
Új perspektívák a sapientia – eMte előtt

Legfontosabb a besorolás elérése 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkre ditá ciójának elnyerése után új feladatok 
várnak az egyetem és az egyes karok munkaközösségére, ugyanakkor új lehetőségek nyílnak 

a nemzetközi cserekapcsolatok terén. A perspektívákról a csíkszeredai karok dékánjaival, 
dr. Biró A. Zoltánnal és dr. Makó Zoltánnal beszélgettünk. > 5. oldal

A csíkszeredai Sapientia könyvtárában tanuló diák. A besorolás megpályázásánál fontos szempont a kutatás területe fotó: balázs árpád

Fegyveres rablás
A hagyományos európai – 

értsd nyugati keresztény – ér-
tékrendet egy másik, fogyasztói 
értékrend váltja, a közösségről 
az egyénre tevődik át a 
hangsúly, ezáltal a kö-
zösségi értékek háttérbe 
szorulnak az egyéni érdekek 
mögött.
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     Sarány István

cSIcSóI közbIrtokoSSág

A megszavazott 
titok

Felemás hangulatban távozott 
a csíkcsicsói közbirtokossági 

tagok egy része a vasárnapi köz-
gyűlésről. A többség megszava-
zott egy, a gazdasági tevékenység 
bővítését célzó alapszabályzat- 
módosítást, amelyet többen úgy 
értelmeztek, hogy lehetőséget 
biztosít a jelenlegi vezető-
ségnek különböző vállalko-
zásokban részt venni a köz-
birtokossági vagyonnal. Ennek 
sokan nem örülnek. 

tusnádfürdő 

Átmeneti hiba
Nem „tűnt el” el a víz, a szivaty-

tyúrendszer meghibáso dása 
miatt állt le az elmúlt napokban 
az ásványvíz felszínre hozatala 
Tusnádfürdőn. A szakem-
berek ma mennek ki a hely-
színre, hogy megállapítsák 
a meghibásodás pontos okát és 
kijavítsák a rendszert.

Szociális lakások: 
bővül az igénylők névsora 82 3Sorbaállás 

az első napon
Légpuskával rabolta 
ki a szórakozóhelyet

hirdETéS

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3514ì
1 amerikai dollár USd 3,2983ì
100 magyar forint hUF 1,4922î
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éSzak-erdélyI autópálya 

Gyergyói „leállósáv”

Akormányprogramba, illet-
ve a kormánykoalíciót alko-

tó pártok közti protokollumba az 
RMDSZ kezdeményezésére be kell 
kerüljön az észak-erdélyi autópá-
lya munkálatainak folytatása is. Az 
nem világos, hogy ténylegesen mit 
is jelentene ennek a mun-
kálatnak a folytatása. Az 
viszont biztosra vehető, 
hogy az idén a teljes hossz átadása 
fizikailag nem lehetséges. 
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Erdélyi konzultáció

Fiatalodó községek

Megkezdődött az iskolába való iratkozás

Sorbaállás az első napon

csíkszépvíz és csíkszentmihály 
lakosságában jóval nagyobb 
arányt képeznek a fiatalok, mint 
más településeken – derült ki az 
erdélyi konzultáció nevű felmé-
rés adataiból. bár itt is magas a 
nyugdíjaskorúak aránya és alul-
reprezentált a középgeneráció, 
több a fiatal, mint máshol.

HN-információ

Csíkszépvízen a felmérés-
ben részt vevő válasz-
adók 11,5 százaléka 24 

év alatti, 15,6 százaléka 25–34 év 
közötti, 14,8, illetve 14,6 százalék 
a 35–44 és 45–54 év közöttiek 
aránya, 21 százalék az 55–64 év 
közöttieké és 22,6 százalék a 65 
év fölöttieké.

Csíkszentmihályon a válasz-
adók 9,4 százaléka 24 év alatti, 
18,2, illetve 18,4 százalék a 25–
34 és 35–44 év közöttiek aránya, 
13,6 százalék 45–54 év közötti, az 
55–64 év közöttiek 18,3 százalé-
kot képviselnek, a 65 év fölöttiek 
aránya 22,1 százalék.

Ennek a korosztálybeli összeté-
telnek megfelelő a lakosság foglal-
kozás szerinti megoszlása, mind-
két településen a nyugdíjasok 

aránya kimagasló: Csíkszépvízen 
a válaszadók 36,1 százaléka nyug-
díjas, 4,8 százaléka betegnyugdí-
jas, 13,7 százaléka munkanélküli, 
4,6 százaléka háztartásbeli és 4,8 
százaléka diák. A válaszadóknak 
alig egyharmada aktív, zömük-
ben fizikai munkások (a válasz-
adók 24,1 százaléka), 5 százalék 
a szellemi foglalkozásúak aránya. 
Csíkszentmihályon is hasonló ké-
pet kapunk: a nyugdíjasok aránya 
36,8 százalék, a betegnyugdíjasoké 
2,4 százalék, a munkanélkülieké 
10,8 százalék, a háztartásbelieké 
12,1 százalék, a diákok aránya pe-
dig 5 százalék. Azaz az inaktívak a 
válaszadók kétharmadát jelentik. 
A fennmaradókból 25,8 százalék 
fizikai munkás, 4,2 százalék szel-
lemi foglalkozású. Megjegyzendő, 
hogy a gazdálkodók aránya Szép-
vízen 1,9 százalék, Szentmihályon 
pedig 1,7 százalék.

Mindkét községben magas az 
életfeltételeikkel elégedetlenek 
aránya: a szépvízi válaszadók 51,3 
százaléka inkább elégedetlen, 10,4 
százaléka pedig teljes mértékben 
elégedetlen életkörülményeivel. 
Szentmihályon ezek az arányok 
41,1, illetve 15,4 százalék.

Arra a kérdésre, hogy mi volna 
a polgármester első és legfonto-
sabb gondja, amit meg kell oldjon, 
a szépvíziek 53,33 százaléka nem 
válaszolt, 34,9 százaléka pedig az 
infrastruktúra fejlesztését jelölte 
meg. A roma-kérdés közbizton-
sági vetületeinek rendezését 5,51 
százalék tekinti elsőrendű feladat-
nak. Csíkszentmihályon még ma-
gasabb az e kérdésben véleményt 
nem nyilvánítók aránya 65,83 
százalék, a válaszadók 29,17 szá-
zaléka pedig ugyancsak az infrast-
ruktúra fejlesztését tartja elsőren-
dű feladatnak.

Az RMDSZ-szel szembeni 
elvárásokra vonatkozó kérdés-
re adott válaszokból az derül ki, 
hogy a szépvíziek 88,2 százaléka a 
munkahelyteremtést, 78 százaléka 
az erdélyi magyar összefogás meg-
valósítását, 76,6 százaléka pedig a 
magyar nyelv hivatalos használatá-
nak biztosítását tartja fontosnak. 
Szentmihályon is a szo ciális kérdés 
került előtérbe: a válaszadók 86 
százaléka tartja a legfontosabbnak 
a munkahelyteremtést, második 
helyre a magyar nyelv hivatalos 
használatának biztosítása került 
(78,2 százalék).

bonyodalmat okozott az orszá
gos számítógépes rendszer 
meg hibásodása az első és az 
iskolaelőkészítő osztályba való 
beiratkozásnál. Hargita megye 
belső rendszere, amellyel az 
óvodásokat és az ötödik osztá-
lyosokat írták be, kifogástala-
nul működött. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro
Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro
Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Tegnap reggel kezdődött 
az iskolaelőkészítő, első 
és ötödik osztályokba, va-

lamint az óvodákba való beirat-
kozás. Az első és előkészítő osz-
tályokba jelentkező gyerekek ada-
tait országos számítógéprendszer 
szerverére kellett bevinni, tegnap 
reggel azonban országos szinten 
fennakadások voltak, mert nem 
működött a program. Utólag ki-
derült, éjszakai áramszünet okozta 
a gondot, ami miatt nem a szoft-
ver, hanem az adatokat tároló 
szerver hibásodott meg. A hiba 
kijavítása két órát vett igénybe.

komolyabb fennakadás 
nem volt
Hargita megyében mintha szá-

mítottak volna erre. Ferencz S. 
Alpár főtanfelügyelő közölte, 
még pénteken küldtek egy átira-
tot a minisztériumba, kérve egy 
procedúra kidolgozását, hogy mi 
az eljárás abban az esetben, ha 
nem működik a szoftver, ha va-
lamelyik településen vagy iskolá-
ban nincs villany, ha akadozik az 

internetszolgáltatás stb. Ha tehát 
nincs lehetőség a beiratkozási 
adatok számítógépes bevitelére, a 
szülő kézzel tölti ki a kérést, ezt 
beiktatják abban a sorrendben, 
ahogy a szülők érkeztek, ami-
kor pedig elindul a program, az 
iskola a beiktatási sorrend sze-
rint bevezeti az adatokat, majd 
értesítik a szülőket, hogy mikor 
jöhetnek ellenőrizni az adatokat 
és aláírni az elektronikusan kitöl-
tött űrlapot.

A módszert a hétvégén sürgős 
levélben eljuttatták a megye tan-
intézményeihez, így hétfő reggel 
minden iskolaigazgató az infor-
mációk birtokában volt.

– Tegnap nem kaptunk vissza-
jelzéseket komolyabb problémák-
ról, arról tudunk, hogy nagyon 
sok szülő már korán reggel meg-
jelent, hogy beírassa gyermekét, 
legfeljebb emiatt lehettek torló-
dások – jelezte a főtanfelügyelő, 
aki az egyes iskoláknál kialakult 
sorokat „a médiakampány ered-
ményeként kitört hisztériának” 
tulajdonította. Ferencz Salamon 
Alpár hangsúlyozta, hogy ameny-
nyiben egy iskolában a tervezett 
osztályok létszámát lényegesen 
meghaladják a jelentkezők, figye-
lembe veszik a helyi sajátosságo-
kat, és módosítanak a beiskolázási 
számokon.

Hargita megyében egyébként 
5869 gyerek beíratására számíta-
nak, ebből 3066-an az első osz-
tályban, 2703-an pedig az előké-
szítő osztályban kezdenék az új 
tanévet.

Hajnali háromtól álltak sorba
Gyergyószentmiklóson a múlt 

rendszert idézte a Fogarassy Mi-
hály Általános Iskola előtt kiala-
kult sor. Hajnali háromkor érke-
zett egy személy az iskola elé – ő 
volt az első, aki hatórás várakozás 
után beírathatta unokáját az első 
osztályba. Ebben az iskolában fél-
száz szülő állt sorba tegnap reggel, 
míg Gyergyószentmiklós többi 
tanintézményében nem volt tu-
multus a beiratkozás első napján.

„Három órakor jöttem az 
iskola elé, és el is indítottam a 
névsort az unokám nevével. Az 
utánam érkező 3.15-kor jött, fél 
hatra már legalább húszan vol-
tunk” – mondta Csala Árpád. 
Unokája lesz első osztályos, és úgy 
gondolta, annak garanciája, hogy 
a kiválasztott tanítónő osztályába 
kerüljön, az éjszakai sorbaállás. 

„Mintha visszaforgatták vol-
na az idő kerekét, butéliasorban 
állunk, vagy mintha cukrot oszta-
nának” – nevetgélnek a gyerme-
keik beiratkozására összesereglett 
szülők, akik a kilencórás kezdés 
előtt már legalább ötvenen vol-
tak a Fogarassy Mihály Általános 
Iskola folyosóján. „Ami az ember-

nek a kezében van, az a biztos” – 
jelentette ki egy anyuka, jelezve, 
szeretné biztonságban tudni gye-
reke ügyét. 

A szülők ragaszkodnak hoz-
zá, hogy gyerekük a kiválasztott 
tanítónőhöz kerüljön, ezért vál-
lalják a sorbaállást – magyarázza 
Gáll Árpád iskolaigazgató. „Két 
előkészítő mellett három első 
osztály indul: két hagyományos, 
és egy körzetfüggetlen, Step by 
Step. Ez a felmérés szerint elegen-
dő, viszont csak azokról a gyere-
kekről készült nyilvántartás, akik 
óvodában, napköziben jártak, de 
vannak olyanok is, akik most ke-
rülnek először tanintézménybe. 
Ha nagyobb lesz az igény, mint 
a helyek száma, van lehetőség 
újabb osztály indítását kérni a 
tanfelügyelőségen” – jelezte.

Ugyanakkor a Kós Károly és a 
Vaskertes iskolába egyenként ér-
keztek a szülők. Úgy vélik, téves 
az állítás, hogy a Fogarassy az elit 
iskola; mindössze ott a szülők job-
ban felbiztatják egymást. A tégla-
gyári roma iskolánál egyáltalán 
nem igyekeztek a szülők beíratni 
elsős gyerekeiket, a pedagógusok 
kell biztassák a családokat.

Székelyudvarhelyen összesen 
14 előkészítő osztály indítását 
tervezik az új tanévben: 2-2-t az 
Orbán Balázs, Tompa László, 
Bethlen Gábor, Móra Ferenc ál-
talános iskolákban és a Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskolában, 
továbbá egy-egy osztályt indít 
a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium, a Marin 
Preda Líceum, a Tamási Áron 
Gimnázium és a Benedek Elek 
Tanítóképző. 

Sor a gyergyószentmiklósi Fogarassy iskolában. Beiratkozást osztanak

a próbaérettségi írásbeli vizsgái kezdődtek el tegnap. 
A megye középiskoláiban ugyanazon időpontban, a megyei tanfel-
ügyelőségtől továbbított egységes tételt kapták a diákok. Az első 
írásbeli próba rendben zajlott, a dolgozatokat az osztálytanító ta-
nárok javítják ki és értékelik a diákok, a tanári közösség, valamint 
a szülők számára. A tanfelügyelőség javaslatára azokban az iskolák-
ban, ahol a feltételek adottak voltak, bekapcsolták a kamerákat is az 
osztálytermekben, hogy a diákok az igazi vizsgához hasonló körül-
mények között írják meg dolgozataikat.  fotó: balázs árpád



Légpuskával rabolt ki egy 
csík szeredai lokált egy gyer
gyóremetei származású férfi 
hétfőn kora hajnalban. A rend
őrség néhány órán belül kézre 
kerítette a gyanúsítottat, aki el
len bűnügyi eljárást indítottak.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Hétfő hajnalban fegyve-
res rablást követett el 
Csíkszereda egyik szó-

rakozóhelyén, a Kalász negyedi 
Seven Clubban egy 23 éves 
gyergyóremetei származású férfi, 
aki légpuskával fenyegette meg a 
kiszolgálókat, majd egy perc le-
forgása alatt 1600 lejjel távozott a 
bűntény helyszínéről.

– Annyit láttunk, hogy egy 
látszólag hétköznapi vendég lé-
pett be a bárba, csuklyával a fején, 
arcán körbetekert sállal. Amikor a 
pult elé ért, előkapta a fegyverét, 
amit addig szorosan maga mellett 

tartott. Ránk szegezte a puskát, 
és hibás románsággal a bevételt 
követelte tőlünk. A kolléganőm 
sikítozni kezdett, én pedig ijed-
temben megdermedtem, azt sem 
tudtam, mit csináljak. Mond-
hatni pillanatok alatt történt az 
egész, amilyen gyorsan érkezett, 
olyan gyorsan távozott a helyszín-
ről a fegyveres rabló – számolt be 
lapunknak a vendéglátóhely egyik 
alkalmazottja.

– A szórakozóhelyen felszerelt 
biztonsági kameráink rögzítették 
az esetet – mondta el Kurkó Lo-
ránd, a Seven Club tulajdonosa a 
kamerák felvételeit mutatva. – A 
rabló pontosan 4 óra 26 perckor 
hatolt be a helyiségbe, ahol a két 
alkalmazotton kívül egy – egyéb-
ként alvó – vendég is tartózkodott. 
Világosan látszik, hogy a fegyver 
előrántását követően egymás után 
mindhárom személyre rászegezte 
a vadászpuskának tűnő lőfegy-
vert, ezt követően pedig a pult 

mögé kerülve kiürítette a pénztár-
gépet, majd kiment a helyiségből, 
autóba szállt és elhajtott.

A fegyveres rabló távozását 
követően az alkalmazottak hívták 
a 112-es segélyhívó számot – a ri-
asztás után kis idővel a rendőrség 
már több útvonalon is ellenőrző 
pontokat állított fel, hogy feltar-
tóztassák a menekülő férfit.  

A rablást elkövető 23 éves 
gyergyóremetei fiatalember reg-
gel hat óra tájékán futott bele 
Csíkmadarason az ottani járőrök-
be, akik az ellenőrzés során meg-
találták nála a légfegyvert – amit 
az előzetes feltételezések szerint 
vadászpuskának hittek –, emel-
lett pedig az eltulajdonított 1600 
lejt, amit később visszaszolgáltat-
tak a károsult szórakozóhely tu-
lajdonosának. A gyanúsított ellen 
eljárást indítottak a hatóságok – 
tudtuk meg Gheorghe Filiptől, a 
Hargita Megyei Rendőr-felügye-
lőség szóvivőjétől.
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Körkép
csík

Mintha hallanám a padon az öregeket, miként 
kommentálják a tegnap hajnali csíkszeredai fegyveres 
rablást: igen, mert csak azt a sok szemetet, szennyet né-
zik a tévében, s azt hiszik, hogy csak úgy eltűnhetnek 
egy kocsma bevételével. S különben is miért volt nyitva 
hajnalban az a kocsma, s miféle emberek látogathatják 
azt hétfő hajnalban, munkaidő előtt. De miféle embe-
rek lehetnek azok is, akik a gyermekeiket oda engedik. 
Bezzeg, a mi időnkben...

S ami a tévében mutatott szennyet és az agresszivitás 
eluralkodását illeti, igazat kell adnom az öregeknek – ha-
csak nem jelenti ez is azt, hogy magam sem fiatalodom!

Tényként könyvelhetjük el: olyan mértékű a hagyomá-
nyos kultúra leépülése, hogy követhetetlen. A hagyományos 
európai – értsd nyugati keresztény – értékrendet egy má-
sik, fogyasztói értékrend váltja, a közösségről az egyénre 
tevődik át a hangsúly, ezáltal a közösségi értékek háttérbe 
szorulnak az egyéni érdekek mögött. 

Nemrégiben mesélte egyik kedves ismerősöm, hogy 
egyik északi államban járva arra figyelt fel, hogy az 
emberek mereven maguk elé néznek az utcán, nem 
pillantanak se jobbra, se balra, s valami csoda folytán 

mégsem ütköznek egymásnak. A titkot vendéglátója fej-
tette meg: nem néznek senkire, mert előfordulhat, hogy 
az illető zaklatásnak, személyiségi jogai megsértésének 
veszi azt, s – akár jogi következményekkel járó – kel-
lemetlenségekbe torkollhat a dolog. Ezáltal mindenki 
befelé fordul, minimális a társadalmi érintkezés, az 
egyént a közösség fölé helyezték, az egyéni igényt emel-
ték társadalmi elvárás rang jára. Míg nagyanyám azt 
mondta: ne vedd magadra azt a szűk nadrágot, mert 
mit mond a falu, a skandináv nagyanya azt mondhat-
ná – ha ki merné ezek után tátani a száját! –, miért 
veszed magadra azt a kihívó ruhát, mert úgysem mer 
rád nézni senki...

Sajnos a jelek szerint ez a magatartásmód lesz 
ránk is jellemző. Nem szólunk, nem nyilvánítunk 
véleményt, félrefordítjuk a tekintetünket – mondván 
magunkban vagy gondolván: nem a mi dolgunk. S így 
lassan levesszük a gondunkat olyan értékekről, mint 
közösség, szomszédság, barátság, nem emelünk szót a 
deviáns viselkedés, megnyilvánulások ellen. S elvárjuk, 
hogy a tanár se szidja a kölykünket, mert nem ő szülte, 
bármekkora marhaságot is követett el, s a szomszéd 

se szóljon rá, mert nem ő eteti, s a pap se szidja a híveket, 
mert ő is csupán amolyan szolgáltató, mint a sarki suszter, 
csak ő éppen a lelkiekkel foglalkozik.

Értékválság, morális válság, a közösségi kontroll lazu-
lása, eltűnése – ez jellemzi társadalmunkat. S a bajt csak 
tetézi a gazdasági természetű nyomor, amely képes előcsa-
logatni az emberből az állatot.

Ezek után ne csodálkozzunk, hogy egy huszonéves fi-
atalember fegyvert ragad és kirabol egy kocsmát. A padon 
ülő öregeknek olykor igazuk van.

Fegyveres rablás
             NézőpoNt n Sarány István

hargitanépe

RendőRkézen A gyAnúSított

Légpuskával rabolta ki
a szórakozóhelyet

FoRRongó hAngulAt A cSIcSóI közbIRtokoSSágbAn

A megszavazott titok

A fegyveres rabló és az egyik alkalmazott a biztonsági kamerák által rögzített felvételen. Rövid karrier

Felemás hangulatban távozott 
a csíkcsicsói közbirtokossági 
tagok egy része a vasárnapi 
közgyűlésről. A többség meg
szavazott egy, a gazdasági te
vékenység bővítését célzó alap
szabályzat-módosítást, amelyet 
többen úgy értelmeztek, hogy 
lehetőséget biztosít a jelenlegi 
vezetőségnek különböző vállal
kozásokban részt venni a köz
birtokossági vagyonnal. ennek 
sokan nem örülnek. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Sokan, a tagság soraiból attól 
félnek, nem kifejezetten a 
közösség érdekeit szolgálja 

a későbbiekben a csicsói közbir-
tokosság vasárnapi közgyűlésén 
elfogadott statútummódosítás. A 
többség ugyan megszavazta a javasla-
tot, de az ellenzéki berkekből sokan 
állítják, a tagság nagy része nem volt 
tisztában azzal, mit is fogadnak el. – 
A módosító javaslat kifüggesztéséről 
vagy előzetes ismertetéséről a tag-
sággal szó nem volt, felolvasták a 
cikkelyt, majd sürgették a szavazást 
– mesélte egy, a gyűlésen részt vevő 
közbirtokossági tag. A neve elhall-
gatását kérő panaszos hozzátette, 
hogy Balló József polgármester az 
említett módosító cikkely újbóli is-
mertetését, illetve bővebb kifejtését 
kérte. „Felolvasni ugyan felolvasták, 
de írott formában még nem láttam, 
noha igencsak szeretném elolvasni, 
pontosan mit is szavaztattak meg a 
tagsággal” – fejtette ki megkeresé-
sünkre Balló.

Kósa Imre közbirtokossági elnö-
köt a gyűlést követően sikerült elér-
ni: „A fejlődés érdekében léptünk, 
nyitottunk, hogy jobban ki tudjunk 
használni a jövőben különböző pá-
lyázati lehetőségeket. A döntéssel 
ugyan nem mindenki ért egyet, de 
nem is muszáj, hiszen bőven elég ne-

künk az, hogy a többség megszavazta 
a javaslatunkat” – nyilatkozta Kósa. 
A későbbiekben még néhány pon-
tosítást szerettünk volna kérni, ám 
sem a közbirtokossági elnököt, sem a 
vezetőség más tagját nem sikerült el-
érni. Annyit azonban megtudtunk, 
hogy a jelzett statútummódosítás 
alapján a gazdasági tevékenység bő-
vítésének céljából a közbirtokosság 
szövetkezhet, vagy részt vehet közös 
vállalkozásban, részvénytársaságban 
különböző jogi vagy magánszemé-
lyekkel. A gyűlésen elhangzottak 
alapján az is nyilvánosságra került, 
hogy az említett cikkelyt a bukaresti 
Markó&Udrea ügyvédi iroda dol-
gozta ki. 

A csicsói közbirtokosság infor-
mációink szerint 3870 hektár 
birtokkal rendelkezik, ebből 2650 
erdős terület, a többi legelő. – A kö-
zös vagyonnak a kezelési szabályait 
már évszázadokkal ezelőtt okosan 
és pontosan lefektették, éppen azért, 
hogy senki ne idegeníthesse el a falu 
vagyonát, a közösségen kívülről érke-
ző ne tehessen kezet rá. Ezt az alapel-
vet idomították a ma jogi fogalmai-
hoz a közbirtokosságok újraéleszté-
sekor, és éppen ezt az alapszabályt 
játszaná ki az elfogadott módosítás. 
Zavar a titkolózás, az, hogy a tagság, 
a tulajdonképpeni tulajdonosok mi-
ért nem tudhatják, hogy kivel vagy 
kikkel akar szövetkezni a vezetőség 
különböző gazdasági tevékenységek 
jogcímén – fejtette ki egy közbirto-
kossági tag.

Sokan panaszkodtak, ám el-
mondottakat azonban névvel egyik 
panaszos sem vállalta, a magyarázat 
kivétel nélkül ugyanaz: Félünk! A 
zárt ajtók mögött azonban beszél-
nek klikkről, különböző érdekek 
összefonódásáról, illetve arról is, 
hogy ideje lenne kibújni az árnyék-
ból, és egységesen fellépni az ellen, 
amit a közösség vagyonával való sá-
fárkodásnak neveznek. 



4. oldal |  2012. március 6., keddhargitanépe

társadalom

Körkép

Közösségépítő homoródújfalusi nőegylet

Meghibásodott a terMálvizet felszínre hozó poMparendszer 

Átmeneti leállás Tusnádfürdőn
nehézségekbe ütköztek a roMtelecoMnál

Jogtalanul számláztak?

Nem „tűnt el” el a víz, a szivat�-
t�úrendszer meghibásodása 
miatt állt le az elmúlt napokban 
az ásván�víz felszínre hozatala 
Tusnádfürdőn. A szakemberek 
ma mennek ki a hel�színre, 
hog� megállapítsák a meghibá-
sodás pontos okát és kijavítsák 
a rendszert.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Több olvasónk jelezte, hogy 
„eltűnt” az ősz folyamán 
felszínre hozott, 55 fokos 

termálvíz Tusnádfürdőn. A hír 
azonban nem bizonyult igaznak: 
az ásványvízforrás pumparendsze-
rének meghibásodása miatt állt le 
az utóbbi napokban a termálvíz 
felszínre hozatala, amivel a tervek 
szerint a decemberben elkészült 
fürdőkomplexumot működtetnék. 

– Még nem tudjuk, hogy mi 
lehet a gond, egyelőre feltételez-
zük, hogy elektronikai meghibá-
sodás léphetett fel, esetleg a nagy 
hó vagy az alacsony hőmérséklet 
okozhatta a vizet felszínre hozó 
szivattyúrendszer leállását. Még 
nem termeljük ki a vizet, de fo-
lyamatosan mérjük a hozamát, 
emellett pedig kéthetente méré-
seket, elemzéseket végeztetünk 
a termálvíz összetételéről. Ma 
érkeznek a szakemberek, meg-
állapítják a rendszer leállásának 
okát, és reményeink szerint meg-
javítják a meghibásodott pumpa-
rendszert – számolt be lapunk-
nak Albert Tibor, Tusnádfürdő 
polgármestere. 

Mint már arról korábban is 
beszámoltunk, előre nem látha-
tó nehézségek léptek fel a fel-
tört termálvíz kapcsán, ugyanis 

a vegyi elemzés szerint nagyon 
sok gázt és ásványi anyagot tar-
talmaz, ami miatt nem lehet 
„natúr” állapotban a medencék 
feltöltésére használni. Erre az 
akadályra sikerült megoldást 
találni, ugyanis a víz összetétele 
miatt szükséges egy vízkezelő 
állomás kiépítése, így a vízből 
kivont gázok felhasználására 
egy mofettát is ki lehet építeni 
a későbbiek folyamán. A pol-
gármester akkor azt is elmond-
ta lapunknak, hogy a vízkezelő 
központ és kiépítése 277 ezer 
euró pótfinanszírozást jelentene 
a szaktárca részéről, amit remé-
nyeik szerint „minél hamarabb 
jóváhagynak, így az élményfür-
dő egy mofettával is kibővülne”. 
Albert szerint a termálvíz kiter-
melési engedélyének megszerzé-
se is folyamatban van.

Előadások, kirándulások, ház-
táji praktikák fóruma, közös-
ségépítés – ezek és hasonló 
tevéken�ségek teszik színessé 
a Homoródújfalusi Unitárius 
Nőszövetség téli időszakban 
heti rendszerességgel szerve-
zett Nők óráját. Az idei évadot 
március 1-jén előadással zárta 
a szövetség, de már készülnek 
az évi köri nőszövetségi köz-
g�űlésre, amel�nek április vé-
gén, május elején Székel�derzs 
ad otthont, valamint az októ-
berben esedékes Országos Nő-
szövetségi Konferenciára.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Nők szerepe az irodalomban 
– ezzel a címmel tartotta 
utolsó előadását ebben az 

évadban a Homoródújfalusi Uni-
tárius Nőszövetség. A helyi egyház-
községgel szorosan együttműködő 

nőegylet a Nők órája nevet viselő, 
hetente megszervezett találkozóin a 
nők életével, mindennapjaival kap-
csolatos értekezéseket tart, főző-, 
kertészkedő-, kézművesfórumokat 
rögtönöz, de volt példa rá, hogy a 
helyi családorvost, dr. Nuszer Zol-
tánt kérték fel, hogy a szív- és érrend-
szeri betegségekről tartson előadást 
az egybegyűlt hölgyeknek.

„Az egyházközség keretében 
működő nőegylet 1993-ban alakult 
újra. A Homoródújfalusi Unitárius 
Nőszövetség egy különálló tevé-
kenysége, amelyet téli időszakban 
– januártól márciusig – heti egy al-
kalommal szervez tagjainak, a Nők 
órája nevet viseli” – ismertette az 
általa vezetett nőszövetséget Ilkei Ju-
dit. A tiszteletes asszonytól megtud-
tuk, a farsangi időszakban vendégül 
látták a gyepesi nőszövetség tagjait. 
„A nőszövetségek közösségépítő 
ereje és pozitív példája a jelek szerint 
ragadós, ugyanis tudomásom szerint 

Oklándon is újraszerveződött az 
egylet” – hívta fel figyelmünket Ilkei 
Judit. Elmondta, voltak évek, ami-
kor sorsjegyet árusítottak, az így ösz-
szegyűlt pénzösszegből a közösségi 
konyhára vásárolták meg a szükséges 
háztartási gépeket, gáztűzhelyt.

Évente egy alkalommal kirándu-
lást is szervez tagjainak a nőszövetség, 
az eddigiek során Kolozsvárt, Sep-
siszentgyörgyöt, Kézdivásárhelyt, 
Kovásznát, Bákót, Segesvárt láto-
gatták meg. Idén Brassót tűzték ki 
úti célnak, az utazásra a húsvét utáni 
első csütörtökön lehet számítani – 
közölte a tiszteletes asszony.

A téli időszakban szervezett heti 
találkozók záróelőadását megtartot-
ta március elsején a homoródújfalusi 
nőszövetség, de máris készülnek az 
évi köri nőszövetségi közgyűlésre, 
amelynek április végén, május elején 
Székelyderzs ad otthont, valamint az 
októberben esedékes Országos Nő-
szövetségi Konferenciára.

Ideiglenesen „apadt el” a tusnádfürdői termálforrás vize. A helyszínre ma szállnak ki a szakértők 

hirDeTés

Az AVE-HURON Kft. 

felhívja tisztelt üg�felei 

fig�elmét!

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

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

További információkért kérjük, tárcsázza bizalommal 
az alábbi telefonszámok egyikét:

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

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

A Romtelecom céggel g�űlt 
meg a baja a Welco Propert� 
ingatlanfejlesztéssel foglalkozó 
csíkszeredai székhel�ű cégnek, 
amel� eg� fölöslegesnek tartott 
telefonvonalat szeretett volna 
megszüntetni.

T. A.

Egy telefonvonal megszün-
tetésének, valamint az 
internet más vonalra helye-

zésének kérése miatt gyűlt meg a 
baja az elmúlt hónapok folyamán 
a Welco Property ingatlanfejlesz-
tő cégnek a Romtelecom szolgál-
tatóval. 

„A szerződés értelmében egy 
vonal megszüntetését írásban 
kell kérni. Erre két lehetőség 
van: vagy a helyi kirendeltségen, 
vagy a regionális igazgatóságon 
kell iktatni. Az előbbit válasz-
tottuk, ezt pedig egy hosszadal-
mas és bosszús kálvária követte. 
A kérésünk rögzítése helyett a 
következő napokban kedvező-
nek nevezett ajánlatokkal hal-
moztak el minket, figyelmen 
kívül hagyva a tulajdonképpeni 
kérést. A következő hónapra pe-
dig változatlanul kiszámlázták 
a telefonvonal költségét, holott 
a szerződés szerint a kéréstől 
számított 30. napon a szerző-
dés megszűnik” – számolt be 
lapunknak a cég alkalmazottja. 
Ezzel azonban még korántsem 
értek véget a nehézségek. „Ami-
kor jeleztük a problémát, azt a 
választ kaptuk, hogy ők nem 
iktattak ilyen kérést, ezért nem 
tették meg a szükséges lépéseket. 
Ezúttal a regionális igazgatóság-
nak írtunk, hogy ragaszkodunk 
a novemberben letett kéréshez. 
Ennek alapján jelezték, hogy 
ezt az értesítést elfogadják, de 

a novemberi kérés nem léte-
zik. Állították ezt mindaddig, 
amíg megtudták, hogy nekünk 
is van egy példányunk, amin az 
ő iktatószámuk és bélyegzőjük 
is látható. Ekkor már a jogtala-
nul kiszámlázott összeg törlését 
ígérték, ez azonban nem így 
történt: a következő hónapban 
is szerepeltek az adott össze-
gek. Ráadásul a ki nem fizetett, 
utólag részben sztornózott érté-
kekre még késedelmi pótlékot is 
számláztak, ami már rossz vicc-
nek számít” – részletezte az al-
kalmazott.

A cég a szerinte jogtalanul 
számlázott összeget és ezek ké-
sedelmi kamatát nem fizette ki, 
így január 23-án arra ébredtek, 
hogy felfüggesztették a tele-
fon- és az internetszolgáltatást. 
A cég a friss számlát az adott 
napon még nem kapta meg, 
lejárt tartozása nem volt, hi-
szen addigra már elismerte a 
Romtelecom is, hogy tévedett 
– igaz, csak szóban.

Újabb reklamáció után a 
szolgáltatást még aznap újrain-
dították, de a következő szám-
lán 10 euró visszakötési díj is 
megjelent, a csak részben törölt 
korábbi követelés egy részével 
és annak késedelmi kamataival 
együtt. 

„Ezt követően már zakla-
tó SMS-ek és telefonhívások 
érkeztek, hogy fizessük ki az 
„elmaradást”. Nehéz eldönteni, 
hogy a teljes inkompetenciával 
van-e dolgunk, vagy tudatosan 
lekezelő, agresszív cégpolitiká-
val szembesülünk” – fejtette ki 
a cég menedzser-asszisztense, 
hozzátéve, azt remélik, hogy a 
következő hónapban már rende-
zik az illetékesek a problémát.
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Somlyói közvilágítáS

Még ideiglenes megoldással
Egy meghibásodott kapcsoló 
miatt már egy hete nem műkö-
dik a közvilágítás Csíksomlyó 
több utcájában. Szőke Domo-
kos alpolgármester szerint egy-
előre ideiglenes megoldással 
hárították el a hibát, az új kap-
csoló felszerelése a hét máso-
dik felére várható.

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

Nem kis bosszúságot okoz-
nak az ott lakóknak a söté-
tedés utáni kivilágítatlan 

utcák Csíksomlyón, ahol már na-
pok óta nem gyúlnak fel esténként 
az utcai lámpák. Szőke Domokos 
alpolgármester tegnap lapunknak 
azt nyilatkozta, hogy péntek este 
is felfigyelt a sötét utcákra, újfent 
jelezte ezt az illetékes szakcégnek, 
melynek munkásai megjavították 
a kiesést okozó meghibásodott au-
tomata kapcsolót. 

– Ez a megoldás viszont csak 
átmeneti, hiszen új kapcsolóra 
van szükség – mondta Szőke, és 
hozzátette, annak ellenére, hogy 
a közvilágítás villanyhálózata 
nem képezi a város tulajdonát, 
megvásárolják és várhatóan a hét 
második felében felszerelik az új 
automata kapcsolót. 

Az alpolgármester szerint so-
kat könnyítene az ilyen helyzetek 
orvoslásán az, ha a teljes közvilá-
gítási hálózat a város tulajdoná-
ban lenne, hiszen a mostanihoz 
hasonló hibákat a város sokkal 
operatívabban tudná orvosolni, 
mint az áramszolgáltató. Például, 
ha kiég egy égő a város tulajdonát 
képező világítótestben, annak 
cseréjéről a város gondoskodik, a 
hálózaton keletkező, a mostani-
hoz hasonló meghibásodásokat 
viszont az áramszolgáltatónak 
kell bejelenteni, és várni kell arra, 
amíg az megoldja. 

Kovács Artúr, az áramszol-
gáltató vállalat Hargita megyei 
kirendeltségének igazgatója azt 
mondta, kormányhatározat szabá-
lyozza, mely hálózatok adhatók át 
a helyi önkormányzatoknak. Elvi-
leg azok, amelyek külön vannak a 
lakosságot villamos energiával el-
látó hálózatoktól, ám ezeket is fel 
kell értékelni, és az önkormányzat 
a villamossági vállalatnak ki kell 
az értéküket fizesse. 

– Többnyire régi, rossz ál-
lapotban lévő, nagyon leterhelt 
hálózatokról van szó, 30-40 éves 
kábelekkel, ezért inkább úgy dön-
töttünk, hogy a város azon része-
in, ahol az új hálózatokat építjük, 
párhuzamosan az önkormányzat 
is építi a közvilágítási hálózatot, 
ami így már az övé. Ez így mű-
ködik már évek óta – mondta 
Kovács Artúr. Véleménye szerint 
a csíkszeredai villanyhálózat keve-
sebb, mint 20 százaléka van már 

ily módon újba téve, elsősorban 
a felújított utcák mentén, illet-
ve a felújított lakónegyedekben. 
Máshol pedig, ahol a régi közvi-

lágítási hálózaton meghibásodás 
történik, anyagi lehetőségeik 
függvényében igyekeznek a hibá-
kat kiküszöbölni.

Új perSpektívák a Sapientia – eMte előtt

Legfontosabb tennivaló: az egyetemi besorolás elérése
a Sapientia erdélyi Magyar 
tudományegyetem akkre ditá
ciójának elnyerése után új 
feladatok várnak az egyetem 
és az egyes karok munkakö-
zösségére, ugyanakkor új le-
hetőségek nyílnak a nemzet-
közi cserekapcsolatok terén. a 
perspektívákról a csíkszeredai 
karok dékánjaival, dr. Biró a. 
Zoltánnal és dr. Makó Zoltánnal 
beszélgettünk.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az elmúlt héten kapta meg 
a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem 

hivatalos akkreditációját. Az 
akkreditált státus elnyerésével 
lezárul az egyetemépítés első sza-
kasza, ugyanakkor új mozgástér 
nyílik mind az oktatók, mind a 
diákok számára. 

Dr. Biró A. Zoltán, a Műszaki és 
Társadalomtudományi Kar dékán-
ja szerint az egyetemalapítás után 
a második legfontosabb mozzanat 
a hivatalos elismertetés, ami „léte-
zővé teszi” a Sapientia egyetemet. 
Jelenleg a legfontosabb feladatnak 
dr. Biró A. Zoltán az egyetem és az 
egyes szakok besorolásának megpá-
lyázását, a kutató egyetem besorolás 
megcélozását tartja fontosnak. A 
besorolásnál a legfontosabb muta-
tó pedig a tudományos publikáci-
ók száma és minősége, továbbá a 
térségi intézményekkel való bizo-
nyítható együttműködés. A dékán 
szerint mindkét téren nagyon jó 
helyzetben van az egyetem, hiszen 
az önkormányzatokkal közösen 
dolgoztak ki fejlesztési stratégiákat, 
a megyei önkormányzattal pedig 

régóta közös programokat futtat-
nak. Ezek között előkelő helyen 
áll a Sapientián végzett hallgatók 
térségi integrációját elősegítő prog-
ram, melynek keretében a hallga-
tók már egyetemi tanulmányaik 
során bekapcsolódnak a megyei 
tanács projektjeibe. A Gyulafehér-
vári Caritas gyergyószentmiklósi 
kirendeltségével sem új keletű az 
együttműködés: vidékfejlesztési 
stratégiájukat mindkét fél számára 
előnyöket hozott. 

kutatómunka 
külső erőforrásból
A besorolás megpályázásánál 

szintén fontos szempont a kuta-
tás területe. „Erős kutatóbázisunk 
van, az itt végzett kutatómun-
kát tükrözik többek között az 
oktatók publikációi” – mondja  
dr. Biró A. Zoltán. Az egyetem 
által kiadott angol nyelvű folyó-
irat, az Acta Universitatis publi-
kálási fórumot biztosít a kutatók 
számára, ugyanakkor hazai és 

külföldi intézményekkel szélesíti 
a kapcsolatot. Az egyetemi fo-
lyóirat a bölcsészettudományok, 
a társadalomtudományok, a ter-
mészettudományok, műszaki és 
agrártudományok, jog- és gazda-
ságtudományok területén teremti 
meg a publikálási lehetőséget. 

A pályázási lehetőségek a ku-
tatómunkát is fellendítik, ugyanis 
saját erőforrásból csak visszafogot-
tan tudják finanszírozni a megle-
hetősen sokba kerülő kutatómun-
kát. Biró A. Zoltán hangsúlyozza, 
mind a hazai, mind a nemzetközi 
pályázatokhoz elengedhetetlen az 
akkreditáció megléte. 

Bekapcsolódnak 
az erasmus programba
Az akkreditáció új távlato-

kat nyit a külföldi egyetemekkel 
ápolt partneri kapcsolatok terén is.  
Dr. Makó Zoltán, a Gazdasági és 
Humántudományok Karának dé-
kánja elmondja, hogy a Sapientia 
egyetemnek eddig is közvetlen 

kapcsolata volt a magyarországi 
felsőfokú oktatási intézmények 
nagy részével, a székesfehérvári 
Kodolányi János Főiskolával pedig 
nemrég írták alá az együttműködé-
si szerződést. Most azonban gyor-
san szeretnének lépni annak érde-
kében, hogy bekapcsolódjanak a 
hallgatók és oktatók mobilitását 
biztosító európai uniós Erasmus 
programba. Ennek keretén belül 
a bizonyos témakörökben meghir-
detett pályázatokon való részvétel-
hez biztosítani kell egyes tantár-
gyak angol nyelvű oktatását is. 

Mesterképzés, 
doktori iskola
„A következő tíz év arról kell 

szóljon, hogy főiskolai szint-
ről egyetemmé fejlesztjük a 
Sapientiát” – mondja dr. Makó 
Zoltán. Ehhez a legfontosabb cél-
kitűzésnek a mesterképzés indítá-
sát, perspektívában pedig a doktori 
iskola megvalósítását nevezi meg a 
dékán. Az oktatói potenciál sokat 
fejlődött az elmúlt időben, az ok-
tatók többségének megvan a dok-

tori fokozata, következik, hogy a 
docensi és professzori fokozatokat 
is megszerezzék. Az infrastruktúra 
fejlesztésére is szükség lesz. Rövid 
távon a meglévő épületrész felújí-
tását és egy új szárny építését terve-
zi, hosszú távon pedig zöldmezős 
beruházással új campus építéséről 
álmodnak. 

a Székelyföld határain túl
Az akkreditáció a Sapientia 

egyetem vonzerejét mind a belföldi, 
mind a külföldi hallgatók körében 
növeli. A Sapientia egyetem azon-
ban szeretne megmaradni min-
denekelőtt az erdélyi magyarság 
egyetemének. Hogy vonzáskö rét 
kiszélesítse, egy erre a célra felkért 
hallgatói csapatból álló toborzó-
karaván járta be Erdély, Bánság és 
a Partium magyar középiskoláit, 
hogy a Székelyföld határait túllépve 
népszerűsítsék a Sapientia egyetem 
nyújtotta lehetőségeket. A felvé-
telivel kapcsolatos tudnivalókat 
ugyanakkor az interneten is megta-
lálják mindazok, akik itt szeretnék 
folytatni tanulmányaikat. 

„Létezővé” kell tenni a Sapientiát. Szerteágazó feladatok 

Cserediákok Székelyudvarhelyen

Dr. Antal Sándor, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológi-
ai és Neveléstudományi Kara kihelyezett tagozatának tanulmányi 
igazgatója szerint jelenleg hat cserediák tanul a székelyudvarhelyi 
intézményben. Az Erasmus program keretében négy diák Vácról, 
kettő pedig Jászberényről érkezett. A diákok fél évet tanulnak Ud-
varhelyen, a hónap végén érkeznek magyarországi próbaoktatók is 
– jelezte Antal. Geréb László, a MÜTF oktatási központ igazgatója 
kifejtette, hogy szerződés  hiányában még nem tudnak cserediáko-
kat fogadni, egyetlen diákjuk tanul Görögországban. Mivel magyar-
országi intézményként van bejegyezve a központ, ezért határon túli 
diákokat nem tudnak fogadni államilag finanszírozott helyekre.

Kábelköteg az Electrica irodái előtt. Bonyolult a hálózatok átadása fotó: balázs árpád



6. oldal |  2012. március 6., keddhargitanépe Körkép
csík

Meghirdették a csíkszeredai 
kórház menedzseri tisztségét

Zöldenergia-jogsZabálycsomag

Székelyföldre hívják 
a bizottsági tagokat

 hirdetés

ACsíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház vezetőta-
nácsa versenyvizsgát hirdet 

az intézmény menedzseri tisztsé-
gére, amelyre március 12–16. kö-
zött várják a jelentkezést a megyei 
tanács székhelyén. Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
nyilatkozatában leszögezte: a leg-
kompetensebb szakembert keresik 
a kórház élére, hiszen kiemelke-
dően fontos, hogy hatékony me-

nedzsmentje legyen a megyei kór-
háznak, amelyhez a megyei tanács 
jelentős saját, kormányzati és euró-
pai uniós forrásokat irányított az 
utóbbi időben, és hasonlóan nagy 
tervei vannak a jövőt illetően is.

Komplex elbírálási kritériumot 
hoztak létre, ahol a fő hangsúly a 
gazdasági és vezetői képességeken, 
illetve az intézményről alkotott 
jövőképen van. Ezt a jövőképet 
húsztól ötven oldalig terjedő terv-

ben mutathatják be a jelöltek, és 
részletes, fejezetenként lebon-
tott elképzelést várnak például a 
szakorvosellátásról, az intézményen 
kívüli és belüli kapcsolattartásról, a 
betegellátásról, valamint a gyógyí-
tási hatékonyság növeléséről.

A menedzseri vizsga módszer-
tana, illetve a szükséges könyvészet 
az alábbi linken érhető el: http://
www.spitalmciuc.ro/index.php/
ro/interes-public.html.

székelyföldi munkalátogatás-
ra hív ja a parlament ipari és 
szol gál tatási szakbizottságának 
tag jait antal istván parlamenti 
képviselő.Ahonatyákakészülő
két jogszabály kapcsán a kéz-
dipolyáni energiafűzmezőt és a
szent egyháza határában, a Var-
gyas-patakára épített mikro-ví-
zierőművettekintenékmeg.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Hargita és Kovászna me-
gyei munkalátogatásra 
hívja március közepén a 

parlament ipari és szolgáltatási bi-
zottságának tagjait Antal István 
udvarhelyszéki parlamenti kép-
viselő. A honatya a szakbizottság 
előtt levő energianövények ter-
mesztésére és a zöldenergia-ter-
melésre vonatkozó jogszabályok 
kapcsán invitálja tanulmányútra 
képviselőtársait. Érdeklődésünk-
re Antal elmondta, a március 
15-e utáni hétre leegyeztetett 
munkalátogatás során elsőként 
a Kovászna megyei Kézdipolyán 
melletti 50 hektáros energiafűz-
ültetvényt szeretné bemutatni a 
bizottsági tagoknak, a gyakor-
latban is bizonyítva a jogszabály-
tervezetről döntő honatyáknak 
az energiafűz termesztésével járó 
gazdasági, mezőgazdasági elő-
nyöket. „Mivel a Székelyföldön 
a zöld energiával kapcsolatosan 
születtek már kezdeményezések, 
és vannak már megvalósítások, 
bemutatható példák is, Olosz 
Gergely kollégámmal úgy gondol-
tuk, hogy ezeket a szakbizottsági 
tagoknak is érdemes megismerni-
ük. Állandó kapcsolatban vagyok 
a sepsiszentgyörgyi Green Energy 

Egyesülettel is, akiknek nagyon 
komoly javaslataik, meglátásaik 
vannak az előkészítés alatt álló 
jogszabállyal kapcsolatosan, de 
határozott meglátásaik vannak 
az energianövény-termesztés jö-
vőbeli perspektíváival is. Ők a 
kézdipolyáni 50 hektáros ültet-
vényre alapozva már kifejlesztet-
tek egy speciális, biomasszával 
működő kazánt is” – mondta el 
a képviselő. Hozzátette, a találko-
zóhoz kötődően még a helyszínen 
véglegesítenék az energianövény-
termesztési törvénytervezetről szó-
ló bizottsági jelentést.

A munkalátogatás másnap 
Csík szeredában, a megyei és a 
városi önkormányzat vezetőivel 
közösen folytatódna, de Hargita 
megye kapcsán konkrét példán 
keresztül inkább a bővebb vízho-
zamú hegyi patakokra építhető 
törpe-vízierőműveket mutatná 
be. „Ez esetben Szentegyházán, a 
Vargyas-patakán felépült mikro-
vízierőművet tekintenénk meg, 
amelyet egy fiatal csíkszeredai vál-
lalkozó épített. Szeretném, hogy a 
bizottsági tagok a saját szemükkel 
lássák, mifelénk az emberek, a 
vállalkozók gőzerővel dolgoznak 
azon, amiről beszélnek. Úgy ér-
zem, Hargita megyében a fűtés 
és az energiatermelés szempont-
jából ez a kettő, a biomassza- és 
a vízenergia-hasznosítás jöhet 
leginkább szóba. Ez a két terület 
nagyon hasznos lenne, ennek van 
jövője” – szögezte le Antal István. 
Hozzáfűzte, nagy célja, hogy már-
cius végére mindkét törvényterve-
zet – mid a zöldenergia-termelésre, 
mind az energianövények termesz-
tésére vonatkozó – a szakbizottság 
részéről véglegesítve legyen.

Energiafűz-ültetvény. Jogszabály készül rá  fotó: domján levente
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> Ezerlejes jutalom a százéves temp
lom logójáért. Nem szokványos pályázatot 
hirdetett a gyergyóditrói római katolikus 
plébániahivatal a Jézus Szíve-plébánia-
templom építésének 100. évfordulójára. A 
Jézus Szíve-plébániatemplom 1908 és 1913 
között épült, a jubileumi ünnepségsoroza-
tot jövőre tervezi az egyházközség – erre az 
eseményre szeretnék, ha elkészülne a leg-
megfelelőbb logó. „A pályázat leadási ideje 
2012. november 15. További felvilágosítást 
a Gyergyóditrói Római Katolikus Plébáni-
án vagy a 0740–554221-es telefonszámon 
kaphatnak” – olvasható a közleményben, 
amely leszögezi: „A nyertes pályázat alko-

tója 1000 lejes jutalomban részesül, vagy a 
jubileumi évben egy ingyenes lourdes-i za-
rándoklatra hívjuk meg.”

> Alfalvi díjazottak. Több rangos ver-
senyről is elismeréssel tértek haza az alfalvi 
Sövér Elek Iskolaközpont diákjai. Az 
Erdőszentgyörgyön szervezett Kárpát-me-
dencei, természetvédelmi tematikájú iro-
dalmi alkotópályázaton Ilyés Krisztina VI. 
A osztályos tanuló nyerte az első díjat ver-
sével. A szombaton tartott Mikes Kelemen 
tantárgyverseny megyei szakaszán szintén 
alfavi érdemelte ki a legfőbb elismerést: 
Albert Zsuzsa X. osztályos tanuló első lett, 

a szintén tizedikes Szekeres Rita pedig kü-
löndíjat kapott. Az alfalvi fiatalok művészi 
hajlamukat már számtalanszor megmutat-
ták, legközelebb a Kimenő Összművészeti 
Diákfesztiválon – amely a Faludy-fesztből 
nőtte ki magát – mutatkoznak meg szerve-
zőként, versenyzőkét, előadóként.

> Hagyományok műhelye – záró
kiállítás. A Tizenhat Patak Egyesület 
és a Gránátalma Hímzőkör közös szer-
vezésében ma 12 órától kiállítás nyílik a 
Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár-
ban. A Hagyományok Műhelye program 
zárókiállításán ötven gyerek alkotásait 

tekintheti meg a közönség, ezek Kisné 
Portik Irén néprajzkutató szakirányításá-
val készült úrihímzések, fonatféleségek, 
álarcok, gyöngyfüzérek. A Kós Károly Ál-
talános Iskola három osztályának diákjai, 
valamint a Hóvirág néptánccsoport gye-
rektáncosai hónapok óta szorgoskodnak, 
s bár a Bethlen Gábor Alap, valamint a 
Porvidentia Kft. támogatásával indított 
program ezzel a kiállítással véget ér, a mű-
helymunka folytatódik. Kisné Portik Irén 
elmondta, több nehézségbe is ütközik ter-
ve, de mégsem adja fel, hogy a Gránátalma 
Hímzőkör idős asszonyai mellé kinevelje 
az utánpótlást. hí
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Autós 
Vagánykodás

Autó és sofőr sikere, móka, ismét-
lésre érdemes kezdeményezés – 
ez jellemezte vasárnap délelőtt a 
gyer gyó szent miklósi lovaspályán 
szervezett Autós Vagánykodást.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Nagyapa és unoka képezte a 
két szélső korhatárt a hét-
végi Autós Vagánykodá-

son. Gyerekek és felnőttek egyaránt 
benevezhettek homokfutóval, utcai 
autóval vagy éppen terepjáróval arra 
a „vagánykodásra”, amelynek végén a 
leggyorsabb versenyzőket díjazták. 

– A helyi autósport terén sze-
retnénk fellendülést, és egy baráti 
társaság döntötte el, hogy ilyen téli 
hangulattal körítjük ezt, kisautókat, 
terepjárókat és quadokat várva a ba-
rátságos vetélkedőre – mondta az 
egyik szervező, Bilibók Csongor.

Félszáz jármű állt rajthoz, pilótá-
ik több száz fős közönség biztatására 
rótták a két kört, összesen 1,8 kilo-
métert a havas pályán. A biztonsági 
intézkedésekről a szervezők elmond-
ták: „Kihívtuk a vöröskereszteseket, 
ha valami gond van, jön a mentő is, 
tűzoltópalackot pedig mi hoztunk. 
Az autók biztonságáért a tulajdonos 
felel, bár nagy probléma nem lehet, 
csak hófalnak ütközhet”.

A pályát Orosz László biztosí-
totta, a díjakat autós üzletek állták, 
a Teke panzió helyet adott a szerve-
zőknek, akik Bajkó László töltött 
káposztáját fogyasztották.

hargitanépe

Baricz Gergő, az RTL-Klub tévé-
csatorna X-Faktor című tehetség-
kutató műsorának erdélyi felfede-
zettje nemrég Erdélyben koncer-
tezett a döntőbe jutott társaival. 
A turné során megyénkben Csík-
szeredában, Székelyudvarhelyen 
és Gyergyószentmiklóson léptek 
fel. A Hargita Népe kérdéseire 
az előadó a gyergyószentmiklósi 
közönségtalálkozón válaszolt.

– Milyen változások történtek az 
életében, amióta véget ért a verseny?

– A leglényegesebb, hogy Bu-
dapestre költöztem, és most már a 
saját bőrömön tapasztalom az otta-
ni lét szépségeit. Demes Tamás lett 
a lakótársam, és azzal próbálko-
zunk, hogy a maximumot hozzuk 
ki ebből a helyzetből, bár számára 
eléggé elkeserítő állapot, ugyanis 
Magyarországon nincs elég fellé-
pése, amiből biztosítani tudná az 
ottmaradását. Megtörténhet, hogy 
egyedül maradok a lakásban, akkor 
viszont nekem is költöznöm kell 
egy kisebbe, amit egyedül is fenn 
tudok tartani. Egyébként voltak 
már egyéni fellépéseim, koncertje-
im, többnyire klubokban. Közben 
tárgyaltam dalszerzőkkel, elkészült 
néhány dal, most már nagyon ke-
vés kell ahhoz, hogy összeálljon 
egy album. Eléggé megrostáltam 
a dalokat, ugyanis arra törekszem, 
hogy összeillők legyenek.

– Meglehetősen kicsi, összetar-
tó közösségből került egy világváros 
forgatagába, amit nem lehet könnyű 
feldolgozni. Adódtak nehézségei, kel-
lemetlenségei ebből?

– Nem tudom. Egyelőre próbá-
lom felfogni úgy a változást, mint-
ha Budapest is csak egy város lenne 
a többi között. A bürokráciával van 
gondom, sok mindennel meg kell 
birkózni, amíg eljuthat az ember 
oda, hogy például egy lakcímkár-
tyája legyen. Rengeteget vesződtem 
ezzel: bevittem papírt, kihoztam 
papírt, ide mentem, oda mentem, 
aztán kiderült, nincs is címe a laká-
somnak. Egyébként az az érzésem, 
hogy sokkal bonyolultabb a ma-
gyarországi adminisztráció, mint az 
itthoni. Nem is tudom, miért kell 

külön lakcímkártya valakinek? Ná-
lunk ezt egyszerűen megoldják az 
ideiglenes lakhatási engedéllyel.

– Van-e segítsége a bürokrácia út-
vesztőiben való kiigazodáshoz?

– Szerencsére van, Magyari 
Erzsébetnek hívják, és szintén 
borzonti. Már tizenöt éve Ma-
gyarországon él, ezalatt szert tett 
némi jártasságra az ügyintézés 
terén. Ő segít nekem mindenféle 
adminisztratív ügyem intézésé-
ben, és amolyan pótanya szerepét 
tölti be a budapesti életemben. 
Ugyanakkor van menedzserem, 
aki a karrierem építésében segít. 
Egyébként ő a menedzsere Muri 
Enikőnek is, emiatt elég sok időt 
töltök az utóbbi időkben Enikő-
vel. Ugyanakkor van egy képvise-
lőm a kiadó részéről, aki szintén 
sokat segít egyéb ügyeim intézé-
sében.

– A budapesti élethez viszont 
pénz is kell. Önfenntartó, vagy a szü-
lei támogatják?

– Önfenntartó vagyok, és nem 
is szeretnék olyan helyzetbe kerül-
ni, hogy a szüleim pénzét költsem 
Budapesten. Természetesen, ettől 
függetlenül a szülői támogatást, 
hátteret minden pillanatban ér-
zem és ez biztonságot ad. 

– Népes rajongótábora verbuvá-
lódott a verseny idején és után, akik-
kel mondhatni napi kapcsolatban áll 
az internetes közösségi oldalán. Nem 
terhes néha az a szeretet, amivel kö-
rülveszik?

– Egyáltalán nem terhes, hi-
szen a rajongóktól egyértelmű 
visszajelzések jönnek, hogy van 
érdeklődés, úgy is mondhatnám, 
kereslet arra, amit csinálok. Ha 
pedig tőlük jönnek a jelzések, ak-
kor úgy illik, hogy én is visszaje-
lezzek. Most például az aggaszt, 
hogy az erdélyi turné során ke-
veset voltam internetközelben, és 
nem tudtam tartani velük a kap-
csolatot. De bízom benne, hogy 
megértik a helyzetet és elnézik 
nekem.

– Utóbb több száz autogramkár-
tyát írt meg és küldött el nekik.

– Egészen pontosan 750 dara-
bot, és saját kezűleg töltöttem ki 
mindegyiket.

– Nem lett volna egyszerűbb se-
gítséget kérni valakitől, és csak aláír-
ni a kártyákat?

– Nem. Így a szép, és úgy szemé-
lyes, ha minden egyes borítékot én 
címzek meg és én adom fel a postán. 
Tudatában vagyok annak, hogy ez 
hosszú távon nem fog működni, de 
most ez egy ilyen helyzet. 

– Sokan kíváncsiak a Verával 
való kapcsolata alakulására.

– Verával most egy nagyon ne-
héz időszakot élünk, mert keveset 
tudunk találkozni, ő iskolába is jár, 
nekem meg fellépéseim vannak, de 
ettől eltekintve még mindig együtt 
vagyunk.

– Melyek a távlati tervei?

– Egyelőre az albumon dol-
gozunk, amelynek a kiadását 
nem szeretném elsietni. Óvatos 
vagyok, rengeteg dalszerző ajánl-
kozott, de nagyon megfontolom 
a dolgokat, mert azt szeretném, 
hogy azt kapják az emberek, amit 
várnak. Az én stílusom kissé ki-
lóg a többi közül, de így szerettek 
meg, és ehhez kell igazodnom. 

– Milyen a kapcsolata korábbi 
mentorával, Keresztes Ildikóval?

– Nagyon jó továbbra is. Szok-
tunk találkozni, telefonon tartjuk 
a kapcsolatot, és arra is volt példa, 
hogy egymástól függetlenül ugyan-
arra a helyre hívtak meg fellépni.

– Milyen volt az erdélyi turné 
fogadtatása?

– Remek. A kollégák mind azt 
mondják, hogy jönnek át Erdélybe, 
és itt tartanak majd koncerteket. 
Minden helyszínen nagyon jó volt a 
közönség, nagy szeretettel fogadtak, 
amit erdélyiként külön köszönök. 

Jánossy Alíz 

Baricz Gergő. Nem sieti el a dolgokat fotó: jánossy alíz

BESzéLGETéS BARiCz GERGőVEL, Az X-FAKToR FELFEdEzETTjéVEL

Készül az első album

Eredmények:

Quad: Gyermekek: 1. Csala Pat-
rik, 2. Gáspár Tímea, 3. Gáspár 
Szabolcs. Felnőttek: 1. Bilibók 
Csongor, 2. Opra Tamás József, 
3. Bajkó László. 
Utcai autók: Kétkerék-meg haj-
tású járművek: 1. Gábos Sza-
bolcs (Mazda), 2. Kis István 
(Mazda), 3. Antal Zoltán (VW 
Golf II.). Négykerék-meghajtá-
sú járművek: 1. Potyó Szabolcs 
(VW Golf IV.), 2. Sándor Lász-
ló (Subaru Outback), 3. Deák 
Dénes (Subaru Leone). Te-
repjárók: 1. Kis István (Suzuki 
Vitara), 2. Illés Loránd (Merce-
des M), 3. Szabó Csaba (Subaru 
Forester).



Etéd számára a már megkezdett 
beruházások befejezése jelenti 
idén a prioritást – tudtuk meg 
Szőcs László polgármestertől, 
aki az öt falut magában foglaló 
község polgármesteri hivata-
lának idei terveiről számolt be 
lapunknak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Abefejezésre váró munká-
latok kapcsán elsősorban 
a ravatalozók kerülnek 

szóba, az önkormányzat ugyanis 
szeretné, hogy mind az öt falunak 
legyen egy ilyen létesítménye. Há-
rom faluban, Etéden, Siklódon és 
Kőrispatakon megépültek a rava-
talozók, Küsmödön már befedték 
az épületet, a munkálatoknak még 
idén szeretnének a végére járni. 

Énlakán területgondok miatt nem 
kezdődött el az építkezés, Szőcs 
László szeretné, ha ez 2012-ben 
megtörténne, annál is inkább, mert 
a munkálatokhoz szükséges anyagi-
akat már előteremtették.

Tavaly novemberben újabb 
Natura 2000 területeket hagyott 
jóvá a környezetvédelmi minisztéri-
um, ebben Etéd is érintett volt, je-
lenleg a község 35 százaléka környe-
zetvédelmi területnek számít. En-
nek kihasználására az önkormány-
zat információs központot szeretne 
létesíteni, megvalósítására közösen 
pályázott Hargita Megye Tanácsá-

val – közölte el a polgármester. A 
községközpontban van egy erre a 
célra megfelelő épület, amelyben 
korábban a polgármesteri hivatal és 
iskola is működött. Az ingatlan te-
tőszerkezetét már felújították, még 
egy külső meszelés várat magára. A 
tervek szerint az épület egyik szár-
nyában működne az információs 
iroda, a másikban vendégszobákat 
rendeznének be.

A falu öt kultúrotthonából ket-
tőnek (Énlaka és Küsmöd) nincs 
modern illemhelyisége, ezeket 
idén szeretnék megvalósítani. A 
kőrispataki iskolára is ráférne egy 

nyílászárócsere, az épület még a 
nyolcvanas években épült, azóta az 
ajtók-ablakok igen szellősek lettek. 

– Van egy leszakadt hidunk 
Siklódban, ez sürgősen javításra 
szorul, a szükséges pénzt belefog-
laltuk a költségvetésbe, a megyei 
tanács is támogatja a visszaosz-
tott összegekkel, reméljük, hogy 
a 2012-re tervezett munkálatokra 
elég lesz a pénz – folytatja a felso-
rolást Szőcs László polgármester, 
aki megemlíti a kisebb terveket is, 
például a község címerének elké-
szítését, mondván, épp most van 
folyamatban az engedélyeztetése.

A településvezető kiemelte, 
hogy a községben nagy hagyomá-
nya van a falunapoknak, -találko-
zóknak, noha az elnevezések külön-
böznek: Siklódon székely–palóc ta-
lálkozót szerveznek, Kőrispatakon 
Szalmakalap-fesztivált. Ez utóbbi-
nak a tavaly fennállása tizedik évét 
ünneplő Szalmakalap Múzeum volt 
a fénypontja, melyet a polgármester 
édesapja, Szőcs Lajos álmodott meg 
annak idején. Az eseményen Kele-
men Hunor kulturális és örökség-
védelmi miniszter is részt vett.

A Guinness-rekordok Köny-
vében is szereplő szalmakalap 
mellett kőrispataki különleges-
ség még a múzeum udvarán talál-
ható közel 900 irányjelző tábla, 
melyen többek közt Pest megye 
minden második településének 
neve is fellelhető.

Körkép
udvarhely
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> Erdészetre és villamosításra vár-
va. A Madarasi-Hargita villamosítása 
kapcsán közölt múlt heti cikkünkre egy 
olvasói válasz érkezett: Lőrincz Imre 
szentegyházi lakos, 40 hektár erdő tulaj-
donosa nehezményezi, hogy a rendszer-
váltás óta sem sikerült tisztázni az erdő-
tulajdonosok birtokviszonyait. Elmon-
dása szerint annak idején azért válasz-
tották meg Burus Mária Ellát polgár-
mesternek, hogy a kialakult problémát 
megoldja – viszont azóta sem történt 
jelentős előrelépés. – Dokumentálva 
van, hogy a csíki erdészetnek még 270 
hektár erdeje van, amit őriznie kellene. 

Az a legnagyobb baj, hogy az erdők 
visszaszolgáltatásakor nem mérték újra 
őket, csupán asztal mellett kiállították 
a birtokleveleket. Saját zsebre újramé-
rettük az erdőket, de a birtokleveleken 
szereplő adatokat oda kellene igazítani, 
ahová maguk az erdők tulajdonképpen 
tartoznak. Sajnos egyetlen erdészet 
sincs, amely Szentegyháza 3500 hek-
tár erdejét felügyelné. Sokat fizettünk 
eddig, mégsem őrzi senki. Hat éve 
próbálkozunk, de csak visszautasíta-
nak – nyilatkozta a Hargita Népének 
Lőrincz Imre. Mint ismeretes, a birtok-
viszonyok rendezetlensége akadályoz-

za a Madarasi-Hargita villamosítását, 
hiszen már régóta megvan a beruházás-
hoz szükséges pénz. A törvény előírja, 
hogy szükséges az erdészeti hivatal en-
gedélye, viszont a letarolt erdők és az 
ellopott famennyiség miatt egyetlen 
erdészet sem vállalja a területek admi-
nisztrálását. (A. J.)

> Próbaüzemben működik a fel-
vonó. Egyelőre próbaüzemelésben, 
de a sípálya felén már működik a fel-
vonó az almási sípályán – adja hírül a 
homoródalmási önkormányzat hivatalos 
honlapja. Magánkezdeményezésről van 

szó, a felvonót a sípálya tulajdonosa, Józsa 
Albert testnevelő tanár önerőből vásá-
rolta, felszerelésében pedig önkéntesek, 
illetve a helyi tanács segített. A tervek és 
ígéretek szerint a következő idényben a 
sípálya teljes  hosszán működőképes lesz 
a felvonó.

> Megjött a tűzifa-támogatás. 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivata-
la felhívja mindazon tűzifa-támogatást 
igénylő személyek figyelmét, hogy a ja-
nuári hozzájárulást átvehetik a hivatal 
5-ös irodájában (földszint) március 6-tól 
hétköznapokon 10 és 13 óra között. hí
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Több olyan székelyudvarhelyi 
személy, aki az ifjúsági lakáskér-
vényezési listán szerepel, kérte, 
hogy korábban leadott iratcsomó-
ját az új szociális kritériumrend-
szer alapján is bírálják el – mind-
ez azt jelenti, hogy az ANL-listán 
rangsoroltak duzzaszthatják a 
szociális névsort. Azt is meg-
tudtuk, a polgármesteri hivatal 
illetékesei modellezik kiosztási le-
hetőségeiket, vagyis a közösségi 
igényeknek eleget téve olyan bér-
lőknek osztanák ki a lakásokat, 
akik „megérdemlik”, és fenn is 
tudják tartani lakásaikat.

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

Hosszú vajúdást követően 
egy hónappal ezelőtt, feb-
ruár harmadikán fogadta 

el Székelyudvarhely önkormányzati 
testülete a városban található szo-
ciális lakások kiosztásának alapjául 
szolgáló új kritérium- és pontrend-
szert. Bár az Urbana Rt.-n keresztül 
a polgármesteri hivatal gondozásá-
ban a város több pontján találhatók 
szociális lakások, a pontrendszer 
felfrissítését, egy új kritériumrend-
szer elkészítését ezúttal a Csereháton 
épülő tömbházak sürgették.

Mint korábban már beszámol-
tunk róla, a helyi önkormányzat 

számára mozgásteret, módosítási 
lehetőséget alig hagyó központi ren-
delkezés szerint az újonnan épülő, 
hamarosan kulcsrakész lakások el-
foglalásánál elsőbbséget élveznek az 
államosított és visszaszolgáltatott la-
kásokból kilakoltatott kérvényezők, 
majd őket követik a szociálisan hát-
rányos helyzetű személyek. Nemrég 
a téma kapcsán közöltük: minden 
lakásigénylési kérés, amit az évek 
során a polgármesteri hivatalnál be-

nyújtottak, függetlenül attól, hogy 
az szociális vagy ifjúsági lakásra vo-
natkozik-e, egy nagy kalapba kerül. 

– Aki nálunk lakásigénylési 
kérést adott le, az a megfelelő pil-
lanatban kérheti, hogy a szociális 
vagy ifjúsági lakásokra vonatkozó 
kritériumrendszer alapján bíráljuk 
el iratcsomóját. Ennek az a lényege, 
hogy az ifjúsági lakást kérvényezők 
például átvihetik régiségpontjukat a 
szociális listára.

Most a szociális pontrendszer 
frissült, így az ifjúsági, ANL-s listán 
szereplők dönthetnek úgy, hogy fel-
iratkoznak a szociális listára, illetve 
majd amikor az ifjúsági lakások ese-
tében is új pontrendszert dolgoznak 
ki, akkor a szociális listán szereplők is 
kérhetik, hogy ifjúsági kritériumok 
alapján is elbírálják dossziéjukat – 
vázolta lapunknak Bakó Katalin, a 
polgármesteri hivatal közszolgálat-
felügyeleti osztályának a vezetője, 
majd azzal folytatta, minden esetben 
kérvényezni kell a leadott iratcsomó 
más szempontok szerinti elbírálását. 

– Az utóbbi időszakban több 
ilyen jellegű kérést is jegyeztünk, va-
gyis az ifjúsági listán szereplők is ér-
deklődnek a szociális lakások iránt. 
Ezzel kapcsolatos számokkal azért 
nem tudok szolgálni, mert kérésük 
akkor válik majd biztossá, ha a meg-
felelő pillanatban felszólításunkra 
iratcsomójukat felfrissítik, kiegészí-
tik az új követelmények szerint az, 
érdeklődés viszont van – tudatta 
Bakó Katalin.

Mint mondta, mindez azt jelen-
ti, hogy bár csak a január 31-e előtt 
leadott dossziékat veszik figyelembe, 
vagyis aki most ébred fel, nem pá-
lyázhat szociális lakásra, mégis a fen-
tebb ismertetett módon bővülhet 
az igénylők listája. A szociális lakást 
igénylők listáját legutóbb 2009-ben 

frissítették. Akkor kilencvenhat sze-
mélyt listáztak, időközben viszont 
nagyon sokan adtak be ilyen irányú 
kérést. A polgármesteri hivatal leg-
kevesebb háromszáz-négyszáz kér-
vényezővel számol.

Idetartozik, hogy a szociális la-
kások kiosztásának klasszikus for-
gatókönyve szerint az elfogadott 
kritériumrendszert a városházán 
függesztik ki, majd felkérik a lis-
tán szereplőket, hogy az új köve-
telményeknek megfelelően újít-
sák fel dossziéjukat. 

– A kritériumrendszer alapjá-
ul szolgáló központi rendelkezés 
nem adott sok mozgásteret. Jelen-
leg modellezzük a kiosztási, pon-
tozási lehetőségeinket. Figyelem-
be vesszük az ezzel kapcsolatos la-
kossági igényeket is, és a közösség 
elvárásainak megfelelően szeret-
nénk a lakásokat kiutalni – közöl-
te a téma kapcsán Bunta Levente 
polgármester, aki tudja, „kényes”, 
sokakat érzékenyen érintő kérdés-
ről van szó, emiatt kiemelt figyel-
met szentelnek az ügynek.

Remélik, a magas jövedelemha-
tár, illetve a többéves munkaviszony 
alapfeltételként elegendő szűrőnek 
bizonyul. Ha nem, meglehet, to-
vábbi hézagokat, módosítási, netán 
szigorítási lehetőségeket keresnek a 
központi rendelkezésben.

Az ANL-LiStáN SzerepLők iS kérNek SzociáLiS LAkáSt

Bővül az igénylők névsora

etédi tervek

Szeretnék befejezni, amit elkezdtek

Épülő szociális lakások. Egyelőre nem tudni, ki költözhet be és mikor  fotó: balázs attila

hargitanépe
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A mértékletes evés igazoltan 
meghosszabbítja az élettarta-
mot, de előnyösek lehetnek az 
ételmegvonással járó rövid böjtök 
is. Különösen tavasszal érdemes 
a szervezetet megszabadítani a 
felszaporodott méreganyagoktól.

T avasszal számos vallás ajánl 
hosszabb-rövidebb idősza-
kokra teljes ételmegvonást, 

méregtelenítő böjtöt. Az ételmeg-
vonás hatására a szervezet megkezdi 
tartalékai lebontását, legelőször a 
zsírt. Amikor a testzsírt már lebon-
totta, megkezdődik a májban lévő 
zsírok bontása is. Mivel a májban 
halmozódik fel gyakorlatilag min-
den zsírban oldódó méreganyag, a 
zsír bomlásával ezek a mérgek is fel-
szabadulnak.

A léböjt nem fogyókúra
A léböjtkúra szülőatyja Otto 

Buchinger (1878–1966) német or-
vos, aki anyagcserezavarait gyógyító 
folyadékfogyasztással kúrálta ki. 
Buchinger léböjtkúrájának eredeti 
célja a túlsúly, a reuma és a külön-
böző bőrbetegségek „leböjtölése” 
volt. Maga Buchinger gyógyböjtnek 
nevezte diétáját, az azonban erősen 
vitatott, hogy a kúra képes-e az emlí-
tett betegségek megszüntetésére.

Sokak szerint a szinte teljesen 
fehérjementes táplálkozás és a 
nagyon alacsony kalóriabevitel – 
napi 250-500 kilokalória – inkább 
fenyeget jojóeffektussal és más 
kellemetlen következményekkel, 
minthogy tartós súlycsökkenést 
eredményezne. Míg a megrögzött 
böjtölők spirituális élményként 
élik meg, az ellentábor legjobb 
esetben is csak megtévesztésnek, 
ha nem veszélyesnek tartja. 

Már egy nap böjtölés 
felfrissülés a szervezetnek
A léböjtkúrában egy bevezető 

gyümölcsnap után a böjtölők csak 
folyékony élelmiszereket fogyasz-
tanak, így például zöldség- és gyü-
mölcsleveket, ásványvizet, gyógy-
növényteát és mézet. A csak vízfo-
gyasztást megengedő teljes böjthöz 
(nulldiéta) képest a léböjtökben – 

noha a kalóriabevitel így is igen ala-
csony marad – a szervezet hozzájut 
a szükséges vitaminokhoz és ásványi 
anyagokhoz, sőt tejtermékek (tej-
savó) esetleges fogyasztásával még 
fehérjéhez is.

A diéta befejezésekor először 
alma, majd egyéb nyers gyümöl-
csök fogyasztásával kell fokozato-
san visszatérni a szilárd élelmisze-
rek fogyasztására, a diétát követő 
első napokban speciális étrend 
betartásával. A kúra teljes időtar-
tama alatt gondoskodni kell a meg-
felelő folyadékbevitelről, ez napi 3-4 
liter elfogyasztását jelenti, ezenkívül 
célszerű a böjtöt mozgással, meditá-
cióval, relaxációval, de masszázzsal és 
jóleső fürdőkkel is kiegészíteni. 

Egy egynapos léböjt, vagyis egy 
olyan napnak a beiktatása, amikor 
csak iszunk és nem veszünk ma-
gunkhoz szilárd táplálékot, min-
den egészséges ember bélrendszere 
számára felfrissülést jelenthet. Még 
néhány napos kúrába is belekezdhe-
tünk saját belátásunk szerint, azon-
ban a hosszabb lélegzetű léböjtkúrák 
már orvosi ellenőrzést igényelnek. 
Egy 3-5 napos kúra során még nem 
jelentkezik kóros tápanyaghiány, és 
azáltal, hogy a szervezet mentesül a 
szilárd táplálék megemésztésének és 
továbbításának feladata alól, teher-
mentesítjük a májat és a vesét is. 

Lépésről lépésre 
kell bevezetni
A szervezet működését érintő 

minden drasztikus beavatkozás, 
– akárcsak egy műtét vagy egy új 
gyógyszer alkalmazása – veszé-
lyekkel járhat, ezért fontos a kü-
lönböző kúrák, étkezési javallatok 
lépésről lépésre haladva való be-
vezetése. A léböjtöt sem lehet egyik 
napról a másikra elkezdeni: minden 
léböjtkúra megkezdése előtt annyi 
átmeneti napot kell beiktatni, mint 
amilyen hosszúra az egész kúrát ter-
vezzük, majd a szervezetet ugyan-
ennyi nap alatt kell visszaállítani a 
szilárd ételek fogyasztására. 

Az átmeneti napokban is ér-
demes fokozatosan lemondani a 
húsok, a húskészítmények, a kávé, 
a cukros üdítőitalok fogyasztásá-

ról, majd lassanként a többi szilárd 
élelmiszert is elhagyva (legkésőbb 
a zöldséget) belevághatunk az első 
olyan napba, amelyen csak folyadé-
kot fogyasztunk. 

Nem tarthat hónapokig
A léböjtkúra ellenjavallt, ha a 

kúrázni vágyó például gyógyszere-
sen kezelt depresszióban szenved, 
vagy vércukorszintje ingadozó, 
esetleg cukorbeteg. Kismamák és 
szoptató nők számára sem ajánlott 
a kúra, mert a szervezetben a böjt 
hatására felszabaduló méreganya-
gok a fejlődő magzatot, illetve az 
anyatejen keresztül a kisbabát is ká-
rosíthatják. Nem kúrázhatnak gyer-
mekek, szív-, máj- és vesebetegek, 
valamint a rákos betegek sem.

A léböjtkúra nem tartozik a több 
hónapig folytatható kúrák közé, hi-
szen a test ilyenkor a hiányzó táp-
anyagok miatt hiánybetegségekkel 
reagálna. Az anyagcsere-folyamatok 
átállását fejfájás, epe- vagy vesepa-
naszok is kísérhetik. Erősen vitatott 
az is, hogy az eredetileg a különféle 
betegségek (reuma és bőrpanaszok) 
megszüntetésére kitalált kúrával va-
lóban elérhető a gyógyulás. 

A túlsúlytól léböjtkúrával meg-
szabadulni próbáló fogyókúrázó-
kat a kritikusok arra figyelmeztetik, 
hogy az alacsony kalóriabevitel mi-
att inkább csak időleges súlycsökke-
nést érhetünk el, amelyet aztán visz-
szahízunk (ez az úgynevezett jojó-
effektus). Az alacsony mennyiségű 
fehérjebevitel miatt az izomszövet 
átmeneti leépülése is bekövetkezhet, 
igaz, egyes léböjtkúra-változatok ezt 
tejsavó fogyasztásával próbálják ki-
küszöbölni.

Más részről viszont azt is meg 
kell említeni, hogy a néhány nap-
nál hosszabb ideig végzett kúrák 
alatt a szervezet és az agy is hoz-
zászokik ahhoz, hogy másképp 
viszonyuljon az ételekhez és a 
táplálkozáshoz általában, ezért az 
is elképzelhető, hogy sikerül teljes 
életmódváltást elérnünk, melynek 
következményeként később testsú-
lyunk is optimalizálódik, és hosszú 
távon is tartósan a kívánt szinten 
marad. (origo.hu)

Fogyókúraként nem, méregtelenítésként ajánlják a léböjtkúrát illusztráció

TAvAszi méregTeleNíTés

Léböjtölni csak pár napig szabad
Több Tényező befoLyásoLhATjA

Mitől függ, 
hogy ki kapja el a náthát?

hargitanépe

A téli megfázások és influenzás 
megbetegedések időszakában 
jogosan merül fel a kérdés, va-
jon mitől függ, hogy egy náthás 
ember környezetében valaki 
elkapja-e a betegséget, vagy 
sem.

Ha valaki egy megfázással 
küzdő beteg környezeté-
ben tartózkodik, 50-80 

százalék az esélye arra, hogy el-
kapja a betegséget – adták hírül a 
New York-i Weill Cornell Orvosi 
Egyetem munkatársai, akik arra is 
magyarázatot adtak, hogy miért 
„ússzák meg” a többiek a vírust.

A náthavírusoknak több száz 
törzse létezik, amelyek eltérő mér-
tékben fertőzőképesek, így nem 
mindegy, hogy valaki a gyengébb 
vagy az igazán fertőző fajtával 
találkozik. Szintén sokat számít, 
hogy az adott vírussal szemben 
van-e a szervezetnek immunitá-
sa, azaz találkozott-e vele koráb-
ban. Az sem jelent 100 százalékos 
biztonságot, ha igen, hiszen az 
immunitás idővel megszűnhet, 
valamint a vírusok is igen gyorsan 
mutálódhatnak.

A vírussal szembeni ellenál-
lás sok egyéb tényezőtől is függ: 
könnyebben megbetegszik az, 
aki például légzőszervi megbete-
gedésben szenved, vagy tartósan 
kialvatlan, vagy bármilyen más 
okból legyengült az immunrend-
szere. A levegő hőmérséklete és 
páratartalma is befolyásolja a ví-
rusok életképességét: a legjobban 
a hideg, párás levegő kedvez a sza-
porodásuknak.

A vírustörzstől és az egyén 
immunrendszerétől függően el-
képzelhető az is, hogy a nátha-
vírussal fertőzött beteg nem 
észlel semmilyen tünetet. A 
fertőzésveszély jóval nagyobb a 
betegség kezdetekor, majd a ví-
rusok mennyisége 3-4 nap után 
csökken. A nátha megelőzésére 
a szakemberek gyakori, alapos 
kézmosást, a náthás ember kö-
zelében töltött idő minimali-
zálását, az orr, valamint a száj 
érintésének kerülését javasolta. 
C-vitaminnal és sok zöldséggel-
gyümölccsel „felturbózott” im-
munrendszerrel szintén kisebb 
az esélye annak, hogy valakit a 
nátha ledöntsön a lábáról.

A méhnyakrákos páciensek 92 
százaléka gyógyult meg, ha Pa-
panicolau-teszttel szűrték ki be-
tegségüket, míg 66 százaléka, 
ha elsőként a tünetek alapján 
diagnosztizálták a daganatos el-
változást - közölték svéd kutatók 
a The british Medical journal 
(bMj) című orvosi folyóiratban.

Astockholmi Karolinska 
Intézet munkatársai vala-
mennyi, 1999 és 2001 kö-

zött Svédországban méhnyakrákkal 
diagnosztizált nőt – összesen 1230 
pácienst – bevontak elemzésükbe. 
A közelmúltban közzétett tanulmá-
nyukban a szerzők összehasonlítot-

ták a Papanicolau-teszttel (kenet-
vizsgálattal) kiszűrt és a tünetek 
alapján diagnosztizált méhnyakrák 
túlélési esélyét. Megállapították, 
hogy az előbbi csoportba tartozó 
nők gyógyulási aránya 92 száza-
lék volt, míg az először tünetek 
alapján diagnosztizált nők gyógy-
ulási aránya ennél jóval kisebb-
nek, 66 százaléknak bizonyult. 
Eredményük a szerzők szerint azt 
mutatja, hogy a rendszeres rákszű-
rés egyrészt jelentősen csökkenti a 
méhnyakrák kialakulásának koc-
kázatát, másrészt nagy mértékben 
növeli a gyógyulás esélyét azok-
ban az esetekben, amikor mégis 
megjelenik az elváltozás.

svéd TAnuLMány

Növeli a túlélési esélyt 
a szűrés



A kormányprogramba, illetve a 
kormánykoalíciót alkotó pártok 
közti protokollumba az RMDSZ 
kezdeményezésére be kell kerül-
nie az észak-erdélyi autópálya 
munkálatai folytatásának is. En-
nek a protokollumnak az aláírásá-
ra még nem került sor, de azt tud-
ni, hogy az RMDSZ ragaszkodik a 
szóban forgó munkálat belefogla-
lásához. Az viszont nem világos, 
hogy ténylegesen mit is jelentene, 
mármint az átadás szempontjából, 
ennek a munkálatnak a folytatá-
sa. Az viszont biztosra vehető, 
hogy az idén a teljes hossz átadá-
sa fizikailag nem lehetséges. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az észak-erdélyi autópálya 
építési munkálatai immár 
több mint hét éve megkez-

dődtek, de a kivitelezés mindvégig 
ilyen vagy olyan okok miatt igen kö-
rülményesen haladt, menet közben 
az amerikai Bechtel céggel számos 
nézeteltérés támadt, arról nem is 
beszélve, hogy a költségek jóval meg-
haladták az eredetileg előirányzott 
volument. Eddig 51,5 kilométernyi 
autópályaszakaszt sikerült átadni, 
Aranyosgyéres és Gyula között. Azt 
tudni, hogy a Berettyószéplak és a 
Bors közötti szakaszt a Bechtelnek 
kell befejeznie, de e tekintetben 
gondok vannak, ugyanis a Bechtel 
állítólag még mindig nem kapta meg 
az eddig elvégzett munkálatok ellen-
értékének egy részét. A Bechtel ille-
tékesei szerint több mint 50 millió 
lejről van szó. Egyébként ezen a sza-
kaszon az esedékes munkálatoknak 
mintegy 28 százaléka készült el, de 

vannak olyan részek is, ahol a fizikai 
stádium 40 százalékos. Hallani arról 
is, hogy az Európai Bizottság egyet-
értett azzal, hogy az európai alapok-
ból finanszírozzák az autópálya épí-
tésének egyes szektorait, legalábbis 
ezt állította az elmúlt esztendőben 

Anca Boagiu egykori tárcavezető. 
De úgy tudni, hogy erre a finanszí-
rozásra a 2014–2020-as időszakban 
kerülne csak sor. Egy nem hivatalos 
értesülés szerint az Országos Au-
tópálya és Országút Kereskedelmi 
Társaság (CNADNR) nemrégiben 
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AZ éSZAk-ERDélyi

Leállíttatta egy gyergyói cég 

A CSÍki MAGÁNJAVAk STATÚTUMA 
előírásai alapján 2012. március 17-én de. 10 órára 

összehívja a Csíki Magánjavak Közgyűlését, 
Csíkszeredába, Hargita Megye Tanácsának üléstermébe.
A közgyűlés napirendje a következő:

tevékenységi beszámoló;1. 
pénzügyi helyzetre vonatkozó beszámoló;2. 
költségvetés-jelentés;3. 
ellenőrző bizottság jelentése;4. 
a CSÍKI MAGÁNJAVAK STATÚTUMÁNAK módosítása;5. 
igazgatótanács választása;6. 
ellenőrző bizottság választása.7. 

A közgyűlésen a statútum 5. szakaszában meghatározott 54 kö-
zösség, úgymint Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva, Gyergyóditró, 

Gyergyókilyénfalva, Gyergyóremete, Gyergyószárhegy, 
Gyergyószentmiklós, Gyergyótekerőpatak, Gyergyóújfalu, 

Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csobotfalva, Csíkcsomortán, 
Csíkdánfalva, Csíkdelne, Göröcsfalva, Csíkjenőfalva, 

Csíkkarcfalva, Csíkmadaras, Csíkmadéfalva, Csíkmindszent, 
Csíkpálfalva, Csíkrákos, Csíkszentdomokos, Csíkszentlélek, 

Csíkszentmihály, Csíkszentmiklós, Csíkszenttamás, Csíkszépvíz, 
Csíktaploca, Csíkvacsárcsi, Csíkvárdotfalva, Zsögöd, Csíkbánfalva, 

Csíkcsatószeg, Csíkcsekefalva, Kászonaltíz, Kászonfeltíz, 
Kászonimpér, Kászonjakabfalva, Kászonújfalu, Csíkkozmás, 

Csíklázárfalva, Csíkmenaság, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, 
Csíkszentkirály, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csíktusnád, 

Csíkverebes, Csíkszereda, Gyimesfelsőlok és Gyimesközéplok, 3-3 
szavazati joggal rendelkező nagykorú taggal képviseltetheti magát, 

megbízólevél alapján.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés következő ülésére 
2012. március 24-én de. 10 órakor kerül sor, ugyancsak Hargita 

Megye Tanácsának üléstermében, a statútum előírásainak megfelelően.

> Havonta 273 lejt költenek cigaret-
tára a romániai dohányosok. Egy dohá-
nyos havonta átlagosan 273 lejt költ ciga-
rettára – derült ki a tegnap nyilvánosságra 
hozott, felnőttek dohányzási szokásairól 
szóló tanulmányból (GATS). A meg-
kérdezettek 96,3 százaléka tisztában van 
vele, hogy a cigaretta súlyos betegségeket 
okoz, 98,3 százalékuk szerint tüdőrákot 
vált ki, 94,6 százalék más rák kialakulását 
valószínűsíti, 89,2 százalékuk szerint szív- 
és érrendszeri betegségeket okoz, 90 szá-
zalék szerint pedig szívrohamhoz vezet. 
Kevesebben voltak tisztában vele, hogy 
a dohányzás csontritkulást (53,4 száza-

lék), koraszülést (74,7 százalék) vagy 
erekciós zavarokat is eredményezhet. A 

dohányosok 95,2 százaléka észrevette a 
dobozokon található figyelmeztető képe-

ket, és harmaduk (27,5 százalékuk) már 
gondolt arra, hogy ezek miatt felhagyjon 
a dohányzással. Romániában tavaly ösz-
szesen 4,85 millió ember dohányzott. A 
15 évnél idősebb lakosság 24,3 százalé-
ka napi dohányos, 2,4 százalékuk pedig 
csak alkalmanként gyújt rá. A legtöbb 
dohányos 17-19 éves korában szokott rá 
a cigarettára (43,1 százalékuk), 21,7 szá-
zalék 15-16 éves korában vált függővé, 
18,1 százalék pedig 20 éves kora után lett 
aktív dohányos. A megkérdezettek 17,1 
százaléka már 15 éves kora előtt rágyúj-
tott, ezek közül legtöbben vidéki környe-
zetből származnak.hí
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A gyergyószentmiklósi Híd- és Útügyi Kft. telephelye. Leállósávon a sztrádaépítés

AZ ADóTöRVéNyköNyV MóDoSÍTÁSÁNAk 
UTóREZGéSEi

Rendelet a rendeletre
Az év eleje óta a pénzügyminiszter 270, az Országos 
Adóügynökség elnöke pedig közel 210 rendeletet bo-
csátott ki. Ezek zöme az Adótörvénykönyvet módosító 
és kiegészítő 2011/125-ös sürgősségi kormányrendelet 
egyes előírásainak gyakorlatba ültetésével kapcsola-
tos. Az december 30-án jelent meg, s volt olyan előírá-
sa is, amely még aznap hatályba lépett, majd jelentős 
részük 2012. január 1-jétől, de vannak olyanok is, ame-
lyek majd július 1-jétől lesznek érvényesek. 

H. Z.

Már a kormányrendelet megjelenésének pillanatában 
azt átolvasva nyilvánvalóvá vált, hogy bonyodalmas 
lesz a gyakorlatba ültetés, egyes előírásai eleve nehe-

zen értelmezhetők voltak, s erre a szakelemzők is figyelmez-
tettek. Meglepetést okozott az is, hogy a sürgősségi kormány-
rendelet nem számolt azzal, hogy 2011. október 1-jén életbe 
lépett az új polgárjogi törvénykönyv, a 2009/287-es törvény. 
Nos, ez a jogszabály a „kereskedelmi szerződések” szintag-
máját helyettesítette a „polgári szerződések” szintagmájával. 
Ilyenképpen pedig hatályon kívül helyeződtek a Kereskedelmi 
Törvénykönyv, valamint az 1934/178-as törvény megbíza-
tási szerződésekre vonatkozó előírásai. Ezzel nem számolt az 
Adótörvénykönyvet módosító és kiegészítő sürgősségi kor-
mányrendelet, s az egyes jövedelmek adóelőleg-fizetési köte-
lezettségére vonatkozó átfogalmazott 52-es szakaszba belefog-
lalt olyan foglalkozási kategóriákat, illetve tevékenységeket is, 
amelyek esetében enyhén szólva bosszantó pontatlanságokat 
tartalmaztak. Egyes szakjogászok szerint bár a törvény úgy 
rendelkezik, hogy a szabadfoglalkozásúak (adótanácsadók, 
könyvszakértők, közjegyzők stb.) által realizált, illetve a szer-
zői jogdíjból származó jövedelmek független tevékenységek 
„javára” írhatóak. Az ilyenszerű megadózás azokat átsorolja 
a függő tevékenységek közé. Márpedig az Adótörvénykönyv 
7-es szakasza értelmében az ilyenszerű „átértékelés” nem le-
hetséges. Továbbá a már említett 52-es szakasz, valamint a 
2963-as előírásainak együttes értelmezéséből az derül ki, hogy 
a jövedelmet kifizető entitásnak vissza kell tartania a szóban 
forgó jövedelmek esetében a társadalombiztosítási hozzájáru-
lásokat is. E tekintetben is akad egy nagy gond: a 2008/44-es 
sürgősségi kormányrendelet alapján bejegyzett személyeknek 
(engedélyezett magánszemélyek, családi vállalkozások, egyéni 
vállalkozások) az egészségbiztosítási, valamint a társadalom-
biztosítási házzal közvetlenül megkötött szerződés alapján kell 
befizetniük ezen hozzájárulásokat. 

Valószínűsíthető, hogy a minisztérium, illetve az adóügy-
nökség menet közben próbálta, próbálja meg egyengetni a gya-
korlatba ültetés útját. Ez történt az 52-es szakasszal is: a Hiva-
talos Közlöny február 22-i számában jelent meg a pénzügymi-
niszternek az Adótörvénykönyv 52-es szakasza előírásai egysé-
ges alkalmazására vonatkozó eljárást jóváhagyó 2012/247-es 
rendelete. Ennek a rendeletnek a révén a tárca megpróbált 
tiszta vizet öntetni a pohárba, azaz pontosította, hogy miként 
is kell értelmezni ennek a vitatott szakasznak az előírásait. De a 
rendelet szövegében ugyanis vannak olyan szövegrészek, ame-
lyek továbbra is félreértelmezhetőek vagy legalábbis nehezen 
értelmezhetőek. Továbbá ez a rendelet bizonyos értelemben 
kiegészíti, sőt felülírja a módszertani normákat módosító és 
kiegészítő már említett 2012/50-es kormányhatározatot.

Országos viszonylatban több mint 100 000-re tehető azon 
szerződések száma, amelyek révén olyan jövedelmeket reali-
zálnak, amelyeket az adózás és esetleg a társadalombiztosítási 
hozzájárulások fizetése (vagy nem fizetése) érinti.

hargitanépe



arra utasította a Bechtelt, hogy eb-
ben az esztendőben egy 18 kilomé-
teres autópályaszakaszt fejezzen be 
Hagymádfalva (Spinuş) és Bihar 
(Biharia) között. Ezt állítólag azért, 
hogy a magyar felet arra késztessék, 
lásson hozzá az N3-as autópálya 
munkálatainak folytatásához Deb-
recentől Bors irányába. Ezt az érte-
sülést azonban a szaktárca illetékesei 
nem erősítették meg. 

Egy gyergyói cég 
kifogást emelt
Időközben, pontosabban ja-

nuár folyamán a CNADNR igen 
félénken útjára indította a többi 
útszakaszokra a közbeszerzési eljá-
rást. A Nyugat-Kolozsvár (Gyalu) 
és a Nádasszentmihálytelke (Mihă-
ieşti) közötti 3a szektor ezek egyike, 
amelynek hossza 25,5 kilométer. 
Ezen belül van a 3a1-es szakasz 
Gyalu és Magyarnádas között, 
amelynek hossza 8,7 kilométer. 
Ennek a szakasznak a tervezésére és 

kivitelezésére a közbeszerzési eljá-
rás keretében a részvételi hirdetést 
január 26-án tették közzé, hogy 
volt-e jelentkező vagy sem, azt nem 
tudni, de azt igen, hogy február 
8-án a gyergyószentmiklósi székhe-
lyű Híd- és Útügyi Kft. a részvételi 
kritériumok kapcsán kifogást nyúj-
tott be az illetékes hatóságokhoz. 
Előzetesen a CNADNR-től pon-
tosító információkat kért, de bead-
ványára nem kapott választ. Febru-
ár 9-én született meg a kifogásnak 
helyet adó döntés, s ennek okán 
február 13-án a CNADNR az eljá-
rást ideiglenesen felfüggesztette. A 
gyergyószentmiklósi székhelyű cég 
kifogását egy kolozsvári ügyvédi 
iroda nyújtotta be, s abban többek 
között az áll, hogy egyes kritéri-
umok nincsenek összhangban a 
közbeszerzési törvény egyes előírá-
saival, illetve azok félreértelmezhe-
tőek. A jelek szerint a kifogásaik 
megalapozottak voltak, hisz annak 
helyet adtak. 

Leállt a közbeszerzés
Ilyenképpen pedig egyelőre, 

amint már arra utaltunk, a közbe-
szerzési eljárás nem folytatódhat, 
s az időveszteség akár többhetes is 
lehet, de esetleg ennél is több. Erről 
a gyergyószentmiklósi székhelyű 
cégről tudni, hogy egy neves „aszfal-
tozó” érdekeltségi körébe tartozik, s 
a Híd- és Útügyi Kft. egyedüli tulaj-
donosa az ojtozi székhelyű PA&CO 
International Kft. Tudni azt is, hogy 
a szóban forgó cégnek a 2010-es esz-
tendőben az üzleti forgalma 4,7 mil-
lió lej körül volt, s azt az esztendőt 
nem nyereséggel, hanem több mint 
800 000 lejes veszteséggel zárta. Az 
elmúlt esztendei mérleg adatai nem 
ismeretesek. A legfrissebb informá-
cióink szerint, jelenleg alkalmazott-
jainak száma nyolc fő, s arról nem 
tudni, hogy megyénkben egyálta-
lán ténylegesen tevékenykedik-e. 
Mindezzel együtt és mindezen túl a 
gyergyói cég által benyújtott kifogás 
– amint már arra utaltunk – megala-
pozottnak bizonyult. Ám az adott 
körülmények között az is valószínű-
síthető, hogy amennyiben a szóban 
forgó munkálatra vonatkozóan részt 
vesz a közbeszerzési eljáráson és eset-
leg nyertesnek is bizonyul, a tényle-
ges kivitelezésre alvállalkozó révén 
kerül sor. 

Nem tudni, mi következik
Visszatérve az északi autópálya 

munkálataira, illetve azok távlatai-
ra, elmondható, hogy azok pillanat-
nyilag nem sok jóval kecsegtetnek. 
Egyelőre például nem tudni, hogy 
mikor is írják ki a közbeszerzési 
eljárást a 3a szakasz másik részére, 
amely hossza közel 17 kilométer. 
Azt sem tudni, hogy a Bechtel ké-
pes lesz-e befejezni ténylegesen a 
Berettyószéplak és a Bors közötti út-
szakaszt. Annál is inkább nem, mert 
például Berettyószéplak övezeté-
ben mintegy héthektáros területen 
ott találhatóak az OMV Petrom 
által egykor üzemeltetett kőolaj-
szondák, s ezt a területet fel kell 
szabadítani. Ha igaz az a hír, hogy 
előtérbe került a Hagymádfalva és a 
Bihar közti 18 kilométeres szakasz 
befejezése, akkor annak nem sok 
értelme lesz, ugyanis azt nemigen 
lehet majd használni, lévén, hogy ez 
a szakasz nehezen megközelíthető. 
Egyszóval, az észak-erdélyi autópá-
lya munkálatainak folytatása körül 
még nem tisztult le a kép.

2012. március 6., kedd | 11. oldal 

 hirdetés

autópáLya pErspEktívái

a közbeszerzési eljárást

hargitanépe

Gazdaság

> 10 százalékkal nőtt a munkaerő 
költsége Romániában. A munkaóra 
költsége a tavalyi év utolsó három hó-
napjában 0,74 százalékkal nőtt az előző 
negyedévhez, és 9,76 százalékkal a 2010 
október–decemberi időszakhoz képest – 
közölte tegnap az Országos Statisztikai 
Intézet (INS). Az INS szerint negyed-
éves szinten a legszembetűnőbb növeke-
dés az építkezési iparágban (9,83 száza-
lék), az ingatlanközvetítésben (5,52 szá-
zalék) és a kereskedelemben (5,05 száza-
lék) volt. Az építkezésben a növekedést 
elsősorban az effektív ledolgozott idő 
csökkenése okozta. Ezzel szemben a bá-

nyászati szegmensben (–8,79 százalék), 
az energia-, víz- és földgázszolgáltatás-

ban (–7,31 százalék) csökkenés volt ta-
pasztalható a munkaóra-költségekben. 

A közszférát tekintve az egészségügyben 
és a szociális ellátásban (1,32 százalék) 
nőtt, a tanügyben (–15,47 százalék) és 
a közigazgatásban (–2,55 százalék) vi-
szont csökkent a munkaerő költsége. 
Éves összevetésben a legerőteljesebben 
az ingatlanügyletekben (15,89 száza-
lék), egyéb szolgáltatásokban (14,96 
százalék), illetve a szakmai, tudományos 
tevékenységekben (11,45 százalék) nőtt 
a munkaóra költsége. Legalacsonyabb 
ütemben az adminisztratív és suport-
tevékenységek (2,19 százalék), illetve 
a víz- és szemétszállítás (5,03 százalék) 
esetén nőttek a munkaköltségek.hí
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kEdvEzméNyEkEt kíNáLNak a forgaLmazók 

Kevesebb autó fogy
február folyamán sem sikerült megállítani az új személy-
gépkocsik értékesítésének mélyrepülését, s a becslések 
szerint a megelőző esztendő hasonló időszakához viszonyít-
va a visszaesés több mint 20%-os volt. Ebben az is közreját-
szott, hogy egyelőre nem indult be az idei roncsprogram. Az 
importőrök, a forgalmazók pedig megpróbálnak a maguk 
módján javítani a helyzeten, ebben az időszakban a listaár-
hoz képest viszonylag jelentős kedvezményeket nyújtva. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Sokan számítottak arra, forgalmazók és potenciális vevők 
egyaránt, hogy február folyamán kezdetét veszi az idei 
roncsprogram. Nem így történt. Dan Suciu kormány-

szóvivő a múlt heti kormányülést követő sajtóértekezletén 
újságírói kérdésre válaszolva azt közölte, hogy a Környezet-
védelmi Alap költségvetése ugyan napirenden szerepelt, de 
a beterjesztést visszavonta a kezdeményező, azaz a szaktárca. 
Nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a kormány következő 
ülésén (azaz a main) az jóváhagyásra kerüljön. Egyelőre nem 
tudni, hogy a roncsprogramra mekkora összeget is szánnak 
az alap költségvetéséből az idén. Félhivatalos értesüléseink 
szerint a Környezetvédelmi Alap költségvetését át kellett 
dolgozni amiatt, hogy idén annak bevételi oldalára már nem 
folyik be az eredetileg tervezett összeg, ugyanis – amint az 
már ismeretes – felfüggesztették a vonatkozó jogszabálynak 
azon előírása gyakorlatba ültetését, miszerint azon személy-
gépkocsik esetében is fizetendő lett volna a szennyezési ille-
ték, amelyekre annak idején nem volt kötelező, de ezentúl 
igen, a tulajdonjog átruházása esetén. A szóban forgó fel-
függesztés a 2012-es esztendőre vonatkozik. A költségveté-
si előirányzat hiányában pedig természetszerűen nem lehet 
felfuttatni a roncsprogramot sem. Tavaly is nagyvonalakban 
hasonlóképpen történt, akkor is kifogásolták az importőrök 
és a forgalmazók a bizonyos fokú késlekedést. A kormányszó-
vivő szerint legjobb esetben e hónap végén, de inkább április 
elején indulhat be idén a roncsprogram. A magunk részéről 
áprilist valószínűsítenénk.

diszkontot kínálnak a forgalmazók

Az importőrök, a forgalmazók a piaci pangás okán megpró-
bálkoznak úgymond segíteni magukon: ebben az időszak-
ban a listaárhoz képest viszonylag jelentős diszkontokkal 
próbálják serkenteni potenciális ügyfeleik vásárlási kedvét. 
Összegszerűen a legjelentősebb kedvezmény a Skoda Jetti 
esetében tapasztalható, nevezetesen 4191 euró (beleértve az 
áfát is), e személygépkocsi esetében a listaár 29 930 euró, a 
mostani kedvezményes árkínálat pedig 25 739 euró. Amúgy 
az árcsökkentés 3,3% (a Duster esetében) és 25% (a Peugeot 
308-as esetében) között mozog. Ha számolunk az árfolyam 
alakulásával is, nevezetesen a 2008–2009-es időszakhoz 
viszonyítva, akkor a tényleges csökkentés lejben kifejezett 
árak esetében akár 30%-os is lehet. 

személygépkocsi Listaár (euró) kedvezményes ár (euró)
Duster 15 100 14 600
Citroën C3 (Connecting) 14 107 10 987
Fiat Grande Punto 11 600 10 000
Opel Corsa 10 565 8165
Renault Fluence (Autentic) 14 700 12 900
Peugeot 308 14 444 10 913
Toyota Avensis (Terra) 15 314 13 236



Amint az várható volt, összejött 
a román–magyar elődöntő a női 
kézilabda Bajnokok Ligájában. 
A csoportját magabiztosan meg
nyerő Győri ETO a sorozat elődön
tőjében a II-es csoport második 
helyezettjével, a román bajnok 
Oltchim Râmnicu Vâlceával fog 
farkasszemet nézni.

Nem tudott meglepetést 
okozni vasárnap este 
a Metz a montenegrói 

Buducsnoszt Podgorica ottho-
nában a női kézilabda Baj nokok 
Ligája középdöntő csoportjának 
5. fordulójában. A Podgorica 
könnyed játékkal hat góllal ver-
te a francia gárdát, és bebizto-
sította csoportelsőségét a II-es 
csoportban. A kvartett második 
helyét a román bajnok Oltchim 
Râmnicu Vâlcea szerezte meg. 
Ez azt jelenti, hogy a sorozat 
elődöntőjében az Oltchim az 
I-es csoport első helyezettjével, 
vagyis a magyar bajnok Győri 
ETO Audi KC gárdájával fog 
farkasszemet nézni a finálé-
ba kerülésért. A másik ágon a 
Buducsnosztnak – a II-es csoport 
első helyezettjeként – várnia kell 
az ellenfélre, ugyanis ott a címvé-
dő Larvik és a dán Midtjylland 

között nagy a harc a kiadó he-
lyért. A hétvége után a dánok 
kerültek lépéselőnybe.

Az ETO – Oltchim mérkő-
zés első találkozóját március 31-
én vagy április elsején Vâlceán, 
míg a visszavágót április 7–8-án 
Győrben rendezik. A két gár-
da legutóbb a 2009/2010-es 
idényben került össze a soro-
zat ezen szakaszában. Akkor az 
Oltchim jutott tovább (25–25 
és 24–20) Görbiczék kárára. 
A finálét azonban az Oltchim 
akkor elbukta a dán Viborggal 
szemben.

Eredmények
I. csoport: Győr – Itxako 

25–25, Larvik – Midtjylland 
20–27. Az állás: 1. Győr 9 pont, 
2. Midtjylland 4, 3. Larvik 4, 4. 
Itxako 2. A következő, utolsó, for-
dulóban, március 10.: Larvik – 
Győr, Itxako – Midtjylland.

II. csoport: Oltchim – Krim 
Ljubljana 30–26, Buducsnoszt 
Podgorica – Metx 32–26. Az 
utolsó fordulóban, március 10.: 
Buducsnoszt – Oltchim, Ljub-
ljana – Metz. Az állás: 1. Bu-
ducsnoszt 8 pont, 2. Oltchim 7, 
3. Krim 2, 4. Metz 1.

Helytálltak a VSK kézilabdásai Sepsiszentgyörgyön Fotó: Csíki Zsolt / ArChív

Sport
BajnOkOk LIGája

Győr–Oltchim elődöntő
kézILaBda ORszáGOs BajnOksáGOk

Jól szerepeltek  
az ificsapatok
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> Magyar-kupa. Kisorsolták a labdarú-
gó Magyar-kupa elődöntőjének párosítását, 
ezek szerint a Videoton – Győr párharc to-
vábbjutója másodosztályú ellenféllel játszhat 
a döntőért, hiszen a Békéscsaba – MTK ver-
senyfutás győztesével találkozik majd az elő-
döntőben. A másik ágon a Kaposvár – Deb-
recen továbbjutója a Baja – Újpest párharc 
győztesével mérkőzhet meg. Az első találko-
zókat március 20–21-én, míg a visszavágókat 
április 10–11-én rendezik. A negyeddöntős 
párharcok az első felvonáson vannak túl, de 
lényegében minden versenyfutást lezártnak 
lehet tekinteni, legalábbis nagy bravúr kel-
lene a vesztesektől, ha tovább akarnak jutni. 

A Videoton otthon 5–1-re nyert a Győr el-
len, míg az MTK, az Újpest és a Debrecen 
idegenben tudott győzni, előbbi két gárda 
három-három gólt szerzett. Negyeddöntők 
első mérkőzésének eredményei: Kaposvár 
– Debrecen 0–1, Baja – Újpest 1–3, Békés-
csaba – MTK 0–3, Videoton – Győr 5–1. A 
visszavágókat március 13-14-én rendezik.

> Chelsea. A Chelsea labdarúgócsapata 
vasárnap kora délután a hivatalos honlapján 
bejelentette, hogy a gyenge eredmények 
miatt megvált az együttest irányító André 
Villas-Boastól. A londoni együttes élére – 
megbízott menedzserként – az idény végéig 

Roberto Di Matteót nevezték ki. A honla-
pon olvasható közlemény szerint a Chelsea 
vezetősége megköszöni az eddig elvégzett 
munkát André Villas-Boasnak, egyben 
sajnálja, hogy ilyen hamar el kellett kö-
szönniük a csapat élére tavaly nyáron kine-
vezett szakembertől. A gyenge eredmények 
és az együttes rossz formája miatt azonban 
meg kellett hozniuk ezt a döntést, ugyanis 
nem láttak arra utaló jelet, hogy a szezon 
végéhez közeledve jelentős javulást produ-
kálna a gárda. A Portóval tavaly triplázó 
(Európa-liga, portugál bajnokság, Portugál 
Kupa) Villas-Boashoz nagy reményeket 
fűztek a Chelsea-nél, az új José Mourinhót 

látták benne, ám az eredmények nem jöttek. 
A 34 éves portugál mester kapcsolata ráadá-
sul a hírek szerint nagyon megromlott az 
együttes kulcsembereivel, így várható volt, 
hogy Roman Abramovics klubtulajdonos 
türelme előtt-utóbb elfogy.

> Bajnokok Ligája. Ma 21.45-től 
rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőinek visszavágóit. Az Arsenal 
az AC Milannal (első mérkőzésen 0–3), 
míg a Benfica a Szentpétervári Zenittel 
(2–3) mérkőzik meg a továbbjutásért. Az 
előbbi mérkőzést a TVR1, míg utóbbit a 
Dolce Sport közvetíti élőben.hí
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A Győr (világosban) visszavágna a két évvel ezelőtti buktáért

Csoportelsőként jutott az 
ifi III országos kézilabda-
bajnokság elődöntőjébe a 

Székelyudvarhelyi ISK–KC csapa-
ta, miután a hétvégén az utolsó te-
remtornát is megnyerte. Az ISK–
KC százszázalékos teljesítménnyel 
jutott tovább. A Csíkszeredai VSK 
lány ifi III-as csapata legyőzte cso-
portja éllovasát, míg Györgypál 
Adrienne hálóőr teljesítményét a 
korosztályos válogatott trénere is 
megsüvegelte.

Veretlenül csoportelsők
Ploieşti-en rendezték meg a 

hétvégén a fiú ifi III-asok országos 
kézilabda-bajnokságának utolsó te-
remtornáját. A Székelyudvarhelyi 
ISK–KC százszázalékos teljesít-
ménnyel az élen zárt. Ez fantasztikus 
eredmény, hiszen harminc nyert 
meccset jelent. A csoport megnye-
rése azt jelenti, hogy a Kuti László és 
Stefán András által irányított együt-
tes továbbjutott az elődöntőbe. Eb-
ből a csoportból még a Fogarasi ISK 
lesz ott a következő körben.

Ifi 3-as bajnokság, hatodik 
torna: Székelyudvarhelyi ISK–KC 
– 1 Mai Ploieşti 32–16, ISK–KC 
– Steaua Mizil 29–21, ISK–KC 
– Fogarasi ISK 33–25, ISK–KC – 
Sepsiszentgyörgyi ISK 34–29, ISK–
KC – CSM Ploieşti 32–13.

a fiókcsapat első sikere
Szombaton délután egy elmaradt 

meccsét pótolta a Székelyudvarhelyi 
KC fiókcsapata. A Sipos Lóránt 
által irányított fiatal keret két játé-
kost kapott a felnőttektől. Irakli és 
Szász jó játékának is köszönhető 
a hazai diadal. A grúz idegenlégi-

ós mellett Câmpan játszott még a 
Székelyudvarhelyi KC II-nél. A osz-
tály, 12. forduló: Székelyudvarhelyi 
KC II – Nagyszentmiklósi Egyesü-
lés 31–27 (10–14)

Legyőzték az éllovast
A lány ifi III-asok ötödik terem-

tornáját rendezték meg a hétvégén 
Sepsiszentgyörgyön. A Csíkszeredai 
VSK egy győzelmet aratott, éspedig 
a csoport első helyezettjét, a Segesvá-
ri ISK-t verte meg bravúros játékkal. 
Sajnos a Medgyesi ISK elleni nyer-
hető mérkőzést elveszítette a gárda. 
A medgyesiek az első félidőben hét 
góllal is elhúztak, amelyből hatot a 
mérkőzés hajrájáig sikerült ledolgoz-
nia a VSK-nak, de ekkor egy újabb 
hullámvölgybe kerültek, és végül öt 
góllal elveszítették a találkozót. A 
VSK legjobbja a kapus Györgypál 
Adrienne volt, akit mind az ellenfél 
trénerei, mind a korosztályos válo-
gatott szövetségi kapitánya meg-
dicsért kimagasló teljesítményéért. 
A csoport utolsó teremtornájának 
Csíkszereda fog otthont adni, ám a 
pontos időpont még nem ismert. Az 
utolsó csíki teremtorna fontos lesz, 
ugyanis ekkor dől el, hogy melyik 
két csapat jut a bajnokság elődöntő-
jébe. Erre a jelenlegi első három he-
lyezett – Segesvár, Sepsiszentgyörgy, 
Nagyszeben – pályázik. A három 
gárda között mindössze 4 pont a kü-
lönbség.

Az ötödik teremtorna ered-
ményei: Csíkszeredai VSK – 
Medgyesi ISK 11–16, VSK – Se-
gesvári ISK 22–17, VSK – Sep-
siszentgyörgyi ISK 18–36, VSK 
– Fogarasi ISK 16–26, VSK – 
Szebeni ISK 12–17.

Jégkoronghírek röviden
EBEL
Hatalmas különbségű hazai 

győzelemmel vívta ki az osztrák jég-
korongliga elődöntőjébe jutást az 
alapszakaszelső Black Wings Linz, 
mely a sorsdöntő, hetedik mérkő-
zésen 8–3-ra győzte le a Vienna 
Capitalst. Az EBEL elődöntőjében 
a Linz az Olimpija Ljubljana ellen 
folytatja, a másik ágon a Medvescak 
Zágráb a Klagenfurttal mérkőzik 
meg. A párharcok itt is négy nyert 
mérkőzésig tartanak.

U18as magyar bajnokság
Előnybe került a Csíkszeredai 

ISK–HSC csapata a magyar U18-as 
jégkorongbajnokság elődöntőjében 
a Vasas SC-vel szemben, miután a 
két gárda harmadik összecsapásán a 
csíki alakulat magabiztos játékkal hét 
góllal győzte le angyalföldi riválisát. 

A három nyert mérkőzésig tartó pár-
harcban az ISK–HSC 2–1 arányban 
vezet. A következő összecsapást ma 
19.15-tól rendezik, és amennyiben 
az ötödik mérkőzésre is sor kerül, 
azt csütörtökön 19 órától rendezik. 
A másik ágon a Sapa Fehérvár AV19 
együttese összesítésben 2–0-ra vezet 
a MAC Budapest ellen. A harmadik 
találkozót tegnap este lapzárta után 
rendezték.

Eredmények: 1. mérkőzés: 
ISK–HSC Csíkszereda – Vasas SC 
6–2 (5–1, 0–0, 1–1) /csíki gólszer-
zők: Hildebrand Szabolcs (4.), Okos 
Csanád (6., 57.), Farkas Nándor 
(12.), Tranca Daniel (15.), Molnár 
Zoltán (17.)/; 2. mérkőzés: Vasas 
– ISK–HSC 5–3 (1–1, 1–1, 3–1)  
/Hil debrand (5., 58.), Gecse Hugó 
(28.)/; 3. mérkőzés: ISK–HSC – Va-
sas 9–2 (2–1, 4–1, 3–0) /Tranca (5., 

30., 31.), Tamás Nándor (17.), Okos 
(27.), Gecse (38.), Molnár (46.), 
Hildebrand (58., 59.)/. 

Román bajnokság
Ma és holnap két mérkőzéssel 

zárul a román jégkorongbajnokság 
selejtezőköre. A Brassói Corona 
Fenestela 68 a Galaci Dunăreával 
néz farkasszemet a Duna menti vá-
rosban. Ma 18, holnap 11 órától 
rendezik a találkozókat. A mérkőzé-
sek végeredménye nem befolyásol-
ja a selejtező csoport eredményét.  
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., és ha kell, március 16. és 18.



jókívánság

BOCSKOR LAJOSNAK – Csík
szentmártonba 70. születésnapja 
alkalmából kívánunk hosszú, bol
dog életet erőben és egészség
ben: felesége, fia, lányai, vejei és 
a négy unokája. (21391)

lakás

Eladó I. emeleti, déli fekvésű, 
jó állapotban lévő lakás (pincével) 
Csík szeredában, a Testvéri ség su
gárút 28. szám alatt (a Har gita Ven
dégváróval szemben), új ablakok
kal, új konyhabútorral. Irányár: 28 
500 euró. Telefon: 0728– 012611, 
0728–012612.

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. 
Telefon: 0727–919041.

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

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

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

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)

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

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Decemberi forradalom utcában. Ér
deklődni 16 óra után lehet a 0740–
136351es telefonszámon. (21425)

ELADÓ Csíkszeredában I. osztá
lyú, földszinti garzonlakás a Kalász 
negyedben. Ár: 50 000 lej. Telefon: 
0741–419189. (21357)

ELADÓ jó állapotban lévő, köz
ponti fekvésű tömbházlakás 2 szo
bával, manzárdszobával és pincé
vel. Telefon: 0742–294650, 0745–
167127. (21206)

ELADÓ ház Bikfalván, Kovászna 
megyében. Részletre is fizethető. Te
lefon: 0722–477601.

telek
Eladó 6,5 áras, építkezésre alkal

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

jármű
ELADÓ 2001es évjáratú Peu

geot Partner 2.0 HDi motorral, öt
személyes, egy gazdától, beírva, 
kitűnő állapotban, fullextrás, szép, 
megkímélt belsővel, rendezett ira
tokkal, 5 literes fogyasztással. Ára: 
2650 euró. CSERE is érdekel. Tele
fon: 0755–889507, 0730–206538, 
0266–334188 (Tus nád falu). (21429)

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

ELADÓ 2001es évjáratú, me
tálszürke Opel Zafira 1.6, Euro 4es, 
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)

vegyes
ELADÓK nagytestű belga, magyar 

tarka és kaliforniai egyéves bak nyu
lak. Telefon: 0740–033744, Szent
egyháza.

ELADÓ házilag gyártott faipari 
marógép, körfűrész, 600-as gyalu
tengely, szalagfűrész, posztó (filc), 
bontásból ajtókablakok. Telefon: 
0722–477601.

ELADÓ Yamaha PSR 9000 szin
tetizátor. Telefon: 0753–500305.

ELADÓ BMVolvo S280 kom
bájn, valamint hármas kiseke. Tele
fon: 0720–926806. (21349)

felhívás

Alulírott Kovács Ştefan, Har
gita megye, Gyergyóújfalu köz
ség, Tekerőpatak 339. szám alat
ti lakos felperes minőségben az 
ér dekeltek tudomására hozom, 
hogy Gyergyószentmiklós Bíró
sága 2012. március 14-re kitűzte 
az 1792/234/2011-es ügycsomó 
tárgyalási időpontját, ügycsomó, 
amelynek tárgyát képezi a Gyer gyó
új falu község, Tekerőpatak 339. szám 
alatti, a gyergyóújfalvi telekkönyvbe 
50840es szám alatt bejegyzett – 
1203as topószámú –, a gyer gyó
újfalvi telekkönyvbe 50917es szám 
alatt bejegyzett – 1214, 1213, 1212, 
1209/1es topószámú – ingatlan 
(1417 m2es telek és lakóház) elbir
toklása. Ezúton beidéztetnek alpere
si minőségben: Antal István, Tudose 
Iu lia na, Nagy Menyhard Elza, Barta 
Ibo lya, Manea Irina (ismeretlen lak
hellyel). (21420)

állás

Kereskedelmi dolgozót ALKAL
MAZUNK. Érdeklődni 10–17 óra 
között a 0732–008390es telefon
számon.

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

szolgáltatás
Személyszállítást VÁLLALOK Bu

dapest, Bécs, Passau, Nürnberg út
vonalon. Indulás 2012. március 10. 
Telefon: 0743–508472. (21427)

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

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

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondok köszöne
tet mindazoknak, akik édesanyám,

özv. LÁSZLÓ LAJOSNÉ
Hornok Rozália

temetésén részt vettek, nehéz nap
jaimban segítséget nyújtottak, ko
szorút hoztak a sírjára és érte imád
koztak. A család nevében László 
Magdolna – Csíkszentkirály.

részvétnyilvánítás

Szomorú szívvel értesültünk 
szeretett szomszédunk,

ERŐSS MÁRIA

hirtelen haláláról. Ezúton fejezzük 
ki őszinte részvétünket gyászoló 
hozzátartozóinak. A Müller László 
u. 13/A lépcsőház lakói. (21424)

megemlékezés

El nem múló fájdalommal em
lékezünk 2003. március 6-ra,

dr. MEZEI GYULA
bőrgyógyász főorvos

halálának 9. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, pihenése csendes! 
Felesége és lányai – Csíkszereda. 

Kegyelettel emlékezünk a tus
nád fürdői

VASS JÓZSEFRE

halálának 6. évfordulóján. Szerettei.

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, rokon és jó szomszéd,

BOLOLOI ECATERINA
szül. Zöld Brigitta

szerető szíve életének 78. évé-
ben 2012. március 1-jén meg-
szűnt dobogni. Temetése márci-
us 7-én 15 órakor lesz a Kalász 
negyedi temető ravatalozójából. 
Nyugalma legyen csendes, em-
léke áldott! Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával foga-
dunk. A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy

ERŐSS MÁRIA

szerető szíve 78. évében rövid 
betegség után 2012. március 
2-án délután megszűnt dobogni. 
Drága halottunkat március 6-án 
13 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a Kalász negyedi temető 
ravatalozójából. Búcsúzik tőled 
a nagyszámú rokonság, szom-
szédjaid, barátnőid. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott!

Munka, őszinteség 
és küzdelem volt életed,
Legyen áldott, csendes pihenésed.

Soha el nem múló 
fájdalommal emléke
zünk 2011. március 
8-ra, a csíkszeredai

GÁBOR IMRÉRE

halálának első évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. március 
8án 18 órakor lesz a Szent Ágos
tontemplomban. Szerettei.

Fájdalommal em
lékezünk 2008. márci
us 6ra,

INCZE MIKLÓS
nyug. tanár

halálának 4. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (21410)

Fájó szívvel emlé
kezünk március 6-án 
a nagygalambfalvi te
metőben nyugvó

FELEKI M. SÁNDOR
halálának 20., 

február 21re,
FELEKI LÍDIA
szül. Elekes

halálának 14. 

és március 8-ra,
FELEKI JÓZSEF

halálának 10. évforduló
ján. Szívünkben ők örök
ké élnek. Akik ismerték és szerették, 
áldozzanak egy percet emléküknek. 
Nyugalmuk legyen csendes, emlé
kük áldott. Szeretteik – Csíkszereda. 
(21426)
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A General Mir Consult S.P.R.L.
a Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 280. szám alatti székhelyű 
Lascomrel Kft. jogi felszámolói minőségében megszervezi az adós 
ingatlan javainak nyílt kikiáltásos árverésen történő eladását. 

Az ingatlan javak a következőkből tevődnek össze: 23 975 
m2-es terület (bejegyezve a gyergyószentmiklósi telekkönyvbe a  
14 169-es, topószám: 10 641/1/a; a 14 287-es, topószám:  
10 644/1/3; a 14 288-as, topószám: 10 644/1/4/a; a 14 371-
es, topószám: 10 644/1/1/a/1; a 1542 CNS, topószám: 1282;  
a 14 098, topószám: 10 648; a 13 028-as, topószám: 10 641/1/b/1/a 
számok alatt), amelyen építmények találhatók, adminisztratív szék-
ház, gyártási csarnok + műhely, kovácsoló-csarnok, öntödei csarnok, 
anyagraktár, kazáncsarnok, anyagraktár, vízmű, fémbarakk, parkoló 
fészer, kerítés és portásfülke. Ezek összértéke: 2 293 000 lej + áfa.

Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor, Csíkszere-
da, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész, április 12-én 
11 órakor és azt megismételik minden héten a csütörtöki napokon 
ugyanazon órában a javak értékesítéséig. Ennek az akciónak a kere-
tében öt árverésre kerül sor.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább 
egy órával az árverés megkezdése előtt letétbe kell helyezniük a ki-
kiáltási ár tíz százalékát képező garanciát és be kell fizetniük a 150 
lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi 
ügynökségénél megnyitott RO47RNCB0157016310740001 kü-
lönleges eljárási folyószámlára.

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

A csíkszentmártoni AKLOS KÖZBIRTOKOSSÁG vezetőtanácsa 
értesíti tagságát, hogy 2012. március 20-án, kedden 10 órai kezdettel 

tartja évi BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSÉT  
a csíkszentmártoni kultúrotthonban, 

amelyre tisztelettel meghívja és várja minden tagját.
Napirendi pontok:
– a 2011-es év tevékenységi és pénzügyi beszámolója;
– a felügyelő bizottság beszámolója;
– a 2012-es év költségvetés-tervezetének bemutatása;
– különfélék, hozzászólások.
Abban az esetben, ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, azt megis-

mételjük 2012. március 27-én ugyanott, ugyancsak 10 órától.
Érdeklődni munkanapokon a 0266–332029-es telefonszámon  

vagy személyesen a közbirtokosság székhelyén lehet.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Tölgyes 166. házszám alatti székhelyű MMM–Forestprod Kft. jogi felszá-
molói minőségében megszervezi az adós ingó javainak nyílt kikiáltásos árve-
résen történő eladását. Az árverésre március 15-én 12 órakor kerül sor a jogi 
felszámoló székhelyén, Csíkszereda, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es 
lakrész.

Eladásra kerülnek a következő ingóságok: PTA trafó 40 kVA – 34 500 
lej; univerzális asztalosgép – 1000 lej; marógép – 500 lej, azaz összesen a kiki-
áltási ár: 36 000 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább egy órával 
az árverés megkezdése előtt letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát 
képező garanciát és be kell fizetniük a 100 lejes részvételi illetéket a csíkszere-
dai AlfaBanknál megnyitott RO 12 BUCU 204121251808 különleges eljárási 
folyószámlára.

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

A Csíkszentimrei Közbirtokosság vezetőtanácsa
2012. március 17-én 10 órától tartja 

beszámoló közgyűlését a helyi kultúrotthonban. 
Kérjük a tagság meg jelenését.
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A snowboardosoké lesz a Madarasi-hargita a hétvégén

Snow on Fire

Extrém síversenyek
a Madarasi-Hargitán

A snowboardé lesz a főszerep 
március 7–11. között a Madarasi 
Hargitán, ahol snowboard-tábort, 
látványos free style bemutatókat 
és slope style versenyt is tarta-
nak a ridemore szervezésében. 
Az eseményre románia, Ma-
gyarország, Csehország, Bulgá-
ria és Lengyelország snowboard-
mezőnyének legjobbjai érkeznek. 
Látványos trükköket, hatalmas 
ugrásokat és forgásokat is meg-
csodálhatnak azok, akik a nagy 
Mihály-pálya mellett kialakított 
snow-parkba látogatnak.

Hagyományt teremtett, és 
téli kiadással folytatja az 
On Fire események so-

rozatát a Ridemore. A szervezők 
ezúttal a Nemzetközi Slope Style 
Snow On Fire Bajnokság második 
fordulóját rendezik március 7–11. 
között a Madarasi-Hargitán. A 
slope style nemzetközi sport-talál-
kozón, több mint 3500 euró össz-
értékű díj kerül kiosztásra.

A szervezők négy korosztályban 
szerveznek versenyeket. A részvételi 
díj 40 lej (18 év alattiaknak) és 60 
lej (felnőtt), feliratkozáskor fizeten-
dő, ugyanakkor magában foglalja 
a verseny napján a síbérlet árát is. 
18 év alattiak bejelentkezése csak 
valamelyik szülő/gyám közjegyző 
által hitelesített nyilatkozatának 
bemutatása esetén lehetséges. To-

vábbi információkért a következő 
elérhetőségeken lehet érdeklőd-
ni: kinda.geza@yahoo.com vagy 
boboishere88@yahoo.com / +40–
743–789614.

A versenyeket a 18 év alatti-
aknak március 10-én 10–11.30 
között rendezik, míg a felnőttek 
megmérettetéseit március 10-én 
10–18 óra között tartják. Jelent-
kezni a verseny napján a Verseny-
zők Házában vagy a Súgó Panzió-
ban lehet.

A rendezvény támogatói: 
Burn Energy Drink, Súgó Pan-
zió, Madarasi-Hargita Síközpont, 
Burton, Armada, TTR World 
Snowboarding Tour, Discovery 
Romania.

Versenyszámok
Gyerekek (14 éves korig, 

snowboard és sí). Díjazás: 1. 
hely: 50 euró, Burton és Armada 
által felajánlott felszerelések; 2–3. 
hely: felszerelések.

Kezdők/juniorok (14–18 év 
közötti ifjak, snowboard és sí). 
Díjazás: 1. hely: 50 euró, Burton 
és Armada által felajánlott felsze-
relések; 2–3. hely: felszerelések.

Freestyle felnőtt sí (18 év 
fölöttiek). Díjazás: 1. hely: 350 
euró; 2. hely – 250 euró; 3. hely 
– 100 euró.

Felnőtt snowboard (18 év 
fölöttiek). Díjazás: 1. hely – 700 
euró; 2. hely – 500 euró; 3. hely – 
300 euró.

SportvASárnAp tekerőpAtAkon

Székelyek a levegőben

Nagysikerű sportrendez-
vény nek lehettek szemta-
núi Gyergyóteke rőpa ta-

kon, Kútfőben, akik a hétvégén 
kilátogattak a helyszínre ahol sífu-
tó-, síugró-, lesiklóversenyeket ren-
deztek. Az egykoron szebb napokat 
látott síugróközpont újra benépese-
dett. A több mint 400 nézőben a 
régi időket elevenítette fel a verseny. 
Az eseményt a sífutók nyitották 
meg, akik több korcsoportban áll-
tak rajthoz. Őket követték a lesik-
lók, a zsákkal csúszók és a síugrók, 
majd a felnőttek kötélhúzása volt a 
záróesemény. A nézők nagy meg-
lepetésére a síugróversenyt Sajgó 
Árpád székely nemzeti viseletben 
nyitotta meg.

A rendezvény célja a lassan fe-
ledésbe merült síugrósport meg-
ismertetése és megszerettetése a 
gyermekekkel. A szervezők remé-
lik, hogy a versenyszámokat látva 
egyre több gyermek köt sílécet a 
lábára, és szabadidejükben egy-
re több időt töltenek sízéssel. Az 
eseményt jelenlétével megtisztelte 
Moldován József távközlési ál-
lamtitkár, valamint Egyed József, 
Gyergyóújfalu község polgármes-
tere is. A rendezvényt egy lelkes 

fiatal csapat összefogásával sikerült 
lebonyolítani. A nézőközönséget 
pedig a tekerőpataki Harsona Fú-
vószenekar szórakoztatta.

eredmények
Sífutás: 1–2. osztály, lányok: 1. 

Bálint Boglárka; 3–4. osztály, fiúk: 
1. Tódor Zsolt, 2. Fórika Szabolcs, 
3. Sajgó Dávid; 5–6. osztály, fiúk: 
1. Fórika Csaba, 2. Tankó Rudolf; 
7–8. osztály, fiúk: 1. György Sán-
dor, 2. Bokor Rajmond, 3. Bene-
dek Norbert; 9–10. osztály, fiúk: 1. 
Blénesi Márk; 11–12. osztály, fiúk: 
1. Fârțală Adrian, 2. Kolumbán Ist-
ván; lányok: 1. Bokor Rita-Melin-
da; öregfiúk: 1. Tankó Elemér; leg-
idősebb korosztály: 1. Molnár János, 
2. Keresztes Gyula, 3. Incze Zoltán, 
4. Fénya József.

Zsákkal csúszás: 1–2. osztály, 
lányok: 1. Gábor Jolán, 2. Bartalis 
Emília, 3. Bálint Boglárka, 4. Fórika 
Erika; 3–4. osztály, fiúk: 1. Restás 
Mátyás; lányok: 1. Antal Emőke, 2. 
György Eszter; 5–6. osztály, fiúk: 
1. Gábor János, 2. Fórika Tamás, 3. 
György Csanád, 4. Tankó Rudolf; 
lányok: 1. Fórika Hilda, 2. Fodor 
Boglárka, 3. Sajgó Réka; 7–8. osz-
tály, fiúk: 1. Bükfejes Rajmond.

Lesiklás: óvodások, fiúk: 1. 
Bernád Gergő; 1–2. osztály, fiúk: 
1. Bokor Róbert, 2. Fodor Alpár, 
3. Koós Krisztián, 4. Antal Dávid; 
3–4. osztály, lányok: 1. György 
Eszter; fiúk: 1. Fórika Szabolcs, 2. 
Sajgó Dávid, 3. Antal Dániel; 5–6. 
osztály, fiúk: 1. Tankó Rudolf, 2. 
György Csanád; 7–8. osztály, fiúk: 
1. Bokor Rajmond, 2. Soponariu 
Cristian.

Síugrás: öregfiúk: 1. Tódor Ti-
vadar, 2. Sajgó Árpád, 3. Molnár 
Csaba; középkorosztály: 1. Fórika 
Róbert, 2. Bányász Róbert, 3. Hobaj 
Ernő; fiatalok: 1. Angi Róbert, 2. 
Ilyés Szilveszter, 3. Bernád Szilárd, 4. 
Restás János; csapatverseny, Vándor-
kupa-díj: 1. Öregfiúk csapata (Mol-
nár Csaba, Hobaj Ernő, Tódor Tiva-
dar, Sajgó Árpád, Fórika Róbert).

Támogatóik: Gyilkostó Szö-
vetkezeti Társaság, Kicsiszeri ABC, 
Balázs Trade Kft., György Ró-
bert, SZ.B.L. Kft., Carrion Kft., 
Gyergyóújfalu község Polgármesteri 
Hivatala, Rio Ti Tár Egyesület, An-
tal Zsolt, Karpaten Milk Kft., Gal 
Forest Kft., Falcon Kft., Pro Tekerő-
patak Egyesület.

Bálint tivadar
Bencze Béla



Napról napra
szabadidő

ma

Kedd
Az év 66. napja, még 300 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 18.10-kor, napkel-
te holnap 6.45-kor. 

Isten éltesse 
Leonóra és Inez nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az Ágnes spanyol formája az Inez, a 

Leonóra pedig az Eleonóra önállósult be-
cézője. 

Március 6-án született 
1475. Buonarroti Michelangelo olasz 

szobrász, festő, építész, költő 
1883. Zsigmond Ferenc irodalomtörté-

nész, akadémikus 
1928. Zoltai Dénes Erkel Ferenc-díjas 

zeneesztéta 

Március 6-án halt meg 
1967. Kodály Zoltán háromszoros Kos-

suth-díjas zeneszerző, népzenekutató,
1973. Pearl Buck amerikai írónő
1998. Rab Zsuzsa költő, műfordító 

megemlékezés

A Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei 
Szövetsége koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tart a kommunizmus áldozatainak 
emlékművénél (a csíkszeredai telefonpalotá-
val szemben) március 9-én. A megemlékezés 
istentisztelettel kezdődik a református temp-
lomban, ezt követően ünnepi beszédek és sza-
valatok hangzanak el az emlékműnél. A szö-
vetség tagjai koszorút helyeznek el a Szentlélek 
utcai temetőben lévő emlékműnél is.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram -
szolgáltatás holnap 8–15 óra között Csíksze-
redában, a Zsögöd utca 1–51. és a 2–56. szám 
alatt, illetve a Kút, Patak utcában, valamint a 
Kismező utca 1–49. szám alatt.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 4 közúti balesetben 
5 sérült személyhez, 2 infarktusos esethez, 16 
agyvérzéshez, 23 szívbeteghez, 34 magas vér-
nyomásos esethez, 13 csonttöréshez, 5 testi 
sértéshez, 30 különböző traumához, 3 asztmás 
és 3 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továb-
bá segítséget kértek tőlük 24 szülés, 15 ájulás, 
19 ittas állapot, 2 hasmenés, 7 rángógörcsös 
eset, 39 nehéz légzés, 2 kutyaharapás, 9 kómás 
állapot, 13 pillanatnyi elmezavar, 7 allergiás 
reakció, 56 lázas állapot és 3 felső tápcsatornai 
vérzés esetén. Nyilvános helyről 9 alkalommal 
riasztották a mentőszolgálatot. A héten össze-
sen nyolc halottat jegyeztek.

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

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

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

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

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az elofizetes@hargitanepe.ro címen, 
a postásoknál, a postahivatalokban, 
valamint banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Színház
Örkény István Tóték című tragikomédiáját 

mutatja be a Csíki Játékszín társulata csütörtö-
kön 19 órától.  

Szülők iskolája
A Csíki Anyák Egyesülete meghívására 

Ferenczi Enikő kolozsvári unitárius lelkész, 
mentálhigiénés szakember tart előadást Krí-
zishelyzetek a szülő-gyermek kapcsolatban 
címmel Csíkszeredában, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ alagsori előadótermében 
ma 18 órától. A Szülők iskolája második elő-
adásán szó lesz arról, hogy a krízishelyzetek 
életünk természetes velejárói, azonban alap-
vető fontossággal bír, hogyan kezeljük őket. 
Az előadásra a belépés díjtalan

Előadás
Vincze Gábor történész Székely autonó-

mia-törekvések 1919 és 1946 között és Budapest 
magyarságpolitikája a két világháború között 
címmel tart előadást pénteken 18 órától Csík-
szeredában, a József Attila Általános Iskola 
dísztermében. Szervezők: az RMDSZ Csík-
szereda Városi Szervezete és Csíkszereda Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

Könyvbemutató
Bleeding Bride Fekete Fivérek című köny-

vét mutatják be Csíkszeredában, a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 3-as ter-
mében március 13-án 18 órától. Az írónő a 
Szabad Gondolat című folyóirat egyik ala-
pító tagja, emellett riporterként, televíziós 
szerkesztőként, illetve zenekritikusként is ki-
próbálta már magát. A kötetet Iochom Zsolt 
méltatja.

Kabaréműsor
A közönség kérésére a marosvásárhelyi 

Hahota színtársulat Nyakig pácban című zenés 
kabaréelőadását Székelyudvarhelyen szomba-
ton este 7 órától ismét láthatják a Művelődési 
Házban, Csíkszeredában pedig a Csíki Játék-
szín nagytermében március 18-án, vasárnap 
19 órától lépnek színpadra. Szereplők: Puskás 
Győző, A. Kiss Andrea, Boér Orsolya, Cseke 
Péter, Kelemen Barna, Székely M. Éva és 
Szőlősi-Pénzes Szilárd. Harmonikán közremű-
ködik: Apostolache Zénó.

Borkóstoló
A ménesi Wine Princess borait mutat-

ja be dr. Balla Géza nemzetközi borbíró 
Csíkszeredában, a Hunguest Hotel Fenyő 
Szalvia-termében március 16-án 19 órától. 
Terítéken: Királyleányka 2011; Szürkebarát 
2011; Rosé 2011; Kadarka 2009; Pinot Noir 
2008; Kékfrankos Premium 2006; Cabernet 
Sauvignon 2006; Kadarisszima 2008. A belé-
pőjegy ára 30 lej. A helyek száma korlátozott, 
ezért részvételi szándékukat időben jelezzék 
a Borbarát pincében vagy a 0749–59525-ös 
telefonszámon. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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– Most, hogy az első padba 
ültettelek, jól látsz, Lacikám?
– Igen, tanító néni!

www.parapista.com 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc – pályázati szelvény 
  március 6.
Név: .............................................Cím: ............................................................................

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

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

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

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

1848–1849-es forradalom és szabadságharc 
témakörben kezdeményezett versenyt. Tíz 
napon keresztül három-három, elsősorban a 
székelyföldi eseményekhez és személyiségek-
hez kötődő kérdés jelenik meg az újságban a 
február 27.–március 9. közötti időszakban. 
Vetélkedőket kedvelő olvasóink válaszai-
kat beküldhetik naponta vagy összesítve 
március 13-ig a következő változatokban: • 
e-mailben a benedek.eniko@hargitanepe.ro 
címre; • vagy a mellékelt szelvényen a Har-
gita Népe Napilap postacímére: 530190 
Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám. A 

legtöbb helyes választ beküldő olvasóink kö-
zött értékes könyvcsomagokat sorsolunk ki.  
A nyertesek névsorát és a helyes megfejtése-
ket a március 15-i lapszámunkban közöljük. 
A kérdéssorozatot Orbán Zsolt, a csíkszere-
dai Márton Áron Gimnázium történelem-
tanára állította össze. 

Mai kérdések: 
1. Mit jelent a „harangharmónia” kife-

jezés? 
2. Kit nevezett ki Bem József a csíki  

I. szé kely gyalogezred parancsnokává 
1849 januárjában?

3. Melyik csatát idézi fel Petőfi Sándor 
Négy nap dörgött az ágyú című verse?

A Kele Könyv Vár heti ajánlata

Az elnémult harang

Denisa Bodeanu–Novák Csaba Zoltán Az elnémult ha-
rang. Egy megfigyelés története, Pálfi Géza élete a Securitate 
irataiban című kötete Pálfi közel húszéves megfigyelésé-

nek történetét és annak utóéletét mutatja be. Miként került Pálfi 
a Securitate célkeresztjébe? Milyen módszerekkel figyelték meg és 
követték a belügyi szervek Pálfit? Hogyan és milyen sikerrel pró-
bálkoztak beavatkozni az életébe? Hogy alakult a katolikus egyház 
és az elnyomó szervek kapcsolata a hetvenes-nyolcvanas évek Ro-
mániájában? A könyv 322 oldal, keménykötés, DVD-melléklettel 
kapható a Kele Könyv Vár üzletében. Ára: 58 lej.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Ma északkelet kivételével csökken, majd éjszaka 
ismét megnövekszik a felhőzet. Nagyrészt erősen 
felhős vagy borult lesz az ég, kevés napsütés délen, 
délnyugaton valószínű. Napközben a hidegfron-
tokkal együtt járó tünetekre kell számítani.

Több szem többet lát... Sok kéz a bajban 
is jó.... Biztosan van még jó pár ehhez hasonló 
mondás, ami ma is él a köznyelvben. De ta-
lán már csak az idősebb generáció használja 
és vallja is ezeknek a mondanivalóját. Mert-
hogy miért is ne Én, csak Én legyek az ügyes, 
a kiváló, kimagasló, sziporkázó... Miért is ad-
nánk át egymásnak az információkat? Min-
denki kaparja ki saját magának a gesztenyét, 
és véletlenül se segítsünk a szomszédunknak 
se, mert aztán pár nap múlva az ő portája 
lesz a szebb, gazdagabb.

Hol vannak már a régi közösségek, a 
nagy társas munkák, amikor rokonok, ba-
rátok és szomszédok segítettek egymásnak? 
Tavaly nyáron egy Kovászna megyei faluban 
jártam, ahol a polgármester széles, öntelt mo-

sollyal az arcán dicsekedte el nekem, hogy a 
település borvízforrását és környékét kaláka-
munkával alig két hét alatt gyönyörűen ki-
pofozták. Kíváncsiságom nem hagyott nyu-
godni, tudni akartam, kik ilyen szorgosak és 
önzetlenek a faluban. Vajon a fiatalok, vagy 
a középkorosztály? Netán az idősek döntöt-
tek úgy, ismét gyakorlatba ültetik a régi jó 
szokást? Elárulom, egyik feltételezésem sem 
volt igaz. A háromszéki kisfaluban Magyar-
országról jött fiatalok dolgoztak két héten 
keresztül, és tették mindezt jó hangulatban. 
Kiderült, hogy egyszer végigcsinálni tényleg 
jó móka. Egyszer mindent ki lehet próbál-
ni.... De meggyőződésem, hogy nincs amiért 
áltatnunk magunkat, nem szalad össze a 
falu, ha Jóskának új házat kell építeni…

Egyszer ki lehet próbálni
   villanás n Pál Bíborka

skandi  kÉszÍTeTTe: beNedek eNikő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.március6.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. március 21-ig kell beküldeni.

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

Kelendők a libanoni kabátok 
hazánkban?

Llibanoni hírforrások szerint kétszer is 
ellopták Marvan Sarbel libanoni bel-
ügyminiszter kabátját Bukarestben, aki 

a hét elején, Michel Szulejmán államfő kísére-
tében töltött több napot a román fővárosban 
– közölték vasárnap a romániai hírportálok a 
libanoni Naharnet.com honlapot idézve.

A libanoni portál szerint a szokatlan eset-
ről eredetileg az Addijar című arab nyelvű 
újság számolt be, a romániai hivatalos látoga-
tásról hazatért küldöttségtől szerzett értesü-
léseire hivatkozva.

Ezek szerint a libanoni belügyminiszternek 
először akkor tűnt el a kabátja, amikor részt vett 
a román államfő által Michel Szulejmán elnök 
tiszteletére adott díszvacsorán. Marvan Sarbel 
távozáskor már nem találta meg a ruhatárban 
felöltőjét. Az incidensről Băsescu elnököt is 
értesítették, aki állítólag egy új kabáttal aján-
dékozta meg a libanoni minisztert. A libanoni 

lap szerint azonban az ajándék kabátot is ellop-
ták egy másik vacsorán, és a libanoni belügy-
miniszter másnap felöltő nélkül fagyoskodott 
az ismeretlen katona emlékművénél rendezett 
koszorúzáson. Ekkor már Michel Szulejmán 
elnök kért újabb, immár harmadik kabátot a 
libanoni belügyminiszternek. Román részről 
azonban megcáfolták ezt a hírt...

fotóalbum

A fotót Kozma Erzsébet készítette (2011-es Mesterségek, mesteremberek című pályázat, I. helyezett). 
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Állatkerti kirándulásra 
viszi elsőosztályosait a 
tanító néni. 

– Na gyerekek, ismeri-
tek ezt a hosszú lábú, 
hosszú csőrű madarat? 
Azt is elárulom, hogy ő 
hozza a kisbabát! 

Móricka erre a szom-
szédjához fordul, és így 
szól:

– ... (poén a rejtvény-
ben)?


