
A jegy- és bérletelAdásokrA AlApozvA ésszerűsít A CFr

Spórolnak a vasúti kocsikkal
Kevesebb vagonnal üzemelteti a Gyimesek felé tartó és onnan érkező szerelvényeit a Román 

Vasúttársaság. Előreláthatóan csökkentést tervez a CFR az alcsíki és felcsíki, 
többnyire ingázókat és diákokat szállító járatokon is. > 3. oldal

A kevés eladott jegyből kevés utasra következtet a CFR, ezért egyes járatokról kocsikat választottak le. Az ingázók száma nem csökkent – csak zsebbe fizetnek  

Nőnap közeledtével

Ha korábban kezdtük volna 
megbecsülni a nők áldozatos éle-
tét, munkásságát, és azt is hama-
rabb tudatosítottuk volna, hogy 
Ők adják az életet minden 
embernek, akkor talán ma 
nem is beszélnénk semmi-
lyen világnapról, sőt azt sem tud-
nánk, mi az a feminizmus.
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     Berkeczi Zsolt

Bogát társulás

Közös úton 
maradnának

A négy felcsíki település – 
Csíkcsicsó, Csík szent mi

hály, Csíkrákos és Madéfalva 
– önkormányzatát egybefogó 
Bo gát Önkormányzati Fejlesz
tési Társulás legnagyobb 
projektje a záróakkor dok
nál tart, de az együttmű
ködést folytatnák a szervezet 
résztvevői.

rMdsz-es színekben 
induló Függetlenek 

A tulipán 
vonzásában

Lázas készülődés előzi meg az 
önkormányzati választásokat 

Ud varhelyszéken. A huszonhá
rom községet és három várost ma
gában foglaló széken a jelenlegi ti
zennyolc RMDSZes polgármes
ter többsége újrázna, de sok 
olyan jelenlegi független 
településvezető is van, aki 
a szövetség programját felvállalva 
szerezne újabb mandátumot.

Passzolgatásban kimerül 
a hivatalos segítség 52 326 szakosztály indul 

a megyében
Még nincs megoldás 
az aknafedelek helyreállítására

hiRdEtés

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3537ì
1 amerikai dollár Usd 3,3126ì
100 magyar forint hUF 1,4809î

2012. március 7., szerda KÖzÉLeTi NaPiLaP | XXiV. ÉVf., 46. (6213.) szám | 16 oLdaL ára 1 Lej

 hargitanépe 

12 8

hAlAsztás A kupábAn

Használhatatlan 
labdarúgópályák 
A nagy mennyiségű hó miatt a 

megyében található labdarú
gópályák zöme használhatatlan. 
Ennek okán már másodjára is ha
lasztani kellett a Romániakupa me
gyei szakaszának harmadik 
fordulóját. A megyei, illet
ve a körzeti bajnokságok 
tervezett kezdési időpontjai viszont 
nem változnak.
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Erdélyi konzultáció

Elégedettség és pontos 
elvárások

borbély, manikűrös, pincér, kőműves, autóbádogos, pék, marós, asztalos  

26 szakosztály indul a megyében
csak a külterületeken lehet antennákat telepíteni

Elhárított próbálkozás

csíkszentgyörgyön elégedetteb-
bek életkörülményeikkel az Erdé-
lyi konzultáció során felkeresett 
személyek, mint a csíki települé-
seken általában, s talán itt a leg-
magasabb a válaszadók között a 
gazdálkodók aránya.

HN-információ

Akérdezőbiztosok által fel-
keresett csíkszentgyörgyi 
házak 68 százaléka volt la-

kott, s ezek 57 százalékában fogad-
ták a felmérés készítőit, 9 százalé-
kukban utasították el a válaszadást. 
Itt is, akárcsak a csíki települések 
zömében, túlsúlyban vannak a női 
válaszadók (51,7 százalék), korosz-
tály szerinti megosztásban pedig a 
65 évnél idősebbek aránya a legma-
gasabb: 24,8 százalék. A 24 év alat-
tiak aránya 10,4 százalék, a 25–34 
éveseké 16 százalék, a 35–44-es 
korosztályé 19,3 százalék, a 45–54 
éveseké 11,1 százalék és az 55–64 
év közöttieké 18,4 százalék.

Az életkor szerint megoszlás ma-
gyarázza a foglalkozás szerinti meg-
oszlás vizsgálatában a nyugdíjasok 
magas arányát: 31,5 százalék. A vá-
laszadók 3 százaléka betegnyugdíjas. 
Számottevő a háztartásbeliek aránya 
is – 12,3 százalék – a diákok számará-
nya 5,9 százalék, a munkanélkülieké 
pedig 6,7 százalék. Az aktív lakosság 
zöme fizikai munkás – 19 százalék 
–, s más településekhez viszonyítva 
számottevően magas a gazdálkodók 
aránya: 9,1 százalék.

A válaszadók több mint fele 
elégedett életkörülményeivel: 49,7 
százalék inkább elégedett, 13,3 
százalékuk pedig teljes mértékben 
elégedett.

A polgármestertől a válaszadó 
csíkszentgyörgyiek 59,73 százaléka 
az infrastuktúra fejlesztését várja, az 
RMDSZ legfontosabb feladatának 
pedig a munkahelyteremtést és a 
magyar nyelv hivatalos használatá-
nak bővítését tartja.

Csíkszentléleken jóval ma ga-
sabbb a lakott házak aránya (80 szá-
zalék), a felkeresettek 79 százaléka 
fogadta a kérdezőbiztosokat. Érde-
kes módon ezen a településen több 
férfi válaszolt a kérdésekre, mint 
nő (50,6 százalék), itt is azonban a 
válaszadók több mint egynegyede 
(26,7 százalék) 65 évesnél idősebb. 
A 24 év alattiak aránya 8,8 százalék, 
a 25–34 éveseké 16,1 százalék, a 
35–44-es korosztályé 18,9 százalék, 
a 45–54 éveseké 13,7 százalék és az 
55–64 év közöttieké 15,8 százalék. 
Itt is a válaszadók több mint fele 
inaktív: 34,6 százalék nyugdíjas, 3,3 
százalék betegnyugdíjas, 12,9 szá-
zalék munkanélküli, 6,2 százalék 
háztartásbeli, 3,9 százalék diák. Az 
aktív lakosság zöme – a válaszadók 
29 százaléka – fizikai munkás, a gaz-
dálkodók aránya 1,2 százalék.

A szentlélekiek elégedetleneb-
bek életkörülményeikkel, mint a 
csíkszentgyörgyiek: a válaszadók 
46,5 százaléka inkább elégedet-
len, 11 százaléka pedig teljes mér-
tékben elégedetlen. A válaszadók 
51,61 százaléka az infrastruktúra 
fejlesztését jelölte meg a polgármes-
ter legfontosabb feladataként, az 
RMDSZ pedig a válaszadók döntő 
hányada szerint elsősorban mun-
kahelyteremtéssel (84,9 százalék), 
másodsorban a nyelvi jogok biz-
tosításával (66,8 százalék) kellene 
foglalkozzon.

a hargita megyei tanfelügyelő-
ség összeállította azoknak a kö-
zépiskoláknak a névsorát, ahol 
szeptembertől szakmai oktatás 
indul. A 2012–2013-as tanévben 
a csíkszeredai oktatási intéz-
mények közül a kájoni János 
közgazdasági szakközépiskola, 
a kós károly építészeti szakkö-
zépiskola, a székely károly szak-
középiskola és a venczel József  
Faipari szakközépiskola osztálya-
iba iratkozhatnak be azok, akik 
egy szakma elsajátításában látják 
megélhetésük biztosítását.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

AHargita Megyei Tanfelü-
gye lőség előzetes egyezte-
tések alapján összeállította 

a jövő tanévre szóló szakmai oktatás 
beiskolázási tervét.

– Felkértük az igazgatókat, kon-
zultáljanak a gazdasági szféra képvi-
selőivel arról, hogy melyek azok a te-
rületek, amelyeken szakképzett fiatal 
munkaerőre van szükség, ezt követő-
en – természetesen a tanulók igénye-
it is figyelembe véve – megnéztük, 
hány osztály indítására van szükség 
és milyen szakterületeken valósul 
majd meg az oktatás – közölet Gör-
be Péter szaktanfelügyelő. 

A 2012–2013-as tanévtől újra-
indított szakmai oktatásban nagy 
szerepet kaptak a gazdasági szerep-
lők: gyakorlatilag azok a cégek, ame-
lyek partnerként vesznek részt az ok-
tatásban. Azok a szakközépiskolák 
ugyanis, amelyek szakosztályokat 

fognak indítani, szerződést kell kös-
senek a megyei cégekkel, amelyeknél 
a diákok majd gyakorlati oktatásban 
vehetnek részt. Az oktatási minisz-
térium által kiadott rendelet szerint 
a szakmai oktatás a diákok számára 
az első évben negyvenszázaléknyi 
elméleti és hatvanszázaléknyi gya-
korlati órát jelent, a második év 
tananyagában pedig csak huszonöt 
százalék lesz az elméleti oktatás és 
hetvenöt százalékra nő a gyakorlati 
tevékenység.

– A cégek tanévenként 5, illetve 
6 hetes gyakorlatot kell biztosítsanak 

– tájékoztatott a szaktanfelügyelő, 
aki arról is beszámolt: túljelentke-
zés esetén a gazdasági szféra képvi-
selői akár felvételi meghirdetését is 
kérhetik.

Miután a tanfelügyelőség végle-
gesítette az ősztől induló osztályok 
számát, felkérte azon tanintézmé-
nyek vezetőit, ahol szakmai oktatás 
indul, hogy tájékoztassák a diákokat 
az induló szakokról. A lehetőség a 
kilencedikes diákok számára adott, 
hiszen a szakoktatás ideje két év, és a 
tizedik, illetve tizenegyedik osztály-
ra vonatkozik.

Szakácstanoncok. Sikeresnek ígérkezik a tanügyminisztérium által kifőzött oktatási terv

Javasolt beiskolázási terv a X. osztály (I. év) szakmai oktatásra
Iskola Helység Szakma Osztályszám/ 

Helyszám

Kajoni János Közgazdasági Szakközépiskola Csíkszereda Borbély–fodrász–manikűrös–pedikűrős 1/28

Kajoni János Közgazdasági Szakközépiskola Csíkszereda Pincér és élelmezési eladó 1/28

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola Csíkszereda Kőműves–kőfaragó–vakoló 1/28

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola Csíkszereda Ács–asztalos–parkettázó 1/28

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola Csíkszereda Vízgázszerelő 1/28

Székely Károly Szakközépiskola Csíkszereda Autóbádogos és festő 1/28

Székely Károly Szakközépiskola Csíkszereda Háztartási, kereskedelmi és élelmiszeripari gép-  
és berendezésszerelő elektromechanikus 1/28

Venczel József Szakközépiskola Csíkszereda Pék-, cukrászáru- és liszttermékkészítő 1/20

Venczel József Szakközépiskola Csíkszereda Általános asztalos 1/20

Petőfi Sándor Szakközépiskola Csíkdánfalva Agroturisztikai dolgozó 1/28

Bányai János Szakközépiskola Székelyudvarhely Textiltermék-készítő 1/20

Bányai János Szakközépiskola Székelyudvarhely Általános asztalos 0,5/15

Bányai János Szakközépiskola Székelyudvarhely Marós–gyalus–vésős 0,5/15

Kós Károly Szakközépiskola Székelyudvarhely Elárusító–kereskedő 1/28

Eötvös József Szakközépiskola Székelyudvarhely Autószerelő 1/28

Korondi Szakközépiskola Korond Pék-, cukrászáru- és liszttermékkészítő 1/20

Gábor Áron Szakközépiskola Szentegyháza Textiltermék-készítő 1/25

Gábor Áron Szakközépiskola Szentegyháza Általános asztalos 1/25

Zeyk Domokos Szakközépiskola Székelkeresztúr Autószerelő 1/28

Zeyk Domokos Szakközépiskola Székelkeresztúr Textiltermék-készítő 0,5/14

Zeyk Domokos Szakközépiskola Székelykeresztúr Általános asztalos 0,5/14

Batthyány Ignác Szakközépiskola Gyergyószentmiklós Pincér és élelmezési eladó 1/28

Gépgyártóipari Szakközépiskola Gyergyószentmiklós Autószerelő 1/28

Puskás Tivadar Szakközépiskola Gyergyóditró Általános asztalos 1/28

Gyergyóhollói Szakközépiskola Gyergyóholló Erdész 0,5/14

Gyergyóhollói Szakközépiskola Gyergyóholló Agroturisztikai dolgozó 0,5/14

nagyrészt a taplocai lakosoknak 
köszönhető, hogy ezentúl csak 
csíkszereda külterületein tele-
píthetnek antennákat a telekom-
munikációs cégek. A taplocai 
érdekvédelmi Egyesület sikeres 
aláírásgyűjtését követően nem 
állítják fel a taploca területén ter-
vezett jelerősítő tornyot sem.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem állít a Vodafone tele-
fontársaság újabb anten-
nákat Csíkszereda lakott 

területein belül, miután a városveze-
tés – több okra is hivatkozva – visz-
szautasította a cég kezdeményezé-
sét. Ebben nagy szerepet játszott a 
Taplocai Érdekvédelmi Egyesület 
által korábban kezdeményezett til-
takozó aláírásgyűjtés, amely arra 
hivatkozott, hogy a helyiek nem 
szeretnék, ha véleményük szerint az 

antennák miatt káros sugárzásnak 
lennének kitéve.

– A Vodafone építkezési engedé-
lyért fordult hozzánk, mi azonban 
urbanisztikai okokra hivatkozva 
visszautasítottuk a kérést. Amikor 
ez ügyben legközelebb ismét a város-
házához folyamodtak, akkor már a 
taplocai lakosok által aláírt petíció-
val tudtuk alátámasztani a visszauta-
sítást – mondta el Szőke Domokos. 
Csíkszereda alpolgármestere közöl-
te: a városvezetés azt javasolta a te-
lefontársaságnak, hogy keressen kül-
területeket a város környékén, ahová 
újabb antennákat telepíthet. 

– Pozitívan álltak a javaslathoz, 
és városrendezési tervet, valamint 
térképet kértek, hogy felmérjék a 
lehetséges helyszíneket. Nincs fej-
lemény az ügyben, a cég azóta sem 
jelentkezett, hogy bárhová is anten-
nákat szeretne telepíteni – közölte 
Gál Szabolcs, a város főépítésze.



Kevesebb vagonnal üzemelteti a 
Gyimesek felé tartó és onnan ér-
kező szerelvényeit a Román Vas-
úttársaság. Előreláthatóan csök-
kentést tervez a CFR az alcsíki és 
felcsíki, többnyire ingázókat és 
diákokat szállító járatokon is.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro 

Az eladott jegyek és bérletek 
alapján szervezi át járatait 
a Román Vasúttársaság. A 

Gyimesek felé közlekedő vonatok, 
mint például az R jelzésű, regioná-
lis 5205-ös járat, amely Csíkszereda 
és Mărășești között közlekedik, az 
eddigi megszokott három vagon 
helyett csak kettővel áll az utasok 
rendelkezésére.

„Múlt héten két alkalommal is 
személyvonattal utaztam Csíkszere-
dából Gyimesközéplokra. Míg szer-
dán a megszokott három vagon szál-
lított utasokat, addig pénteken már 
csak kettő állt rendelkezésre. Éppen 
rosszkor, mert pénteken a bentlaká-
sos diákok és az ingázó munkások 
is nagyobb számban veszik igénybe 
a vonatjáratokat” – tájékoztatta la-

punkat egy csíkszeredai olvasónk. 
Elmondta továbbá, a jegyellenőrnél 
érdeklődve megtudta, hogy – miu-
tán a CFR az eladott jegyek és bérle-
tek alapján szervezi át járatait – felté-
telezések szerint az alcsíki és felcsíki, 
többnyire ingázókat és diákokat 
szállító járatok is kevesebb személy-
vagonnal fognak közlekedni.

Miközben a CFR az eladási mu-
tatók alapján, költséghatékonyság 
reményében szervezi át a vonatjára-
tokat, az utasok száma a valóságban 
nem csökkent: tudvalevőleg sokan 
utaznak jegy nélkül, inkább az el-
lenőrnek ajánlva fel a jegy árának 
töredékét – így a szerelvények túl-
zsúfoltakká váltak.

„Minden eladott jegynek, meg-
vásárolt bérletnek nyoma marad az 
elektronikus nyilvántartásban. A 
rendszer összesíti az adatokat, és a 
hivatalos számok alapján nem volt 
indokolt a három vagon az 5205-
ös járat esetében” – tudtuk meg 
Botezatu Dumitrutól. A csíkszere-
dai vasútállomás személyszállítás-
ért felelős vezetője egy másik érin-
tett járatként az 5314-1-es számú, 
Csíkszereda és Buzău közötti regi-

onális járatot említette, valamint 
egy másik befolyásoló tényezőként 
a vagonok hiányát.  Botezatu sze-
rint más vonalon egyelőre nem 
tervezik csökkenteni a vagonok 
számát. Az állomásfőnök megje-
gyezte: arra nem tud választ adni, 
hogy  a gyimesi vonatok esetében 
„visszaáll-e a rend”, és ez mikor tör-
ténhet meg. 

A csíkszeredai vonatállomáson 
tegnap délután több ingázó mun-
kás is várakozott a gyimesi járatra. 
A fél négykor induló vonat utasai 
megerősítették, hogy nagyon keve-
sen váltanak jegyet vagy vásárolnak 
bérletet. Szerintük, ha havonta vagy 
negyedévente kapnak egy büntetést, 
még akkor is jobban megéri, ha napi 
szinten, a jegyellenőrrel üzletelve fél 
áron utazhatnak.

Az állomáson jártunkkor sike-
rült olyan utassal is szóba állnunk, 
aki bevallása szerint bérlettel uta-
zik. Megszólalónk azt mondta, 
szerinte igazságtalan a vagonok 
számának csökkentése azokkal 
szemben, akik jegyet, illetve bér-
letet váltanak, más módszerekkel 
kellene kiszűrni a potyázókat.
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Holnap nőnapot ünnepelünk. De mit is ünnepelünk 
pontosan? Mi az a nőnap? Egy nap, amikor csak a gyöngé-
debb nemet ünnepeljük? De miért is? A manapság oly diva-
tos mailes képeslapokkal és illegális hóvirágcsokros nőnappal 
ellentétben a valamikori nőnap nagyon erős munkásmoz-
galmi eredetű megemlékezésnek indult, amely a gyengébbik 
nem egyenjogúsági és munkavállalási törekvéseit támogatta. 
Az ünnep tulajdonképpen a történelmet alakító nők napja, 
akik hosszú időn át küzdöttek az egyenjogúságukért. 

Igazából nem is a nőnap eredetével akartam foglalkoz-
ni, hanem így az ünnep közeledtével eszembe jutott pár 
férfiú ismerősöm, akik, ha éppen nőnap vagy anyák napja 
van, futva menekülnek, amint ismerőst látnak az úton. 
Nincs kedvük válaszolni arra a kérdésre, hogy „Na, te mit 
vettél ma a nődnek, anyukádnak, hiszen ez az ő napjuk?”. 
Valószínűleg ennek az egésznek az lehet az oka, hogy még 
gyerekként belediktálták az emberbe: nőnap van, tehát vi-
gyél a nőnek virágot. Felmerül a kérdés, hogy ezek a férfiak 
valaha túllépnek-e nőnap alkalmával ezeken a kényszere-
dett, otthoni vagy iskolai, formális gesztusokon?

Aztán meg úgy általában feltevődnek a kérdések: ad-
jon-e egy férfi ajándékot nőnapra, főleg, ha pár hete már 
Valentin-napra adott, és pár hét múlva pedig majd felke-
resi a hölgyet locsolkodni is? Ha meg nem akar ajándékot 
adni, akkor virágot adjon-e? Esetleg érjék be a nők egy-egy 
bókkal, verssel vagy olyan udvariassággal, mint mondjuk 
egy kabátfelsegítés, ajtónyitás? Vagy hagyjuk az egészet, 
mert ami nem megy magától egész évben, azt március 
nyolcadikán is fölösleges erőltetni? Önök, kedves uraim, 
hogy állnak a kérdéssel? Mit gondolnak, kötelesek valamit 
tenni a nőkért nőnap alkalmából? Nem. Hiszen ha egy 

férfi megajándékoz egy nőt, azt ne azért tegye, mert mu-
száj. Hanem csak úgy. Mert.

A nőnap eredetét kutatgatva arra jöttem rá, hogy 
a nők nagy utat jártak be amazonokként, és mindettől 
függetlenül tudtak megmaradni szerető társnak és gon-
doskodó anyának. Egy szó, mint száz: jár a tisztelet ne-
kik, és úgy gondolom, nemcsak március nyolcadikán! Ha 
valaki osztja a véleményem, akkor a virágot nyugodtan 
el is hagyhatja.

De ha már ennyit beszéltünk a nőnapról, azon is elgon-
dolkodhatnánk, hogy miért is nincs férfinap? Talán azért, 
mert több évszázadon át nem voltunk a nők által smink-
re és magas sarkúra kényszerítve. Gondolom, ha a világ 
másképp alakult volna, és egy kicsit korábban kezdtük 
volna megbecsülni a nők áldozatos életét, munkásságát, és 
azt is hamarabb tudatosítottuk volna a fejünkben, hogy 
Ők, a nők adják az életet minden embernek, akkor talán 
ma nem is beszélnénk semmilyen világnapról, sőt azt sem 
tudnánk, mi az a feminizmus, vagy nem mondaná senki 
ránk, férfiakra, hogy hímsoviniszták vagyunk.

Nőnap közeledtével
     NézőpoNt n Berkeczi Zsolt
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Spórolnak a vasúti kocsikkal
olVAdás után kEZdődnEk A nAgyoBB jAVítások

Még nincs megoldás az 
aknafedelek helyreállítására

Vonatra szálló fiatalok a csíkszeredai állomáson. A kocsik száma csökkent, az utasoké nem fotó: balázs árpád

A hidegaszfaltozás után na-
gyobb javítási munkálatokat is 
végeznek városszerte – amint 
kivitelezők kerülnek ezekre. Az 
út szintje alá süllyedt aknafede-
lek, valamint az aszfalton kelet-
kezett nagyobb gödrök jelentik 
a legnagyobb problémát.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Egyelőre még csak hideg-
aszfalttal lehet betömni a 
hóolvadás után kialakult 

gödröket, a jó idő beköszöntével 
azonban már a kisebb-nagyobb, 
a tél folyamán keletkezett úthi-
bákat is számba kell vennie és ki 
kell javíttatnia az önkormányzat-
nak. Ilyen akadályokat jelentenek 
például a besüllyedt kanálistetők, 
a sáncok állapota, a szegélykövek 
hiánya, valamint az aszfalton ke-
letkezett jelentős méretű gödrök. 

– Március végén, április elején 
végzünk egy nagyobb összesítést, 
ahol számba vesszük a városi út-
hálózat javításra váró problémá-
it. Jelenleg havi rendszerességgel 
végzünk átfogóbb felméréseket, 
embereink azonban folyamato-

san figyelik a város különböző 
útszakaszait, és jelzik, hol merül-
nek fel javítani való úthibák. Egy-
előre csak hidegaszfaltozásra van 
lehetőség, a hó elolvadása után 
azonban a nagyobb javításoknak 
is neki lehet majd fogni. Ekkorra 
már remélhetőleg lesznek kivite-
lezők is, akiknek a megrendelést 
át tudjuk majd adni. A besüllyedt 
kanálistetők helyreállítására is 
találunk majd megoldást – nyi-
latkozta lapunknak Szőke Domo-
kos. Csíkszereda alpolgármestere 
hozzátette, vannak olyan aknafe-
delek is, amelyek nem a városháza 
tulajdonát képezik, ezek tulajdo-
nosait időben felszólítjuk majd, 
hogy szükség esetén találjanak 
megoldást a helyzet orvoslásá-
ra. A tapasztalat szerint a tavasz 
beálltával felszínre kerülnek más 
úthibák is. 

– A járdáknál általában sze-
gélykőproblémák, a köves utakon 
pedig a sáncoknál szoktak gondok 
felmerülni. A javítási munkálato-
kat majd havi bontásban adjuk ki, 
annak függvényében, hogy hol 
van nagyobb szükség a felújításra 
– közölte Szőke Domokos.

Besüllyedt aknafedelek zavarják az autósforgalmat. Még több döccenő fotó: balázs árpád
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Közös úton maradnának a bogátiak Nyílt irodalomórákoN Népszerűsítik a lehetőséget

Irodalmi pályázat 
középiskolásoknak

Az elmúlt év gyakorlati és 
pénzügyi tevékenységéről, a 
további tervekről számoltak 
be értékelő közgyűlésen a 
Bogát Önkormányzati Fejlesz-
tési társulás vezetői. a négy 
felcsíki település – Csíkcsicsó, 
Csíkszentmihály, Csíkrákos és 
madéfalva – önkormányzatát 
egybefogó kistérségi társulás 
legnagyobb projektje a záróak-
kordoknál tart, de az együttmű-
ködést folytatnák a szervezet 
résztvevői.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Hargita megye közsé-
gi szinten legnagyobb 
EU-s pályázata a Bogát 

Önkormányzati Fejlesztési Tár-
sulás nevéhez köthető: hatmillió 
eurót sikerült lehívni infrastruk-
turális fejlesztésekre. A nyertes 

projekt bemutatásakor a pályázati 
iratcsomó már megtöltötte egy 
személygépkocsi csomagtartóját, 
a papírhalom azóta egyre dagadt, 
mára több szekrényt töltenek meg 
a lebonyolításhoz, elszámolások-
hoz szükséges iratok. A megala-
kulás évében alig 102 iratot ik-
tattak a társulás könyvvitelében, 
2011-ben már 544 bejegyzett hi-
vatalos papírról árulkodik a nagy-
könyv. Természetesen nemcsak 
papírgyártásról szólt a munka, a 
kistérségi társulás vezetői több 
mint negyven munkaülésen van-
nak túl, amelyeket a tervezőkkel, a 
kivitelezőkkel, heti rendszeresség-
gel tartottak az építkezések ösz-
szehangolásának céljából. Emel-
lett gyakori volt a terepszemle, a 
kistérségi társulásban részt vevő 
önkormányzatok vezetői, szak-
emberei folyamatosan nyomon 
követték a munkát. A tervezett 

négyszintes elszámolásból három 
már megtörtént, ami azt jelen-
ti, hogy mind a pályázat formai 
oldala, mind a kivitelezők mun-
kája megfelelt az igen szigorú, és 
késhegyig ellenőrzött kritérium-
rendszernek. – Az utolsó hoppra 
készülünk, a negyedik és egyben 
utolsó elszámolásra, feltehetően 
nem lesz gond, mint ahogyan ed-
dig sem volt – nyilatkozta Szentes 
Antal projektmenedzser. 

Az évi közgyűlésen a kistér-
ségi társulás vezetői pénzügyi 
beszámolójukban számot adtak 
a tagsági települések helyi taná-
csosainak az elmúlt évben történt 
pénzmozgásról, minden elköltött 
lejjel elszámoltak az érintettek. 
Vázolták továbbá az idei költség-
vetés-tervezetüket, ugyanis abban 
egyetértettek Bogát régió önkor-
mányzatai, hogy, noha a hatmillió 
euró elérése volt a fő motorja a 
kistérségi társulás megszületésé-
nek, az együttműködést a jövő-
ben is folytatni kell. 

Az irodalmi pályázat ismertetője a Székelyföldnél. Alkotásra ösztönöznek  fotó: Balázs árpád

Tevékenységismertető a közgyűlésen. Volt, amiről beszámolni 

hirdeTéS

az aVe-hUroN kft. 

felhívja tisztelt ügyfelei 

figyelmét!

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

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

További információkért kérjük, tárcsázza bizalommal 
az alábbi telefonszámok egyikét:

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 Bogát Önkormányzati 
Fejlesztési Társulás nyertes pá-
lyázata, mint ismeretes, magá-
ban foglalja Rákos és Madéfalva 
községekben az ívóvíz- és csa-
tornahálózat kiépítését, a 12-es 
számú, Madéfalvától Csaracsón 
át Csibáig vezető községi út tel-
jes felújítását, aszfaltozását, vala-
mint a 7-es és 111-es számú köz-
ségi utak felújítását Szentmihály 
község területén, óvoda építését 
Szentmihály községben, vala-
mint információs és kulturális 
központ létrehozását a Csicsó 
községhez tartozó Csaracsóban. 
A különböző munkálatokat 
nagyjából már kivitelezték, a 
közeljövőben beüzemelik a csa-
tornahálózat kiépítésének ré-
szeként elkészült derítőállomást 
is az építők. Külön hozadéka a 
projektnek, hogy csíki cégek 
nyerték a kivitelezést, amelyek 
sok esetben helyi lakosokat al-
kalmaztak.

Pályázati felhívással fordult 
a székelyföld című folyóirat 
márciusi számában a középis-
kolásokhoz. a magyarország 
Csíkszeredai Konzulátusával 
közösen meghirdetett pályá-
zatot a tanfelügyelőség, a Né-
meth géza egyesület és hargi-
ta megye tanácsa támogatja.

Takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Sajtótájékoztató keretében 
ismertették tegnap azt az 
irodalmi pályázatot, ame-

lyet a Székelyföld folyóirat Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusával közösen hirdetett 
meg középiskolások számára. 
A diákok két korcsoportban 
nevezhetnek be: a 9–10. osztá-
lyosok és a 11–12. osztályosok 
pályaműveit külön bírálják el. A 
kiírás négy témakört ajánl: Nyel-
vében él a nemzet. Az anyanyelv 
és a magyarságtudat kapcsolata; 
Az istenkeresés és a hit az ember 
életében (Ember és Isten, ember 
és világ viszonya magyar költők-
től választott istenes versekben); 
Az elmúlt év olvasmányélménye 
(Milyen kortárs ifjúsági regényt 
olvastál?) Szerelemkép a magyar 
költészetben. 

Saját, máshol meg nem jelent 
verssel és prózával vagy három, 
maximum négy oldal terjedel-
mű esszével (másfeles sortávol-
sággal, 12-es betűmérettel times 
new roman betűformátummal 
gépelve) lehet pályázni. 

Lövétei Lázár László, a Szé-
kelyföld folyóirat munkatársa 
elmondta, hogy rendhagyó, 
nyílt irodalomórákon szeret-
nék népszerűsíteni a pályázási 
lehetőséget a diákok körében. 
Felkért előadók, a konzulátus és 
a Székelyföld munkatársai tarta-
nak órákat a székelyföldi gimná-
ziumokban, hogy felkeltsék az 
irodalom iránt érzékeny diákok 
érdeklődését. 

Dr. Zsigmond Barna Pál 
főkonzul reményét fejezte ki, 
hogy a pályázat során fiatal te-
hetségekre találnak, akár remek-
művek is születnek. Magyaror-

szág Csíkszeredai Főkonzulátu-
sa a hivatali teendői mellett a 
magyar nyelv ápolására is nagy 
hangsúlyt fektet. „A nyelviséget, 
a magyar nyelvet szeretnénk tá-
mogatni” – mondta a főkonzul, 
az irodalmi pályázatot pedig a 
nyelvápolás egyik fontos lehető-
ségének tekinti. 

Ferencz Salamon Alpár fő-
tanfelügyelő támogatja a kez-
deményezést, úgy látja, szükség 
van az ilyen pályázatokra, és re-
ményét fejezte ki, hogy a kezde-
ményezésnek folytatása is lesz, 
hiszen feladatnak tekinti, hogy 
a diákoknak minél több hason-
ló alkalmat kínáljanak az alkotó 
munkára. 

A pályázatokat egy szakem-
berekből, tanárokból álló zsűri 
fogja elbírálni. A legjobb pá-
lyaművek beküldőit mindkét 
korcsoportban könyv- és pénz-
jutalommal díjazzák. Az első 
helyezett 1000 lejes, a második 

500 lejes, a harmadik helyezett 
pedig 300 lejes könyvutalványt 
és mindhárom díjazott értékes 
könyvcsomagot kap ajándékba. 
A konzulátus által felajánlott 
díjakat a Székelyföld folyóirat 
„kipótolja”, Ferencz Salamon Al-
pár pedig, mint az ország legfia-
talabb főtanfelügyelője, a legfiata-
labb díjazottnak ajánlott fel 200 
lej értékű különdíjat. 

A pályázatokat a Székely-
föld folyóirat címére kell külde-
ni: 530 170 Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu utca 5 szám. Beadási 
határidő 2012. április 27., ered-
ményhirdetés 2012. május 25-én.

Felkért előadók, a ma-
gyar konzulátus és a 
Székelyföld folyóirat 
munkatársai tartanak 
órákat a székelyföl-
di gimnáziumokban, 
hogy felkeltsék az iro-
dalom iránt érzékeny 
diákok érdeklődését. 
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Borvizek útja: Tusnádfürdő nem fizette ki az önrészét
HN-információ

A Tusnádfürdőn tavaly ős�-
s�el átadott, a Borvi�ek 
útja projekt keretében vég-

�ett munkálatokért a város önkor-
mány�ata még mindig nem fi�ette 
ki önrés�ét Hargita Megye Taná-
csának. Hogy ne bukjon el a pro-
jekt, e�t a� öss�eget a város helyett 
a megyei tanács fede�te, his�en 
S�ékelyföld idegenforgalma stra-
tégiai fontosságú, és e� a projekt is 
rés�e a térségre vonatko�ó turis�-
tikai fejles�tési elkép�eléseknek – 
áll a megyei tanács tegnap kiadott 

kö�leményében. A� értesítés kitér 
arra: a több mint egymillió euró 
értékű beruhá�ásban Tusnádfürdő 
önrés�e 1 179 153 lej, ennyit fi-
�etett ki a megyei tanács a helyi 
önkormány�at helyett. „Emiatt 
a� idei leos�tásoknál a város helyi 
projektjeire – amelyeket a tanács 
ke�deménye�ett, és támogatást 
kért rájuk a megyei tanácstól – ke-
vesebb jutott. A város egyébként a 
korábbi években kapott pén�eket 
sem költötte el.”

Albert Tibor, Tusnádfürdő 
polgármestere a� ügy kapcsán 

a�t nyilatko�ta lapunknak: ígé-
retet kaptak arra, hogy a Regi-
onális Fejles�tési és Turis�tikai 
Minis�térium a Borvi�ek útja 
önrés�ét kifi�eti a város helyett, 
vagyis kétmillió lejt utalnak át a 
megyének. A polgármester s�e-
rint valós�ínűleg késésről lehet 
s�ó. Albert kö�ölte: a� idei pro-
jektek finans�íro�ására, mint a� 
ívóví�háló�at felújítása, valamint 
a� út- és járdafelújítás még nem 
kaptak támogatást a megyétől. 
Ho��átette, ő úgy tudja, hogy 
mindeddig minden támogatást 

elköltöttek, amit a megyétől kap-
tak a beruhá�ásokra.

A Borvi�ek útja Hargita Megye 
Tanácsának beruhá�ása, amelyet a 
Phare 2004–2006-os Nagy Regio-
nális Infrastruktúra-projektek prog-
ramból finans�íro�. A projekt célja 
a� ásványví�források környe�eté-
nek moderni�álása, területrende�é-
se, a projektben rés�t vevő települé-
seken a turi�mus és a ga�dasági élet 
fellendítése. Hargita megyéből a 
követke�ő települések ves�nek rés�t 
ebben: Csíks�ereda (Zsögödfürdő), 
S�ékelyudvarhely (S�ejkefürdő), 

Tusnádfürdő, Bors�ék, S�entegy-
há�a (Homoródfürdő), Gyergyó-
remete. Tusnádfürdőn a fonto-
sabb megvalósítások a követke-
�ők: a borví�források környékén 
a sétányok, utak köve�ése, parkok, 
�öldöve�etek rende�ése (új padok, 
s�emeteskukák, táblák, újságosbó-
dék, biciklitárolók, telefonfülkék 
elhelye�ése), illetve lépcsők, tám-
falak, párkányok felújítása. S�in-
tén a munkálatok során a kö�vilá-
gítás felújítása is megtörtént, os�-
lopcserével és a ve�etékek földbe 
helye�ésével.

SzomSzédokat zavaró, bűzöS Szeméttornyok a tömbházlakáSban

Passzolgatásban kimerül a hivatalos segítség
Kihez, melyik intézményhez 
fordulhatnék segítségért? – tet-
te fel a kérdést szerkesztősé-
günknek egy csíkszeredai férfi, 
amikor már belefáradt abba, 
hogy egyik hivataltól küldik a 
másikhoz, de hivatalos segít-
séget sehol sem kap egy olyan 
szomszédjával szemben, aki a 
kukákból összeszedett hulla-
dékokat halmozott fel lakásá-
ban, ahol jó néhány macskával, 
futkosó csótányokkal tengeti 
mindennapjait. Kérdésére nem 
tudtunk válaszolni, ezért utána-
néztünk. ám a válasz továbbra 
is csak vállvonogatás.

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

Jó befektetésnek tűnt annak 
idején, meg egyébként is fiús 
apa, gondolnia kell a gyerme-

ke nősülés utáni lakhatására is, 
e�ért pár éve megvásárolta a csík-
s�eredai S�ív utcában lévő gar-
�onlakást a� a férfi, aki most már 
bánja a vásárt – a lakást ugyanis 
albérlőknek nem tudja kiadni, így 
has�na nincs belőle, de ráfi�etése 
annál több. Mint meséli, gondja-
inak forrása a fölötte lakó s�om-
s�éd, aki hajléktalannak ugyan 
nem mondható, mert a� övé a� 
a gar�onlakás, amelyben él, jö-
vedelme vis�ont nincs, csupán a 
s�ociális segély – tulajdonképpen 
a kukákból él. A guberálás során 
talált rongyokból, ruhaneműkből 
hatalmas kupacok tornyosulnak 
a� egys�obás lakásban, s�eméthal-
mok gyűltek fel, már csak egy kes-
keny ösvényen lehet végighaladni 
a s�obán. Minde�t a minket meg-
kereső s�oms�édtól tudjuk, aki a� 
elmúlt évek során több í�ben is 
meglátogatta a fölötte lakót, hogy 
saját költségén különbö�ő javítá-
sokat vége�tessen el a ví�ve�etéke-
ken, csapokon, mert e�ek gyakori 
meghibásodása miatt a� ő lakása 
soks�or elá�ott. Elmondása s�e-
rint a legutóbbi ilyen „s�oms�éd-
látogatás” során is látta a rengeteg 
felhalmo�ott s�emetet, a kukából 
kis�edett, bű�ös rongykupacokat, 

a futkosó bogarakat, a s�eméthal-
mok tetején más�káló macskákat.

– Csak ro�sdás palacsintasütőt 
vagy ötvenet láttam a fürdős�o-
bában – meséli a férfi, akit egyéb-
ként nem is �avarna a felette lakó 
s�oms�éd gyűjtögető életmódja, 
ám a lakásból terjedő orrfacsaró 
bű� nem marad a� ajtón belül, és 
a csótányok már a� ő gar�onjában 
is megjelentek. Nem bes�élve a 
gyakori beá�ásokról, amelyek mi-
att romlik a� ő lakásának állaga, 
illetve arról, hogy albérlői egy-két 
hónap után otthagyják, mert a 
lakásban a bű�től és a �ajtól nem 
lehet élni – ő meg marad a kárral. 

lakószövetség: 
„nincs mit kezdjünk vele”
Emberünk a lakós�övetségnél 

ke�dte a panas�kodások sorát. 
Ott nem volt újdonság a� általa 
elmesélt történet, ismerik jól a 
guberáló lakót, tudják, hogy sok 
vele a probléma, de a�t mond-

ják, tehetetlenek, s�óba állni vele 
érdemben ugyanis nem lehet. A 
s�oms�édok sem igen próbálko�-
nak elmondani neki panas�aikat, 
a� illető ugyanis gyakran italo�ik, 
olyankor pedig ordibálva fenye-
geti a többnyire idős s�oms�éd-
jait, még a tömbhá� felgyújtását 
is kilátásba helye�te – meséli a 
panas�os. 

rendőrség: 
„Fölösleges a büntetés”
A kiabálás, fenyegetés akár 

rendőrségi ügy is lehet, e�ért a 
rendőrségi s�óvivőt kérde�tük 
meg, a� ő hatáskörük-e eljárni 
ilyen ügyekben. Filip Gheorghe 
a�t mondta, a törvény értelmé-
ben, ha valaki csend�avaró, fe-
nyegető�ik vagy a cselekedeteivel 
környe�ete megbotránko�tatását 
váltja ki, pén�büntetéssel sújtható. 
Panas�osunk s�erint e� már több 
í�ben meg is történt, a kör�etben 
dolgo�ó rendőr ugyanis már jól 

ismeri a guberáló lakót, párs�or 
rótt is ki pén�büntetést rá, ám mi-
vel jövedelme gyakorlatilag nincs, 
e�eket nem fi�eti ki.

– Innentől sajnos már nem a mi 
problémánk – mondta Gheorghe 
Filip, aki s�erint a� oko� nehé�sé-
get, hogy a joghé�ag miatt, ha a� 
illető nem fi�eti ki a rá kirótt bír-
ságot, gyakorlatilag követke�mény 
nélkül marad a dolog.

közegészségügy: 
„Csótányfogdosással
nem foglalkozunk”
Mivel a bű�ölgő s�emétkupa-

cok fertő�ésforrásnak is tekint-
hetők egy tömbhá�ban, a megyei 
kö�egés�ségügyi iga�gatóságnál is 
érdeklődtünk, hogy nekik nem 
hatáskörük-e eljárni ilyen esetek-
ben? Kiderült: e� sem járható út. 

– Csótányfogdosással nem 
foglalko�unk – mondta dr. Vass 
Előd, a� inté�mény aliga�gatója, 
utalva arra, hogy sokan emléke�-

nek még a�okra a� időkre, amikor 
a Sanepid  hatáskörébe tarto�ott 
a rovar- és rágcsálóirtás is, és úgy 
gondolják, e� most is így van. 
Arra a kérdésre, hogy a fent vá-
�olt esetben a panas�osunk kihe� 
tudna segítségért fordulni, nem 
tudott válas�olni. A�t mondta, 
ők senki lakásába nem mehetnek 
be, a s�emetet felhalmo�ó lakót 
sem büntethetik, mert a� nem 
köteles a� ellenőröket beengedni. 
Megbírságolhatják esetleg a lakó-
s�övetséget, ha a tömbhá� kö�ös 
felületein valamiféle rendellenes-
séget találnak. Ám, amint megje-
gye�te, nem s�ívesen büntetnek, 
mert a�t tapas�talták, hogy attól a 
probléma nem oldódik meg, csak 
elmérgesedik – tehát s�erinte más 
megoldást kell keresni.

Polgármesteri hivatal: 
„A rokonokat kellene
megkeresni”
– Volt még hasonló esetünk – 

mondta Kövér Katalin, a Csíks�e-
redai Polgármesteri Hivatal s�oci-
ális os�tályának ve�etője, és utalt 
egy idős ass�ony esetére, amelyet 
úgy oldottak meg, hogy a rend-
őrség segítségével felkutatták a nő 
rokonait, akik a�tán rende�ték a 
hely�etet. Másképp a hivatal is te-
hetetlen, mert magánlakásba nem 
mehet be, legfennebb kis�állnak 
a helys�ínre, megállapítják, hogy 
iga�, amit a panas�os állít, de e��el 
véget ért a hatáskörük.

Antal Attila alpolgármestert is 
megkérde�tük. S�erinte a fertő�é-
si góc egyértelműen kö�egés�ség-
ügyi és nem s�ociális probléma, 
így meglátásában a kö�egés�ség-
ügyhö� kellene fordulnia a pana-
s�osnak. 

Annak a panas�osnak, akik-
nek e�ek után mi sem tudtuk 
megmondani, kihe� forduljon. 

– Mindenhonnan elkülde-
nek, de én csak menegetek egyik 
inté�ményből a másikba, és 
mondogatom, hogy a lakásom-
ban a s�oms�éd miatt bű� van, 
�aj van – mondja a férfi. Most 
éppen a polgármesterhe� kés�ül 
kihallgatásra. 

Kukázó férfi veszi szemügyre egy gyűjtőpont „kínálatát”. Kiterjedő nyomor fotó: balázs árpád
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Jelképek a Székelyföldön Erdélyi magyar – onlinE – irodalom

Internetes irodalmi 
magazint indított az EMIA

 hirdetés

A Jelképek a Székelyföldön 
című tanulmánykötetet 
mutatták be tegnap a szer-

zők – Pál-Antal Sándor, Bicsok 
Zoltán, Szekeres Attila István, 
Zepeczaner Jenő és Mihály János 
– jelenlétében a csíkszeredai me-
gyeházán. A Hargita és Kovászna 
megye tanácsának támogatásával 
létrejött kötet ismertetőjén részt 
vett Borboly Csaba Hargita me-
gyei és Tamás Sándor Kovászna 
megyei tanácselnök is. A tizenegy 
tanulmányt tartalmazó kötet há-
rom témakörre tagolódik, címer-, 
pecsét- és zászlótörténeti írások-

ra. A tudományos igényességgel 
készült dolgozatok számos kér-
désben új megvilágításba helyezik 
a székelység által évszázadokon 
keresztül használt szimbólumo-
kat, és jelentősen kiegészítik az 
ismereteket ezek történetéről.

– A munka ezzel még nincs 
befejezve, de reméljük, az olvasót 
sikerül e könyv által közelebb vin-
ni a székely szimbólumok valós 
történetéhez – mondta Mihály 
János.

– Jelenformáló és jövőépítő 
igyekezetünkben fontos szá-
munkra a múlt ismerete, ezért 

hoztuk létre a Székely Címer-, 
Pecsét- és Zászlótörténeti Mun-
kacsoportot, melyben neves szak-
emberek vállaltak szerepet. Vala-
mennyien több éve vagy évtizede 
kutatják a székely jelképeket, 
tevékenységük eredménye sike-
res konferenciákban, valamint 
népszerű címer- és pecséttörté-
neti kiállításokban is mérhető. 
Mára a munkacsoport a székely 
múlt megismerésének, a közös-
ségi azonosságtudat megerősí-
tésének az egyik legjelentősebb 
intézményévé vált – fogalmazott 
Borboly Csaba.

internetes irodalmi magazint in-
dított az Erdély magyar irodalmá-
ért alapítvány (Emia). az 1995 
óta működő, székelyudvarhelyi 
székhelyű szervezet a kortárs 
erdélyi magyar irodalom népsze-
rűsítését tűzte ki célul, azt, hogy 
közelebb vigyék az irodalmat 
az emberekhez, főként a fiata-
lokhoz. Az eirodalom.ro címen 
elérhető honlap a klasszikus 
internetes hírportálok mintájára 
készült, és napi rendszeresség-
gel kíván hírt adni az erdélyi iro-
dalmi eseményekről. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mivel a világ nagymérték-
ben modernizálódott 
az elmúlt években, az 

irodalmat is muszáj az internet 
eszközeivel népszerűsíteni – vá-
zolta az eirodalom.ro portál we-
bes szerkesztője, Zsidó Ferenc 
a Hargita Népe kérdésére. Az 
EMIA-nak korábban is volt hon-
lapja, de az kizárólag csak az ala-
pítvány tevékenységeit mutatta 
be, míg a most indult portálon 
az irodalmi tartalmak mellett hí-
reket, könyvkritikákat, publicisz-
tikát, interjút, blogbejegyzéseket 
egyaránt közzétesznek. 

– Folyamatosan frissül: az a cél, 
hogy Erdélyből minden esemény-
ről hírt adjunk. Olvasóbaráttá sze-
retnénk tenni, hiszen az ilyen olda-
lakat csak azok szokták látogatni, 
akik maguk is írnak. Nyitni akarunk 
az olvasó irányába. Egyelőre a kura-
tórium munkatársainak köszönhe-
tően indult el az oldal, de támoga-
tókat is keresünk a működtetéshez. 
Természetesen pályázunk is a már 
működő honlappal – fogalmazott 
Zsidó Ferenc. Az erdélyi irodalmi 
portál a múlt szombaton indult: 
a webes szerkesztő szerint eddig 
nagyon jó az oldal látogatottsága, 
napi 400 kattintás felett járnak. 
Az internetes magazin munkatársa 
Egyed Péter, Szakács István Péter, 
valamint Lőrincz György író, aki 
a főszerkesztői tisztségben lapunk-
nak azt mondta: céljuk, hogy mind 
az olvasókkal, mind a kortárs iro-

dalom szereplőivel el tudják fogad-
tatni a kezdeményezést. „Szükség 
van egy olyan virtuális orgánumra, 
amely igyekszik keresztmetszetét 
adni az erdélyi irodalmi történések-
nek, így a magazinban nem csupán 
primer irodalom fog megjelenni 
(versek, prózák, tanulmányok), ha-
nem olyan kísérő műfajok is, mint 
a tudósítások fontosabb irodalmi 
rendezvényekről, könyvbemuta-
tókról, beszélgetések írókkal, iroda-
lomszervezőkkel, publicisztikai írá-
sok, tárcák, műfordítások, s ha már 
internet, akkor blog is lesz a kínálat-
ban. Mivel dokumentációs szerepet 
is próbálunk ellátni, a honlapon 
helyet adunk az erdélyi szakmai 
táborok anyagainak (például vita-
indítóknak), és a határműfa jokkal 
is foglalkozunk, így a portálon egy 
Szociográfia, valamint egy Iroda-
lom és filozófia rovat is helyet talált. 
Szemle című rovatunkban a nyom-
tatott folyóiratok tartalmát kivona-
toljuk, itt ugyanakkor linkajánló is 
található: az általunk valamiért leg-
megkapóbbnak vélt olvasmányok 
(versek, prózák, tanulmányok) hi-
vatkozását tesszük közzé. A linkek 
átvezetnek az illető folyóiratok 
honlapjára, így azok párbeszédhely-
zetbe kerülnek. A honlapunknak a 
www.eirodalom.ro nevet adtuk: 
az e betű jelöli az erdélyiséget, de 
az elektronikust is. Reméljük, hogy 
ezzel hozzájárulunk a magunk sze-
rény eszközeivel ahhoz, hogy az iro-
dalmat megőrizzük a jövő számára 
is” – írja a főszerkesztő a honlapon, 
Beköszöntő helyett című írásában. 

– Korszerűnek és időszerűnek 
tartom, hogy az Erdély Magyar 
Irodalmáért Alapítvány dinami-
kus, interaktív honlapot indított. 
Remélem, sikerül fenntartani a 
lendületet, nagyon fontos vol-
na, hogy tevékenységeik tágabb 
körökben is figyelmet kapjanak 
– fejtette ki véleményét a hon-
lap kapcsán lapunknak Farkas 
Welmann Éva költő, akinek nem-
rég mutatták be legújabb verses-
kötetét Székelyudvarhelyen, szin-
tén az EMIA szervezésében. Ter-
mészetesen erről az eseményről is 
olvashatnak az oldalon. 

Könyvbemutató az EMIA szervezésében. Van igény az irodalomra fotó: balázs attila
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Ünneplés – másképpen

közel ötven gyerMek alkotóprograMja

Az öltéstípusoktól a hímzett könyvjelzőig

hargitanépe

nulláról kell kezdeni a kézimunka-
oktatást, azzal, hogy miként 
kell tűbe fűzni a cérnát – mond-
ja kisné portik irén, aki három 
hónapon át ötven iskolást taní-
tott fonni, varrni, hímezni a Ha-
gyományok műhelye program 
keretében.

B. K.

A Tizenhat Patak Egye
sület és a Gránátalma 
Hím ző kör asszonyai 

látták vendégül ma azokat az is
kolásokat, akik a Hagyományok 
műhelye program keretében 
készítettek, majd kiállítottak 
díszes használati tárgyakat. A 
három hónapos kifutású prog
ram zárókiállításán elhangzott: 
mivel az iskoláskorú gyerekek 

otthon ritkán vagy egyáltalán 
nem kézimunkáznak, az ala
pokkal – az öltéstípusokkal, 
fonatok készítésével – kellett 
kezdeni a tanítást. A Kós Kár
oly iskola diákjainak és a Hóvi
rág Néptánccsoport tagjainak 
munkájaként számos alkotás 
készült ugyan, de ezeknek csu
pán kis hányada került tegnap 
a városi könyvtár tárlóiba, na
gyobb részüket ugyanis annyira 
megkedvelték alkotóik, hogy 
megtartották maguknak. 

– Fontosnak tartottam annak 
tudatosításával megközelíteni 
a népi tudást, hogy a készített 
tárgy sohasem csak dísz. Más kér
dés, hogy díszít is, de elsősorban 
funkcionális szerepe hangsúlyos – 
közölte a program szakmai irányí

tója, Kisné Portik Irén, hímzett 
könyvjelzőket, karkötőfonatokat, 
gyöngysorgyűrűket mutatva. Az 
úrihímzés felélesztője, a Gránát
alma Hímzőkör létrehozója azt 
tervezi, továbbra is iskolákban 
ismerteti a fonás, varrás, hímzés 
fortélyait, remélve, a mostani di
ákokból kerül ki az úrihímzők 
utánpótlása.

Bákai Magdolna, a Tizenhat 
Patak Egyesület képviselője an
nak fontosságáról szólt, hogy a 
diákoknak alkalmuk adódott a 
hímzőkör tapasztalt asszonyaitól 
tanulni: „A program eredménye 
az is, hogy olyan alkotások szü
lettek, amelyhez ragaszkodnak 
készítőik. Érdemes folytatni a 
szépalkotást, mert a kézimunka 
megtanít örvendeni.”Oklevél, édesség és varrási alapismeretek – ez ötven gyergyói gyermek jutalma

Elkezdődött a Földindulás című 
produkció próbája, amit márci-
us 15. megünneplésére készít 
elő a Figura Stúdió Színház 
és az Ipartestület Férfikara. 
A negy venperces színpadi mű 
kon cepciója és szövegkönyve 
Tö rök Zoltán ősfigurás alkotása, 
a darabot Dézsi Szilárd rendező 
alkalmazta színpadra.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„A csíkszentgyörgyi szár

mazású Gál Sándor 
ezredesnek szeretnénk 

emléket állítani ebben a produkció
ban, akinek Gábor Áron mellett 
jelentős érdemei voltak a háromszé
ki ellenállásban” – közölte Török 
Zoltán, a Földindulás című színmű 
szövegkönyvírója. Mint részletezte, 
a március 15i ünnepségek szerve
zésében számára mindig lényeges 
szempont volt olyan produkcióval 
előrukkolni, amely eltér a szokvá
nyostól, ugyanakkor minőségi. Erre 
egyébként „ősfigurás” volta is köte
lezi. „Sokkal pontosabban meg tud
nám határozni, mit nem akarunk, 
mit nem lát a néző a színpadon” – 
fejtegette Török, arra utalva, hogy az 
eredeti elképzelés minden bizonnyal 

változni fog a próbafolyamat során. 
Ugyanakkor azt is elmondta, ne 
számítsanak a nézők „fehér ingben 
szavalt Talpra magyarra, illetve zász
lólengetésre a színpadon”, ez ugyanis 
másmilyen produkció lesz. Egyéb
ként a másféle március 15i ünnep
lések ötlete 2002ben fogalmazó
dott meg, amikor Kisné Portik Irén 
néprajzkutatóval megszervezték az 
első bográcsos ünnepséget a tájház 
udvarán. A Figurával közösen szer
vezett március 15i ünnepségek sora 
2006ban kezdődött, majd a 2010es 
Perszónák című produkció – amely 
az 1848as szabadságharc női részt
vevőit mutatta be – akkora sikert 
aratott, hogy a szigetszentmiklósi 
testvérvárosi küldöttség vendég
szereplésre hívta a társulatot. 2011
ben a szintén Török Zoltán által 
írt Nagynyavalya ősbemutatójával 
ünnepeltek, idén pedig a férfikó
rust vonják be a műsorba. A Föld-
indulás műfaját tekintve ötvözete 
a történelmi drámának, az irodal
mi összeállításnak és a rendhagyó 
történelemórának. Előadják: Bo
ros Mária, Kolozsi Borsos Gábor, 
Kőmíves Csongor, Máthé Anna
mária, Mihály Alpár Szilárd, Moşu 
NorbertLászló, Tamás Boglár és 
Vajda Gyöngyvér.

Negyven család felhatalmazott-
jaként tárgyalt Kulcsár László 
és Antal-Bacsó Sándor a gyer-
gyószentmiklósi fűtésszolgál-
tató helyi vezetőjével, Dácz 
Gá borral. A képviselők állítják: 
van lehetőség „fogyasztóbarát” 
megoldásokra.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Negyvenen jelentkez
tek a nemrég közzé
tett felhívásra – ők 

azok, akik egyetértenek a kez
deményezőkkel abban, hogy 
Gyergyószentmiklóson túl ma
gas a távfűtés ára, megoldást 
kellene találni a lakrészenkénti 
hőfogyasztásmérésre, illetve mó
dosítani kellene a szolgáltatói 
szerződés tartalmát. Ennek ér
dekében hatalmazták fel Kulcsár 
Lászlót és AntalBacsó Sándort, 
hogy mindnyájuk nevében tár

gyaljanak a fűtésszolgáltatóval. 
Vállalásuk okáról AntalBacsó 
azt mondta: „A lépcsőházban 
lehet morogni, pletykálni, de 
az nem vezet célra. Fel kell so
rakoznunk, és valaki kell vállalja 
azt, hogy az élre áll.” A beszélge
tés eredményei ről a megbízot
tak sajtótájékoztatón számoltak 
be: több témakörben is tárgyal
tak az EStar Kft. vezetőjével, 
így elsősorban a fűtés árának 
csökkentési lehetőségéről. Dácz 
Gábor, a szolgáltató helyi ve
zetője közölte: az árat a helyi 
önkormányzat szavazta meg, a 
szolgáltató csak alkalmazza. A 
két képviselő szerint érdemes a 
következő mandátumra megbí
zott városvezetőket módosításra 
ösztönözni. 

Továbbá egyértelműsítették, 
hogy közös érdek a hőfogyasztás 
lakrészenkénti mérése. Ehhez 
azonban vízszintes rendszer ki

építésére van szükség a lépcsőhá
zakban. Kulcsár és AntalBacsó 
közölte: azt látná megoldásnak, 
ha a szolgáltató fedezné a lépcső
házi rendszer kiépítésének költsé
geit, valamint a mérőműszereket, 
a lakosságra pedig a lakrészek 
belső vezetékeinek átalakítási 
költségei hárulnának. A szolgál
tató képviselője haladékot kért a 
javaslat elemzésére, egy hét múlva 
ígért választ a felvetésre. Kulcsár 
jelezte, a fűtésidény lezárása után 
lehetne elkezdeni a vízszintes 
rendszerek kiépítését. Addig to
vábbi részletek megvitatása, a mó
dosítás előkészítése a feladat. „Jó 
lenne ezekkel a munkálatokkal 
egy időben a vízfogyasztást mérő 
órákat is kitenni a lépcsőházba, az 
megkönnyítené a leolvasást, ala
pot teremtene rá, hogy fogyasztás 
szerint fizessünk” – fogalmazott 
Kulcsár.

Egy hét múlva folytatódnak te
hát a tárgyalások, a két megbízott 
továbbra is várja – személyazonos
sági igazolvánnyal – azokat, akik 
felhatalmaznák őket, ugyanakkor 
tanácsként azt mondták: egyelőre, 
amíg nem sikerül tisztázni a szerző
dés bizonyos pontjait, azt javasol
ják, ne írják alá azt. Olyan kérdések 
várnak válaszra, mint: mennyi lesz 
a fűtés ára 2013tól, hogyan kivite
lezhető az egyéni mérés, illetve mi 
a leválás feltétele? „Jogi szempont
ból létezik írott szerződés és szóbeli 
egyezség is. Ez utóbbival élhetnek 
azok, akik szerződést nem írtak alá 
ugyan, de elfogadják és kifizetik 
a hőszolgáltatást” – magyarázta 
AntalBacsó Sándor. Szükségesnek 
látta hozzátenni: sem ő, sem Kul
csár László nem kíván jelöltként 
részt venni a helyhatósági választá
sokon, a tevékenységük nem kam
pány, hanem egy közös probléma 
megoldásának segítése.

TárGyALáSoK KEZDőDTEK AZ E-STAr KFT.-vEL

Küldöttség a fűtésszolgáltatónál

Kulcsár László (balra) és Antal-Bacsó Sándor. A tömbházlakók érdekeit képviselik

Török Zoltán szövegkönyvíró (balra), Dézsi Szilárd rendező és Béres László színházigazgató



Noha az elmúlt évhez képest nem 
nőtt a székelyudvarhelyi lakosság 
átlagbére, jövedelme, a szigorított 
igénylési feltételek, az ellentmon-
dásos kritériumrendszer miatt 
közel felére csökkent a fűtéspót-
lékban részesülők száma. Míg a 
tavalyi szezonban közel négyez-
ren kaptak fűtéstámogatást, idén 
számuk 2300-ra apadt.

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

Ismeretes, hogy válságmegol-
dásként a kormány megvonta a 
távhőszolgáltatóknak nyújtott 

támogatást, vagyis a lakosság terme-
lési áron kellett volna kifizesse a ka-
pott hőenergiát. A székelyudvarhelyi 
önkormányzat úgy döntött, fizeti a 
különbséget, a központi intézkedés 
tehát helyi szinten nem hozott ár-
emelkedést. Másik huszárvágásával 
ugyanakkor a kormány arról is dön-
tött, hogy szigorítja a szociális okok 
miatt kérvényezhető fűtéspótlék 
odaítélésének kritériumrendszerét. 
Mint ismeretes, számos kitétet, ki-
záró feltételt iktattak be: aki nagy 
hengerűrtartalmú gépjárművel, 
számosállattal, mezőgazdasági gé-
pekkel, illetve más javakkal ren-
delkezik, nem részesülhet szociális 
alapon fűtéstámogatásban. Utóbbi 
intézkedés meg is hozta eredményét: 
míg a 2010–2011-es téli szezonban 
Székelyudvarhelyen nagyjából négy-
ezren részesültek fűtéstámogatásban, 
addig a 2011–2012-es téli időszakra 
a kérvényezők, jogosultak száma 
2300 körülire csökkent. 

Nem tudni, a szigorított kri-
tériumrendszer miatt-e, de tény, 
hogy sokkal kevesebb igénylő van, 
mint a tavalyi szezonban – közöl-
te a téma kapcsán Fülpesi Gyula, a 
székelyudvarhelyi polgármesteri hi-
vatal szociális osztályának vezetője, 
aki azt is tudatta, így is sok számukra 
a több mint kétezer igénylő, hiszen 
ugyanennyi egyedi esetről van szó, 
melyeket külön kell kezeljenek.

Mint mondta, az elmúlt hó-
napokban nem volt túl nagy hul-
lámzás a fűtéspótlékot igénylők 
számában: szezon elején is nagyjá-
ból annyi kérést jegyzett a szociális 
osztály, mint most. 

A távfűtésen levő családok eseté-
ben az egy főre eső jövedelemküszöb 
786 lej, a földgázzal, fával, szénnel 
vagy gázolajjal fűtők esetében 615 lej. 
Egyedülálló személyek ugyanakkor 
1082 lejes jövedelemmel is kérhetnek 
fűtéspótlékot. Székelyudvarhelyen – 
mint megtudtuk – a legtöbb ilyen 
jellegű kérés a Sziget és a Kórház ne-
gyedből érkezett. 

– Egyelőre ellenőrzés még nem 
volt. A Megyei Szociális Szolgál-
tatások Ügynöksége a kérések 
hatvan százalékát, vagyis nagyjá-
ból 1300 dosszié ellenőrzését kéri 
– közölte Fülpesi, akinek legna-
gyobb gondja, hogy osztályán ke-
vesen dolgoznak, így nem nagyon 
jut idő terepmunkára.

Jó tudni, ha kiderül, hogy vala-
ki jogtalanul igényelt fűtéspótlékot, 
vissza kell fizetnie a támogatásként 
kapott összeget, és még ezer lejes bír-
sággal is sújtják. 

Körkép
udvarhely
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> Holttenger – Mezőségi útirajzok 
2009–2010. A székelykeresztúri Mol-
nár István Múzeumban tartották meg 
vasárnap Wagner Péter budapesti épí-
tész (a kép jobb oldalán) Holttenger 
– Mezőségi útirajzok 2009–2010 című 
grafikakiállításának megnyitóját. A tár-
latot Szatmári László nyitotta meg, 
majd a kiállítást követően a Kriterion és 
a Művelődés kiadók új köteteit H. Sza-
bó Gyula és Szatmári László mutatta be, 
köztük Wagner Péter és Szatmári Lász-
ló munkái közül is szemelgethetett az 
érdeklődő. A rendezvényen felszólalók 
rávilágítottak arra, hogy az olyan érté-

kek, mint például az építészet, a tárgyi 
és szellemi örökség nem pusztán szó, 
melyet körülírunk néha, hanem olyan 
életforma lehet, amit generációkon át 
ha megörököltünk, felelősséggel kell to-
vábbadjuk és megmutassuk. Mert glo-
balizálódó világunk akkor válhat igazán 
fontossá, ha abban a fiatalok elé olyan 
példát tudunk állítani, ami nemcsak a 
nagy fogyasztói társadalmakat célozza 
meg. Ami a miénk, ahhoz ragaszkod-
ni kell. A bemutatón közreműködtek a 
Pipacsok Táncegyüttes tagjai is. A kiál-
lítás augusztus 4-ig lesz megtekinthető. 
(Szente B. Levente)hí
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Lázas készülődés előzi meg az 
önkormányzati választásokat Ud-
varhelyszéken. A huszonhárom 
községet és három várost ma-
gába foglaló széken a jelenlegi 
tizennyolc RMDSZ-es polgár-
mester többsége újrázna, de sok 
önkormányzati képviselő mellett 
olyan jelenlegi független tele-
pülésvezetők is akadnak, akik a 
szövetség programját felvállalva, 
az RMDSZ színeiben szereznének 
újabb mandátumot.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Az udvarhelyszéki RMDSZ-
nél máris több telepü-
lésvezető jelezte, harcba 

szállna egy újabb mandátumért 
– tudtuk meg Sándor Kálmántól. 
Az Udvarhelyszéki RMDSZ ügy-
vezető elnöke elmondta, több tele-
pülés önkormányzati képviselői is 
szívesen dolgoznának tovább „tuli-
pános” színekben. Jelenleg tizenöt 
udvarhelyszéki községet és a három 
várost vezeti RMDSZ-es polgármes-
ter, öt községet MPP-s, hármat pedig 
független. A legtöbb udvarhelyszéki 
településen a jelenlegi polgármeste-
rek újra megpályáznák a tisztséget 
– derült ki tegnapi rögtönzött fel-
mérésünkből.

Udvarhelyszéken a jelenlegi 
polgármesterek zömét az RMDSZ 
adja, kivételt képez az öt MPP-s 
(Benedek László – Kápolnásfalu, 
Albert Mátyás – Farkaslaka, Zol-
táni Csaba – Székelyderzs, Mihályi 
Ferenc – Bögöz, Barabás Zsigmond 
– Szentábrahám) és a három füg-
getlen (Lázár Zoltán – Lövéte, Bo-
kor Sándor – Parajd, Korpos Béla 
– Zetelaka) polgármester, valamint 
Bokor Botond, Fenyéd polgármes-
tere, aki függetlenként nyert ugyan 
mandátumot, de megválasztása után 
beállt az RMDSZ-be, jelenleg ő a he-
lyi szövetség elnöke is és RMDSZ-es 
színekben indulna a júniusi válasz-
tásokon. Így tenne Bokor Sándor, 
Parajd függetlenként mandátumot 
nyert polgármestere is: Bokor nyolc 
éve RMDSZ-esként, négy éve pe-
dig függetlenként diadalmaskodott 
a választásokon. Tegnap lapunk 
érdeklődésére elárulta: újabb man-
dátumot szerezne, ezúttal ismét a 
szövetség színeiben.

– Fontolgatom, hogy egy harma-
dik mandátumért is harcba szállok – 
közölte a Hargita Népével Bokor.

Azt mondja, amennyiben 
tevékenysége „üti a mércét”, az 
RMDSZ színeiben nyerne újabb 
négyéves mandátumot, ha viszont 
a szövetségben másként gondol-

ják, akkor egy újbóli független stá-
tus lehet a B terv számára – persze, 
ha a lakosság is támogatja ez irányú 
törekvéseiben.

– Fel sem merült, hogy más pár-
tok színeiben jelöltessem magam, 
hű maradok elveimhez, még akkor 
is, ha vannak, akiknek nem tetszik, 
hogy időnként kimondom, ami fáj 
– hangsúlyozza Bokor, hozzátéve: a 
legfontosabb a helyi közösség érde-
keinek a képviselete, a helyi emberek 
szolgálata.

Minden bizonnyal független-
ként, de az RMDSZ programját 
felvállalva, a szövetség támogatását 
élvezve maradna hivatalában Lázár 
Zoltán, Lövéte polgármestere.

– Világos, hogy vállalok egy 
újabb mandátumot, illendő len-
ne befejezni az elkezdett mun-
kát, van feladat bőven – mondja 
Lázár, megemlítve a turisztikai 
központ létrehozásáról, illetve a 
vidékfejlesztésről szóló európai 
uniós pályázataikat. Utóbbinak 
köszönhetően aszfaltút kötné ösz-
sze Kirulyfürdőn keresztül Lövétét 
Kalibáskővel, szellemi és fizikai 
sérülteknek építenének szociális 
központot, tűzoltókocsit vásárol-
nának, valamint modernizálnák a 
kultúrotthon hang- és fénytech-
nikáját.

RMDSZ-eS SZínekben inDULnánAk A függetLenek

A tulipán vonzásában
fűtéSpótLék

Felére csökkent 
az igénylők száma

Plakátok egy korábbi választás előtt.  Több polgármester újrázna fotó: balázs attila

Fogy a tüzelő. Csökkent a fűtéspótlékra jogosultak száma fotó: balázs attila

hargitanépe
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Avilág kilencedik legnagyobb 
országa Kazahsztán. Ne-
vével először egy pléh teás-

dobozon találkoztam mint a betű-
ket alig összerakosgató kisgyerek. 
Oldalán fekete tevék gyalogoltak 
nagy csomagokat cipelve a sárga 
homoksivatagban, fölöttük nagy 
betűvel: Kazah Tea.

Területe 2 717 300 km2. 
Nagyjából a Volga (Ny) és az Al-
taj-hegység között terül el (K), 
4000 km hosszúságban. Három 
nagy folyó öntözi, mégis száraz. 
Az Ural, amelyik a Kaszpi-ten-
gerbe ömlik, a Szir Darja, ami 
az Aral-tóba torkollik és az Irtis 
az Isimmel, amelyik a Hanti-
Manszi-földön, az ország hatá-
rain kívül egyesül az Obbal. Te-
rületének nagy része gyér, füves 
puszta, mint a számunkra oly 
sokat mondó Turáni -alföld vagy 
-sivatag, mint az Éhség-pusztája, a 
Betpak-Dala, a Mujun-Kum és az 
Üzbekisztánnal közös Kizil-Kum. 
Lakóinak száma 15,5 millió, 73 

százalékban kazahok, a többi más 
nemzetiség. Pénzét tengének ne-
vezik. Kazahsztán 1991-ben önál-
lósult, vált ki a volt Szovjetunió-
ból. Régi fővárosa Almati (Alma 
Ata), új fővárosa a rohamosan 
fejlődő Asztana. Mindenféle ás-
ványi anyagban gazdag ország, de 
legjelentősebb kőolaj-, földgáz- és 
szénkészlete. Itt, a híres-hírhedt 
karagandai szénmedencében ta-
lálhatók a régi szovjet birodalom 
legnagyobb széntartalékai. Leg-
ismertebb városai mégsem a két 
főváros, hanem Bajkonur, amely a 
világ legnagyobb és legmodernebb 
űrkutató központja, túlszárnyalva 
még Hustont is! A szovjetek el-
vesztették, amikor Kazahsztán 
lecsatlakozott tőlük, de az űrku-
tatás fellegvárát 20 évre bérbe 
vették a kazah köztársaságtól.

A kazahok vallása mohamedán, 
de Allahot dicsőítik a kazahsztáni 
madjarok is, egy maroknyi, mintegy 
6000-es lélekszámú (mint Ditró és 
Remete együtt) pusztai nép az or-

szág közepén, az Aral-tótól északra 
lévő, alacsony, mocsaras Torgáj-
medencében. Ez a Föld egyik 
legkietlenebb, mostoha szeglete, 
ahol egyetlen folyó sem éri el az 
Aralt, elnyeli őket a sivatag. Saját 
elmondásuk szerint 1500 éve él-
nek a Torgáj mentén, megőrizve 
nomád, állattartó életvitelüket, 
nem is sejtve – mivel az öregek 
mondáit mesének sem hitték –, 
hogy messze Európában létezik 
egy magyar nép és egy Magyaror-
szág, ahol mi, régen elvándorolt 
testvéreik élünk. 

A Torgáj-medencébe látoga-
tott 2006-ban egy magyarországi 
kutatócsoport Bíró András Zsolt 
humánantropológus vezetésével, 
megismerni ezt a népet, és főleg 
minél több DNS-mintát gyűj-
teni. Utazása nem várt sikerrel 
járt. A begyűjtött minták ered-
ményeit összevetették a Magyar-
ország területén élő különböző 
magyar csoportoktól nyert DNS-
mintákkal, és kiderült, hogy bár 
minden magyar tájegység lakói 
rokonságban állnak a kazahsztá-
ni madjarokkal, ők mégis a mai 
Nagy- és Kis-Kunság magyarjai-
hoz állnak a legközelebb genetika-
ilag. Szokásaikból sokat archaikus 
formában őriztek meg. Nyelvük 
is hasonlít a miénkhez. A torgáji 
madjaroknál még mindig fontos 
szerepet játszik a családi és törzsi 
kötelék. Ők az aggszakállak, ta-
nácsát kurultájnak nevezik. Na-
hát, innen már helyben vagyunk! 
Náluk az agg szó fehéret jelent. 
Nálunk öreget, vagyis fehér hajú 
személyt, legalábbis őszest. A sza-
káll, az szakáll mindkét nyelvben. 

(folytatjuk)
Zsigmond Enikő,

Csíkszereda

Mindannyiunk tanulsága-
ként szükséges írni az 
1983. január 21-i, kon-

cepciós perekhez hasonló pártgyű-
lésről, ami a szülőföld elhagyására 
kényszerített benneteket. Ti soha 
nem kértetek, csak adtatok: értéket a 
szentkeresztbányai üzemnek, a társa-
dalomnak, a közösségnek, a székely 
népnek és nemzetünknek. Azok 
közé tartoztok, akik több tudomá-
nyos fokozattal nem a felajánlott 
tanszéket, Galacot, Jászvásárt, Buka-
restet vagy külföldet, hanem a szülő-
földi kis falu-városon a fészekrakást, 
négy gyermeket, az alkotómunkát, 
kutatást, küzdelmet, munkahelyte-
remtést választottátok. Ezt „köszön-
te meg” nektek a 33+4 irigykedő 
vagy félrevezetett bosszúálló, akik 
az üzemi, megyei de még az Orszá-
gos Szakszervezetek Tanácsának 
javaslatát sem vették figyelembe. A 
Hargita Megyei Műszaki-alkotá-
sokat Irányító Tanácsból és a helyi 
mérnökök bizottságából senkit sem 
engedtek be arra a gyűlésre. Ez volt 
akkor a diktatúra egyik leszámoló 
módszere. Két kiváló műszaki-al-
kotó ember munkaszerződésének 
megszüntetése „sikerült” az önké-

nyes módszerrel. Ezt követően az or-
szágos fémipari versenyeken ötször 
díjazott közösségnek már csak emlé-
ke maradt. Évtizedek után is megkö-
szönjük az egykori szakembereknek 
és a szentkeresztbányai vasasoknak 
mindazt, amit tettek. A Megyei 
Alkotásokat Koordináló Bizottság 
munkájáról elismeréssel beszéltek 
öt éven át minden plénumon Buka-
restben. Példaképek vagytok ma is. 
Közel 30 év után örömmel vesszük 
tudomásul, hogy kárpótoltak és jo-
gilag rehabilitáltak. A rendszerváltás 
utáni években, a Hargitai Innovatív-
ergonómia Társaság hat éven át szer-
vezett továbbképzőket az újszerű 
önkormányzati módszerek alkalma-
zásáról. A példáknál sokszor idéztük 
a Szőcs házaspár munkásságát. Val-
lom elveiteket, miszerint a gazdasági 
életben, az önkormányzatban a poli-
tika helyett az innovatív fejlesztés, a 
kis- és középvállalkozások ösztönzé-
se, a becsületes munka, értékalkotás 
és a nagycsaládok támogatása kell 
érvényesüljön. 

A Hargitai Innovatív-ergonómia 
Társaság szakcsoportja nevében,

dr. Balázs Sándor,
Csíkszereda

Milyen táj a kurultáj?

A Szőcs házaspárról

Tanirodát avattunk 
Szentegyházán

hargitanépe

Örvendetes anyagi gyara po-
dásról adhat hírt a szent-
egyházi Gábor Áron Szak-

középiskola. A budapesti székhe-
lyű Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
pályázati kiírására jelentkeztünk 
egy taniroda kialakításának ter-
vével. Az elnyert 600 000 forint 
vissza nem térítendő támogatásból 
és az önrészként hozzátett pénz-
összegből a 2011–2012-es tanév 
során kialakítottuk és berendeztük 
a tanirodát. 

A taniroda olyan oktatási 
módszer, mely elmélyíti az elmé-
letet, lehetőséget nyújt az üzleti 
élet, a vállalkozás világának mi-
nél plasztikusabb megismerésére 
és élethű szimulálására. Iskolánk-
ban jelenleg három szakközépis-
kolai osztály kap könyvelő–sta-
tisztikusi szakképzést, ezenkívül, 
profiltól, szakmától függetlenül, 
a szakközépiskolai osztályok tan-
tervében szerepel a Vállalkozási 
ismeretek szaktantárgy, amelynek 
gyakorlati oktatásában nagy se-
gítségünkre lesz az új terem. A 
munka csoportokban zajlik, lesz 
titkárság, munkaügy, pénzügy, 
számvitel, marketing és beszer-
zés–értékesítés osztály. A tanév 
során a tanulók forgószínpadsze-
rűen dolgoznak más munkakö-
rökben is, ezzel több munkaterü-
letet megismernek, és komplex 
ismeretet szereznek. 

A modern helyiségben még 
számítógépekre, multimédiás táb-
lára, projektorra lesz szükség. A 
nélkülözhetetlen tanirodai beren-
dezés (telefon, fénymásoló, nyom-
tató, scanner, iratmegsemmisítő, 
lamináló, spirálozó) segítségével 
a diákok életszerű szimulációs fel-
adatokat oldanak meg az ügyvitel 
és a gazdaság számtalan feladat-
körében, modellezett, életszerű 
körülmények között sajátítják el a 
cégalapítással, cégműködtetéssel 
összefüggő általános ismereteket, 
valamint a pénzügyi, számviteli, 
illetve a titkári munkával kapcso-
latos teendőket.

A taniroda elhelyezésére szol-
gáló terem felújítását az iskola 
szakemberei végezték.

A pályázat megírásától addig, 
hogy egy szerény „házi ünnepsé-
gen” felavattuk az elkészült tan-
irodát, és a II. félévben az ott ta-
nuló diákok már birtokba is vet-
ték, elég hosszú utat jártunk be. 
A befektetett energia és a munka 
mindenképpen megérte. 

A programot a Bethlen Gábor 
Alap támogatásából és saját erő-
forrásból sikeresen lebonyolítot-
tuk. Köszönjük a nekünk nyúj-
tott támogatást, szerénytelenség 
nélkül hisszük, a taniroda megva-
lósítása felmutatható példa.

Nagy Eszter,
szentegyháza

Itthon otthon
Egyedül vagyok 
e szakadó csendben,
vágyódom a szép, a tiszta után,
havas tájakon barangolva, múlva,
tervezem a jövőt, 
s elhagyom a múltat.

Csillagom keresve, dalolva üzenem
a zúgó pataknak, 
a zúzmarás hegyeknek,
ITTHON vagyok OTTHON, 
újra hazatértem,
tékozló lányodként, 
Erdély, Szülőföldem,
hogy Újév napján újra
együtt legyek Veled.

Ki a magyar ?
Az, aki érzi, aki érti 
hallja, vallja
büszke, bátor
kérte kapta
az, aki az igazat kívánta
s alázattal kivárta.

Rafain Enikő nyugalmazott 
testnevelő tanár,  

Csíkszereda – Budapest

Kazahsztán modern, fejlődő fővárosa: Asztana



A nagyközönség előtt holnap 
nyitja meg kapuit az autósvilág 
legtekintélyesebbnek tartott ren
dezvénye, a Genfi Autószalon. 
A március 18án záruló rendez
vény szervezői mintegy 700 000 
látogatóra számítanak, s az 
idén sem maradnak el az akár 
meglepetéseket is okozható 
újdonságok. 

Hecser zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az ünnepélyes megnyitóra 
még ugyan várni kell, de 
a rendezvény tulajdon-

képpen már zajlik: március 5-én 
került sor az év autójának „meg-
választására”. Az év autója trófeát 
immár több mint 50 esztendeje, 
hogy odaítélik, az idén a zsűrit 59 
szakújságíróból választották ki, s a 
versenyre olyan modellel lehet be-
nevezni, amelyből legalább 5000 
darabot adtak el, legalább három 
országban. A tavaly ezt a rangos 
címet a Nissan Leaf nyerte el, az 
idén a döntőbe a következő mo-
dellek jutottak be: Citroën DS5, 
Fiat Panda, Toyota Yaris, Ford 
Focus, Opel Ampera, Range Ro-
ver Evoque és a Volkswagen Up. 
Az év autójának a 22 országból 
összeverbuvált 59 tagot szám-
láló zsűri az Opel Amperát 
kiáltotta ki. Teljes megnevezé-

sében ez a modell a következő: 
Chevrolet Volt/Opel-Vauxhall 
Ampera, amelyet az amerikai 
General Motors fejlesztett ki. Tu-
lajdonképpen két modellről van 
szó, a Voltról és az Amperáról, de 
azok közösen jelentkeztek, ugyan-
is műszaki szempontból szinte 
azonosak, különbség a dizájn te-
kintetében van. A következő két 
helyet a Volkswagen Up, illetve a 
Ford Focus foglalta el.

Visszatérve a Genfi Autósza-
lonra, illetve annak tulajdonkép-
peni bemutatkozására: azon 30 
ország 260 kiállítója vesz részt, s 
a számok tükrében minden idők 
legnagyobb autószalonjának bizo-
nyulhat az idei. Az előzetes infor-
mációk szerint premierként mint-
egy 140 személygépkocsit mutat-
nak be. Ezek közül nagy várakozás 
előzi meg az új Audi A3-ast, az új 
Porche Boxstert, a Fiat 500L-et, 
a Hyundai i30-at, a Citroën DS4 
Racingot, valamint a Renault Zoe 
és Ferrari California elektromos 
gépkocsikat. Utalnunk kell azon-
ban a Marokkóban összeszerelés-
re kerülő Dacia Lodgyra is, amely 
iránt már előzetesen nagy érdek-
lődés mutatkozott. Ez az egyterű 
az ár tekintetében a Dacia Logan 
és a Duster között helyezkedik 
el, az előbbinél viszont tágasabb, 
s méretei is különböznek attól, 

hosszúsága például 4,5 méter. 
Ötszemélyes lesz, de majd lesz 
egy hétüléses variánsa is. Orszá-
gunkban előreláthatólag június-
ban kezdik meg a forgalmazását, 
a kiskereskedelmi ár tekintetében 
ellenmondásos értesülések láttak 
eddig napvilágot, most például 
arról hallani, hogy az mindenkép-
pen 10 000 euró alatt lesz. 

A francia autógyártók ki-
mondott újdonságokkal az idén 
nem rukkolnak ki, de ennek elle-
nére a jelek szerint nagy érdeklő-
dés előzi meg a Renault Mégane 
1.5 dCi jelentkezését. Hogy mi-
ért? E modell esetében a Renault 
három új motorral jelentkezik. 
A 115 lóerős, 1,2 Energy TCe, 
benzines, amely fogyasztása 5,3 
liter/100 km, az 1,6-os Energy 
dCi, amely 130 lőerős és fogyasz-
tása 4 liter/100 km, ugyanakkor 
újragondolták az 1,5 dCi, 110 
lőerős, dízel üzemelésű motort 
is, amely fogyasztása állítólag 
alig 3,5 liter/100 km és szén-di-
oxid-kibocsátása csak 90 g/km. 
Ha mindez igaz, akkor ennek a 
szegmensnek a leggazdaságosabb 
turbódízel motorjával állunk 
szemben. Nos, ez teszi vonzóvá 
a szóban forgó személygépkocsit. 
De említést érdemel az is, hogy a 
Renault Mégane ráncfelvarráson 
is átesett. 
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Az év autója az Opel Ampera

> Háromszor kevesebb pénz fo-
lyik be idén a regisztrációs adóból, 
mint azt korábban remélték. A kor-
mány úgy becsüli, hogy 624 millió 
lejes bevétele származik idén a regiszt-
rációs adóból, ez háromszor kevesebb, 
mint amit korábban előrejeleztek. A 
pesszimistább becslés az illetékek 25 
százalékos csökkentésének, illetve a 
2007 előtt beiratott autók első tulaj-
donosváltásakor kirótt adó egyéves 
halasztásának tudható be. A Környe-
zetvédelmi Alap költségvetés-terveze-
tében még 1,8 milliárd lejes bevétel-
prognózis szerepelt.

> Jóváhagyták a Környezetvé-
delmi Alap 2012-es költségvetését. 
A környezetvédelmi minisztérium 
szorgalmazására a kormány jóváhagy-
ta a Környezetvédelmi Alap 2012-es 
költségvetését. Környezetvédelemmel 
kapcsolatos programokra idén több 
mint 2,3 milliárd lej áll rendelkezé-
sünkre – nyilatkozta Borbély Lász-
ló miniszter a tegnapi kormányülést 
követően. Az idei költségvetés elsőd-
leges prioritása a tavaly elkezdett be-
ruházások kivitelezése – mondta a mi-
niszter. Kiemelte, hogy a legnagyobb 
pénzösszeget, több mint 1,7 milliárd 

lejt a vízprogramok (vezetékes víz be-
vezetése, csatornázás, víztisztítás) ke-
retén belül elkezdett munkálatok be-
fejezésére különítették el. A Zöld Ház 
program idei költségvetése 90 millió 
lejjel, a gyenge minőségű mezőgazda-
sági területek erdősítését szorgalmazó 
program pedig 55 millió lejjel gazdál-
kodhat. Árvízvédelemmel kapcsolatos 
munkálatokra 51 millió lejt különítet-
tek el. A roncsautó-programról Bor-
bély László elmondta: a forgalomból 
kivont, tízévesnél öregebb környezet-
szennyező autókért idén is 3800 lej ér-
tékben adnak támogatást. A program 

valószínűleg március végén indul, idén 
114 millió lej áll a rendelkezésükre, ez 
az összeg körülbelül 30 ezer roncsautó 
forgalomból való kivonására elegen-
dő. Az idei költségvetés keretén belül 
a Környezetvédelmi Alap hulladék-
kezelésre 41 millió lejt, történelmileg 
szennyezett területek megtisztítására 
41 millió lejt, zöldövezetek kiépí-
tésére 78 millió lejt, levegőminőség 
ellenőrzésére 20 millió lejt, újrahasz-
nosítható energiák felhasználásának 
támogatására 78 millió lejt különített 
el – mondta a környezetvédelmi mi-
niszter.hí
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A győztes. Az 59 szakújságíróból álló zsűrit 22 országból verbuválták

székelyföldön fektet be A MAsterplAst

Sepsiszentgyörgyön  
indítanak  

ragasztóanyag-gyártást 
A Masterplast sepsiszentgyörgyi ragasztógyárában 
megkezdi a ragasztóanyaggyártást. ez a társaság re
gionális terjeszkedésének első lépése.

Hírösszefoglaló

Tovább erősíti kelet-közép-európai regionális vezető 
pozícióját a hőszigetelőanyag-gyártó és -forgalma-
zó piacon a Masterplast Nyrt. Az idén 15 éves válla-

lat a német Schwenk Csoporttól vásárolt sepsiszentgyörgyi 
ragasztógyárában március 12-én megkezdi a ragasztóanyag 
gyártását. A jelenleg 13 országban jelen lévő Masterplast a 
most induló termelésnek köszönhetően a vállalat stratégiai-
lag fontos hőszigetelő rendszerének egyik elemét is gyártja 
majd Székelyföldön, erősítve ezzel a cég piaci pozícióját.

„A vállalat közép- és hosszú távú tervei között továb-
bi romániai, ukrajnai, szlovákiai akvizíciók szerepelnek. 
Terveink szerint a mostani az első, jelentős lépés a további, 
mind erőteljesebb regionális terjeszkedés és piacnyerés felé” 
– mondta Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. vezérigazgató-
ja a hvg.hu szerint. Hozzátette: „E fontos romániai akvizí-
ció mellett a vállalat részvényeinek tavalyi technikai tőzsdei 
bevezetése után a tervek szerint már ez év első felében az 
intézményi tőkebevonásra is sor kerül.”

A Masterplast 1997-ben alakult. Mára Kelet-Közép-
Európa meghatározó építőipari szigetelőanyag-gyártó és 
-forgalmazó vállalata, amely 13 országban rendelkezik le-
ányvállalattal, köztük Oroszországban, Ukrajnában és Ro-
mániában. A vállalatcsoport forgalmának túlnyomó részét 
a saját gyártású vagy a saját márkanév alatt bérgyártatott 
termékek teszik ki. A társaság tavaly nagyot dobott: 82,38 
millió eurós forgalom mellett 1,648 millió euró adózás utá-
ni konszolidált eredményt ért el, amely több mint tízszere-
se az előző évinek.

hargitanépe

A Masterplast tizenhárom országban van jelen



A területalapú támogatás igény-
lésének feltételeiről, valamint az 
idén kínálkozó mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési pályázati lehető-
ségekről tájékoztatták tegnap a 
máréfalvi gazdákat.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Közel kilencven máréfalvi 
gazdálkodó volt tegnap 
kíváncsi a helyi kultúrott-

honban tartott fórumon az idén 
kínálkozó mezőgazdasági és vidék-
fejlesztési pályázási lehetőségekre. 
Mint Dávid Lajos, Máréfalva pol-
gármestere köszöntőjében rámuta-
tott, a helyi, kisparcellás gazdálkodás 
csak akkor tud hatékony és kifize-
tődő lenni, ha a gazdák az összes tá-

mogatási lehetőséget megragadják. 
Az elöljáró szerint azonban mind-
ehhez a gazdák jólinformáltsága, a 
kínálkozó lehetőségekre vonatkozó 
tájékozottsága is alapkövetelmény. 
Ennek megfelelően az idei terület-
alapú támogatás és agrárkörnyezet-
gazdálkodási csomagok igényléséről 
Haschi András Péter, a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség igazgatója szá-
molt be, míg a Nemzeti Vidékfejlesz-
tési Program és az ennek kicsinyített 
másaként induló Leader-pályázati 
lehetőségekről Sándor Kálmán, a 
Homoród–Rika–Küküllő Leader-
térség ügyvezető igazgatója beszélt.

Válaszút előtt 
a közbirtokosságok
Haschi a területalapú támoga-

tás kapcsán elárulta, a Máréfalva 
községből benyújtott igénylések 
nyomán a tavalyi esztendőben 1,2 
millió euró kerül a helyi gazdák és 
a közbirtokosság számlájára, míg a 
Hargita megye szintjén kifizetett 
SAPS-támogatások 46 millió euróra 
rúgtak. „Ez a máréfalvi gazdáknak is 
jelentős bevételt jelent, viszonyításul 
ez kereken kétszerese a községháza 
éves költségvetésének. A területala-
pú támogatás jelentős hányadát – 
szinte minden település esetében – a 
közbirtokosságok kapják, akiknek 
épp ezért aktívabban kellene részt 
venniük a falvak gazdasági, szociális 
életében. Annak a 10 millió euró-
nak, amit a közbirtokosságok éves 
szinten kapnak, jobban meg kellene 
látszódnia a településeken” – hang-
súlyozta Haschi. A megyei APIA-

igazgató szerint ez a szerepvállalási 
kényszer idéntől csak fokozódni 
fog, a 2012-es esztendőre március 
elsejétől május 15-ig igényelhető te-
rületalapú támogatás új feltételeként 
SAPS-pénz csak az állatállománnyal 
lefedett legelőterületekre kérhető. 
Haschi szerint ez a legelőtulajdonos 
gazdák mellett a közbirtokosságokat 
is válaszút elé állítja, így ha nem akar-
nak bevétel nélkül maradni, vagy a 
saját tagság állatállományával való 
területlefedés, vagy a gazdálkodás, 
farmalapítás, mezőgazdasági fejlesz-
tés, vagy a legelőtestek bérbeadása 
közül választhatnak.

A szakember emellett pályá-
zásra biztatta a gazdálkodókat is. 
„Számos támogatási lehetőség van, 
amivel élni kell. A 141-es intézkedés 
kapcsán például az évi 1500 euróért 
még mindig egyszerűbb kitölteni 
tízoldalnyi papírt, mint ugyanennyi 
pénzt kapálásból összekuporgatni” 
– mutatott rá. Haschi ugyanakkor a 
hónap elején indult területalapú 
támogatásikérés-letétel kapcsán 
külön felhívta a figyelmet az agrár-
környezet-gazdálkodási csomagok 
igénylésére is, ami révén a kaszálókra 
jutó támogatás szintjét a 93 eurós 
alapösszegről hektáronként 380 eu-
róra lehet feltornázni.

2,8 millió eurót 
pályáztatnak meg
A gazdák pályázási lehetőségei 

kapcsán Sándor Kálmán is hasznos 
tanácsokkal szolgált, elárulva, hogy a 
fiatal gazdák elindulását vagy a félig 
önellátó gazdaságoknak szóló támo-
gatást tartalmazó Nemzeti Vidékfej-
lesztési Program (PNDR) keretében 
idén minden megmaradt összeget 
kiosztanak, megpályáztatnak. Így 
aki idén nem próbál pályázati finan-
szírozásra szert tenni, az jövőre már 
csak a maradékok és az esetleges szer-
ződésbontásból visszamaradó össze-
gek megpályáztatásában bízhat. A 
PNDR mini változataként mutatta 
be ugyanakkor a két Homoród-
mente és a Keresztúr térségi telepü-
léseknek szóló Leader-programot. 
Elmondta, a 2013-ig rendelkezésük-
re álló 2,8 millió euróból egyaránt 
lehetőség nyílik a mezőgazdasági fej-
lesztések, feldolgozóegységek, gépek 
és felszerelések vásárlásának pályázá-
sára, de mód nyílik a mezőgazdasági 
tevékenységtől eltérő turisztikai és 
más szolgáltatási tevékenységek tá-
mogatására, elindítására is.

TereT hódíT A bAnkkárTyA

Ügyletenként 170 lej
Tavaly közel 19 milliárd lejre vásároltak országunkban 
bankkártyával, ami a 2010-es esztendőhöz viszonyítva 
26 százalékos bővülést jelent – adtuk hírül a minap. 
Tény, hogy Romániában is egyre népszerűbb a bank-
kártya, s a bankkártyával rendelkező személyek száma 
a statisztikák szerint a 2009–2010-es időszakban növe-
kedett meg jelentősebb mértékben.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Ajegybank adatai szerint az elmúlt esztendőben 26 
százalékkal növekedett a bankkártya révén eszkö-
zölt vásárlás, de ennek ellenére a bankkártyai műve-

leteknek továbbra is 80 százalékát teszi ki a készpénzfelvétel, 
azaz a bankautomaták használata. A tavaly a bankautomaták 
által kibocsátott, illetve azok révén felvett pénzösszeg érté-
ke 98 milliárd lejt tett ki, ami 10 százalékos bővülést jelent 
a megelőző esztendőhöz viszonyítva, de egyes kereskedelmi 
bankok esetében az elérte a 30 százalékot is. A statisztikai 
adatokból az is kiderül, hogy a bankkártyák használata az 
elmúlt két-három esztendő során fokozódott. Ennek ered-
ményeként az elmúlt esztendőben a bankkártya-tulajdono-
sok több mint 111 000 ügyletet bonyolítottak le, s egy át-
lagos vásárlás során 170 lejt költöttek el. Csúcsperiódusnak 
az októberi–decemberi időszak bizonyult, amikor is az ügy-
letek mértéke elérte az 
5,8 milliárd lejt, ami 
az éves forgalomnak 
közel 30 százalékát je-
lenti. Amúgy a 2010-
es esztendő ugyanazon 
időszakában ez az ösz-
szeg még csak 4,3 mil-
liárd lej volt.

A bankautomaták 
révén történő kész-
pénzfelvétel 213 mil-
lió ügyletet jelentett, 
s egy pénzkivétel át-
lagértéke 461 lej volt. 
Idetartozik az is, hogy a tapasztalatok szerint a kártyatulaj-
donosok jelentős része a fizetésnapon egy összegben veszi 
fel a bankautomata „segítségével” havi bérét. Nézzük meg 
a bankkártyaállományt. Az elmúlt esztendő végén országos 
viszonylatban a nyilvántartásban 13,3 millió „élő” bankkár-
tya szerepel, s azok 90 százalékát az úgynevezett fizetőkár-
tyák tették ki. Ezek száma egyébként az elmúlt esztendőben 
500 000-rel gyarapodott. Ennél viszont jóval szerényebb 
arányban a hitelkártyáké, nevezetesen 60 000-rel, s ilyen-
képpen számuk az esztendő végén 2,16 millió volt. Érdekes 
jelenségként mutatkozott meg, hogy a hitelkártyák révén 
lebonyolított ügyletek száma a 2009–2010-es időszakban 
ugrásszerűen megnövekedett, de az elmúlt esztendőben je-
lentős arányban mérséklődött.

A jegybank adatai szerint Romániában az elmúlt esz-
tendő végén 11 000 bankautomatát üzemeltettek a ke-
reskedelmi bankok, 900-zal többet, mint az év elején. A 
kártyaleolvasók száma a 2010-es esztendei 107 000-ről 
125 000-re emelkedett, s azok csatlakozása a kereskedel-
mi bankokhoz azt mutatja, hogy két főszereplő létezik, 
a Román Kereskedelmi Bank és a Román Fejlesztési 
Bank. Hargita megyében a működő bankautomaták szá-
ma meghaladja a 100-at, a leolvasó készülékeké (POS) 
pedig az 1500-at.
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Tájékoztató a lehetőségekről

Haschi András: az APIA-tól kapott milliók jobban kellene látszódjanak a településen

hargitanépe

A tavaly a bank auto
maták által kibocsá
tott, illetve azok révén 
felvett pénzösszeg ér
téke 98 milliárd lejt 
tett ki, ami 10 száza
lékos bővülést jelent a 
megelőző esztendőhöz 
viszonyítva.

Gazdaság

> Kérdőjeles az épületek hőszigete
lése EUalapokból. Cristian Petrescu re-
gionális fejlesztési és turisztikai miniszter 
azt nyilatkozta, igen csekély az esély arra, 
hogy a tömbházak hőszigetelését euró-
pai alapokból lehessen megoldani, ezért 
a tárca költségvetéséből nagyobb tételt 
kell e programra szánni. Elena Udrea 
volt regionális fejlesztési és turisztikai 
miniszter 2011 végén bejelentette, tárcá-
ja 2012-ben kb. 250 ezer tömbházlakást 
szándékszik hőszigetelni, miután az Eu-
rópai Bizottság beleegyezett, hogy más 
programoktól irányítsanak át összegeket 
erre a célra. 

> Amerikai nyitás a romániai bioter
mékek felé. Június elsejétől az Amerikai 
Egyesült Államok az Indiából, Kínából és 
Indonéziából származó nagy mennyiségű 
és olcsó, de egyre kevesebb bizalmat élvező 
méz behozatala helyett az európai garantált 
minőségű biomézre fekteti a hangsúlyt. Itt 
túltermelés mutatkozik, ezért a romániai 
méztermelők is nagy reményeket fűznek a 
megnyíló új értékesítési lehetőséghez. Egyet-
len „szépséghiba”, hogy az EU-ban a mézet 
3-4 euró/kg áron adják-veszik, Amerikában 
pedig 10-15 százalékkal olcsóbban. De a 
méz mellett más biotermékeket is exportál 
Románia, évente kb. 200 millió euró érték-

ben. Búzát, kukoricát, zöldséget, olajos növé-
nyeket viszünk ki Németországba, Olaszor-
szágba, Franciaországba, Nagy-Britanniába, 
Ausztriába és Spanyolországba. A hazai 
biotermékeket előállítók száma a következő-
képpen alakult: 2009-ben 3228, 2010-ben 
3155, 2011-ben 10253, akik 3–20 hektáros 
birtokokon gazdálkodnak.

> További EUs pénzektől eshetünk 
el. Százmillió eurós EU-s támogatástól 
eshet el Románia – jelentette be Dacian 
Cioloş mezőgazdasági EU-biztos. Cioloş 
elmondása szerint az ország azt a száz-
millió eurós uniós támogatást veszítheti 

el, amely a vidéki települések internet-
hozzáférésének biztosítását szolgálná 
2007 és 2013 között. A biztos közölte, 
hogy 8 millió eurót a strukturális alapok-
ból, 25-öt pedig a vidékfejlesztésre szánt 
keretből különítettek el a projektre, azon-
ban a román fél még nem készítette el sem 
a megvalósíthatósági tanulmányt, sem a 
projekt alkalmazási stratégiáját. EU-s szin-
ten Romániában az egyik legalacsonyabb 
a vidéki települések lakóinak internet-
hozzáférési aránya – mutatott rá Cioloş. 
Szerinte a romániai hatóságok többéves 
késésben vannak a projekt megvalósítha-
tósági tanulmányának kidolgozásával.hí
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A lehullott nagy mennyiségű 
hó miatt a megyében található 
labdarúgópályák zöme használ-
hatatlan. Emiatt már másodjára 
is halasztani kellett a Romá-
nia-kupa megyei szakaszának 
harmadik fordulóját. A megyei, 
illetve a körzeti bajnokságok 
tervezett kezdési időpontjain 
a megyei labdarúgó-egyesület 
viszont nem módosít.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Újból elhalasztotta a Har-
gita Megyei Labdarú-
gó-egyesület (HMLE) a 

labdarúgó Románia-kupa megyei 
szakaszának harmadik fordulóját, 
ugyanis a megyében található pá-
lyák nagy része használhatatlan 
a lehullott nagy mennyiségű hó 
miatt.

A HMLE a Román-kupa har-
madik szakaszának mérkőzéseit 
első alkalommal március 3-ra, majd 
március 10-re írta ki. A legutóbbi 
döntés értelmében viszont a sorozat 
mérkőzéseit április 7-re halasztotta. 
A megyei, illetve a körzeti bajnok-
ságok kezdési időpontjain ellenben 
nem módosít a HMLE vezetősége, 
ugyanis határidő van szabva szá-
mukra is, hogy meddig kell lejelent-
sék a Román Labdarúgó-szövetség-
nél a sorozatok győzteseit. A tervek 
szerint a megyei bajnokság tavaszi 
idénye március 18-án, az Udvarhely 
körzeti bajnokságok (A, B, C ligák) 
szintén március 18-án, míg a Csík 
körzeti bajnokságok (5-6. ligák) áp-
rilis 1-jén rajtolnak.

Alkalmatlan pályák 
a Csíki-medencében
A csíkszeredai műgyepes lab-

darúgópályát leszámítva egyet-
lenegy pálya sem alkalmas labda-
rúgó-mérkőzés megrendezésére 
a Csíki-medencében. A Csíki-
medence csapataival foglalkozó 
Kecseti Pál, a HMLE titkára, 
lapunknak elmondta: „Sajnos a 
környéken az összes pálya nagyon 
havas, és a csapatoknak nincs le-
hetőségük megfelelő eszközökkel 
letakarítani a pályákat. Ennek 
tükrében a csapatvezetők inkább 
a természetre bízzák a pályák le-

takarítását. Reméljük, hogy fel-
melegedés következik, és a körzeti 
bajnokságokat időben el fogjuk 
tudni kezdeni.”

Van kivétel 
Udvarhely környékén
Udvarhely környékén sem ró-

zsás a helyzet. Itt viszont vannak 
községek, ahol már elkezdték a 
pályák takarítását és megfelelően 
karbantartják azokat. Azonban a 
legtöbb helyen itt is a természet-
re bízzák a takarítást. Somolyák 
István, a HMLE titkára és az 
Udvarhely körzeti bajnokságok-
kal foglalkozó megbízott vezető 
lapunknak elmondta, legtöbb 
helyen az a probléma, hogy nem 
is fogtak hozzá a pályák takarítá-
sához, annak ellenére, hogy meg 
tudnák oldani azt. Mint mondta, 
a körzeti bajnokság az előre meg-
adott dátumon elrajtol, ott ahol 
nem lesznek rendben a pályák, 
halasztás lesz.

Felemás visszajelzések 
a balesetbiztosításra
Amint azt a február 28-i lap-

számunkban megírtuk, a HMLE 
érvénybe léptette idéntől a Ro-
mán Labdarúgó-szövetség Szerve-
zési és Működési szabályzatának 

(ROAF) 40.1/i passzusát, misze-
rint minden leigazolt sportoló kö-
teles balesetbiztosítást kötnie – a 
kicsiktől a nagyokig. Amennyiben 
nem kötik meg a labdarúgók a kö-
telező balesetbiztosítást, nem kap-
nak éves játékengedélyt. Az éves 
biztosítás 40 lejbe kerül és azt négy 
részletben kell kifizetni. A HMLE 
a Generali Biztosítótársasággal köt 
majd szerződést, amelyen keresztül 
intézik a biztosításokat.

Tamás Zoltán, a HMLE el-
nöke lapunknak kifejtette, hogy 
a klubok nagy részétől pozitív 
visszajelzéseket kapott, és már 
nagyon sok csapat el is intézte 
a biztosításokat. De elmondta 
azt is, hogy voltak olyan klu-
bok, amelyek nehezményezték 
azok megkötését. „Véleményem 
szerint ez egy jó lépés volt. Köz-
tudott, hogy minden új dolog 
visszatetszést szül, de szerencsé-
re a csapatok nagy része meg-
értette, hogy ez egy jó dolog. 
Azt is mondhattuk volna, hogy 
mindenki oldja meg saját maga, 
de akkor még többe került vol-
na. A Generali biztosítóval kö-
tünk szerződést a bajnokság 
rajtja előtti napon, így jóval elő-
nyösebb összegért lehet majd ezt 
megkötni.”

Sport
MásodjáRA is hAlAsztották A RoMániA-kUpA MEgyEi szAkAszát

Használhatatlan 
labdarúgópályák a megyében

RoMán lAbdARúgás

Kieső helyen Vásárhely

12. oldal | 2012. március 7., szerdahargitanépe

> FIFA. A Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség (FIFA) is támogatja az európai 
klubokat tömörítő szervezet (ECA) azon 
törekvését, hogy töröljék a februári és au-
gusztusi válogatott felkészülési meccseket a 
versenynaptárból. A FIFA bejelentette, hogy 
elkészült a 2015 és 2018 közötti időszak 
előzetes programja, amelyben márciusban, 
szeptemberben, októberben és november-
ben, továbbá a páratlan években júniusban 
is dupla meccsek – amikor egymást követő 
három-négy napon két mérkőzést játszanak 
– szerepelnek a nemzeti együttesek számára. 
A FIFA egyúttal közölte, hogy a tervezet, 
amelyet a szervezet végrehajtó bizottságának 

március 29–30-án esedékes ülésén fogadhat-
nak el, nem tartalmaz konkrét dátumokat. 
Az ECA múlt kedden nagy áttörést ért el az 
európai szövetséggel (UEFA) kötött megálla-
podás révén, amely szerint eltörlik az augusz-
tusi felkészülési meccseket. Az ECA–UEFA 
egyezség kiterjed a válogatottban megsérülő 
futballisták fizetésére is, erre a célra az UEFA 
55 millió eurós biztosítási összeget tett félre. 
A mértékéről várhatóan az Isztambulban, 
márciusban esedékes kongresszuson születik 
döntés. Az ECA varsói kongresszusán Karl-
Heinz Rummenigge elnök még arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a változásokhoz a FIFA-
nak is hozzá kell járulnia.

> Kézilabda. A szombati diadal után 
hétfő délután is nyert a Székelyudvarhelyi 
KC fiókcsapata. A Székelyudvarhelyen 
rendezett összecsapáson az Aradi HC 
ellen gyengébben kezdtek az udvarhelyi 
fiúk, de fokozatosan lendültek bele, a vé-
gén nem volt kérdéses a győztes kiléte. Az 
első félidőt a vendégek jobban indították, 
a játékrész derekán néggyel is vezettek. A 
második félidőt magabiztosabban kezd-
ték, Komporály szórta a gólokat, így fo-
kozatosan elhúztak az ellenlábastól, a má-
sodik diadalt aratták a másodosztályban.  
A osztáy, 16. forduló: Székelyudvarhelyi 
KC II – Aradi HC 40–34.

> SZKC. A Román Kézilabda-szövet-
ség játékvezetői testülete kijelölte a Nem-
zeti Liga hét végi, 19. játéknap bírói kül-
dését. Ez alapján a szombat 16 órától kez-
dődő Bákói Ştiinţa – Székelyudvarhelyi 
KC találkozót a Dâmboviţa megyei 
sípmesterek fújják. A Harabagiu Robert 
– Stănescu Silviu duó a harmadik játék-
vezetői párosnak számít Románia EHF-
listáján. Rendre mérkőzéseket kapnak a 
nemzetközi kupákban. Az SZKC-nak 
legutóbb a második fordulóban vezet-
tek mérkőzést, amikor 25–24 arányban 
vereséget szenvedtek a CS Caraş Severin 
otthonában.hí
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A ritka kivételek közé tartozó csíkszeredai pálya. Takarítva van fotó: balázs árpád

Felkészülési mérkőzés Csíkszeredában

Ma 18 órától felkészülési mérkőzést játszik a megyei bajnokság 
éllovasa, a Csíkszeredai VSK a sportcsarnok szomszédságában 
levő műgyepes pályán. A VSK ellenfele Kézdivásárhely lesz.

Lecsúszott a kieső helyekhez 
a Marosvásárhelyi FCM 
labdarúgócsapata a román 

első osztályban, miután vereséget 
szenvedett Kolozsváron a bajnoki 
címre áhítozó CFR-től, míg a ki-
esés ellen küzdő riválisai meglepe-
tésre értékes pontokat szereztek. 
A bajnokság élmezőnyében nem 
történtek változások: továbbra is 
a Bukaresti Dinamo vezet a Ko-
lozsvári CFR előtt egy ponttal. 
Viszont a Bukaresti Steaua három 
pontra megközelítette a hazai 
környezetben ikszelő Bukaresti 
Rapidot. A forduló meglepetését 
a bajnoki címvédő Galac okozta, 
akik a kiesőjelölt Chiajnától szen-
vedett vereséget.

A Liga I. 19. fordulójának 
eredményei: Brassói FC – Pandurii 
Târgu Jiu 2–1, Kolozsvári CFR – 
Marosvásárhelyi FCM 1–0, Nagy-
szebeni Akarat – Astra Ploieşti 
1–1, Bukaresti Rapid – Kolozs-
vári U 1–1, Bukaresti Dinamo – 
Medgyesi Gaz Metan 2–0, Petrolul 
Ploieşti – FC Vaslui 1–2, CS 
Mioveni – Bukaresti Steaua 0–1, 
Ceahlăul Piatra Neamţ – Spor-
tul Studenţesc 1–2, Concordia 
Chiajna – Galaci Oţelul 1–0.

  1. Dinamo 19 13 4 2 34–10 43
  2. CFR 19 13 3 3 38–14 42
  3. Rapid 19 11 5 3 31–18 38
  4. Steaua 19 10 5 4 25–14 35
  5. Vaslui 19 10 3 6 30–18 33
  6. Galac 19 9 4 6 17–15 31
  7. Pandurii 19 8 6 5 30–20 30
  8. Kv-I U 19 7 8 4 25–19 29
  9. Astra 19 6 7 6 17–18 25
10. Brassó 19 6 5 8 20–18 23
11. Ceahlăul 19 5 7 7 17–25 22
12. Medgyes 19 6 3 10 26–33 21
13. Szeben 19 5 5 9 13–22 20
14. Petrolul 19 4 6 9 16–23 18
15. Sportul 19 3 8 8 19–32 17
16. Vásárhely 19 3 7 9 17–26 16
17. Chiajna 19 3 5 11 13–32 14
18. Mioveni 19 2 3 14 12–43 9

bajnokok ligája
Két mérkőzéssel folytatódik 

a labdarúgó Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntője. A már fél lábbal 
a negyeddöntőben levő katalán 
címvédő FC Barcelona a német 
Bayer Leverkusent fogadja, míg 
az idei BL meglepetéscsapata, 
a ciprusi APOEL Nicosia az 
Olimpique Lyont látja vendégül. 

A mai műsor: FC Barcelona 
– Bayer Leverkusen (21.45, az első 
mérkőzésen 3–1, TVR1), APOEL 
Nicosia – Olympique Lyon (21.45, 
0–1, Dolce Sport).

Hargita Megye Sport- és If-
júsági Igazgatósága, a Ro-
mán Olimpiai Akadémia 

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

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

A 9. forduló kérdései

1. Gyerekkorában melyik só-
vidéki olimpiai bajnok gyújtotta 
fel véletlenül faluját?

2. A magyarok melyik olimpi-
án szerezték a legtöbb érmet?

3. Melyik magyar olimpiai 
bajnok beceneve Egér?

4. Ki a legidősebb magyar 
olimpiai bajnok?

5. Melyik olimpiai bajnok szü-
letett Gyergyószentmiklóson?

Sporttörténeti vetélkedő

Sporttörténeti vetélkedő, 9. forduló 2012. március 7.

A megfejtéseket 2012. március 14-ig kell beküldeni a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igaz-
gatóság – Csíkszereda, Hősök utca 7. szám, postai irányítószám 530132 – címére.

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



lakás

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

ELADÓ tömbházlakás Csíksze
redában, a Márton Áron u. 1/A/15 
szám alatt, a volt Femina fölött a IV. 
emeleten. Telefon: 0740–216671. 
(21441)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. 
Telefon: 0727–919041.

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

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

KIADÓ Csíkszeredában, a Har
gita utcában földszinti, 2 szobás 
lakás üzlethelyiségnek átalakít
va, irodának is megfelel. Telefon: 
0744–763503.

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

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

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

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele
fon: 0744–558686.

telek
Eladó 6,5 áras, építkezésre alkal

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

Szántóterületet BÉRELNÉK vagy 
VÁSÁROLNÉK 50 áron felül Csíkkoz
máson és környékén. Telefon 0745–
506268.

jármű
ELADÓ: U–650-es traktor kitűnő 

állapotban – 15 500 lej; Leyland 70 
LE – 15 500 lej; Renault 35 LE – 12 
500 lej; Massey Ferguson 45 LE – 
13 000 LE. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2001es évjáratú Peu
geot Partner 2.0 HDi motorral, 
ötszemélyes, egy gazdától, beír
va, kitűnő állapotban, fullextrás, 
szép, megkímélt belsővel, rende
zett iratokkal, 5 literes fogyasz
tással. Ára: 2650 euró. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0755–889507, 
0730–206538, 0266–334188 (Tus-
nád falu). (21429)

ELADÓ Volkswagen Golf IVes, 
kombi, 1.4es, euró 4es motor, fris
sen behozva, kevés illetékkel (ABS, 
szervo, elektromos tükrök, légzsák, 
ESP, klíma), karc- és rozsdamentes 
állapotban. Beíratását vállalom. Ára: 
3350 euró. Telefon: 0721–773479, 
0266–334465.

ELADÓ Volkswagen Golf IV, 
klimatronik, 1.4, Euro 4es motor, 
kevés illetékkel (sok extrával), szép 
állapotban. Irányár: 3350 euró. Tele
fon: 0721–773479, 0266–334465.

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

ELADÓ 2005ös évjáratú, piros 
Renault Mègane 1.5 DCi, 42 000 
kmben, garázsban tartva, Hargi
ta megyei rendszámmal. Telefon: 
0722–533027. (21419)

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

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

ELADÓ Ford Focus 1.8 TDi, 90 
LE, két személy + teher, 100 000 
kmben, új akkumulátor és gumik, 
frissen behozva. Irányár: 2000 euró. 
Beszámítok Daciát vagy bükk tűzi
fát. Telefon: 0722–342429, 0266–
312312. (21385)

vegyes
ELADÓ Yamaha PSR 9000 szin

tetizátor. Telefon: 0753–500305.

VÁSÁROLOK hordozható táskale
mezjátszót, Pick-up vagy Supraphon 
vagy más márkájú táskalemezját
szót, amely bakelit kis és nagyle
mez lejátszására alkalmas. Telefon: 
0266–332540.

MEGRENDELHETŐ étburgonya, 
vetőmagburgonya, takarmánybur
gonya. Nagy tétel esetén a ház
hozszállítás megoldható. Telefon: 
0746–142563, Bögöz.

ELADÓ kétszemélyes kanapé jó 
állapotban. Telefon: 0749–246846.

ELADÓ tejkvóta. Érdeklődni a 
0266– 331817es telefonszámon. 
(21439)

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

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

ELADÓK: széna és sarjú (0,25 
lej/kg), 1310-es Daciához önindítók 
– 100 lej, alternátorok – 100 lej, vo
nóhorog – 50 lej, hűtő – 100 lej, 155 
x 13 gumik – 50 db, kürtős dudák. 
Telefon: 0745–986890. (21414)

ELADÓ feketeribizliszörp Csík
szeredában. Telefon: 0720–545423.

társkereső
27 éves, csíkszeredai fiatalember 

megismerkedne egyedülálló hölgy
gyel. Várom hívását. Telefon: 0757–
727793.

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík

szeredában március végén a Kreativ 
Kontir Kft. szervezésében. Telefon: 
0721–605266.

állás

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

szolgáltatás
Személyszállítást VÁLLALOK Bu

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

Fürdőkádak újrazománcozását 
VÁLLALJUK garanciával, helyszíni 
kiszállással, minden színben, 14 
év tapasztalattal. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (21356)

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

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki a gyászoló családnak

AVĂTOAIE IOAN

elhunyta miatt érzett fájdalmuk
ban. A Hargita út 9/A tömbház 
lakóközössége.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

BOLOLOI ECATERINA

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek és fájdal
munkban osztoztak.

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó édes-
apa, nagytata, testvér, após, 
apatárs, rokon és jó szomszéd,

özv. AMBRUS BÁLINT

életének 89., özvegységének 2. 
évében 2012. március 5-én 15 
órakor szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait március 8-án 10 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a csíkszentgyörgyi Szentke-
reszt-kápolna sírkertjébe a helyi 
ravatalozóból. Nyugodjon békes-
ségben! A gyászoló család.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

BETEKINTÉS AZ ÁLLATORVOSI HOMEOPÁTIÁBA 
(egynapos tanfolyam állatorvosoknak). 

Időpont: 2012. március 24., szombat.
Helyszín: Csillagmotel, Csíkszereda, Brassói út 113. 
Program időtartama: 9–17 óra között. 
Részvételi díj: 120 lej a március 10ig történő jelentkezésre, 150 lej 

helyszíni jelentkezéssel.
Ebéd: 14 lej (opcionális).
Jelentkezés emailben és telefonon. 
Email: homeopatieveterinara@gmail.com. 
Telefon: Ferencz Kinga (Csillagmotel) 0722–607062. 
Szervező: dr. Jakab Ferenc: +36–30–9371906.

A BENZOL RO Kft.
A Marosvásárhely, Retyezát utca 4/2 sz. alatti székhelyű NACORNIC 
S.P.R.L. jogi felszámoló révén nyílt árverés útján eladja a következőket: 

 KASTÉLY – szállóétterem, a hozzá tartozó 1910 m2es beltelekkel; 
 szolgálati lakás a hozzá tartozó 1518 m2es beltelekkel. 
Az ingatlan javak Gyergyószárhegy, Fő út 1087. szám alatt találhatók.
Az eladási ár 500 000 lej, a részvételi garancia az induló ár 15 százalé

ka. Az árverések 2012. március 23tól kezdődően hetente megismétlőd
nek, pénteki napokon 11 órától a jogi felszámoló székhelyén. Telefon/fax: 
0265–261700, 0746–974407.

A CSÍKSZENTKIRÁLYI KÖZBIRTOKOSSÁG 
IGAZGATÓTANÁCSA

2012. március 13án 9 órától nyílt árverést szervez 
a közbirtokosság székhelyén 420 m3 fenyő, illetve  

504 m3 bükk,  végvágásból származó famennyiség kitermelésére.

Érdeklődni lehet a 0266–332880-as telefonszámon 
és a közbirtokosság székhelyén.

A CARMEN SILVA Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Bánkfalva 344. szám alatt található ERDŐ-
KITERMELÉS UB24. működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélye
zési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

Az Electrica Rt.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez a Feszültség feljavítása és villany-
hálózat felújítása Homoródfürdőn megnevezésű tervét, Szentegyháza 
és Kápolnásfalu települések kül és belterületein – Homoródfürdőn a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk be
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhe
lyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8.30–16.30 között, valamint a cég székhelyén, Kossuth Lajos utca  
1. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).
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Sport

> Büntetett a Fegyelmi Bizottság. 
Súlyos büntetéseket rótt ki a Román Jég-
korong-szövetség Fegyelmi Bizottsága a 
tegnapi gyűlésén a pénteki Bukaresti Steaua 
– Brassói Corona Fenestela 68, illetve a va-
sárnapi Brassó – Steaua mérkőzéseken, il-
letve az utána történt incidensek nyomán. 
A pénteki Steaua – Brassó mérkőzésen 
– amint azt már megírtuk – egy tömegve-
rekedés folytán Lascăr Valentin játékvezető 
közel 300 percnyi büntetést rótt ki a játé-
kosokra. A Fegyelmi Bizottság kielemezte 
a történteket, amelyet követően a Brassó-
tól Antal Zsombor három, Nagy Csaba 
két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, míg a 

steauás Adam Krug három fordulót kény-
telen pihenni. A vasárnapi Brassó – Steaua 
mérkőzésen végleges kiállítást kapó Cătălin 
Berdilă hatfordulós eltiltást, továbbá 600 le-
jes pénzbüntetést kapott. A mérkőzést köve-
tően a játékosfolyosón kirobbant verekedés 
miatt – Adorján József és az előbb említett 
Berdilă volt érintett – a brassóiak csíkszere-
dai játékosa, Adorján 2012. december 31-ig 
szóló felfüggesztést kapott. Ezenkívül mind 
a brassói, mind a fővárosi alakulatot ezer-
ezer lejes pénzbírsággal sújtotta a bizottság.

> Jégkorong, román bajnokság. 
Újabb győzelmet aratott a Brassói Corona 

Fenestela 68 jégkorongcsapata a román baj-
nokság selejtezőcsoportjában tegnap este a 
Galac ellen idegenben. A két gárda ma 11 
órától is egymásnak feszül a selejtezőcsoport 
utolsó összecsapásán. Eredmény: Galac – 
Brassó 1–3 (0–2, 0–0, 1–1).

> Jégkorong, U18. Elveszítette a negye-
dik mérkőzését az ISK–HSC Csíkszereda 
U18-as csapata a magyar bajnokság elődön-
tőjében a Vasas SC-vel szemben. Az angyal-
földiek ezzel összesítésben kiegyenlítették a 
párharc állását. A mindent eldöntő ötödik 
mérkőzést holnap 19 órától rendezik Bu-
dapesten a Jégpalotában. Eredmény, U18-as 

elődöntő, 4. mérkőzés: Vasas SC – ISK–HSC 
Csíkszereda 4–2 (3–1, 0–1, 1–0). 

> Biatlon. A Ruhpoldingban zajló biat-
lon-világbajnokságon tegnap a férfiak egyéni 
számát kisebb meglepetésre a szlovén Jakov 
nyerte meg. A második helyet francia, míg a 
harmadikat cseh versenyző szerezte meg. A 
román sportolók közül Gavrilă Ştefan a 83. 
helyen zárt. A nők pihentek, számukra ma 
16.15-kor kezdődik az egyéni verseny. Ered-
mény: férfi egyéni 20 km: 1. Fak Jakov (szlo-
vén) 46:48.2 perc (1), 2. Fourcade Simon 
(francia) +7 mp. h. (1), 3. Soukup Jaroslav 
(cseh) +12.3 mp. h. hí
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Egy arany-, két Ezüst- és Egy bronzérEm sEvErinből

Újabb cselgáncs bajnoki cím
Négy éremmel, köztük egy baj-
noki címmel tértek haza a csík-
szeredai cselgáncsozók a hétvé-
gén Drobeta Turnu Severinben 
megrendezett országos U23-as 
egyéni cselgáncsbajnokságról. 
a sportklub versenyzője, Czifra 
attila első bajnoki címét szerez-
te, úgy hogy mindenkit ipponnal 
győzött le.

Remekül helytálltak a Csík-
szeredai Sportklub és a Csík-
szeredai Sportiskola csel-

gáncsozói hétvégén Drobeta Turnu 
Severinben, ahol az U23-as egyéni 
országos döntőket rendezték. Czifra 
Attila aranyérmet, Horváth Csaba, 
illetve Vişan Vlad ezüstérmet, míg 
Kuti Izabella bronzérmet szerzett 
súlycsoportjában.

A legjobb eredményt elérő 
Czifrának ez volt az első bajnoki 
címe. Minden ellenfelét ipponnal 
győzte le a bajnokság során. Czifra 
a Sapientia egyetem másodéves 
hallgatója.

Az ezüstérmesek közül Horváth 
Csaba az elődöntőben egy nagy ira-
mú meccsen bravúrosan fordított 
és győzte le a focşani-i Munteanut. 
A döntőben a felnőtt kategóriá-
ban is bajnok Bodarlau Cristiantól 
szenvedett vereséget. A szintén má-

sodik helyet szerző kettős leigazolá-
sú (Csíkszeredai ISK–Nagyváradi 
Liberty) Vişan Vlad is remek ver-
senyzést tudhat maga mögött. 

Az érmeseken kívül hetedik 
helyezést szerzett a szentegyházi 
Finta Viktória, aki egy héttel ko-
rábban a korosztályában bajnoki 
címet szerzett. Szintén 7. helyen 
zárt Farkas Zoltán. Czifrán kívül 
a többi versenyző U20-as korosz-
tályú, és nagyon jól, erőn felül 
teljesítettek a jó felkészülésnek 
köszönhetően.

Szombaton, március 10-én 
Focşani-ban lesz megrendezve az 
U20-as korosztálynak a regionális 

szakasz, majd március 24–25-én 
Déva ad otthont a döntőnek, ahol 
hasonló jó eredményekre számíta-
nak az edzők.

Eredmények: 1. hely: Czifra 
Attila (Sportklub, 90 kg); 2. hely: 
Horváth Csaba (Sportklub–
ISK, 81 kg), Vişan Vlad (ISK–
Nagyváradi Liberty, 73 kg); 3. 
hely: Kuti Izabella (Sportklub, 78 
kg); 7. hely: Finta Viktória (ISK-
Szentegyháza, 78 kg), Farkas Zol-
tán (Sportklub, 81 kg).

Edzők: Sinka Szabolcs, Dánél 
Sándor, Albu Botond (Csíkszeredai 
Sportklub), Dániel Albert, Pantea 
Cornel (Csíkszeredai ISK).

Gyorskorcsolyázók Melbourne-ben

az Elődöntők kövEtkEznEk

Hokihétvége 
Csíkszeredában

Nyolcaddöntőig meneteltek

Az ausztráliai Melbourne-ben 
rendezték meg az ifjúsági rövid-
pályás gyorskorcsolya-világbaj-
nokságot. Romániát három csík-
szeredai versenyző képviselte, 
akik az elvártaknak megfelelően 
szerepeltek. Újabb versenyek kö-
vetkeznek.

Három csíkszeredai rövidpá-
lyás gyorskorcsolyázó, Ba-
lázs Tünde, Gál-Oravecz 

István és Imre Emil képviselte Ro-
mániát Melbourne-ben az ifjúsági 
világbajnokságon. Az országnak 
négy helyet biztosítottak, de a szak-
szövetség csupán két versenyző 
költségeit állta. Imre Emil költségét 
Csíkszereda városa, illetve a Csík-
szeredai Sportklub és a Csíkszeredai 
Sportiskola felvállalta, így tudott ki-
jutni az ausztráliai eseményre.

A lányok mezőnyében Balázs 
Tünde összetettben a 37. helyen vég-
zett (1500 méteren 42. hely, 500-on 
37., 1000 méteren 28.). A fiúknál 
Gál-Oravecz István összetettben a 
40. helyen zárt (1500-on 45., 500-
on 43., 1000-en 32.), míg Imre Emil 
a 44. helyen (1500-on és 500-on 40., 
1000-en 46.). A sportolókat Bogyó 
Mária edzőnő és Kovács Lajos csa-
patvezető kísérte el a megmérette-
tésre. Kovács lapunknak elmondta: 
„Sajnos a verseny előtti nap érkez-
tünk meg, így a sportolóknak nem 
volt idejük az átállásra. Ennek elle-
nére jól szerepeltek a versenyzők, az 
elvártaknak megfelelően.”

Újabb versenyek
Hétvégén a csíki sportolók 

Bogyó Mária és Csíszér Judit 
edzőnők vezetésével újabb ver-

senyre indulnak, éspedig a cseh-
országi Benatkyn/Jizerouba, ahol 
a Danubia-kupa újabb sorozatára 
kerül sor. Csehországba Balázs 
Tünde, Silló Ottília, Szőcs Renáta, 
Balló Fruzsina, Albert Juliánna, 
Gál-Oravecz István, Imre Emil, 
Rusz Tamás, Volmer Ovidiu, Antal 
Tamás és Tímár Ádám utazik. A 
verseny után dől el, hogy mely spor-
tolók vehetnek részt a két hét múl-
va Brassóban sorra kerülő Európa-
kupán. A brassói Európa-kupán 
ugyanis összevonják a Danubia-
kupa és Star Class versenyek leg-
jobb 8-8 helyezettjeit. A csíki 
versenyzők közül még két sporto-
lónak nincs meg az Európa-kupán 
való indulási joga. Balló Fruzsina 
és Rusz Tamás amennyiben jól 
teljesít, ott lehetnek Brassóban, és 
erre minden esélyük megvan.

Feladta pályaválasztói jogát a 
galaci dunărea a román jégko-
rongbajnokság elődöntőjében a 
HsC Csíkszereda ellen, így a hét-
végén három találkozót rendez-
nek a megyeszékhelyen. Jövő 
hétfőn mindenki számára ingye-
nes lesz a belépő.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Három mérkőzést rendez-
nek hétvégén Csíkszere-
dában a román jégkorong-

bajnokság elődöntőjében, miután 
a HSC ellenfele, a Galaci Dunărea 
feladta pályaválasztói jogát. A három 
nyert mérkőzésig tartó elődöntő első 
három mérkőzését így Csíkszeredá-
ban rendezik március 9-én, 10-én 
és 12-én. Az elődöntő első két mér-
kőzésére 5-5 lej lesz a belépő, míg a 
hétfői összecsapást díjtalanul tekint-
hetik meg az érdeklődők.

Horváth László, a Sportklub 
igazgatója lapunknak elmondta, a 
fiúk bizakodva néznek az elkövet-
kezendő mérkőzések elé, és min-
denáron szeretnék újra megnyerni a 

román bajnokságot. „Szőcs Szabolcs 
az egyedüli hiányzónk, aki himlős, 
de reméljük, hogy a fináléra rendbe 
jön. Az utóbbi időben sérülésekkel 
küszködő Hurtaj teljes értékű mun-
kát tudott végezni. Az elmúlt öt 
hetet, amely alatt nem játszottunk 
tétmérkőzést, hasznosan töltötte el a 
csapat. Komolyan vették a munkát, 
úgy gondolom, kellően összeszedett 
a csapat, ahhoz, hogy megnyerjék 
a román bajnokságot” – mondta 
Horváth.

Az elődöntők műsora: 1. mér-
kőzés: HSC Csíkszereda – Galac 
(március 9., 18 órától), Brassói 
Corona Fenestela 68 – Bukaresti 
Steaua Rangers (március 9., 19); 
2. mérkőzés: HSC Csíkszereda – 
Galac (március 10., 18), Steaua 
– Brassó (március 11., 19); 3. mér-
kőzés: HSC Csíkszereda – Galac 
(március 12., 17), Brassó – Steaua 
(március 13., 17.30, Digi Sport); 
4. mérkőzés (ha szükséges), március 
16.: Galac – Csíkszereda, Steaua – 
Brassó; 5. mérkőzés (ha szükséges), 
március 18.: Csíkszereda – Galac, 
Brassó – Steaua.

buzăuban rendezték meg az el-
múlt hétvégén az asztalitenisze-
zők román felnőtt országos baj-
nokság egyéni döntőit, amelyen 
a Székelyudvarhelyi ISK–FSK is 
részt vett, igaz, ifjúsági játéko-
sokkal. A fiatalok remekül helyt-
álltak, párosban a nyolcaddöntőig 
jutottak el.

Felnőtt egyéni országos asztali-
tenisz bajnoki döntőt rendez-
tek a hétvégén Buzăuban. A 

Székelyudvarhelyi ISK–FSK csapa-
tát ifjúsági játékosok képviselték.

Egyéni selejtezőcsoportokkal 
kezdődött a verseny, ahol az ISK–
FSK fiataljai közül egyedül Abrán 
Mónika tudott kiegyensúlyozottan 
játszani, de sajnos ez nem volt elég a 
csoportja megnyeréséhez. Jó játék-
kal győzte le szuperligás ellenfelét, a 
csoport rangadóján viszont 3–1-es 
vereséget szenvedett a szintén szu-
perligás iaşi-i Gafteától. Kaloz Ani-

ta kissé szétszórtan játszott, főleg a 
koncentrálás hiányzott nála, akár-
csak Péter Nándor esetében, akinek 
kezében volt a továbbjutás esélye, 
ám nem élt vele, egy győzelemmel 
a csoportja harmadik helyén vég-
zett. Dombi Tihamér sem tudta a 
legjobb játékát hozni, ő is tovább-
juthatott volna csoportjából, de a 
maximális koncentrálás rá sem volt 
jellemző az első napon.

A párosok versenyében azonban 
már összekapták magukat a játéko-
sok, teljesen más arcukat mutatták. 
A Péter–Dombi és Abrán–Kaloz 
párosok teljesen megérdemelten 
egészen a nyolcaddöntőig mene-
teltek, ahol a fiúk a konstancai 
Grigore–Simion, míg a lányok a 
slatinai Dospina ikerpár ellen szen-
vedtek vereséget. Vegyes párosban a 
Péter–Kaloz duó mutatott ígéretes 
játékot, a legjobb 32 között a legne-
vesebb Dodean–Dodean párostól 
viszont vereséget szenvedtek.

Az érmes sportolók és edzőik



Napról napra
szabadidő

ma

Szerda
Az év 67. napja, még 299 nap van hátra az 

évből. Napnyugta ma 18.11-kor, napkelte hol-
nap 6.42-kor. 

Isten éltesse 
Tamás nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az arameus–görög eredetű Tamás jelenté-

se iker, csodálatos. 

Március 7-én történt 
1608. Az erdélyi országgyűlés a lemondott 

Rákóczi Zsigmond helyére Báthory Gábort 
választotta meg Erdély fejedelmévé. 

Március 7-én született 
1913. Bognár Rezső kétszeres Kossuth-dí-

jas szerveskémikus, vegyészmérnök 
1946. Koncz Zsuzsa Liszt Ferenc-díjas elő-

adóművész, énekesnő, érdemes művész 

Március 7-én halt meg 
1918. Halász Imre újságíró, író 
2007. Szakácsi Sándor Jászai Mari-díjas 

színművész 

Lokodi Edit Emőke válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának meghívottja a Maros Megyei Ta-
nács elnöke, Lokodi Edit Emőke. A műsor té-
mája: a megyei beruházások, a megyei utak ál-
lapota, a székelyföldi megyék együttműködése. 
A hallgatók a 0265–307777-es vagy a 0365–
424433-as telefonszámokon, illetve a 0755–
044519-es SMS-számon, valamint e-mail-
ben a mibensegithetunk@radiomures.ro 
címen tehetnek fel kérdéseket. Műsorvezető: 
Agyagási Levente.

hétköznapi történelem

A Debreceni Nyári Egyetem interaktív te-
matikus kurzust szervez július 22–28. között a 
Diaszpóra Műhely keretében Hétköznapi Tör-
ténelem címmel. Különleges élményre és isme-
retszerzésre hívják mindazokat a határon túli 
magyarokat, akik szeretnének megismerkedni 
a világ különböző tájain élő diaszpóra múltjá-
val és jelenével, és akik maguk is szeretnének 
hozzájárulni ahhoz, hogy a magyarság törté-
netének dokumentációja minél gazdagabb le-
gyen. Elsősorban olyan résztvevők jelentkezé-
sét várják, akik vállalják, hogy 15-20 percben 
elmesélik, hogyan is alakult családjuk sorsa 
vagy saját életük az elmúlt évtizedekben, és 
hogy milyen kapocs köti őket a diaszpórához 
vagy az anyaországhoz. Ezeket  a történeteket 
szeretnék megörökíteni az utókor számára a 
modern technika segítségével. Bővebb infor-
máció a www.nyariegyetem.hu honlapon.
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benedek.eniko@hargitanepe.ro
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Hangverseny
A Csíki Kamarazenekar és a sepsiszent-

györgyi Georgius Kamarazenekar közös 
hangversenyt ad Csíkszeredában szombaton 
18 órától a Csíki Játékszín nagyszínpadán. 
Műsoron: Gyöngyösi Levente: II. Divertimen-
to; Farkas Ferenc: Piccola musica; Ottorino 
Respighi: Antik táncok; Könczei Árpád: 
Me ta morfózis-ősbemutató; Alekszander P. 
Borogyin: Noktürn; Orbán György: Album-
lapok. Karmester: Werner Gábor – Budapest. 

Írországi körutazás
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Csíkszéki 

Szakosztálya és a Sapientia – EMTE szervezé-
sében holnap 18 órától az egyetem nagyaulá-
jában Írországi körutazás címmel tart vetített 
képes előadást Partl Petra, Magyarország csík-
szeredai konzulja. 

Az egyén és a dimenzióváltás 
Az egyén és a dimenzióváltás címmel tart 

előadással egybekötött beavatást Sághy Enikő 
egységteremtő, spirituális tanácsadó Csíksze-
redában, a Sapientia – EMTE nagyaulájában 
szombaton 18 órától. A jegyek ára 20 lej, elő-
vételben a Szakszervezetek Művelődési Házá-
nak jegypénztárában válthatók.

felhívás

Csíkszék Székely Nemzeti Tanácsa tiszte-
lettel felkéri a térség magyar polgármestereit, 
az önkormányzati képviselőket, a közbirto-
kosságok vezetőit és a történelmi Székelyföld 
területi önkormányzása, autonómiája iránt el-
kötelezett székely–magyar polgárait, hogy mi-
nél nagyobb számban vegyenek részt a Vincze 
Gábor történész által tartandó Székely autonó-
mia-törekvések 1919 és 1946 között című elő-
adásán. Az előadás a csíkszeredai József Attila 
Általános Iskola dísztermében lesz pénteken 
18 órától.

pályázat

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parla-
menti képviselő a 2013-as évre vonatkozó-
an is meghirdette gyakornoki programját.  
A korábbi évektől eltérően idén egy gyakor-
noki táborba is elutazhatnak a jelentkező fi-
atalok. A pályázati kiírás részleteiről a www.
sogorcsaba.eu oldalon lehet tájékozódni.

megemlékezés

A Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei 
Szövetsége koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tart a kommunizmus áldozatainak 
emlékművénél (a csíkszeredai telefonpalotával 
szemben) március 9-én 11.30-tól. A megem-
lékezés istentisztelettel kezdődik a református 
templomban, ezt követően 12 órától ünnepi 
beszédek és szavalatok hangzanak el az emlék-
műnél. 13 órától a szövetség tagjai koszorút 
helyeznek el a Szentlélek utcai temetőben lévő 
emlékműnél is a csíkszeredai börtönben meg-
halt politikai rabnők emlékére. 
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– Jocó, jön egy csomó állat 
négykézláb!

www.parapista.com 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc – pályázati szelvény 
  március 7.
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. 

Mai kérdések: 
1. Melyik híd elvesztése jelentette volna 

Bem József számára, hogy „Erdély is elvész”? 
2. 1849. május 27-én jelent meg a csík-

somlyói ferences zárda évszázados kézisaj-
tójának ékeként Csíkszereda első hírlapja, 
amely a szabadságharc eszméiről és székely-
földi eseményekről tudósított. Mi volt a ki-
advány neve?

3. Milyen tevékenység fűződik a híres 
székely ezermester, Bodor Péter nevéhez a 
forradalom és szabadságharc évei alatt?

Vendégelőadás Csíkszeredában

A papnő 

Csíkszeredában, a Csíki Játékszín nagyszínpadán vendég-
szerepel a budapesti Krétakör Színház A papnő című pro-
dukciójával március 13-án 19 órától. A színházi előadás 

résztvevőit – 20 diákot – a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházmű-
hely bevonásával erdélyi magyar diákszínjátszó csoportok körében 
meghirdetett program során választották ki, az előadást pedig in-
novatív színház-pedagógiai eszközök alkalmazásával hozzák létre.

Író, rendező: Schilling Árpád. Producer: Gulyás Márton. Jegye-
ket a Csíki Játékszín jegypénztárában lehet váltani. Helyfoglalás a 
0266–310670-es és a 0751–039026-os telefonszámon. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, 
kevés napsütés délen, délnyugaton valószínű. Éjsza-
ka az északnyugatira forduló szelet időnként erős 
széllökések kísérik. Napközben a hidegfrontokkal 
együtt járó tünetekre kell számítani. Fejfájás, vér-
nyomás-ingadozás jelentkezhet. Gyakoribbak le-
hetnek a reumás panaszok.

Vártuk a Dél-Tirolból érkezett mészáros 
bemutatóját Madéfalván. Kíváncsiak vol-
tunk a mutatványra, miként lehet egy disz-
nó nyolcvan százalékából sonkát készíteni, 
hiszen köztudott, Székelyföldön csak a négy 
combizomból kerekedik ilyesmi. A szaki ne-
kifogott a trancsírozásnak, a fényképezőgépek 
kattogtak, több kamera is rögzítette az ese-
ményt. A kollégák sürögtek-forogtak, igyekez-
tek elkapni a lencsékkel a legjobb nézőpontot 
a tiroli sonka-tudományról. „A média képvi-
selői menjenek onnét, met nem ők itt a legfon-
tosabbak”– szólt be valaki a résztvevők közül. 
A rosszindulatú megjegyzésre összenéztünk, 
szigorú tekintettel kerestük a bekiabálót. „Ki 
az a nagyszájú?” – mordultam fel, illetve, ha 
jól emlékszem egész pontosan „nagypofájút” 
mondtam. Nem vállalta magára senki a 
bekiabálást, így nem volt akinek akkor és ott 

kifejtsem, hogy akar fontoskodni a búbánat, 
nem valamiféle szereplési kényszer, beteges 
exhibicionizmus hajtja a fotósokat, opera-
tőröket, hanem a munkájukat végzik. Mert 
sem az olvasó, sem a tévénéző nem az utolsó 
sorból, a tarkók mögül készített, távoli ké-
pekre kíváncsi. A fényképezőgépek, kamerák 
azért jöttek-mentek, hogy sikerüljön minél 
szélesebb körben ismertetni a rendezvény tar-
talmi lényegét, amelyen kiderült hogyan ké-
szül a híres „südtiroler speck”, miként sikerül 
értékesíteni a székelyföldi árak sokszorosáért 
a Dél-Tirolban felnevelt disznót, kifejt tejet, 
illetve milyen is testközelből a autonómia. 
A mészáros három féldisznón mutatta be a 
tudományt, majd rongyosra magyarázta 
a száját, válaszolva a legbárgyúbb kérdésekre 
is. Filmezni, fotózni pedig elég volt az elsőt is. 
Ki is fontoskodott?   

Hess félre, me’ itt vagyok!
   villanás n Hompoth Loránd

skandi  KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.március7.

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 
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Horrorisztikus példái miatt  
bocsátottak el egy számtantanárt

Horrorisztikus példái miatt bocsátot-
tak el egy számtantanárt állásából 
az Egyesült Államokban. A férfi 

Washingtonban tanított alsótagozatosokat. 
Egyebek közt ilyen szöveges feladatokat 
adott fel nekik:

„Egy éjjel alvás közben egy vámpír 3652 
liter vért szívott ki belőlem és 1865 litert az 
öcsémből. Mennyi vért ivott meg az éhes 
vámpír azon az éjszakán?” A véres példák-
ból továbbiak is akadtak: „Elszunnyadtam 
kicsit egy mocsárban, és közben 3796 pióca, 
2910 bolha és 1044 denevér szívta a vérem. 
Hányan lakmároztak belőlem összesen?” Vé-
gezetül egy olyan példa, melynek megoldása 
„gyerekjáték”. „Jancsi az apukájától 1359 
üveggolyót kap a születésnapjára. 585-öt le-
nyel belőlük, amibe belehal. A temetésére 9 
barátja is elmegy, a gyászoló apuka pedig szét-
osztja köztük a megmaradt golyókat egyen-

lően. Hány golyót kap mindegyik barát?” A 
gyermekek szülei igencsak meghökkentek a 
feladatok olvastán, és a tanár ellen hamar vizs-
gálat indult. Mint kiderült, a férfi a világháló-
ról töltötte le a sajátos tananyagot, amelynek 
szerzői úgy vélik, hogy ilyen példák sokkal 
érdekesebbé teszik a gyerekeknek a számtant, 
aminek eredményeként jobban tanulnak – 
adta hírül a Yahoo amerikai hírportál.
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