szörpö-
kön, mézeken és sajtokon kívül 

a kézművestermékek is helyet 
kaptak. Az üzletlánc képviselői 
szemügyre vették a felhozatalt 
azzal az ígérettel, hogy a legjob-
bak számára megfelelő piacot 
biztosítanak a későbbiekben. A 
most kiválasztott termékeket a 
májusra tervezett Székely Hetek 
alkalmával mutatják be, és az ott 
megmutatkozó kereslet alapján 
köt a Cora hosszabb időtartam-
ra szóló szerződéseket a terme-
lőkkel. 

A magyarországi sikert lát-
va, idén a romániai üzletlánc 
is képviseltette magát a sorban 
harmadjára megtartott ter mék-
bemutatón: Florentina Kanak 
frissáru-beszerző, Liana Ciolcan 

tartósélelmiszer-beszerző és An-
da Sandu háztartásitermék-be-
szerző látogatott Csíkszeredá-
ba, hogy válogasson a kiállított 
portékákból. Ezzel fontos új piac 
nyílhat a székely termékek előtt, 
hiszen így az exportengedély-
lyel nem rendelkező vállalkozók 
áruinak is van esélyük a hiper-
marketekbe bekerülni – a Cora 
magyarországi üzletei helyett a 
romániai boltokba.

Elégedettek 
a székely termékekkel
„Eddig jó eladásaink voltak 

a nem élelmiszer jellegű székely 
termékek esetében, ami miatt szé-
lesíteni szeretnénk a kínálatun-

kat” – mondta el Anca Sandu, a 
Cora egyik romániai beszerzője, 
hozzátéve, nagyon tetszik nekik a 
felhozatal, és reméli, hogy minél 
több megfelelő terméket találnak 
majd a kínálatban, amit később 
értékesíteni lehet az üzletlánc 
polcain.

„Az egyik vásárt követően 
kezdtük forgalmazni az akkor 
kiválasztott székely termékeket, 
Dél-Pesten, a Cora üzletlánc lo-
gisztikai központjának környé-
kén, ahonnan lassanként a többi 
üzletbe is eljutottak. Az eddigi 
tapasztalatok nagyon pozitívak, 
hiszen a tavalyi év folyamán meg-
duplázódott a Cora üzletláncban 
a székely termékek forgalma, és 
túllépte a 100 millió forintot. 
Legfőképpen a hagyományos 
élel miszerek, emellett pedig a 
kézművestermékek népszerű-
sége nagy” – közölte lapunkkal  
Christian Beck, a Cora Magyar-
ország marketingigazgatója. Ki-
fejtette, szeretnének piacot bizto-
sítani a keresett székely termékek 
számára, főként azoknak a ter-
melőknek, akiknek nincs szer-
ződésük magyarországi import-
cégekkel, így vagy a kamionos 
szállítást választják, vagy pedig 
más termelő révén juttatják el ter-
mékeiket a Corához. Beck szerint 
meghatározó a termék tetszési in-
dexe mellett az is, hogy megfelelő 
csomagolással és mennyiségben 
jussanak el azok a Cora üzletlánc 
polcaira. 

komoly lehetőség 
az értékesítésre
A termékmustra fontosságát 

hangsúlyozta Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának el-
nöke, aki kijelentette: komoly 
lehetőség nyílik a romániai pi-
acon is a székely termékek érté-
kesítésére. A bukaresti IndAgra 
vásáron pozitív tapasztalatokat 
szereztek, ezért sikerre számíta-
nak belföldön is, fejezte ki re-
ményét a tanácselnök. Borboly 
ugyanakkor megköszönte a ma-
gyarországi Cora képviselőinek, 
amiért a székely termékek első 
és legjelentősebb külföldi part-
nereként hittek ezekben az áru-
cikkekben, és évek óta komoly 
értékesítési felületet biztosíta-
nak számukra.

„Ha egy erős üzletlánc áll 
a termékeink mögött, annak 
az egész térség lesz a nyertese. 
Szeretnénk minél több helyre 
eljuttatni a székely termékeket, 
hogy a most kimaradó vállal-
kozók is piachoz juthassanak. 
Ezért szervezünk hagyományos 
havi vásárokat Csíkszeredában, 
hamarosan Székelyudvarhelyen 
is, és székely termékeket árusító 
bolthálózat létrehozását is tá-
mogatjuk” – közölte a megyeita-
nács-elnök. Ismételten felhívta a 
figyelmet az áruk minőségének 
fontosságára – a Cora képvise-
lői egyébként ebben a kérdés-
ben azt nyilatkozták: folyama-
tosan ellenőrzik az üzletekben 
árusított élelmiszereket, és ed-
dig semmilyen rendellenességet 
nem találtak. „Nagyon oda kell 
figyelni, hogy kifogástalan mi-
nőségű árucikkek kerüljenek a 
polcokra, hiszen egyetlen nem 
megfelelő termék is rossz fényt 
vetne az egész népszerűsítő ak-
cióra” – jelentette ki Borboly.

Kóstoló. Kül- és belföldre viszik a székely ízeket fotó: balázs árpád

A reklamációk terén Csíkszereda áll az élen fotó: balázs attila

éves Mérleget vontak a fogyasztóvédeleMnél

Sok a telefonos átverés
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hirdetés

2013-tól jelentősen csökkentik 
a Romániában árusítható vegy-
szerek fajtáit, de az uniós ren-
delkezés miatt az erősebbeket is 
egyre gyengébbekkel váltják fel 
– hangzott el a tápanyag-utánpót-
lás kérdéséről pénteken tartott 
csíkszépvízi találkozón.

d. L.

A talajelőkészítés és a táp-
anyag-utánpótlás szere-
péről hallhattak pénteken 

termékbemutatóval egybekötött 
előadást a csíkszépvízi gazdák. 
Zsigmond Endre, a vetőmagot, 
tápanyag- és növényvédő szereket 
forgalmazó SumiAgro Románia 
cég Erdély térségi képviselője be-
szélt termékeikről, illetve vála-
szolt a gazdák kérdéseire. A szak-
ember fontosnak tartotta, hogy a 
gazdák – főként a burgonyatermesz-

tők – a régóta használt növényvédő 
szerek mellett új készítményekkel is 
megismerkedjenek, mivel az Unió 
szigorítása nyomán 2013-tól jelen-
tősen csökken az engedélyezett nö-
vényvédő szerek száma. A szakember 
elmondta, e folyamathoz igazodva 
az engedélyezésre kerülő szerek – a 
környezeti hatás csökkentése érdeké-
ben – az egyre gyengébb hatásfokú 
vegyszerek irányába haladnak.

A helyi és megyei mezőgaz-
dasági szakemberek ugyanakkor a 
vegyszerezés mellett a hagyományos 
tápanyag-utánpótlási eljárásokra is 
emlékeztették a gazdákat. Ferencz 
Tibor, Szépvíz polgármestere, gya-
korlott gazdálkodó a természetes 
trágya fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet. Bár elismerte, hogy a nem 
kellőképpen érlelt istállótrágyával 
együtt gyomnövények is kikerülhet-
nek a szántóföldekre, de mint fogal-

mazott, megéri a fáradtságot, mivel 
a természetes trágya átlagban tíz 
tonnával „taszítja meg” az éves bur-
gonyatermést, jelentősen csökkentve 
másrészről a kiegészítőként, e fölött 
megkövetelt műtrágyamennyiséget.

A természetes tápanyag-után-
pótlási eljárások mellett érvelt 
Török Jenő, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság vezetője is, aki szépvízi 
gazdálkodóként is a zöldtrágyázás 
előnyeiről beszélt. Utóbbira – el-
mondása szerint – a gabona után 
másodvetésként földbe kerülő repce, 
facélia vagy mustármag is alkalmas, 
amit a földbe szántva – a következő 
vetéskultúra számára – rendkívül 
értékes tápanyagforrást jelent. A 
szakember szót emelt a tarlóégetés 
ellen is, amivel ugyancsak értékes 
tápanyag-utánpótlási forrástól fosz-
szuk meg a talajt.

Több kilométer hosszú sípálya, 
illetve a hozzá tartozó 3200 
méter hosszú felvonórendszer 
kiépítését fontolgatja az Ivó és 
Madarasi-Hargita közötti terüle-
tein a zetelaki közbirtokosság. A 
tervvel az Ivó-völgyi turistafor-
galmat is felpezsdítenék.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Közel három kilométeres sí-
pálya építését fontolgatja 
a zetelaki közbirtokosság 

– derült ki a téma kapcsán tartott 
pénteki egyeztetőn. A zetelaki 
RMDSZ kezdeményezésére a he-
lyi önkormányzat tanácstermébe 
összehívott tanácskozáson Ferencz 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
munkatársa digitális térképeken 
az Ivó és a Madarasi-Hargita üdü-
lőtelep közötti terep domborzati 
viszonyait mutatta be, részletesen 
elemezve a pálya kialakítására al-
kalmas pontokat. A fejlesztési el-
képzelés részeként ugyanakkor az 
Ivó és a Madarasi-Hargita közötti 
mintegy 8 kilométeres, 700 méte-
res szintkülönbségű utat is jelen-
tősen rövidítenék. Elhangzott, az 
új, rövidített nyomvonalú út – az 
Ivó-pataka mentén húzódó erdei 
kitermelőútra alapozva – mintegy 
3,5 kilométeres lenne, amely egy 
hozzávetőleg másfél hektáron elte-
rülő parkolóhoz vezetne. Onnan 
a turisták számára egy 3200 méter 
hosszú, 580 méteres szintkülönb-
séget áthidaló székes felvonórend-
szerrel biztosítanák a tetőre való 
kijutást. A cél így többes: hisz nem-
csak az üdülőtelep könnyebb meg-
közelíthetőségét, a zetelaki, ivói 

panziók és szállásadók turisztikai 
potenciáljának jobb kihasználását, 
hanem az „autómentes” kijárás ré-
vén a Madarasi-Hargita gépkocsi-
forgalomtól való tehermentesítését 
is egyaránt szolgálná – vélik a pro-
jekt kezdeményezői. Ferencz Csaba 
szerint az Ivó-pataka és az üdülőte-
lep közötti domborzati adottságok 
változatos karakterű pályarendszer 
kiépítését teszik lehetővé. Így a tel-
jes mértékben a zetelaki közbirto-
kosság területére tervezett sípálya 
előbb ezer méter hosszan 20 és 28 
százalék közötti lejtésű szakasszal 
indulna, majd a 900 méter hosszú 
lankás részt követően egy 1300 mé-

ter hosszú, 13-18 százalékos lejtésű 
harmadik szakasszal folytatódna. 
Ferencz Csaba és a helyi közbirto-
kosság szakemberei ugyanakkor a 
pénteki egyeztetést követően hely-
színi terepszemlére indultak, így a 
látottak függvényében kezdődhet a 
tervezés következő – a költségelem-
zésre és megvalósíthatóságra vonat-
kozó – szakasza.

A megbeszélésen részt vevő An-
tal István parlamenti képviselő úgy 
látja, a projektet két fázisban kell 
megvalósítani. Meglátása szerint 
a térségből a Madarasi-Hargitára 
igyekvő turisták számára új megkö-
zelíthetőségi lehetőséget nyújtva, 

elsőként a felvonórendszert kell ki-
építeni, utána kerülhetne sor a tény-
eleges sípálya-építési munkálatokra. 
„Mindenki közös érdeke, hogy a 
Hargita-hegység európai szintű sí-
paradicsommá változzon” – fogal-
mazott Antal, ezért az adottságok 
jobb és hatékonyabb kihasználása 
érdekében partnerségre kérte a 
Madarasi-Hargita – mint turiszti-
kai csomag – értékesítésében érde-
kelt helyi önkormányzati, közbirto-
kossági és panziótulajdonosi, vállal-
kozói feleket, ide sorolva a zetelaki 
mellett a térség fejlesztésében érin-
tett szentegyházi és csíkmadarasi 
partnereket is.

FelvonóvAl köTnék össze IvóT A MAdARAsI-HARgITávAl

Sípályaépítésen gondolkozik 
a zetelaki közbirtokosság

2013-Tól csökken Az engedélyezeTT peRMeTezőszeRek száMA

Szigorodó növényvédelem

A terep adottságait vizsgálják a tervezett pálya nyomvonalán. Partnereket keresnek fotó: domján levente

társadalom

Körkép
közvITán A TAnTeRv

Két hétig 
mondhatunk 

véleményt 
Az oktatási minisztérium hon-
lapján közzétették az iskola-
előkészítő osztályok számára 
készített tantervet, amely ré-
sze az elemi osztályok első há-
rom éve számára kidolgozott 
kerettantervnek. Az érintettek 
két héten át véleményt nyil-
váníthatnak és javaslatokat 
tehetnek.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Kilenc tantárg y tantervé-
nek tervezetét tartal-
mazza az a csomag , 

amelyet az oktatási minisztéri-
um szerdán tett közzé honlap-
ján. A román nyelvű kommu-
nikáció, társadalmi nevelés, 
vallás, matematika és környe-
zetismeret, zene és mozgás, 
információs és kommunikáci-
ós technológiák, testnevelés, 
személyes fejlődés, valamint 
képzőművészet és kézimunka 
elnevezésű tantárg yak szere-
pelnek az iskolaelőkészítő osz-
tályok programjában. 

Tegnaptól két héten át le-
het javaslatokat tenni a tan-
tervek módosítására, illetve 
véleményt lehet nyilvánítani 
a tantervekkel kapcsolato-
san a következő e-mail címen: 
clasapregatitoare@medu.edu.
ro vagy levélben az oktatási mi-
nisztérium címén: MECTS str. 
General Berthelot nr. 28-30, 
Bucureşti, sector 1, irányító-
szám: 010168.

A tantervek tanulmányoz-
hatók és letölthetők az oktatási 
minisztérium honlapján (www.
edu.ro) a legutóbbi dokumentu-
mok menüsorból.



Hargita megyében idén tizen-
nyolcadik alkalommal szervez-
ték meg a Zrínyi Ilona Mate-
matikaversenyt. A díjazással 
egybekötött eredményhirdetést 
pénteken tartották a csíksze-
redai Segítő Mária Gimnázium 
dísztermében.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A Hargita megyei pedagó-
gusok és diákok 1995-
ben kapcsolódtak be az 

1990-ben Kecskeméten elindított, 
elsősorban a kreatív gondolkodást 
igénylő Zrínyi Ilona Matemati-

kaversenybe. Idén megyénkből 
56 iskola 2546 tanulója nevezett 
be a versenybe, amelyet tizen-
két központban bonyolítottak 
le: Székelyudvarhelyen a Tamási 
Áron Gimnáziumban és a Tom-
pa László Általános Iskolában, a 
szentegyházi Mártonffy János Ál-
talános Iskolában, Csíkszeredában 
a Nagy Imre Általános Iskolában 
és a Székely Károly Szakközépis-
kolában, a csíkszentmártoni Tivai 
Nagy Imre Szakközépiskolában, 
Madarason a Kiss Ferenc Általános 
Iskolában,  Gyergyószentmiklóson 
a Kós Károly Általános Iskolában, 
Gyergyóalfaluban a Sövér Elek 

Szakközépiskolában, Gyergyó re-
me tén a Fráter György Általános 
Iskolában, valamint a maroshévízi 
Kemény János Gimnáziumban. 

Idén 409 harmadikos, 405 ne-
gyedikes, 447 ötödikes, 445 hato-
dikos, 474 hetedikes és 366 nyol-
cadikos tanuló igyekezett minél na-
gyobb pontszámot elérni a feladat-
megoldással. A Kárpát-medencei 
döntőre való bejutók számát évfo-
lyamonként a résztvevők száma is 
befolyásolta. A kecskeméti döntőn 
Hargita megyét a következő diá-
kok képviselik: harmadik osztály – 
Deancea Daniel (Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Gimná-

zium, Székelyudvarhely), Nagy 
Mátyás (Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola, Csíkszereda), 
Or bán Botond (Vaskertes Általá-
nos Iskola, Gyegyószentmiklós); 
negyedik osztály – Cseke Ta-
más István és Török Andrea 
(Beth len Gábor Általános Iskola, 
Szé kely udvarhely), György Viktor 
(Pe tőfi Sándor Általános Iskola, 
Csík szereda); ötödik osztály – Pe-
lok Balázs (Baczkamadarasi Kis 
Ger gely Református Gimnázium, 
Székelyudvarhely), Péter István (Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola, Csík-
szereda), Rancz Máté (Nagy Imre 
Általános Iskola, Csíkszereda), 

Vass Zoltán (Orbán Balázs Gim-
názium, Székelykeresztúr); hato-
dik osztály – Biró Boglárka (Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Csíkszere-
da), Petres Sára (Kiss Ferenc Álta-
lános Iskola, Csíkmadaras), Sándor 
József (Tamási Áron Gimnázium, 
Székelyudvarhely); hetedik osztály 
– Baja Zsolt (Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Gimnázium, 
Székelyudvarhely), Dorgó András 
és Egri Szabolcs (Nagy Imre Álta-
lános Iskola, Csíkszereda); nyolca-
dik osztály – Burus Endre (Nagy 
Imre Általános Iskola, Csíkszere-
da), Papp Andrea Kinga (Márton 
Áron Gimnázium, Csíkszereda).

8. oldal |  2012. március 5., hétfőhargitanépe Körkép
társadalom

Zrínyi Ilona Matematikaverseny: 18 döntős a megyéből

hirdeTÉs

hirdeTÉs

Több mint hétezer látogatója volt péntek–vasárnap kö-
zött az Expo 2012 kisállat-kiállításnak, amelyet a csíkszeredai Hob-
by Kisállattenyésztők Egyesülete szervezett meg a Szakszervezetek 
Művelődési Házában. „Több külföldi látogatónk volt, emellett pedig 
szép számban tekintették meg a 720 kiállított állatunkat óvodás, isko-
lás csoportok is. A kiállítás részeként zajló versenyen sok galambunk, 
szárnyasunk és nyulunk nyert bajnoki címet. Úgy látjuk, Csíkszeredá-
ban és környékén van érdeklődés a kisállattenyésztés és -tartás iránt” 
– számolt be lapunknak Aczél Lajos, a kisállattenyésztők egyesületé-
nek elnöke. Vasárnap kisállatvásárt tartottak, amelyen több mint 60 
tenyésztőtől vásárolhattak az érdeklődők. fotó: balázs árpád 
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hirdetés

Egészség mézaromával.
Az Apifito, a világ egyik legnagyobb ter-

mészetgyógyászati termékeket előállító cége. 
Tevékenysége, elsődleges jelentőségű célkitű-
zése újabb és újabb készítmények gyártásba 
vétele. Ennek érdekében hozták létre a kutatási 
részleget, amely keretében 
különböző tudományágak 
szakértői fejtik ki tevékeny-
ségüket. Ugyanakkor szo-
rosan együttműködnek 
élvonalbeli tu dományos 
kutatóintézetekkel, ame-
lyek elvégzik a készítmé-
nyek megelőző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a romániai pi-
acon a cég alaptermékével, a 
Promioddal vagyunk jelen, 
amely tartalmazza a méz és  
összetevőinek összes tulaj-
donságát. A Promiodot 
nyolc évvel ezelőtt dolgoz-
ták ki orosz tudósok. Az 
étrend-kiegészítő Promiod 
az Ukrajna fővárosában, 
Kijevben lévő cég terméke, 
amely az oroszországi Permi város szakértői 
által kidolgozott különleges technológiáknak 
megfelelően készül, az Európai Unió összes 
országa számára.

Az összes alkotóelemet az Ural-hegy-
ségben gyűjtik be, nevezetesen a mézet 

(amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot), 
propoliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat (Hip-
pophae rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus 
virginiana) és tökmagolajat (Cucurbita pepo). 
Ezen alkotóelemek közül mindegyiknek 
többféle jótékony hatása van a szervezetre, de 

összekombináltan,  az orosz 
tudósok által kidolgozott 
különleges képletnek meg-
felelően, a Promiodnak 
rendkívüli hatása van. A 
Promiod természetgyógy-
ászati termék, csak gél for-
májában létezik. Használata 
kötelező módon szájon 
keresztül történik és ezzel 
párhuzamosan helyileg. 
Közvetlenül hat az érfalak-
ra, s ennek következtében 
csökken a koleszterinszint, 
valamint az érelmeszesedés 
kockázata. Használható 
vérkeringési zavarok meg-
előzésében is, mint például 
szívaritmia, vérszegény-
ség, magas vérnyomás, 
tromboflebita, visszér, 

visszérgyulladás. A Promiod étrendkiegészítő 
rendkívül eredményesnek bizonyult a mig-
rénes fejfájás, az izomfájdalmak esetében is. 
Továbbá a Promiod használható köszvény, 
artrózis, reuma, gerincsérv stb. esetében is. A 
Promiod étrendkiegészítő szabályozza a pajzs-

mirigy működését. Hatékony lehet a cukorbe-
tegség kezelésében is, lévén hogy nem tartal-
maz cukrot, és az alkotóelemei közt lévő olajok 
jótékony hatást gyakorolnak a hasnyálmirigy-
re, csökkentve a vércukorszintet. A termék 
kedvező eredménnyel jár a műtétet követő 
állapotokban is, elősegítve a hegek begyógy-
ulását. Eredményesen alkalmazható szem-
megbetegedésekben is, például zöldhályog, 
szivárványhártya-gyulladás stb. A Promiod  ja-
vítja a bélműködést, méregtelenítheti a májat, 
szabályozza a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos 
húgyúti megbetegedésekben, mint például hó-
lyaghurutban, prosztatagyulladásban, proszta-
ta-megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat 
terén is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott 
a megelőzésben is, lévén hogy megerősíti az 
immunrendszert a vírusok okozta légúti fer-
tőzésekkel szemben. Bebizonyosodott, hogy 
a Promiod hatékonynak bizonyul abban az 
esetben is, amikor homloküreg-gyulladásról, 
arcüreggyulladásról, középfül-gyulladásról 
van szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, 
pszoriasis) esetében is hatékonynak bizonyult. 
Nem feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő 
hatásáról sem. 

Promiod  egy jó választás mindazok szá-
mára, akik egészségesek kívánnak maradni a 
természet erői révén, amelyeket tartalmaz ez 
az étkiegészítő. A Promiod természetgyó-
gyászati termék csak egyetlen formában 
létezik, a gél formájában. Beszerezhető a ro-
mániai kizárólagos forgalmazótól, kiállítások 
alkalmával vagy postai szolgáltatások révén 
a cég képviselőihez fordulva. Óvakodjanak a 
hamisított termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Köz-
egészségügyi Intézet bejegyzési bizonylat: 
AD0131/11.06.2009.

Újból jelentkezem, és szeretném 
köszönetemet tolmácsolni, valamint 
jelezni, hogy a jobb eredmények elérése 
érdekében folytatni fogom a kúrát. A 
Promiod természetgyógyászati terméket 
három hónapon keresztül használtam, 
azaz három kúrán át. Íme az eredmény: 
vércukorszintem 147-ről 116-ra csökkent 
és megállapodott ezen az utóbbi szinten. 
Ugyanakkor rendeződtek alvászavaraim, 
jelenleg mélyen és nyugodtan alszom. 
Továbbá problémáim voltak a szemem-
mel, az orrommal, a torkommal is, s most a 
kúra után azt észlelem, hogy jobban látok, 
nem könnyezik a szemem és nem dugul el 
az orrom. Szívből köszönöm! 

A Promiod természetgyógyászati ter-
méket négy egymást követő kúrán át 
használtam, naponta kétszer egy kávés-
kanálnyit. Cukorbajban szenvedek, vér-

cukrom szintje 175 volt, a koleszterinsz-
intem 240, ugyanakkor savtúltengésben 
is szenvedtem. Mindezt tetőzte a gyakori 
szédülés. Ez utóbbi már az első kúra után 
megszűnt, akárcsak a savtúltengés okozta 
gyomorfájdalmaim. Három hónap múltán 
megismételtem a laboratóriumi vizsgála-
tokat, s a vércukorszintem akkor 125-re 
csökkent, a koleszterinszintem pedig 112-
re. Köszönetemet szeretném tolmácsolni 
önöknek! Valóban jók az önök termékei!

Sokáig küszködtem különböző beteg-
ségekkel. Vérnyomásom 210/110 mmHg 
körül volt, jobb szememen pedig zöld há-
lyog. Miután tudomást szereztem a Pro-
miod természetgyógyászati termékről, 
megpróbálkoztam vele, és három hóna-
pos használat után vérnyomásom 150/70 
mmHg-ra csökkent, látásom pedig ja-
vult. Ugyanakkor rendeződtek emésztési 
zavaraim, valamint ízületi fájdalmaim. 
Mindez okán köszönetemet szeretném 
kifejezni és folytatni fogom a kúrát. 

2012. március 7-én, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött 
KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza – Szabadság tér 16. sz., 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda,  Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.
Sepsiszentgyörgy, Szaksz. Műv. Háza – Mihai Viteazu tér 15. sz.,  9–10 óra között.
Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott. 
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 
VODAFONE, 0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom, 
hétfőtől péntekig 9–17 óra között.  Honlap: www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Dorobanţu Elena, 57 éves, Brassó

Ciolan Elena, 57 éves, Feketehalom

Racolţa Ana, 78 éves, Farkaslaka

Hallani, tudni arról, hogy a sváj-
cifrank-alapú, egykor felvett hi-
telek törlesztése hovatovább kö-
rülményesebbé vált, ezen köte-
lezettségének számos hitelezett 
már-már képtelen eleget tenni, 
ugyanakkor a bankok számára 
is gondot okozott kintlevőségeik 
behajtása. Mi több, számukra a 
90 napnál nagyobb késedelmet 
jegyzett hitelek akár vesztesé-
get is jelenthetnek – mindez a 
lej–frank árfolyam kedvezőtlen 
alakulása okán az utóbbi évek 
során. Az éremnek azonban van 
egy másik oldala is: az árfolyam 
ilyenszerű alakulása nyerészke-
dési lehetőséget is teremtett, 
mármint azok számára, akik 
arra ráéreztek és svájci frank-
ban képeztek banki betéteket. 

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Emlékeztetnénk: 2008-ban 
az árfolyam 2,2 lej/frank 
körül volt. Nos, aki abban 

az esztendőben képzett esetleg 
svájci frankban banki betétet, 
most közel 70 százalékos nye-
reséggel számolhat. Tegyük fel, 
hogy abban az esztendőben vala-
ki egy 5000 frankos (ami mintegy 
11 000 lejnek felelt meg) betétet 
képezett, évi átlagos 1 százalékos 
kamatlábbal, annak betétszám-
láján most mintegy 19 000 lejes 
értéknek megfelelő összeg sze-
repel. Ezek szerint a „nyereség” 
67 százalékos. Idetartozik az is, 
hogy ez kétszerese a szóban for-
gó időszakban jegyzett árnöve-

kedésnek. Ha akkor, 2008-ban 
11 000 lejes banki betétet képe-
zett volna, akkor a szóban forgó 
időszakban annak hozadéka csak 
35 százalékos lett volna, ha pedig 
dollárban, akkor 50 százalékos 
(mintegy 3 százalékos kamat-
lábbal számolva ez utóbbi eseté-
ben). A svájci frank hozadékára 
vonatkozó számításunk akár sze-
rényként is értékelhető, ugyanis 
a szóban forgó időszakban az e 
valutában képzett betétek ka-
matlába 0,1–3,5 százalék között 

mozgott, a legtöbb bank pedig 
0,7–1,5 százalékos kamatlábat 
alkalmazott. 

Nőtt a nem lejes és 
eurós betétek volumene
A jegybank adatai szerint a 

nem lejben és nem euróban kép-
zett banki betétek volumene a 
2008–2011-es időszakban 47 
százalékkal gyarapodott, s azok 
értéke lejben kifejezve jelenleg 
5 milliárd lej körül van. A jegy-
bank statisztikájából viszont az 

nem derül ki, hogy ezek a beté-
tek milyen valutában is vannak 
képezve, azaz milyen részarányt 
képvisel a svájci frankban vagy 
dollárban, esetleg font sterling-
ben képzetteké. Hogy van svájci 
frankban képzett, és nem is ke-
vés, az biztos, mint ahogy az is, 
hogy azoknak volt a legnagyobb 
hozadékuk. Egyébként e valuta 
esetében az árfolyamszámítás 
viszonylag bonyolult. Az két 
komponenst tart szem előtt, a 
svájci frank/euró nemzetközi 

árfolyamát, valamint az euró/lej 
árfolyamát. Megemlítendő az is, 
hogy az úgynevezett egzotikus 
valutákban (amelyek között sze-
repel a svájci frank is) képzett 
betét marginális banki termék 
(szaknyelven: nice to have = 
„jó, hogy van”), s azt rendsze-
rint a privát banking ügyfelek 
veszik igénybe, s valószínűsíthe-
tő, hogy a jegybank ezért is nem 
hozza nyilvánosságra az azok-
ban képzett betétek valutánkén-
ti összegét. 

A hitelezettek pórul jártak
A felvezetőben utaltunk arra, 

hogy a svájci frankban felvett hi-
telek már nem bizonyultak ilyen 
jó ügyletnek a hitelek, illetve a  
hitelezettek esetében. Mint banki 
termék, az jóval nagyobb érdek-
lődésnek örvendett, s ebben meg 
volt a szerepe annak is, hogy ha-
zai viszonylatban két kereskedel-
mi bank annak idején úgymond 
agresszívan ajánlotta azokat, azt 
hangoztatva, hogy előnyös felté-
telek között folyósítják. Akkor 
így is volt, mert amint már arra 
utaltunk, ezelőtt 4-5 évvel az ár-
folyam 2–2,2 lej/svájci frank kö-
zött mozgott. Most 3,6 lej/frank. 
Ilyenképpen a törlesztő részletek 
mintegy 60 százalékkal növeked-
tek. Ami pedig a svájci frankban 
felvett hitelek állományát illeti, 
annak értéke jelenleg euróban 
kifejezve 3,3 milliárd körül van. 
Ugyanakkor a hátralékos hitelál-
lomány ezek esetében a legjelen-
tősebb. 

A nem lejben és euróban képzett banki betétek volumene a 2008–2011-es időszakban 47 százalékkal gyarapodott

FrAnkó (is leHet) A FrAnk

A betétesek hetvenszázalékos
nyereséget is elérhettek



Azt már jó ideje sejteni lehe-
tett, hogy valami nincs rend-
jén az anyaországi Nemzetközi 
Vegyépszer Zrt. romániai tevé-
kenysége körül, illetve itteni le-
ányvállalatai háza táján. Hallani 
lehetett arról, hogy nehézkesen 
tesznek eleget szerződéses 
kötelezettségeiknek, illetve az 
alvállalkozókkal szembeni tar-
tozásaiknak, gondok vannak 
munkálataik minőségével stb., 
stb. Amúgy ez a magyarországi 
cég a hosszú évek során nevét 
többször is megváltoztatta, le-
ányvállalatokat hozott létre, va-
lamint Romániában is kirendelt-
ségeket jegyeztetett be. A múlt-
ja elvész a homályban, annyit 
azonban tudni, hogy 2005-ben 
a székhelye Budapesten volt és 
akkor Nemzetközi Vegyépszer 
Zrt. néven volt bejegyezve. Ha-
zai vonatkozásban a cég neve 
mintegy 9-10 évvel ezelőtt buk-
kant fel, s akkortájt hallottunk 
arról is, hogy szándékában áll a 
csíkszeredai székhelyű Híd- és 
Útügyi Rt. privatizálása, azaz 
megvásárlása. Erre utólag sor 
is került, de ne vágjunk a dol-
gok elejébe...

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az eltelt évek során több 
nagy jelentőségű útépíté-
si munkálatra kiírt közbe-

szerzési eljárás során nyertesnek 
bizonyult a Vegyépszer, illetve 
annak romániai leányvállalatai. 
Ezek között említhető a kolozs-
vári körgyűrű 3-as szektorának 
munkálatai, amelyre állítólag 
2006-ban kötötték meg a szerző-
dést, s amelyért 31,9 millió eurót 
inkasszáltak (áfa nélkül). Egyes 
értesülések szerint a Romániában 
megnyert közúti infra strukturális 
projektek értéke több tízmillió 
eurót tesz ki, a legjelentősebb 
üzletfél lévén az Országos Autó-
pálya és Országút Kereskedelmi 
Társaság (CNADNR). Vissza-
térve a kolozsvári munkálatokra, 
állítólag a romániai alvállalko-
zókat megillető összegekből alig 
10 százalékot fizetett ki, s majd 
menet közben fizetésképtelensé-
get jelentett be. Ez azért is fur-
csállandó, mert az elmúlt évek 
során a Vegyépszernek, illetve 
leányvállalatainak a CNADNR, 
a szatmári, a nagybányai, az 
érmihályfalvi stb. polgármesteri 
hivatalok igen jelentős összege-
ket fizetett ki. Ezekből a pénz-
összegekből azonban az alvál-
lalkozók nemigen részesültek, 
így például csak az érmihályfalvi 
munkálat esetében a bukaresti 
Teleconstrucţia Rt. alvállalko-
zói minőségében 2,2 millió lejt 
követel a fővállalkozótól. Nagy-
bánya polgármestere, Cătălin 
Chereches állítása szerint a város 
legjelentősebb sugárútjának a ja-
vítására kiírt licitet nyerték meg, 
s miután az esedékes munkála-
toknak 68 százalékát elvégezték, 
kijelentették, hogy nem képesek 
fedezni a költségeket, s ennek 

okán a szerződést újra akarták 
tárgyalni. Ezzel ők nem értettek 
egyet, a válasz pedig az volt, hogy 
befejezetlenül hagyták a munká-
latot. A 66-os országút esetében 
ugyancsak megnyerték az árve-
rést, a szerződés értékének 20 
százalékát meg is kapták, de ál-
lítólag még egy kapavágásra sem 
került sor.

Bizonyos közúti infrastruk-
turális munkálatok esetében 
ilyen és ehhez hasonló jelensé-
gek megmutatkoztak az elmúlt 
10-15 esztendő során, ám ami a 
Vegyépszert illeti, a jelek szerint 
a dolgok elfajultak: az alvállalko-
zókkal szembeni adósságai, vala-
mint a kivitelezés során tapasztalt 
visszásságok okán a cég bekerült a 
központi sajtó látókörébe, s amo-
lyan leleplező jellegű újságcikkek 
láttak napvilágot. 

Miniszteri–nagyköveti 
találkozó
A sajtóban megjelentek nem 

maradtak eredmény nélkül: feb-
ruár 21-én Nazare Alexandru 
szállításügyi miniszter találko-
zott Magyarország romániai 
nagykövetével, Füzes Oszkárral, 
s ennek a találkozónak a témáját 
a Nemzetközi Vegyépszer Romá-
nia Kft. tevékenysége képezte. A 
miniszter hangot adott a magyar 
cég tevékenységével kapcsola-
tos elégedetlenségének, ennek 
kapcsán utalt arra is, hogy az 
alvállalkozókkal szembeni tarto-
zások nemcsak azoknak okoztak 
veszteséget, hanem a román ál-
lamnak is. A találkozót követően 
a tárcavezető kijelentette: „El-
fogadhatatlan Románia számá-
ra, hogy az állami költségvetés 
elveszítse azokat a bevételeket, 
amelyeket  ez a projekt jelentett 
volna számára, valamint azokat 
az adókat és béreket, amelyeket 
a román építők kifizethettek 
volna, amennyiben a magyar cég 
eleget tett volna szerződéses kö-
telezettségeinek... Mi több, abba 
a helyzetbe kerültünk, hogy a 66-os 
országút Rovinari – Bumbeşti 
Jiu közti szakasza rehabilitálására 
vonatkozó szerződés felbontása 
kapcsán a jótállási garanciát sem 
kaphatjuk meg, mert azt vissza-
tartja egy magyarországi bank 
számunkra elfogadhatatlan tech-
nikai jellegű indoklások okán.”

Tovább gyűrűzik a botrány, s 
ezzel együtt az azzal járó bonyo-
dalmak is. Félhivatalos értesü-
lések szerint, a Vegyépszer több 
mint 300 romániai alvállalkozó-
nak tartozik, esetenként milliós 
nagyságrendű összegekkel. A 
tartozások behajtására egyelőre 
szerények a remények, legalább-
is erre lehet következtetni egyes 
érintett cégek képviselőinek  nyi-
latkozataiból. Tudni arról, hogy 
a csődvédelemre, illetve a felszá-
molásra Magyarországon kerül 
sor, s azzal a budapesti székhe-
lyű Cash&Limes Vagyonkezelő 
és Felszámoló Zrt. foglalkozik. 
Nemrégiben Budapesten talál-
koztak a hitelezők, köztük volt 

több romániai cég is, de azok elé-
gedetlenül távoztak. Egy kolozsvári 
cég képviselője szerint nekik mint-
egy 100 000 eurós kintlevőségük 
van a Vegyépszernél, de egyelőre 
annak csak 7 százalékát fizet-
nék ki, a különbözet sorsa majd 
eldől...

Cáfol a Vegyépszer...
Az elmúlt napokban a minisz-

ter nyilatkozata kapcsán közle-
ményt fogalmaztak meg a Ve gyép-
szer Hungaria Zrt. részéről is: „Té-
ves információkon alapul a román 
közlekedési minisztérium keddi 
sajtóközleménye, amelyben azt 
közölte, hogy kártérítést követel a 
Vegyépszertől” – így Seprényi Sán-
dor, a Vegyépszer Hungaria Zrt. 
vezérigazgatója. Továbbá Seprényi 
Sándor leszögezte azt is, hogy a 
Nemzetközi Vegyépszer Románia 
Kft. nem felszámolás, hanem csőd-
eljárás alatt működik. Hozzátette, 
hogy a csődeljárásban összesen 19 
romániai cég volt érdekelt, amely-
ből 11 vett részt a tárgyaláson (ar-
ról a tárgyalásról van szó, amelyet 
a Cash&Limes Vagyonkezelő és 
Felszámoló Zrt. szervezett – szerk. 

megj.). A továbbiakban utalt arra 
is, hogy a kolozsvári terelőút cölö-
pözési munkálatait a megrendelő 
állította le még 2011 novemberé-
ben, mivel át kellett tervezni az út 
cölöpözését. Az egyetlen műszaki 
kifogás a Nemzetközi Vegyépszer 
Románia Kft. munkájával szem-
ben, hogy egy útszakasz megron-
gálódott, amelyről a február 21-re 
elkészült műszaki szakvélemény 
megállapította, hogy annak egy, 
a munkaterületen kívül történt 
földcsuszamlás az oka, vagyis a 
kivitelező nem hibás – áll továb-
bá a Seprényi Sándor által küldött 
közleményben. A vezérigazgató 
a továbbiakban arra is kitér, hogy 
a román megrendelő eddig nem 
fizette ki a szeptemberi, októberi 
számlákat, az ezekből fizetendő 
alvállalkozókat így a Nemzetkö-
zi Vegyépszer Románia Kft. sem 
fizethette ki. Végezetül hangsú-
lyozza azt is, hogy a csődeljárás 
alatt álló Nemzetközi Vegyépszer 
Románia Kft.-nek semmilyen 
adótartozása nincs Romániában. 
Ennek a sajtóközleménynek van 
egy szépséghibája is: gyakorlati-
lag csak a kolozsvári történésekre, 

nevezetesen a kolozsvári kerülő-
úttal kapcsolatos munkálatokra 
vonatkozik. Valamilyen oknál 
fogva figyelmen kívül hagyja a ha-
zai sajtó által meglebegtetett és a 
szaktárcavezető által is kifogásolt 
munkálatok helyzetét, sorsát. Le-
het, hogy a kolozsvári munkálatok 
19 alvállalkozót érintenek, de or-
szágos viszonylatban számuk ennél 
sokkal több.

Amint már arra utaltunk, a 
Vegyépszer múltja valahol elvész a 
ködben. Az utóbbi évek történé-
seit nehéz lenne innen, Romániá-
ból áttekinteni, nyomon követni. 
Annyit azonban tudni, hogy a 
Nemzetközi Vegyépszer Zrt.-ből 
korábban négy társaság vált ki, 
az alapcéget pedig Vegyépszer 
Hungaria Zrt.-re keresztelték. A 
Gazdaság.hu üzleti hírügynökség 
február 22-i értesülései szerint a 
kivált vállalatok nagyjából tiszta 
lappal indulhattak, a jelentős kö-
telezettség-állományt meghagy-
ták a fennmaradó társaságnál. A 
Gazdaság.hu szerint mindez úgy 
tűnik, kevés volt a sikerhez, a ki-
vált vállalkozások mindegyike 
menet közben csődöt jelentett.
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A Vegyépszer jelen volt Hargita megyében is. Itt 
évekkel ezelőtt jogi személyiséggel rendelkező 
kirendeltséget jegyeztettek be a Hargita Megyei 
Kereskedelmi Törzskönyvi Hivatalnál. Az így fel-
állt leányvállalat közbeszerzési eljárás keretében 
több munkálatra is szerződést kötött, s kedvező-
en alakult üzleti forgalma is. Ám a jelek szerint 
az, ami az országban másutt történt, nem kerülte 
el a Hargita megyei kirendeltséget sem: a 2009-
es esztendőt még nyereséggel zárták, de nem így 
a 2010-es évet. Akkor már hallani lehetett arról, 
hogy az alvállalkozóikkal szemben adósságokat 
halmoztak fel. 2011 májusában fizetésképtelen-
séget jelentettek be, ezt követően kezdődött a 
vajúdás. A Hargita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság 2010 júniusában megadózási végzést 
bocsátott ki, s ennek alapján eleget is tett fizetési 
kötelezettségének, kiegyenlítve az állami költség-
vetéssel szembeni 270 764 lejes tartozását. Erre 
október 13-án került sor, majd néhány nap múl-
tán, pontosabban október 16-án a Kereskedelmi 
Törzskönyvi Hivatalnál bejelentették tevékeny-
ségük megszüntetését, s ennek okán törlésüket a 
törzskönyvi nyilvántartásból. Angolosan távoztak, 
de hagytak maguk után valamit: nem kis tartozást 
az alvállalkozókkal szemben. Egy birtokunkba ke-
rült lajstrom szerint 26 partnerüknek tartoznak 
kisebb-nagyobb összegekkel. A Goscomnak pél-
dául a területbérlés tekintetében maradtak adósok 
több mint 80 000 lejjel. De tartoznak két őrző-vé-
dő cégnek is, sőt mi több, a Sportklubnak is. És 
tudunk olyan építőipari alvállalkozóról, akivel 
szembeni tartozásuk megközelíti a 2 millió lejt. 
Hogy pontosan mennyivel is tartoznak az alvál-
lalkozóiknak, arról nem állnak rendelkezésünkre 
pontos adatok. Hallani 15 millió lejről, de hal-
lani 8,9 millió lejről is. Az már csak hab a tor-
tán, hogy még a Vegyépszer tulajdonában lévő, 
csíkszeredai székhelyű Híd- és Útügyi Rt.-nek is 
tartoztak/tartoznak. Már említettük, hogy ezt 
az önkormányzati tulajdonban lévő céget an-
nak idején privatizálták, azaz megvásárolták. A 
privatizálást követően ennek a cégnek a sorsa is 
érdekes, pontosabban fura módon alakult: egy 
darabig tevékenykedett, majd leállt. Már-már 
feledésbe is merült, azaz most már akár el is fe-

lejthetjük, hogy volt egy ilyen cég megyénkben. 
Hogy miért? Azt 2010 októberében áthelyezték 
Kolozsvárra. A Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság 2010 júliusában adóbehajtási 
végzést bocsátott ki, s ennek értelmében sor ke-
rült 800 245 lej befizetésére az állami költségve-
téssel szembeni tartozások fejében. Így elhárult 
minden akadály az elköltözés útjából. Nem telt 
el sok idő, s ott, Kolozsváron kezdeményezték 
maguk ellen a csődvédelmet. Az elmúlt esztendő 
vége felé a kolozsvári székhelyű Solvendi S.P.R.L. 
a csődeljárás keretében meghirdette a cég Csík-
szeredában található ingatlan és ingó vagyoná-
nak az eladását. Az ingatlanokat összességükben 
310 000 lejes áron próbálták meg értékesíteni, 
a különböző berendezéseket pedig 40 000 lejes 
áron. A felszámoló cég illetékesei szerint nem 
volt egyetlen ajánlattevő sem ezekre a javakra. 
Ugyanakkor meglátásuk szerint az is joggal felté-
telezhető, hogy a vagyonfosztás szándékos volt. 
Törvénytelenül adtak el bizonyos eszközöket, s 
ennek okán jelenleg a kolozsvári törvényszéken 
per van folyamatban az eladási ügyletek megsem-
misítésére vonatkozóan. Ilyen gyanús ügylete a 
csíkszeredai Vegyépszernek, valamint a Híd- és 
Útügyi Rt.-nek a jelek szerint több is volt. Az 
előbbinél egykor középvezetői beosztásban lévő, 
neve elhallgatását kérő személy szerint az azo-
nos tulajdonosi körhöz tartozó két cég között 
is sok volt a „maszatolás”, sokszor azt sem lehe-
tett tudni, hogy az adott munkálatnak melyik 
is a fővállalkozója. Együtt indultak a liciteken, 
hol az egyik nyert, hol a másik, de esetenként az 
alvállalkozókkal való együttműködés sem volt 
„elvszerű”, kéz kezet mos alapon rendezték a dol-
gokat. Közvetve erre lehet következtetni abból 
is, hogy utólag az alvállalkozók egyike-másika, 
illetve azokhoz kötődő személyek vásárolták 
meg a Híd- és Útügyi Rt. egyes javait, hoztak lét-
re közös vállalkozásokat a 2010-es esztendőben. 
Ahogy mondja: voltak, akik a „romokra építkez-
tek”. Meglátása szerint igazán csak a „beavatot-
tak” számára volt ismeretes, hogy mi is történik a 
két cég háza táján, illetve a Vegyépszernek a cég-
nyilvántartásból való törlése, valamint a Híd- és 
Útügyi Rt. elköltözése során és azt követően.

hargitanépe
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A megyében is vannak kiegyenlítetlen tartozások

26 partnerének tartozik a Vegyépszer Hargita megyében



Az első negyedben még tartotta 
magát a Csíkszeredai KK a CSU 
Ploieşti ellen a román férfi-ko-
sárlabdabajnokság 24. fordulójá-
ban, de a folytatásban a vendé-
gek akarata érvényesült, akik a 
hárompontos kísérleteiket közel 
50 százalékkal értékesítették. 

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Long, Jakab, Dies, Cham
pion, Tucker kezdő ötös
sel vágott neki a Csíksze

redai KK a CSU Ploieşti elleni 
hétvégi mérkőzésnek, amelyet a 
román kosárlabdabajnokság 24. 
fordulójában rendeztek meg a 
hétvégén Csíkszeredában. A KK 

az első 10 percben még tartotta 
magát, sőt egy alkalommal még a 
vezetést is átvette, de a vendégek 
nem estek kétségbe, és Burlacu 
segítségével hamar visszavették a 
vezetést. Sőt a második negyed
ben még egy lapáttal rá is tettek, 
és a nagyszünetig 10 pontos meg
nyugtató előnyre tettek szert. Az 
első félidőben a vendégek román 
válogatott játékosa, Burlacu meg
állíthatatlan volt: tripla kísérletei 
mind bejöttek, szám szerint négy, 
továbbá a palánk alatt verhetetlen 
volt – kilenc lepattanót szerzett.

A második félidőre a vendégek 
trénere, Vladimir Arnautovics a 
válogatott játékost már nem is 
erőltette, alig kapott játéklehető
séget. Társai viszont ugyanolyan 
magabiztossággal szórták a trip
lákat, főleg Cepulis. A játék ezen 
műfajában a csíki csapat felismer
hetetlen volt: sok esetben nem 

is próbálkozott triplákkal, s ha 
dobásig el is jutott, azok rendre 
kijöttek a gyűrűről. Ez pedig meg 
is látszott a végeredményben. A 
vendégek közel 50 százalékkal ér
tékesítették tripláikat, míg a csíki
ak alig 20 százalékkal, és a három
pontos dobások a mérkőzés vége 
előtt 4 perccel értek célt.

A hazai csapatban hosszabb tá
vollét után pár perc erejéig pályára 
lépett Erceg is, de nem tudott ma
radandót alkotni. Feltűnően hasz
nosan játszott viszont Jakab, aki 17 
pontig jutott, és e mellett 10 lepat
tanót gyűjtött. A csíki csapat legkö
zelebb március 9én lép pályára a Te
mesvári BC otthonában 19 órától (a 
szövetség hivatalos honlapja szerint).

Eredmény
Csíkszeredai KK – CSU 

Ploieşti 77:94 (18:22, 15:21, 
18:27, 26:24)

Pontszerzők: Tucker 19, Jakab 
17, Long 17 (3 x 3), Champion 
12, Dies 9, Samoilă 2, Erceg 1, il
letve Cepulis 25 (6 x 3), Tica 24, 
Vlahovics 14 (1 x 3), Burlacu 14 
(4 x 3), Căpuşan 6, Santana 5 (1 x 
3 ), Dzambics 3 (1 x 3), Hargrove 
2, Szíjártó 1.

A forduló további eredményei: 
Medgyesi Gaz Metan – Temes
vári BC 83:78, BCM U Piteşti – 
Nagyváradi VSK 59:62, Marosvá
sárhelyi KK – Bukaresti Dinamo 
92:63, SCM U Craiova – Nagy
szebeni CSU Atlassib 97:70. A 
Poli Iaşi – Bukaresti CSM és az 
Energia Rovinari – Kolozsvári 
U mérkőzéseket ma rendezik 11, 
illetve 19 órától. Utóbbit a Digi 
Sport élőben közvetíti.

NEm mENtEK A triPláK

Folytatódott 
a KK rossz sorozata
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> Vízilabda. A Vasas a horvát Jug 
Dubrovnikot, a Szeged a szintén horvát 
Mladost Zágrábot kapta ellenfélül a férfi
vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntő
jében. A csoportelsőként a BL legjobb 
nyolc együttese közé először bejutott 
Szeged a legerősebb csoportmásodikkal 
szemben folytathatja, míg a Szeged mö
gött a második helyen továbblépő an
gyalföldi gárda elkerülte mind a végső 
győzelemre legesélyesebb – Benedek 
Tibor, Kásás Tamás és Madaras Norbert 
személyében három magyar olimpiai baj
nokot is felvonultató – olasz Pro Reccót, 
mind a volt vasasos Varga fivéreket, a 

2008as pekingi ötkarikás aranyérmes 
Dánielt és Dénest is a soraiban tudó har
madik negyeddöntős horvát alakulatot, 
a Primorje Rijekát. A párokat pénteken 
alakították ki, s a Rómában megejtett 
sorsolás értelmében a piroskékek és a 
Tiszapartiak is idegenben vívják első 
mérkőzésüket. A játéknapok: március 
14. és április 18. A párosítás: Jug Dub
rovnik (horvát) – Vasas, Mladost Zág
ráb (horvát) – Szeged, Primorje Rijeka 
(horvát) – Jadran Herceg Novi (mon
tenegrói), Budva (montenegrói) – Pro 
Recco (olasz). Az odavisszavágós rend
szerű párharcok győztesei folytathatják 

a legjobb négy között, az úgynevezett 
Final Fourban, amelyet május 11–12én 
rendeznek meg egyelőre ismeretlen szín
helyen. Továbbjutás esetén a Vasasra a 
BudvaRecco, a Szegedre a RijekaHerceg 
Novi csata nyertese vár.

> NOB. Európából és LatinAme
rikából összesen hat város jelentkezett 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál 
(NOB) a megadott határidőig hiva
talosan, hogy megrendezné a 2018
ban esedékes nyári ifjúsági olimpiát. 
A NOB pénteki bejelentése szerint az 
öreg kontinensről a skóciai Glasgow, a 

hollandiai Rotterdam és a lengyelorszá
gi Poznan, illetve az argentin főváros, 
Buenos Aires, a kolumbiai Medellín és 
a mexikói Guadalajara lenne szívesen a 
korosztályos ötkarikás játékok házigaz
dája. Az első nyári olimpia Szingapúrban 
volt 2010ben, az első hasonló téli ese
ménynek az ausztriai Innsbruck adott 
otthont ez év januárjában. A következő 
ilyen csúcsesemény 2014ben lesz a kínai 
Nankingban (Nanjing), ahová a 14–18 
éves korosztály legjobb versenyzői közül 
mintegy 3800at várnak a világ minden 
részéből. A 2018as házigazdáról 2013 
júliusában dönt a NOB.hí
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KUzmANoSzKi SiKErrE vEzEttE Az SzKC-t

Nem volt kétséges a győztes kiléte
Hazai pályán megállíthatatlanul 
játszott a Székelyudvarhelyi KC 
férfi-kézilabdacsapata a román 
bajnokság 18. fordulójában a 
CSU Suceava ellen, és ennek 
gyümölcse a siker, illetve a vele 
járó pontok lettek. Kuzmanoszki 
álomszerűen játszott, de a fiatal 
Komporály is kitett magáért.

Telt ház és remek hangulat 
fogadta a Székely ud varhelyi 
KC és a CSU Suceava csa

patait a román férfikézilabdabaj
nokság 18. fordulójában. Nem is 
csoda, hiszen a tavalyi ezüstérmes, 
illetve bronzérmes csatája jó mérkő
zésnek ígérkezett, főleg úgy, hogy az 
idei idényben fordított a helyezett: a 
Suceava 3., míg az SZKC a 4. a táb
lázaton. A Vlad Caba által irányított 
hazai csapat továbbá mindenáron 
ki szerette volna köszörülni a nevén 
esett csorbát a legutóbbi két forduló
ban elszenvedett vereségek után.

Az SZKC trénere sérülés miatt 
Orbán Leventét és Varó Lajost – 
szerda délutáni edzésen térdsérülést 
szenvedett –, míg a légiós szabály 
miatt Iraklit kellett kihagyja. De két 
ifjúsági játékos, Szász és Károly beke
rült a keretbe.

Az udvarhelyi gárda az előzmé
nyek tekintetében nagyon agilisan 
kezdett, és hamar egyértelművé tet
te, hogy ki az úr a háznál. Az első fél
idő közepéig állandósult a kétgólos 
különbség a két gárda között, ám a 
félidő végére Kuzmanoszki parádés 
játékának köszönhetően hat gólkü
lönbség lett a két gárda között.

A második félidőre Mihalceát a 
fiatal Komporály váltotta, aki a ma
cedón irányítóhoz hasonlóan pará
dézott. A két gárda közötti 46 gólos 
különbség állandósult. Az SZKC 
győzelme egy percig sem forgott 
veszélyben. A parádés játékot és 
a győzelmet a közönség is díjazta, 
aki az utolsó percekben felállva 
tapsolta és éltette a csapatot, illetve 
a játékosokat.

A mérkőzést követően Vlad 
Caba, az SZKC trénere elmond
ta: „A győzelemnek jönnie kellett. 
Kuzmanoszki remekelt. Remé
lem, hogy nem egy, hanem két já
tékost nyertünk ezen a meccsen. 
Komporály igazán parádés volt, ez 
pedig ösztönző lehet Mihalceára 
nézve. Egyénileg jó teljesítmények 
voltak, remélem, csapatként még fej
lődünk, hiszen egy újabb nehéz ki
szállás vár ránk. A következő ellenfél, 
a Bákó jelenleg a legjobb formában 

lévő együttes. De én tudom, hogy 
többre is képesek vagyunk.”

Az SZKC a következő fordu
lóban a második helyezett Bákói 
Ştiinţa otthonában lép pályára már
cius 10én, szombaton 16 órától.

Eredmény
Székelyudvarhelyi KC – CSU 

Suceava 38–32 (18–12)
Az SZKC gólszerzői: Kuz ma

noszki 14, Komporály 6, Adomnicăi, 
Rusia, Tálas 44, Florea, Johannson 
22, Ferenczi, Mihalcea 11.

A forduló további eredményei: 
CaraşSeverin – Bákói Ştiinţa 25–
23, Târgu Jiu – CSM Ploieşti 30–26, 
Bukaresti Steaua – Temesvári Poli 
28–32, Kolozsvári UTransilvania – 
Szatmárnémeti VSK 34–26, Buka
resti CSM – Dinamo Călăraşi 26–
29. A Tordai Potaissa – Konstancai 
HCM összecsapást holnap 17 órá
tól rendezik.

Jakab (8) az egyik legjobbja volt a hazai gárdának. 17 pontot szerzett fotó: Balázs árpád

Adomnicăi négy góllal vette ki részét az SZKC sikeréből fotó: Balázs attila
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Márciuska-kupa

Vendégsikerek Keresztúron
székelykeresztúr adott otthont 
a román Labdarúgó-szövetség 
és a szentegyházi Vasas által 
szervezett kétnapos Márciuska-
kupának, amelyen három felnőtt 
női csapat és hat U15-ös lány ifjú-
sági gárda lépett pályára, többek 
közt a rendező Vasas együttesei 
is. A Vasas a felnőtteknél a 2., míg 
az U15-ös korosztályban a harma-
dik helyen végzett.

A székelykeresztúri sportcsar-
nok Márciuska-kupával dí-
jazott felnőtt és utánpótlás 

női labdarúgótornának adott ott-
hont a hétvégén. Az U15-ös kor-
osztálynál a Vasas, Marosvásárhely, 
Kolozsvár, Alexandria, Nagybánya, 
Torda, míg a nagyoknál a Vasas, 
Marosvásárhely és Brazi csapatai 
léptek pályára. A felnőttek tornáját 
a rendező Vasas előtt a Vásárhely 
szerezte meg, míg az ifjúságiaknál a 
szentegyháziak a harmadik helyen 
zártak a Kolozsvár és a vásárhelyi 
csapat mögött.

László Béla, a Vasas elnöke 
lapunknak elmondta: „Minden 
szempontból sikeres tornán va-
gyunk túl. A nagyoknak egy jó fel-
készülés volt a két hét múlva induló 
tavaszi rajt előtt, míg a kicsik megíz-
lelhették, hogy milyen lányok ellen 
játszani, ugyanis eddig csak fiúcsa-
patokkal játszottak. A következő 
ifitornát Marosvásárhely szervezi, 
de még az időpont nem ismert. A 
nagyok pénteken vagy szombaton 
Csíkszeredában Szászrégen ellen 
lépnek pályára. A hét közepéig ez 
is eldől.”

a torna eredményei
Felnőttek: Szentegyházi Vasas 

– Marosvásárhelyi FCM 3–7, Ma-
rosvásárhely – CS Brazi 4–1, Vasas 
– Brazi 1–1, Brazi – Vásárhely 3–2, 
Vasas – Brazi 3–1, Vasas – Vásárhely 
3–8. A végeredmény: 1. Vásárhely, 2. 
Vasas, 3. Brazi. Különdíj: legjobb ka-
pus: Kajtár Linda (Vasas).

U15: Tordai Sport Line – Vá-
sárhely 1–9, Vasas – Kolozsvári 
Olimpia 0–2, Alexandriai U – 
Nagybányai Independenţa 0–1, 
Torda – Vasas 0–2, Kolozsvár – 
Nagybánya 9–0, Vásárhely – Ale-
xandria 3–0, Torda – Nagybánya 
0–7, Vásárhely – Vasas 2–0, Ko-
lozsvár – Alexandria 8–0, Nagy-
bánya – Vásárhely 2–4, Vasas – 
Alexandria 4–0, Torda – Kolozs-
vár 0–15, Nagybánya – Vasas 0–2, 
Kolozsvár – Vásárhely 1–0, Torda 
– Alexandria 0–2. A végeredmény: 
1. Kolozsvár, 2. Vásárhely, 3. Va-

sas, 4. Nagybánya, 5. Alexandria, 
6. Torda. Különdíj: legígéretesebb 
játékos: Krall Tímea (Vasas).

Bemutatkoztak az újak
A torna alkalmával hivatalosan is 

bemutatkozott a Szentegyházi Vasas 
női labdarúgócsapatában a téli szü-
net alatt igazolt két új játékos, a 16 
esztendős Filler Beáta és a 17 éves 
Loredana Cosma. Mindkét játékos 
Kolozsvárról érkezett, előbbi a Ko-
lozsvári Clujanától, utóbbi a bajnoki 
címvédő Kolozsvári Olimpiától. Sőt 
Cosma már a Bajnokok Ligájában is 
bemutatkozott. Mindkét játékosról 
tudni kell, hogy a román utánpót-
lás-válogatott tagjai, és mindkettőjü-
ket a Marosvásárhelyi FCM akarta 
megszerezni, ám végül a Vasasnál 
kötöttek ki. A szentegyházi alakulat-
hoz a lányok egyelőre csak kölcsön-
be kerültek fél évre, de a Vasasnak 
opciós vételi joga van.

> FIFA. A Maruzsi László által kifej-
lesztett, játékvezetőket segítő technikai 
találmány nem jutott tovább a futball sza-
bályalkotó testületének (IFAB) hétvégi 
egyeztetését követően. A Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) – amely egyelőre 
a gólvonalon áthaladó labdák helyzetének 
megállapítását várta el – közleménye sze-
rint a nyolc technikai vívmány közül kettő, 
a Hawk-Eye és a GoalRef elnevezésű talál-
mány felelt meg az előzetes teszteknek. Eze-
ket az elkövetkezendő néhány hónapban 
tovább vizsgálják majd, és július 2-án, egy 
nappal a nyári Európa-bajnokság döntőjét 
követően hoznak végleges döntést arról, 

hogy melyiket vezetik be. Maruzsi a döntés 
után elmondta: természetesen csalódott, 
ennek ellenére kollégáival mennek tovább 
a megkezdett úton, amelynek végén azt 
szeretnék elérni, hogy rendszerük alkalmas 
legyen a leshelyzetek megállapítására. Az 
1886-ban alapított, nyolcfős IFAB tagságá-
nak felét – 1913 óta – a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) adja, a másik négy 
szakértő pedig Angliát, Skóciát, Észak-Ír-
országot és Walest képviseli. A szabályok 
megváltoztatásához a voksok 75 százaléka 
szükséges. A „Grál-lovagoknak” is nevezett 
testület az elmúlt években mindig a techni-
kai újítások bevezetése ellen voksolt.

> Átigazolás. A Nemzetközi Labdarú-
gó-szövetség (FIFA) 2010-ben vezette be 
nemzetközi átigazolásokat figyelő rendsze-
rét (TMS), s csütörtökön nyilvánosságra 
hozta a legutóbbi esztendőben mért adato-
kat. A szervezet felméréséből kiderül, hogy 
mintegy hárommilliárd dollár és 11 500 
futballista cserélt klubot 2011-ben, és ezek 
az adatok csak a nemzetközi átigazolásokra 
vonatkoznak, azaz az országon belül csapa-
tot váltók nincsenek benne a kimutatásban. 
A FIFA rendszere, a TMS a pénzmosást és 
a korrupciót hivatott kiszűrni. Az online 
projekt a vevő és eladó klubok információit 
gyűjti össze, beleértve a fizetési ütemtervet 

a transzfer jóváhagyása előtt. A nem-
zetközi szövetség adatai szerint mint-
egy 11 500 futballista igazolt másik ország 
futballklubjába 2011-ben, s eme transzferek 
során mintegy hárommilliárd dollár cserélt 
gazdát. A legaktívabbak a brazil játékosok 
voltak: a dél-amerikai országot mintegy 
1500 labdarúgó hagyta ott, míg Argentínát 
800. A transzferek átlagértéke másfél millió 
dollár volt 2011-ben. A TMS 2011-ben 700 
klub ellen indított fegyelmi eljárást szabály-
talan transzfer miatt, ám mindössze 14 ezer 
svájci frankos bírságot szabhattak ki, a jogi 
eljárásokat ugyanis a FIFA fegyelmi bizott-
sága hajtja végre.hí
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Helytállt a Vasas ifjúsági csapata, és a harmadik helyen zárt

hargitanépe

Ferencz Réka volt a jobb 
megyei versenyző

Elődöntős az Oltchim is

Loki nyerte a rangadót
Elődöntőbe jutott az Oltchim 

Râmnicu Vâlcea női kézi-
labda csapata is a Bajnokok 

Ligájában miután tegnap este ha-
zai környezetben négy góllal verte 
a Krim Ljubljana együttesét a II-es 
csoportban. Az I-es kvartettben az 
elődöntőbe jutást korábban kivívó 
Győr 25–25-ös döntetlent játszott 
az Itxakóval, de biztos csoportelső-
ként megy tovább, miután a Larvik 
kikapott a Midtjyllandtól. Eredmé-
nyek: I. csoport: Győr – Itxako 25–
25, Larvik – Midtjylland 20–27. Az 
állás: 1. Győr 9 pont, 2. Midtjylland 
4, 3. Larvik 4, 4. Itxako 3; II. csoport: 
Oltchim – Ljubljana 30–26. A 
Buducnost – Metx mşrkăyşs lapzárta 
után ért véget. Az állás: 1. Buducnost 
8 pont, 2. Oltchim 7, 3. Krim 2, 4. 
Metz 1. Amennyiben a Buducnost 
hozza kötelező győzelmet a Metz 

ellen, akkor a sorozat elődöntőjében 
Oltchim – Győr mérkőzést fognak 
rendezni.

Európai kupák
A negyeddöntőkkel folyta-

tódtak a női EHF- és KEK-kupák 
küzdelmei. Előbbiben a Zilahi HC 
a francia Nimes együttesét győzte 
le három góllal, míg utóbbiban a 
Ferencváros hazai pályán a Zvezda 
Zvenyigorod együttesét ütötte ki 
hazai környezetben nyolc góllal. 
Ugyancsak a KEK-ben érdekelt a 
Debrecen is, akik a dán Viborg ott-
honában léptek pályára tegnap este, 
ahol súlyos 17 gólos vereséget szen-
vedtek. Eredmények, negyeddön-
tők: KEK: Nimes – Zilah 24–27; 
EHF: Ferencváros – Zvenyigorod 
32–24, Viborg – Debrecen 42–25. 
A visszavágókat hétvégén rendezik.

Továbbra is veretlen maradt 
a Debrecen a magyar labda-
rúgó-bajnokság tavaszi rajt-

jának első játéknapja után, ugyanis 
a cívisvárosiak szombaton a Ferenc-
város otthonából tudták elhozni a 
három pontot. Ugyancsak jól rajtolt 
a címvédő Videoton, igaz, ők hazai 
környezetben gyűrték le a Kapos-
várt. A kiesés elől menekülő Zala-
egerszeg továbbra is képtelen győzni.  
OTP Bank Liga, a 18. forduló 
eredményei: Vasas – Honvéd 1–2, 
ZTE – Pécs 0–0, Videoton – Ka-

posvár 2–0, Újpest – Siófok 1–1, 
Pápa – Paks 1–0, FTC – Debrecen 
1–2, Kecskemét – Diósgyőr 1–0, 
Haladás – Győr 1–1.

Jól kezdett a cFr
és a Dinamo
Őrzi elsőségét a Bukaresti 

Dinamo együttese a román bajnok-
ságban, miután könnyed játékkal si-
mán verte a Medgyesi Gaz Metant a 
Naţional Arenában, így a Kolozsvári 
CFR hiába nyert a Marosvásárhely 
ellen, továbbra is második a rangsor-

ban. A forduló rangadóján a hazai 
pályán játszó Bukaresti Rapid nem 
bírt a Kolozsvári U-val.

Liga I., a 19. forduló ered-
ményei: Brassó – Pandurii 2–1, 
CFR – Vásárhely 1–0, Szeben 
– Astra 1–0, Rapid – Kolozsvári 
U 1–1, Dinamo – Medgyes 2–0. 
A Petrolul – Vaslui, Mioveni – 
Steaua mérkőzések tegnap este 
lapzárta után értek véget. A mai 
műsor: Ceahlăul – Sportul (19, 
Dolce Sport), Chiajna – Galac 
(20.30, Digi Sport).

Ruhpoldingban csütörtök délután 
elrajtolt a biatlon-világbajnok-
ság. A romániai versenyzők kö-
zül Ferencz Réka versenyzett a 
legjobban, aki egyedüliként a női 
válogatott tagjai közül az üldöző-
versenyen is részt vehetett. Tó-
falvi Éva csak a sprintversenyen 
tudott rajthoz állni.

Martin Fourcade volt a 
férfiak mezőnyében a 
legjobb, legalábbis a két 

egyéni szám után – sprint- és üldö-
zőverseny –, amelyeket megnyerte. 
A nők egyéni számában az orosz 
Domracseva és a hazai környe-
zetben versenyző német Neuner 
osztozkodott az első, illetve a má-
sodik helyeken. A sprintet a német 
versenyző, míg az üldözőversenyt a 
fehérorosz Domraceva nyerte meg.

A romániai versenyzők közül 
Gavrilă Ştefan és Ferencz Réka 
lehet valamelyest elégedett magá-
val, ugyanis ők a sprintszámban 
a legjobb 60 között végeztek, így 
részt vehettek a tegnap délutáni 
üldözőversenyeken is. Igaz, ott 
előbbi az 53., míg Réka az 51. he-
lyen végzett.

A sprintszámban Ferencz 
Réka az 58., Luminiţa Pişcoran 
a 77., Tófalvi Éva a 83. és Cîrstea 

Florina Ioana a 101. helyen zárt. 
A csíkszeredai, de magyar színe-
ket képviselő Szőcs Emőke a 71. 
helyen végzett. Ma szünnap kö-
vetkezik, holnap és holnapután a 
férfi, illetve a női egyéni verseny-
számokat rendezik.

Eredmények
Sprint: férfi 10 km: 1. Martin 

Fourcade (francia) 24:18.6 (2), 2. 
Emil Hegle Svendsen (norvég) 
+15.1 (2), 3. Carl Johan Bergman 
(svéd) +17.7 (0) ... 53. Gavrilă 
Ştefan +2:20.2 (1), 123. Vămanu 
Laurenţiu +6:46.6 (5); női 7,5 km: 
1. Magdalena Neuner (német) 
21:07.1 (0), 2. Darja Domracseva 
(fehérorosz) +15.2 (0), 3. Vita 
Szemerenko (ukrán) +37.6 (0) ... 58. 
Ferencz Réka +3:24.4 (0), 71. Szőcs 
Emőke +4:01.4 (2), 77. Luminiţa 
Pişcoran +4:22. (4), 83. Tófalvi Éva 
+4:36.2 (3), 101. Cîrstea Florina 
Ioana +5:59.3 (2).

Üldöző: férfi 12,5 km: 1. Mar-
tin Fourcade 33:39.4 (4), 2. Carl 
Johan Bergman +5.2 (2), 3. Anton 
Shipulin (orosz) +22.1 (1) ... 53. 
Gavrilă Ştefan +5:02.1 (3); női 10 
km: Darja Domracseva 29:39.6 (2), 
2. Magdalena Neuner +25.1 (3), 3. 
Olga Vilukina (orosz) +1:15.4 (1) ... 
51. Ferencz Réka +7:03.2 (2).



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 abla-
kokkal, új konyhabútorral. Irányár: 
28 500 euró. Érdeklődni: 0728–
012611, 0728–012612.

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

ELADÓ Csíkszeredában 3 szo-
bás, III. emeleti lakás a Müller Lász-
ló utcában. Telefon: 0744–695538, 
0728–289743. 

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, I. 
emeleti, ultraközponti lakás Csíksze-
redában termopán ablakokkal, remek 
beosztással. Telefon: 0728–896224. 
(21410)

ELADÓ I. osztályú, 4 szobás 
tömb házlakás saját hőközponttal, 
termopán ablakokkal a csíkszere-
dai törvényszék közelében. Irány-
ár: 42 000 euró. Telefon: 0726–
288418. (21404)

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

KIADÓ bútorozott garzonlakás 
Csíkszeredában. Telefon: 0745–
079589. (21418)

ELADÓ 3 szobás lakás jutányos 
áron Taplocán, a Hollók utcában. Te-
lefon: 0758–293735.

ELADÓ 2 szobás, földszinti lakás 
Csíkszeredában, a Mérleg utcában, 
kívül hőszigetelt, belül nincs felújít-
va, megfelel üzletnek, irodának, ren-
delőnek. Ár: megegyezés alapján. 
Telefon: 0742–296860.

telek
Eladó 6,5 áras, építkezésre al-

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

ELADÓK: szántó- és kaszálóte-
rületek Csíkpálfalva bel- és külterü-
letén; a csicsói repülőtér mellett; a 
delnei Torda-völgyében, Nagyerdő- 
(Pálbácsi) dűlőben. Telekkönyvezett 
területek. Telefon: 0744–312841.

ELADÓ a csobotfalvi templom 
felső végében 7 ár terület. Ára: 7 
euró/m2. Telefon: 0737–313764.

ELADÓ Csíkszeredában 60 ár si-
ma terület, előtte út, a végében pa-
tak. Ára: 7 euró/m2. Telefon: 0742–
712478.

ELADÓ Gyimesfelsőlokon 60 ár te-
rület (villany, folyóvíz, forrás). A táj szép 
és csendes. Telefon: 0726–192660.

jármű
ELADÓ 2000-es évjáratú Nissan 

Primera, automata sebváltóval na-
gyon sok extrával. Telefon: 0744–
537628, Székelyudvarhely.

ELADÓ kombi, szürke Skoda 
Octavia 1.9 TDi, 203 000 km-ben, 
kitűnő állapotban, téli-nyári felnis 
gumikkal, Hargita megyei rendszám-
mal. Telefon: 0722–533027. (21419)

ELADÓ 2005-ös évjáratú, piros 
Renault Megane 1.5 DCi, 42 000 km-
ben, garázsban tartva, Hargita megyei 
rendszámmal. Telefon: 0722–533027. 
(21419)

ELADÓ 2002-es évjáratú Ford Fies-
ta, benzines, metálzöld színben. Irányár: 
2600 euró. Telefon: 0722–381408. 

ELADÓ 1996-os évjáratú Lada 
Niva 4 x 4-es, beíratva, jó állapot-
ban. Telefon: 0745–199423. (21388)

VÁSÁROLOK 2005–2006-os év-
járatú 4 x 4-es, ötszemélyes papucs 
Daciát. Telefon: 0745–661870, 0745–
661870. 

ELADÓ 2001-es évjáratú, me-
tálszürke Opel Zafira 1.6, Euro 4-es, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, központi 
zár, elektromos ablakok, 8 légzsák, 
bord computer, eredeti km-ben. Ára: 
3850 euró. Telefon: 0724–175640, 
0729–257421. (21383)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Yama-
ha R1-es sportmotor kifogástalan 
állapotban. Telefon: 0731–357066. 
(21396)

ELADÓ: U 650-es traktor kitűnő 
állapotban – 15 500 lej; Leyland 70 
LE – 15 500 lej; Renault 35 LE – 12 
500 lej; massey Ferguson 45 LE – 
13 000 LE. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2003-as évjáratú Lada 
Niva 1.7i, jó műszaki állapotban, új 
gumikkal. CSERE is érdekel. Irányár: 
2150 euró. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 2000-es évjáratú Ford Ka 
frissen behozva. Irányár: 950 euró. 
Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 2007-es évjáratú, kombi 
Dacia Logan 1.5 DCi, jó állapotban. 
CSERE is érdekel régebbi autóra. Te-
lefon: 0745–654923.

ELADÓ 1990-es évjáratú Suzuki 
Vitara. Irányár: 2900 euró. Telefon: 
0745–654923.

ELADÓ 2007-es évjáratú Dacia 
Logan Preferance 1.5, dízel, jó álla-
potban. Irányár: 3300 euró. Telefon: 
0745–654923.

ELADÓ 2006-os évjáratú Dacia 
Logan Laureate 1.4 MPi, kitűnő ál-
lapotban. Irányár: 2900 euró. CSERE 
is érdekel régebbi Daciára. Telefon: 
0745–654923.

vegyes

Hálás köszönetemet fejezem ki 
dr. LÁSZLÓ IMRE sebész főorvos-
nak és a sebészet összes dolgo-
zójának a kedves hozzáállásukért 
irántam akkor, amikor a legna-
gyobb bajban voltam. Tisztelettel, 
id. Bănceanu Tibor. (–)

ELADÓ papíráru szaküzlet áru-
készlete az üzlethelyiség bérleti szer-
ződésének átruházásával, vagy anél-
kül is. Telefon: 0744–537628,  Szé-
kely udvarhely.

ELADÓ feketeribizli-szörp Csík-
szeredában. Telefon: 0720–545423.

ELADÓ Csíkszeredában jó minő-
ségű, nyers, ha so gatott tűzifa ház-
hoz szállítva 125–130 lej/m, vagy 
500–520 lej/öl. A száraz megegyezés 
szerinti ár ban van. Érdeklődni lehet a 
0757–249143-as telefonszámon.

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

VÁSÁROLOK 20-30 méhcsalá-
dot. CSERE is érdekel, beszámítok 
újonnan gyártott méhkaptárokat. Te-
lefon: 0745–381417. (21390)

ELADÓ Pentium 4-es számítógép 
(3.00 GHz, 504 Mb RAM). Ára: 350 
lej, nem alkudható. Telefon: 0758–
472598.

ELADÓ Madéfalván széna és sar-
jú – 0,25 lej/kg; Dacia 1310-hez vo-
nóhorog, hűtő, önindítők, alternátor, 
valamint 155 x 13-as gumik. Tele-
fon: 0745–986890.

állás

Tehenek mellé állatgondozókat 
KERESEK. Előnyben család. Tele-
fon: 0751–045601. (21400)

Négytagú család 40–65 év kö-
zötti HÁZVEZETŐNŐT KERES évi  
2 x 3 hónapra Svájcba, Genf mellé 
vidéki környezetbe. Főbb feladatok: 
főzés, sütés, takarítás, gyermekek 
szállítása különórákra. Autóvezetői 
engedély és gyakorlat feltétel, bár-
milyen nyelvtudás előny. Jelentke-
zés: zs.varvasovszky@gmail.com.

szolgáltatás
Tervezés A–Z-ig: több mint 40 

éves tapasztalattal rendelkező kisvál-
lalkozás civil építkezéshez és törvé-
nyesítéshez szükséges engedélyezési 
és/vagy kivitelezési terv elkészítését 
vállalja záros határidőre. Ugyanitt 
ELADÓK: új számológépek, rotring 
tuskihúzók, körzőkészletek és lép-
tékvonalzók. Telefon: 0266–316612, 
0744–312841.

Fürdőkádak újrazománcozását 
VÁLLALJUK garanciával, helyszíni ki-
szállással, minden színben, 14 év ta-
pasztalattal. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777. (21356)

Rendezvények teljes körű ellá-
tását VÁLLALOM, beleértve a szál-
lást 20–25 személyig (születésnap, 
névnap, első áldozás, konfirmálás, 
kicsengetés) családias, panorámás 
környezetben. Telefon: 0746–307229, 
0745–345963. (21415)

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

Hirdetések2012. március 5., hétfő  | 13. oldal 

A Hargita megyei Sürgősségi Korház
versenyvizsgát hirdet a 2010/497-es kormányhatározat előírásainak 

megfelelően a következő üres állás betöltésére: 
1. BETEGSZÁLLÍTÓ – (meghatározott időre) a pszichiátriára.

A jelentkezési iratcsomót a hirdetés megjelenésétől számított 10 na-
pon belül kell benyújtani a 2010/497-es határozat követelményeinek meg-
felelően.

A jelentkező személyeknek a 2010/497-es határozat általános követel-
ményeinek kell eleget tenniük.

A versenyvizsgára 2012. március 22-én 10 órakor kerül sor az intéz-
mény székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a 0266–324193/109-es telefonszámon kapható.

A csíkszeredai MIX Kft. 
versenyvizsgát hirdet a következő csíkszeredai állások betöltésére:

VILLAMOSMÉRNÖK –  
KARBANTARTÁS-KOORDINÁTOR

ÉPÜLETGÉPÉSZ-MÉRNÖK –  
KARBANTARTÁS-KOORDINÁTOR

A következő feltételeknek megfelelő jelöltek 
jelentkezését várjuk:

– szakirányú egyetemi diploma akkreditált romániai egyetemről;
– minimum 10 év szakirányú tapasztalat az elmúlt 20 évben;
– a román és magyar nyelv tökéletes ismerete;
– Microsoft Excel és Word haladó szintű ismerete;
– büntetlen előélet;
– B kategóriájú gépkocsivezetői jogosítvány.

Előnyt jelent:
– csíkszeredai lakhely;
– főgépész- vagy karbantartás-vezetői tapasztalat;
– tervezői tapasztalat.

Minden jelentkezést bizalmasan kezelünk.
Bővebb információ és jelentkezés a cég székhelyén:
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 17. szám, első emelet.
Telefon, fax: 0266–310100, vagy office@mixsrl.ro

Az INSTHAR Rt.
értesíti részvényeseit,  

hogy 2012. március 30-án 
13 órakor tartja 

évi rendes nagygyűlését, 
amelyre minden részvényest 

szeretettel elvár.
Helyszín: Csíkszereda, 

Már ton Áron utca 21. szám.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



Sem a Sapa Fehérvár AV19, sem 
a Dunaújvárosi Dab.Docler együt-
tesének nem jött össze az osztrák 
első, illetve második liga rájátszá-
sának negyeddöntőjében a to-
vábbjutás. Előbbieket a Ljubljana, 
utóbbiakat a Feldkirch ütötte ki a 
negyeddöntőben. A Dab viszont 
behúzta a Magyar-kupa győzel-
met, de a két Fehér megyei gárda 
a magyar bajnokság elődöntőjé-
ben egymás ellen bizonyíthat.

Pályaelőnyét elveszítve, a Sapa 
Fehérvár AV19 együtte-
se az osztrák első ligában, 

(EBEL), csütörtökön este életre-ha-
lálra menő harcot vívott a szlovén 
Olimpija Ljubljana otthonában. A 
fehérvári együttes viszont szoros 
csatában 4–3-as vereséget szenve-
dett – összesítésben 4–2 –, így nem 
jutott a rájátszás elődöntőjébe. Az 
EBEL negyeddöntőjében a horvát 
Medvescak Zágráb a cseh Znojmot 
összesítésben 4–0-l küldte haza, a 
Klagenfurt a Salzburgot 4–2-vel. 
A rájátszás ezen szakaszában csak a 
Linz – Vienna Capitals párharc nem 
dőlt el. A mindent eldöntő hetedik 
összecsapást tegnap este rendezték 
Linzben. 

Az elődöntők párosítása: Kla-
genfurt – Luubljana, Medvescak 
Zágráb – Linz/Capitals.

Újvárosi bukta
Búcsúzott a Dunaújvárosi Dab.

Docler az osztrák másodosztályú 
jégkorongbajnokság (Nationalliga) 
rájátszásából, miután 3–1-re kika-
pott a Feldkirchtől a negyeddön-
tő ötödik felvonásán idegenben, 
3500 néző előtt. A dunaújvárosiak 
megnyerték az első harmadot, ám 
a másodikat 3–0-ra elveszítették, 
és már nem tudtak felállni kétgólos 
hátrányból. A címvédő Feldkirch a 

legjobb négy között az ATSE Graz-
cal találkozik.

Címvédés a kupában
A Dunaújváros megvédte cí-

mét a jégkorong Magyar-kupában, 
miután a pénteki döntőben ötgó-
los győzelmet aratott a Miskolci 
Jegesmedvék csapata felett. A Dab.
Docler a magyar–román bajnokság, 
a MOL Liga februári fináléjában is a 
Miskolccal találkozott, akkor a dön-
tősorozat mind a négy felvonását 
megnyerte. 

Magyar-kupa (Dunaújváros): 
döntő: Dab.Docler – Miskolci Jeges-
medvék 5–0 (1–0, 1–0, 3–0); a 3. 
helyért: Sapa Fehérvár AV19 – Dab.
Docler II. 2–1 (0–0, 0–1, 2–0).

Fehérvár – Újváros 
elődöntő
Azzal, hogy búcsúzott az oszt-

rák jégkorongliga (EBEL) negyed-
döntőjében a Fehérvár, mostantól 
maximálisan az ob I-re koncentrál-
hat. Id. Ocskay Gábor szakosztály-
igazgató nem titkolta csalódott-
ságát. Kiemelte: az EBEL alap- és 
középszakasza után joggal lehetett 
bizakodni abban, hogy sikerül a rá-

játszás első köréből továbbjutni. Erre 
egyébként a klub történetében még 
nem volt példa. „A Ljubljana úgy ke-
verte a lapokat, hogy minket kapjon, 
mert úgy érezte, ellenünk több esélye 
lehet, mint bármelyik osztrák csapat 
ellen. Sajnos bejött a számítása, és 
ezért is lehetünk most szomorúak, 
pedig az alapcélt, a rájátszásba ju-
tást teljesítettük. A negyeddöntő 
első három mérkőzésén, de még 
előtte is sok meccsen sokkal job-
ban teljesítettünk, mint az utolsó 
hármon. Megválaszolandó kérdés, 
hogy sok játékosunk miért teljesí-
tett rosszul a kritikus szakaszban” 
– mondta id. Ocskay.

Eddig tulajdonképpen a Volán 
tartalékcsapata szerepelt a magyar 
pontvadászatban, a legjobbak az 
EBEL-ben játszottak. A 12-szeres 
bajnok, 2003 óta mindig aranyér-
mes Fehérvár az ob I elődöntőjében 
a MOL Liga-győztes Újvárossal 
találkozik, a másik ágon Miskolc 
csapata a Ferencvárossal csatázik. Az 
egyik fél harmadik győzelméig tartó 
párharcok játéknapjai: március 8., 9., 
11., és ha szükséges 12., 13. A négy 
győzelemig zajló döntősorozat első 
napja március 18.
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Búcsúzott a Fehérvár 
és a Dab Ausztriától

hargitanépe 

A dunaújváros a kupában is elgáncsolta a Miskolcot (sárgában) fotó: mti

Román bajnokság

Öt mérkőzést rendeztek 
a hétvégén a román jég-
korongbajnokság selejte-

zőjében. A Gyergyószentmiklósi 
Progym a selejtezőt nulla ponttal 
zárta, és számukra befejeződött az 
idény. A Steaua–Brassó-rangadón 
283 percnyi büntetőt osztott ki a 
játékvezető egy tömegverekedés 
után. A mérkőzést 3–2 arányban a 
bukaresti alakulat nyerte. A brassói-
ak tegnap este viszont visszavágtak 
a péntek esti vereségért a bakáknak. 
Eredmények, selejtező: Progym 
– Brassó 1–5, Steaua – Brassó 3–2, 
Galac – Progym 12–3 és 7–2, Bras-
só – Steaua 15–0. Az állás: 1. Brassó 
27 pont, 2. Steaua 24, 3. Galac 15, 
4. Progym 0. Az elődöntők során a 
HSC Csíkszereda a Galaccal, míg 
a Brassó a Steauával mérkőzik meg 
a fináléba jutásért. A három nyert 
mérkőzésig tartó elődöntők műsora: 
március 9., 11., 13., 16. és 18. 

U10-es bajnokság. Hétvégén Csíkszeredában és Csíkkarcfalván 
is U10-es jégkorong bajnoki mérkőzéseket rendeztek. Csíkszeredában a 
Sportklub, a Sportiskola, a Gyergyószentmiklósi ISK II., a Kézdivásárhelyi 
KSE, a Csíkszentimrei Sasok és a Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek, míg 
Csíkkarcfalván a Gyergyói ISK I. és II., a Sportklub II., a Gyergyócsomafalvi 
Délhegy, a Csíkkarcfalvi Madicsa, a Csíkszentdomokosi Márton Áron 
és a Marosvásárhelyi HC Maros csapatai léptek jégre. Az eredményeket 
ezen a szinten még nem jegyzik. fotó: Balázs árpád
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Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Színház
Ma este hét órától a Daniel Keyes Vi-

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

Ugyanakkor holnap este ugyancsak hét 
órától az előző évad sikeres előadását, Hen-
rik Ibsen Nóra című drámáját mutatják be. 
A Csurulya Csongor rendezte szabadelő-
adást stúdiótérben játssza a társulat, főbb 
szerepekben: P. Fincziski Andrea és Szűcs-
Olcsváry Gellért.

Koncertek
Holnap este hét órától az Siculus Ifjúsá-

gi Ház nagytermében fellép a magyarorszá-
gi színész-zenész házaspár Szinetár Dóra és 
Bereczki Zoltán. A duett-koncerten vegyes 
program várja az érdeklődőket: operett il-
letve musical mellett könnyűzenei dalokat 
is hallhatnak az érdeklődők.

A héten sem hanyagolják el a rockzene 
kedvelőit, ugyanis pénteken este a szom-
batfalvi Party Clubban a székelyudvarhelyi 
Rock Revolution Band ad fergeteges kon-
certet. A belépés ingyenes.

Nők napja
A nők nemzetközi napja alkalmából 

szombaton délután öt órától ünnepséget 
rendez a Gondűző étteremben az Ősziró-
zsa Hagyományőrző Kulturális Egyesület 
és a Nyugdíjas Klub. Az ünnepségen rövid 
műsorral is kedveskednek a hölgyeknek: al-
kalmi versek és köszöntők hangzanak majd 
el, illetve a népdalok és egyéb meglepetések 
sem maradnak ki a szervezők tarsolyából.

Hahota
A közönség kérésére vasárnap eset hét 

órától újra színpadra lép Székelyudvarhe-
lyen a több mint huszonöt éves Hahota 
Színtársulat.  A művelődési ház színpadán a 
Nyakig pácban című zenés kabaré-előadást 
mutatja be a marosvásárhelyi színtársulat.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

2012. március 5., Hétfő | 15. oldal

HIRDETÉS

A gazdagon illusztrált kötet a második 
világháború eseményeit mutatja be, 
miközben Lengyelország 1939-es 

megtámadásától az 1945-ös német és japán 
kapitulációig minden történelmi pillanatról 
összegyűjti a legfontosabb fotókat. A szerző 
pontosan és lényegre törően foglalja össze 
a háborús évek történéseit, a különböző 
frontok hadi helyzetét, megmagyarázza a 
korszak katonai és politikai szakkifejezése-

it, idézi a legfontosabb forrásokat, továbbá 
a világháború vezetőinek rövid életrajzait is 
közli. A könyv több mint 450 archív felvéte-
le átfogó képet ad arról a világról, amelynek 
mindennapjait a második világháború és 
a holokauszt határozta meg. A 304 olda-
las, cérnafűzött könyv megvásárolható az 
Árnika Könyvesboltban. (Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–
210 046, 0751–103 915).

az ajánlata

A második világháború képekben

ma

Hétfő
Az év 65. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 301. Napnyugta ma 18.07-kor, 
napkelte holnap 6.50-kor. 

Isten éltesse 
Adorján és Adrián nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Adorján, valamint an-

nak régiesebb változata, az Adrián jelenté-
se: Hadria városából való férfi. 

Március 5-én történt 
304. Szent Adorján, Lisszabon, a kato-

nák, börtönőrök, hóhérok, kovácsok, kö-
vetek védőszentjének ünnepe

1558. Francisco Fernandes bemutatta 
Európában a dohányt.

1836. Samuel Colt elkészítette első 
pisztolyát, egy 34-es kaliberűt.

1849. Az 1848–49-es szabadságharc ta-
vaszi hadjárata során a magyar honvédsereg 
Szolnoknál legyőzte a császári csapatokat. 

Március 5-én született 
1224. Szent Kinga magyar királylány, 

lengyel hercegné, apáca. Ünnepe: július 24 
1326. I. (Nagy) Lajos magyar király, az 

első európai uralkodó, aki győzelmet ara-
tott a törökök felett

1512. Gerhardus Mercator németalföl-
di térképész és földrajztudós, az első mo-
dern térkép megalkotója

1871. Braziliában Maria do Carmo 
Geronimo aki 129 évet élt.

1959. Karmó Zoltán Munkácsy Mi-
hály-díjas szobrászművész 

Március 5-én halt meg 
1827. Alessandro Volta olasz fizikus, 

aki az első elemet készítette
1953. Sztálin, aki 1927-től korlát-

lan hatalmú diktátorként uralkodott a 
Szovjetúnióban

1984. Tito Gobbi olasz operaénekes, 
baritonista 

1994. Madarassy Walter Munkácsy-díjas 
szobrász- és éremművész, érdemes művész 

para

– Az orvosok azt mondják, 
hogy a halálos betegségek 
a legrosszabbak.

www.parapista.com 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc – pályázati szelvény 
  március 5.
Név: .............................................Cím: ............................................................................

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

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

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

Aközelgő nemzeti ünnep jó alka-
lom az emlékezésre. Hargita Me-
gye Tanácsa és a Hargita Népe 

Udvarhely napilap az 1848–1849-es 
forradalom és szabadságharc témakör-
ben kezdeményezett versenyt. Tíz napon 
keresztül három-három, elsősorban a 
székelyföldi eseményekhez és személyisé-
gekhez kötődő kérdés jelenik meg az új-
ságban a február 27. – március 9. közötti 
időszakban. Vetélkedőket kedvelő olva-
sóink válaszaikat beküldhetik naponta 
vagy összesítve március 13-ig e-mailben 
a benedek.eniko@hargitanepe.ro címre; 
vagy a mellékelt szelvényen a Hargita 
Népe Udvarhely napilap postacímé-

re: 535600 Székelyudvarhely, Kossuth 
Lajos utca 10. szám. A legtöbb helyes 
választ beküldő olvasóink között ér-
tékes könyvcsomagokat sorsolunk ki.  
A nyertesek névsorát és a helyes megfej-
téseket a március 15-i lapszámunkban kö-
zöljük. A kérdéssorozatot Orbán Zsolt, a 
csíkszeredai Márton Áron Gimnázium 
történelemtanára állította össze. 

Mai kérdések: 
1. Ki volt Csík- , Gyergyó- és Kászonszék 

főkirálybírója 1848-ban?
2. Ki volt az ágyúöntő Gábor Áron tár-

sa, kézdivásárhelyi műhelytulajdonos?
3. Milyen jelentős tisztséget töltött be 

Gábor Áron öccse, Imre?

HIRDETÉS
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sudoku
skandi pályázati szelvény 2012. március 5.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. március 21-ig kell beküldeni.

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

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

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

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A reggeli/délelőtti órákban sok lesz a felhő, déltől 
azonban néhány órás napsütésre is számíthatunk. Nap-
közben a hidegfrontokkal együtt járó tünetek jelentkez-
hetnek. Fejfájás, vérnyomásingadozás, reumás panaszok 
is felléphetnek.

Akit egy kissé is érdekel a filmek világa, 
bizonyára eddig valamilyen forrásból érte-
sült a nemrégiben bemutatott idei Oscar-
díjátadó győzteseiről. Amióta én is köve-
tem a Filmakadémia méltán híres és nívós 
díjátadóját, megfigyeltem, hogy a bíráló-
bizottság „nagyöregjei” olyan filmnek ad-
ják a legrangosabb díjak tömkelegét, amely 
nem éppen a multiplexek vetítővásznait 
célozza meg a hatalmas bevétel reményé-
ben. Idén azonban egy annyira egyedi, 
önreflexív, a filmtörténetre visszakacsintó 
alkotás vívta ki a legnagyobb elismeré-
seket, amire – úgy néz ki – a nézők nem 
is annyira kíváncsiak. Az egyik kritikákat 
összesítő oldalon 97%-os tetszésindexxel 
bíró francia filmről azt mutatják a mozik 

felmérései, hogy az elmúlt harminc évben 
ez a második, legkisebb bevételt termelő, 
leg jobb film kategóriában diadalmaskodó 
alkotás, a 2009-es Bombák földjén után.

Sokan azzal érvelnek, hogy ki akarna a 
21. században egy olyan fekete-fehér filmet 
megtekinteni, hagyományos 4:3-as kép-
aránnyal, amiben ráadásul nem is beszél-
nek, amikor ott vannak a 3D-snél 3D-sebb 
filmek?

Mivel nálunkfelé is másképp van-
nak a filmnézési szokások... Az internetes 
„videótékák” hozzánk is eljutva biztosítják, 
hogy filmkedvelők, baráti társaságok, film-
klubok kínálatában néhanapján felbuk-
kanhat a The Artist – A némafilmes, mél-
tán filmtörténetet felelevenítő története.

Nem kell nekünk némafilm?
   villanás n Tamás Attila

skandi
 KészÍtEttE: bENEdEK ENiKő

Több ezer eurót  
ajándékozgatott el a jótevő

Körülbelül 800 000 lejnek megfelelő 
eurót ajándékozgatott el segítség-
ként embereknek Németországban 

valaki, akinek kiléte továbbra sem ismert.
Az illető Braunschweig városában hagy 

több ezer euróval megtömött borítékokat 
postaládákban, lábtörlők alatt, templomi 
padban tavaly november óta. A borítéko-
kon nincs semmi felirat, az adományozó ki-
léte teljesen ismeretlen. A pénz mellé néha 
mellékel tanácsot, hogy a rászoruló miként 
használja fel az összeget. A jótevőről annyi 
biztos, hogy ismeri az adótörvényt, amely 
szerint 10 ezer euróig ajándékpénz adómen-
tes, mert sosem lépi át az összeghatárt. Az is 

biztos továbbá, hogy rendszeresen olvassa 
a helyi lapot, a Braunschweiger Zeitungot, 
mivel zömmel olyanokon segít, akiknek ne-
héz sorsáról írt a lap. A megsegítettek között 
van súlyosan mozgássérült fiú, múzeum, 
ingyenkonyha, kirabolt ember. Legutóbb 
egy menhely kapott az ismeretlenségbe bur-
kolózó illetőtől 20 darab 500 eurós bankje-
gyet. A boríték a bejárati ajtó lábtörlője alatt 
lapult – adta hírül a The Daily Telegraph 
című brit lap.

A városiak egy része szerint a jótevő bűn-
tudattól szenvedő bűnöző lehet, mások úgy 
vélik, hogy milliomos az illető, és már nincs 
sok hátra az életéből. 
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Rejtvényünkben 
Jókai Mór 

egyik gondolatát idézzük:

„Kell ahhoz bizonyos 
foka az ostobaságnak, 

hogy ...” 

(A gondolat befejező része 
a rejtvényben olvasható!)


