
Falugondnok: Szegények voltunk, kolduSok lettünk!

Leégett a háromkúti iskola
Porig égett pénteken hajnalban a háromkúti iskola. Az iskolateremből, óvodateremből 

és művelődési-közösségi célokra használt teremből álló, fából készült, palával födött ingatlan 
percek alatt megsemmisült. A tüzet szikra vagy elektromos rövidzárlat okozhatta. > 7. oldal

Megsemmisült a három teremből álló, óvodaként, iskolaként és művelődési házként szolgáló háromkúti épület. A tanítás ennek ellenére nem szünetel

Ne importáljunk 
törésvonalakat

A hétvégén zajlottak az elő-
rehozott parlamenti választások 
Szlovákiában, és akárcsak az egy 
évvel ezelőtt tartott vá-
lasztásokon, a Magyar 
Koalíció Pártja most is ki-
maradt a pozsonyi parlamentből, 
bejutott viszont újra a Híd-Most.

3

 Isán István Csongor

CSíkSzeredában maradt 
az aranyérem

Bajnok 
az ISK-HSC 

Megszerezte a bajnoki címet az 
ISK-HSC Csíkszereda I-es 

csapata a román jégkorong 
U14-es bajnokságban. A min-
dent eldöntő mérkőzésen teg-
nap délután a Gyergyószentmiklósi 
ISK együttesét győzték le.

A rovArok nem időjósok

Nincsenek 
veszélyben 
a méhek

Egymásnak ellentmondó és meg-
lepő információk láttak napvi-

lágot az elmúlt napokban a méhek 
pusztulásáról és a méhészete-
ket esetlegesen érő károkról. 
Ádám József méhész azon-
ban megalapozatlannak tartja a hí-
reszteléseket.

Folyamatban

Kerozingőz 
a boldogsághoz

Alternatív közlekedési mód? 
Izgalmas kikapcsolódás? 

A repülés, ami sokak vágya, so-
kak hobbija és sokak félelme, 
egyre nagyobb teret hódít vi-
dékünkön is. Az „első fecske”, 
a gyimesfelsőloki Antal 
András példáját követve 
egyre több kisgéptulajdo-
nos, pilótatanítvány „kering” a 
fejünk fölött.

Állat nélkül elúszik 
a legelőpénz 542Mesterséfek helyett 

pacsai receptek
Sok síbaleset 
elkerülhető lett volna

hirdetés

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3545î
1 amerikai dollár USD 3,2918î
100 magyar forint HUF 1,4821î

hatos lottó

ötös lottó

SzEREncSESzÁM: 9609859
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Erdélyi konzultáció

A lakosság kétötöde idős
csíkmadarason és csíkdán
fal ván az Erdélyi konzultáció 
felmérésen választ adó sze
mélyek kétötöde 55 év fölöt
ti, a nyugdíjasok aránya közel 
40 százalék. 

HN-információ

Csíkmadarason és Csíkdán
falván talán kevesebb a 
lakatlan ingatlan, mint 

más csíki településen: az RMDSZ 
által végzett Erdélyi konzultáció 
című felmérés alkalmával a kér
dezőbiztosok által felkeresett há
zaknak csupán 16 százaléka volt 
lakatlan Csíkmadarason, 19 szá
zalék Csíkdánfalván. A válaszadó 
kedv 75 százalékos volt Madara
son, a felkeresettek 80 százaléka 
állt szóba a kérdezőbiztosokkal 
Dánfalván.

Csíkdánfalván kiugróan magas 
a 65 év fölötti válaszadók aránya: 
30,6 százalék. A lakosság korcso
portonkénti megoszlása a telepü
lésen: 24 év alatti 7,6 százalék, 25–
34 év közötti 12,9 százalék, 35–44 

év közötti 20,5 százalék, 45–54 év 
közötti 11,5 százalék, 55,64 év kö
zötti 16,9 százalék.

Madarason talán valamivel 
kiegyensúlyozottabb a helyzet, 
nagyobb a fiatalabb korosztályok 
számaránya a válaszadók között: 24 
év alatti 10 százalék, 25–34 év kö
zötti 17 százalék, 35–44 év közöt
ti 15,5 százalék, 45–54 év közötti 
13,5 százalék, 55,64 év közötti 17,9 
százalék, a 65 év fölöttieké pedig 
26,6 százalék.

A foglalkozás szerinti megosz
lás tükrözi a korcsoportok szerin
ti megoszlást.

Madarason a válaszadók 39,9 
százaléka nyugdíjas, 4,5 százalé
ka betegnyugdíjas, 12,6 százaléka 
munkanélküli, 2,8 százaléka ház
tartásbeli, 7,1 százaléka diák, emel
lett 25 százalék a fizikai munkások 
és 5,4 százalék a szellemi foglalko
zásúak aránya. A gazdálkodók ará
nya alig több, mint fél százalék.

Csíkdánfalván a nyugdíjasok 
aránya 39,7 százalék, a betegnyug
díjasoké 6,3 százalék, a munka

nélkülieké 9,4 százalék, a háztar
tásbelieké 4,4 százalék, a diákoké 
4,2 százalék, a fizikai munkásoké 
23,3 százalék, a szellemi foglalko
zásúaké 5,1 százalék, a gazdálko
dóké pedig 2,6 százalék.

A válaszadók Madarason elé
gedetlenebbek életkörülménye
ikkel, mint Dánfalván: a madarasi 
válaszadók 54,3 százaléka inkább 
elégedetlen, 9,2 százaléka pedig 
teljes mértékben elégedetlen, a 
dánfalviak körében ez az arány 
47,1, illetve 9,1 százalék.

A madarasiak mintegy fele 
fogalmazott meg pontos elvárást 
a polgármester teendőivel kap
csolatban, a dánfalviaknak több 
mint 63 százaléka viszont nem 
válaszolt erre a kérdésre. A vá
laszadók mindkét településen az 
infrastruktúra kiépítését jelölték 
meg első és legfontosabb teendő
ként. Hasonlóképpen mindkét 
településen az RMDSZ legfon
tosabb feladatának a munkahely
teremtést és a munkanélküliség 
csökkentését tartják.

Körkép
csík
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IV. TusnádfürdőI GaszTronómIaI napok 

Mesterséfek helyett pacsai receptek
az előkelő éttermek ételkülön
legességei, a mesterszakácsok 
művészi magaslatokat ostromló 
tálalási ötletei helyett ezúttal a 
magyarországi zala megye pacsa 
kisrégiójának települései mutat
koztak be a térség hagyományos 
fogásaival a IV. Tusnádfürdői 
Gasztronómiai napokon. Több 
mint negyvenöt fogás készült, 
a si ker minden eddigit felülmúlt, a 
látogatók percek alatt csupaszra 
„kóstolták” az ízletes ételekkel 
megrakott tálakat.  

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Tusnádfürdőn immár négy 
éve szerveznek rendszere
sen – önkormányzati segít

séggel – gasztronómiai napokat a 
helyi vendéglátósok. A „terüljte
rülj asztalka” napjainak fontosságát 
tekintve a magyarázat egyszerű: 
fürdővárosról lévén szó, a forgalom 
nagyban múlik a vendéglátósok 
konyháin, az éttermekben felszol
gált fogásokon is. Ezért döntöttek 
úgy négy évvel ezelőtt a helyi elöljá
rók, illetve a vendégfogadásból élő 
vállalkozókat egybefogó turisztikai 
egyesület vezetői, hogy a vendéglá
tást, a gasztronómiát magas szinten 
művelő éttermek séfjeit meghívják 
egy közös, többnapos rendezvény
re, amelynek zárásaként az együtt 
készített és a modern éttermi kultú
ra igényeinek megfelelően tálalt fo
gásokat egy kóstolással egybekötött 
kiállításon mutatják be az érdeklő
dőknek.

Lényegében az idei rendezvény 
sem volt más, azonban mégis volt 

egy nagy különbség: az elit séfek 
helyett ezúttal a magyarországi 
Zala megye Pacsa kisrégiójának 
települései mutatkoztak be a térség 
hagyományos fogásaival. Nyolc 
település küldöttsége érkezett, 
polgármesterük vagy az illető falu 
jó hírű étterme, kisvendéglője tu
lajdonosának, főszakácsának ve
zetésével, bemutatni a pacsai gazd
asszonyok receptjeit. A régi zalai 
háziasszonyok receptjei semmivel 
sem maradtak le az ötcsillagos fo
gások mögött, a közönségnek igen 
ízlettek a kisrégió ételkülönleges
ségei. Az, hogy a pacsai térség vad
ban gazdag, a fogásokból is kide
rült, volt például szarvaspecsenye 
rókagombával, vagy őzből, vad
disznóból készült különlegesség. 
Emellett a háztájról származó 
alapanyagokból készült fogások
ban sem volt hiány, és ott voltak a 
zalai borvidék borai is. A vendégek 
felkészülten érkeztek, a feltálalt 

ételek mellé egy recepteskönyvet is 
hoztak magukkal, amelyben meg
osztották a pacsai háziasszonyok 
titkait, a bemutatott fogások elké
szítési módját. 

Albert Tibor, Tusnádfürdő 
polgármestere elmondta, a gaszt
ronómiai napok jótékony hatása 
már érezhető a fürdőváros ven
déglátósainak konyháin: „Sok 
fogás, amelyet itt ismerhettek 
meg a vendéglátóként bekapcso
lódó panziósok, már megjelent 
az illető egységek étlapjain, és ez 
színesebbé teszi a gasztronómiai 
palettát” – fogalmazott. 

„Nemcsak különleges fogáso
kat, azok elkészítési módját tanul
tuk meg, hanem olyan konyha
művészeti technikákat is sikerült 
elsajátítani, amelyek a saját hagyo
mányos ételeinket is ízletesebbé te
szik” – egészítette ki Kalamár An
dor főszervező, a Tusnádfürdőért 
Turisztikai Egyesület elnöke.  

Hirdetések

az agromec odorhei rt.
ügyvezetője április 10én 11 órára a cég székhelyén, Székelyudvarhely, 
Kuvar u. 28. szám összehívja a részvényesek közgyűlését.

Napirenden: 
1. Az ügyvezetőnek a 2011es évi esztendei tevékenységre vonat

kozó jelentése és vagyonkezelési tehermentesítése jóváhagyása, vala
mint a cenzorok 2011es évi jelentésének a jóváhagyása.

2. A 2011es pénzügyi év számviteli mérlegének, valamint a nye
reség és veszteségegyenleg jóváhagyása. A nyereségelőirányzás és 
felosztás megállapítása.

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

4. Különfélék.
A részvényesek közgyűlésén részt vehetnek azok a részvényesek, 

akik 2012. április 1jéig bejegyeztettek a Transilvania Független 
Törzskönyvbe.

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

11-re ugyanazon órában és ugyanazon helyre.

az agrotransport odorheiu secuiesc rt.
ügyvezetője április 10én 10 órára a cég székhelyén, Székelyudvarhely, 
Kuvar u. 28. szám összehívja a részvényesek közgyűlését.

Napirenden: 
1. Az ügyvezetőnek a 2011es évi esztendei tevékenységre vonat

kozó jelentése és vagyonkezelési tehermentesítése jóváhagyása, vala
mint a cenzorok 2011es évi jelentésének a jóváhagyása.

2. A 2011es pénzügyi év számviteli mérlegének, valamint a nye
reség és veszteségegyenleg jóváhagyása. A nyereségelőirányzás és 
felosztás megállapítása.

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

4. Különfélék.
A részvényesek közgyűlésén részt vehetnek azok a részvényesek, 

akik 2012. április 1jéig bejegyeztettek a Transilvania Független 
Törzskönyvbe.

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

11-re ugyanazon órában és ugyanazon helyre.

a Comal Homoród rt.
ügyvezetője április 10én 9 órára a cég székhelyén, Székelyudvarhely, 
Kuvar u. 28. szám összehívja a részvényesek közgyűlését.

Napirenden: 
1. Az ügyvezetőnek a 2011es évi esztendei tevékenységre vonat

kozó jelentése és vagyonkezelési tehermentesítése jóváhagyása, vala
mint a cenzorok 2011es évi jelentésének a jóváhagyása.

2. A 2011es pénzügyi év számviteli mérlegének, valamint a nye
reség és veszteségegyenleg jóváhagyása. A nyereségelőirányzás és 
felosztás megállapítása.

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

4. Különfélék.
A részvényesek közgyűlésén részt vehetnek azok a részvényesek, 

akik 2012. április 1jéig bejegyeztettek a Transilvania Független 
Törzskönyvbe.

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

11-re ugyanazon órában és ugyanazon helyre.

a Csíkzsögödi közbirtokosság vezetőtanácsa
 meghívja tagságát 

a 2012. március 24én 10 órakor tartandó 
évi közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:
– beszámoló a 2011es évi gazdaságipénzügyi tevékenységről;
– az ellenőrző bizottság beszámolója;
– a 2012re tervezett költségvetés megvitatása, jóváhagyása;
– az ellenőrző bizottság megválasztása;
– különfélék (részesedés kifizetése).

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, 
azt 7 nap múlva újra összehívjuk.

A gasztronómiai napok résztvevőinek egy csoportja. Percek alatt elfogyott a 45 fogás
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Körkép
csík

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

hargitanépe

Alternatív közlekedési mód? 
Iz galmas kikapcsolódás? A re-
pülés, ami sokak vágya, sokak 
hobbija és sokak félelme, egy-
re nagyobb teret hódít vidé-
künkön is. Az „első fecske”, a 
gyi mesfelsőloki Antal András 
példáját követve egyre több 
kis géptulajdonos, pilótatanít-
vány “kering” a fejünk fölött.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Az elmúlt években egyre 
több kisrepülőgép je-
lent meg a Gyimesekben 

és Csíkszereda környékén. A 
Gyimesekben érdeklődve a jelen-
séghez szokott helybéliek szűksza-
vúan csak ennyit mondanak: And-
rás repül. Tovább kérdezősködve 
derül ki, kiről is van szó valójában.

„Furcsállták a hóbortomat”
„2003-ban kezdtem repülni, 

először otthon, Gyimes felső lokon, 
majd sikerült felszállópályának 
alkalmas területet vásárolnom 
a Csíkszereda és Csicsó közötti 
mezőben. Most folynak az enge-
délyeztetések és a munkálatok. 
Reményeim szerint az év végéig 
be is fejeződik a munka” – mesél-
te megkeresésünkre Antal András. 
„Eleinte meghökkenve néztek a fa-
lubeliek, hogy milyen furcsa, nem 
is veszélytelen hóbortot találtam 
ki magamnak. De minden csoda 
három napig tart, most már azt 
találnák furcsának, ha nem repül-
nék” – jegyezte meg a pilóta. 

Egy keringő anekdota szerint 
idegenek kérdezték a helyiektől, 
hogy mennyi az idő? Egy találé-
kony gyimesi ember erre azt fe-
lelte: biztosan két óra van, mert 
András repül.

A kíváncsiság 
vitte fel a levegőbe
Antal András oktató-pilóta az 

elmúlt években tevékenységével, 

saját szenvedélyével hozta be a köz-
tudatba a sétarepülést, mint kikap-
csolódási lehetőséget. Mindig is 
kíváncsi volt, szeretett volna repülni 
és, amint anyagilag is lehetősége nyílt 
rá, minden alkalmat megragadott 
arra, hogy valamilyen repülő alkal-
matossággal madártávlatból figyelje 
a világot. „Pályafutásomat motoros 
sárkánnyal kezdtem, majd megsze-
reztem az oktatói képesítést az ultra-
könnyű kategóriában. Nagyobb ka-
tegóriában is van pilóta szakszolgá-
lati engedélyem, de tulajdonomban 
csak kisgépek vannak”. Antal saját 
gépparkkal rendelkezik, amelyben 
három kisgéppel áll az érdeklődők 
rendelkezésére, de az általa fenntar-
tott ideiglenes hangárban további 
két-három másik gép is van.

Kifutó a mezőben
Antal András füves kifutópá-

lyát tervez. „Gyimesfelsőlokon, a 

hegyoldalban is van egy dózerolt 
pálya, az volt az első felszállóhe-
lyem. A Csíkszereda közelében 
készülő pálya az engedélyez-
tetési folyamatnál tart. Hosz-
szúsága 1200, míg szélessége 
80 méter. Minden olyan kisgép 
használhatja, amelynek ezek a 
paraméterek megfelelnek” – is-
mertette a technikai részleteket a 
gyimesfelsőloki pilóta.

Hobbira épített 
szolgáltatások
A kisgéptulajdonos pilóta 

hobbijáról elmondta: költséges 
tevékenység. Ahhoz, hogy a be-
fektetés valamilyen szinten meg-
térüljön, szolgáltatásokat építe-
nek rá. Vállalnak sétarepülést, 
motoros sárkányra, valamint 
kétszemélyes repülőgépre okta-
tást, pilótaképzést és légitaxizást 
– belföldön és Magyarországra 

– is, bár a reptér szolgáltatásai 
hivatalosan majd csak akkor lesz-
nek elérhetőek a nagyközönség 
számára, ha minden szükséges 
engedélyt sikerült beszerezni. 
„Az oktatásra és a sétarepülésre 
is van igény. Nem mondhatni, 
hogy lenne inaktív része az év-
nek, most, télen is repülünk. Az 
időjárás függvényében egyezte-
tünk időpontot, és igyekszünk az 
érdeklődők rendelkezésére állni” 
– tudtuk meg Antaltól. 

Érdekességként említette az 
oktató-pilóta azt is, hogy nagy 
az érdeklődés Magyarországról, 
lenne igény arra, hogy kisgép-
pel repüljenek Csíkszeredába. 
„Nem elhanyagolható tény, hogy 
három óra alatt – tehát jelentős 
időmegtakarítással – jutnának 
el az emberek Magyarországról 
Csíkszeredába” – mondta Antal 
András.

FolyAmAtbAn A FelszállópályA kIépítése és engedélyeztetése

Kerozingőz a boldogsághoz

Kisrepülőgépek Csíkszereda közelében. Bár költséges, egyre többeket tesz kíváncsivá ez a hobbi

TKT-beszámoló: 
elégedettek 

az eredményekkel

Úgy véli, a TKT által kijelölt 
csíki megyei tanácsos csa-
pat jól dolgozott, számos 

komoly eredményt ért el – jelen-
tette ki Borboly Csaba megyeita-
nács-elnök pénteken, az RMDSZ 
Csíki Területi Szervezetének Te-
rületi Küldötteinek Tanácsán. 
Borboly az eredmények között a 
falukép-védelmet és a népi fürdők 
felújítását célzó programot, a szé-
kely kapuk felújítását, a székely ter-
méket, a hagyományos termékek 
vásárát, a Székelyföldi Akadémiát, 
a Székelyföldi Családok Napját, a 
Gyermekmosoly programot, a me-
gyei utak felújítását, a kisvíz-prog-
ramot, a kisvállalkozások segítését 
és a megyei kórház felújítását emlí-
tette. A közelgő kampányról szól-
va kiemelte: a szövetség célja egy 
békés, negatív kommunikációtól 
mentes kampány. 

Becze István megyei tanácsos 
elmondta, a mandátum kezdete 
óta 71 tanácsülés volt, amelyeken 
1287 határozatot hoztak. Becze 
a megyei hulladékgazdálkodási 
projektet, a víz- és csatornapro-
jektet, a felcsíki szennyvízrend-
szer kialakítását, az alcsíki hul-
ladékgazdálkodási projektet, a 
kozmási pityókaszövetkezetet, az 
agráripari fejlesztéseket, a vidé-
ki infrastruktúra-fejlesztéseket, 
a Környezetvédelmi Alap által 
kiírt pályázatok lebonyolítását, a 
Leader programot, a Robinwood 
programot sorolta. Egyik legna-
gyobb megvalósításaként a Szé-
kely Gazda lap elindítását tekinti.

Beszámolt továbbá tevé-
kenységéről Rafain Zoltán, Rácz 
Árpád és Szentes Antal megyei 
tanácsos is, akik szintén a csíki 
megyei tanácsosi csapaton belüli 
együttműködést hangsúlyozták. 
Mindhárman egyetértettek ab-
ban, hogy ennek hiányában nem 
értek volna el eredményeket, és 
leszögezték, ilyenfajta együttmű-
ködésre van szükség a jövőben is. 
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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.

csík

Körkép
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
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hirdetés

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

csík

Körkép

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.



Ünnepélyesen átadták a 
Hargita Megye Taná-
csa által támogatott 

csíkszenttamási ravatalozót a he-
lyi katolikus temetőben vasár-
nap. Az eseményen számos hely-
béli és több megyei elöljáró mel-
lett Tamás Márton plébános és 
Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke köszöntöt-
te az egybegyűlteket. Borboly 
hangsúlyozta: a megyei tanács 
egyik kiemelt programja a rava-
talozók építése, eddig már közel 

száz ilyen létesítmény megépí-
tésében vállaltak szerepet, ame-
lyeket a közbirtokosságokkal, 
helyi tanácsokkal együttmű-
ködve sikerült létrehozni. Mint 
fogalmazott: egy közösségnek 
lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a célokat, amelyeket kitű-
zött maga elé, meg is tudja va-
lósítani.

– Az, hogy épült egy ravata-
lozó, nem azt jelenti, hogy csak 
onnan lehet temetkezni, igények 
és elvárások esetén az egyházzal 

lehet egyeztetni. Viszont látha-
tó, hogy a megyénkben ott, ahol 
sikerült ravatalozót építeni, ma 
már mindenhol azt használják, 
nyári időszakban is megfelel a 
higiéniai, egészségügyi követel-
ményeknek – mondta a tanács-
elnök.

A szalagvágást követően Ta-
más József segédpüspök meg-
szentelte a kápolnát, és Tamás 
Márton helyi plébánossal közö-
sen misét tartott a ravatalozóká-
polnában.
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Ravatalozót avattak Csíkszenttamáson

hirdetés

Gordius MateMatikaverseny

Díjazták a legjobbakat

díjazottak egy része

a Zrínyi ilona Matematikaverseny 
nagytestvére, a középiskolások-
nak szervezett Gordius Matema-
tikaverseny megyei szakaszának 
díjazással egybekötött eredmény-
hirdetését tartották szombat dél-
ben a csíkszeredai székely károly 
szakközépiskolában.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

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

1998-tól kapcsolódtak be erdélyi 
megyék középiskolásai is. Hargita 
megyében idén kilencedik alka-
lommal szervezték meg a Gordius 
Matematikaversenyt, amelyen 90 
perc alatt 30 feladatot kell megol-
dani. A középiskolások versenyét 
két kategóriában, gimnáziumi 
reál osztályok, valamint a humán 
osztályok és szakközépiskolák 
számára szervezik 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 alapján 
a következő diákok vehetnek 

részt az április 4–6. között Kecs-
keméten sorra kerülő Kárpát-me-
dencei döntőn: szakközépiskolás 
kategóriában Lázár Annamária 
(csíkszeredai Márton Áron Gim-
názium, 9. osztály), Király Tímea 
(székelyudvarhelyi Benedek Elek 
Gimnázium, 10. osztály), Máthé 
Anna Krisztina (csíkszeredai 
Nagy István Művészeti Szakkö-
zépiskola, 11. osztály), Sándor 
József (székelyudvarhelyi Bacz-
ka madarasi Kis Gergely Re for-
mátus Gimnázium, 12. osztály). 
A gimnáziumok kategóriában 
a kilencedikesek közül Erős di 
Zakariás (csík sze redai Már ton 
Áron Gimnázium) és Székely 
Attila (gyergyó szent mik lósi 
Sa la mon Ernő Gim ná zium), a 
ti zedikesek közül Ko lum bán-
An tal György (szé kely ud var-
helyi Tamási Áron Gim názium) 
és Sandy Bálint (csík sze re dai 
Már ton Áron Gim ná zium), a 
ti zenegyedikesek közül Györfi 
Csen ge és Ka ján tó Sándor 
(mind ketten a szé kely ud var he-
lyi Tamási Áron Gimnázium-
ból), a tizenkettedikesek közül 
pedig Kémenes Endre (gyer-
gyó szentmiklósi Salamon Ernő 
Gimnázium) képviselik Hargi-
ta megyét a döntőn.
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alfalu testvértelepüléseinek elöljárói találkoztak

Disznóvágás ürügyén 
tapasztalatcsere

gyergyó

Körkép

> Politikamentes ünnepség az alko-
tóházban. Felvonulás, huszárok és bog-
rácsban főtt „huszárattak”, azaz huszár-
támadás névre keresztelt bográcsos jel-
lemezte az Ethnographia Gyergyóiensis 
Alapítvány szervezésében, az önkor-
mányzat támogatásával zajló ünnepsé-
get tegnap Gyergyószentmiklóson. Az 
1848–49-es szabadságharc tiszteletére 
szervezett ünnepség mentes volt a po-
litikai felhangú, pátoszos beszédektől, 
jó hangulatban ünnepeltek azok, akik 
részt vettek az eseményen. A rendezvény 
a huszárok vezette felvonulással kezdő-
dött a nagymise után, amikor is a Szent 

Miklós- és Szent István-templomokból 
induló hívek felvonultak az alapítvány 
Gábor Áron utcai népművészeti alko-
tóházába. A tekerőpataki fúvószenekar 
Kossuth-dalokat és -indulókat játszott, 
az alkotóház udvarán pedig az Ipartes-
tület Férfikara és a Domokos Pál Péter 
Női Dalkör adott műsort, Petőfi Nem-
zeti dalát pedig Kopacz Zsófia hetedi-
kes tanuló szavalta el. „Idén a szabad-
ságharc számos kiemelkedő személyi-
ségéhez köthetők kerek dátumok, Kos-
suth Lajostól Petőfi Sándorig vagy Iri-
nyi Dánieltől Teleki Blankáig. Őrájuk 
is emlékezik az utókor” – hangoztatta 

beszédében a főszervező Kisné Portik 
Irén, az Ethnographia Gyergyóiensis 
Alapítvány elnöke. Ezután Török Zol-
tán, a főszervező segítőtársa vette át a 
szerepet, aki a bográcsban főtt ínyenc-
ség mellé bort és kitalált történetet is 
tálalt. Török fikciója alapján az étel 
úgy készült, hogy az elmenekült német 
csapat ízetlen, félig kész bográcsosát 
kolbásszal, szalonnával és köménnyel 
gazdagította a szomszéd Mari néni, s 
azért lett a neve „huszárattak”, mert – a 
történet szerint – ezt a szót emlegették 
a németek a bevonuló Gáll Sándor hu-
szárjai láttán.

> Jelezni kell a koszorúzási szándé-
kot. Legkésőbb holnap 14 óráig kell jelez-
niük szándékukat mindazon személyek-
nek, intézményeknek és szervezeteknek, 
akik és amelyek március 15-én az 1848–
49-es szabadságharc tiszteletére szerve-
zett ünnepségen koszorúzni szeretnének 
Gyergyószentmiklóson. Az érintettek a 
művelődési központ irodájával léphetnek 
kapcsolatba személyesen vagy a 0266–
361992-es, 0742–215503-as telefon-
számokon. Ugyanakkor az önkormányzat 
felkéri mindazon személyeket, akiknek 
van magyar zászlójuk, hogy az ünnepen 
tűzzék ki azt házaik homlokzatára.hí
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porig égett pénteken hajnalban a 
háromkúti iskola. az iskolaterem-
ből, óvodateremből és művelődé-
si-közösségi célokra használt te-
remből álló, fából készült, palával 
födött ingatlan percek alatt meg-
semmisült. A tüzet szikra vagy 
elektromos rövidzárlat okozhatta.

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

meghalni, nem fájt 
volna ennyire. Értsék 

meg: nekünk csak ennyink volt” – 
mondta Nagy Erzsébet, Háromkút 
falugondnoka. A 160 lelket szám-
láló közösség iskolája, óvodája és 
kultúrháza pénteken éjszaka teljesen 
leégett.

Azt egyelőre nem tudni, mi 
okozta a tüzet. Helyszíni beszámolók 

szerint a fából készült ingatlan tete-
jén lévő átmelegedett hullámpala-le-
mezek sorra robbantak szét, így testi 
épségével játszott, aki megpróbálta 
megközelíteni az ingatlant. Éjszaka 
két óra körül a szomszédság riasztotta 
egymást, Imre Anna tanítónő, Nagy 
Erzsébet falugondnok a helyszínre 
szaladt, de már annak sem volt értel-
me, hogy tűzoltókat hívjanak. 

A háromkúti iskolában egy fedél 
alatt volt az óvoda, az iskola és a mű-
velődési ház, amely a lakodalmak-
nak, keresztelőknek adott helyet. 
Szombaton, ottjártunkkor a közel-
ben lakók váltásban őrizték a még 
parázsló tüzet – az épületben tartott 
számos könyv, kötet lassan, fojtottan 
égett, vasvillával forgatták, hogy mi-
hamarabb hamuvá válhasson – ha 
elindul a szél, nehogy a lángok bele-
kapjanak a szomszédos istállókba. 

Az egykori szövetkezi üzlet-
ből átalakított közintézménybe 
18 óvodás és 8 iskolás járt. A ter-
meket fával fűtötték, de a háznak 
nem volt kéménye, a füst a pad-
láson keresztül távozott. Felte-
hetően szikra került a tetőtérbe 
– mondják a helybéliek, találgat-
ni viszont inkább nem akarnak. 
„Most sem hiszem, hogy így kel-
lett ennek vége legyen” – mondta 
Imre Anna tanítónő, aki nem is 
meri felmérni, mi veszett oda a 
lángokban. 

Mint ismeretes, az épületet ko-
rábban, 2010-ben árvíz rongálta 
meg. A rozoga ingatlan helyett új 
iskola építését tervezték támogatók 
segítségével, az épületben számos 
adomány, könyvek, számítógépek, 
felszerelések álltak dobozokban, 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, játé-
kokat is vittek. További segítség-
re is szükség van, ám ajánlott az 
adományok tartalmáról egyeztet-
ni a háromkútiakkal, hisz meg-
történhet, hogy párhuzamosan 
több helyről érkezik ugyanolyan 
felszerelés, és akkor a raktározás 
nehezíti meg az amúgy is bonyo-
lult helyzetet. Akik segíteni sze-
retnének, Imre Anna tanítónővel 
léphetnek kapcsolatba a 0788–
489338-as telefonszámon.

Balatonszárszó, Fadd, Hajdúbö-
szörmény és Türje magyaror
szági testvértelepülések kül
dött ségeit látta vendégül 
Gyer gyóalfalu önkormányzata 
szombaton a bucsintetői ven-
dégházban. A Farsangi disznó-
tor nevet viselő, hagyományte-
remtő szándékkal életre hívott 
találkozó György István alfalvi 
polgármester szerint „jó ürügy” 
közös ügyeik megbeszélésére 
és a tapasztalatcserére.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Úgy gondolom, hogy a 
hagyományos disznóvá-
gással egybekötött baráti 

együttlét jó alkalom a tapasztalat-
cserére, a kötetlen beszélgetésre, 
az egyéni és közösségi kapcsolatok 
erősítésére – jelentette ki György 
István. Az alfalvi polgármester 
szerint a téli táj varázsa, a lovas 
és motoros szánozás mind olyan 
élmények, amelyekben nincs ré-
szük a testvértelepülések képvise-
lőinek, ugyanakkor három-négy 
napi kötetlen beszélgetés alatt 
nyugodt körülmények között 
tervezhetnek közös programokat, 
pályázatokat. Ugyanis az eddigi 
tapasztalat azt mutatja, hogy a 
falunapok – amire kölcsönösen 

meghívják egymás településeinek 
vezetőit – nem alkalmas a be-
szélgetésre, hiszen ilyenkor sok a 
program, ami leköti a vendégeket, 
és a házigazdák is foglaltak. Ezért 
fogalmazódott meg még tavaly az 
első „disznótoros találkozón” an-
nak az ötlete, hogy rendre össze-
hívják a testvértelepülések képvi-
selőit különféle helyszíneken.

„Különböző adottságokkal 
bíró, különböző lehetőségeket 
kínáló településekről jöttünk. 
Nálunk például nyáron érdemes 
összejönni, mert víz melletti te-
lepülés lévén, ennek a varázsát 
tudjuk nyújtani, itt viszont té-
len is csodaszép a táj” – jelen-
tette ki Fülöp János, Fadd pol-
gármestere. Elmondta, ilyen 
alkalmakkor az oktatási kérdé-
sektől a Magyarországon éppen 
átalakuló közigazgatási rendsze-
ren át egészen a közös pályázati 
lehetőségekig minden témában 
egyeztetni tudnak. 

A közös disznóvágáson és 
disznótoros vacsorán túl a test-
vértelepülések elöljárói a hét 
végén szemügyre vették az új 
polgárvédelmi és szociális köz-
pontot, kipróbálhatták a lovas és 
motoros szánozást, sízhettek és 
megnézhették a Szivárvány hava-
sán elnevezésű népdalvetélkedő 
nyerteseinek műsorát.

FAluGondnok: SzeGények volTunk, kolduSok leTTünk!

Leégett a háromkúti iskola

Asszonytalálkozó Gyergyószárhegyen
négy gyergyószárhegyi asszony, 
Bartis edit, Bartalis Hajnal, 
Csergő Hajnal és Szász Hajnal 
egészséges nő – egészséges 
család – egészséges társada-
lom címmel asszonytalálkozót 
szervezett vasárnap a település 
kultúrházában.

Magyari Szilvia

Megtelt élettel vasárnap 
a szárhegyi kultúrház: 
több mint százötven asz-

szony érkezett az Asszonytalálkozó-
ra. Egyetlen férfiként Gábor László 
polgármester köszöntötte az egy-
begyűlteket, majd Tóth Tamásné 
Mara, a szarvasi Emberöltő Alapít-
vány munkatársa tartott előadást 
a nő szerepéről, helyéről a társada-

lomban és a családban. Simó Irma 
pszichológus, a csíksomlyói Áradat 
Egyesület szakembere a női hivatást 
mutatta be keresztény szemszögből, 
az asszony feladatkörének spirituális 
hátterét járva körbe. Az előadások 
után kiscsoportos beszélgetések kö-
vetkeztek, ahol a jelenlévők megtár-
gyalhatták a hallottakat a személyes 
életükre vonatkoztatva. Településvezetők találkozója. Mulatság és egyeztetés fotó: jánossy alíz

Vasvillával szórták szét a még parázsló dokumentumokat. Semmi sem maradt az iskolából
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> Homoródszentpéter a Duna TV-
ben. A Homoródszentpéteren tegnap 
rögzített istentisztelettel és ünnepi mű-
sorral tiszteleg legnagyobb ünnepünk, a 
szabadságharc emléke előtt a Duna TV. 
Az együtt a szabadságért – Unitárius 
istentisztelet Homoródszentpéterről 
címmel a tévécsatorna csütörtökön, 
március 15-én déli 12 órai kezdettel 
tűzte műsorára az egyórás felvétel köz-
vetítését.

A választás nem véletlenül esett 
a Nagy-Homoród mentén fekvő, 
Homoródszentmárton községhez tar-
tozó  200 lelket számláló falura. – Az 

udvarhelyszéki települést főként uni-
táriusok lakják, akiknek különösen 
fontos nemzeti ünnepünk, március 
15-e, hiszen talán ez fejezi ki legjobban 
nemzeti összetartozásunkat – áll az ér-
tesítőben.

> Falugondnokság Pálpatakán és 
Fenyőkúton. A Gyulafehérvári Caritas 
Vidékfejlesztés 2004-ben indított falu-
gondnoki szolgálatokat Hargita megyé-
ben magyarországi támogatással. Jelen-
leg hat falugondnoki szolgálat működik 
kilenc településen, Udvarhelyszéken a 
Farkaslakához tartozó Pálfalván, illet-

ve Korond község két településén, Fe-
nyőkúton és Pálpatakán. A fenyőkúti 
és pálpataki falugondnoki szolgálat 
Korond önkormányzatának támoga-
tásával és együttműködésével 2008 
óta működik. A szolgálat egy nehe-
zen számszerűsíthető tevékenységkör, 
ugyanis jellegét tekintve egy kölcsö-
nös bizalmon alapuló, összetett sze-
mélyes segítségnyújtás. A legfrissebb 
kimutatások szerint Fenyőkúton és 
Pálpatakán a tavalyi évben havonta 
65–70 személy szorult ellátásra – tud-
tuk meg Benes Sarolta programkoor-
dinátortól.hí
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Körkép
udvarhely

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 százaléka is 
elpusztulhat a kemény és hosszan-
tartó hideg tél miatt. Állítólag a fa-
gyos időjárás nem adott lehetőséget 
a méheknek az úgynevezett tisztító 
repülés elvégzésére, ezért fennáll an-
nak a veszélye, hogy a nosema élős-
ködő által okozott betegség támadja 
meg a populációkat. Ádám József, az 
Udvarhelyszéki Örösi Méhészegylet 
elnöke azonban cáfolja mindezeket.

– Pusztulásuknak nincs köze a 
fagyhoz, ha van megfelelő élelmük, 
akár az eresz alatt is kitelelnek – fej-

tette ki az egylet elnöke, bár hoz-
záfűzte, ennek ellenére a kaptárak 
megfigyelését az évnek ennek a sza-

kában sem szabad elhanyagolni. 
Ha ugyanis nagyon hideg a 

február, akkor a hőszigetelés kér-

dése igen fontossá válik. Egy má-
sik kockázat lehet a tél folyamán a 
felgyülemlő bélsár, ha ezt a méhek 

nem tudják üríteni, akkor a fertő-
zés veszélye áll fenn. Ennek akkor 
nagy a kockázata, ha rossz minő-
ségű élelmet kapnak. Mert míg a 
harmatméz emberi fogyasztásra 
igencsak megfelelő, addig telelő-
élelemnek magas salakanyag-tar-
talma miatt teljesen alkalmatlan. 
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.

Kétségtelenül az irigyelt szak-
mák közé tartozik a fodrász-
mesterség, ugyanis sokak 
sze rint a fodrászszakmában 
lát szólag könnyű munkával 
igencsak szép jövedelmet le-
het 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 
gondolják, a fodrászatok 
irreálisan magas árakat 

szabnak meg, miközben annál 
kevesebb időt töltenek a hajko-
ronák megformálásával. Udvar-
helyi fodrászokat kérdeztünk 
meg, milyen szempontok sze-
rint alakul szalonjukban a sokak 
által kifogásolt árlista.

– A néhány vendég által óriá-
sinak tartott fodrászárakat a mun-
ka során felhasznált termékek ma-
gas ára és természetesen a fodrász 
munkájának minősége határozza 
meg – mondja kérdésünkre Péter 
Izabella, aki a Rózsa utcában üze-
meltet férfi és női fodrászatot. 

Elmondása szerint a profi fod-
rásztermékeket sajnos nem lehet 
olcsón megkapni, ezért a termékek 
árának növekedésével arányosan 
minden évben legalább öt száza-
lékkal kénytelenek emelni egy haj-
vágás árát is. Amennyiben ezt nem 
teszik, akkor ár alatt dolgoznak.

– A kliens természetesen néha 
sokallja az árakat, azonban azt is 
figyelembe kell venni, hogy két 
termék közt lényeges különbsé-
gek lehetnek – vélekedik Bodor 
Ildikó, akinek a Városháza téren 
van szalonja. 

Szerinte sokan az áruházak pol-
cain található termékek áraihoz van-
nak szokva, azonban elmondása sze-
rint nem szabad abba a hibába esni, 
hogy elkezdjük összehasonlítgatni a 
termékeket. A fodrász szerint ég és 
föld lehet a különbség az áruházban 
és a szalonban található termékek 
között, míg egyiknél a mennyiség 
a fontos, a másiknál a minőség az 
elsődleges szempont. Bodor szerint 
lehetne az olcsóbb termékből is dol-
gozni, akkor viszont nem lehetne tel-
jesíteni azt az elvárást, amit egy kliens 
a fodrászattal szemben támaszt.

Több év kell a szakma 
elsajátításához
A fodrászok szerint az állam 

által korlátozott tanfolyam idő-
tartama alatt – melyet pár hónap-
ra csökkentettek – képtelenség jó 
szakembert nevelni.

– Egy jó fodrász neveléséhez 
sok gyakorlással három-négy évre 
is szükség lehet, és ahhoz, hogy 
ezt valaki el tudja sajátítani, kell 
valami biztos munkahely, amiből 
meg lehet élni – vallja Péter Iza-
bella. 

Elmondása szerint, amiért va-
laki elvégezte a tanfolyamot, még 
messze nem lesz jó fodrász, erre 
akkor van esélye, ha egy szalonban 
lehetőséget adnak neki a gyakor-
lásra. Ugyanezt vallja Bodor Ildikó 
is, aki szalonjában rendszeresen 
szervez fodrásztanfolyamokat is. 
Véleménye szerint egy év alatt le-
het, hogy ötven diák is kikerül a 
kezük alul, viszont jó, ha kettő-há-
rom megmarad a szakmában.

Mitől jó a fodrász?
– Véleményem szerint a tech-

nikai részét a fodrászszakmának 

viszonylag könnyen el lehet sa-
játítani. Szükség van némi kéz-
ügyességre, akaratra és odaadásra, 
azonban megtanulni egy típusú 
haj levágását, nem olyan nagy do-
log – fogalmaz Bodor Ildikó. 

Szerinte ahhoz, hogy egy fod-
rász kitűnjön a többi közül, szük-
ség van egyfajta empátiára, igen 
nagy emberismerettel párosítva. 
Hiszen egy jó fodrász szemében 
nemcsak hajak és formák vannak, 
hanem emberek, akik a hajakat és 
a formákat viselik. Bodor szerint 
nagyon fontos a jó kommuniká-
ciós készség, hisz egész nap köz-
vetlen 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.

A rovAroK nEM időJósoK

Nincsenek veszélyben a méhek

UdvArhElyi fodrÁszKörKép

Miért drága a hajkorona formázása?

A méheket „hidegen hagyja” a fagyos idő fotó: balázs attila
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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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CsíkszereDában MaraDt az aranyéreM

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
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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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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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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
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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.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

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.

hargitanépe



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/.
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A GyenGe védeKezéS vereSéGGel járt

SZKC-búcsú a dobogótól

Sport

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

hirdetéSek

Galac elvitte a pontokat

hargitanépe

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 ren-
dező Korond, az udvarhelyi körze-
tet Székelyszentlélek, a keresztúri 
körzetet Rugonfalva, míg a hévízi 
körzetet Tölgyes képviselte. A részt 
vevő gárdákat két hármas csoportba 
sorsolták, ahonnan az elsők a torna-
győzelemért, míg a többiek a továb-
bi 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/.
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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

Száznegyvenöt éve, 1867. március 12-én 
született Balánbányán Buday János főes-
peres, pápai kamarás, egyháztörténész.

átvehető a tűzifa-támogatás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalá-
nak Szociális Közszolgálata tájékoztatja az 
érintetteket, hogy a 2012-es év január hó-
napjára igényelt tűzifa-támogatás átvehető 
a polgármesteri hivatal 31-es irodájában 
március 13-án, 14-én és 16-án 8 és 13 óra 
között. A támogatás átvételéhez szükséges 
az igénylő személyazonossági igazolványá-
nak felmutatása. 

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 ügyele-
teseit, akik a helyszínre sietve ellátták a sé-
rülteket. Továbbá segítséget kértek tőlük 19 
szülés, 12 ájulás, 6 ittas állapot, 5 hasmenés, 
12 rángógörcsös eset, 33 nehéz légzés, 2 ku-
tyaharapás, 3 kómás állapot, 12 pillanatnyi 
elmezavar, 1 gyógyszermérgezés, 3 öngyil-
kossági kísérlet, 4 allergiás reakció, 69 lázas 
állapot és 6 felső tápcsatornai vérzés esetén. 
Nyilvános helyről 9 alkalommal riasztották 
a mentőszolgálatot. A héten összesen tizen-
öt halottat jegyeztek.
 Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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Színház
Csíkszeredában, a Csíki Játékszín nagy-

színpadán vendégszerepel a budapesti Kréta-
kör Színház A papnő című produkciójával hol-
nap 19 órától. Író, rendező: Schilling Árpád. 
Producer: Gulyás Márton. Jegyeket a Csíki 
Játékszín jegypénztárában lehet váltani. 

Rendhagyó zeneóra 
A Kodály emlékév tiszteletére Mitől 

magyarabb az 55. Zsoltár? Kodály Zoltán: 
Psalmus Hungaricus című művének aktu-
alitása címmel tart zenehallgatással egy-
bekötött előadást László Judit zenetanár 
Székelyudvarhelyen, a Belvárosi Református 
Egyházközség Bocskai-termében holnap 18 
órától. Szervezők: Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont, Székely ud var-
helyi Belvárosi Református Egyházközség.

Kiállítás
A Vasszékely címmel nyílik kiállítás 

Osváth Pál fényképeiből és dokumen-
tációs anyagaiból holnap 17 órától Székely-
udvarhelyen, a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont előadótermében. 
A tárlatot Róth András Lajos nyitja meg.

Lelkigyakorlat
Alkoholizmusban szenvedőknek és hozzá-

tartozóiknak szervez háromnapos lelkigyakor-
latot a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat 
március 15–18. között Csíksomlyón, a Szent 
István Gyermekvédelmi Központban (Szék 
út 152. szám). Jelentkezni Rétyi Juliannánál, a 
gyulafehérvári Caritas munkatársánál a 0732–
830156-os telefonszámon, vagy a julianna.
retyi@caritas-ab.ro címen lehet.

Előadás
Lelki egyensúly nehéz időkben is címmel 

tart előadást Csíkszeredában, a Segítő Mária 
Katolikus Gimnázium dísztermében Prof. Dr. 
Bagdy Emőke vasárnap 19 órától.

Kis Csíki Színészek
A kászonaltízi Kazun Közművelődési és 

Közéleti Egyesület, a csíkszentdomokosi Kis-
talentum Egyesület és Csík Terület Ifjúsági 
Tanácsa által szervezett Kis Csíki Színészek 
című gyermekszínjátszó találkozóra vár-
ják a fellépni vágyó csoportok jelentkezését 
15-20 perces színdarabbal. A rendezvény 
ezúttal is két helyszínen, két különböző idő-
pontban zajlik: Felcsík és a Gyimesek kör-
zete Csíkszentdomokoson április 28-án, az 
alcsíki körzet helyszíne Kászonaltíz, június 
2-án. A csapatok jelentkezését március 30-
ig várják. A felcsíki körzetbe a Márton Áron 
Általános Iskola (Csíkszentdomokos, Alszeg 
1646. szám) székhelyén, a 0266–336016-os 
telefonszámon, illetve a gallida@gmail.com 
e-mail címen, az alcsíki körzetbe a Kazun 
Egyesületnél (Kászonaltíz 234. szám), a 
0266–333019-es, és a 0722–543087-es te-
lefonszámon, valamint a timamagdi@yahoo.
com e-mail címen jelentkezhetnek a színját-
szó csapatok.
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– 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 
adódott 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).

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Kozma Mária: Nők (is) az időben. 
Afféle kalendárium

A szerző könyvében nemcsak kiváló nők életét ismerteti, 
hanem a sajátos feminin gondolkodást és életvitelt is áb-
rázolja, illetve olykor ütközteti az adott történelmi korok 

és események férfivilágával. A pontosan és híven okadatolt, szelle-
mesen elmesélt, sokszor meghökkentő történetek a színes műve-
lődés- és szellemtörténeti keret az élet női oldalát nem behatárolja, 
hanem kitágítja. Azt sugallja, hogy a női egyenjogúság/másság ki-
üresedett közhelyei mögött a maga teljes bonyolultságában az élet 
lüktet, amelynek részese, alakítója az ember: akár nő, akár férfi.

A könyv terjedelme 392 oldal, ára: 34 lej. A könyv megvásá-
rolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi utca 4. 
szám, tel.: 0266–316798.
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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
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skandipályázatiszelvény 2012.március12.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. március 28-ig kell beküldeni.

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

Mennyit nyom a Föld?

Por hullik az űrből a Föld-
re és gázok szöknek el az 
űrbe. Egy új számítás sze-

rint több folyamat eredménye-
ként évente közel 50 ezer tonná-
val nyom kevesebbet a Föld, ami 
gyakorlatilag elhanyagolható 
teljes tömegéhez képest.

Az orosz Phobos-Grunt 
űrszonda maradványainak a 
közelmúltban történt visszahullása ismét fel-
hívta a figyelmet arra, hogy mind nagyobb 
mennyiségű hulladék (űrszemét) kering a Föld 
körül. De vajon könnyebb lesz-e maga a Föld 
az űrszemét halmozódásával? A BBC brit köz-
szolgálati adó Több vagy kevesebb című műsora 
a Cambridge-i Egyetem kutatóihoz fordult 
válaszért. Chris Smith mikrobiológus és rá-
diókommentátor szerint különböző tényezők 
eredményeként a bolygó tömege hol nő, hol 
csökken – noha a változás nagysága kicsi és 
közvetlenül nem kimutatható. Elmondta, hogy 
Dave Ansell-lel, az egyetem fizikusával számí-
tást készítettek azokról a tárgyakról, amelyek 

a Földre érkeznek, és azokról 
is, amelyek onnan távoznak. Az 
értékek természetesen becslésen 
alapulnak. A Föld tömegéhez a 
legnagyobb mértékben az az évi 
40 ezer tonnányi por járul hoz-
zá, amely az űrből hull rá – véli 
a két kutató. A por lényegében 
a Naprendszer maradványaiból, 
szétesett aszteroidákból, kis-

bolygókból vagy olyan objektumokból ered, 
amelyek részben nem formálódtak bolygóvá, 
részben az apró égitestek porladása termeli je-
lenleg. A Föld egyfajta óriási porszívóként mű-
ködik, nehézségi ereje magához vonzza a meg-
felelő pályán keringő porrészecskéket, amelyek 
megközelítik. Az új épületek és létesítmények 
természetesen nem növelik a bolygó tömegét, 
mivel a Földön már létező anyagok más formá-
ját képezik, és ugyanígy a népességgyarapodás 
sem játszik szerepet. A növekedéshez hozzájá-
ruló tényezők ellenére a számítások alapján a 
Föld tömege – ideértve a tengereket és a lég-
kört is – összességében csökken. 

fotóalbum

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