
Bárokra, éttermekre is kiterjeszthetik a dohányzási tilalmat

A vendéglátósok nem örülnének
A közintézmények után a vendéglátó-ipari létesítményekben is betiltaná a dohányzást 

az egészségügyi minisztérium, miután napvilágot látott egy újabb jelentés a romániai lakosság 
dohányzási szokásairól, és ennek eredménye a szakemberek szerint aggasztó. Egyelőre 

a dohányzási tilalom kiterjesztése még csak beszélgetések témája a minisztériumban – a szaktárca 
a vendéglátósok vehemens tiltakozásával is számol. > 5. oldal

Elsősorban a vendéglátóiparban dolgozókon csattan, ha a szaktárca betiltja a dohányzást a szórakozóhelyeken. Ők is, a szaktárca is számol fotó: balázs árpád

Tojáskálvária 
és adócsalás

„Nem tetszik, hogy a fiskális 
ellenőrök hada piacokon hány szét 
virágokat. Azok a vagyonok érde-
kelnek, amelyek kibújnak 
a megadózás alól, az a sok 
tonna zöldség és gyümölcs, 
amely naponta beérkezik Romá-
niába” – így a kormányfő. 
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    hecser zoltán

A mezőgAzdAság húztA 
tAvAly A gdP-t

Felértékelt 
agrárteljesítmény
Érezhetően megdobta tavaly a 

román gazdasági növekedést is 
a mezőgazdasági szektor jó teljesít-
ménye – derül ki az Országos Sta-
tisztikai Intézet adataiból. A növény-
termesztők közül, bár a legnagyobb 
termelékenységet a gabo-
nát és kukoricát több száz 
hektáron vető megafarmok 
érték el, a valódi hasznot mégis ke-
reskedő cégek zsebelték be.

kárPótlás

Zetelaki állóvíz
A zeteváraljai víztározó építé-

se miatt földterületeik nél-
kül maradt családok kárpótlása 
máig is megoldatlan ügy. A 180 
hektárnyi területre az egykori 
tulajdonosok az elmúlt tíz év-
ben mintegy 176 dossziét állí-
tottak össze és adtak le a 
zetelaki polgármesteri hi-
vatalnál. A zetelaki taná-
csosok Ladányi László prefektus 
segítségét kérték.

Csíkszeredában is 
előjegyezhető a Dacia Lodgy 42 3Lassan megy az 

adatbevitel az iratkozásnál
Az olcsó virág 
a kelendőbb

hirDEtés

hirDEtés

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3558 ì
1 amerikai dollár UsD 3,3114 ì
100 magyar forint HUF 1,4769 î
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Erdélyi konzultáció

Városszéli falvak  
hasonló gondokkal

Túlórázó TiTkárnők

Lassan megy az adatbevitel az iratkozásnál

a mEgyEi tanács mindEn pályázatára kitErjEsztEnék az onlinE rEndszErt 

Kilencvenezer lej ifjúsági tevékenységekre

a közhiedelemmel ellentétben a 
városszéli falvakban is a lakos-
ság jelentős hányada – mintegy 
negyede – 65 éven felüli, foglal-
kozás szempontjából vizsgálva 
pedig fele inaktív – legalábbis ez 
derül ki az rMDSz által végzett 
Erdélyi konzultáció elnevezésű 
közvélemény-kutatás során ka-
pott válaszokból a csíkszereda 
vonzáskörében lévő két köz-
ségben, Csíkszentkirályon és 
csíkpálfalván.

HN-információ

Csíkszentkirályon a korcso
portok szerinti megoszlás: 
24 év alatt – 9,5 százalék, 

25–34 év között –12,2 százalék, 
35–44 év között – 21,7 százalék, 
45–54 év között 11,8 százalék, 55–
64 év között 16,9 százalék és 65 év 
fölött 28,1 százalék.

Csíkpálfalván hasonló a helyzet, 
talán nagyobb a fiatalabb korosztá
lyok aránya: 24 év alatt – 10,6 szá
zalék, 25–34 év között –14,2 száza
lék, 35–44 év között – 19,7 száza
lék, 45–54 év között 13,3 százalék, 
55–64 év között 20,4 százalék és 65 
év fölött 21,8 százalék.

Foglalkoztatás szempontjából 
vizsgálva a válaszadók összetételét, 
kiderül, hogy mindkét településen 
a lakosság jelentős hányada nyug

díjas: Csíkszentkirályon 37,8 száza
lék, Csíkpálfalván 34, 8 százalék. A 
betegnyugdíjasok aránya 4,8, illetve 
4,3 százalék, a munkanélkülieké 9 
és 11,2 százalék, a háztartásbelieké 
4,1 és 3,4 százalék, a diákoké pedig 
6,3, illetve 6,4 százalék. 

Csíkszentkirályon a válaszadók 
28,3 százaléka, Csíkpálfalván pedig 
26,4 százaléka fizikai munkás, a szel
lemi foglalkozásúak aránya Szentki
rályon 4,8 százalék, Csíkpálfalván 
pedig 7,1 százalék. A válaszadóknak 
még két százaléka sem gazdálkodik 
egyik faluban sem (1,7, illetve 1,9 
százalék). Mennyire elégedett élet
körülményeivel – tették fel a kérdést 
a biztosok, a kapott válaszok pedig 
mindkét községben hasonlóak: 
Csíkszentkirályon a válaszadók 52,8 
százaléka többnyire elégedetlen, 
13,6 százaléka pedig teljes mérték
ben elégedetlen életkörülményeivel, 
Csíkpálfalván az elégedetlenek ará
nya 54,7, illetve 8,1 százalék.

A válaszadók szerint mindkét 
településen a polgármester első és 
legfontosabb dolga az infrastruktú
ra fejlesztése, az RMDSZtől pedig 
elsősorban munkahelyek teremté
sét várják, a nyelvi jogok biztosítása 
a harmadik helyre szorult, mindkét 
helyen másodikként a magyar ösz
szefogás megvalósítását jelölték 
meg feladatként.

Vannak olyan Hargita megyei is-
kolák, ahol már az iratkozások 
első három napján beteltek az 
induló első osztályok helyei. A 
helyreállított központi számítógé-
pes rendszer azonban továbbra 
is lassan működik, nehézkes az 
adatbevitel.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Tévedhetetlen embereknek 
készítették azt a számító
gépes programot, amellyel 

az első és iskolaelőkészítő osztályba 
lehet beíratni a gyerekeket. A gépbe 
vitt adatok érvényesítése után ugyan
is nem lehet kijavítani az esetleges, 
utólag észrevett tévedéseket. Ahhoz 
pedig, hogy minden kifogástalanul 
működjön, idejében ki kellett volna 
próbálni a rendszert. Erre azonban 
nem gondoltak Bukarestben, sőt, 
még arra sem, hogy idejében közöl
jék a rendszer kezelési útmutatóját 
– ez a napokban az iskolai beiratko
zásokat lebonyolító személyzet egy
behangzó véleménye. 

Egy, a beírással foglalkozó isko
lai titkárnő lapunknak elmondta, 
amíg tavaly egy héttel a beiratkozá
sok előtt már kipróbálták a megyei 

online iratkozást, és így volt idő a 
hibák kijavítására, a művelet begya
korlására, most csak szombat este 
tették közzé a kezelési útmutatót. 
Nem volt tehát sem idő, sem lehe
tőség kipróbálni, így nehézségek 
adódtak a tévesen bevitt adatok 
kijavításánál. A megkérdezett isko
lákból mindenütt azt a választ kap

tuk, hogy nagyon lassan működik 
a rendszer, tíz percbe is beletelik, 
amíg egy gyerek adatait érvényesí
teni tudják. A kétoldalas kérdőív 
részletes információkat kér a szü
lőkről, így aztán több iskolában 
is túlóráznak a titkárnők, hogy a 
szülők által kitöltött jelentkezési 
papírról betáplálják az adatokat a 

számítógépes rendszerbe. Azt is 
megtudtuk, hogy a szülők többnyi
re türelmesek, megértők.

Elsősorban a városi központi 
iskolák azok, ahol túljelentkezés 
volt az első osztályba való iratko
zásnál már az első három napon. A 
székelyudvarhelyi Bethlen Gábor 
Átlalános Iskolában a két első osz

tály 50 helyére 55 jelentkező volt, 
és még mindig vannak jelentkezők 
a körzetből, arról nem is beszélve, 
hogy a körzeten kívülről is lenne 
16 gyermek, akit ebbe az iskolába 
szeretnének íratni. Az előkészítő 
osztály helyei is kettő kivételével 
beteltek. Az Orbán Balázs Általá
nos Iskola első osztályának helyei 
már az első nap beteltek, túljelent
kezés is van, az előkészítő osztály
ban van még két hely. 

Gyergyószentmiklóson a Fo
garassy Mihály Általános Iskola 
első osztályainak helyei beteltek, az 
előkészítő osztályokban van még 
kb. tíz hely. A Vaskertes Iskolában 
a művészeti osztályba volt túlje
lentkezés. Csata Emese igazgató 
elmondta, a többi osztályba csak 
a körzetükben állandó lakhellyel 
rendelkezőket írják be, és úgy látja, 
hogy marad helyük az iratkozások 
második fordulójára is. 

Csíkszeredában a Nagy Imre Ál
talános Iskola 100 első osztályos he
lyére 110en jelentkeztek csak a kör
zetből, az előkészítő osztályokban 
van még bőven hely, ugyanis még 
nem tudják, a négyből két osztályt ki 
fog tanítani – tájékoztatott Kerekes 
Szilárd aligazgató. 

Próbaüzemmódban működik az online pályázati rendszer. Csökkenti a hibalehetőségeket

A beiratkozások ütemét lassítja a nehézkes adatbevitel. Átlagosan tíz perc alatt tudják rögzíteni egy gyermek adatait fotó: balázs attila

újdonság Hargita Megye Taná-
csának idei ifjúsági kiírásánál, 
hogy a kérelmezők online nyújt-
hatják be pályázatukat a www.
palyazatok.hargitamegye.ro hon-
lapon. Az intézmény így próbálja 
megkönnyíteni a szervezetek szá-
mára a pályázatok benyújtásának 
módját és csökkenteni az elbírálás 
időtartamát. A 2012-es tesztelést 
követően 2013-ban szeretnék ki-
terjeszteni a rendszert valameny-
nyi, Hargita Megye Tanácsa által 
meghirdetett pályázati kiírásra.

HN-információ

Amegyei tanács ifjúsági pályá
zati kiírásának online rend
szerét mutatták be tegnap 

Gyergyószentmiklóson az érintett 
civilszervezetek képviselőinek. A tá
jékoztatón részt vevő Borboly Csaba 
megyeitanácselnök azt mondta: 
azért építették ki az új rendszert, 
hogy a mai kor elvárásainak megfele
lő keretek között lehessen pályázni.

Petres Sándor, a megyei tanács 
alelnöke közölte, hogy az elektroni
kus pályázati rendszer idén párhuza
mosan működik az eddigi rendszer
rel, hogy minden hibát ki tudjanak 
szűrni, és jövőre valamennyi pályá
zatnál akadálytalanul be lehessen ve
zetni. Zonda Erika, a megyei tanács 
programigazgatóságának vezetője 
szerint mindez pluszmunkát jelent 
az ifjúsági szervezeteknek, de jövőre 
már előnyös lesz, mert addig megta

nulják, hogyan működik a rendszer. 
Az igazgató azt is elmondta, hogy 
idén bővült a megyei tanács által tá
mogatott tevékenységek sora.

Gál Sándor, a rendszert beüze
melő cég képviselője az új online 
pályázási program működésének 
előnyeit abban látja, hogy csök
kenni fog a bürokrácia, valamint 
a pályázatokban a hibalehetőség, 
mert a rendszer automatikusan jel
zi, ha valami még hiányzik a doku
mentációból.

A megyei tanács idén kilenc
venezer lejt különített el ifjúsági te
vékenységek támogatására. Pályáz
ni lehet gyerekeknek és fiataloknak 
szóló székelyföldi kirándulások 
szervezésére, a BeszterceNaszód, 
Temes, Kolozs és Fehér megye szór
ványközösségeivel partnerségben 
szervezett ifjúsági tevékenységekre, 

iskolásoknak és óvodásoknak szóló 
tanulmányi vetélkedőkre, gólya
bál szervezésére IX–XII. osztályos 
tanulóknak (ennél csak regionális 
szintű civilszervezetek nyújthatnak 
be pályázatot), tudományos tevé
kenységek szervezésére iskolások
nak és fiataloknak, valamint más 
intézményekhez benyújtott pályá
zatok önrészének támogatására. 
Pályázhatnak jogi személyiséggel 
rendelkező, Hargita megye terüle
tén ifjúsági tevékenységet folytató 
alapítványok, egyesületek, szerve
zetek és egyházak. A leadási határ
idő 2012. március 19., 15 óra.

Mint az a bemutatón elhang
zott, az online pályázási rendszer 
még kísérleti stádiumban van, ezért 
a támogatást kérelmezőknek a do
kumentációt a megyei tanács ikta
tójában is be kell nyújtaniuk.



Idén drágábban szerzik be nagy 
tételben portékájukat a virág-
árusok, miközben a vásárlók 
többsége inkább az olcsó virágo-
kat részesíti előnyben. Vannak, 
akik nőnap alkalmából a virág-
küldő szolgáltatásokat is igény-
be veszik. Az utcasarki piactéri 
árusok sem panaszkodhatnak a 
forgalomra, tőlük is sokan vásá-
rolnak hóvirágot, jácintot.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Csíkszereda-szerte elkezdő-
dött a nőnapi virágvásár. 
Tegnapi terepszemlénk 

során a felkeresett virágüzletek 
mindegyikében lázas munka folyt 
az előzetes megrendelések, a meg-
ugrott kereslet miatt. 

– Sajnos idén többe kerül a 
virág nagy tételben való beszerzé-

se, feltehetően a hosszú tél miatt, 
ezért elmondható, hogy egy át-
lagos évhez képest most jobban a 
zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, 
akik virágot akarnak szeretteiknek 
vásárolni. Nálunk a hóvirágon kí-
vül szinte minden megtalálható, de 
tavalyhoz képest legalább 30 száza-
lékkal nőtt a virágok ára, így a vá-
sárlók többsége az olcsó virágokat 
részesíti előnyben. A virágbiznisz 
minden nagyobb ünnep alkalmá-
val lutrinak számít – véli László 
Csaba, a László Kertészet tulaj-
donosa, akitől a Petőfi-utcában 
található Cyklamen virágüzletben 
érdeklődtünk a nőnapi kínálatról-
keresletről.

Virágküldés külföldre is
A Bălcescu és Sadoveanu ut-

cák kereszteződésében található 
Cyclamen Virágszalonban nagy-

ban folyik a munka, szemlénk so-
rán szép számban találtunk vásár-
lókat a helyiségben. Kérdésünkre 
kiszolgálás és csomagolás köz-
ben válaszoltak az eladók: náluk 
a tavaszi virág ilyenkor a legke-
lendőbb, ezekből is a cserepesek 
dominálnak. Elmondásuk szerint 
cégek, valamint magánszemélyek 
is szoktak csokrokat rendelni nő-
nap alkalmából, sok visszajáró 
kuncsaft is van. – Üzletünk benne 
van az Interflora virágküldő szol-
gálatban, amellyel a világ bármely 
tájára lehet virágot küldeni. Csík-
szeredában is vannak, akik élnek 
ezzel a szolgáltatással, és külföldön 
élő szeretteiknek virágot küldenek. 
Az igényeknek a kínálat szabhat 
határt – számolt be az egyik alkal-
mazott, hozzátéve, hogy helyben is 
működik a virágküldő szolgáltatás, 
amit telefonon is lehet igényelni. 

Iskolába, tanárnőnek
A Kalász negyedi Magnolia 

virágüzletben is érdeklődtünk a 
kereslet iránt. Látogatásunkkor 
éppen egy anyuka rendelte meg 
és készíttette elő a csokrot, amit 
másnap reggel gyereke ajándékba 
visz a tanítónőnek. Megjegyezte, 
a gyerkőc érezné rosszul magát, 
ha nem vinne virágot az iskolába. 

– Nálunk is kezd megnőni 
a forgalom, holnap még többen 
jönnek majd – közölte az eladó. 

Itt is az olcsóbb virágok, fő-
ként a szegfű népszerűbb a vásár-
lók között.

– Március 8-án ugrásszerűen 
megnő az eladás, valamint a meg-

rendelés is – mondta el lapunknak 
Bakcsy Botond, a Bogáncs virág-
üzlet tulajdonosa. – Tavaszi virá-
gokat, ugyanakkor gerberát, rózsát 
vásárolnak nagyobb mennyiségben. 
Emellett kelendőek a tulipánok és 
a liliomok is. A vágott virágra na-
gyobb a kereslet. A vásárlói igények 
változóak: aki tud és akar áldozni 
rá, az 15 lejtől kezdődően orchideát 
is vásárol. Az emberek 70-80 száza-
léka azonban meggondolja, hogy 
mennyit költsön ilyenkor virágra – 
összegezte a tulajdonos, hozzátéve, 
rendeléseik is vannak, mivel házhoz 
is szállítják a virágokat. Ezt a szol-
gáltatást nagyrészt magánszemélyek 
veszik igénybe.

Bőséges kínálat, 
soványabb kereslet
A piaccsarnokban is élénk a 

mozgás a virágstandok között: az 

árusok egy része minden arra já-
rót arról próbál meggyőzni, hogy 
nála érdemes szép virágot vásárol-
ni. A kínálat itt is bőséges. 

– Mi ugyanabban az árban 
adjuk a cserepes primulát és a 
jácintot, mint tavaly, mégis ke-
vesen veszik. Aki olcsóbban adja, 
hamarabb megszabadul tőle, 
sokat számít a konkurencia – 
panaszkodott egy virágot áru-
ló házaspár. – Reméljük, hogy 
holnap már többen fognak vi-
rágot venni tőlünk is – tették 
hozzá bizakodva. A hóvirágot 
és jácintot árulók sem panasz-
kodhatnak, a piac közelében, 
utcasarkokon álldogáló árusok 
3-4 lejért kínálják a kis csok-
rokba kötött tavaszi virágokat. 
Kérdésünkre, hogy kelendő-e a 
portéka, azt válaszolták: Vegyen 
maga is, olcsón adjuk!
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Nem látszik elmúlni a tojáskálvária, pontosab-
ban a tojás árának ugrásszerű megemelkedése okozta 
elégedetlenség, valamint az annak kapcsán kialakult 
ilyen-olyan magyarázkodás. Egy dolog azonban leszö-
gezhető: a romániai kiskereskedelmi tojásár jelenleg 
uniós szinten is a legmagasabb. Ennek okait sokan és 
sokféleképpen próbálják megmagyarázni, indokolni. A 
miniszter szerint például érthetetlen és megmagya-
rázhatatlan a kialakult helyzet – ő többek között 
azzal érvelt, hogy egy tyúk nem egy gyár, annak „termelé-
sét” nem lehet megállítani, a tyúk tojik nyáron is, télen is. 
Érvelése sántít, ugyanis közismert, hogy a téli időszakban a 
tyúkok rendszerint kevesebbet tojnak, mint ahogy egy gyár 
termelését nemcsak megállítani, hanem mérsékelni is lehet. 
Továbbá szerinte rövidesen rendeződik a tojás ára. Vannak 
más vélemények is, amelyek szerint a tyúktenyésztés, illetve 
a tojástermelés költségei megnőttek, ugyanakkor csökkent az 
import. Utóbbi tekintetében a baromfitenyésztők érdekkép-
viseletének egyik tisztségviselője a minap azt hangoztatta, 
hogy a megelőző időszakok során Lengyelországból jelentős 
mennyiségű, kétes és vitatható eredetű tojás importálására 
került sor, sokszor törvényesnek nem nevezhető úton-módon 
is. Hogy valami gond van a lengyel tojással, az valószínűsít-
hető, mert azok importja tekintetében más országok is korlá-
tozó intézkedéseket foganatosítottak, Csehországban például 
ideiglenesen betiltották a lengyel tojásimportot. Ami pedig 
az illegális importot illeti, abban is lehet némi igazság, a 
vámellenőrzés megszigorítása az elmúlt hetek során némi-
leg visszaszoríthatta a nem törvényes ténykedést. Így az sem 

kizárt, hogy máshonnan is kevesebb tojás érkezik ilyen úton-
módon az országba. 

Apropó adócsalás, adóelkerülés, termékforgalmazás, „ki-
mentés” az áfakötelezettségi körből: Mihai Răzvan Ungureanu 
kormányfő hétfőn este a köztelevíziónak adott interjújában elé-
gedetlenségének adott hangot az adóhatóságok tevékenységével 
kapcsolatosan. „Nem lehetek megelégedve abban a pillanat-
ban, amikor látom, hogy a fiskális szervek – a pénzügyőrség, 
a vám – a kicsiket érintik. Nem tetszik nekem, amikor látom, 
hogy a fiskális ellenőrök hada piacokon hány szét virágokat. 
Nem ez foglalkoztat engem. Azok a vagyonok érdekelnek, 
amelyek kibújnak a megadózás alól, az a sok tonna zöldség és 
gyümölcs érdekel, amely naponta beérkezik Romániába” – így 
a kormányfő. Hallgassuk meg Ladányi Árpád Csaba, a pénz-
ügyőrség országos főnökének a véleményét is. Szerinte értek el 
eredményeket az adócsalások leküzdése terén, de a létszámnö-
velés hozzájárulhatna az adócsalási jelenségek még erőteljesebb 
leküzdéséhez. Utalt arra is, hogy az áfa terén megmutatkozó 
csalások tekintetében még igen nagyok a problémák. Szerinte 
nagy a kísértés, s ennek egyik oka az, hogy az áfakulcs magas, 

24 százalékos, ugyanakkor a jelenlegi adózási rendszer 
viszonylag könnyen kikerülhető. Mindennek okán érde-
mesnek tartaná, hogy egyes termékek esetében elemezzék 
az áfakulcs lecsökkentésének lehetőségét, oly módon, hogy 
már ne lehessen rentábilis az adócsalás. Ezek szerint a 
pénzügyőrség főnöke is osztja azok véleményét, akik in-
dokoltnak tartanák az áfakulcs csökkentését az alapvető 
élelmiszerek esetében. Hogy milyen termékekről lenne 
szó, arra tételesen nem utalt, de a tojás kapcsán min-

denképp érdemes megjegyezni, hogy az arra kivetett áfa uniós 
viszonylatban is az egyik legmagasabb. A statisztikai adatok 
szerint számos európai országban a tojás abba a termékkörbe 
tartozik, amelyek esetében alacsony áfakulcsot alkalmaznak – 
van, ahol annak szintje 3 százalékos. Annak idején már terí-
tékre került, hogy az alapvető élelmiszerek esetében csökkenteni 
kellene az áfakulcsot. Ezzel viszont a Boc-kormány nem értett 
egyet, és a jelek szerint az Ungureanu-kormány sem, legalábbis 
egyelőre, mivel a kormányfő az adó- és illetékpolitikával kapcso-
latos elképzelések között nem említett ilyen jellegűt.

Hogy a tojás esetében tételesen megmutatkozott-e illegális 
import vagy áfacsalás, azt csak feltételezni lehet. De hogy a ha-
zai gyakorlatban számos vonalon elburjánzott az adócsalás, az 
vitathatatlan. Íme egyetlen példa: Romániában a kőolajipari 
termékekre kivetett jövedéki adóból befolyt összegek felét teszik 
ki a magyarországi összegeknek. Ebből arra lehetne következtet-
ni, hogy országunkban feleannyi üzemanyagot forgalmaznak, 
mint Magyarországon. Ez pedig hihetetlen, hisz országunk 
lakossága kétszerese az anyaországinak, és a járműállomány is 
jóval nagyobb, mint az ottani.

Tojáskálvária és adócsalás
                  NézőpoNt n Hecser Zoltán

hargitanépe

A VálAszték hAtAlmAs, Az érdeklődés mérsékelt

Az olcsó virág a kelendőbb

A virágról nem mondanak le, de az árát megnézik a vásárlók. Ünnepi roham  fotó: balázs árpád

hirdeTés
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Körkép
legkorábban júniusi leszállítással

Csíkszeredában is előjegyezhető a Dacia Lodgy

Holnap nyílik meg a legjelen-
tősebb hazai pulykafeldolgozó 
cég, a Peneş Curcanul bemu-
tatóüzlete Csíkszeredában, a 
Hargita utca 1. szám alatt. 

Az új üzlet a város és a kör-
nyék lakóinak friss pulyka-
húst (grillpulyka, valamint 

különböző pulykarészek), pulyka-
húsból készült termékeket (sonka, 
pulykasajt, párizsi, májpástétom, len-
gyelkolbász, pulykakolbász, csavart 
hús stb.), félkésztermékeket (mititei, 
rablóhús, friss kolbász, pácolt mell, 
fasírozott) és pulykakülönlegessége-
ket kínál.

Miért fogyasszuk?
Magas fehérjetartalma és ala-

csony zsírtartalma miatt az egész 
családnak ajánlott a pulykahús fo-
gyasztása. A pulykahúsban található 
fehérje nem okoz allergiát, így szinte 
bárki fogyaszthatja. Mivel kevés telí-
tett zsírsavat tartalmaz, könnyebben 
emészthető, sütés, főzés, pácolás so-
rán nagymértékben megmaradnak 
benne a tápanyagok. Magas Omega-
3-tartalma elősegíti a megfelelő szív-
működést, az alacsony vérnyomást, 
az érrendszer egészséges működését.

Pulykahússal a rák ellen
A pulykahúsfogyasztásnak fon-

tos szerepe van a rákos megbetegedé-
sek megelőzésében is, tekintve, hogy 
az értékes aminosavak hozzájárulnak 
az immunrendszer megerősítéséhez, 
s azon belül olyan sejtek termelődé-
séhez, amelyek elpusztítják a rákos 
sejteket. Tartalmaz még szelént, 

mely antioxidánsnak szintén fontos 
szerepe van a rákmegelőzésben. 

Vitaminokban gazdag
A pulykahúsnak magas a B2-, 

B3- és B6-vitamin-tartalma. A 
B-vitaminok fontos energiater-
melők, a B3-vitamin nélkülözhe-
tetlen a koleszterin szinten tartá-
sához, az idegrendszer egészséges 
működéséhez, a B2-vitamin fon-
tos a sejtlégzéshez, a bőr, köröm 
és haj egészségéhez, a vérképzés-
hez, a hormonrendszer egészséges 

működéséhez, a B6-vitamin pedig 
nélkülözhetetlen az enzimműkö-
déshez. Különleges proteintartal-
ma biztosítja a férfiak optimális 
tesztoszteronszintjét. A pulykahús 
fogyasztása tehát ajánlott azon fér-
fiak számára is, akik szexuális zava-
rokkal küszködnek. 

A már említett aminosav-
tarta lom (amelyet csak a puly-
kahús tartalmaz) fontos szerepet 
játszhat az álmatlanság leküzdé-
sében, a nyugodt, pihentető alvás 
elérésében. A krónikus álmatlan-

ságot egyébként is olyan készít-
ményekkel kezelik, amelyek alap-
anyagai megtalálhatók a pulyka-
húsban is. A magas szerotonin, 
azaz „bol dog sághormon”-szint 
hozzájárul a jobb életminőség 
érzéséhez. 

A gyermekek fejlődéséért
A fejlődő szervezet számára, va-

lamint az immunrendszer megfe-
lelő működéséhez nélkülözhetet-
len a pulykahús fogyasztása. Vas-, 
réz- és cinktartalma viszonylag 
magas, ez utóbbi elengedhetetlen 
a gyermekek fejlődéséhez: 100 g 
nyers pulykahús 1,7 milligramm 
cinket tartalmaz. Mivel könnyen 
emészthető, kiskorú gyermekek-
nek is ajánlott. 

Hasznos tudnivalók
A pulykahús bármilyen alapve-

tő diéta része lehet. Fontos tudni 
azonban, hogy purintartalma miatt 
(kétgyűrűs heterociklusos vegyü-
let) fogyasztása kevésbé ajánlott a 
köszvényben szenvedőknek (ahogy 
minden olyan termék, mely állati 
eredetű proteint tartalmaz). Nyo-
mokban oxalátot is tartalmaz, a 
veseköves betegek tehát csak mér-
tékkel fogyaszthatják. 

Jó tudni, hogy a pulyka zsiradé-
ka annak bőrében található, a söté-
tebb színű pulykahús zsírtartalma 
nagyobb, mint a világosabb színűé.

Hangsúlyozzuk, hogy a Peneş 
Curcanul üzleteiben forgalmazott 
pulykahús nem tartalmaz hozzá-
adott hormonokat vagy antibioti-
kumot. (x)

Alig mutatkozott be a Genfi Au-
tószalonon a nagy várakozást és 
érdeklődést kiváltó Dacia Lodgy, 
máris közölték: a közeljövőben 
a hazai piacon is megvásárol-
ható lesz, és máris elfogadják a 
vásárlói előjegyzéseket. Csík-
szeredában a Mida Kft. fogadja 
az előjegyzéseket, legkorábban 
júniusi leszállítással.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Tudni lehetett eddig arról 
is, hogy a hazai piacon 
júniusban fog megjelen-

ni a marokkói Tangerben össze-
szerelt Dacia Lodgy. Az előjegy-
zéseket viszont a forgalmazók 
máris elfogadják. A csíkszeredai 
Mida Kft. – amely Hargita és 
Kovászna megyében forgal-
mazza a Dacia személygépko-
csikat – ügyvezetője, Crăciun 
Daniel mérnök arról tájékozta-
tott, hogy náluk bármelyik nap 
jelentkezhetnek a potenciális 
vásárlók. Ezt követően majd az 

előjegyzés sorrendjében kerül-
het sor a Dacia Lodgy tényleges 
leszállítására, még június hónap 
folyamán. Az új gépkocsi alap-
ára 9500 euró, áfástól.

A nyugati piacokon viszont a 
Lodgyt drágábban, 9900 euróért 
árusítják, a fullextrás felszereltségű 
autó ára pedig 14 700 euró. Ami a 
motorizálást illeti: három variáns-

ban fogják forgalmazni, két ben-
zinmotoros és egy dízelüzemű, 
85–110 lóerős motorral. A Lodgy 
lesz az első olyan modell, amelyet 
felszerelnek többek között parko-

lási szenzorral, multimédia-rend-
szerrel stb., 300 euró ellenében 
pedig navigációs rendszerrel is 
rendelhető. Ez utóbbit igen elő-
nyös áron kínálják, ugyanis az 
Európában gyártott személygép-
kocsik esetében ez a tétel legalább 
1000 eurós pluszt jelent.

A Dacia Lodgy a roncsprog-
ram keretében is megvásárolható 
lesz. Amint azt már hírül adtuk, a 
Környezetvédelmi Alap költség-
vetését a kormány keddi ülésén 
jóváhagyták. Az arra vonatkozó 
kormányhatározatnak a Hivata-
los Közlönyben való megjelen-
tetését követően kerülhet sor a 
kiselejtezett autók átvételére jo-
gosult cégek, valamint a gyártó és 
a forgalmazó validálására, ezután 
pedig ténylegesen megkezdődhet 
a kiselejtezett személygépkocsik 
átvétele. Mindebből az követ-
keztethető ki, hogy a roncsprog-
ram gyakorlatba ültetése legjobb 
esetben e hónap végén, vagy leg-
később április első hetében meg-
kezdődhet. 

Peneş CurCAnuL 

Új szaküzlet Csíkszeredában
MárCius 15. 

A megemlékezésre 
készülnek

A Genfi Autószalonon bemutatott Dacia Lodgy. A legolcsóbb változat 9500, a csúcsfelszereltségű 14 700 euróba kerül

Csíkszeredában a már ismert 
helyszíneken idén március 15-
én is emlékeznek az 1848–49-
es forradalmi eseményekre, a 
hősként tisztelt márciusi ifjak-
ra. A megemlékező ünnepségek 
sorát színesítik a város oktatá-
si és kulturális intézményeinek 
rendezvényei is.

HN-információ

Két programmal is várja 
az érdeklődőket Hargita 
Megye Tanácsa, az Erdé-

lyi Fotográfia Múzeumért Egye-
sület, a Hargita Megyei Kulturális 
Központ, valamint Hargita Me-
gye Tanácsának Műemlékvédelmi 
Közszolgálata az 1848-as meg-
emlékezés alkalmából. Március 
13-án, kedden 18 órától Pál-Antal 
Sándor tart előadást A székelység 
és az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc címmel, a Hargita 
Megyei Kulturális Központ Pince-
klubjában. Március 14-én, szerdán 
17 órától az 1848-as emlékest ke-
retében fotókiállítás nyílik a Me-
gyeháza Galériában Molnár Attila 
magángyűjteményéből. A kiál-
lítást megnyitja Ványolós István 
történelemtanár és Molnár Attila, 
az Erdélyi Fotográfia Múzeumért 
Egyesület vezetője. A rendezvé-
nyen a Hargita Megyei Nevelési 
Tanácsadó és Erőforrás Központ 
rajzpályázatának eredményeit is 
kihirdetik, illetve megtekinthetők 
a korabeli Hadi Lapok Csíkszere-

da Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala jóvoltából.

A megemlékező ünnepségek 
sorát színesítik a város oktatási 
intézményeinek rendezvényei is: 
hagyományosan iskolanapokat 
tartanak a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában és a Nagy István 
Zene- és Képzőművészeti Szakkö-
zépiskolában is. 

Csíkszeredában a már ismert 
helyszíneken – a Petőfi Sándor- 
és a Nicolae Bălcescu-szobroknál 
a Vár téren, valamint a Gál Sán-
dor-szobornál a Gál Sándor téren 
– emlékeznek az 1848–49-es ese-
ményekre, a hősként tisztelt már-
ciusi ifjakra. 
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Bárokra, éttermekre is kiterjeszthetik a dohányzási tilalmat 

Nem örülnének neki, 
de számítanak rá

Fotókiállítás nyílt a népiskolás diákok munkáiBól

A tehetség ajándék, 
amit ápolni kell

a közintézmények után a ven-
déglátó-ipari létesítményekben 
is betiltaná a dohányzást az 
egészségügyi minisztérium, mi-
után napvilágot látott egy újabb 
jelentés a romániai lakosság 
dohányzási szokásairól, és en-
nek eredménye a szakemberek 
szerint aggasztó. Egyelőre a do-
hányzási tilalom kiterjesztése 
még csak beszélgetések témá-
ja a minisztériumban, konkré-
tumok ez ügyben nincsenek. a 
tárca ugyanakkor a vendéglátó-
sok tiltakozásával is számol.

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

Aromániai felnőtt lakosság 
dohányzási szokásairól 
szó ló legújabb tanulmány 

szerint a lakosság mintegy harma-
da kénytelen elszenvedni a kör-
nyezetében lévők dohányfüstjét. 
A legtöbben az éttermekben, bá-
rokban és más szórakozóhelyeken 
vannak kitéve a passzív dohányzás 
ártalmainak. 

– Jelen pillanatban Romániá-
ban a törvény a közintézmények-
ben való dohányzást tiltja. Az 
előírás szigorításának szándéka 
az egészségügyi minisztériumban 
már korábban is felmerült, ám 
most, a friss tanulmány adatainak 
tükrében, újra napirenden szere-
pel – mondta el megkeresésünkre 
Kinizsi Zoltán, Ritli László tárca-
vezető sajtótanácsosa.

Egyelőre csak 
beszélgetnek róla
– Túl korai lenne még arról be-

szélni, hogy a szigorított feltételek 
mellett milyen helyeken lesz majd 
tilos a dohányzás, ez a jogszabály 
ugyanis még csak beszélgetések 
szintjén létezik – nyilatkozta a 
Hargita Népének Kinizsi Zoltán. 
Elvileg az Európai Unió dohány-
zásra vonatkozó direktívájának 
előírásait tartalmazná majd az új 
törvény, ez pedig azt jelentené, 
hogy – akárcsak Magyarországon 
– nálunk is tilos volna dohányoz-
ni a vendéglátó-ipari egységekben 

és közterületeken (parkokban, 
buszmegállókban stb.). Egyesek 
még radikálisabb álláspontot fo-
galmaztak meg: betiltanák a do-
hányzást a személygépkocsiban és 
a magánlakásokban is. 

– Ha engem kérdez, ez semmi-
képp sem lehetséges, mert itt már 
az emberek személyiségi jogait 
korlátoznánk – mondta Kinizsi. 

„teljesen odavágna”
Így fogalmazott az egyik 

csík szeredai kávézó tulajdonosa, 
amikor azt kérdeztük tőle, mit 
szólna, ha betiltanák a dohányzást 
a szórakozóhelyeken. Végigmuta-
tott a helyiségben lévő asztalokon: 
mindegyiken hamutartó volt, és 
mindegyik asztal mellett cigaret-
tázott valaki. 

– Ha majd nem szívhatom itt 
el a cigarettát a kávé mellé, akkor 
otthon kávézom – kapcsolódott 
be a beszélgetésbe egy vendég.

Csíkszeredában működik olyan 
vendéglő, ahol immár öt éve – tu-
lajdonképpen amióta a ven déglő 
létezik – nem lehet a termekben ci-
garettázni, csak az előcsarnokban. 
A helyiség működtetője azt mond-
ta, emiatt már több rendezvényt 
elveszített, volt, aki konkrétan 
megmondta, hogy azért nem tart-
ja ott a lakodalmát, mert – bár ő 
maga nem dohányos – a vendégeit 
nem akarja kitenni annak, hogy ki 
kelljen menjenek a teremből, ha rá 
akarnak gyújtani. Ennek ellenére 
a tulajdonos kitartott álláspontja 
mellett, cigarettázni továbbra sem 
lehet a termekben, és állítása sze-
rint ezt ma már inkább előnyként 
említik a vendégei, mintsem nega-
tívumként. 

Más a helyzet viszont az ugyan-
csak általa működtetett klubhelyi-
séggel. Azt mondja, az esténként 
ide járó szórakozni vágyók körül-
belül fele dohányos, emiatt úgy 
alakították ki a helyiséget, hogy 
erős elszívókkal füstmentesítik a 
levegőt.

– Nagyon negatívan érintene, 
ha betiltanák a szórakozóhelyeken 
való dohányzást. A dohányosok, 

amikor szórakoznak, alkoholt fo-
gyasztanak, rá is akarnak gyújtani, 
ha ezt nem tehetik meg, inkább be 
sem jönnek – mondta a klub tulaj-
donosa, aki egyébként arról is be-
szélt, hogy mióta Magyarországon 
megszigorították a dohányzási 
törvényt, számít arra, hogy ezt ná-
lunk is előbb-utóbb megteszik. 

az arany középút volna jó
– Magyarországon már meg-

találták a módját, hogyan lehet 
kijátszani a szigorú jogszabályt 
– jelezte Kinizsi Zoltán. Megje-
lentek ugyanis az úgynevezett kö-
zösségi dohányzóhelyek, amelyek 
magánlakásokban működnek, így 
rájuk nem érvényes a vendéglátó-
ipari egységekre vonatkozó tila-
lom. Alkoholt és élelmet nem áru-
sítanak, hanem mondjuk gyorsfu-
tártól megrendelik, az árát pedig 
nem kérik helyben a kliensektől, 
bár természetesen megvan a mód-
ja annak, hogy mindenki a saját 
fogyasztását kifizesse vagy már 
érkezése előtt, vagy távozása után. 
– Az volna az ideális, ha sikerülne 
egy középutat találni, mert be kell 
látni, hogy a dohányzásra vonat-
kozó statisztikai adatok valóban 
aggasztóak. A középút megtalá-
lása érdekében valószínű, hogy 
széles körű konzultációra kerül 
majd sor az érintett társadalmi 
rétegek képviselőivel – mondta a 
miniszter sajtótanácsosa. Megje-
gyezte, a vendéglátó-ipari egysé-
gek működtetőinek vehemens el-
lenállásával is számol a szaktárca, 
és természetesen azt is figyelembe 
veszik a szigorítások bevezetése 
előtt, hogy az érintett vendéglátó-
sok bevételkiesése milyen kihatás-
sal lesz az államkasszára.  

A mostani előírásokat
sem tartják be
Mint említettük, Románi-

ában jelen pillanatban a közin-
tézményekben való dohányzást 
tiltja a törvény, ám ezt a tilalmat 
is sokan megszegik. A miniszté-
rium felmérésben részt vevő sze-
mélyek 20 százaléka jelezte, hogy 
kormányzati intézményekben 
dohányzókkal találkozott, 10 
százalékuk egészségügyi intézmé-
nyekben, 25 százalékuk iskolák-
ban és 47 százalékuk egyeteme-
ken látott dohányzó embereket.  
Kinizsi Zoltántól megkérdez-
tük, mit tudnak tenni annak 
érdekében, hogy a cigarettázási 
tilalomra vonatkozó törvényeket 
ne csak meghozzák, hanem be is 
tartassák?

– Való igaz, hogy jelenleg so-
kan megszegik az érvényes előírá-
sokat, de az egészségügyi minisz-
térium, mint olyan, nem ellenőriz-
heti, hogy ezeket az intézkedéseket 
betartják-e. Ez minden esetben az 
illetékes hatóságok dolga – fogal-
mazott a sajtótanácsos.

A lakosság harmada van kitéve a passzív dohányzás ártalmainak. Füstölgők 

Tárlat fiatal fotósok munkáiból. Dinamikus fejlődés fotó: balázs árpád

hirDETés

A Hargita Megyei Művészeti 
Népiskola fotóművészeti tan-
folyamának kiállítása nyílt meg 
tegnap este népes közönség 
előtt a csíkszeredai Nagy Ist-
ván Művészeti Szakközépisko-
la aulájában. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

„Hetedik alkalommal 
rendeztük meg az 
első és másodéves, 

fotózást tanuló diákok munká-
iból összeállított tárlatot. Az 
elsőévesek mozgás, csendélet, 
néprajz, valamint tájkép kategó-
riákban készítettek fényképeket, 
míg a másodévesek a riportfotó, 
duplaportré, ellenfény, esti fotó és 
a víz tematikák közül választhat-
tak. A kiállítást nemcsak elméleti 
oktatás, hanem nagyon sok terep-
munka is megelőzte, diákjaink 
számos helyszínen, rendezvényen 
jelen vannak, és megörökítik azok 

mozzanatait. Ilyen például hús-
vétkor a gyimesi tojásfestés, vagy 
éppen a nemrég lejárt farsangte-
metés” – számolt be lapunknak 
Szabó Attila, a fotótanfolyam 
szakoktatója. „Ez egy dinamiku-
san fejlődő tanfolyam, amelynek 
tematikáit folyamatosan bővít-
jük, a képeket terepen készítjük, 
kiértékeljük, így áll össze féléven-
te a kiállítás anyaga” – tette hozzá 
a szakoktató. 

Számos érdeklődő keresi fel 
a Művészeti Népiskola tanfo-
lyamait, mivel ez nem egy zárt 
tantermű oktatás – hangzott el 
a megnyitón.  „Diákjaink időt és 
energiát nem sajnálva teremtenek 
szebbnél szebb dolgokat. A tehet-
ség isteni ajándék, amit hagyni 
kell kibontakozni, és ápolni kell. 
Mi egy olyan intézmény vagyunk, 
amely teret biztosít erre – emelte 
ki tárlatnyitó beszédében Péter 
Csaba, a Hargita Megyei Művé-
szeti Népiskola igazgatója. 
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„GyerGyószentmiklóst felírtuk a turisztikai térképre”

Sikere volt a medvés standnak

TekerőpaTaki rMDSZ 

Tisztújítás, fiatalítás

Kimenő lesz Alfaluban

Figyelemfelkeltőnek bizonyult a kitömött medve Budapesten. Eddig nyolcvanan jelezték, érdekli őket a medveszafari fotó: jánossy alíz

a huszonhat éves Gyulai arthur 
váltotta molnár Jánost a teke-
rőpataki rMDSZ elnöki széké-
ben. molnár, aki a szervezet 
egyik alapítója, a továbbiakban 
tanácsadói szerepet, illetve vá-
lasztmányi tagságot vállal.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

„Lehetőséget kaptam a fa-
lutól és a választmány-
tól, hogy előmozdít-

sam a tekerőpataki közösség sorsát 
gazdasági, politikai, kulturális té-
ren. Együttműködésre törekszem 
a gazdákkal, a civilszervezetekkel, 
az intézményekkel, a fiatalsággal 
és mindenkivel, akinek elkép-

zelései vannak és aki tenni akar 
a faluért” – fogalmazott Gyulai 
Arthur, a tekerőpataki RMDSZ 
kedden megválasztott elnöke. 
Elődje, Molnár János, a szervezet 
egyik alapítója, kisebb megszakítá-
sokkal az elmúlt 22 évben töltötte 
be az elnöki tisztséget. Elmondta, 
már egy ideje hangoztatja, hogy 
fiatalításra lenne szükség a szer-
vezetben és örvend, hogy átad-
hatta a stafétát, de továbbra is se-
gíteni akarja közösségét, ezért is 
vállalta a választmányi tagságot 
Bernád Emillel, Bencze Bélával 
és Molnár Leventével együtt. A 
szervezet megerősítését tartja 
fontosnak, hisz tíz éve 600 fizető 
tagja volt a tekerőpataki szerve-

zetnek, jelenleg pedig a két te-
kerőpataki tanácsos biztosítja a 
helyi büdzsét.

A keddi ülésen – amelynek 
végére megérkezett Egyed Jó-
zsef községi polgármester is – je-
len volt Bende Sándor területi 
RMDSZ-elnök is. A gyergyói 
elöljáró lapunknak elmondta: 
örvend a tekerőpataki generáció-
váltásnak, ugyanakkor annak is, 
hogy a korábbi elnök nem vonult 
vissza, segíti utódját. 

A tekerőpataki RMDSZ-
ülésen a fő cél is megfogalmazó-
dott: a helyhatósági választáso-
kon sikerrel szerepelni, akár azt is 
elérni, hogy tekerőpataki legyen a 
község alpolgármestere.

Siker koronázta a Gyergyó szent
miklósért Turisztikai egyesület 
részvételét a múlt hét végén a 
Hungexpón. a medvés stand 
figyelemfelkeltőnek bizonyult, 
és ezt már a visszajelzések is 
igazolják – számolt be Mezei 
János polgármester és Tatár 
attila, a turisztikai iroda ve-
zetője. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Gyerg yószentmiklós 
felírta magát a tu-
risztikai térképre” – 

összegezte elégedetten Mezei Já-
nos polgármester a múlt hét végi 

Hungexpón szerzett tapasztala-
tait. Mint részletezte, szerencsés 
döntés volt, hogy a két lábon álló 
kitömött medvét választották fi-
gyelemfelkeltő szimbólumnak, 
ugyanis a vásár idején tömeg állt 
a standjuk előtt. Az érdeklődést 
az is jelzi, hogy a kimondottan a 
Hungexpó-kiállításra nyomtatott 
2000 szórólap mind elkelt, szá-
mos rádió- és tévécsatorna, illetve 
ismert személyiségek is érdeklőd-
tek a gyergyószentmiklósi turisz-
tikai kínálat iránt. Amióta a vá-
sárról hazatért a küldöttség, már 
165 elektronikus levél érkezett, 
amelyben nyolcvanan kimondot-
tan a medveszafari felől érdeklőd-

tek. A medveszafari ugyanis azt 
az élményt kínálja a turistáknak, 
hogy a medvét megfigyelhetik 
természetes élőhelyén. 

Tatár Attila, a turisztikai iro-
da vezetője elmondta, a látvá-
nyos standnál szalonnával, ke-
nyérrel és áfonyapálinkával kí-
nálták az érdeklődőket, akik 
több sége elismerően nyilatkozott 
a Gyer gyószentmiklós, Erdély 
kalandfővárosa-brandről. 

A turisztikai iroda március 
14–16. között a Romexpón tar-
tott nemzetközi turisztikai vásá-
ron is részt vesz, ahol háromnyel-
vű szórólapon kínálják a gyergyói 
látnivalókat és kalandokat.

autóbuszJáratot kérnek a marosfalviak

A megoldásra várni kell

B. K.

AKimenő Összművészeti 
Diák fesztivál nevet viseli 
idéntől az Antropocentrum 

Egyesület szervezésében Faludy-
fesztként nevet szerzett találkozó. 
A nemzetközi összművészeti fesz-
tivál időpontja április 12–15., és 
magában foglal Áprily-, Örkény-, 
Karinthy- és Faludy-napot is – tud-
tuk meg Bonczidai Évától és Farkas 
Wellmann Endrétől. A kezdeménye-
ző-szervezők nyilatkoztak a fesztivál 
névváltoztatásának okáról is: nem 
szeretnék a rendezvényt kisajátítani 
egyetlen személyiségnek, a magyar 
irodalom nagyjainak helyük van a 
fesztiválprogramban, másrészt pe-
dig azt tapasztalták, hogy bizonyos 
Faludy-ellenes hangok miatt több 
fiatalt eltiltottak szüleik a fesztivál-
tól. „Úgy döntöttünk, a célközönség 
szenvedése árán nem ragaszkodunk 
foggal-körömmel a névhez” – fogal-
mazott Farkas Wellmann Endre. A 

román és a magyar kormány, a me-
gyei tanács, az alfalvi önkormányzat 
és a tanfelügyelőség támogatását 
is élvező Kimenő Összművészeti 
Diákfesztivál minden programja 
ingyenes, nívós műsorok lesznek 
minden délután 15 órától a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban, amely-
re a környékbeli pedagógusokat és 
diákságot is várják. Ugyanakkor 
számos alkotói pályázatot írtak ki, 
műhelyekben való részvételre adnak 
lehetőséget a diákoknak.

Új honlapja van a fesztiválnak: a 
kimeno.antropocentrum.ro, amely 
részletes információkat nyújt a ren-
dezvényről. A szervezők elmond-
ták, szintén a honlapon található 
meg az Antropocentrum Egyesület 
bankszámlaszáma, erre várják a tá-
mogatásokat, hisz a cél az, hogy a 
magyar diákság számára szervezett 
összművészeti fesztivál programjai 
ingyenesek legyenek és maradjanak 
az elkövetkező években is. 

Bonczidai Éva és Farkas Wellmann Endre, a fesztivál szervezői

Olvasói levélben kérte a Hargita 
Népe segítségét egy marosfalvi 
lakos egy korábban jól működő 
autóbuszjárat ügyében. a meg-
szüntetett járat ugyanis 5060, 
többnyire bérletes utazónak 
biztosította, hogy időben haza-
juthasson. Újraindítása kapcsán 
a Bálint Trans szállítási vállalko-
zás illetékesét, Vajda Józsefet 
kérdeztük a lehetőségekről.

J. A. 

„Volt egy 15.10-kor in-
duló járat a gyer gyó-
szentmiklósi futballpá-

lyától, de ezt a szállító cég már nem 
üzemelteti, arra hivatkozva, hogy a 
járatot nem tüntették fel a tender-
füzetben, amikor a versenytárgyalás 
volt” – panaszolta olvasónk, jelezve:  
a Gyergyószentmiklós–Marosfalva 
járat hiánya 50-60 személyt – 
diákokat és különböző cégeknél 
dolgozó alkalmazottakat – érint 
Alfaluból, Csomfalváról, Újfa-
luból és az Újfaluhoz tartozó 
Marosfalváról. Ez a járat január 
végéig, amíg a Panoráma Tours 
működtette, az egyik legkedvel-
tebb volt, ugyanis a legtávolabb 

lakó marosfalviak is hazaértek 
vele délután fél négyre. „Azóta 
van gond, amióta a Bálint Trans 
vette át a járatot” – részletezte az 
olvasó, aki szerint az állomásról 
15 óra 20 perckor indított járat az 
utasait a városközpontból három-
negyed négykor veszi fel, és negyed 
ötre, majdnem egyórás késéssel ér 
Marosfalvára. „Mi az eljárás, mit 
kell tennünk, hogy újra a régi idő-
pontban induljon a járat?” – tette 
fel a kérdést a panaszos. 

Vajda József, a Bálint Trans 
szállítási vállalkozás gyergyói kép-
viselője a Hargita Népe kérdésére 
azt mondta: „A mi célunk is az 
elégedett utas, és hogy az autó-
buszaink ne tegyék meg az utat 
üresen”. Mint részletezte, az ön-
kormányzatok kell kérjék a megyei 
tanács szállítással foglalkozó osz-
tályán a járat újraindítását, mert 
ők az illetékesek a módosítások 
eszközlésében. Egyébként – mint 
megjegyezte – kérvényezett a cég 
is módosításokat a járatok indítá-
sában, ugyanis a régi menetrend 
szerint összeállított program sze-
rintük sem felel meg az utasok igé-
nyeinek.





A zeteváraljai víztározó építése 
miatt földterületeik nélkül ma-
radt családok kárpótlása máig is 
megoldatlan ügy. A 180 hektárnyi 
területre az egykori tulajdonosok 
az elmúlt tíz évben mintegy 176 
dossziét állítottak össze és ad-
tak le a zetelaki polgármesteri 
hivatalnál. Az aktacsomók rég 
Bukarestben kellene legyenek, 
de mind ott rekedtek a község-
házán. A hivatal kifogása: hiá-
nyosak a dossziék, és szakember 
sincs, aki foglalkozzon az üggyel. 
A zetelaki tanácsosok Ladányi 
László prefektus segítségét kér-
ték, aki reméli, ebben a hónap-
ban végre előremozdul a régóta 
stagnáló hivatali ügyintézés.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az elmúlt években több 
zetelaki tanácsos is nyíltan 
hangoztatta, községükben 

megállt az élet, s hogy a hivatali ügy-
intézés felér egy lehetetlen küldetés-
sel. Tény, hogy a visszaszolgáltatások 
és a birtoklevelek kiosztása terén 
Zetelaka a sereghajtók között van 
a megyében, a kárpótlási folyamat 
pedig jó ideje stagnál. „Nincs ember, 
nincs ember!” – mondják a hivatal-
ban, ami igaz, a hivatal szakemberei 
sorra adták be felmondásukat.

– Van olyan dosszié is, amely tíz 
éve rostokol a hivatalban, mert ott 
egyszerűen nem foglalkoztak vele – 
mondja Kozma Lajos tanácsos, aki-
től megtudjuk, hogy időközben 179 
aktacsomag gyűlt fel, és mind „ott 
vannak egy rakásban”.

A tanácsos elárulta, hogy idő-
közben a törvények is változtak, 
így amit a kárpótlási igényeknél ko-
rábban elfogadtak igazolásként, az 
ma már nem elegendő, ami pedig 
szükséges, azt nem lehet beszerezni. 
Példának a dossziék összeállításánál 
igényelt birtokleveleket említi, ezek 
kiosztásában azonban a község igen-
csak el van maradva.

Kozma Lajos szerint a hivatalnak 
akkor kellett volna lépnie, amikor 
még nem volt ennyi követelmény. A 
helyzetet súlyosbítja, hogy a katasz-

teri osztályon dolgozó szakember 
korábban felmondott, s az ügy előre-
mozdítása érdekében a hivatal most 
annyit tett, hogy megkérte a távozó 
topográfust, három hónapra jöjjön 
vissza, és segítsen be a munkába.

A zetelaki önkormányzat ré-
széről Karsai Attila alpolgármester 
nyilatkozott lapunknak, akinek 
ugyan nem tartozik hatáskörébe a 
kárpótlási iratcsomók ügyintézése, 
de magánemberként, mint kárpót-
lásra jogosult, közvetlenül érintett 
az ügyben: édesapjának 1,62 ár telke 
van a víz alatt.

– Annyiban vettem részt a dosz-
sziék összeállításában, hogy egy 
jogásszal átnéztük ezeket, és meg-
állapítottuk, a román állam olyan 
feltételeket szab, amelyeket nem 
lehet teljesíteni – tájékoztatott az 
alpolgármester. A feltételek között 
szerepel a tisztázott tulajdonjog, a 
telekkönyvezett birtok, ugyanakkor 
a község teljes területének felméré-
se is szükséges, ahhoz, hogy tudni 
lehessen, van-e a településnek olyan 
birtoka, földterülete, amellyel kár-
pótolni lehetne az igénylőt.

– Jómagam és családom is 
érintett ebben, ezért is követtem 
figyelemmel az ügyet. Próbáltunk 
lépéseket tenni, s bár az ügyintézést 
átruházták a községre, az igazság az, 
hogy az önkormányzat is tehetetlen 
– fogalmazott Karsai Attila.

Megmozdul az állóvíz?
Amíg a polgármesteri hivatalnak 

nem lesznek ezekre a tevékenységek-

re megfelelő alkalmazottjai, addig 
igen nehéz lesz. A szakembereket ők 
kell megkeressék, ezért van telepü-
lésvezetés, ezért van polgármesteri 
hivatal – vélekedik Ladányi Lász-
ló Hargita megyei prefektus, aki a 
zetelaki tanácsosok kérésére nemrég 
egyeztetett a községi vezetőkkel.

A kormánymegbízott hozzáfűz-
te, az általa vezetett intézmény nem 
készítheti el a zetelakiak dossziéit, 
egyrészt mert a törvény nem ad erre 
lehetőséget, másrészt pedig nem is 
lenne rá munkaerő-kapacitása.

– Sajnálatos tény, hogy a hivatal-
ból sok alkalmazott távozott. Talán 
az anyagiak miatt, talán mert nem 
lehet együtt dolgozni a polgármes-
terrel, az okokat nem szeretném 
vitatni, mert nem az én tisztem – 
fogalmazott a prefektus. Ladányi 
László egyetértett azzal, hogy a 
dokumentumok összeállítása, az ez-
zel kapcsolatos folyamat hosszas és 
nehézkes, ugyanakkor nem nézi jó 
szemmel, hogy a „nincs megfelelő 
szakemberünk”-féle kifogásokkal 
halogatják az emberek jogos igényei-
nek, követeléseinek intézését. A pre-
fektus elárulta még, hogy a zetelaki 
hivatal vezetőivel tartott megbeszé-
lésen munkaprogramot állítottak 
össze, kitűzték a szükséges lépéseket, 
a prefektusi hivatal részéről pedig 
szakmai segítséget is felajánlott. Így 
meri remélni, utolsó egyezségük ér-
telmében a község önkormányzata 
még ebben a hónapban megteszi a 
szükséges lépéseket az ügy előremoz-
dítása érdekében.

ebben a hónapban előmozdulhat az ügy

Zetelakán „pihennek” 
a kárpótlási dossziék
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> Udvarhelyszéken felkészültek a 
jelöltek. Tegnap ülésezett a Junior Köz-
pont konferenciatermében az RMDSZ 
Udvarhelyszéki Önkormányzati Tanácsa 
(UÖT). A kora délutáni tanácskozá-
son Sándor Kálmán, az UÖT ügyveze-
tő elnöke elárulta, hogy első napirendi 
pontként a közelgő önkormányzati vá-
lasztásokra való előkészületekről volt 
szó, ismertették a Szövetségi Képviselők 
Tanácsának határozatát a jelölési felté-
teleket, eljárásokat, ütemterveket illető-
en. Egyúttal ismertették a kampánnyal 
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat is. 
Bár a jelölési procedúra első hallásra igen 

bonyolultnak tűnik, Sándor Kálmán el-
mondta, ezekkel a lépésekkel minél szé-
lesebb körben szeretnék ismertté tenni 
a módszert, mindenkinek megadva a 
lehetőséget, hogy az RMDSZ színeiben 
megméretkezhessen. Az ügyvezető el-
nök hangsúlyozta, a szövetség helyi szer-
vezetei bizonyos szintű autonómiával 
rendelkeznek, így ők dönthetik el, hogy 
hol, milyen formában szervezik meg a 
jelöltállítási eljárásokat, illetve a listák 
rangsorolását.

Sófalvi László, az UÖT elnöke szerint 
az RMDSZ jelenlegi polgármesterei, ta-
nácsosai fel vannak készülve a megméret-

tetésre, minden településen komoly meg-
valósítások vannak, így jó eséllyel pályáz-
nak egy újabb mandátumra. Ugyanakkor 
ott, ahol a legutóbbi szavazáson a szö-
vetség jelöltjeinek megmérettetése nem 
volt egyértelműen sikeres, megvannak a 
megfelelő jelöltek, akik eséllyel tudják az 
RMDSZ képviseleti arányát javítani.

Az ülésen bemutatták az RMDSZ 
családpolitikai programját, ennek lénye-
ge, hogy az önkormányzatok rendkívül 
sokat tehetnek a családbarát környezet 
megteremtéséért, a kulturális progra-
moktól a gyermekvállalást ösztönző ked-
vezményekig.hí
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Állóvíz a tározóban. És a hivatalban is fotó: balázs attila

udvarhely

Körkép

Székelyföldi tudományosság – 
Székely tudósok címmel szer-
vez március 15-én és 16-án tu-
dománytörténeti konferenciát 
Székelyudvarhely Polgármeste-
ri Hivatala. A Vizi E. Szilveszter 
akadémikus, a magyar tudo-
mányos akadémia (mta) volt 
elnöke által fővédnökölt rend-
hagyó esemény célja világgá 
kürtölni: Székelyföldnek is vol-
tak, vannak tudósai szinte min-
den tudományágban, itt is zajlik 
kutatómunka, magas szintű tu-
dományos tevékenység. 

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

Egy időben annyi akadé mi-
kus még nem járt Szé kely -
udvarhelyen, ahány itt lesz 

március 15-én és 16-án a Város-
háza Szent István-termében a Szé-
kelyföldi tudományosság – Székely 
Tudósok címmel tervezett tudo-
mánytörténeti konferencián.

A rendezvény szervezői sze-
rint a résztvevők fő feladata leltárt 
készíteni a székely tudósokról. A 
jeles előadók ugyanakkor terüle-
tenként, tudományáganként igye-
keznek majd összegezni mindazt 
a megszerzett tudást, amelyet 
birtokolunk, illetve nem utolsó-
sorban célként lebeg az is, hogy 
a konferencia révén ösztönzést 
adjanak új kutatásokhoz, feladat-
vállalásokhoz. 

– Nem azt várjuk, hogy a szé-
kelyföldi tudományosságot és a 
székely tudósokat illetően isme-
retlen, újszerű dolgok bukkan-
janak fel a két nap során, hanem 
egyfajta leltárt készítenek a leg-
illetékesebbek, az illető tudomá-
nyok művelői. Ez a célja a rendez-
vénynek, felhívni a figyelmet arra, 
hogy bár az európai kultúrkörök 
kirajzolódását tekintve itt végvi-
déken voltunk és vagyunk, a ren-
dezvény egyfajta bizonyítékként 
szolgálhat: van nálunk tudomá-
nyos élet. Nemcsak itt született, 
majd elszármazott tudósok révén, 
hanem azok által is, akik helyben 
maradtak. A konferenciával egész 

Székelyföld arra emlékeztet, hogy 
van élet a végek táján is – közölte a 
rendezvény kapcsán dr. Hermann 
Gusztáv Mihály történész, egyete-
mi adjunktus, a konferencia mo-
derátora.

Azt is elmondta, a tudományok 
közel minden szegmense képvisel-
ve lesz, így átfogó, szintetizáló ren-
dezvényről beszélhetünk.

– A cél: áttekintést készíteni 
székelyföld nagyjairól. Egy éve 
felkértünk egy szakmai bizottsá-
got: dr. Egyed Ákos történészt, 
akadémikust, dr. Oborni Terézt, 
az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontjának tudományos 
főmunkatársát, dr. Pál Juditot, a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) történelem tanszéke 
egyetemi docensét és dr. Hermann 
Gusztáv Mihályt, és velük több 
ízben is tárgyalva kristályosodott 
ki a konferencia jelenlegi formája 
– közölte a téma kapcsán Farkas 
György, a polgármester kabinet-
vezetője.

Farkas kiemelte: öröm szá-
mukra, hogy vállalta a fővéd-
nökséget Vizi E. Szilveszter aka-
démikus, az MTA volt elnöke, a 
konferencia védnöke pedig dr. 
Sipos Gábor történész, az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület (EME) 
elnöke lesz. 

Székelyudvarhelyi tudománytörténeti 
konferencia 

Leltárba veszik  
székely tudósainkat

hargitanépe

Vizi E. Szilveszter
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Romániai Demokrata Nők
Szövetségének Udvarhely 
Megyei Végrehajtó 
Bizottsága

Jelentés a női szervező munka me-
netéről 1944. december 29-től kez-
dődőleg

1944. december 19-én érkeztem 
Bukarestből Udvarhelyre. 1944. de-
cember 29. Csizér Polixéna megala-
kítja az első 5 tagból álló sejtet. A sejt 
minden héten egyszeri gyűlésre jön 
össze, időközben 12 személyre bővül 
ki. Kezdetben igen laza kapcsolatok 
fűzik a tagokat egymáshoz, eléggé 
fegyelmezetlenek és nem érzik át 
munkájuk fontosságát. Ezek a hát-
rányok minden gyűlés után csök-
kennek. Ma a sejt egy zárt egészet al-
kot. (…) 1945. január 15-én a városi 
moziban megrendezzük az első női 
nagygyűlést sok falu asszonyainak 
jelenlétével. E gyűlés az általános 
női mozgalom beindító lépése volt 
1945. január 22-én a polgári elemek 
bevonásával  – M. N. SZ. női cso-
portjaink egy részéből létrehozzuk 
a Népvédelmi Egyesületet. Eme 
egyesület magvát a sejt képezi. 1945. 
január 28-án rendezi az N. E. első 
teadélutánját, melynek közönsége 
nagy városi és falusi tömegből állott. 
A délután kedvező erkölcsi és anya-
gi sikerrel zárult. 1945. február 5-én 
M.N.SZ. és N. E. /kb. 60-70 taggal/ 
közös gyűlést tart, mely munkater-
vet állít föl: Három napközi otthon 
létesítése és bölcsőde létesítése; Pol-
gári bizottságok felállítása, az élel-
miszer kiosztása, köztisztaság stb. 
ellenőrzésére; A Szabó Károly-féle 
szálloda üzembe helyezése; Heti 
egyszeri politikai oktatás bevezeté-
se; Széles kultúrbizottság felállítása, 
szavaló-, ének- és zenekarok, művelő 
gárda kiépítése.

Székelyudvarhely, 1945. febr. 10.
Bonyháti Józsefné 

Romániai Demokrata Nők 
Szövetségének Udvarhely
Megyei Szervezetétől

Beszámoló 1947. február 20-tól 
március 20-ig való működésünkről

Taglétszámunk 80, ebből párttag 
4. 1947. február 20-tól március 20-ig 
a szokásos heti gyűléseinken kívül 
külön két értekezletet tartottunk, 
amelyeken az összes női egyesület 
elnökei részt vettek a március 8-án 
megrendezendő tárgy ügyében.

Tartottunk e hónapban egy 
mesedélutánt, ahol a gyermekek 
saját maguk vezették le az egész 

programot ügyesen beállított 
gyermekkonferánssal. (…) Részt vet-
tünk azon gyűléseken, amelyeken a 
március 6-iki és a március 15-iki ün-
nepélyeket tárgyalták meg. Mindkét 
ünnepélyen az ünnepség sikeréhez 
hozzájárultunk egy-egy műsorszám-
mal. Március 8-án, Nők Napján az 
összes női egyesületekkel karöltve 
ünnepeltünk gondosan előkészített 
és kitűnően sikerült műsoros estély 
keretében, mely estélyt a Várme-
gyeház nagytermében zsúfolásig 
megtöltött közönség előtt minden 
női egyesület által 1-1 műsorszámot 
adott programmal nyitottunk meg. 
Az estély a legnagyobb demokrati-
kus szellemben folyt le, úgy a román, 
mint a magyar részről a legmagasabb 
körök is képviseltették magukat, a 
legnagyobb elismerésüknek adtak 
kifejezést. (…) Március 15-én a Pe-
tőfi-emlékjegyek eladását kimon-
dottan mi végeztük. Legközelebbi 
munkatervünk: A „Feltámadás” 
című orosz dráma előadásának mun-
kálatai folyamatban vannak. (…)

Anyagi segítséget nem kértünk 
sehonnan és nem is kaptunk. Er-
kölcsi segítséget a kommunista 
párt minden tekintetben meg-
adott a legmesszebbremenő jóin-
dulattal és készséggel. Midőn ezen 
jelentést megteszem, kérném azon 
szíves tudomásulvételét.

Szabadság!
dr. Ferencz Balázsné – titkár

Székelyudvarhelyi Szaktanács 
Női reszortja, No: 828/1947, Az 
Országos Szaktanács Női reszortjá-
nak, Bucureşti

Női reszort jelentése
1946. IX. h. 26-tól 1947. IX. 1-ig

Másfél hónapja, hogy átvettem 
a női reszort vezetését, és habár nem 
kaptam elég utasítást senkitől, hogy 
a jelentést beküldjem, mégis bekül-
döm, hogy a Központi Szaktanács 
női reszortjának egy áttekintést 
nyújtsak az itteni Szaktanács női 
munkájáról.

1946. év szeptember 26-án ala-
kult meg a helyi Szaktanács női re-
szortja, Vas Mária elvtársnő, Maros 
tartományi kiküldött jelenlétében. 
Felelősnek Szőcs Károlynét válasz-
tották meg. Szőcs Károlyné vezetése 
alatt a női reszort egy nagyszabá-
sú bált rendezett almabál címen, 
amelynek a tiszta jövedelmét a Fások 
szakszervezet munkanélküli tagjai-
nak felsegélyezésére fordította.

Azonkívül egy százórás román 
tanfolyamot a női reszort részére, 
amelyen 25 nő jelentkezett és a végén 

csak 10-en végeztek eredményesen.
November hó 15-én Pap Margit 

elvtársnő vette át a női reszort veze-
tőségét. (...) Június hó 1-jén Mihály 
Lujza elvtársnő lett a női reszort 
felelőse. (...) Vezetése alatt a női re-
szort kiutalás útján kapott 50 mé-
ter sárgavásznat, amelyikből a helyi 
szakszervezetek női csoportjának a 
segítségével 5 vándor babakelengyét 
készítettek. Egy kelengye 2 pólya-
párnahuzat, 6 pelenka, 3 ingecske és 
3 köldökfásliból állott. (...)

Július hó 15-én vettem én át a női 
reszort vezetését. A női munkában 
akkor teljesen pangás volt. A gyűlé-
sek hetek óta nem voltak megtartva, 
azaz a női gyűlések. De általában az 
egész szakszervezeti munkában pan-
gás volt, aminek az oka szerintem 
a nyári szezon volt és az, hogy itt a 
Szaktanácsnál nem volt összhang 
a vezetők között a munkájukban. 
Mindenki külön, a maga feje szerint 
végezte az ő munkáját. (...)

Én az itt lévő helyzeten első-
sorban úgy próbáltam változtatni, 
hogy megkértem a Szaktanács többi 
felelőseit, hogy dolgozzunk össze és 
hogy nyújtsunk segítséget egymás 
munkájában. Ezen a téren eddig 
kevés eredményt értem el az elvtár-
sak hibájából, amelyek nem tudom 
megmondani, hogy miért, azt nem 
tartják elsőrendű fontosságúnak. Ez 
a mostani munkakör számomra új, 
szakszervezeti vonalon felszabadulás 
után eddig nem dolgoztam. Magam 
sem tudtam, mihez kezdjek, amikor 
ezt a munkát átvettem, így lassan, 
csak tapogatózva haladok a mun-
kában. (...) A jövőre vonatkozóan 
arra kérem az O.SZ.T. női reszortját, 
hogy lásson el minket konkrét utasí-
tásokkal, hogy ne kelljen tapogatóz-
ni a munkában. Amennyiben ezt a 
körülmények meg fogják engedni, a 
Maguktól kapott utasításokat teljes 
egészében végre is fogom hajtani.

Székelyudvarhely, 1947. szep-
tember hó 3-án 

Női reszort felelős
demeter sándorné

Kedves Elvtársnők, 
Testvérek!
A R.D.N.E. SZ. megalakulása 

hatalmas lendületet adott és szé-
lesen kibővítette országunkban a 
női mozgalom jelentőségét. (...) Az 
1948. február 14-iki egyesítési kon-
ferencia óta országos viszonylatban 
szervezetünk sorozatos fontos ered-
ményeket valósított meg.(...) Az 
országosan elvégzett munkában a 
mi megyénk is kivette részét. 1948. 
március 8-ának, a Nők Nemzet-
közi Napjának megrendezési elő-
készületei alkalmával eljutottunk 
a nők mozgósításán keresztül a 
megye legtávolabbi falvaiba is. A 
városban rendezett nagygyűlésen, 
amely mindvégig lelkes hangula-
tú volt, 900-an vettek részt, míg a 
nagygyűlést követő felvonuláson 
kb. 1200-an tüntettek a békéért 
harcoló nők mellett. A megyében 
tíz helyen tartottunk még nagy-
gyűléseket a többi falvakon, iskolai 
ünnepélyek keretében méltatták a 
nap jelentőségét. Március 8-án ha-
tároztuk el, hogy az Egészségügyi 
Szakszervezet által javasolt men-
tőautó beállítására gyűjtést ren-
dezünk az egész megye területén. 
Ennek a gyűjtésnek, és a megren-
dezett népünnepélynek eredménye, 
hogy a mentőautó szeptember elején 
üzembe lesz helyezve. (...)

Vidékünkön legalább hatvanöt éve zajlik kisebb-nagyobb nőnapi ün-
nepség, sőt hatvannégy éve Székelyudvarhelyen már mintegy 1200 fős 
nőnapi felvonulás is volt – legalábbis ez derül ki a Romániai Demok-
rata Nők Szövetsége Udvarhely Megyei Szervezetének fennmaradt 
dokumentumaiból (az iratcsomókat az Országos Levéltár csíkszeredai 
fiókjánál a 15-ös Fond keretében őrzik). Az iratok nem csupán azért 
érdekesek, mert egyértelműen kiderül belőlük, hogy az udvarhelyszéki 
demokrata nőmozgalom elindítói, irányítói idegenből érkeztek (valószí-
nűleg a többi székelyföldi megye esetében sem volt másként), hanem 
azért is, mert a háború utáni évek társadalmába is bepillantást enged. 
Megtudjuk például, hogy mi tartozott a babakelengyébe, vagy milyen 
lehetett a szakszervezeti élet – amelyből a nők duplán kivették részü-
ket, hiszen a rendes gyűléseken kívül külön női gyűlésekre is jártak...  
Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

A demokrata 
nőmozgalom kezdetei

hargitanépe
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„Siklódot protestáns szentföldnek hívják, mert lakói (1500 lélek) 
igen becsületesek, romlatlanok és vallásosak; elszigeteltségök megvédte az 
elerkölcstelenedés és elfajulástól; itt őserényeink még eredetiségökben találhatók 
fel.” Orbán Balázs ír így A Székelyföld leírása című könyvében Siklódról. A 
Hargita és Maros megye határán, a Sóvidéki-dombság északnyugati sarkában 
fekvő kis falut minden irányból hegyek veszik körül, amelyek nemcsak elzárták 
a külvilágtól, de védelmezték is. Így tudta megőrizni gazdag építészeti hagyo-
mányait, eredeti népviseletét és népszokásait. 

A tengerszint feletti 800 méter magasságban fekvő faluban megmaradtak a 
hagyományos építőanyagokból, hagyományos technikákkal épült régi házak, és 
ezek révén az egységes falukép teszi széppé ezt a települést. A falu mellett emel-
kedik a Siklódi-kő 1025 méter magasan. 

A Dávid váráról szóló mesében olvashattok a bekecsi várról is. Az 1080 
méter magas Bekecs-tetőn egykor vár állott, amely része volt a székelyföldi 
végvárrendszernek. A veszedelem közeledtekor – volt az akár tatár, akár tö-
rök – ezeken a magaslatokon álló várakban kigyulladó lármafák adtak hírt a 
környék lakosságának. Ahogy egyik várból észrevették a szomszédos őrhelyen 
kigyulladó tüzet, azonnal lángot adtak ők is a lármafának, hogy a következő 
őrhely vigyázóinak továbbadhassák azonnal a hírt. A székelység a régmúlt 
időkben, amikor még nemhogy mobiltelefon, de morze-jelek sem voltak, meg-
találta a módját, hogy értesítse a távol lakókat is a közelgő veszedelemről. 

Szintén a Sóvidéki-hegyek között húzódik meg Etéd, Énlaka, Szolokma 
és Atyha. A talán furcsa nevű települések elnevezéséről is legenda született, 
amelyet szintén itt olvashattok. Énlakáról jó tudni, hogy helyén az ókorban egy 
római csapattest táborhelye volt, mellette pedig valószínűleg polgári település is 
létezett: régészeti ásatások során sok feliratos kőre, az egykori települések nyomaira 
bukkantak. Atyha a „nyeregben ülő” falu az Atyhai-nyeregben helyezkedik el 
700-750 méter magasságban. Sajnos az elnéptelenedés fenyegeti ezt a festői 
szépségű helyen található települést. Etédet 1566-ban keltezett írásos emlék 
említi első alkalommal, de arról is van feljegyzés, hogy már 1598-ban iskolája 
volt. Szolokma szintén ősidők óta lakott hely, 1567-ben említik első alkalom-
mal. A Bakó vára nevű helyen előkerült cserépdarabok egykori vár létezését 
bizonyítják.  

Rejtvényfejtőink közül ezen a héten a gyergyóremetei Balázs Boglárkának 
küldjük Kövi Sára Balettka című könyvét. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Benedek Emese Éva, III. osztályos, Gyergyóditró

Erdős Zsófika, II. osztályos, Gyergyóalfalu

Dávid vára

Atyha falu legendája

hargitanépe

Volt egyszer egy székely 
ember, s annak három fia. 
Mind a három legénysor-

ban volt már, meg akartak há-
zasodni. Egy napon azt mondta 
nekik az apjuk: 

– Ez a hely a tiéd fiam! 
A fiú aztán ide egy falut épí-

tett, s ennek a falunak Etéd lett a 
neve. Amikor a nagyobbik fiúnak 
kimérte a helyet, továbbmentek, 
s a középsőnek is kimért akkorát, 
de a mérés után azt mondta:

– Erről még szólók ma! 
A középső fiú is falut épített 

erre a helyre. Ennek a falunak 
Szolokma lett a neve. Hanem míg 
az apa a középső fiúnak méregette 
a helyet, a harmadik nem győzte 
várni míg rákerül a sor, s ingerül-
ten mondta: 

– Nekem azt add! 
– Nem lehet, ott én lakom, ez 

Énlaka.
– Adj hát nekem is apám! – is-

mételte a fiú.
Az apa kimérte a harmadik 

helyet is, s a harmadik fiú is falut 
épített ide. Ennek a falunak Atyha 
lett a neve.

Ferencz Imre

A medve
Nem veszi észre a medve,
hogy az esztendőnek vége!

Nem veszi ő soha észre,
ki bont pezsgőt az új évre.

December van, vagy január?
Nála nem számít a naptár.

Míg a tél hidegét tartja,
vásott talpát nyalja-nyalja!

Évet sem tart soha számon:
évszakkal és boccsal számol.

De a vadásztársaságnál
tudják róla, hányadán áll!

Jól tudja az öreg Erdős,
hogy a medve hány esztendős...

Egy gyönyörű völgy fejében, 
az ég aljáig kapaszkodott 
Atyhánál is magasabban, 

mint kies oáz a rengeteg közepén 
fekszik a falu. Minden oldalról nagy 
gyümölcsöskertek veszik körül, ak-
kora hólyagos cseresznye terem ott, 
mint egy-egy dió. 

Szapora és dolgos nép lakta Sik-
ló dot, mert az a falunak a neve, a 
környéke meg nevezetes, hiszen 
a Városhelyen a rabonbánok korában 
város állott. Tartottak ott a székelyek 
népgyűléseket és hadgyakorlatokat, 
és réges-régen, ha a Firtoson kigyúlt 
a vésztűz, innen adták tovább a ria-
dóztatást a bekecsi várnak.

A falutól északkeletre tornyoso-
dik a Nagykő, Siklód köve, a vidék 
legmagasabb pontja. Szép ellenpárja 
Firtosnak abban is, hogy a tetejéről 
tiszta időben csaknem az egész Er-
délyország látszik.

De tanúja annak is, hogy a Kis-
Küküllőre hajló oldalban, a gyönyö-
rű őserdőben roppant nehéz emberi 
munkával három egymás feletti ta-
vat hoztak létre, hogy csillogó tükre-

ikben vadréce is tanyázzék, és Soktó 
néven megőrizze őket pusztulásuk 
után is az emlékezet.

Siklódon, az ős jelleget megtar-
tott helyen, nemcsak a szívesség és a 
vendégszeretet volt honos, hanem a 
bátorság és a vitézség is. A Disznóskő 
nevű sziklán lennebb, Kibéd felé, 
Istvánvágásán még ma is mutogatják 
a helyet, ahol a roppant erejű hős, 
Hegyi Gergely a vidék királybírója 
a tatárokat leugratta. Hegyi Gergely 
harci méne mindig nyergelve, maga 
meg mindig fegyverben állott. 

Így volt akkor is, amikor nagy-
csapat tatár tört Siklódra. Jajveszé-
kelve menekült, aki csak tehette! 
De a hős Hegyi Gergely a lovára 
pattant. A tatárra rontott, hatal-
mas szablyájával sokat lekaszabolt, 
a többit űzőbe vette, és a szikla élén 
leugratva pusztítá el. A sziklában 
még látszanak a vesztükbe mene-
külő tatárok lovainak lábnyomai. 
Tenyérszéles szablyáját, hatalmas 
kopjazászlóját mint szent ereklyét 
sokáig megőrizték, a forradalom-
ban pusztultak el. 

Nem falu az, itt a protestáns 
szentföldön, amelynek nincs 
vára! 

Siklódon, a Soktótól keletre, 
mintegy ezer lépésnyire egy szép 
alakú szikladomb áll. Dávid várá-
nak hívják. 

Sok fiúgyermekkel megáldott 
ember volt az a Dávid nevű em-
ber. Népes családját, temérdek 
kincseit állandóan veszélyeztették 
a kegyetlenül fosztogató tatárok. 
Felvonult hát cselédjeivel a szik-
ladombra, várat épített oda, és 
hosszú időn át vitézül védte javait 
és kedveseit az ellenségtől.

Kincsét is oda ásatta el, oly jól, 
hogy századok óta mind kereshet-
ték a megszállott kincskeresők, 
csak a várhegy nyugati oldalán 
felfakadó forrásból csillapíthatták 
égő szomjukat. El is nevezték Dá-
vid vára kútjának.

Hogy napjöttére tartva meny-
nyit kell lépni a kincsekért, még a 
monda sem tudja. De őrzi múltját 
e népnek, amelyet őserényei véd-
nek meg az elfajulástól.

Segíts az egérkének megtalálni a sajtot. Ha elkészültél vele, vágd ki és küldd el a Hargita 
Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd 
be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő



A román gazdasági növekedést 
is érezhetően megdobta ta
valy a mezőgazdasági szektor 
jó teljesítménye – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet 
adataiból. A növénytermesztők 
közül bár a legnagyobb terme
lékenységet a gabonát és ku
koricát több száz hektáron vető 
megafarmok érték el, a valódi 
hasznot mégis kereskedő cé
gek zsebelték be.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Elsősorban a mezőgazdaság 
11,3 százalékos hozzájáru-
lásának köszönhetően nőtt 

tavaly 2,5 százalékkal az ország 
bruttó hazai terméke (GDP), míg 
a második legnagyobb húzóerő, 5 
százalékos növekedéssel az ipar-
hoz kötődött – derült ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet napok-
ban közzétett jelentéséből.

Megvonható agrármérleg
A 2011-es esztendő ugyan-

akkor a mezőgazdasági termény-
eredmények szempontjából 
is kiemelkedőnek bizonyult, 
rekordtermést eredményezve 
több fontos kultúra – köztük a 
gabonaféleségek, napraforgó és 
a burgonya – esetében is. Szak-
emberek megjegyzése szerint ez 
főleg a nagyüzemi gazdálkodásra 
érvényes, míg a nagyobb nyere-

ségességről a gabonatermesztés 
kapcsán beszélnek. A Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium adataira támaszkodva 
egyes szakelemzők kiszámítot-
ták, hogy búza és kukorica eseté-
ben egy hektár megművelésének 
költségei 3300 lejre rúgnak. A 
hektáronkénti 2011-es esztendei 
területalapú közvetlen támogatás 
értéke hektáronként 420 lej kö-
rül volt, országos szinten ehhez 
járult még hozzá a hektáronkénti 
95 lej gázolajár-szubvenció, azaz a 
támogatás összértéke – a Hargita 
megyére jellemző hegyvidéki és 
agrárkörnyezet-gazdálkodási kü-
löntámogatások nélkül is – hek-
táronként több mint 500 lejre 
rúgott. Országos viszonylatban 
a búza esetében az átlagos hek-
tárhozam 3624 kilogramm volt, 
míg a kukorica esetében 4493 
kilogrammos terméssel lehetett 
számolni. Ha egy kilónként átlag 
1 lejes terményárakkal számo-
lunk, akkor a szakemberek sze-
rint a búza esetében közel ezer 
lejes nyereséget lehetett elköny-
velni hektáronként, míg a ku-
korica esetében a hektáronkénti 
nyereség akár az 1800 lejt is el-
érhette. Hasonló hozadéka volt 
a napraforgótermesztésnek is. 
2011-ben az ország 9,65 millió 
hektáros szántóterületéből 1,81 
millió hektáron termesztettek bú-
zát, 1,52 millió hektáron török-

búzát, míg napraforgót tavaly 730 
ezer hektárról takarítottak be.

A viszonteladók 
nyertek a termésen
Ştefan Poienaru, az ország 

egyik jelentős gabonatermesztője, 
az Agrofam Holding Rt. többségi 
tulajdonosa szerint a búza- és a ku-
korica termesztése csak 200 hek-
tárnál nagyobb területeken válik 
nyereségessé, de állítása szerint va-
lódi haszonnal csak ezer hektárnál 
is nagyobb művelt területnagyság 
kecsegtet. Elmondása szerint cége 
esetében búzából átlagosan 5 ezer 
kg-os hektárhozamot realizáltak, 
amivel szemben – a ráfordítások 
terén – hektáronként 2500 lejes 
termelési költségek álltak. Beval-
lása szerint ennek köszönhetően 
a hektáronkénti nyereség is több 
mint kétszerese volt az átlagosnak. 
Culiţă Tărâţă ugyanakkor nem-
régiben cége, a TCE 3 Brazi Kft. 
teljesítménye kapcsán a tavalyi 
évre vonatkozóan búzából 8 ezer 
kilogrammos, míg kukoricából 10 
ezer kilogrammos átlagos hektár-
hozamokról beszélt. A bő termés 
valódi nyertesei viszont a szakem-
berek meglátása szerint mégsem 
a termelők, hanem a gabonafel-
vásárló, -kereskedő cégek voltak, 
hangsúlyozva a felvásárlási árak 
és a gabonaügyletekkel foglalko-
zó cégek által alkalmazott eladási 
árak közötti különbségeket.

Gazdaság
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A mezőgAzdAság húztA tAvAly A gdP-t

Felértékelt agrárteljesítmény

> Egyes bezárt bányák újraindítását 
kéri az államfő. Új munkahelyek teremtése 
kapcsán a jövedelmezővé vált bányák „újra-
indítását” kérte tegnap a kormánytól a parla-
mentben tartott beszédében Traian Băsescu 
államfő. „Indítsák újra a jövedelmezővé vált 
bányákat!” – fogalmazott Băsescu, hozzáté-
ve viszont, hogy a vonatkozó kereskedelmi 
feltételek letárgyalását és a helyes megoldá-
sok eldöntését – azaz hogy Romániának 
van-e erre elegendő pénze, vagy pedig külföl-
di befektetőkre bíznák a bányák újranyitását 
– nem tartja saját feladatának. De mint fo-
galmazott, ez is a munkahelyteremtés egyik 
módja. „A társadalom valódi aranya – a 
munkahelyek. Nem leszünk képesek fenn-
tartani a nyugdíjrendszert, ha 6 millió nyug-
díjassal maradunk és csak négy és fél millió 
embernek lesz munkahelye. A honatyák 

számához kell igazítanunk a munkahelyek 
számát” – magyarázta az elnök. Az államfő 
szerint a kormánynak kötelessége megoldást 
találni a közalkalmazotti bérek visszaállításá-
ra is. „2011 elején a közalkalmazottak fizeté-
séből levont összegeket részben visszaadták. 
Úgy gondolom, nekem és önöknek a köte-
lessége, hogy valamikor június 1-je táján visz-
szaállítsuk a közalkalmazottak fizetését (...) 
Számíthatnak a támogatásomra, ha önök és 
a kormány a helyzet magaslatán fognak állni, 
és megoldják a közalkalmazottak fizetését” – 
mondta az elnök.

> 1467 lejre nőtt az átlagbér. Három 
százalékkal nőtt egy év alatt a nettó átlagbér 
Romániában. A januárban az országos nettó 
átlagfizetés 1467 lej volt – derül ki az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) adataiból. Az 

év első hónapjában a legjobban – átlagban 
3557 lejes nettó bérszinttel – a pénzügyi 
szektor alkalmazottjai kerestek, míg a legki-
sebb fizetést a vendéglátó-ipari alkalmazot-

tak vihették haza, átlagban mindössze 852 
lejt. A közszférában 2011 decemberéhez ké-
pest csökkentek a bérek: a tanügyben 2,6, az 
egészségügyben pedig 1,7 százalékkal.

> Készpénzt halmozott a jegybank. Je-
lentős készpénztartalékai vannak a Román 
Nemzeti Banknak (BNR), az általa birtokolt 
összeg a teljes mennyiség több mint tíz száza-
léka – jelentette be Mugur Isărescu, a Román 
Nemzeti Bank elnöke. „Ez nem jelenti azt, 
hogy az említett mennyiség inflációt ger-
jesztene, reméljük, nem kell felhasználnunk. 
Azonban nélkülözhetetlen tartalék a fizetési 
rendszer működése szempontjából” – magya-
rázta Isărescu. Elmondta, a központi bank ál-
tal felhalmozott tetemes készpénzmennyiség 
az 1990-es években előfordult bankpánikok 
kezelését és megelőzését szolgálja.hí
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Jó évük volt tavaly a gabonatermelőknek, a nyereség javát mégis a viszonteladók könyvelhették el fotó: domján levente 

A grup Arcons Rt. hargita megyei 
kirendeltsége nyerte el a gyer
gyószentmiklósi köz mű ve sítési 
projekt kivitelezési jogát. Páll 
zoltán, a főként útépítésre beren
dezkedett cég hargita megyei ki
rendeltségének vezetője elmond
ta: megvan annak módja, hogyan 
lehet hosszú életű utakat építeni, 
pénzt spórolni.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Több mint harminc mun-
ka társsal dolgozik Páll Zol-
tán (képünkön) a Grup 

Arcons Részvénytársaság gyer  -
gyó  szentmiklósi telephelyén, s 
mint elmondta, a tavaly elkezdett 
munkálatok befejezésén ügy köd-
nek: Ditróban, Remetén, Csík-
szentdomokoson útépítést kell be-
fejezni, Szászrégenben lakónegyed 
úthálózatát alakítja ki, Gyilkostónál 
pedig egy magánszemély megren-
delésére két kilométeres bekötő-
utat aszfaltoz a brassói székhelyű 
cég. Az útjavítás, útgyártás mel-
lett közművesítési munkálatokat 
is licitál a cég, így nyerte meg a 
gyergyószentmiklósi víz- és csator-
nahálózat bővítési, korszerűsítési 
munkálatait, melyet többéves huza-
vona után tavasszal el lehet kezdeni. 
„A vízháztól a derítőállomásig ránk 
hárul a modernizálási folyamat, s 
miután a vezetékeket földbe he-
lyeztük, az utat eredeti állapotára 
kell visszaállítsuk. Arról tárgyal-
tunk a városvezetőkkel, hogy az 
útjavítási munkálatokba bepótolna 
Gyergyószentmiklós önkormány-

zata is, s ha állná a különbözetet, 
teljes útszélességben összefüggő asz-
faltot lehetne tenni a feltört utakra. 
A foltozás ugyanis nem más, mint 
költséges kényszermegoldás” – fo-
galmazott Páll Zoltán.

A kirendeltség vezetője elmond-
ta, minden városvezetőnek javasol-
ta már, ne költsenek foltozásra, a 
kátyúzás csak tavaszig tart, a fagy 
miatt a gödrök újra megjelennek. 
Ha felosztják a települést részek-
re, betervezik, mikor, melyik utat 
teszik teljesen rendbe megfelelő 
alappal és aszfaltszőnyeggel, akkor 
tíz évre arról levehetik gondjukat. 
Csak így lehet rendbe tenni a város 
úthálózatát – tudjuk meg. A Grup 
Arcons Rt. modernizált a Kavicsbá-
nya utcai telephelyen, a folyékony, 
környezetkárosító üzemanyag he-
lyett immár gázt használnak az 
aszfalt előállításához. Rendszeresen 
korszerűsítik a gépparkot is, s igye-
keznek részt venni a környéken ki-
írt licitek mindegyikén, hogy fenn-
maradhasson a vállalkozás. „Nagy a 
konkurencia útépítésben is, mi mi-
nőség, mennyiség, határidő terén 
igyekszünk jók lenni” – állítja Páll 
Zoltán. 

 fotó: balázs katalin

hibaigazítás
Keddi lapszámunk Leállít-

tatta egy gyergyói cég a közbe-
szerzési eljárást című írása mel-
lett tévesen jelent meg a Brassói 
Grup Arcons Rt. Hargita me-
gyei kirendeltségének telephe-
lyéről készült fénykép. Az érin-
tettek elnézését kérjük.

Közművesít, utAt éPít A gRuP ARcons Rt.

Kerülnék a foltozgatást

hargitanépe
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 hirdetések

hargitanépe

> PNDR: 43 százalékos a szerző-
déskötési, 34 százalékos a pénzlehívási 
arány. Az európai uniós forráslehívá-
sokat és az elmúlt évek vidékfejleszté-
si támogatásainak kifizetéseit elemzi 
Tánczos Barna vidékfejlesztési állam-
titkár kabinetje annak érdekében, hogy 
feltérképezzék, milyen szempontokat 
érdemes figyelembe venni az új Kö-
zös Agrárpolitika (KAP) előkészíté-
sekor – derül ki a politikus irodájának 
lapunkhoz eljuttatott közleményéből. 
A mezőgazdasági szaktárca adatai ér-
telmében, az eddig leadott pályázatok 
értéke több mint 50 százalékkal megha-
ladta már a 2007–2013-ra, az Országos 
Vidékfejlesztési Programra (PNDR) jó-
váhagyott 10 milliárd eurós keretösz-
szeget. A leszerződött pályázatok több 

mint 4 milliárd euró értékben a teljes 
keret 43 százalékát jelentik, míg kifize-
tésre majdnem 3,5 milliárd euró került. 
Ez 34 százalékos abszorpciós arányt 
eredményez. A sikeresen megvalósított 
pályázatok összértéke 580 millió euró. 
„A kedvezményezetteknek kiutalt ösz-
szegek évente nőnek: míg 2010-ben 1 
milliárd eurót, 2011-ben 1,5 milliárd 
eurót fizettünk ki, 2012. február 17-ig 
pedig 92 millió eurót sikerült kiutalni. 
Emellett az is jó hír, hogy az N+2 sza-
bály értelmében – amelynek elsődleges 
célja, hogy megerősödjön a pénzügyi 
kontroll, egyszerűsödjön a felhasználás, 
valamint a felhasznált alapok gazdasági 
és társadalmi fejlődésre gyakorolt hatása 
nőjön – a 2008, 2009-ben vállalt kifize-
téseket Románia teljesítette, több mint 

2,5 milliárd eurót utalva ki a kedvezmé-
nyezetteknek” – magyarázta Tánczos. 
Hozzátette, a 2010-ben elvállalt, az idei 
év végén kifizetendő összegnek már 50 
százalékát kiutalta a minisztérium, a 
2012-re becsült kifizetések összege pedig 
több mint 1,4 milliárd euró lesz. Molnár 
Róbert államtitkári tanácsos szerint a 
legnagyobb sikernek örvendő intézke-
dések a 123-as, a 322-es, a 121-es, a 312-
es, valamint a LEADER-program, ame-
lyeknél a keretösszegeket majdnem teljes 
egészében leszerződték. Ezzel szemben a 
112-es, a 125-ös intézkedéseknél, a ren-
delkezésre álló pénzalapok felére sem 
kötődtek szerződések. Hozzátette, a 
hazai mezőgazdasági vállalatok verseny-
képességének növeléséhez, legnagyobb 
mértékben a 123-as és a 121-es intéz-

kedések járulnak hozzá. „Stratégiailag 
ezek az intézkedések kulcsfontosságúak 
a produktivitás fokozása és az előállított 
mezőgazdasági termékek hozzáadott 
értékének növelése szempontjából. Az 
ezekre az intézkedésekre szánt alapok 
célszerű kiaknázása a helyi gazdaságok 
fellendüléséhez is hozzájárulhat. A mi-
nisztérium adatai értelmében jelentősen 
nagyobb a leszerződött értékek összege 
azokban a megyékben, amelyekben – 
már az uniós források felhasználása előtt 
– hatékonyabban működött a mezőgaz-
dasági termelés” – magyarázta Molnár. 
Hozzátette, az elemzés tanúsága szerint 
a jelenlegi program nem segíti elő kellő-
képpen a gyengébben teljesítő mezőgaz-
dasági rendszerekkel rendelkező terüle-
tek felzárkózását.hí
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Sport

hirdetések

12. oldal | 2012. március 8., csütörtökhargitanépe

> Kézilabda. Kihirdette 28 fős bő ke-
retét az április 6–8-án, Göteborgban sorra 
kerülő olimpiai selejtezős tornára Mocsai 
Lajos, a magyar férfi-kézilabdaválogatott 
szövetségi kapitánya. Behívót kapott Perez 
és Diaz is. A magyar válogatott a házigazda 
svéd mellett a macedón és a brazíliai váloga-
tottal kell megküzdjön az olimpiai kvótáért. 
A csoportból csak az első kettő jut ki a lon-
doni ötkarikás játékokra. Az olimpiai selej-
tezőre 16 játékos nevezhető, a torna közben 
két kézilabdázó cseréjére nyílik lehetőség. A 
kvalifikációs viadalon pályára lépő játékosok 
a 28 fős keret tagjai közül kerülhetnek ki. 
A magyar keret: kapusok: Fazekas Nándor 

(Veszprém), Mikler Roland (Szeged), Tatai 
Péter (Szeged); jobbszélsők: Gulyás Péter 
(Veszprém), Harsányi Gergely (Tatabánya), 
Tombor Csaba (Balatonfüred); jobbátlö-
vők: Ancsin Gábor (Szeged), Krivokapics 
Milorad (Koper), Laluska Balázs (Veszp-
rém), Mocsai Tamás (Flensburg); irányí-
tók: Császár Gábor (Veszprém), Diaz Ivo 
(Tatabánya), Lékai Máté (Szeged), Nagy 
Kornél (Dunkerque); beállók: Herbert Gá-
bor (Csurgó), Sándor Ákos (Gyöngyös), 
Schuch Timuzsin (Veszprém), Szöllősi Sza-
bolcs (Csurgó), Zubai Szabolcs (Szeged); 
balátlövők: Halász Máté (Gyöngyös), Ilyés 
Ferenc (Veszprém), Katzirz Dávid (Csur-

gó), Perez Carlos (Veszprém), Putics Barna 
(Gummersbach); balszélsők: Bakos György 
(FTC), Iváncsik Gergő (Veszprém), Törő 
Szabolcs (Szeged), Vadkerti Attila (Szeged). 
Az olimpiai selejtező programja: április 6.: 
Magyarország – Macedónia (15.45), Svéd-
ország – Brazília (18); április 7.: Brazília – 
Magyarország (14.45), Macedónia – Svéd-
ország (17); április 8.: Brazília – Macedónia 
(15.45), Svédország – Magyarország (17).

> Bajnokok Ligája. A labdarúgó Baj-
nokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi 
visszavágói után az Arsenal otthonában 
3–0-ra alulmaradt Milan, illetve a vendég 

Zenitet 2–0-ra verő Benfica jutott tovább 
a legjobb nyolc közé. A Milánóban 4–0-ra 
kikapott londoniak az első félidőben csak-
nem ledolgozták hátrányukat, ám a szünet 
után már nem tudtak a kapuba találni, így 
búcsúztak a sorozattól. A Huszti Szabolcs 
nélkül küzdő szentpétervári együttes már 
45 perc után kiesésre állt, és sorsát a hajrá-
ban bekapott gól pecsételte meg. Eredmé-
nyek: Benfica – Zenit 2–0 /Pereira (45.), 
Oliveira (93.)/. Továbbjutott: a Benfica, 
4–3-as összesítéssel;  Arsenal – AC Milan 
3–0 /Koscielny (7.), Rosicky (26.), van 
Persie (43. – 11-esből)/. Továbbjutott: a 
Milan, 4–3-as összesítéssel.hí

rf
ol

ya
m

Új terembe költöztek
A csíkszeredai Bushi Tokukai 
Sportklub sportolói januártól új 
terembe költöztek, miután a me-
gyeszékhelyi Szakszervezetek 
Művelődési Házából minden harc-
művészeti, illetve küzdősportot 
űző klubot kitessékeltek a fűtés-
problémák miatt. A Bushi Tokukai 
Sportklub önerőből felújított, 
illetve kipofozott egy edzésekre 
alkalmas termet a készruhagyár 
épületében.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Új szentélyt (dojo) avatott, 
ahol folytathatja tovább 
tevékenységét a csíkszere-

dai Bushi Tokukai Sportklub a kö-
vetkező harcművészetekben: karate 
(pusztakezes japán harcművészet 
útja), kendo (japán szamuráj kard 
útja), iaido (japán szamuráj kard 
kivonás útja), és tae-bo/ka-aerobic 
(zenés karate, egészségmegőrző, ön-
védelmi fitneszgyakorlatok / alak-
formáló fitnesztorna).

Az új edzőtermet a Szentlélek 
utcában található készruhagyár 
épületébe tették át. A termet a klub 
saját erejéből újította fel 2011 év 
végén (október, november, decem-
ber hónapokban). Shihan Búzás 
Csaba vezetésével a munkát január 
közepétől kezdte újra a klub. Búzás 
elmondása szerint a terem még nincs 
végleges állapotában, így azt az elkö-
vetkezendő időkben is tovább fog-
ják fejleszteni. Az edzések időpont-
jait megtekinthetik a http://www.
tokukaikaratekendo.ro honlapon. 
Bárkit szívesen látnak az edzésekre 
ötéves kortól, az edzéseket képzett 
szakemberek vezetik.

Az új teremben készülnek már a Bushi tokukai sportklub sportolói Fotó: Balázs árpád

Sakksuli (9.)

Bajnokok csúcsformában
Március 2–13. között a török-

országi Gaziantep ad otthont a nők 
egyéni Európa-bajnokságának. Már-
cius 15–16. között rendezik a rapid, 
míg március 17–18. között a villám-
sakk Eb-t. A város elöljárói 100 000 
eurós rekordösszeget kínáltak fel az 
összdíjalapba, ezzel magyarázható a 
103 fős rekordnevezés is. Szenzáci-
ósan rajtolt a magyar színekben ver-
senyző 21. kiemelt vietnami Hoang 
Thanh Trang (2438) és a román női 
bajnok, a 31. kiemelt Foişor Cristina-
Adela (2398). „Csang” kisasszony 
és a bajnoki címvédőnk 5 forduló 
után 4,5 ponttal az élen áll a francia 
Sebag Marie (2512) társaságában! A 
temesvári Foişor családban (http://
foisorchess.wordpress.com/) min-
denki sakkozik, a családfő, Ovidiu 
nemzetközi mester, a 23 éves Sabina 
nagymesternő az USA színeiben 
játszik, míg a 18 éves Mihaela FIDE-
mesternő is játszik az Eb-n. Cristina 
a 3. fordulóban legyőzte az oroszok 
éltáblását, a 6. kiemelt Koszintszeva 
Tatyánát (2513), majd remizett 
az 5. kiemelt bolgár Stefanovával 
(2531) és tanácsomat megfogadva 
meglepte, és egy kis szerencsével 
ugyan, de legyőzte a 20. kiemelt grúz 
Khurtsidzét (2447). Ha a meglepe-
tés-változatom a 6. fordulóban elsül 
Sebag (2512) ellen, akkor kelleme-
sebben telhet a nőnapra kiírt szabad-
nap. Játszmák, eredmények, fotók 
követhetők a rendezők honlapján 
(http://eiwcc2012.tsf.org.tr/). 

Megyei sakkhírek
A Székelyudvarhelyi ISK és a 

Megyei Sportigazgatóság közös 

szervezésében lezajlott Küküllő-
kupán a 16 éven aluliaknál a ha-
zaiak végeztek az élen: 1. Tóth 
Botond-Artúr, 2. Mihály Zsolt 
3. Jakab Nándor. A 12 éven alu-
liaknál (28 fő, 7 forduló) három 
8 éves végzett az élen 6 ponttal: 
az iskolás világbajnok Ognean 
Mihnea-Ionuţ (Marosvásárhe-
lyi ISK) nyert Benedek László 
(Székelyudvarhelyi ISK) és Ke-
lemen Norbert (Marosvásárhelyi 
ISK) előtt. A fiúk között verseny-
ző lányoknál 1. Radu Mihaela-
Delia (Csíkszeredai Caissa SK) 
4,5 pont, 2. Moţăţăianu Ana 4 
pont, 3. Libik Krisztina (mind-
kettő Székelyudvarhelyi ISK) 4 
pont az eredmény.

A Szárhegyen megrendezett 
Bás tya-kupa rapid versenyen (78 fő, 
7 forduló): 1. Vodă Costel (Caissa), 
2. Szakáts István (Caissa), 3. Nagy 
Zoltán (Csomafalva), 4. Ördög Ró-
bert (Caissa) 6-6 pont, 5. Antal Ist-
ván (Gyergyószentmiklós) 5,5 pont 
az állás.

Sakktanulmány
Seletsky A. 1933-as művében 

sötét királya fojtott mattot kap b6-
on : 1.Vg5! Ke6+ (1...Fd7 2.Hf4!) 
2.Kg1 Kd7 (2...Fd7 3.Fg4+ Kd6 
4.Vc5 matt) 3.Hc5+ Kc8 (3...Kd6 
4.Vg3+ Kd5 5.Fc4+! Kc4 6.Vb3+ 
Kc5 7.Va3+, vagy 4...Ke7 5.Ve5+ 
Kf7 6.Fc4+ Kg6 7.Fd3+ Kh6 
8.Ve3+ Kh5 9.Vh3+ Kg5 10.He6+ 
vezért nyer) 4.Fa6+ Kb8 5.Vg3+ 
Ka8 6.Fb7+!! Fb7 7.Hd7!! Vd8 
8.Vb8+!! Vh8 9.Hb6 matt!

Biró sándor
caissa@topnet.ro

Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt. Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi 

Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sé-
tány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei 
Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. febru-
ár 16-án meghozott 272-es határozat alapján kinevezett Mititelu 
Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az 
árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. 
november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke 
megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, vala-
mint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, neveze-
tesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. már-
cius 12-én 11 órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 
2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. novem-
ber 11-i közgyűlésének határozataival összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy 
meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a 
bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek 
a 0232–212231-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen 
iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, a 0744–
610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–212231-es, 0232–
243864-es és a 0755–132471-es telefonszámokon.

Biatlon

Ismételten Ferencz Réka szere-
pelt a legjobban a romániai ver-
senyzők közül a ruhpoldingban 

zajló biatlon-világbajnokság teg-
napi egyéni versenyszámában. 
A tekerőpataki versenyző a 31. 
helyen végzett egy lőhibával. A 
csíkszeredai Tófalvi Éva a 69. lett 
6 lőhibával. Luminița Pișcoran  
a 95., míg Cîrstea Florina Ioana a 
112. helyen zárt. A számot egyéb-
ként a norvég Tora Berger nyerte, 
mögötte a francia Marie Laure 
Brunet és a svéd Helena Ekholm 
végzett.



lakás

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

KIADÓ Csíkszeredában, a Szív 
utca 7. szám alatt, földszinti, 52 m2
es, igényesen felújított helyiség iro
dának, orvosi rendelőnek, üzletnek 
is megfelel. Telefon: 0740–806450. 
(21457)

KIADÓ Csíkszeredában 2 szobás, 
bútorozott lakás saját hőközponttal, 
valamint ELADÓ jó minőségű baba
kocsi jutányos áron. Telefon: 0722–
488640. (21454)

KIADÓ üzlethelyiség a Márton 
Áron Gimnáziummal szemben. Tele
fon: 0740–672582, 0743–025552. 
(21451)

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

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: 3 szobás lakás a IV. 
emeleten Csíkszereda központjában 
– irányár: 33 000 euró, illetve 10 ár 
telek Zsögödfürdőn. Ára: 10 euró/
m2. Telefon: 0744–774436. (21435)

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre al

kalmas, 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.

ELADÓ 5,4 ár belterület Csík
somlyón, a Huba vezér utcával szem
ben. Telefon: 0730–710656. (21440)

ELADÓ 30 ár belterület Csík
szent tamáson, a kertvégen. Telefon: 
0730–710656. (21440)

jármű
ELADÓ sürgősen 2005ös évjá

ratú Ford Fusion 1.4es, benzines, 
euró 4es, RARvizsgával (illeték 
240 euró) sok extrával. Irányár: 
3750 euró. ELADÓ 2006os évjáratú 
Volkswagen Polo 1.4es, 3 ajtós, sok 
extrával (illeték 260 euró). Irányár: 
4750 euró. Telefon: 0751–219766. 
(21445)

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf IV, 1.4, Euro 4es 
motor, kevés illetékkel, karc és 
rozsdamentes, nagyon szép álla
potban, eredeti festéssel és reális 
kilométerben. Extrák: ABS, szer
vo, elektromos tükrök, légzsákok, 
kipörgésgátló, klíma, központi zár. 
Irányár: 3450 euró. Vállalok bármi
lyen tesztet. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf limuzin, klimatronikus, 
1.4es motorral, Euro 4es, frissen 
behozva, kevés illetékkel, nagyon 
szép, karc és rozsdamentes álla
potban, eredeti festéssel és reális 
kilométerben. Extrák: ABS, szer
vo, elektromos tükrök, légzsákok, 
kipörgésgátló, központi zár. Irányár: 
3400 euró. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (21455)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6os motorral, Euro 4es, 
nagyon szép karc és rozsdamen
tes állapotban, metalizált szürke 
színben, eredeti kilométerben. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, táv
irányítós központi zár, elektromos 
ablakok, bordkompúter, nyolc lég
zsák stb. Irányár: 3700 euró. Tele
fon: 0724–175640, 0729–257421. 
(21455)

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf IV, limuzin, 1.4es mo
torral, Euro 4es, frissen behozva, 
kevés illetékkel, szép, karc és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, klíma, elektromos 
tükrök és ablakok, légzsákok, 
kipörgésgátló, központi zár, na
gyon szép, karc és rozsdamentes 
állapotban. Vállalom a beíratását 
vagy bármilyen tesztet. Irányár: 
3450 euró. Telefon: 0734–184954, 
0757–719128. (21456)

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)

felhívás

Ezúton felkérem KELEMEN 
LAJOS, volt Csíkcsicsó 354. 
szám alatti lakost, hogy 2012. 
március 28án jelenjen meg alpe
resi minőségben a csíkszeredai 
bíróságon a 4711/258/2011es 
számú ügycsomóval kapcsola
tos perben.

2012. március 13án 17 óra
kor éves közgyűlést tart a Riehen 
Egyesület tagsága. Helyszín az 
egyesület által működtetett Provi
den tia Idősek Klubja, Csíkszere
da, Zsö gö di Nagy Imre utca 140. 
szám, www.asociatiariehen.ro

vegyes
ELADÓ vécépapír és kéztörlő

gyártó gépsor, teljes körű informá
ciókkal a gyártással kapcsolatban. 
Ára: 2800 euró. Telefon: 0723–
365866.

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

ELADÓ kétszemélyes kanapé jó 
állapotban. Érdeklődni lehet a 0749–
246846os telefonszámon.

ELADÓ két 100 kg körüli disznó, 
az egyik ELCSERÉLHETŐ 35 kg körü
li süldőkre. Telefon: 0724–175641. 
(21446)

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.

Magyarországon lovak ellá
tására, istállói munkára dolgozót 
KERESÜNK hosszú távra. Egy 
hónapra a fizetés 100 000 Ft  + 
szállás. Jelentkezni a következő 
telefonon: +36–70–3652679.

szolgáltatás
Személyszállítást VÁLLALOK Bu

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

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mind
azoknak, akik

FODOR SÁNDOR
történelem, 

társadalomtudományok,
földrajz szakos 

szaktanfelügyelő

temetésén részt vettek, fájdal
munkban osztoztak, mély gyá
szunkon enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönet a Hargita Me
gyei Tan felügyelőség munkatár
sainak, a Hargita megyei iskolák 
igazgatóinak, tanárainak, akik 
részvételükkel együttérzésüket, 
barátságukat, megbecsülésüket 
ismételten kifejezték. A gyászo
ló család.

megemlékezés

Egy éve már, 
hogy örökre itt hagytál,
Drága emlékeddel 
szívünkben maradtál.
Árván maradt minden, 
mit annyira szerettél,
Dolgos kezeiddel, 
amit teremtettél.
Munka, őszinteség 
és küzdelem volt életed,
Legyen áldott 
csendes pihenésed.

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk

MIKLÓS ISTVÁNNÉ
Gergely Erzsébet

halálának első évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2012. 
március 9én, pénteken 17 óra
kor lesz a csíkszépvízi templom
ban. Nyugalma legyen csen
des, emléke áldott! Gyermekei. 
(21450)

elhalálozás

Hirdetések

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt idő arra, 
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom 
emlékem örökre,
Ha látni akartok, 
nézzetek az égre.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, 
hogy a nagyon szeretett fe-
leség, jó édesanya, nagyma-
ma, testvér, anyós, anyatárs, 
sógornő, rokon, komaasszony 
és jó szomszéd,

KARDA GYÁRFÁSNÉ
László Magdolna

szerető szíve életének 61., há-
zasságának 38. évében 2012. 
március 6-án 21 órakor meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi  maradványait 2012. márci-
us 9-én 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszentimrei 
ravatalozóból a helyi temető-
be. Nyugalmad legyen csen-
des, emléked áldott! A gyászoló 
család – Csíkszentimre.

Egy lángot adok, 
ápold, add tovább,
És gondozd híven.

(Reményi Sándor)

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy

KISS MARGIT

szerető szíve életének 81. évében 
2012. március 6-án megszűnt 
dobogni. Temetése március 8-án 
11.30 órakor lesz a radnótfájai 
temetőben. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! A gyá-
szoló család.

Nem vársz már bennünket 
ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél,
Hisz te a jónál is 
jobbat érdemeltél.

Fájdalommal em
lékezünk életünk leg
szomorúbb napjára,

ifj. PETRES JÓZSEF

halálának első évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2012. 
március 9én, pénteken 17 órakor 
lesz a csobotfalvi Betlehemká
polnában. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei. 
(21437)

Váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát, 
a halál tépte szét.
Az élet csendesen megy tovább,
fájó emléked elkísér bennünket 
egy életen át.
Gondolatban velünk vagy, 
bármerre is járunk,
Tudjuk, hogy nem jössz, 
mégis várunk.

Mély fájdalommal 
emlékezünk

CSIKI JÓZSEFRE

halálának 2. évfordu
lóján. Az engesztelő szentmise 
2012. március 16án 17 órakor 
lesz a csíkszentkirályi templom
ban. Emléke legyen áldott, nyu
galma csendes! Szerető felesége, 
fiai, menye, unokái – Budapest.

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él 
és örökké ott marad.

(Reményik Sándor)

Fájó szívvel em
lékezünk 2009. már
cius 8ra szeretett fér
jem, drága édesapánk, 
nagyapánk,

PÁLL GYÖRGY

halálának 3. évfordulóján. Ál
dott, szép emlékét örökre a szí
vünkbe zárjuk! Nyugodjon béké
ben! Szerettei – Csíkdánfalva. 
(21442)
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A tusnádfürdői TUSNÁD Rt.
– Szent Anna sétány 18. szám –

ALKALMAZ:
 orvost;
 gyógytornászokat – kinezioterápia/orvosi asszisztens/masz-

szőr szakképesítéssel;
 recepciósokat – főiskolai végzettséggel (turisztika/marketing 

szakon) vagy legalább turisztikai arcélű posztliceális végzettséggel;
 mérnököt – mechanikai/villamossági/szerelőmérnöki szak-

végzettséggel;
 teremfőnököt – pincéri szakképesítéssel, szakirányú kurzus-

sal, legalább egy idegen nyelv ismerete kötelező;
 szakképzett pincéreket;
 szakképzett szakácsokat;
 érettségi diplomával rendelkező szobalányokat.

A szándéknyilatkozatot és a szakmai önéletrajzot március 31-ig  
lehet eljuttatni a 0266–335108-as faxszámra vagy e-mail-en 

a secretariat@tusnad.ro címre, illetve benyújtani a cég titkárságára.

A Gyergyószentmiklósi Közbirtokosság vezetősége 
a tagság tudomására hozza, hogy a közgyűlést 

2012. március 24-én, szombaton délelőtt 11 órai kezdettel tartja 
a Gépgyártó Iskolaközpont dísztermében.

Tisztelettel kérjük a közgyűlésen való részvételt a tagság részéről.
Napirendi pontok:

– a 2011-es évi tevékenység kiértékelése;
– a 2012-es év költségvetés-tervezetének ismertetése és megvitatása;
– különfélék;
– tisztújítás

Felkérjük azon tagokat, akik jelentkezni szeretnének valamelyik tisztség 
betöltésére, hogy szándékukat írásban tegyék le 2012. március 16-ig a közbir-
tokosság székhelyén. 

Szükséges: kézzel írott kérés, önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okirat.
Érdeklődni lehet a 0266–365549-es telefonszámon.

Gyergyócsomafalva Polgármesteri Hivatala 
2012. március 22-én, csütörtökön 10 órától versenyvizsgát szervez 

HELYI ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT RENDSZERGAZDÁJA 
(ADMINISZTRÁTOR) állás betöltésére. 

Feltételek:
– középiskolai végzettség (IT jellegű végzettség előnyt jelent);
– román és magyar nyelvtudás;
– számítógép-kezelés: operációs rendszerek, office és internet;
– számítógépes hálózatok konfigurálása;
– kezdő szintű angol nyelvismeret;
– műszaki készség.

Jelentkezési határidő: 2012. március 22-én, csütörtökön 9 óra.
A jelentkezés alkalmával önéletrajzot kell letenni.

Érdeklődni lehet a polgármesteri hivatal székhelyén vagy a 0266–351006-os 
telefonszámon vagy a ciumani@hr.astral.ro e-mail címen.
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hirdetések

Sport

> Jégkorong, magyar bajnokság. Ma 
rajtol a magyar jégkorongbajnokság elő-
döntője. A három nyert mérkőzésig tartó 
párharcokban a Dunaújvárosi Dab.Docler 
a Sapa Fehérvár AV19 együttesével, míg a 
másik ágon a Miskolci Jegesmedvék a Fe-
rencvárosi TC-vel mérkőzik meg. Az egyik 
fél harmadik győzelméig tartó párharcok 
játéknapjai: március 8., 9., 11., és ha szüksé-
ges 12., 13. A négy győzelemig zajló döntő-
sorozat első napja március 18.

> Jégkorong, román bajnokság. Teg-
nap véget ért a román jégkorongbajnokság 
selejtezőcsoportja. Az utolsó mérkőzést új-

ból a Galaci Dunărea és a Brassói Corona 
Fenestela 68 együttesei játszották. A tét 
nélküli találkozót végül a brassói gárda húz-
ta be. Holnaptól már a bajnokság elődöntő-
it rendezik. A HSC Csíkszereda Galaccal, 
míg a brassóiak a Steauával veszik fel a küz-
delmet a három nyert mérkőzésig tartó pár-
harcokban. Amint a tegnapi lapszámunk-
ban írtuk, a Galac feladta pályaválasztói 
jogát, így pénteken, szombaton és hétfőn 
feszül egymásnak a HSC és a Duna menti 
város gárdája. Eredmény, román bajnokság, 
selejtezőcsoport: Galac – Brassó 7–11 (0–3, 
3–4, 4–4). Az elődöntők műsora: 1. mérkő-
zés: 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 (márci-
us 11., 19); 3. mérkőzés: HSC Csíkszereda 
– Galac (március 12., 17), Brassó – Steaua 
(március 13., 17.30, Digi Sport); 4. mér-
kőzés (ha szükséges), március 16.: Galac – 
Csíkszereda, Steaua – Brassó; 5. mérkőzés 
(ha szükséges), március 18.: Csíkszereda – 
Galac, Brassó – Steaua.

> Világranglista. A Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség legfrissebb világranglistá-
ján a magyar válogatott továbbra is a 37. he-

lyet foglalja el, míg a román válogatott egy 
helyet visszacsúszva az 53. helyen áll a listán.  
Az élen továbbra is a spanyolok állnak, akik 
5–0-ra kiütötték Venezuelát a múlt héten, 
míg a hazánkkal azonos világbajnoki selej-
tezőcsoportban szereplő Hollandia Anglia 
legyőzése után visszaszerezte a második 
helyet a franciáktól kikapó Németország-
tól. Brazília az ötödik helyre ugrott, míg 
Argentína újra a top tízben van, és már a 
nyolcadik. Ami a románok, illetve a magya-
rok csoportellenfeleit illeti a Szlovákiától 
kikapó Törökország hét helyet rontott, az 
észtek hét helyet javítva a 47.-ek, míg An-
dorra továbbra is az utolsó a sorban.hí
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Sportgálára készülnek Székelyudvarhelyen

Második alkalommal szervezi meg Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala és a Székelyudvarhelyi Sportért Alapítvány a Szé-
kely udvarhelyi Sportgálát, ahol a 2011-es év folyamán a sportban 
legjobb eredményt elért játékosokat, csapatokat, edzőket díjazzák, 
továbbá elismerést kapnak a szabadidős sporttevékenységek szer-
vezői és a média képviselői. Külön díjazzák azokat a sportembere-
ket, akik életük során öregbítették a város hírnevét.

A jelöléseket, illetve a javaslatokat január 20-ig lehetett bekül-
deni, amelyeket a Székelyudvarhelyi Sportért Alapítvány kurató-
riuma bírálta el. A gála ma 13 órakor kezdődik a Küküllő szálloda 
éttermében.

NyolcNak már Sikerült

Udvarhelyről is indulnának Londonban
Székelyudvarhelynek összesen 
nyolc olyan sportolója van, 
akik karrierjük során olimpi-
ai játékokon indulhattak, igaz 
legtöbben magyar vagy német 
színekben. az olimpikonok szá-
ma idén eggyel bővülhet, Lász-
ló Szabolcs birkózó májusban 
Helsinkiben harcolhatja ki a 
londoni részvételt, felkészülé-
sét Székelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatala is támogatja.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Rég volt az, amikor ud-
varhelyi sportoló román 
színekben indulhatott az 

olimpián, legtöbbjüknek ugyanis 
ez magyar vagy német színekben 
sikerült. A határon túli lehető-
ségek keresése ugyanakkor azt 
a szomorú gondolatot sugallja, 
hogy magyarként Romániában 
nem sokra viheti egy sportoló. 
László Szabolcs birkózó idén ezt 
megcáfolhatja, próbálkozásában 
a székelyudvarhelyi polgármeste-
ri hivatalban talált partnerre. A 
szabadfogású birkózó nyert már 
román és német bajnoki címet is, 
sikerrel indult már világ- és kon-
tinensbajnokságon is, az olimpi-
ai részvétel azonban mindmáig 
álom maradt. Idén valóra válhat. 
A sportolóra egy intenzív, hat-
vannapos felkészülés vár itthon 
és külföldön is, amiben jelentős 
támogatást kap az udvarhelyi ön-
kormányzattól.

Bunta Levente polgármes-
ter elmondta, ígéretükhöz híven 
nemcsak a kézilabdát, a labdarú-
gást és a futsalt, hanem az aszta-
liteniszt és a birkózást is támogat-
ják. Ambrus Sándor, a korondi 

Lőrincz Márton Sportklub el-
nöke úgy érzi, munkájának kezd 
beérni a gyümölcse, hisz évek 
óta a sportág promoválásán, nép-
szerűsítésén fáradozik, szélesebb 
körben próbálja megismertetni az 
udvarhelyi, udvarhelyszéki birkó-
zósikereket.

László Szabolcstól megtud-
tuk, hogy május 6-án Helsinkiben 
próbálja megszerezni az olimpiai 
kvótát. A 66 kg-os súlycsoport-
ban indul, ehhez azonban két hó-
nap alatt 8 kilót kell leadnia, ami 
az erőnlét megtartásával komoly 
kihívást jelent. De ha sérülés nem 

hátráltatja, reális esély van egy si-
keres olimpiai részvételre.

A sajtótájékoztató idején Bod-
rogi Csaba épp edzést tartott, ő 
az, aki felfedezte és kinevelte a 
sportolót.

– Egyik kedvencem volt, és 
egyben első felnőtt bajnokom is. 
Már fiatalkorában megmutatkoz-
tak a jelek, hogy sokra viheti. Sok 
versenyére eljutottam, amikor 
már nem is edzettem őt, voltam 
vele Eb-n, vb-n, és ígérem, ha ki-
jut Londonba, saját költségemen 
fogom elkísérni – nyilatkozta 
László Szabolcs felfedezője.

László szabolcs (középen) volt már eb-n, vb-n. Most Londonba szeretne eljutni 

Felkészülési mérkőzés. 
Barátságos labdarúgó-mérkőzést 
rendeztek tegnap este Csíkszere-
dában, ahol a megyei bajnokság 
listavezetője, a VSK Csíkszere-
da a háromszéki Kézdivásárhely 
együttesét látta vendégül. Ered-
mény: Csíkszeredai VSK – 
Kézdivásárhely 3–1 /a csíki gól-
szerzők: Kovács István 2 és Ladó 
István/. Fotó: Balázs árpád



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 68. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 298. Napnyugta ma 18.12-
kor, napkelte holnap 6.42-kor. 

Isten éltesse 
Zoltán nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Zoltán jelen-

tése fejedelem. 

Március 8-án történt 
1440. A magyar rendek küldöttsége 

Krakkóban Magyarország királyává válasz-
totta III. Ulászló lengyel királyt. A perszonál-
unió 1444-ben a király halálával ért véget. 

Március 8-án született 
1866. Pjotr Nyikolajevics Lebegyev 

orosz fizikus, egyetemi tanár 
1948. Bogdán László romániai magyar 

író, költő, újságíró 

Március 8-án halt meg 
1869. Louis-Hector Berlioz zeneszerző, 

zenekritikus, a Fantasztikus szimfónia szerzője 
1917. Ferdinand Zeppelin német kato-

natiszt, léghajókonstruktőr 

Helytörténeti 
évforduló

Nyolcvanöt éve, 1927. március 8-án szü-
letett Madéfalván Mezei Zoltán pedagógus, 
biológus. Gimnáziumi tanulmányait a csík-
szeredai Római Katolikus Főgimnáziumban 
végezte.

hétvégi túra

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap a Hargita-hegy ségbe szer-
vez túrát, melyre minden ér deklődőt szívesen 
vár. Túraútvonal: Csíkrákos – Bo gát fürdő – 
Berbécsek-kútja – Pogányvár – Csíkmadéfalva.  
Indulás: vasárnap reggel a 8.16-kor induló sze-
mélyvonattal Csíkrákosig. Megjegyzés: a túrán 
csak előzetes beiratkozással lehet részt venni. 
Beiratkozni szombaton este 9 óráig lehet a 
0745–107618-as telefonszámon.

pályázat – logótervezés

A IV. Csíkszeredai Nemzetközi Mi-
niJazz Fesztivál szervezőcsapata nyilvános 
pályázatot hirdet a fesztivál logójának 
megtervezésére. A pályázat leadási határ-
ideje: március 8. Eredményhirdetés: márci-
us 11. További részletes információk a fesz-
tivál Facebook-oldalán (Mini Jazzfestival 
Csíkszereda), a Notes/Jegyzetek fül alatt 
találhatók. Kérdéseiket a következő e-mail 
címre küldjék: attata27@gmail.com.

 Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, 
kizárólag a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Színház
Csíkszeredában játssza Örkény István 

Tóték című tragikomédiáját a Csíki Játékszín 
társulata ma 19 órától a Tiborc-bérleteseknek, 
holnap 19 órától pedig a Bánk bán-bérletesek-
nek. Gyergyócsomafalván a Tudós nők című 
komédiát mutatják be szombaton 19 órától, 
melyre a Borsos Miklós-bérlet lesz érvényes, 
ugyanakkor a helyszínen is lehet jegyeket válta-
ni. Vasárnap 19 órától a gyergyóremeteieknek 
mutatják be a Tudós nők című darabot. Érvé-
nyes lesz a Puskás Tivadar-bérlet, de a helyszí-
nen is lehet jegyeket váltani.

*
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-

ház társulata holnap 19 órától játssza legújabb 
darabját, melynek címe: Arany-légy. Helyszín: 
Bocsárdi Angi Gabriella Stúdióterem. Rende-
ző: Goda Gábor.

*
Matei Vişniec Kenyérrel a zsebben című 

darabját, Patkó Éva rendezésében, tekinthetik 
meg a színházbarátok Székelyudvarhelyen, a 
Tomcsa Sándor Színház nagytermében ma 20 
órától és holnap 19 órától. A mai előadás után 
közönségtalálkozóra várják az érdeklődőket 
Láng Zsolt író, dramaturg vezetésével. Az elő-
adás a Tomcsa Sándor Színház partnerségének 
és a Művészeti Egyetem Akadémiai Műhelyé-
nek keretében jött létre. A kétszereplős pro-
dukcióban B. Fülöp Erzsébet és Tompa Klára 
színész-tanárok láthatók.

Koncert
Erdélyi duett-turnéjuk során a színész-ze-

nész házaspár, Szinetár Dóra és Bereczki Zol-
tán Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson 
is színpadra lép. Március 17-én Csíkszeredá-
ban, a Csíki Játékszín színháztermében 17.30 
és 20 órától, Gyergyószentmiklóson pedig 
március 18-án a Művelődési Házban kísérhe-
tik figyelemmel koncertjüket, amelyen ope-
rett-, illetve musicalrészletek mellett könnyű-
zenei dalokat is hallhatnak majd a zene iránt 
rajongók.

Előadás
A Csaba Királyfi Népfőiskola szervezésé-

ben szombaton 10 órától Szaniszló Ferenc, a 
Világpanoráma műsorvezetője Magyarként 
élni itthon és otthon címmel, 13 órától pedig 
Bíró András Zsolt humánbiológus, antropo-
lógus Magyar vándorlás és honfoglalás címmel 
tart előadást Székelyudvarhelyen, a Siculus If-
júsági Házban. 

fogadóóra

Csíkszentkirályon, a polgármesteri hiva-
talban tart fogadóórát holnap 9.30-tól Korodi 
Attila parlamenti képviselő, Csíkdelnén pedig 
10.30-tól a helyi közbirtokosság irodájában. 

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt ma 8–15 óra kö-
zött szünetel az áramszolgáltatás Csaracsóban 
és Csibában (a 478–594. szám alatt).
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– Gondolkodom, tehát vagyok, 
ha nem gondolkodom, 
úgy jobban vagyok.

www.parapista.com 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc – pályázati szelvény 
  március 8.
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. 1849. októberében Szamosfalván Karl 

von Urban osztrák katonatiszt kivégeztetett 
két csíki honvédtisztet. Kik voltak ők?

2. Milyen jelentős 1849-es székelyföldi 
csata megörökítésére állított emlékmű szob-
rásza volt a csíkzsögödi Poulini János?

3.  Melyik csíki településen gyártottak 
lőport Gábor Áron ágyúinak működtetésé-
hez és ki volt az üzem vezetője?

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Sas Péter: Kós Károly

Kós Károly művészetének, „művészeteinek” titka talán ab-
ban rejlik, hogy majd minden művészeti ágban alkotott, 
és ami nem művészeti jellegű feladat volt, azt is művészi 

szinten oldotta meg. Életművének legfőbb jellemzője, hogy rá-
talált népére, rátalált önmagára, megtalálta célját és értelmét az 
életben: népe és szülőhazája, közössége szolgálatát. A kötet tartal-
mazza Kós Károly építészeti, grafikai és iparművészeti munkássá-
gának terjedelmes adattárát is. A könyv terjedelme: 196 oldal + 
80 oldal színes illusztráció. Ára: 85 lej. A könyv megvásárolható 
a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi utca 4. szám, 
telefon: 0266–316798.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Csökken a felhőzet, a déli órákban akár több-
órás napsütésre is számíthatunk. Napközben a hi-
degfrontokkal együtt járó tünetekre kell számítani. 
Fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. Gya-
koribbak lehetnek a reumás panaszok.

Sose veszek virágot nőnapra. Alapos 
okom van rá. S bár március 8. az a nap, ami-
kor a virágárak megtekintésekor kinyílnak a 
bicskák a zsebekben, nálam ez nem anyagi, 
hanem elvi kérdés. Megmagyarázom. Anya-
gias világban élünk, amikor is találékony üz-
letemberek azt próbálják belénk tukmálni, 
hogy ilyenkor jó sok pénzt kell elkölteni hasz-
nos-hasznavehetetlen dolgokra. A karácsony 
ugye már nem a szeretetről, hanem az aján-
dékozásról szól. De a gyerekek húsvétkor sem 
locsolni mennek, hanem zsebpénzt gyűjteni. 
Az üzleti propaganda március 8-ára is be-
indul: nehogy már beérjük egy szál virággal, 
ajándék kell ide, minél drágább, annál jobb. 
S mivel úgy tűnik, meglévő ünnepeink nem 
bizonyultak elegendőnek, hát akkor importá-
lunk, magyarosítunk újakat, s megpróbáljuk 
mindenkivel elhitetni, hogy ezek újabb al-
kalmak a költekezésre, nehogy kihagyjuk!

Szerencsére nem mindenki dől be 
ezeknek a marketingfogásoknak, de azért 
akadnak bőven. Tévedés ne essék, ajándé-
kozni szép dolog, apróbb figyelmességgel 
kedveskedni a szebbik nem képviselő-
inek pedig különösen az. De ma szinte 
minden hölgy kap virágot, és a férfiak 
is kedvesebbek a szokásosnál, nincs eb-
ben semmi extra. Ugyanakkor hány nő 
mondhatja el, hogy tegnap meglepték 
egy virágcsokorral?

Nem vagyok kivétel, én is keresem a nők 
kegyeit, és igen, én is veszek nekik virágot. 
De sosem a nőnapon. Mindig egy nappal 
előtte. Vagy utána. Amikor sokan már meg-
feledkeztek arról, hogy mennyire fontosak 
ők nekünk, és milyen jó, hogy léteznek, és itt 
élnek velünk ebben a világban.

Na jó, akkor kivételesen ezen a napon IS 
köszönöm ezt nekik. 

Virágot nőnapra?
   villanás n Szász Csaba

skandi  kÉszÍtEttE: bENEdEk ENikő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.március8.

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

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

Rendőrségi növénylista 
betörők ellen

Növényvédő szert reklámoz a londoni 
rendőrség betörők ellen: olyan bok-
rok listáját tette közzé, amelyek segí-

tik az otthonok védelmét.
„A legtöbb betörő lusta. Könnyű utat 

keres ahhoz, hogy bejusson egy házba, vagy 
kertbe, ön pedig néhány egyszerű óvintézke-
déssel csökkentheti a kockázatát annak, hogy 
betörjenek ingatlanjába. Az egyik legjobb 
mód a tolvajok távoltartására a természet sa-
ját védekező mechanizmusa behatolók ellen. 
Meglehet, hogy csupán egy tüskés bokorfalra 
van szüksége védelemként” – áll a rendőrség 
tanácsadó közleményében, majd pedig követ-
kezik 30 növény azzal az előrebocsátott meg-
jegyzéssel, hogy a rendőrség nem tudja garan-
tálni a bokrok kellő tüskésségét, előfordulhat, 
hogy a vásárolt növény csupán annyira lesz 
szúrós, mint egy százszorszép. 

A botanikai listán az első helyezett a 
Juniperis horizontalis (borókafajta), amely tüs-
kés ugyan, de legfeljebb fél méter magasra nő, 
mivel talajtakaró növény, így inkább csak me-

zítlábas betörők – vagy legfeljebb rövidnadrá-
gosok ellen jó. Második a Picea pungens, a szú-
rós luc, amely 100-125 centire nő. Harmadik 
az Ilex agulfolium, amely szintén örökzöld és 
tüskés levelű, a negyedik a brazíliai óriáslapu, a 
Gunnera manicata, amely akár két és fél méter-
re is megnő. Lágy szárai ugyan nem jelentenek 
kemény akadályt, levelei viszont „megsmirgli-
zik” a behatolót. A listára azért rákerültek az 
igazán „nagyágyúk” is, így a vadrózsa vagy a 
kökény – olvasható a The Daily Telegraph brit 
napilap honlapján.

fotóalbum
A fotót Ilyés Lehel készítette (2011-es Mesterségek, mesteremberek című pályázat). 
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