
Rosszul sikeRült a hétvége

Búcsú a dobogótól?
Rosszul sikerült a hétvégéje mind a Székelyudvarhelyi SK-nak, mind pedig az Székelyudvarhelyi 
KC-nak. A teremlabdarúgók tegnap este hazai pályán hajtottak fejet a Galaci United együttese 

előtt, a kézilabdacsapat pedig szombaton Bákóban, a helyi Ştiinţa otthonában szenvedett 
vereséget. A hétvégi vereség az SK számára azt jelenti, hogy legjobb esetben is csak a

 negyedik helyen zárja az alapszakaszt, míg az SZKC esetében – bár a matematikai esély 
még megvan – az idény előtt meghatározott cél, a bajnoki bronzérem került 

szinte elérhetetlen távolságba. > 14. oldal
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esély a dobogós helyre: az SZKC-nak matematikai, az SK-nak semmi fotó: bALáZs AttiLA és drAgoş AsAftEi
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fodRászköRkép

Miért drága 
a hajkorona 
formázása?

Kétségtelenül az irigyelt 
szakmák közé tartozik a 

fodrász mesterség, ugyan-
is sokak szerint a fodrász 
kevés munkával igencsak 
szép jövedelmet képes össze-
hozni. 

népfőiskola

A magyarok 
nyomában

A Csaba Királyfi Nép-
főiskola márciusi 

előadássorozatán is szép 
számban összegyűltek az érdek-
lődők. 
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Ne importáljunk 
törésvonalakat

A hétvégén zajlottak az elő-
rehozott parlamenti választások 
Szlovákiában, és akár csak az 
egy évvel ezelőtt zajlott 
választásokon, a Magyar 
Koalíció Pártja most is ki-
maradt a pozsonyi parlamentből, 
bejutott viszont újra a Híd-Most.
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Ma ünnepli működésének hu-
szadik évfordulóját Székelyud-
varhely egyik legrégebbi pati-
kája, a Tünde gyógyszertár. 

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

Húsz évvel ezelőtt négy 
gyógyszertár működött 
a városban, ma pedig ti-

zenöt van – mondja Abrán Tünde 
főgyógyszerész, a Tünde gyógy-
szertár vezetője.

Hozzáfűzte, az évek során a 
gyógyszerskála is nagy mérték-
ben szélesedett, no meg az áru 
beszerzésének módozata is sokat 
változott. Míg a kezdeti évek-
ben maguk szerezték be a készít-
ményeket, manapság beszállítói 
dömping van, naponta öt-tíz áru 
is érkezik a különböző cégektől. 

– A jelenlegi munkaközössé-
günk majdnem azonos az akkori-
val. A kezdetekben a központban, 
a városháza mellett működtünk, 
aztán még a rendszerváltás előtt 
szóba került, hogy elköltöztetnek 

a II. Rákóczi Ferenc utcába, egy 
impozánsabb, mutatósabb, tága-
sabb helyre. 1990-ben el is köl-
töztünk, ekkor még nem voltak 
magánpatikák, így 92-ben heten 
magánosítottuk a gyógyszertárat 
– emlékezett vissza Abrán Tün-
de.

Mivel az épületet bérelték, tíz 
évvel ezelőtt megint költöztek, 
nem messze, az utcában száz mé-
terrel lennebb, arra a helyre, felü-
letre, ahol jelenleg is vannak. 

– A hétből öten még most is 
dolgozunk, két volt munkatár-
sunk pedig nyugdíjas. Ez öröm, 
hogy így összetartottunk, hisz 
egyre-másra nyíltak a patikák, volt 
tehát csábítás – közölte Abrán 
Tünde, aki patikuskörökben nem-
csak a Tünde gyógyszertár, hanem 
a Hargita Megyei Gyógyszerészek 
Kollégiumánál betöltött funkciói 
miatt is ismert.

A Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Gyógy-
szerészeti karán szerzett oklevelet, 
majd főgyógyszerészi vizsgát tett. 

Pályafutását Moineşti-en kezd-
te, aztán tizennyolc évig Oklánd 
község lakosságát szolgálta. 1988-
tól Székelyudvarhelyen fejti ki pa-
tikusi munkáját. 1992-től a Tün-
de gyógyszertár vezetője, illetve 
megalakulásától alelnöke volt a 
Hargita Megyei Gyógyszerészek 
Kollégiumának. Nemrég mon-
dott le, úgy gondolta, át kell adni 
a „terepet” a fiataloknak. Utódja, 
Sarkadi Erzsébet korondi gyógy-
szerész a tizedik gyógyszerész-
bálon közölte a Tünde néniként 
tisztelt főgyógyszerésszel: „Min-
dig azt mondod, hogy a te nagy 
családod mi vagyunk. A család 
lelke az anya. Anyánk vagy, ha 
biztatásra szorulunk, irányt mu-
tatsz a folyton változó időkben, 
példát adsz emberségből, egymás 
iránti tiszteletből és a szakma 
iránt alázatból. Biztos alapunk és 
irányítónk voltál és vagy”.

Noha leköszönt a kollégium 
alelnöki tisztségéről, nyugdíjba 
vonulását egyelőre nem tervezi. 
Azt mondja, amíg tud, dolgozik. 

közélet

Körkép

Túrázás közben előfordulhat-
nak olyan helyzetek, amelyek-
re azonnali megoldást kell 
találnunk. Éppen ezért hasz-
nosak lehetnek a következő 
egészségügyi tanácsok, ame-
lyekkel számos problémát el-
kerülhetünk. 

Már a túrára való felkészü-
lésünkkor érdemes odafigyelni 
egyéni helyzetünkre, vagyis 
azok, akiknek mindennap 
gyógyszert kell szedniük (pl. 
cukorbetegek), ezeket minden-
képp pakolják be hátizsákjukba, 
illetve ajánlott a túravezetőnek 
is megemlíteni, így bármilyen 
rosszullét esetén, ennek tudatá-
ban könnyebb megoldást talál-
ni. Abban az esetben, ha allergi-
ások vagyunk olyan dolgokra, 
amelyekkel ugyancsak találkoz-
hatunk gyaloglásaink során (pl. 
pollen, rovarcsípés), szintén 
ajánlott a megfelelő gyógysze-
reket magunkkal vinni.

A következő dolog, amely-
re fontos figyelmet fordítani, 
hogy az állatokkal szemben 
célszerű az óvatosság. Sűrű, 
bozótos helyeken ajánlott zajt 
csapni, akár sípszóval, akár 
énekléssel, így a nagyobb álla-
tok elkerülik az illető környé-
ket. Továbbá ajánlott a juhnyá-
jakat kikerülni, amennyiben ez 
lehetséges, mivel a juhászku-
tyák kiszámíthatatlanok lehet-
nek. Azonban, ha mégis elha-
lad utunk mellettük, érdemes 
egy csoportban maradni társa-
inkkal, és így, minél hamarabb 

áthaladni ezen a szakaszon. 
Szorult helyzetben pedig akár 
túrabotjaink is a segítségünkre 
lehetnek. Egyéb veszélyes állat, 
amellyel természetjárásaink 
során találkozhatunk, a vipe-
ra, amely ellen védekezhetünk, 
ha erős, magas szárú bakancs-
ban túrázunk, illetve a kamás-
li (lábszárvédő) is hasznos 
az ilyen helyeken. Azokon a 
területeken, ahol táblák is fel-
hívják a figyelmünket a vipera 
jelenlétére, de más napsütöt-
te, meleg helyeken is, mielőtt 
leülnénk, ajánlott alaposan 
körülnézni. Ezenkívül vannak 
olyan kétéltűek (szalamandra, 
varangyfélék), amelyeknek a 
bőrmirigy-mérgei szembe ke-
rülve gyulladást okozhatnak, 
így kerülnünk kell ezeknek a 
megfogását. 

Az állatok mellett akadnak 
mérgező növények is, amelyek 
nem csak a gombák lehetnek. 
A gombák szedésekor alapsza-
bály, hogy csak azokat szedjük 
le, amelyeket jól ismerünk, 
nem ajánlott a kísérletezés. 
Ezenkívül akad számos olyan 
növény, amelynek bogyója, 
magva, gyökere, virága vagy 
éppen levele mérgező, így eb-
ben az esetben is érvényes az 
előbbi szabály, hogy csak ak-
kor fogyasszuk, ha jól ismerjük 
őket. Sok esetben a piros bo-
gyós termésű növények mérge-
zőek, így ezekre különöskép-
pen ajánlott odafigyelni.

Amire még érdemes figyel-
ni, hogy amennyire csak le-

hetséges, törekedjünk a helyes 
légzésre, így jobban beoszthat-
juk erőnket. Ez alatt az orron 
keresztül történő légzést értjük, 
mivel az orr a beszívott levegőt 
portalanítja, felmelegíti és pá-
rásítja. Ha ez elmarad és több-
nyire szájon keresztül történik 
a légzés, könnyebben kialakul-
hat a garat- és légcsőhurut.

Ugyancsak ajánlott figyelni 
az erős napsugárzásra. Ez nem 
csak nyáron okozhat kellemet-
lenséget, hanem télen is. Nyár-
időben a napszúrás elkerülése 
kiemelten fontos, amire figyel-
nünk kell. Ez könnyen meg-
oldható, amennyiben fejünket, 
nyakunkat és vállunkat világos 
színű sapkával valamint inggel, 
pólóval védjük. Meleg időben 
a folyadék pótlása is nagyon 
fontos, hogy megfelelő mér-
tékben izzadjunk, és ezáltal 
hűtsük szervezetünket. Télen 
a szemünk romolhat, amikor 
az erős napsütést visszaveri a 
szikrázó hó. Ilyenkor minden-
képp ajánlott a napszemüveg 
használata.

Az imént felsoroltak csak 
néhány olyan helyzet, amelyek  
kis odafigyeléssel elkerülhető-
ek. Azonban még számos olyan 
szituációban találhatjuk ma-
gunkat, amelyet azonnal kell 
megoldanunk. Ilyenkor mindig 
törekedjünk a nyugodtságra, 
mivel higgadtan könnyebb dön-
téseket hozni és a megoldást is 
hamarabb megtaláljuk. 

 Ambrus Helga-Gyöngyvér

eke EgÉSzSÉgügyi TanácSok TúrázáS közbEn
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Az Agromec Odorhei Rt.
ügyvezetője április 10-én 11 órára a cég székhelyén, Székelyud-

varhely, Kuvar u. 28 szám összehívja a részvényesek közgyűlését.

Napirenden: 
Az ügyvezetőnek a 2011-es évi esztendei tevékenységre vonat-

kozó jelentése és vagyonkezelési tehermentesítése jóváhagyása, va-
lamint a cenzorok 2011-es évi jelentésének a jóváhagyása.

A 2011-es pénzügyi év számviteli mérlegének, valamint a nye-
reség és veszteségegyenleg jóváhagyása. A nyereség előirányzás és 
felosztás megállapítása.

A 2012-es esztendei bevételi és kiadási költségvetés megállapí-
tása, valamint a 2012-es évi tevékenységi program jóváhagyása.

Különfélék.
A részvényesek közgyűlésén részt vehetnek azok a részvénye-

sek, akik 2012 április 1-ig bejegyeztettek a Transilvania Független 
Törzskönyvbe.

Amennyiben az első összehíváskor nem teljesülnek az 
1990/31-es törvény által előírt feltételek, a közgyűlést újra össze-

hívják április 11-re ugyanazon órában és ugyanazon helyre.

Az Agrotransport Odorheiu Secuiesc Rt.
ügyvezetője április 10-én 10 órára a cég székhelyén, Székelyud-

varhely, Kuvar u. 28. szám, összehívja a részvényesek közgyűlését.
Napirenden: 
Az ügyvezető 2011-es esztendei tevékenységre vonatkozó je-

lentésének és vagyonkezelési tehermentesítésének jóváhagyása, 
valamint a cenzorok 2011-es évi jelentésének a jóváhagyása.

A 2011-es pénzügyi év számviteli mérleg, valamint a nyereség- 
és veszteségegyenleg jóváhagyása. A nyereség- előirányzás és -fel-
osztás megállapítása.

A 2012-es esztendei bevételi és kiadási költségvetés megállapí-
tása, valamint a 2012-es évi tevékenységi program jóváhagyása.

Különfélék.
A részvényesek közgyűlésén részt vehetnek azok a részvénye-

sek, akik 2012. április 1-ig bejegyeztettek a Transilvania Független 
Törzskönyvbe.

Amennyiben az első összehíváskor nem teljesülnek az 
1990/31-es törvény által előírt feltételek, a közgyűlést újra össze-

hívják április 11-re ugyanazon órában és ugyanazon helyre.

A Comal Homoród Rt.
ügyvezetője április 10-én 9 órára a cég székhelyén, Székelyud-

varhely, Kuvar u. 28. szám, összehívja a részvényesek közgyűlését.
Napirenden: 
Az ügyvezető 2011-es esztendei tevékenységre vonatkozó je-

lentésének és vagyonkezelési tehermentesítésének jóváhagyása, 
valamint a cenzorok 2011-es évi jelentésének a jóváhagyása.

A 2011-es pénzügyi év számviteli mérleg, valamint a nyereség- 
és veszteségegyenleg jóváhagyása. A nyereség- előirányzás és -fel-
osztás megállapítása.

A 2012-es esztendei bevételi és kiadási költségvetés megállapí-
tása, valamint a 2012-es évi tevékenységi program jóváhagyása.

Különfélék.
A részvényesek közgyűlésén részt vehetnek azok a részvénye-

sek, akik 2012. április 1-ig bejegyeztettek a Transilvania Független 
Törzskönyvbe.

Amennyiben az első összehíváskor nem teljesülnek az 
1990/31-es törvény által előírt feltételek, a közgyűlést újra össze-

hívják április 11-re ugyanazon órában és ugyanazon helyre.

Hirdetések Évforduló 

Húszéves a Tünde gyógyszertár

Ingyenes 
gyászjelentés 

lapunkban

Tel.: 0745–595 412



Körkép
társadalom

Kétségtelenül az irigyelt szak-
mák közé tartozik a fodrász 
mesterség, ugyanis sokak sze-
rint a fodrász kevés munkával 
igencsak szép jövedelmet ké-
pes összehozni. Mennyire igaz 
a felvetés, mi alapján alakul az 
árlista? Ennek próbáltunk utá-
najárni a helyi fodrászatokban.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Sokan vannak, akik úgy gon-
dolják, a fodrászok irreáli-
san magas árakat szabnak 

meg, miközben annál kevesebb 
időt töltenek a hajkoronák meg-
formálásával. Udvarhelyi fodrá-
szokat kérdeztünk meg, milyen 
szempontok szerint alakul sza-
lonjukban a sokak által kifogásolt 
árlista.

– A néhány vendég által 
óriásinak tartott fodrászára-
kat a munka során felhasznált 
termékek magas ára és a ter-
mészetesen a fodrász munká-
jának minősége határozza meg 
– mondja kérdésünkre Péter 
Izabella, aki a Rózsa utcában 
üzemeltet férfi és női fodrásza-
tot. Elmondása szerint a profi 
fodrásztermékeket sajnos nem 
lehet olcsón megkapni, ezért 
a termékek árának növekedé-
sével arányosan minden évben 
legalább öt százalékkal kényte-
lenek emelni egy hajvágás árát 
is. Amennyiben ezt nem teszik, 
ár alatt dolgoznak.

– A kliens természetesen 
néha sokallja az árakat, azon-
ban azt is figyelembe kell venni, 
hogy két termék között lénye-
ges különbségek lehetnek – vé-
lekedik Bodor Ildikó, akinek a 
Városháza téren van szalonja. 
Szerinte sokan az áruházak pol-
cain található termékek áraihoz 
vannak szokva, azonban elmon-
dása szerint nem szabad abba a 
hibába esni, hogy elkezdjük ösz-

szehasonlítgatni a termékeket. 
A fodrász szerint ég és föld lehet 
a különbség az áruházban és a 
szalonban található termékek 
között, míg egyiknél a mennyi-
ség a fontos, a másiknál a minő-
ség az elsődleges szempont. Bo-
dor szerint lehetne az olcsóbb 
termékből is dolgozni, akkor 
viszont nem lehetne teljesíteni 
azt az elvárást, amit egy kliens a 
fodrásszal szemben támaszt.

Több év kell 
a szakma elsajátításához
A fodrászok szerint a román 

állam aáltal pár hónapra korláto-
zott tanfolyam ideje alatt képte-
lenség jó szakembert nevelni.

– Egy jó fodrász neveléséhez 
sok gyakorlással három-négy évre 
is szükség lehet, és ahhoz, hogy 
ezt valaki meg tudja csinálni 
emellett, kell valami biztos mun-
kahely, amiből meg lehet élni – 

vallja Péter Izabella. Elmondása 
szerint, amiért valaki elvégezte 
a tanfolyamot, még messze nem 
lesz jó fodrász. Akkor van esélye, 
ha egy szalonban lehetőséget ad-
nak neki a gyakorlásra. Ugyanezt 
vallja a Bodor Ildikó is, aki sza-
lonjában rendszeresen szervez 
fodrásztanfolyamokat, és aki sze-
rint egy év alatt lehet, hogy öt-
ven diák is kikerül a kezük alól, 
viszont jó, ha kettő-három meg-
marad a szakmában.

Mitől jó fodrász a fodrász?
– Véleményem szerint a tech-

nikai részét a fodrász szakmának 
viszonylag könnyen el lehet sa-
játítani. Szükség van némi kéz-
ügyességre, akaratra és odaadásra, 
azonban megtanulni egy adott 
típusú haj levágását, nem olyan 
nagy dolog – fogalmaz Bodor 
Ildikó. Szerinte ahhoz, hogy egy 
fodrász kitűnjön a többi közül, 
szükség van egyfajta empátiára, 
igen jó emberismerettel párosítva. 
Hiszen egy jó fodrász szemében 
nem csak hajak és formák vannak, 
hanem emberek, akik a hajakat 
és a formákat viselik. Bodor sze-
rint nagyon fontos a jó kommu-
nikációs képesség, hisz egész nap 
közvetlen kapcsolatban kell lenni 
a kliensekkel.

– Ha a vendég megérzi, hogy 
szereted a munkád, akkor rád bíz-
za magát, és szívesen tér vissza, 
hisz az eredmény is kedvére való 
– vallja a fodrász.

UdvarhElyi fodrászKörKép

Miért drága a hajkorona formázása?
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hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.
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ELŐFIZETÉS

APRÓHIRDETÉS
REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

Könnyünek tűnő szakma. Elsajátításához évek kellenek fotó: balázs attila

A hétvégén zajlottak az előrehozott parlamenti vá-
lasztások Szlovákiában, és akárcsak az egy évvel ezelőtt 
tartott választásokon, a Magyar Koalíció Pártja most is 
kimaradt a pozsonyi parlamentből, bejutott viszont újra 
a Híd-Most, Bugár Béla pártja. Az MKP 4,28 százalé-
kot (a bejutási küszöb öt százalék), a Híd pedig 6,89 szá-
zalékot kapott. A szlovákiai magyar közélet sikeresen im-
portálta (vagy oda sikeresen kivitték) a budapesti diskur-
zust. A sárdobálás, egymás gyalázása adja meg a közéleti 
vita alaphang ját. Az emberek nem akarják látni a közös 
érdekeket, a közös platformra való lehetőségeket, azt sze-
retnék, hogy mindenki pontosan úgy gondolkozzon, mint 
ők. Amíg ez nem következik be, addig folyton elosztják a 
magyar közösséget árulókra és hősökre. Az sem számít, 
hogy ha a két párt együtt indult volna, tíz százalék felett 
lennének. Az sem számít, hogy a magyarok szinte felének 
szavazata hiábavaló volt, hiszen az MKP nem jutott be. 
Egyik fél sem akar engedni. Érdekes módon a Híd az, aki 
a szavazatok többségét viszi el – ez az a párt, aki kimon-
dottan csak belső erőforrásokra hagyatkozik. Az MKP, 

amely erős fideszes befolyásolás és tanácsadás alatt van, 
illetve jelentős támogatásokat kasszíroz be Budapestről, 
nem képes annyi szavazatot összegyűjteni, mint a függet-
len Híd (a mostani választás már a második, amelyiken 
ez bebizonyosodott).

Az ottani események minket Erdélyben is nyugtala-
níthatnak. Elsősorban a gyűlöletbeszéd szempontjából. 
A gyalázkodásnak lassan nálunk is kezd kialakulni a 

„kultúrája”, és egyre több olyan közéleti szereplő jelenik 
meg, amelyik épkézláb érvek helyett ordibál és sérteget. 
Közben gyalázkodó kampányokat rendelnek meg ellenfe-
leik lejáratására, aztán tagadják, hogy ők voltak. 

Erdélyben még van visszaút, még nem mérgesedtek 
el annyira a dolgok, mint a Felvidéken. Minden közéleti 
szereplőnek kötelessége, hogy a józan észre és a közösség 
érdekeire hallgatva nemet mondjon erre a megosztó po-
litikára. Magyarország sok mindenben tud segíteni, sok 
mindenben segít is, és nekünk is szükségünk van arra, 
hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül a világban. De az 
ottani törésvonalakat óriási hiba lenne erdélyi magyar 
törésvonalakká alakítani. Százmillió forintokkal és ki-
tartó munkával talán el lehet érni, hogy itt is annyira 
eluralkodjon az intolerancia és a gyűlölet, mint az anya-
országban. Aki azonban ebbe fekteti a pénzét, az felelőt-
lenül cselekszik.

Ne importáljunk 
törésvonalakat

  NÉZŐpoNt n isán istván Csongor



Meglepő és egymásnak ellen-
mondó híresztelések láttak 
napvilágot az elmúlt napokban 
a méhek pusztulásáról és a 
méhészeteket esetlegesen érő 
károkról. Ádám József méhész 
azonban megalapozatlannak 
tartja a híreszteléseket.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Nemcsak a megyéből, Há-
romszékről is érkeztek 
olyan hírek, miszerint 

akár a méhállomány negyven szá-
zaléka is elpusztulhat a kemény 
és hosszan tartó hideg tél miatt. 
Állítólag a fagyos időjárás nem 
adott lehetőséget a méheknek az 
úgynevezett tisztító repülés el-
végzésére, ezért fennáll annak a 
veszélye, hogy a nosema élősködő 

által okozott betegség megtámad-
ja a populációkat. Ádám József, 
az Udvarhelyszéki Örösi Méhész-
egylet elnöke azonban cáfolja 
mindezeket.

– Pusztulásuknak nincs köze 
a fagyhoz, ha van megfelelő élel-
mük, akár az eresz alatt is kitelel-
nek – fejtette ki az egylet elnöke, 
bár hozzáfűzte, ennek ellenére a 
kaptárak megfigyelését az évnek 
ennek a szakában sem szabad elha-
nyagolni. 

Ha ugyanis nagyon hideg 
a február, akkor a hőszigetelés 
kérdése igen fontossá válik. Egy 
másik kockázat lehet a tél folya-
mán felgyülemlő bélsár, ha ezt a 
méhek nem tudják üríteni, akkor 
a fertőzés veszélye fennáll. Ennek 
akkor nagy a kockázata, ha rossz 
minőségű élelmet kapnak. Mert 
míg a harmatméz emberi fogyasz-
tásra igencsak megfelelő, addig 
telelőélelemnek magas salakanyag-
tartalma miatt teljesen alkalmat-
lan. A méheknél ugyanis egy kiló 
harmatméz elfogyasztása fél kiló 
bélsarat eredményez, míg más éle-
lemből alig 20 deka termelődik. A 
családok azonban még nincsenek 
veszélyben, a január eleji enyhe 

időjárás lehetővé tette, hogy elvé-
gezzék tisztító repülésüket.

Ami az önjelölt időjósok véle-
ményét illeti, miszerint a méhek 
viselkedése arra enged következ-
tetni, hogy egyelőre nem fordul 
tavasziasra az időjárás, Ádám 

József szerint ennek nincs sem-
milyen tudományos alapja. A 
méhcsaládok ugyanis nem a kin-
ti időjárásra reagálnak, hanem az 
egyre hosszabbodó nappalokat 
érzékelik, és ehhez igazodnak – 
vélekedik a méhészegylet elnöke.
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A rovArok neM időJósok

Nincsenek veszélyben a méhek

A méheket „hidegen hagyja” a fagyos idő fotó: balázs attila

aktuális

Körkép

egylet, lovagrend, mézes napok

A székelyudvarhelyi Örösi Méhészegylet a székelyudvarhelyi szár-
mazású, kiváló méhész szakember, Örösi Pál Zoltán születésének 
100. évfordulója alkalmából alakult 2004-ben. Az akkor tizenhét 
alapítót és négy tiszteletbeli tagot számláló szervezetnek ma már 
mintegy kétszáz tagja van. A méhészegylet tavaly februárban ala-
kította meg az Udvarhelyszéki Méhész Lovagrendet, amelynek je-
len pillanatban tizenöt mézlovagja van. Tavaly novemberben első 
alkalommal rendeztek mézes napokat Székelyudvarhelyen, régi 
álmukat váltva valóra. Az ígéretek szerint a háromnapos rendez-
vényt idén is megszervezik.

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

nagyobb eséllyel 
az életben

Lókodban, az elöregedett, 
pusztulás előtt álló faluban, elhi-
vatott német emberek 1995-ben 
létrehozták a Lókodi Ifjúsági Ala-
pítványt. Ezáltal több romos álla-
potban lévő parasztházat, portát 
megmentve, megálmodták és 
„megalkották” az ifjúsági falut. 
A LIA egy nemzetközi hálózat is, 
amely közös munkával hátrányos 
helyzetű fiatalokon segít egy biz-
tosabb jövő kialakításában. Az 
alapítvány az alapszükségletek 
ellátása mellett különböző szak-
képzéseket biztosít: a fiatalok 
próbaidő után az alapítvány mű-
helyeiben munkakönyves alkal-
mazottakká vállnak. Az eltelt 17 
évben 200 fiatalnál is több fiatal 
kapott rövidebb-hosszabb segít-
séget itt.

Külső szakemberek bevoná-
sával a fiataloknak különböző 
tanfolyamokat szerveznek és más 
továbbtanulási lehetőségeket is 
biztosítsanak. 2007-ben jöhetett 
létre az első alapozó 80 órás szak-
mai előkészítő tanfolyam, kőmű-
ves, mezőgazdász, víz-gázszerelő, 
virágkötő-, kertész és tejfeldol-
gozó szakmában. Itt az elméleti 
ismeretek megszerzése mellett 
gyakorlati képzésben is része-
sült 64 fiatal. Azóta 2009-ben, 

2010-ben a Bethlen Gábor Alap 
támogatásával jelentősen bővült 
a szakmaismertető, képességfej-
lesztő tréningsorozat, 2011-ben 
ezt Hargita Megye Tanácsa is 
támogatta, így most már egész 
Székelyföldről jönnek hátrányos 
helyzetű fiatalokkal különböző 
szervezetek és intézmények. 

Ugyancsak 2007-től lakóott-
hon és védett műhely is létezik a 
fogyatékkal élő felnőttek részére. 
A németországi támogatókon 
kívül fontos előrelépés, hogy az 
állam is feladatot, támogatást vál-
lalt és vállal a központi hatóságo-
kon, valamint a gyermekvédelmi 
és szociális igazgatóság által. 

Partnereink és támogatóink 
segítségével ezen fiatalok részére 
modell értékű segítői rendszert 
működtetünk, így ebből a „há-
lóból nehéz kiesni”, de fontosnak 
tartjuk, hogy közösen vállaljunk 
felelőséget felebarátainkért, és 
ismerjék meg minél többen a 
szociális háló munkáját, szép-
ségét. Mindezért állunk iskolai 
osztályok és más csoportok ren-
delkezésére is, bemutatva ezt a 
rendszert Lókodban, ahol a szép 
táj, rózsakert, hagyományos gyü-
mölcsös, tájház, szabadidőköz-
pont, lovaglás, valamint az embe-
rek tehetik emlékezetesé, széppé 
a kirándulást, de érzékenyebbé és 
felelősebbé is a fiatalokat. Mert 
mi nem csak azért vagyunk fele-
lősek amit teszünk, hanem azért 
is, amit nem teszünk meg.

Szilágyi Csaba – a LIA Ala-
pítvány igazgatója

Orbán Árpád – a LIA Ala-
pítvány elnöke

Lókodi Ifjúsági Alapítvány – Fundatia LIA
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ezzel a marketinges közhely-
lyel indítanám a mostantól 
hetente megjelenő, kis- és 
közepes vállalkozóknak szóló 
rovatomat. 

A jelenlegi gazdasági körül-
mények nem éppen kedvezőek a 
vállalkozók számára. 

„Érdekes” jogszabályok, bü-
rokráciával kapcsolatos fölösle-
ges körök, „válogatós”, nehezen 
fizető ügyfelek, akik néha még 
a pápánál is okosabbak, nem 
mindig korrekt versenytársak 
stb. – csupán néhány tényező, 
amely nehezíti ma a vállalkozók 
dolgát. 

Van, aki feladja a vállalko-
zósdit, van, aki nem adná fel, 
mégis erre kényszerül, van, 
aki annak örvend, hogy túl-
él, még működik és van, aki 
mostanság is igen-igen szépen 
prosperál. És röviden ennyi 
a lényeg : van, aki prosperál, 
van, aki halad.

Bármennyire is nehéz, vagy 
annak tűnik, ma is lehet vállal-
kozni, ma is lehet haladni, és 
még azt sem jelenteném ki, hogy 
nehezebben, mind pár évvel ez-
előtt. 

Ma egyszerűen másként kell 
vállalkozni.

Pár évvel ezelőtt az jelentette 
a problémát, hogy terméket sze-
rezzek be, szolgáltatást fejlesz-
szek és legyenek munkatársak, 
akik segítségével kiszolgálhatom 
a bejövő igényeket. Ma pofon-
egyszerű terméket beszerezni, 
rengeteg eszköz létezik, amely 
segítségével szolgáltatást fej-
leszthetek. Ma az igazi problé-
ma az, hogy honnan lesz ügyfél? 
Lesz-e, akinek korrekt árréssel 
eladhatjuk majd a beszerzett ter-
méket?

Azok a vállalkozók, akik le-
ragadtak a 2000–2008 közötti 
időszakban, dúlva-fúlva vagy ép-
pen bambán néznek maguk elé 
és nem értik, miért nem megy az 
üzlet.

Piac ma is van.
Talán árérzékenyebb, talán 

nem annyira fizetőképes, talán 
harapósabbak a versenytársak, 
de piac VAN. 

Az jól feltett kérdés az, hogy: 
„A létező piacból, ki az, aki 
megszerzi a számára elegendő 
szeletet?”

Akár tetszik, akár nem, ez az 
ügyfélszerzésnek, a marketing-
nek a területe, feladata. 

Annak az ügyfélszerzésnek, 
marketingnek, amelyre pár évvel 
ezelőtt még szükség sem volt, ma 
viszont e tevékenységek nélkül 
lehetetlen életben maradni is, 
nemhogy terjeszkedni, fejlődni.

A marketing nem minden, de 

valójában minden marketing.
Aki ezt megérti és alkalmaz-

za, az ma is tud haladni.
Ehhez viszont egy olyan 

területekre kell lényegesen na-
gyobb hangsúlyt tenni, amelyek-
hez nem vagyunk hozzászokva. 
Ügyféloktatás, a valóban kor-
rekt kiszolgálás, létező igényekre 
fejlesztett termék vagy szolgál-
tatás, terméklétra, pozicionálás, 
szövegírás stb. Ezek mind olyan 
területek, amelyekre sokáig nem 
volt szükség, és igazából nem 
is az a baj, ha egy kisvállalkozó 
nem ért ezekhez.

Az a baj, ha nem érti meg, 
hogy ezeknek a területeknek a 
megismerése, kikísérletezése, fi-
nomítása, magára szabása abszo-
lút életbe vágó, abban az esetben, 
ha pár év múlva is vállalkozónak 
akarja nevezni magát.

Marketing nélkül ma már 
egyszerűen nem megy.

Azt viszont ne higgyük, hogy 
átlagos, vagy éppen csapnivaló 
termékre, szolgáltatásra csak rá 
kell kenni egy kis marketinges 
mázt és máris dübörög az üzlet. 

A bóvli terméken, illetve 
szolgáltatáson, ugyanúgy nem 
tud segíteni a marketing, mint 
ahogy halotton sem segít a vita-
minbomba.

Farkas levente
kisvállalati marketing szakértő

www.marketingiskola.ro

MArketing iskolA

„A marketing nem minden, 
de valójában minden marketing”



Szombaton a snow-
boardé volt a főszerep a 
Madarasi-Hargitán. A de-
cemberben elkészült snowparkban, 
több hónapos csúszás után a hétvégén 
sikerült megtartani a hivatalos versen�-
n�el eg�bekötött megn�itót.  Remek 
időben, látván�os ugrásokkal és forgá-
sokkal kápráztatták el az érdeklődőket 
a nég� országból összeg�űlt cseh, len-
g�el, mag�ar és román snowboardosok, 
akik szinte eg�hangúan dicsérték a pá-
l�a kialakítását. Volt, aki merészen ki-
jelentette: az országban nincs még eg� 
il�en pál�a. A szombati sporttalálkozó 
összdíjazása több mint 3500 euró volt.
 fotó: balázs attila

> Falugondnokság Pálpatakán és Fe-
nyőkúton. A G�ulafehérvári Caritas Vi-
dékfejlesztés programja 2004-ben indított 
,mag�arországi támogatással, falugondno-
ki szolgálatokat Hargita meg�ében. Jelen-
leg hat falugondnoki szolgálat működik 
kilenc településen. Udvarhel�széken a 
Farkaslakához tartozó Székel�pálfalván, 
illetve Korond község két településén, Fe-
n�őkúton és Pálpatakán. 

A fen�őkúti és pálpataki falugondno-
ki szolgálat Korond önkormán�zatának 
támogatásával és eg�üttműködésével 
2008 óta működik. A szolgálat nehezen 
számszerűsíthető tevéken�ségkör, ug�an-

is jellegét tekintve kölcsönös bizalmon 
alapuló, összetett, személ�es segítség-
n�újtás. A legfrisseb kimutatások sze-
rint Fen�őkúton és Pálpatakán a taval�i 
évben havonta hatvanöt-hetven személ� 
szorult ellátásra – tudtuk meg Benes Sa-
rolta programkoordinátortól.

> Homoródszentpéter a Duna TV-
ben. A Homoródszentpéteren tegnap 
rögzített istentisztelettel és ünnepi mű-
sorral tiszteleg legnag�obb ünnepünk, a 
szabadságharc emléke előtt a Duna TV. 
Az együtt a szabadságért. Unitárius isten-
tisztelet Homoródszentpéterről címmel a 

tévécsatorna csütörtökön, március 15-én 
déli 12 órai kezdettel tűzte műsorára az 
eg�órás felvétel közvetítését.

A választás nem véletlenül esett 
a Nag�-Homoród mentén fekvő, 
Homoródszentmárton községhez tarto-
zó, kétszáz lelket számláló falura.

– Az Unitárius Eg�ház az eg�etlen 
mag�ar alapítású eg�ház, és csak mag�ar 
földön jöhetett létre. Az udvarhel�széki 
települést főként unitáriusok lakják, 
akiknek különösen fontos nemzeti ünne-
pünk március 15., hiszen talán ez fejezi 
ki legjobban nemzeti összetartozásunkat 
– áll az értesítőben.

A Csaba Királyfi Népfőiskola 
márciusi előadássorozatán is 
szép számban összegyűltek 
az érdeklődők. A Siculus If-
júsági Ház nagytermében tar-
tott, szombati rendezvényen 
Szaniszló Ferenc, a Világ pa-
noráma műsorvezetője Ma-
gyarként élni itthon és otthon 
címmel, és Bíró András Zsolt 
humánbiológus, antropológus 
a magyarság eredetéről tartott 
előadást. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Bíró András Zsolt humán-
biológus, antropológus 
januárban kezdte meg a 

hun korról, a mag�arság vándor-
lásáról, a honfoglalásról, vala-
mint népünk eredetéről tartott 
részletes előadását, amel�et most 
szombaton fol�tatott. Az elismert 
előadó kutatómunkáját a Mag�ar 
Természettudomán�i Múzeum 
Embertani tárában végzi, publi-
kációi nemzetközi szaklapokban 
is megjelennek. Fő kutatási terü-
lete az evolúciós biológia, illetve 
a történeti népességek biológiai 

rekonstruálása. Ismét hangsúl�oz-
ta a kutató, hog� eg�etlen ország 
sem engedi meg azt magának, 
hog� a lakossága viccet csináljon 
saját történelméből.

A kazahoknak most is van eg� 
madjar nevű törzsük, körükben 
végzett az előadó génkutatásokat. 
2006-ban neg�ven napos expedí-
ción vett részt a közép-kazahsz-
táni Torgaion. Tizenhat faluban 
vettek minták százhatvan férfitől. 

– Ezt a Budapesti Igazságüg�i 
Orvosszakértői Intézet DNS-la-

borjában vizsgáltuk ki, és neg�ven 
nép DNS-ével hasonlítottuk ösz-
sze: finnel, urálival, orosszal stb. A 
neg�ven nép közül a kazahsztáni 
madjarok bizon�ultak a legközeleb-
binek a mag�arokhoz – ismertette 
a kutató korábbi előadásában.

A szombati fol�tatásban kö-
vetkeztetésként kifejtette, hog� 
minden nép eredete rendkívül 
összetett, de, ha arra vag�unk kí-
váncsiak, hog� az őseink honnan 
jöttek, akkor a legpontosabb ké-
pet az antropológia és a genetika 

tudja adni, hiszen bizon�os ka-
rakterek mentén csak ezekkel le-
het modellezni. 

– A honfoglalás kori temetők-
ben maradt kopon�ákat vizsgál-
tuk. Az összes régió adatait ösz-
szeg�űjtöttük, elemeztük. Mint 
kiderült, nag�on sok összefüggés 
van közép-ázsiai leletekkel. A 
honfoglalás kori mag�arság nem 
vezethető le csak az Urálból. A 
madjar nevű törzs Y-kromoszó-
ma-analízise kimutatta, hog� a 
köztük és a mag�arországi ma-
g�arok között ol� nag� kapcsolat 
van, hog� az apai vonalak tisztán 
visszavezethetőek. A madjarok 
csak 350 éve laknak a mostani 
hel�en, az eg�üttélés még azelőtt 
történt: valahol Közép-Ázsia dél-
keleti részén – összegzett az ant-
ropológus. 

Azt is kifejtette előadásában, 
hog� a mai mag�arországi né-
pességben rengeteg nemzetiség is 
van, hiszen 1100 éve eg�ütt élünk 
szláv, germán és más szomszédos 
népekkel. Ha etnikailag nem vá-
logatjuk külön, azaz csak a ma-
g�ar nevűeket elemezzük, akkor 
is rengeteg kapcsolat kimutatható 

különböző török népekkel, ujgu-
rokkal, üzbégekkel, anatóliai tö-
rökökkel. Mint elmondta, a mai 
európai népek közül a mag�ar-
ságnak az Y-kromoszóma szerint 
apai ágon a legközelebbi rokonai 
a bolgárok. Közeli rokonok még 
az ukránok, oszétek, németek, 
törökök, üzbégek és tadzsikok. A 
többi nemzet is kevert, de nincse-
nek ázsiai g�ökereik.

Az előadáson kérdéseket is fel-
tettek a kutatónak, többek közt 
Czeizel Endre munkásságáról is. 

– A legnag�obb hibája a min-
tavételezésben rejlik, mivel eg�ál-
talán nincsenek különválogatva. 
Ő klinikai rendszerben gondol-
kodik: a klinikai genetikai kuta-
tások ol�anok, hog� a különböző 
kromoszóma-rendellenességeket 
fig�elembe véve teljesen mindeg�, 
hog� valakinek mil�en a nemze-
tisége. Őstörténeti kutatásokban 
regionálisan is külön kellene vá-
lasztani azokat. Eg� nag�városi 
mintavétel nem tud hiteles lenni, 
amúg� is az ő munkája eléggé po-
litizált. Őstörténetben nem kép-
zett, hiszen ő szülész-nőg�óg�ász 
– véli Bíró. 

CSABA KIrályFI NépFőISKolA

Tovább a magyarok nyomában
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„A kazahsztáni madjarok állnak a legközelebb hozzánk” fotó: kovács jenő

aktuális
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Felhívás

Székel�udvarhel� Polgármesteri Hivatala felhívja az érdeklődők fig�elmét, hog� az újonnan épült szoci-
ális lakásokra az igén�lők március 31-én délután fél kettőig n�újthatják be kéréseiket a városháza 10-es 
számú irodájában, amel� hétfőtől csütörtökig 11 és 15 óra között tart n�itva.
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Porig égett pénteken hajnalban a 
háromkúti iskola. Az iskolateremből, 
óvodateremből és művelődési-kö-
zösségi célokra használt teremből 
álló, fából készült, palával födött in-
gatlan percek alatt megsemmisült. 
A tüzet szikra vagy elektromos rö-
vidzárlat okozhatta.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro„Ha embert láttam volna 

meghalni, nem fájt vol-
na ennyire. Értsék meg: 

nekünk csak ennyink volt” – mondta 
Nagy Erzsébet, Háromkút falugond-
noka. A 160 lelket számláló közösség 
iskolája, óvodája és kultúrháza pénteken 
éjszaka teljesen leégett.

Azt egyelőre nem tudni, mi okozta 
a tüzet. Helyszíni beszámolók szerint a 
fából készült ingatlan tetején lévő átme-
legedett hullámpala-lemezek sorra rob-
bantak szét, így testi épségével játszott, aki 
megpróbálta megközelíteni az ingatlant. 
Éjszaka két óra körül a szomszédság ri-
asztotta egymást, Imre Anna tanítónő, 
Nagy Erzsébet falugondnok a helyszínre 
szaladt, de már annak sem volt értelme, 
hogy tűzoltókat hívjanak. 

A háromkúti iskolában egy fedél 
alatt volt az óvoda, az iskola és a műve-
lődési ház, amely a lakodalmaknak, ke-
resztelőknek adott helyet. Szombaton, 
ottjártunkkor a közelben lakók váltás-
ban őrizték a még parázsló tüzet – az 
épületben tartott számos könyv, kötet 
lassan, fojtottan égett, vasvillával forgat-
ták, hogy mihamarabb hamuvá válhas-
son – ha elindul a szél, nehogy a lángok 
belekapjanak a szomszédos istállókba. 

Az egykori szövetkezi üzlet-
ből átalakított közintézménybe 18 
óvodás és 8 iskolás járt. A termeket 
fával fűtötték, de a háznak nem volt 
kéménye, a füst a padláson keresztül 
távozott. Feltehetően szikra került 
a tetőtérbe – mondják a helybéliek, 
találgatni viszont inkább nem akar-
nak. „Most sem hiszem, hogy így 
kellett ennek vége legyen” – mondta 
Imre Anna tanítónő, aki nem is meri 
felmérni, mi veszett oda a lángok-
ban. 

Mint ismeretes, az épületet koráb-
ban, 2010-ben árvíz rongálta meg. A 
rozoga ingatlan helyett új iskola építését 
tervezték támogatók segítségével, az 
épületben számos adomány, könyvek, 
számítógépek, felszerelések álltak dobo-
zokban, az átköltöztetésre várva. 

A péntek éjszakai tűzesetet 
követően egy háromkúti család 
felajánlotta üres ingatlanját, így 
abban folytatódik az oktatás, 
amíg nem sikerül felépíteni az új 
iskolát. Már a hétvégén többen a 
háromkútiak segítségére siettek, 
vannak padok, asztalok, székek az 
új tanodában, könyveket, játéko-
kat is vittek. További segítségre is 
szükség van, ám ajánlott az ado-
mányok tartalmáról egyeztetni 
a háromkútiakkal, hisz megtör-
ténhet, hogy párhuzamosan több 
helyről érkezik ugyanolyan felsze-
relés, és akkor a raktározás nehezíti 
meg az amúgy is bonyolult hely-
zetet. Akik segíteni szeretnének, 
Imre Anna tanítónővel léphetnek 
kapcsolatba a 0788–489338-as te-
lefonszámon.

háromkút

Leégett a iskola

Gordius matematikaverseny

Díjazták a legjobbakat
A Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny nagytestvére, a középis-
kolásoknak szervezett Gordius 
Matematikaverseny megyei 
szakaszának díjazással egy-
bekötött eredményhirdetését 
tartották szombat délben a 
csíkszeredai Székely Károly 
Szakközépiskolában.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az 1996-ban a magyaror-
szági Baranya megyében 
útjára indított verseny-

be 1998-tól kapcsolódtak be er-
délyi megyék középiskolásai is. 
Hargita megyében idén kilence-

dik alkalommal szervezték meg 
a Gordius Matematikaversenyt, 
amelyen 90 perc alatt 30 felada-
tot kell megoldani. A középis-
kolások versenyét két kategóriá-
ban, gimnáziumi reál osztályok, 
valamint a humán osztályok és 
szakközépiskolák számára szer-
vezik meg. 

Hargita megyében idén 260 
kilencedik osztályos (76 szak-
középiskolás és 184 gimnáziumi 

tanuló), 243 tizedikes (62, 181), 
211 tizenegyedikes (55,156), va-
lamint 226 tizenkettedikes (107, 
119) vett részt a vetélkedőn. 

Az elért pontszámok alap-
ján a következő diákok vehet-
nek részt az április 4–6. kö-
zött Kecskeméten sorra kerü-
lő Kárpát-medencei döntőn: 
szakközépiskolás kategóriában 
Lázár Annamária (csíkszere-
dai Márton Áron Gimnázi-

um, 9. osztály), Király Tímea 
(székelyudvarhelyi Benedek 
Elek Gimnázium, 10. osztály), 
Máthé Anna Krisztina (csík-
szeredai Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola, 11. osztály), 
Sándor József (székelyudvarhelyi 
Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Gimnázium, 12. 
osztály). A gimnáziumok ka-
tegóriában a kilencedikesek 
közül Erősdi Zakariás (csík-

szeredai Márton Áron Gim-
názium) és Székely Attila 
(gyergyószentmiklósi Salamon 
Ernő Gimnázium), a tizedikesek 
közül Kolumbán-Antal György 
(székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium) és Sandy Bálint 
(csíkszeredai Márton Áron 
Gimnázium), a tizenegyedi-
kesek közül Györfi Csenge és 
Kajántó Sándor (mindketten a 
székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnáziumból), a tizenkette-
dikesek közül pedig Kémenes 
Endre (gyergyószentmiklósi Sa-
lamon Ernő Gimnázium) képvi-
selik Hargita megyét a döntőn.

Megsemmisült a háromkúti iskola. A tanítás ennek ellenére nem szünetel
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A legelőtestek területalapú 
 támogatási feltételeinek szigo-
rítása nyomán nőtt az állattartó 
gazdák és a legelőtulajdonos 
közbirtokosságok egymásra 
utaltsága. Ezért a közbirtokos-
ságoknak, ha támogatáshoz 
akarnak jutni, az állattartók 
érdekeit is szem előtt kell tarta-
niuk – hangzott el a péntek esti 
csíkbánkfalvi gazdafórumon.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Sem a gazdák, sem a közbirto-
kosságok nem örvendenek 
igazán az idei területalapú 

támogatás fejében a legelőtestek 
adott számú juhval vagy szarvas-
marhával való lefedési kötelezett-
ségének, de kellő összehangoltság 
mellett az új feltételek is teljesít-
hetőek – derült ki a péntek esti 
csíkbánkfalvi gazdafórumon. A 
Csíki Területi RMDSZ kezdemé-
nyezésére, a helyi közbirtokosság 
székhelyén tartott közel kétórás 
találkozón Tánczos Barna, a me-
zőgazdasági minisztérium állam-
titkára és Haschi András, a terü-
letalapú támogatásokat kezelő 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügy-
nökség vezetője igyekezett tájé-
koztatni a gazdákat az őket érintő 
leglényegesebb újdonságokról, 
változásokról.

Brüsszel nyomására 
A fórum legfontosabb témá-

ja a március elsejétől igényelhető 
területalapú támogatás kapcsán 
a gyepterületek szigorodó támo-
gatási feltételei voltak. Idéntől 
ugyanis az APIA szakemberei a 
gazdáktól és a legelőtulajdonos 

közbirtokosságoktól földtámo-
gatási kérést csak a hektáronként 
legkevesebb 0,3 szarvasmarhával 
vagy két juhval lefedett legelőtes-
tekre fogadnak el. Tánczos igye-
kezett meggyőzni a hallgatóságot, 
hogy a szigorításokat a szaktárca 
nem jókedvéből fogadta el. „Az 
uniós pénzek kifizetésének hátul-
ütője, hogy Brüsszelből minden 
alkalommal eljönnek ellenőrizni, 
hogy amit a támogatásért ígér-
tünk, azt betartottuk-e. Az elmúlt 
években a legnagyobb problémá-
ink pedig pontosan a legelős, ka-
szálós gyepterületekkel voltak. 
A szántóterületeknél könnyű 
eldönteni, hogy a területet meg-
művelték-e vagy sem, a legelők-
nél ez egy kicsit bonyolultabb, de 
ettől függetlenül a gyepterületek 
esetében eddig is létezett egy mi-
nimális területgondozási előírás. 
A brüsszeli ellenőrök számtalan-
szor rajtakapták Romániát, hogy 
ezeket az előírásokat nem tartják 
be. Az idéntől emiatt kellett a 
minimál feltételekben is módosí-
tásokat eszközölni” – fejtette ki 
Tánczos. 

Nőtt az egymásra utaltság
A mezőgazdasági államtitkár 

rámutatott, a SAPS-támogatásra 
jelölt terület állattal való lefedé-
si kényszere azokra a gazdákra 
vonatkozik, akik a gyepterülete-
iket kaszálás helyett legeltetéssel 
tartanák karban. „A támogatási 
kérésben ez esetben idéntől fel 
kell tüntetni az illető gazdaság 
azonosítószámát, a számítógép 
pedig automatikusan leellenőrzi, 
hogy a rendszerben a gazda neve 
mellett szereplő állományszám 
talál-e azzal a számmal, mint amit 

a támogatás érdekében a kérvé-
nyébe beírt” – magyarázta a lege-
lőpénz-igénylés hátterét Tánczos. 
Mint kifejtette, a szigorításnak 
egyaránt lesz jó és rossz oldala is. 
„Rossz, mert ha nem tudjuk le-
fedni a legelőterületeinket juhval 
és tehénnel, nem kapunk rá tá-
mogatást. Jó, mert gazdálkodásra 
ösztönzi a legelőtulajdonosokat, 
főleg a közbirtokosságokat, így 
pedig a legelőtestekre eddig kifize-
tett – közbirtokosságonként több 
százezer eurós – támogatások újra 
a mezőgazdaságba, az állattartá-
si tevékenységbe kerülnek vissza. 
Oda, ahova azt Brüsszelből eleve 
első perctől szánták” – hangsúlyoz-
ta a bánkfalvi gazdáknak az állam-
titkár. Elmondta, a közelmúltban 
zajlott egyeztetéseken a Hargita 
megyei közbirtokosságok vezető-
ivel közösen próbáltak megoldást 
találni a szigorítással előállt helyzet-
re, úgy az állatvásárlás, állatlefedés, 
mint a legelőtestek esetleges bérbe-
adása kapcsán. Elhangzott, a bérbe-
adási díjak megállapításakor a köz-
birtokosságok tartsák szem előtt az 
állattartók érdekeit is, lévén, hogy a 
terület után járó támogatásokhoz 
a tulajdonosok csupán a legeltetést 
biztosító állattartók segítségével jut-
hatnak hozzá. Tánczos ezért – egyes 
Hargita megyei közbirtokosságok 
példája kapcsán – a területbérnek a 
mindenkori támogatási összeg felét 
javasolta, így a támogatás másik 
felét a legeltetést végző gazdák 
vehetnék fel. „A közbirtokosság 
azoknak a teheneknek köszönhe-
tően jut támogatáshoz, amiket té-
len-nyáron a gazda nevel, etet, fej. 
Erre a közeljövőben jobban oda 
kell figyelni” – intette a közbirto-
kossági vezetőket a politikus.

SENkit NEm kötElEzhEtNEk

Vallásos nevelés 
az iskolában

GAzdAfórumot tArtottAk CSíkBáNkfAlváN

Állat nélkül elúszik a legelőpénz

A területalapú támogatások igénylése körüli szigorításokról beszéltek a bánkfalvi fórumon. Ellenőrzött terület fotó: domján levente

Az iskolai kerettanterv tartal-
mazza ugyan a vallásoktatást 
mint tantárgyat minden okta-
tási szinten és minden évfolya-
mon, de senki nem kötelezhető, 
hogy vallásórára járjon. Az első 
és előkészítő osztályosok be-
iratkozásához szükséges kér-
dőív mégis feltesz felekezeti 
hovatartozásra vonatkozó kér-
dést is.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nem kötelező nyilatkozni 
a felekezeti hovatarto-
zásról az iskolaelőkészítő 

osztályba és az első osztályba való 
iratkozás során, de a jelentkezési 
űrlapon mégis szerepel erre vo-
natkozó kérdés. A vallásoktatás 
az iskolában a törzsanyag része, de 
a szülők vagy a nagykorú diákok 
visszautasíthatják a vallásórákon 
való részvételt. 

Az, hogy az iskolaelőkészítő 
osztályokban a törzsanyag részét 
képezi a vallásoktatás, ellenérzést 
váltott ki egyes szülőkben. A köz-
vitára bocsátott tanterv bevezető-
jében az erkölcsi és valláserkölcsi 
fogalmak tanításának fontosságát 
hangsúlyozzák, ám maga a tan-
terv már felekezeti szempontból 
is fontos részletességgel ajánlja 
különböző vallásos fogalmak be-
vezetését.

A hat-hét éves gyermekek 
nagymértékben befolyásolhatók, 
erkölcsi fejlődésük ekkor meg-
határozó – mondta el a Hargita 
Népe kérdésére Kedves Enikő 
pszichológus. A szakember sze-
rint éppen ezért nagyon fontos, 

hogy megfelelő tartalommal tölt-
sék meg a vallásórákat, különösen 
figyelni kell arra, hogy ki, mit, ho-
gyan tanít nekik ezen a téren is. A 
bűnnel való fenyegetőzés például 
hátrányos lehet a gyermek fejlő-
dése szempontjából. 

A vallásoktatás nemcsak az 
előkészítő és első osztályban 
képezi a törzsanyag részét, ha-
nem minden osztályban. Boros 
Mária szakfelügyelő azonban 
megnyugtatja azokat, akik lelki-
ismereti okokból nem szeretnék 
vallásórára járatni gyermeküket: 
jogukban áll kérni a felmentést. 
Kiskorú gyermekek esetében a 
szülő, nagykorúaknál pedig sa-
ját nyilatkozat alapján kérhető, 
hogy ne kelljen részt venni a 
vallásórákon – minden osztály-
ban lezárhatók a diákok a vallás 
tantárgyból szerzett jegyek nél-
kül is.

Az előkészítő osztályok vallás 
tantárgyának tantervéről Boros 
Mária azt mondta, elsősorban az 
ortodox felekezet számára dol-
gozták ki a közvitára bocsátott 
tervezetet. Ezt kell a magyar tör-
ténelmi egyházak által képviselt 
felekezeteknek megfelelően át-
dolgozniuk. Véleménye szerint 
a tervezettnél sokkal játékosabb 
formában kell bevezetni a vallás-
erkölcsi fogalmakat, nem vallásos 
tartalmat kell tanítani a gyer-
mekeknek. A szakember hang-
súlyozta, a vallástanárok mód-
szertani megbeszélésein rögzítik, 
hogy mit és hogyan tanítsanak a 
hat-hét éves gyermekek számára, 
hogy az építő és valóban erkölcsi 
nevelő jellegű legyen.
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A halál kultúrájáról
A halálbiztos halál – tanul-
mányok az elmúlás és a halál 
kultúrájáról című kötetet mu-
tatták be pénteken a csíksze-
redai Corvina Könyvesházban 
és a vasárnapi nagymise után a 
csíksomlyói kegytemplomban.

Takács Éva 
takacs.eva@hargitanepe.ro

A Babeş–Bolyai Tudomány
egyetem  Római Kato
likus Teológia Paszto

rálteológia Tanszékének és a 
Gyulafehérvári Papnevelő Intézet 
közös szervezésében tartottak 
2011 márciusában Az elmúlás és 
a halál kultúrája  címmel nemzet
közi tudományos konferenciát. A 
halál misztériumát nem csupán 
teológiai szemszögből, hanem 
interdiszciplináris megközelítés
ből vizsgáló konferencia előadói 
között a teológusok mellett vol
tak néprajzkutatók, irodalmárok, 
egyháztörténészek, orvosok, egy
házjogászok és szakápolók is. Az 
előadásokból szerkesztett tanul
mánykötetet mutatta be pénteken 
és vasárnap a BBTE három teoló
gia tanára: a kötet szerkesztője, 
Diósi Dávid, valamint Jitianu 
Liviu és Rik János. 

A könyvbemutatón a szerzők 
egyegy, általuk vizsgált kérdés
kört boncolgattak. Diósi Dávid 
a tisztítótűz fogalmát tisztázta, 
amely a mai ember számára nem 
térben és időben mérhető állapo

tot, hanem tisztulási folyamatot 
jelent. A jelenben, szabad akarat
ból meghozott döntések követ
kezményeit mindannyiunknak 
viselnünk kell akkor is, ha az fáj
dalmakkal járó folyamat. Ilyen 
értelemben a büntetés nem Isten 
által a bűnösre mért szankció, ha
nem a bűnnel járó következmény 
– magyarázta az előadó. 

Rik János a halál közeli élmé
nyekről, azok közös elemeiről, 
valamint fontosságukról beszélt. 
A Jitianu Liviu által választott 
téma, a pokol és annak emberi 
arca a teológiában sem „divatos” 
téma, hiszen „hitelesen csak a 
megtapasztalt kérdésekről lehet 
beszélni” – mondotta az előadó. 
Régebb oktatási szándékkal 
gyakran az igehirdetések témája 
volt a pokol, amelyet félelme
tesnek mutattak be, a mennyor
szág, az örök boldogság ellenpó
lusaként, és amelynek értelmét 
a bűnösség megtorlásában, mi
benlétét pedig a szenvedésben 
nevezték meg.  A 21. századi 
ember számára átértékelődött a 
pokol értelmezése. A túlvilágból 
a mába emelték át, az embernek 
Istentől és embertársaitól való 
elfordulásával, saját maga sötét
ségébe zártságával magyarázva 
lényegét.  

A kettő közötti magyarázati 
lehetőségekről, a keresztény em
ber állandó magatartásáról, a re
ménykedésről is szólt az előadó.

Jelentés a hegyimentő Közszolgálat téli tevéKenységeiről

Sok baleset elkerülhető lett volna
több mint száz balesetet je-
gyeztek a sípályákon a hétvégé-
ken állandó szolgálatot teljesítő 
hegyimentők az elmúlt két hó-
napban, ezek többsége a sízők 
figyelmetlensége vagy felelőtlen 
magatartása miatt következett 
be, így voltaképpen elkerülhető 
lett volna – számolt be Fekete 
örs, hargita megye tanácsa 
hegyimentő Közszolgálatának 
vezetője. a hegyimentők az el-
következőkben a biztonságos 
hegyi turizmus kiépítésére és 
az önkéntesek kiképzését célzó 
programok bővítésére összpon-
tosítanak.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Mozgalmas két hónapot 
tud maga mögött Har
gita Megye Tanácsának 

Hegyimentő Közszolgálata: míg 
a december nyugodt volt a balese
teket és mentéseket illetően, addig 
januárban és februárban – a hava
zások nyomán beindult síszezon 
és a téli turizmus velejárójaként 
– jelentősen megnőtt a riasztások 
száma – tudtuk meg Fekete Örs
től. A Hegyimentő Közszolgá
lat vezetője embert próbálónak, 

de sikeresnek tartja a téli szezon 
eddigi időszakát segítségnyújtás 
szempontjából. 

sok a törés, zúzódás 
– Több mint száz balesetet 

regisztráltunk az elmúlt időszak 
folyamán, amelyek közül a legsú
lyosabb egy gerinctörés volt Bor
széken. Szám szerint a Madarasi
Hargitán volt a legtöbb baleset: 

itt törések, zúzódások, vágások és 
egyéb sípályabalesetek fordultak 
elő, amelyeknél mind segítettünk 
– számolt be lapunk megkere
sésére Fekete Örs, a baleseteket 
regisztráló vaskos iratcsomóra 
mutatva. A hegyimentők vezetője 
szerint „elmondható, hogy nin
csenek komoly bajok a Hargita 
megyei sípályákkal, mivel a mű
ködtetők általában beszerezték a 

biztonsághoz szükséges eszközö
ket, például a védőhálókat. Sok 
baleset azonban figyelmetlenség
ből következik be, amiatt, hogy 
a sízők nem tartják be a síkreszt, 
ugyanakkor sokszor alkoholos 
állapotban mennek ki a pályákra. 
Egy kis odafigyeléssel a megtör
tént balesetek nagy része elkerül
hető lett volna”. 

– Hétköznapokon riasztásra 
megyünk ki a hegyekbe, hétvé
géken pedig állandó szolgálatot 
teljesítünk a forgalmasabb sípá
lyákon, azokon a helyeken, ahol 
megnövekszik a turistaforgalom 
– jelezte a hegyimentők vezetője.

életet mentő 
hegyi menedékek
– A téli szezon kezdetekor le

zártuk a veszélyesebb turistaösvé
nyeket, felhívtuk a túrázók figyel
mét arra, hogy ne menjenek túl 
messzire, mert volt rá eset, hogy 
fel kellett kutatni a túrák során el
tűnt személyeket. Beigazolódott, 
hogy eredményes volt a nyári, me
nedékeket elhelyező programunk, 
ugyanis már két ember életét men
tették meg a hegyekben felállított 
menedékek a nagy havazások ide
jén – közölte Fekete Örs.

A Hegyimentő Közszolgálat 
továbbra is a megelőzésre fekteti 
a hangsúlyt, programjaikat is en
nek szellemében építik fel. A hat 
hivatásos hegyimentőt, valamint 
számos önkéntest soraiban tudó 
szolgálat fontos feladatának tartja 
a biztonságos hegyi turizmus ki
építését, az önkéntesképzőprog
ramokat, illetve további hegyi 
menedékek kihelyezését. 

A képzésre és oktatásra
összpontosítanak
– Sok segítséget kaptunk a me

gyei tanácstól, így jöhettek létre 
azok a fiatalokat megcélzó prog
ramjaink, amelyeket különböző 
iskolákban szerveztünk. Ezeken az 
önkéntesképző, valamint oktató 
programokon a természetjárás, tú
rázás alapjaival, szabályaival ismer
tetjük meg a diákokat, a segítség
nyújtás mikéntjéről tartunk nekik 
előadásokat. Legutóbb Csíkmada
rason és Csíkdánfalván volt ilyen 
programunk, amelyen 140 gyermek 
vett részt. Azt szeretnénk, ha mi
nél több önkéntes bekapcsolódna 
a programjainkba, hiszen elég sok 
munka jut a négy csapatba osztott 
hegyimentőkre – összegezte a köz
szolgálat vezetője.

Gyakorlati bemutató. A hegyimentők az ismeretek terjesztésére összpontosítanak

A kommunizmusban meghurcolt politikai foglyokra emlékeztek pénteken Csíksze
redában.  A Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége által szervezett eseményt a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja alkalmából tartották a városközpontban álló emlékműnél. A megemlékező is
tentiszteletet követően a szervezők részéről Kelemen Csongor osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, 
majd Ráduly Róbert Kálmán polgármester köszöntötte az megemlékezésre összegyűlt résztvevőket és a 
diákokat. „Élő tanúi azoknak az átélt borzalmaknak, amelyekről nekünk fogalmunk sincs” – emelte ki 
beszédében az elöljáró, hozzátéve, sokat tanulhatunk a volt politikai foglyoktól, és ki kell használnunk 
ennek lehetőségét, amíg még közöttünk vannak. Szilágyi Árpád, a Volt Politikai Foglyok Egyesületének 
elnöke Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című költeményét szavalta, Nagy Benedek történész, volt 
politikai fogoly azt mondta: „Azért vállalták a szenvedést, hogy megmaradjon az életerős székely közös
ség.” A megemlékezés után a Szentlélek utcai temetőben is elhelyezték a kegyelet virágait a csíkszeredai 
börtönben elhunyt női politikai foglyok emlékművénél. szöveg és fotó:  tamás attila



A HSC Csíkszereda jégkorong-
csapata összesítésben 2–0-
ra vezet a Galaci Dunăreával 
szemben a román bajnokság 
elődöntőjében. Ma eldőlhet a 
továbbjutás sorsa.

Nem okozott gondot a 
HSC Csíkszereda jégko-
rongcsapatának a Galaci 

Dunărea legyőzése a román baj-
nokság elődöntőjének első két 
összecsapásán. A csíki fiúk az első 
mérkőzésen az öthétnyi kiesés 
után nehezen kapták a ritmust. 
Tízpercnyi játékidő után azon-
ban előkerültek a gólvágó ütők, 
és szerre potyogtak a gólok. A 
HSC Csíkszereda végül 11 gólos 
győzelmet aratott az első mér-
kőzésen. A szombati második 
összecsapás már nem volt ilyen 
sima. A hazaiak nagyon gyenge 
napot fogtak ki, míg a vendégek 
Radu Viorellel a kapuban csodát 
csodára halmoztak. Az első har-
madban meglepetésre 2–2 volt az 
állás, de még a harmadik harmad 
6. percében is döntetlenre állt az 
összecsapás. Az utolsó 10 perc-
re megrázták magukat a hazaiak 
és végül háromgólos győzelmet 
arattak. Mi sem jelzi jobban Radu 
Viorel jó napját, minthogy a 63 
kapura menő lövésből csupán hat 
gólt kapott.

A két fél ma 17 órától ismét 
jégre lép az elődöntő harmadik 
összecsapásán. A mérkőzést in-
gyen lehet megtekinteni.

Eredmények, elődöntő: 1. mér-
kőzés: HSC Csíkszereda – Galaci 
Dunărea 13–2 (4–0, 5–2, 4–0) /
Becze (11., 17.), Góga (16., 55.), 
Moldován (19., 26.), Podstavek (25., 
35., 40., 51.), Novak (27., 51.), Mi-
hály (51.), illetve Gavac (24., 31.)/; 
2. mérkőzés: HSC Csíkszereda – 
Galac 6–3 (2–2, 1–0, 3–1) /Bíró O. 
(2.), Novak (11.), Becze (37.), Nagy 
(51.), Petres (53.), Virág (55.), illetve 
Ruzicka (5.), Baron (8., 46.)/.

Izgalmas párharc 
a másik ágon
Az elődöntő másik ágán jóval 

kiegyensúlyozottabb mérkőzéseket 
rendeztek. Brassóban az első össze-
csapáson a hazaiak hat perc után két-
gólos hátrányba kerültek, és innen 
sikerült felállniuk és végül behúzták 
a párharc első találkozóját. Tegnap 
este már Bukarestben néztek far-
kasszemet a felek. A bakák Timaru 
vezetésével pedig alaposan visszavág-
tak a pénteki vereségért.

Eredmények, elődöntő: 1. 
mér kőzés: Brassói Corona Fenestela 
68 – Bukaresti Steaua Rangers 8–5 
(2–2, 5–1, 1–2)/Filip R. (15., 25., 
30.), Antal Zs. (18., 40.), Barinka 
(35., 37.), Nagy Cs. (56.), illetve 
Georgescu (4., 49.), Piszarenko 
(6.), Timaru (30.), Person (53.)/; 
2. mérkőzés: Steaua – Brassó 6–3 
(2–1, 3–0, 1–2) /Timaru (8., 18.), 
Nicolescu (24.), Georgescu (34.), 
Persson (36.), Burgoyn (57.), il-
letve Bartzen (17.), Antal (46.), 
Laczkó (54.)/.

Egy meccsre a döntőtől
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Sport

> Döntőben az ISK-HSC. Megnyerte a 
magyar U18-as jégkorongbajnokság ötödik 
elődöntő mérkőzését az ISK-HSC Csík-
szereda együttese a Vasas SC-vel szemben, 
és bejutott a fináléba, ahol a Sapa Fehérvár 
AV19 gárdája vár a csíki hokisokra. A Gál 
Sándor és Elekes Levente által felkészített 
18 éves csapat a Vasas elleni mindent el-
döntő csütörtök esti ötödik összecsapáson 
egygólos előnyt adott az angyalföldieknek 
az első harmadban, amit követően bedarálta 
ellenfelét, és összesítésben 3–2-vel lépett túl 
ellenfelén. Eredmény, elődöntő, 5. mérkőzés: 
ISK-HSC Csíkszereda – Vasas SC 6–3 
(0–1, 4–1, 2–1). Csíki gólszerzők: Molnár 

Zoltán 2, Rokaly Norbert, Tranca Daniel, 
Hildebrand Szabolcs, Csergő Hunor.

> Előny a román fináléban. Az ISK-  
HSC Csíkszereda U18-as csapata a 
csütörtöki Vasas elleni mérkőzést köve-
tő napon már újból jégre lépett, ezúttal 
Gyergyószentmiklóson, ahol a román baj-
noki döntő első összecsapását rendezték. 
A csíki fiatalok a kimerítő mérkőzések el-
lenére sima 11–0-s győzelmet arattak. A 
párharc az egyik fél második győzelméig 
tart. A következő mérkőzést ma 13.30-kor 
rendezik Csíkszeredában. Eredmény, dön-
tő: Gyergyószentmiklósi ISK – ISK-HSC 

Csíkszereda 0–11 (0–3, 0–2, 0–6). Gólszer-
zők: Hildebrand (5., 8., 51., 53., 58.), Tranca (15., 
41.), Okos (21., 60.), Egyed (28.), Farkas (43.).

> Buktak a manchesteri alakulatok. 
Mindkét manchesteri alakulat veresé-
get szenvedett a labdarúgó Európa Liga 
nyolcaddöntőjének első összecsapásán. 
A City a portugál Sportingtól szenvedett 
egygólos vereséget idegenben, míg a Man-
chester United hazai környezetben kapott 
fiaskót a baszk Bilbaótól. Eredmények, EL, 
nyolcaddöntő: Standard Liege – Hannover 
2–2 /Buyens (27.), Tchité (30.), illetve Stindl 
(22. – 11-esből), M. B. Doiuf (56.)/; Valen-

cia – PSV 4–2 /Víctor Ruíz (11.), Soldado 
(13., 43. – a második 11-esből), Piatti 
(56.), illetve Toivonen (83. – 11-esből), 
Wijnaldum (90.)/; AZ Alkmaar – Udinese 
2–0 /Martens (63.), Falkenburg (84.)/; 
Manchester United – Bilbao 2–3 /Rooney 
(22., 92. – a másodikat 11-esből), illetve F. 
Llorente (44.), De Marcos (72.), Muniain 
(90.)/; Metaliszt – Olympiakosz 0–1/Fuster 
(50.)/; Twente – Schalke 1–0 /L. de Jong 
(61. – 11-esből)/; Sporting – Manchester 
City 1–0 /Xandao (51.)/; Atlético Madrid 
– Besiktas 3–1 /Salvio (24., 27.), Adrián 
López (37.), illetve Simao Sabrosa (53.)/. A 
visszavágókat március 15-én rendezik.hí
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Bajnok az ISK-HSC U14-es csapata

Gyengén szerepeltek a sílövők

Megszerezte a bajnoki címet az 
ISK-HSC Csíkszereda I-es csa-
pata a román jégkorong U14-es 
bajnokságban. a mindent eldön-
tő mérkőzésen tegnap délután a 
Gyergyószentmiklósi ISK együt-
tesét győzték le.

Csíkszereda nyerte meg az 
U14-es jégkorong román 
bajnokságot, miután teg-

nap délután az utolsó körmérkő-
zéses torna ki-ki mérkőzésén 7–2 
arányban múlták felül a megyei 
rivális Gyergyószentmiklósi ISK 
gárdáját. A mérkőzés folyamán 
végig jobban játszó ISK-HSC I-es 
csapata teljesen megérdemelten 
húzta be a bajnoki címet. Igaz, eh-
hez kellett a szülőkből és barátok-
ból álló közönség is, akik végig biz-
tatták a kishokisokat, helyenként 
jobb hangulatot teremtve, mint 
egy-egy felnőtt mérkőzésen. Az 
ISK-HSC II-es csapata a negyedik 
helyen zárt.

U14-es román bajnokság, csík-
szeredai torna eredményei: Csíksze-
redai ISK-HSC I. – Csíkszeredai 
ISK-HSC II. 25–2, ISK-HSC I. – 
Brassói Corona 12–3, ISK-HSC 
II. – Gyergyószentmiklósi ISK 
1–17, ISK-HSC I. – Bukaresti 
AMHG 15–1, Gyergyó – Bras-

só 6–1, ISK-HSC II. – Ploieşti 
Olimpia 2–5, Gyergyó – Bukarest 
12–3, ISK-HSC I. – Ploieşti 15–2, 
Bukarest – Brassó 1–10, Gyergyó 
– Ploieşti 16–1, ISK-HSC II. – 
Brassó 3–9, Ploieşti – Bukarest 
8–4, Bukarest – ISK-HSC II. 
4–6, Brassó – Ploieşti 3–0, ISK-
HSC I. – Gyergyó 7–2. A bajnok-
ság végeredménye: 1. ISK-HSC I., 
2. Gyergyószentmiklós, 3. Brassó, 
4. ISK-HSC II., 5. Ploiesti, 6. Bu-
karest.

A bajnokcsapat: Adorján 
Örs, Albert Hunor, Vákár La-
jos, Bíró Albin, Boros Botond, 
Ferencz Szilárd, Borbát Norbert, 
Sándor Zoltán, Márton Raj-
mund, Simon Roland, Mihály 
Ákos, Szennyes Csanád, Márton 
Koppány, Fodor Tamás, Császár 
Hunor, Fejes Nándor, Zsigmond 
Bence, Salamon Tamás, Horváth 
László, Búzás Arnold, Róth Zol-
tán-László, Szigeti Ákos. Edző: 
Antal Károly és Szigeti László.

nem az elvártakhoz mérten sze-
repeltek a romániai sílövők a né-
metországi ruhpoldingban tegnap 
délután befejeződött világbajnok-
ságon. „az utóbbi tíz év leggyen-
gébb eredménye” – mondta Már-
ton simon, a válogatott edzője.

Befejeződött a biatlon-világbaj-
nokság tegnap délután a né-
metországi Ruhpoldingban. 

A tegnapi utolsó számon a tömeg-
rajton a romániai sílövők már nem 
is tudtak rajthoz állni, hiszen nem 
voltak a legjobb harmincban. Már-
ton Simon, a válogatott trénere, 
aki családi okok miatt nem tudott 
a lányok mellett lenni a bajnokság 
alatt, lapunknak kifejtette, hogy az 
utóbbi évtized leggyengébb ered-
ményét produkálták a versenyzők. 
„Nem volt a legsikeresebb világbaj-

nokság. Ha ott tudtam volna lenni, 
talán máshogy alakulnak a dolgok. 
A sportolók megszoknak egy-egy 
módszert, amelyen nehezen lehet 
változtatni. S most jól jöttek volna 
a változtatások. Tófalvi Éva a vébé 
előtt három hétig beteg volt, de nem 
emiatt versenyzett rosszul, hanem 
azért, mert rosszul lőtt. Ferencz 
Réka viszonylag jól szerepelt. Ő ha 
más edzésmódszert alkalmaz, sokkal 
többet ki lehetne hozni belőle, de ezt 
már nem mi szabjuk meg, hanem  
klubja, a Brassói Dinamo. Most 
nincs amiért leálljunk. Megyünk 
tovább, a cél az olimpia. Sajnálom a 
versenyzőket, de őket nem kell leírni. 
Van annyi tartás bennük, hogy talpra 
álljanak” – mondta Márton Simon. 
A lányok hétvégén már Oroszor-
szágban versenyeznek, a világkupa-
sorozat utolsó állomásán.

Eredmények
Férfi váltó (4 x 7,5 km): 1. Nor-

végia 1 óra 17:26.8 perc (1+7), 
2. Franciaország +29.7 mp. h. 
(0+10), 3. Németország +53.1 
mp.h. (0+10).

Női váltó (4 x 6 km): 1. Német-
ország 1 óra 9:33.1 perc (1+10), 2. 
Franciaország +28.5 mp.h. (0+7), 3. 
Norvégia +39.5 mp.h. (0+12) ... Ro-
mánia (Tófalvi, Ferencz, Piscoran, 
Cirstea).

Férfi, tömegrajt (15 km): 1. Mar-
tin Fourcade (francia) 38:25.4 perc 
(2), 2. Björn Ferry (svéd) +3 mp.h. 
(0), 3. Fredrik Lindström (svéd) 
+3.4 mp.h (2) 

Női, tömegrajt (12,5 km): 1. 
Tora Berger (norvég) 35:41.6 perc 
(1), 2. Marie Laure Brunet (francia) 
+8.1 mp.h. (1), 3. Kaisa Makarainen 
(finn) +12.7 mp.h. (1).

Az aranyérmes csíkszeredai gárda fotó: balázs árpád

hirdetés



Határidő Tárgy Jogalap

Március 12-ig

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében áfafizetőként bejegyzett 
adófizetők, azok, amelyek egy naptári év során nem lépték túl a 152-es 
szakaszban előírt mentességi határt és ki akarnak kerülni az áfafizetőként 
bejegyzett személyek nyilvántartásából, benyújtják a 096-os űrlapot (az 
áfafizetési nyilvántartásból való törlésre vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvényköny 152-
es szakaszának (7)-es 
bekezdése és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2011/13-as rendelete.

Március 15-ig

Az engedélyezett és bejegyzett lerakatok, illetve importőrök benyújtják a 
megelőző hónapra vonatkozóan a cigaretta szállítmányozására vonatkozó 
kimutatást.

A 2009/1620-as kormányha-
tározat (1)-es bekezdésének 
52-es pontja.

Azok a gazdasági ügynökök, akik végső felhasználói engedéllyel rendelkeznek 
szeszre és szeszes italra vonatkozóan, benyújtják a megelőző hónapra vonat-
kozóan a jövedéki adóval terhelt termékek felvásárlására, felhasználására és 
forgalmazására vonatkozó összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20658-as 
szakasza és a 2009/1620-as 
kormányhatározat (25)-ös 
bekezdésének 111-es pontja.

A bejegyzett megrendelő és azok fiskális képviselői a jövedéki adóval terhelt 
termékek intrakommunitáris vásárlására és forgalmazására vonatkozóan 
benyújtják a februári összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20650-es 
szakasza és a 2009/1620-as 
kormányhatározat (2)-es 
bekezdésének 105-ös pontja.

A végső felhasználói engedéllyel rendelkező gazdasági ügynökök benyújtják 
a megelőző hónapra vonatkozóan az energetikai termékek megvásárlására és 
leszállítására vonatkozó összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20620-as 
szakasza és a 2009/1620-as 
kormányhatározat (22)-es 
bekezdésének 82-es pontja.

A zárjegyes termékek engedélyezett lerakatai és importőrei, valamint bej-
egyzett megrendelői a megelőző hónapra vonatkozóan benyújtják a zárjegyek 
megvásárlásának és felhasználásának, valamint visszaszolgáltatásának 
nyilvántartását.

Az Adótörvénykönyv 206/64-
es szakasza és a 2009/1620-
as kormányhatározat (9)-es 
bekezdésének 117-es pontja.

A jövedéki adóval terhelt termékek gyártására és raktározására engedély-
ezettek benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a jövedéki adóval terhelt 
termékekre vonatkozó kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20655-ös 
szakasza és a 2004/44-es 
kormányhatározat 109-es 
pontja.

Azon adófizetők, akik független tevékenységből javak használatának 
átruházásából realizálnak jövedelmet (kivételt képezve a terület-bérbeadásból 
és a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem, megfelelően az 
Adótörvény könyv 71-es szakaszának), 2012 első évnegyedére vonatkozóan 
befizetik a jövedelmi adóelőleget.

Az Adótörvénykönyv 82-es 
szakaszának (3)-as bekez-
dése.

A jogi személyiség nélküli társulások képviselőjük révén benyújtják a 
megelőző esztendőre vonatkozóan a 204-es űrlapot (a jogi személyiség 
nélküli társulások éves jövedelmére vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 86-os 
szakaszának (4)-es bekez-
dése és a pénzügyminiszter 
2007/2371-es rendelete.

Március 26-ig

A szerencsejáték-szervezők (kaszinók, slot-machine típusú játékok) a 
következő évnegyedre vonatkozóan befizetik az engedélyezési illetéket.

A 2009/77-es sürgősségi 
kormányrendelet 14-es 
szakaszának (2)-es bekez-
dése.

Az Adótörvénykönyv 29621-es szakasza (1)-es bekezdése a–e pontjai alatt 
feltüntetett adófizetők (egyéni vállalkozások, családi vállalkozások, engedély-
ezett magánszemélyek, szabadfoglalkozásból jövedelmet realizáló személyek, 
szellemi tulajdonból jövedelmet realizáló személyek), azok, akik esetében a 
jövedelemadót az egyszerű könyvviteli adatok alapján állapítják meg, befize-
tik az egészségbiztosítási hozzájárulás első részletét.

Az Adótörvénykönyv 29624-es 
szakaszának (4)-es bekez-
dése.

A kifizetésnél visszatartott jövedelmi adó befizetése a megelőző hónapra 
(azon jövedelmek esetében, amelyek szellemi tulajdonjogból származnak 
vagy polgári szerződések alapján realizálódnak, valamint könyvviteli, műszaki 
stb. szakértői tevékenységből és amelyek esetében a jövedelmi adót a 
kifizetőnek kell vissza tartania).

Az Adótörvénykönyv 52-es 
szakaszának (3)-as bekez-
dése.

Gazdaság

10. oldal |  2012. március 12., hétfő

Március havi

> Vádemelések gazdasági bűncselek-
ményekért. A csalásokat vizsgáló struktú-
ráknál dolgozó rendőrök az elmúlt héten 
175 gazdasági-pénzügyi bűncselekményre 
derítettek fényt, 154 személyt gyanúsítanak, 
nyolcat letartóztattak – tájékoztatott a Ro-
mán Rendőrség Parancsnoksága. Konkré-
tan: 83 adócsalást, 23 kereskedelmi kapcso-
latokban elkövetett csalást észleltek, továbbá 
30 esetben okirathamisítással találkoztak, 13 
esetben pénzmosásra derítettek fényt, négy 
esetben az Adótörvénykönyv megszegését 
észlelték, három esetben hivatali visszaélést 
konstatáltak, hat esetben csempészet ellen 
léptek fel, négy esetben pénzmosást tártak 

fel, három esetben pedig korrupciós cseleke-
detek miatt vizsgálódtak. Az említett bűn-
cselekmények elkövetéséért 154 személyt 
gyanúsítanak, közülük nyolcat őrizetbe vet-
tek, vagy előzetes letartóztatásba helyeztek. 
Ugyanakkor 11 komplex ügyben 15 személy 
ellen zajlanak vizsgálatok, az elkövetett bűn-
cselekmények ugyanis rendkívül súlyos kö-
vetkezményekkel jártak vagy a kár mértéke, 
vagy a részt vett személyek száma miatt.

> Kevesebbet keresnek a nők az EU-
ban a férfiaknál. A nők Európa-szerte még 
mindig átlagosan 16,4 százalékkal keveseb-
bet keresnek a férfiaknál – tette közzé köz-

leményében az Európai Bizottság. Második 
alkalommal tartották meg az egyenlő fizetés 
napját, amelyet az Európai Bizottság 2011. 
március 5-én hirdetett meg először. Az ese-
mény arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők-
nek ugyanazért a jövedelemért jóval többet 
kell dolgozniuk, mint a férfiaknak. Az idei 
egyenlő fizetés napján, amely a március 8-i 
nemzetközi nőnap előtt került megrende-
zésre, különös hangsúlyt helyeztek a munka-
adókra. Az egyenlő munkáért egyenlő bért 
alapelv már 1957 óta szerepel az uniós szer-
ződésekben. Legfőbb ideje, hogy mindenütt 
érvényesítsük is a gyakorlatban – nyilatkozta 
Viviane Reding, az Európai Bizottság alel-

nöke, jogérvényesülésért felelős uniós biztos. 
A legfrissebb adatok szerint 2010-ben az 
Európai Unióban átlagosan 16,4 százalékos 
volt a különbség a nők és férfiak bére között. 
Az elmúlt évekhez képest, amikor ez az adat 
17 százalék körüli vagy afeletti volt, enyhe 
csökkenés figyelhető meg. Az arány az egyes 
tagállamokban eltérő: Lengyelországban 
például körülbelül 2 százalék, míg Észtor-
szágban a 27 százalékot is meghaladja. Az 
általánosságban pozitív tendenciák ellené-
re vannak olyan tagállamok, ahol a nemek 
közötti bérszakadék egyre nő: így például 
Bulgáriában, Franciaországban, Magyaror-
szágon, Portugáliában és Romániában.hí
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 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  
tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. március 23-án 10 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós 
VENDY Kft. (fiskális lakhelye: Fenyéd község, Fenyéd 
falu 14. szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószám 
6754011) tulajdonát képező következő ingóságot:

Ford Transit Furgon haszonjármű 85T300, 
gyártási év 2002 –  19 500 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani 
a következő dokumentumokat: a megvásárlási aján-
latot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befize-
tés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál 
megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlatte-
vőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzsköny-
vi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi sze-
mélyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a 
személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális 
hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amely-
ből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen sze-
mélyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az árverést 
megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírása-
inak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás  
a 0266–217558-as telefonszámon.

Az eladási hirdetést  
2012. március 7-én kifüggesztették.

A Hargita Népe Napilap és a 
Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság együttműkö-
désével nyújtott szolgáltatás 
keretében közöljük az e hónap-
ban esedékes adóbevallások 
és nyilatkozatok benyújtásá-
nak, illetve egyes befizetési 
kötelezettségek teljesítésének 
utolsó időpontját. Ebben a hó-
napban lesz esedékes a nye-

reségadó véglegesítése és an-
nak befizetése az elmúlt évre 
vonatkozóan. Ennek határide-
je március 26-án jár le. Azért 
tartjuk szükségesnek külön 
hangsúlyozni ezt az időpontot, 
mert megelőzően félreértések 
támadtak a tekintetben, hogy 
melyik érintett adófizetőnek 
mikor is kell eleget tennie ezen 
kötelezettségének. A határidőt 

utólag egyértelműen tisztázta 
a 2002/2-es kormányrendelet. 
Naptárunkban az utolsó ha-
táridő van feltüntetve, ami azt 
jelenti, hogy abba beleértendő 
az adott dátum is. Ugyanak-
kor hangsúlyoznunk kell, hogy 
ajánlatos az utolsó határidő 
előtt eleget tenni az adott kö-
telezettségeknek, ami révén 
elkerülhető a torlódás is.

hargitanépe
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 hirdetések

pénzügyi naptár

hargitanépe

Gazdaság

> Pénz hiányában meghiúsulhatnak a 
Ryanair marosvásárhelyi járatai. Az ír lé-
gitársaság és a reptér vezetősége befejezte a 
technikai részletekről, a reptéri díjakról és 
az igényelhető szolgáltatásokról folytatott 
tárgyalásokat. Eszerint a Ryanair azt kéri 
a Maros megyei tanácstól, hogy finanszí-
rozza a reklámtevékenységet, amellyel a 
marosvásárhelyi járatokat, a megyét és a 
reptér által kiszolgált régiót népszerűsítik. 
Lokodi Edit Emőke megyeitanács-elnök 
azonban a Médiafax hírügynökségnek úgy 
nyilatkozott, hogy valószínűleg nem lehet 
közpénzekből ilyen jellegű támogatást 
adni. A kérdésről a megyei önkormányzat 

kell döntsön, a Ryanair csak ezután közli 
hivatalosan, hogy hány járatot indítana és 
milyen városokba.

> Februárban több mint 473 ezer 
nyilvántartott munkanélküli volt az or-
szágban. Februárban több mint 473 000 
nyilvántartott munkanélküli volt, 297-tel 
több, mint januárban, tájékoztatott pén-
teken az Országos Munkaerő Ügynökség 
(ANOFM). Február végén a munkanélkü-
liségi arány országosan 5,27 százalékos volt. 
Az országosan nyilvántartott munkanélkü-
liek közül 191 369 részesül támogatásban 
és 282 497 már nem kap segélyt.

> A Vatikán is felkerült a pénzmoso-
dák fekete listájára. A Vatikán is felkerült 
az amerikai külügyminisztériumnak a pénz-
mosás gyanújában álló országokról készített 
listájára; a tárca aggasztónak nevezi a pápai 
állam helyzetét, dacára a vatikáni pénzügyi 
tranzakciók átláthatósága érdekében beve-
zetett intézkedéseknek. Hatvannyolc or-
szágban ad okot aggodalomra a pénzmosás 
gyanúja. Az ebben a kategóriában felsorolt 
Albánia, Egyiptom, Portugália, Vietnám, 
Jemen és más államok közé első alkalommal 
a Vatikánvárosi Állam is bekerült a washing-
toni külügyminisztérium 2012-es jelenté-
sébe. Ezzel a Vatikán megfigyelés alatt levő 

állammá vált. A nemzetközi kábítószer-el-
lenes küzdelem helyzetét összegző jelentés 
a pénzmosás szempontjából is osztályozta 
az államokat. A Vatikán csak egy kategóri-
ával előzte meg a pénzmosás terén „kiemelt 
veszélyeztetettségűnek tartott” államokat, 
amelyek között az Egyesült Államok is sze-
repel. A jelentés eredménytelennek tartja a 
Vatikán által 2010 decemberében bevezetett 
intézkedéseket. Ezek közé tartozik az úgyne-
vezett pénzügyi információs hatóság (AIF), 
amely azt a feladatot kapta, hogy a Vatikán 
alkalmazza a pénzmosásra és a terrorizmus 
finanszírozására vonatkozó nemzetközi jog-
szabályokat.hí
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGY-

NÖKSÉG,
a Hargita Megyei Közpénz-

ügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. március 27-én 12.30-kor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. szám  alatt árverés útján eladásra ke-
rül az adós GULLIVER-COM Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyószentmiklós, Gábor Áron utca 2. szám, Hargi-
ta megye, fiskális azonosítószáma: 3494332) tulajdo-
nát képező következő ingóság:

SKODA OCTAVIA személygépkocsi, gyártási év 
2008 – 35 900 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlá-
ra (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a 
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az árverést 
megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírása-
inak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 2011. március 12-én 
kifüggesztették.

Határidő Tárgy Jogalap

Március 26-ig

Az adófizetők, jogi és magánszemélyek benyújtják az állami költségvetéssel 
szembeni fizetési kötelezettségükre vonatkozó nyilatkozatot, elektronikus 
formátumban, a 100-as űrlapot.

Az Országos Adóügynökség 
elnökének 2008/101-es 
rendeletének 8-as számú 
melléklete.

A nyereségadót fizető adófizetők (kivételt képezve az Adótörvénykönyv 34. 
szakasza (5)-ös bekezdése a) és b) pontja alatt feltüntetettek, a megelőző 
hónapra vonatkozóan benyújtják elektronikus formátumban a 101-es űrlapot 
(a megelőző esztendőre vonatkozó nyereségadó véglegesítése és befizetése).

A 2012/2-es kormányrendelet 
II-es szakasza.

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magánszemélyek, valamint a 
munkáltatókkal asszimilált entitások benyújtják elektronikus formátumban 
a szociális hozzájárulásokra, a jövedelmi adóra és a biztosított személyek 
névleges nyilvántartására vonatkozó 112-es űrlapot a megelőző hónapra 
vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 29619-es 
szakaszának e) és f) bekez-
dése, valamint a 2010/1397-
es kormányhatározat.

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett tevékenységükért 
külföldről részesülnek bérben, illetve Romániában akkreditált diplomáciai 
kirendeltségeknek és konzulátusoknak az alkalmazottjai, benyújtják a 
megelőző hónapra vonatkozóan a 224-es űrlapot (magánszemélyeknek a 
Romániában kifejtett tevékenységéért, de külföldről folyósított bérjellegű 
jövedelmeikre vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 60-as 
szakaszának (2)-es bekez-
dése és a 2007/2371-es 
pénzügy miniszteri rendelet.

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében áfafizetőként bejegyzett 
személyek benyújtják elektronikus formátumban a megelőző hónapra vonat-
kozóan a 300-as űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 
1562-es szakaszának (1)-es 
bekezdése és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2011/183-as rendelete.

A 301-es űrlap (különleges áfaelszámolás) kitöltési útmutatójában szereplő 
személyek benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan elektronikus formá-
tumban ezt az űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 
1563-as szakaszának (2)-es 
bekezdése és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2011/30-as rendelete.

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy 1531-es szakasza értelmében áfafizetőként 
bejegyzett személyek benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a 390 
VIES űrlapot (az európai közösségen belüli javak szállítására vagy megvásár-
lására és szolgáltatásokra vonatkozó összegző nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 1564-es 
szakasza és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2010/76-os rendelete.

A Romániában áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a megelőző 
hónapra vonatkozóan, elektronikus formátumban a 394-es űrlapot  
(a Romániában áfafizetőként személyeknek, illetve személyektől Románia 
területén történő áruértékesítésre, szolgáltatásokra és javak vásárlására 
vonatkozó tájékoztató nyilatkozat).

Az Országos Adóügynökség 
elnökének 2011/3596-os 
rendelete.
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KészülhetneK a döntőre

Szárhegy és Remete továbbjutott
Gyergyószárhegy, illetve Gyer
gyó remete adott otthont a hét
végén a lány és a fiú vidéki 
iskolák csapatai számára kiírt 
regionális kézilabdadöntőnek. 
Mindkét korosztályban a megyei 
csapatok jutottak a fináléba.

Nem szakadt meg a sorozat 
és 2012-ben is mind a fi-
úknál, mind a lányoknál 

részt vesz egy-egy megyei csapat a 
vidéki általános iskolák országos ké-
zilabdadöntőjén. A fiúknál a múlt 
évhez hasonlóan Gyergyóremete, 
míg a lányoknál Gyergyószárhegy 
fogja képviselni Hargita megyét. 
A regionális döntőn mindkét hely-
színen Hargita, Kovászna, Maros, 
Szeben, Kolozs és Brassó megye 
csapatai voltak képviselve.

Mindkét nemben a megyei 
csapatok magabiztos győzelme-
ket arattak. A fiúk a legszorosabb 
mérkőzésen is 11 gólos győzelmet 
arattak. A lányoknál a döntő iz-
galmas mérkőzést hozott, a Csík-
szeredai VSK-ra alapuló szárhe-
gyiek a Marosvásárhelyi LPS-es 
lányokból álló gernyeszegiekkel 
kerültek össze a fináléban, ahol 
végül a hazai kapus, Csergő Bar-
bara bravúrjainak köszönhetően 
hatgólos sikert arattak. Az orszá-
gos fiúdöntőnek Slatina, míg a 

lányoknál Galac fog otthont adni 
március 22–25-én.

Eredmények
Fiúk: Gyergyóremete – Ko lozs 

megye 22–11, Remete – Kovászna 
megye 22–10, Remete – Brassó me-
gye 22–5, Remete – Maros megye 
32–7. A végeredmény: 1. Remete, 
2. Kovászna, 3. Maros, 4. Kolozs, 5. 
Brassó. Különdíjak: legjobb játékos: 
Portik Szilveszter; gólkirály: Ferencz 
Csibi Norbert (28 góllal). A bajnok 
remetei csapat: Ferencz Csibi Nor-
bert, Portik Szilveszter, Kristály Ar-
nold, Davidescu Mihai, Portik And-
rás, Portik Attila, Puskás Roland, 
Borbély Árpád, Ivácsony Ferenc, 

Portik F. Szabolcs, Ivácsony Roland. 
Edző: Mincsor Béla.

Lányok: csoport: Gyergyó-
szárhegy – Kolozs megye 29–7, 
Szárhegy – Maros megye 10–8; elő-
döntő: Szárhegy – Kovászna megye 
17–4; döntő: Szárhegy – Maros me-
gye 18–12. Különdíjak: legjobb ka-
pus: Csergő Barbara; gólkirály: Gá-
bor Bernadett. A győztes szárhegyi 
csapat: Sándor Eszter, Sándor Krisz-
tina, Szabó Klára, Gáspár Ágnes, 
Gábor Bernadette, Csergő Barbara, 
Angi Hortenzia, Portik Tímea, Pál 
Erika, Oláh Izabella, Nagy Karola, 
Barabás Andrea, Szász Anita, Ördög 
Andrea. Edző: Czimbalmos 
Kozma Árpád. 

> Bajnokok Ligája. A már biztos cso-
portelsőként elődöntős Győr 32–25-re 
kikapott a címvédő norvég Larvik ottho-
nában a női kézilabda Bajnokok Ligája 
középdöntőjének zárásán. Az ETO-nak 
a szombati volt az első veresége a szezon 
közben kinevezett új edzővel, Karl Erik 
Böhnnel, aki korábban éppen a Larviknál 
edzősködött. A csoport másik összecsa-
pásán az Itxako három góllal verte a dán 
Midtjyllandot. A II-es csoportban az 
Oltchim tegnap este Podgoricában lépett 
pályára. Eredmények: I. csoport: Larvik – 
Győr 32–25, Itxako – Midtjylland 24–21. 
A végeredmény: 1. Győr 9 pont, 2. Larvik 

6, 3. Itxako 5, 4. Midtjylland 4. II. csoport: 
Ljublajan – Metz 28–24, Buducsnoszt – 
Oltchim (lapzárta után ért véget). 
A végeredmény: 1. Buducsnoszt 10 pont, 2. 
Oltchim 7, 3. Ljubljana 4, 5. Metz 1. Az elő-
döntők párosítása: Oltchim – Győr, Larvik 
– Buducsnoszt. Az első mérkőzéseket már-
cius 31. – április 1-jén, míg a visszavágókat 
rá egy hétre rendezik.

> KEK. A címvédő Ferencváros be-
jutott a legjobb négy közé a női kézilabda 
KEK-ben, miután a népligeti nyolcgólos 
sikert követően a negyeddöntő szombati 
visszavágóján is nyert, mégpedig 35–31-re 

az orosz Zvezda Zvenyigorod otthonában. 
A szombati találkozón az FTC szinte végig 
vezetett, egyáltalán nem forgott veszélyben 
a továbbjutása, így Elek Gábor vezetőedző 
csapata várhatja az elődöntő holnapi sor-
solását. A sorozatban érdekelt Debrecen 
együttese tegnap a Viborg ellen lépett pá-
lyára, sorsuk viszont már az első összecsa-
páson megpecsételődött, amikor 17 gólos 
hátrányba kerültek a dánokkal szemben. 
A tegnapi összecsapás már csak formalitás 
volt. Női KEK, negyeddöntő, visszavágó: 
Zvezda Zvenyigorod – FTC-Rail Cargo 
Hungaria 31–35 /továbbjutott: az FTC, 
kettős győzelemmel, 67–55-ös összesítés-

sel/; Debrecen – Viborg 25–39 /továbbju-
tott: a Viborg/.

> Labdarúgás. Előbb felfüggesztették, 
most pedig törölték az élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokság hátralevő szakaszát Egyip-
tomban, ahol február elsején hetvennégy 
ember életét követelte egy futballmérkő-
zésen szurkolók között kitört tömegvere-
kedés. Az arab ország sportági szövetsége 
szombaton jelentette be, hogy a soron levő 
bajnoki mérkőzéseket nem játsszák le, bár 
lesznek majd barátságos meccsek, de azo-
kat – március végétől – minden stadionban 
üres nézőtér előtt rendezik meg.hí

rf
ol

ya
m

A győztes gyergyószárhegyi lánycsapat

hargitanépe

39 pontot vert temesvár a KK-ra

Gyenge játék 
és újabb csíki vereség

rövidpályás gyorsKorcsolya

Balázs Tünde harmadik 
helye CsehországbanRomán–magyar 

foci

A román labdarúgó-bajnok-
ság 20. fordulója után a 
Dinamo tovább őrzi 1 pon-

tos előnyét a CFR-vel szemben, míg 
a Debrecen még mindig veretlen.

Liga I., a 20. forduló ered-
ményei: Vaslui – Chiajna 4–0, 
Medgyes – CFR 1–1, Oţelul – 
Ceahlăul 0–0, Pandurii – Dinamo 
2–2, Sportul – Brassó 2–1, Vá-
sárhely – Szeben 0–0. A Rapid 
– Petrolul mérkőzés lapzárta után 
ért véget. 

OTP Bank Liga, a 19. forduló 
eredményei: Győr – Siófok 4–1, 
Honvéd – ZTE 2–0, Paks – Újpest 
2–0, Kaposvár – Pápa 2–0, Haladás 
– Vasas 3–0, Debrecen – Kecske-
mét 2–1, Pécs – Ferencváros 0–2, 
Diósgyőr – Videoton 0–2.

csehországban, Benatkyn Jize-
rou ban rendezték meg a rövid
pályás gyorskorcsolyázók utol
só danu bia-kupája sorozatot. a 
tizenegy csíkszeredai versenyző 
közül Balázs tünde szerepelt a 
legjobban, aki a harmadik helyet 
érte el korosztályában.

Tizenegy csíki rövidpályás 
gyorskorcsolyázó utazott 
el a csehországi Benatkyn 

Jizerouba, ahol megrendezésre ke-
rült a Danubia-kupa-sorozat utol-
só állomására. A versenyzők közül 
Balázs Tünde szerepelt a legjob-
ban, aki a harmadik helyet csípte 
meg korosztályában. Jól szerepelt 
továbbá Gál-Oravecz István is, aki 
4. helyen végzett összetettben.

A sportolók legközelebb a 
hétvégén állnak újra pályára, 
méghozzá Brassóban, ahol az ifjú-
sági Európa-kupa döntőire kerül 
sor. A kupában a Danubia-kupa 
korosztályonkénti legjobb nyolc 
versenyzője, míg a Star Class so-
rozat korosztályonkénti legjobb 
nyolc sportolója áll rajthoz.

Eredmények, összetett: novice 
A, lányok: 7. Albert Júlia, 12. 
Balló Fruzsina; novice B fiúk: 4. 
Tímár Ádám, 8. Volmer Ovidiu, 
10. Szász Attila; junior C fiúk: 
19. Antal Tamás; junior B lányok: 
3. Balázs Tünde, 8. Szőcs Renáta; 
junior B fiúk: 4. Gál-Oravecz 
István, 8. Imre Emil, 11. Rusz 
Tamás. Edzők: Bogyó Mária és 
Csíszér Judit.

Temesváron lépett pályára a 
csík szeredai KK férfi-kosárlab
dacsapata a román bajnokság 
25. fordulójában. a bánsági 
együttes egy szemernyi esélyt 
sem adott a vendégeknek, akik 
enyhén szólva sem voltak a 
helyzet magaslatán.

Borzasztóan gyengén kezdte 
hétvégi kiszállását a Csíksze-
redai KK a Temesvári BC 

ellen, idegenben. A vendéglátók 
már az első percekben nagy nyo-
mást gyakoroltak a csíkiakra, akik 
azt nem bírták. Amíg a hazaiak 
kényük-kedvük szerint dobálták a 
kosarakat, addig a másik oldalon 
alig-alig sikerült egy pár pontocs-
kát összeszedni. A félidőre a bán-
ságiak már megnyugtató előnyre 
tettek szert, így edzőjük, Pedrag 
Bandjarevics azt a luxust is megen-
gedhette, hogy a lapon szereplő ösz-
szes játékosának lehetőséget ad. A 
mérkőzés a folytatásban sem hozott 
semmi rendkívülit. A vendégek 
szenvedtek úgy támadásban, mint 
védekezésben. Utóbbi olyan volt, 

mintha nem is létezett volna. A 
hazaiak pedig sziporkáztak. A vége 
39 pontos csíki vereség lett. A KK 
legközelebb március 14-én, szerdán 
lép pályára hazai környezetben a 
Bukaresti CSM ellen.

Eredmény: Temesvári BC – 
Csíkszeredai KK 107:68 (35:13, 
18:20, 28:11, 26:24). Pontszerzők: 
Archie 25 (2 x 3), Sirisevics 24 (4 
x 3), Paltinisanu 14, Csuics 13 (1 
x 3), Jovanovics 7 (2 x 3), Sime 6, 
Dodoc 5 (1 x 3), Mihuti 4, Tóth 4, 
Dragos 3 (1 x 3), Filip 2, illetve Dies 
24, Erceg 15 (3 x 3), Champion 9 
(1 x 3), Tucker 7, Jakab 4, Rosu 4, 
Filovici 2, Pora 2, Vita 1.

A forduló további eredmé-
nyei: Buukaresti CSM – Medgyesi 
Gaz Metan 90:125, Nagysze-
beni CSU Atlassib – Bukaresti 
Dinamo 112:92, CSS Giurgiu – 
Marosvásárhelyi KK 58:82, Poli 
Iaşi – Kolozsvári U 70:81. A CSU 
Asesoft Ploieşti – SCM U Craiova 
mérkőzés lapzárta után ért véget, 
míg a Nagyváradi VSK – Energia 
Rovinari összecsapást március 28-
án rendezik.

Bukarest kipipálva. A Csíkszeredai VSK U18-as és U16-os csa-
patai felkészítő mérkőzést játszottak szombaton délután a Bukaresti 
Juniorul korosztályos gárdáival. A 18 évesek kétgólos, míg a 16 évesek 
ötgólos sikert arattak. A két klub vegyes csapatai (U18 és U16) vasár-
nap is összemérte erejüket, amelyen már jóval szorosabb eredmények 
születtek. Eredmények: U18: Csíkszeredai VSK – Bukaresti Juniorul 
4–2; U16: Csíkszeredai VSK – Bukaresti Juniorul 9–4. fotó: Balázs árpád



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 konyha
bútorral. Irányár: 28 500 euró. Telefon: 
0728– 012611, 0728–012612.

ELADÓ Lókodban egy újonnan 
épült villaszerű családi ház, nyári 
lakkal és 35 ár gyümölcsössel, igé
nyesnek vagy alapítványnak is. Tele
fon: 0744–182886.

KIADÓ üzlethelyiség Csíkszeredában, 
a Márton Áron Gimnáziummal szemben. 
Telefon: 0740–672582, 0743–025552. 

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

ELADÓ Csíkszentléleken 90%ban 
elkészített családi ház (két szint + 
pince, összesen 260 m2 + 50 m2 dup
la garázs, filagória), 4 x 4es alapterü
letű nyári ház. Összterület: 1500 m2. 
Beszámítok tömbházlakást, személy
autót. Telefon: 0746–956869. (21472)

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

ELADÓ I. osztályú, 2 szobás tömb
házlakás a Lendület sétány 4. szám 
alatt (nagy konyha, nagy fürdő, te
rasz). Irányár: 27 500 euró. Beszá
mítok személyautót. Telefon: 0748–
128888. (21472)

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

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

ELADÓ 5,4 ár belterület Csík som
lyón, a Huba vezér utcával szemben. 
Érdeklődni lehet a 0730–710656os 
telefonszámon. (21440)

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

jármű
ELADÓ 2001es évjáratú Peu geot 

Partner 2.0 HDi motorral, ötszemélyes, 
egy gazdától, beírva, kitűnő állapotban, 
fullextrás, szép, megkímélt belsővel, 
rendezett iratokkal, 5 literes fogyasztás
sal. Ára: 2650 euró. CSERE is érdekel. 
Telefon: 0755–889507, 0730–206538, 
0266–334188 (Tus nád falu). (21429)

ELADÓ kombi, szürke Skoda 
Octavia 1.9 TDi, 203 000 kmben, 
kitűnő állapotban, télinyári felnis gu
mikkal, Hargita megyei rendszámmal. 
Telefon: 0722–533027. (21419)

ELADÓ 2005ös évjáratú, piros Re
nault Mègane 1.5 DCi, 42 000 kmben, 
garázsban tartva, Hargita megyei rend
számmal. Telefon: 0722–533027. 

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

ELADÓ 2001es évjáratú, kom
bi Volkswagen Golf IV, 1.4, Euro 4es 
motor, kevés illetékkel, karc és rozs
damentes, nagyon szép állapotban, 
eredeti festéssel és reális kilométer
ben. Extrák: ABS, szervo, elektromos 
tükrök, légzsákok, kipörgésgátló, klíma, 
központi zár. Irányár: 3450 euró. Válla
lok bármilyen tesztet. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468.

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswa
gen Golf limuzin, klimatronikus, 1.4es 
motorral, Euro 4es, frissen behozva, 
kevés illetékkel, nagyon szép, karc és 
rozsdamentes állapotban, eredeti festés
sel és reális kilométerben. Extrák: ABS, 
szervo, 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, na
gyon szép karc és rozsdamentes álla
potban, metalizált szürke színben, ere
deti kilométerben. Extrák: ABS, szervo, 
klíma, távirányítós központi zár, elektro
mos ablakok, bordkompúter, nyolc lég
zsák stb. Irányár: 3700 euró. Telefon: 
0724–175640, 0729–257421. (21455)

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

ELADÓ sürgősen 2005ös évjára
tú Ford Fusion 1.4es, benzines, Euro 
4es, RARvizsgával (illeték 240 eu
ró), sok extrával. Irányár: 3750 euró. 
ELADÓ 2006os évjáratú Volkswagen 
Polo 1.4es, 3 ajtós, sok extrával (il
leték 260 euró). Irányár: 4750 euró. 
Telefon: 0751–219766. (21445)

ELADÓ 2002es évjáratú Opel Astra 
Caravan 1.6, 16v, 101 LE, légkondival, 
sok extrával, friss műszakival, két éve 
az országban, megkímélt állapotban. 
Ára: 3100 euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 1995ös évjáratú Ford 
Escort, négyajtós, 1.4es, benzines, 
magyar iratokkal. Ára: 500 euró. Tele
fon: 0752–519630. (21455)

ELADÓ 2008as évjáratú Dacia 
Logan Berlina, 1.4 benzines, első tulaj
donostól, friss műszakival. Irányár: 3350 
euró. Telefon: 0748–128888. (21472)

ELADÓ 2008as évjáratú, hétsze
mélyes Dacia Logan 1.5 DCi (dízel), első 
tulajdonostól, friss műszakival stb. Irány
ár: 5250 euró. Telefon: 0746–956869. 
(21472)

ELADÓK személygépkocsik. Bő
vebb információ a www.carcosmetic.
ro honlapon. (21472)

vegyes
VÁSÁROLOK régi, lendkerekes ma

tyi motrokat, fekvőmotrokat, régi gépeket, 
szerszámokat, katonafotókat, kitüntetése
ket, iratokat, érckályhát, bútorokat, em
léktárgyakat, képeslapokat, könyveket. 
Telefon: 0744–120530. (21469)

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

ELADÓ vécépapír és kéztörlőgyár
tó gépsor, teljes körű információkkal 
a gyártással kapcsolatban. Ára: 2800 
euró. Telefon: 0723–365866.

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

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

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

VÁSÁROLOK 2030 méhcsaládot. 
CSERE is érdekel, beszámítok újon
nan gyártott méhkaptárokat. Telefon: 
0745–381417. (21390)

ELADÓ új Deutz Fahre 70 L traktor 
– 14 500 euró; 1996os évjáratú New 
Holland, 70 LE traktor homlokrakodó
val, 4000 munkaórával. Beszámítok 
bükk tűzifát. Telefon: 0722–342429, 
0758–898989. (21430)

állás

A Mira társkereső ügynökség ma
rosvásárhelyi fiókja irodát nyit Szé kely
udvarhelyen. ALKALMAZUNK állandó 
munkahelyet kereső fiatal munkatár
sakat irodai munkára. Amit elvárunk: jó 
kommunikációs készség; dinamizmus, 
kitartás, jó megjelenés; minimális pszi
chológiai (szociológiai) ismeretek; szá
mítógépkezelői és internethasználati 
ismeretek; az olasz vagy angol nyelv 
alapfokú ismerete. Amit kínálunk: 
folyamatos, hosszú távú munkalehe
tőség; korrekt bérezés, sokoldalú fej
lődési lehetőség. Fényképes önéletraj
zokat a mures@matrimonialemira.it 
és a tgmures@matrimonialemira.it 
email címekre várunk.

szolgáltatás
Rendezvények teljes körű ellátá

sát VÁLLALOM, beleértve a szállást 
2025 személyig (születésnap, névnap, 
elsőáldozás, konfirmálás, kicsengetés) 
családias, panorámás környezetben. Te
lefon: 0746–307229, 0745–345963. 

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

megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk 
édesanyánk,

OLTI ZOLTÁNNÉ
szül. Csiszér Margit

halálának első évfordulóján. Lelkéért az 
engesztelő szentmise 2012. március 
13án 17 órakor lesz a csíkvacsárcsi 
templomban. Akik ismerték és szeret
ték, gondoljanak rá kegyelettel. Emlé
ke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyermekei és családjaik. (21471)

elhalálozás
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Felhívás
Labdarúgócsapatok figyelmébe!

Hargita Megye Tanácsának sportegyesülete felhívja a Hargita megyei  
4-es, 5-ös, 6-os és 7-es ligában (megyei és körzeti bajnokság)  játszó labdarú-
gócsapatok figyelmét, hogy a sportegyesület a hazai mérkőzéseken átvállal-
ja a főbírók bírói díjának kifizetését. Részletes információ a csucsandras@
hargitamegye.ro  e-mail címen kérhető.

A HARMOPAN Rt. értesíti az érintetteket hogy a:
– Székelyudvarhely, Ion Creangă utca 5. szám;
– Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 6. szám;
– Maroshévíz, Nicolae Bălcescu utca 6. szám;
– Székelykeresztúr, Orbán Balázs utca 20. szám.

alatt található pékségek működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezé-
si eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. 
sz. Tel.: 312454, 371313; Fax: 310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közöni napota a Környezetvédelmi Ügynökséggel, az észre-
vételező személyi adatainak feltüntetésével.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a „Hargita megye szellemi fejlődéséért” tanulmányi és szociális ösztöndíjra

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesület létrehozta a 
„Hargita megye szellemi fejlődéséért” elnevezésű ösztöndíjat. Az ösztöndíjra 
pályázhat az, aki a következő feltételeket együttesen teljesíti: 9–12 osztályos 
középiskolai tanuló, akinek a lakhelye Hargita megye területén van és Hargita 
megyei középiskolában folytatja tanulmányait, a közösség építéséért kiemelke-
dő tevékenységet folytat, a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az 600 lej/fő összeget, az előző évi tanulmányi átlaga meghaladja a 
9,00-et. Az értékelésben kiemelt jelentőséggel bír a közösségért kifejtett tevé-
kenység. A támogatás időtartama 5 hónap, összege 100 lej/hó/fő. Az ösztön-
díjasok száma: 30 fő. 

Pályázati határidő: 2012. április 20. (postai bélyegző dátuma)
A kiírás és a pályázati űrlap elérhető az alábbi honlapról: http://

hargitamegye.ro/osztondij_palyazat

A GYERGYÓALFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG VEZETŐSÉGE
meghívja tagságát a 2012. március 24-én 10 órakor tartandó 

közgyűlésre a gyergyóalfalvi kultúrotthonba. 
Napirendi pontok:

1. beszámoló a 2011-es évi gazdasági-pénzügyi tevékenységről;
2. tisztújítás;  
3. különfélék.

Abban az esetben, ha a közgyűlés nem lesz határozatképes,  
2012. március 31-én 10 órakor lesz újra megtartva.

A jelenlét igazolása a tagsági könyvek alapján történik.

Úgy éltél, hogy nem vettek 
észre ott, ahol voltál, 
de hiányozni fogsz nagyon, 
ahonnan elmentél.

Fájó szívvel, de 
az Isten akaratában 
megnyugodva tudat-
juk, hogy a szeretett 
jó testvér, nagybácsi, 
rokon, koma, szom-
széd és jó barát,

MEZEI GYULA

életének 66. évében türelemmel 
viselt, súlyos betegség után 2012. 
március 10-én szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait március 13-án, 
kedden 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkmadarasi rava-
talozóból a helyi temetőbe. Emlé-
két szívünkben örökre megőrizzük. 
Nyugodjál békében, az úr Jézus 
szent nevében! A gyászoló család.

Minden évben eljön az a nap,
Amely számunkra 
fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlé
kezünk 2007. március 
11re,

KÓKA ÁGNES

halálának 5. évfor
dulóján. Az engesztelő szentmise 
2012. március 13án 18 órától lesz 
a csíkzsögödi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkzsögöd. (21470)



Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy 

KATONA ISTVÁN

hosszas betegség után, életének 
73. évében, 2012. március 10-én, 
szerető szíve megszűnt dobogni. 
Temetése 2012. március 13-án, 
kedden 13 órakor lesz Csíksze-
redában, az állomás melletti régi 
temetőben. A gyászoló család.  

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 megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagytata, dédapa, 
após, sógor, rokon, szomszéd és 
jó barát,

MÁRKOS ZOLTÁN
nyug. autófényező

életének 90., házasságának 59. 
évében, 2012. március 8-án 21.45 
órakor hirtelen elhunyt. Drága ha-
lottunk földi maradványait már-
cius 12-én 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíksomlyói 
Szent Péter-temető ravatalozó-
jából. Emlékét szívünkben örökre 
megőrizzük. Nyugodjon békében! 
A gyászoló család.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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Szinte semmi nem jött össze a 
Székelyudvarhelyi SK-nak teg-
nap este a teremlabdarúgó-baj-
nokság 15. fordulójának udvar-
helyi mérkőzésén, a kevesebbet 
hibázó, helyzeteit jobban kihasz-
náló Galaci United mindkét pon-
tot elvitte, ezzel az udvarhelyi 
gárda legjobb esetben is csak 
a negyedik helyen zárhatja az 
alapszakaszt.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az alapszakasz dobogója volt 
a tét Jakab Zoltán legénye-
inek a vasárnap esti mérkő-

zésen, ezáltal a pontvadászat favo-
ritjának számító marosvásárhelyiek 
elkerülése a bajnoki döntő előtt. De 
hiába volt harcias kedvében az SK, 
a jobbára kapushibákból kapott 
gyors gólok, majd az egyéni hibák, 
eladogatott labdák és a rossz hely-
zetkihasználás döntőnek bizonyult 
a mérkőzés kimenetelét illetően. A 
jó összjátékkal, gyors kontrákkal és 
taktikus játékkal előrukkoló galaci 
együttes győzelme egy percig sem 
forgott veszélyben, annál is inkább, 
hogy a 15. perctől az udvarhelyiek 
egyszer sem tudták bevenni a vendé-
gek kapuját. Az egyetlen pozitívum, 
amit a hazaiak fel tudtak mutatni, 

az az első félidő derekán, 1–4-es ál-
lásnál beálló Réti Norbert kapustel-
jesítménye volt. Az ezután kapott 
gólok nem igazán írhatók számlá-
jára, ugyanakkor nemegyszer kész 
góloktól mentette meg csapatát. Az 
első félidő után még volt remény a 
fordításra, viszont rúgott gólok nél-
kül nem lehet győzelmet kivívni.

A vereségért azért is kár, mert 
mint Jakab Zoltán edző a mérkőzés 
elején megállapította, egy némileg 
„megvékonyodott”, verhető csapat 
érkezett Udvarhelyre, s bár a győ-
zelem így is bravúrnak számított 
volna, ennek megszerzése nem volt 
lehetetlen. 

Csak a győzelem volt elfogad-
ható számunkra, s ennek érdeké-
ben mindent meg is próbáltunk, 
kockáztatnunk is kellett, sajnos a 
feladatokat nem tudtuk végrehajta-
ni. Beleszaladtunk a vereségbe, de 
összegezve azt kell mondjam, hogy 
megérdemelten kaptunk ki – érté-
kelt a tegnap esti mérkőzés végén 
Jakab Zoltán.

A következő fordulóban, egy hét 
múlva a Székelyudvarhelyi SK a ko-
lozsvári Clujana otthonába látogat.

Teremlabdarúgó 1. Liga, alapsza-
kasz, 15. forduló: Székelyudvarhelyi 
SK–Galaci United 3–7 (3–4) /az 
SK gólszerzői: Bíró, Csoma, Bajkó/.

A GyenGe védeKezéS vereSéGGel járt

SZKC-búcsú a dobogótól

Védekezésben agresszívebb volt a bákói csapat fotó: balázs attila / archív

Galac elvitte a pontokat

A vendégek (pirosban) kevesebbet hibáztak, így övék lett a 3 pont fotó: balázs attila

Szárhegy 
volt a jobb

Korondon rendezték meg 
a vidéki általános iskolák 
labdarúgó megyei döntőit. 

A tornán hat régió csapata képvi-
seltette magát. A gyergyói körzetet 
Gyergyószárhegy, a csíki körzetet 
Csíkszentkirály, Sóvidéket a rendező 
Korond, az udvarhelyi körzetet Szé-
kelyszentlélek, a keresztúri körzetet 
Rugonfalva, míg a hévízi körzetet 
Tölgyes képviselte. A részt vevő 
gárdákat két hármas csoportba sor-
solták, ahonnan az elsők a tornagyő-
zelemért, míg a többiek a további 
helyezésekért küzdöttek meg.

A döntő izgalmas mérkőzést 
hozott, amelyben Gyergyószárhegy 
és Csíkszentkirály csapatai ütköztek 
meg, az egyik gárda sem tudott a má-
sik fölé kerekedni a rendes játékidő-
ben. A találkozó sorsát végül bünte-
tőrúgások döntötték el, amely végén 
a szárhegyiek örülhettek és jutottak 
ezzel az országos regionális döntőbe. 
Eredmények. A csoport: Szárhegy – 
Korond 2–1, Rugonfalva – Szárhegy 
0–5, Korond – Rugonfalva 2–2; 
B csoport: Csíkszentkirály – Székely-
szentlélek 2–1, Tölgyes – Szentki-
rály 0–3, Székelyszentlélek – Töl-
gyes 5–1. Az 5. helyért: Rugonfalva 
– Tölgyes 1–3; a 3. helyért: Korond 
– Székelyszentlélek 0–4; a döntőben: 
Szárhegy – Csíkszentkirály 0–0 – 
büntetőkkel 2–1.

A csíkszentkirályi együttes test-
nevelő tanára, Portik Helga ezúton 
is köszönetét fejezi ki Székely Ernő-
nek, Csíkszentkirály polgármesteré-
nek és Szabó László csíkszentkirályi 
iskolaigazgatónak, hogy támogatták 
az utazásban.

Jól kezdte, de fokozatosan visz-
szaesett a Székelyudvarhelyi KC 
játéka a Bákói Ştiinţa otthoná-
ban. A második félidőben nem 
zárt a vendégek védőfala, ezt 
pedig az ellenfél teljes mérték-
ben kihasználta. A végén csak 
kozmetikázni tudott az eredmé-
nyen a vendégegyüttes.

Létfontosságú találkozót ját-
szott a Székelyudvarhelyi 
KC a tabella második he-

lyezett Bákó otthonában, a dobo-
góért folytatott harcban. Az össze-
csapást remekül kezdte az ezüstér-
mes, de csak az első negyedórában 
vezetett. Kulcsfontosságú volt, 
hogy Kuzmanoszki és Tálas gyor-
san kaptak két ízben kétperces ki-
állítást. Ezzel a védekezőjátékot át 
kellett rendeznie az edzőnek. In-
nen kezdve fokozatosan átvette a 
kezdeményezést a házigazda.

A második játékrészben átjá-
róház volt az SZKC védőfala, 

majd minden támadását gólra 
váltotta az ellenfél, tizeneggyel is 
vezettek. A végjátékban csak arra 
futotta a vendégek erejéből, hogy 
hat gólra csökkentsék a különb-
séget. Az SZKC a tabella ötödik 
helyére csúszott, miután a CS 
Caraş-Severin is megelőzte.

Vlad Caba a mérkőzést köve-
tően elmondta: „A fiúk akartak, 
az első játékrészben még jó játé-
kot is produkáltunk, a különbsé-
get néhány egyéni hiba hozta. A 
másodikban aztán kaptunk egy 
pofont, amitől semmiképpen 
nem tudtunk lábra állni. Talán a 
negyedik helyet kell megcéloz-
zuk, de egy percig sem adhatjuk 
fel a bajnokságot”.

Nemzeti Liga, 19. forduló: 
Bákói Ştiinţa – Székelyudvarhelyi 
KC 37–31 (18–15) /az SZKC gól-
szerzői: Kuzmanoszki 5, Adomnicăi, 
Rusia, Florea 4-4, Johannson, 
Ferenczi, Komporály 3-3, Tálas, 
Mihalcea 2-2, Câmpan 1/.



Napról napra
szabadidő

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
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az office@hargitanepe.ro címen, a 
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programajánló

Táncelőadás
Ma este hét órától ismét megtekinthető a 

Záp-hiányok című mozgásszínházi előadás a 
székelyudvarhelyi Mokka kávéházban. A darab 
alkotói és egyben előadói Gáll Kata és Györfi 
Csaba, az Udvarhely Táncműhely művészei, 
akiket Esterházy Péter Egy nő című műve ih-
letett. A helyek száma korlátozott, foglalni a 
0735–212 121-es telefonszámon lehet.

Kiállítás
Holnap délután öt órától Osváth 

Pál fényképeiből és dokumentációs 
anyagából nyílik kiállítás a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
székelyudvarhelyi székhelyén. A tárlatot, 
amely a Vasszékely címet kapta a forrásköz-
pont előadótermében Róth András Lajos 
történész nyitja meg.

Színház
Holnap és holnapután este hét órától az 

érdeklődők ismét megtekinthetik Csehov – 
Kiss Csaba De mi lett a nővel? című férfimesé-
jét. A Tóth Árpád rendezésében készült elő-
adást stúdiótérben játssza székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház társulata.

Rendhagyó zeneóra
László Judit zenetanár zenehallgatással 

egybekötött előadását holnap délután hat 
órától a székelyudvarhelyi Belvárosi Refor-
mátus Egyházközség Bocskai István termé-
ben hallgathatják meg az érdeklődők. A 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrás-
központ által szervezett rendezvény a Mitől 
magyarabb az 55. zsoltár címet kapta.

Előadás
Székelyek az 1848–49-es forradalomban 

és szabadságharcban címmel tart előadást 
szerdán délután öt órától az MTA külső 
tagja, dr. Pál Antal Sándor a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
székelyudvarhelyi székhelyén.

Önsegítő csoport
Daganatos betegeknek tartanak önsegí-

tő csoportfoglalkozást ma délután fél öttől 
a Caritas székelyudvarhelyi székhelyén. Ér-
deklődni, avagy jelentkezni a Kossuth utca 
18. szám alatt, illetve a 0732–830 171-es 
telefonszámon lehet.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

2012. március 12., Hétfő | 15. oldal

HIRDETÉS

Az összesen 705 epikus folklóralkotást közreadó kötet, melynek a Kiskőrösön 
született Magyar Zoltán a szerzője, a Homoród mente népköltészeti hagyo-
mányainak eddigi legteljesebb gyűjteménye. E változatos és sokszínű műfajt 

a maga táji teljességében mutatja be, az ezredforduló utáni évek kortárs gyűjtéseit a 
korábbi századok feljegyzéseivel kiegészítve, a történelmi tárgyú népi elbeszélések-
től a különféle helyi mondák soráig, a különféle rablótörténetektől az elrejtett kincs 
népes hagyományvilágáig, nem nélkülözve a népi hiedelemvilágról hírt adó mondák 
népes csoportját sem. A folklórgyűjteményt részletes elemző tanulmány és függe-
lék gyanánt különféle tudományos mutatók, valamint illusztratív képmelléklet teszi 
még teljesebbé. A keménykötésű könyv megvásárolható az Árnika Könyvesboltban. 
Ára 45 lej. (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 
0751–103 915).

az ajánlata

Népmondák 
a két Homoród mentén

ma

Hétfő
Az év 72. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 294. Napnyugta ma 18.17-
kor, napkelte holnap 6.19-kor. 

Isten éltesse 
Gergely nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Gergely jelentése ébe-

ren őrködő.

Március 12-én történt 
1946. Kivégezték a háborús bűnösként 

halálra ítélt Szálasi Ferencet, Magyarország 
egykori nyilas nemzetvezetőjét. 

Március 12-én született 
1911. Kiss Manyi Kossuth-díjas szí-

nésznő, kiváló művész 

Március 12-én halt meg 
604. Szent Gergely pápa, egyházatya, a 

zene védőszentje 

helytörténeti évforduló

75 éve született Homoródszentmár-
tonban Román Viktor szobrászművész. 
1950-től a marosvásárhelyi képzőművésze-
ti iskolában tanult, 1960-ban végezte el a 
bukaresti Nicolae Grigorescu Képzőművé-
szeti Főiskolát. 1968-ban Franciaországban 
telepedett le, számos kiállításon vett részt 
Európában és a világ más tájain. 1994-ben a 
művészet és irodalom lovagjává avatták.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 3 közúti balesetben 
2 sérült személyhez, 1 infarktusos esethez, 
20 agyvérzéshez, 19 szívbeteghez, 40 magas 
vérnyomásos esethez, 11 csonttöréshez, 3 
testi sértéshez, 25 különböző traumához, 5 
asztmás és 5 epilepsziás krízishez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. 
Továbbá segítséget kértek tőlük 19 szülés, 12 
ájulás, 6 ittas állapot, 5 hasmenés, 12 rángó-
görcsös eset, 33 nehéz légzés, 2 kutyaharapás, 
3 kómás állapot, 12 pillanatnyi elmezavar, 1 
gyógyszermérgezés, 3 öngyilkossági kísérlet, 
4 allergiás reakció, 69 lázas állapot és 6 felső 
tápcsatornai vérzés esetén. Nyilvános helyről 
9 alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. 
A héten összesen tizenöt halottat jegyeztek.

para

– No, mennyiért visz el Csaracsóba?
– Nem a távolságtól, hanem az időtől függ, tata.
– Mondjuk akkor, ha esik?

www.parapista.com 

Képmás

Elkészült az Udvarhely 
Táncműhely Trilógia-pro-
jekt című darabjának 

harmadik része, a Képmás. Kísér-
leti előadásról van szó, melyben 
az alkotó szabad, elvárásoktól, 
sztereotípiáktól mentes önki-
fejeződésének megvalósulására 
adódik lehetőség. Dramaturgi-
ája egyszerű, mondhatni klasszi-
kus történet. Képzelt, gondok-
tól, gyötrődéstől mentes, szemet-lelket gyö-
nyörködtető, mégis unalmas világ ütközik, 
hol meg összesimul a földi halandó görcsös, 

„sár-ízű”, de izgalmasnak mond-
ható életével. A kérdés: a ho-
gyan. Az alkotó-előadópáros, 
Antal József és Oláh Hilda erre 
kereste a megoldást, azaz olyan 
egyéni mozgásnyelvezetet talál-
ni, mely csak erre a produkcióra 
jellemző. Az előadásra a helyek 
száma korlátozott, foglalni a 
0749–219927-es telefonszá-
mon lehet. A darabot pénteken 

19 órától az Udvarhely Táncműhely próba-
termében láthatják (Székelyudvarhely, Ta-
mási Áron u. 15. szám).

HIRDETÉS



Terasz
szabadidő
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sudoku
skandi pályázati szelvény 2012. március 12.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. március 28-ig kell beküldeni.

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

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

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

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 

AjÁndék
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Holnap nagyrészt erősen felhős vagy bo-
rult lesz az ég, napsütés csak a térség déli ré-
szén valószínű. Napközben a hidegfrontokkal 
együttjáró tünetekre kell számítani. Fejfájás, 
vérnyomásingadozás jelentkezhet. 

Ha jól emlékszem, kísérletről szól az 
a történet, amely a minap jutott eszembe 
egy felbillent kanálistető kapcsán. Régen 
hallottam, arra sem emlékszem már, hogy 
hol történt. A lényege, hogy hatalmas dugó 
alakult ki egy autópályán egy odakerült 
matrac miatt. Az út közepén heverő, oda 
nem illő tárgyat ugyanis kerülgetni kellett. 
Az pedig igencsak lassította a forgalmat, 
úgyhogy az autók egy idő után feltorlód-
tak. A kocsisor végén senki nem sejtette a 
lassú tempó okát, és túljutva az akadályon, 
egyik sofőrnek sem jutott eszébe, hogy meg-
álljon, félrevegye az útból a matracot, hely-
reállítva így a forgalmat. 

Nemrég egy félrebillent aknatető „tesz-
telte” hasonló módon a városi forgalomban 
az autósokat. Egy utcasarkon „leselkedett” 
az éppen bekanyarodó áldozatokra a he-

lyéről elmozdult súlyos fémkorong. Az arra 
haladó autósok talán csak annyit éreztek, 
hogy kicsit megbillent a jármű, talán hal-
lották a csattanást is, de hamar megnyu-
godtak: szerencsésen átvészelték a döcce-
nést, mehetnek tovább sietős útjukon. 

A kora reggeli csendben ijesztően ható 
zaj után az ember kíváncsian néz ki az 
ablakon, mi történt. Két továbbhaladó 
autó után már csak véletlenül lehettem 
szemtanúja annak, hogy mégsem min-
denki közönyös. Került egy autós, aki 
nem sietett annyira, hogy meg ne álljon. 
És ha már megállt, és megnézte, hogy mi 
okozta a döccenést, úgy döntött, helyre 
is teszi azt az aknatetőt. Egy percbe sem 
telt, ment is tovább, talán azzal a jó ér-
zéssel, hogy megkímélt másokat a hasonló 
kellemetlenségtől. 

Matrac és aknatető
  villanás n Takács Éva

skandi  KészÍtEttE: bENEdEK ENiKő

Rock és blues órákon át

Hatalmas buli kerekedett péntek este a 
székelyudvarhelyi G. Music Pubban, ahol 
bemutatkozott a mindössze tizennégy–ti-
zenhat éves fiúkból álló Transylvania Rock 
Band. Az együttes azért kapta ezt a nevet, 
mert Erdély különböző pontjairól szár-
maznak a tagok: Nagy Mihály virtuóz gi-
táros Nagykendről, Sárdi Tamás zongoris-
ta Segesvárról, Bíró Levente basszusgitáros 
és Debreci Norbert Székelyudvarhelyről. 
Alig alakultak meg három hónapja, máris 
tolják a rockot a fiúk: péntek este kiváló-
an eljátszották a Bikini zenekar Temesvári 

vasárnap, Olcsó vigasz, Charlie Jég dupla 
whiskyvel, Ákos Ilyenek voltunk, és az Edda 
Kör című dalát. A diákzenekar után rögtön 
jött a Cold Taste, amely nemrég Rudán 
Joe-val lépett színpadra, szintén a G. Music 
Pubban. Kézről-kézre adták a mikrofont 
egymásnak: Orosz Pál József énekes, Mol-
nár József énekes-gitáros felváltva dalolta a 
jobbnál jobb blues-rock slágereket közösen 
Ráduly Botonddal, a két évvel ezelőtti Er-
dély hangja tehetségkutató verseny győzte-
sével. A Cold Taste zenekar amúgy hama-
rosan Deák Bill Gyulával is koncertezik. 

fotóalbum

A fotót András Tamás, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola elsőéves diákja készítette.
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