
Újranyitnák a Csíkbánkfalva–Csíkmindszent közötti utat

Lakossági akarattól függ az aszfaltozás
Akár idén új aszfaltszőnyeg kerülhet a Csíkszentgyörgy-Csíkmindszent közötti útszakaszra, 

amennyiben az érintett települések lakosai elfogadják a beruházás után várható forgalomnöve-
kedést – tudtuk meg Borboly Csabától, Hargita Megye Tanácsának elnökétől. > 3. oldal

Ha leaszfaltozzák a Csíkszentgyörgy–Csíkmindszent közötti szakaszt, megnő a járműforgalom. A lakosságé a választás  fotó: domján levente

A szlovák példa

Az elmúlt években túl sok po-
font kapott a szlovákiai magyar-
ság: sokat szenvedtek az első világ-
háború után, a két világháború 
között, a háború alatt és az 
utána következő időszak-
ban, s a rendszerváltás utá-
ni magára találás nagyon hamar 
tiszavirágéletűnek bizonyult. 

3

     sarány istván

erdélyi összefogás

Csíkszentkirály 
Krasznahorka 

váráért
Erdély-szintű összefogást szor-

galmaznak a csíkszentkirályi 
RMDSZ-es képviselők a szomba-
ton tűzesetben súlyosan megron-
gálódott Krasz na horka várának 
megmentésére, ez által vállalva részt 
a rendkívüli jelentőségű kul-
turális emlék felújítási kiadá-
saiból. Az adományokat a 
Csíkszentkirályért Egyesület szám-
lájára várják. 

600 000 lejes pályázatból

Parkavatásra 
készülnek 

Csíkbánkfalván
600 ezer lejes beruházás nyo-

mán tavaszig megújul a Csík-
bánk falva központjában levő 
park. A zöldövezet egy teljesen 
felszerelt játszótérrel, sétányokkal 
és padokkal várja majd a kikap-
csolódni, sétálni vágyókat. A park 
külön érdekessége a napelemekről 
megoldott éjjeli közvilágítás lesz. 
Eredetileg összetettebb el-
képzelést valósítottak volna 
meg, de kerethiány miatt a 
park néhány eleméről kénytele-
nek voltak lemondani.

Tőkés László kilépett 
az RMDSZ-ből 95 8Faaprítékos kazánt 

építenének Csíkkarcfalván
Politikusoktól kértek 
segítséget a pálinkafőzők

HiRDeTéS

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3558ì
1 amerikai dollár USD 3,3230ì
100 magyar forint HUF 1,4883ì
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Bajnok 
az ISK–HSC 

U18-as csapata is
Kapott gól nélkül zárta a dön-

tőt az ISK–HSC Csíkszereda 
U18-as csapata, amely tegnap meg-
szerezte a román bajnoki aranyér-
met. A csapat a finálé első 
meccsét 11–0-ra nyerte 
Gyergyószentmiklóson, 
tegnap a Vákár Lajos Műjégpályán 
12–0-ra nyertek a kék-fehérek.
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Körkép
csík

2. oldal |  2012. március 13., keddhargitanépe

Erdély-szintű összefogást szor-
galmaznak a csíkszentkirályi 
RMDSZ-es képviselők a szom-
baton tűzesetben súlyosan meg-
rongálódott Krasznahorka vá-
rának megmentésére, ez által 
vállalva részt a rendkívüli jelen-
tőségű kulturális emlék felújítási 
kiadásaiból. 

„Csíkszentkirály köz-
ség lakossága meg-
döbbenten fogadta 

a szomorú hírt, miszerint szom-
bat délután kigyulladt a felvidéki 
Krasznahorka vára, melynek kö-
vetkeztében a középkori vár teljes 
tetőszerkezete leégett” – áll ab-
ban a közleményben, amelynek 
folytatásaként egy Erdély-szintű 
összefogásra adnak felhívást a te-
lepülés RMDSZ-es képviselői, ez 
által vállalva részt a rendkívüli je-
lentőségű kulturális emlék felújí-
tási kiadásaiból. Krasznahorka 
várához szoros érzelmi kötelé-
kek fűzik Csíkszentkirályt, hisz 
csíkszentkirályi származású az az 
Andrássy család, amely tulajdo-
nában a vár 1575-től az 1900-as 
évek elejéig volt. A több évszáza-
dos kapcsolatot erősítette a 2008-
ban megkötött testvértelepülési 

szerződés. „Csíkszentkirály köz-
sége méltán büszke az Andrássy 
családra. A helyi RMDSZ szer-
vezete ezért arra kéri fel az erdé-
lyi civilszervezeteket, valamint a 
szövetségi intézményeket, hogy 
közösen szervezzenek gyűjtést a 
károk enyhítésére” – nyilatkozta 
Székely Ernő, a csíkszentkirályi 
RMDSZ elnöke. A közlemény 
emlékeztet arra, hogy a XIV. 
századi krasznahorkai vár a 
fele részben magyarok lakta 
Krasznahorkaváralja település 
nevezetessége, amelyet az elmúlt 
években az erdélyi testvértele-
pülés lakói többször megláto-
gattak. „Krasznahorkai baráta-
inkkal szoros emberi és baráti 
kapcsolatokat alakítottunk ki 
ezen találkozók során, mind po-
litikai, mint társadalmi-kulturá-
lis témákban jól együttműköd-
tünk, természetes tehát, hogy 
az RMDSZ vállalni szeretné a 
felújítás terheinek egy részét, 

annál is inkább, mivel a magyar 
történelmi várépítészet egyik ki-
emelkedő büszkeségéről van szó. 
A tűz következtében keletkezett 
kár jelentős, a határontúli ösz-
szefogás ereje ilyenkor kell meg-
mutatkozzon” – fogalmazott 
Tánczos Barna államtitkár.

Mint ismeretes, Krasz nahorka 
vára az elmúlt szombaton vált – 
részben – tűzvész martalékává, 
amelyet az eddigi megállapítások 
szerint vagy tarlóégetés, vagy ciga-
rettázó gyerekek okoztak: a domb-
oldalban lángra kapott a száraz nö-
vényzet. A hatalmas lángokkal égő 
vár tetőszerkezete szinte teljesen 
beomlott, csak az északi bástyán 
maradt meg, és elpusztult a vár ud-
varában álló kápolna is. A tűzvész 
szerencsére nem tett helyrehozha-
tatlan károkat a várban kiállított 
műkincsgyűjteményben: a meg-
maradt műtárgyaknak egyelőre a 
kassai Technikai Múzeum biztosít  
megfelelő tárolóhelyeket.

Lángokban Krasznahorka vára. Az épületnek volt biztosítása

hirdetéseK

A csíkszeredai MIX Kft. versenyvizsgát hirdet 
a következő csíkszeredai állások betöltésére:

VILLAMOSMÉRNÖK – KARBANTARTÁS-KOORDINÁTOR
ÉPÜLETGÉPÉSZ-MÉRNÖK – KARBANTARTÁS-KOORDINÁTOR

A következő feltételeknek megfelelő jelöltek jelentkezését várjuk:
◆ szakirányú egyetemi diploma akkreditált romániai egyetemről;
◆ minimum 10 év szakirányú tapasztalat az elmúlt 20 évben;
◆ a román és magyar nyelv tökéletes ismerete;
◆ Microsoft Excel és Word haladó szintű ismerete;
◆ büntetlen előélet;
◆ B kategóriájú gépkocsivezetői jogosítvány.

Előnyt jelent:
◆ csíkszeredai lakhely;
◆ főgépész vagy karbantartás-vezetői tapasztalat;
◆ tervezői tapasztalat.

Minden jelentkezést bizalmasan kezelünk.
Bővebb információ és jelentkezés a cég székhelyén:

Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 17. szám, első emelet,
tel., fax: 0266–310100 vagy office@mixsrl.ro

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

közgyűlésre a gyergyóalfalvi kultúrotthonba. 

Napirendi pontok:
1. beszámoló a 2011-es évi gazdasági-pénzügyi tevékenységéről;
2. tisztújítás;  
3. különfélék.

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

A jelenlét igazolása a tagsági könyvek alapján történik.

A csíkszentmártoni AKLOS KÖZBIRTOKOSSÁG vezetőtanácsa 

értesíti tagságát, hogy 2012. március 20-án, kedden 10 órai kezdettel 
tartja évi BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSÉT a csíkszentmártoni kul-
túrotthonban, amelyre tisztelettel meghívja és várja minden tagját.

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

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

vagy személyesen a közbirtokosság székhelyén lehet.

Nem hullott akkora mennyiségű 
hó tegnap és tegnapelőtt, ami 
jelentősen akadályozta volna 
a közlekedést Csíkszeredában 
vagy a megye más részein. Teg-
nap a kritikus pontokon is rend-
ben zajlott az autósforgalom.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

N em okozott nagyobb 
fenn akadásokat a köz-
lekedésben a tegnapi 

hóesés sem Csíkszeredában, sem 
pedig megyeszerte. 

– Folyamatosan készenlét-
ben állunk, szórjuk és takarítjuk 
az utakat. A tegnap nem voltak 
fennakadások a kritikusnak szá-
mító pontokon sem, mint példá-
ul a Gyilkos-tó környékén vagy 
Hargitafürdőn – számolt be la-
punknak Cătălin Romănescu. 
Az Országos Útügyi Igazgatóság 
Hargita megyei igazgatója hoz-
zátette, a nappali órákban már 
szinte mindenhol fekete utakon 
lehetett közlekedni.

– Reggel munkába menet a 
Szív utcán csak araszolni lehetett 
az autóval, mert csúszott az út, na-
gyon oda kellett figyelnem, hogy 
ne koccanjak senkivel – mondta 
el lapunknak egyik csíkszeredai 
olvasónk. Rajta kívül többen is 
jelezték: kora reggel az utak csú-
szósak voltak a hó, valamint a nap 

közben megolvadt, éjjel viszont 
újra megfagyott hólé miatt. 

– A városi közlekedésben nem 
voltak fennakadások a havazás mi-
att. Már az éjszaka folyamán szór-
tuk az utakat, mivel ezt szükséges-
sé tette egy ilyen mértékű havazás. 
Nappal már nem volt indokolt az 
utak tisztítása, mivel délre már 

teljesen elolvadt az éjszaka hullott 
hó, így nedves, de hótól mentes 
úton lehetett közlekedni Csíksze-
redában – nyilatkozta Tóth Lász-
ló, az Ave Hargita köztisztasági 
vállalat igazgatója. Megjegyezte, 
továbbra is készültségben állnak, 
mivel havazásra lehet számítani 
az elkövetkező napokban is.

NEM AKADÁLYOZTA A KÖZLEKEDÉST A hAVAZÁS

Fekete utak megyeszerte

ERDÉLY-SZINTű ÖSSZEFOGÁST SZORGALMAZNAK

Csíkszentkirály Krasznahorka váráért

Az „Asociaţia Csíkszent király ért Egyesület” a RO32RNCB 
0152042353770001 (CUI: 16209110, SWIFT: RNCB RO BU) 
számlaszámra várja az adományokat (lejben). A számla a Román Ke-
reskedelmi Bank (BCR) Hargita megyei kirendeltségéhez tartozik. 

Körforgalom Csíkszeredában. Nedves, de hótól mentes utcák  fotó: balázs árpád



Akár idén új aszfaltszőnyeg ke-
rülhet a Csíkszentgyörgy–Csík
mindszent közötti útszakaszra, 
amennyiben az érintett telepü-
lések lakosai elfogadják a be-
ruházás után várható forgalom-
növekedést – tudtuk meg Bor-
boly Csabától, Hargita Megye 
Tanácsának elnökétől.

Domján Levente 
domjan.levente@hargitanepe.ro

Mivel a pénzt a megye 
költségvetésében elkü
lönítették, egyedül az 

érintett települések lakóinak aka
ratán múlik, hogy aszfaltszőnyeg 
kerüljön a Csíkmindszent–Csík
szent györgy közötti útszakasz 
jelenleg rosszul járható, 3,5–4 
kilométeres szakaszára is – mond
ta el lapunk kérdésére Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsá
nak elnöke. Az elöljáró tegnap 
a csíkszentgyörgyi falufórumon 
jelentette be, hogy a megyei ön

kormányzat saját forrásból fogja 
leaszfaltozni a községközpontból 
Menaság felé vezető, hozzávető
leg egy kilométeres útszakaszt is. 
„Nem tőlünk, hanem a települé
sek lakosaitól függ, hogy új asz
faltszőnyeg kerüljön a Bánkfalvát 
– Csíkmindszent érintésével 
– Csíkszeredával összekötő út
szakaszra is. Tavaly Mindszent 
határáig jutottunk az aszfaltozási 
munkálatokkal, a megyei tanács 
idei évi költségvetésében pedig a 
fennmaradt négy kilométeres út
szakasz felújítására is megvannak 
a források. Azt kértem az ügyben 
érintett polgármesterektől, hogy 
a munkálatok folytatásához a la
kosság beleegyezését is kérjék ki, a 
felújítás nyomán megnyíló útsza
kasz ugyanis jelentősen növelné a 
településeken áthaladó forgalmat. 
Ez nem biztos, hogy mindenkinek 
kellemes lesz. Azt kértem, lakos
sági aláírásgyűjtéssel támasszák 
alá, hogy az emberek elfogadják 

ezt a lehetőséget” – magyarázta 
Borboly. Hozzátette, amennyiben 
az útfelújítással az érintett telepü
lések lakosságának fele egyetért, 
azonnal indítják a közbeszerzési 
eljárást, amely nyomán pedig még 
idén új aszfaltszőnyeg kerülhet a 
Mindszent–Bánkfalva közötti út
szakaszra is.

A kínálkozó lehetőségről 
ugyanakkor optimistán beszélt 
lapunknak György József, Csík
szent györgy polgármestere, aki 
kifejtette, a régi út újranyitása 
nem feltétlenül járna együtt a 
gépjárműforgalom elviselhetetlen 
megnövekedésével. Úgy vélte, az 
utat ezután is jórészt csak a he
lyiek, illetve a Pottyondról, Me
na ságról, Bánkfalváról és Csík
szent györgyről Csíkszeredába 
igyekvők használnák. Esetükben 
viszont a menetidő a jelenlegi 
csík szent királyi kitérőhöz képest 
– az elöljáró értékelése szerint – 
legalább 1015 perccel rövidülne.

2012. március 13., kedd | 3. oldal 

Körkép
csík

Két szlovákiai esemény hívta fel magára a magyar 
közvélemény figyelmét: a Krasznahorka váránál ki
ütött tűz, illetve a parlamenti választások. Mindket
tő érzelmi téren is lecsapódik a magyarság körében, 
ugyanis „Krasznahorka büszke vára” ha másként nem, 
de szomorú nótáinkban él. A vár és szerzője – Andrássy 
Gyuláné – bizonyos mértékben kötődik Csíkhoz is, 
ugyanis a főúri Andrássy család a csíkszentkirályi és 
krasznahorkai előnevet viselte, lévén, hogy adott idő
szakokban mindkét helyen birtokokkal rendelkeztek.  
A hatalmas, s a magyarok számára oly kedves vár lángok
ban állt – mint láthattuk a tévéhíradókban, az okokról 
és a következményekről szóló tudósítások viszont ellent
mondanak egymásnak: avartűz vagy gyújtogatás okozta 
a vészt?, illetve megsérültek vagy sem a várban található 
történelmi emlékek, múzeumi tárgyak?

A másik hír a Robert Fico által vezetett szociáldemok
rata Smer elsöprő győzelme a parlamenti választásokon.  
A Bugár Béla által vezetett – a magyar–szlovák együtt
működést szorgalmazó – Híd bejutott a parlamentbe, de 
kevesebb mandátumot szerzett, mint amennyivel a ko
rábbi ciklusban rendelkezett, a hivatalos magyar politika 
által támogatott Magyar Koalíció Pártja (MKP) viszont 
nem érte el a parlamenti küszöböt.

Emlékszünk, hogy hosszú ideig kormányzati tényező 
volt az MKP, az utódállamok magyar politikai alakulatai 
irigykedve néztek az általa elért eredményekre. Aztán ki
derült, hogy a kormányzati szerepből kiesve nehéz, avagy 
rosszabbik esetben lehetetlen megtartani a nyelvi jogokat. 
S az is kiderült, hogy az idealizált Európának, az európai 
intézményrendszernek ez nem jelent semmit: a nyelvtör
vényt gond nélkül alkalmazták, a magyar állampolgársá
got elnyert szlovákiai magyarokat minden további nélkül 
megfosztották szlovák állampolgárságuktól, az akkoriban 
hivatalban lévő Sólyom László magyar köztársasági el
nöktől megtagadhatták a beutazást… és még sorolhatnánk 
a magyar sérelmeket.

Nemrégiben arról beszélgettünk a különböző utódálla
mokban tevékenykedő magyar újságírókollégáinkkal, mi 

lehet az oka annak, hogy míg az erdélyi, a kárpátaljai, 
a vajdasági, a horvátországi, a szlovéniai, az ausztriai 
kollégák könnyen megtalálják egymással a közös han
got, ez soha nem sikerült a szlovákiai magyar kollé
gákkal. Aztán galántai pályatársunk világosított fel: a 
szlovákiai magyarok a magyar határ mentén hosszan 
elhelyezkedő településeken élnek, kapcsolatot a szom
szédos magyarországi tájegységekkel ápolnak, több a 
kötődésük egyegy kistájhoz, mint egymáshoz.

Tartok tőle, hogy az elmúlt években túl sok pofont ka
pott a szlovákiai magyarság: sokat szenvedtek az első vi
lágháború után, a két világháború között, a háború alatt 
és az utána következő időszakban, s a rendszerváltás utá
ni magára találás nagyon hamar tiszavirágéletűnek bizo
nyult. A politikusok látszólag beváltott ígéretei, politikai 
sikerei pirruszi győzelmeknek bizonyultak. Várak helyett 
légvárakat kaptak, s azok is füsttékorommá váltak, mint 
„Krasznahorka büszke vára”.

Felvidéki nemzettársaink sorsának alakulása legyen 
példa számunkra. Már csak azért is, mert az Andrássyak 
előnevében egymás mellett van a csíkszentkirályi és 
krasznahorkai…

A szlovák példa
             NézőpoNt n Sarány István

hirDetések

hargitanépe

ÚjrAnyITnák A CSíkBánkfAlvA–CSíkMIndSzenT közöTTI uTAT

Lakossági akarattól függ 
az aszfaltozás

ha az érintett települések lakosai nem ellenzik, már idén aszfalt kerülhet a mintegy 4 km-es szakaszra fotó: domján levente

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.



Új elnököt és vezetőtanácsi ta-
gokat választott Hargita Megye 
Tanácsa Vidékfejlesztési Egye-
sületének közgyűlése a tegnap 
Csíkszeredában tartott ülésén. 
Elfogadták az idei programokat 
is, így hamarosan villanypász-
torra lehet pályázni, a kisis-
kolások vetőmagot kapnak, a 
rászoruló családok pedig kecs-
ke, juh, nyúl vagy csirke közül 
választhatnak.

HN-információ

Ferencz Tibor, Csíkszépvíz 
polgármestere lett Hargita 
Megye Tanácsa Vidékfej

lesztési Egyesületének új elnöke, 
és két új vezetőtanácsi tagot is 
választottak a közgyűlés tagjai 
Fábián László csíkszentsimoni 
és Gábor Tibor csíkkarcfalvi 
polgármester személyében. Az 
eddigi 13 önkormányzat – Har
gita Megye Tanácsa, Kászon al tíz, 
Csík szép víz, Oroszhegy, Lö vé te, 

Gyi mes fel ső lok, Gyi mes kö zép
lok, Szé kely var ság, Csík szent mi
hály, Gyer gyó re me te, Csík szent
simon, Tus nád község, Csík koz
más – mellé új tagok felvételét 
is megszavazták a jelenlévők, így 
Csík szent im re, Bö göz, Gyer gyó
cso ma fal va, Bél bor, Csík pál fal va, 
Ba lán bá nya, Ká pol nás fa lu, Csík
szent ta más, Szé kely ke resztúr, Ho
mo ród szent már ton, Gyer gyó vár
hegy, Nagy ga lamb fal va, Ko rond, 
Felső bol dog fal va, Csík karc fal va, 
Gyer gyó dit ró, Csík csi csó, Si mén
fal va és Sa la más is csatlakozott az 
egyesülethez.

A vidékfejlesztési egyesület 
idei pályázati keretösszege 600 
ezer lej, ezen belül 94 ezer lejt 
különítettek el szarvasmarha, 
juh és kecsketenyésztők helyi 

egyesületeinek támogatására, 
260 ezer lejt feldolgozói és ér
tékesítési szövetkezeteknek, 75 
ezer lejt az erdei gyümölcsöt 
feldolgozók egyesületének, 32 
ezer lejt lovas egyesületeknek, 39 
ezer lejt szakmai egyesületeknek. 
45 ezer lejt tulajdonosi társulá
soknak és vadászegyesületeknek 
szánnak villanypásztor vásárlásá
ra, amely a vadkárok ellen nyúj
tana védelmet. A vidékfejlesztési 

egyesület 25 ezer lejt fordít há
romnégyféle vetőmagot tartal
mazó csomagok vásárlására, ame
lyet kisiskolá soknak osztanának 
szét, arra törekedve ezzel, hogy 
a gyerekekkel megszerettessék a 
gazdálkodást. 55 ezer lejes keret
ből pedig szociálisan hátrányos 
helyzetű családoknak csirkét, 
kecskét, juhot vagy nyulat vásá
rolnának, az érintettek választ
hatnának ezek közül. A közgyű
lésen jelen volt Borboly Csaba, 
a megyei tanács elnöke is, aki az 
utóbbi három program szorgal
mazója. Mint elmondta, ezekkel 
az intézkedésekkel enyhítenének 
a rászorulók helyzetén, illetve sze
retnék, ha a városi, tömbházlakó 
gyerekek közül is minél többen 
megszeretnék a kerti munkát.
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Ötvenöt ezer lejes ke-
retből szociálisan hát-
rányos helyzetű csa-
ládoknak segítenek:  
csir két, kecskét, juhot 
vagy nyulat vásárolná-
nak, és az érintettek 
választhatnának ezek 
közül.

A március 15-i  
megemlékező ünnepségek programja

A VidékfEjlEszTési EgyEsülET közgyűlésE

Új elnököt 
választottak Csíkszeredában, a Petőfi Sán

dor Általános Iskolában márci
us 15én 10 órától kezdődik az 
emlékünnepség, 13 órától pedig 
koszorúzás lesz a Gál Sándorszo
bornál. 17 órától ünnepi megem
lékezés és koszorúzás a Vár téren, 
19 órától pedig gálaműsor lesz a 
Városi Művelődési Házban a Har
gita Nemzeti Székely Népi Együt
tes közreműködésével. 

Hargita Megye Tanácsa, az Er
délyi Fotográfia Múzeumért Egye
sület, a Hargita Megyei Kulturális 
Központ, valamint Hargita Me
gye Tanácsának Műemlékvédelmi 
Közszolgálata az 1848as megem
lékezés alkalmából két program
mal várja az érdeklődőket: ma 18 
órától PálAntal Sándor tart elő
adást A székelység és az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc cím
mel a Hargita Megyei Kulturális 
Központ Pinceklubjában. Holnap 
17 órától az 1848as emlékest ke
retében fotókiállítás nyílik a Me
gyeháza Galériában Molnár Attila 
magángyűjteményéből. A kiállítást 
Ványolós István történelemtanár 
és Molnár Attila, az Erdélyi Foto
gráfia Múzeumért Egyesület veze
tője nyitja meg. A rendezvényen a 
Hargita Megyei Nevelési Tanács
adó és Erőforrás Központ rajzpá
lyázatának eredményhirdetésére is 
sor kerül, illetve megtekinthetők a 
korabeli Hadi Lapok Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala jóvoltából.

Székelyudvarhelyen a pol
gármesteri hivatal háromnapos 
rendezvénysorozattal készül az 
1848–1849es forradalom és 
szabadságharc 164. évfordulójá
ra. Március 14én 11 és 4 órától 
a művelődési házban interaktív 
foglalkozásokat tartanak (rajz, hu
szárcsákókészítés), majd ugyanott 
18 órakor nyitják meg Szelényi 
Károly Korona című fotókiállí
tását. Továbbá Székely panteon 
címmel 19 órakor nyílik kiállítás a 
Haáz Rezső Múzeumban. Március 
15én délben kezdődik a Márton 
Áron téren az ünnepség: felvo
nulnak a huszárok, a Vasszékely
szobornál koszorúznak a résztve
vők, a történelmi egyházak képvi
selői mondják el imájukat, majd 
a polgármester szól az ünneplők
höz, ezt követően az Udvarhely 
Táncműhely és a város kórusai
nak előadása zárja az ünnepséget. 
Kapcsolódó rendezvényként 11 
órától a múzeumban A mi hőseink 
– A szabadságharc udvarhelyszéki 
veteránjai című kiállítás tekint
hető meg, délben a Székelyföldi 
Kézművesek Egyesületének tagjai 
állítanak ki a Városháza téren, 13 
órától a Talpra magyar, hí a haza 
pályázatra beérkezett alkotásokat 
állítják ki a városi könyvtár előtt, 
ugyanitt 17 órától Sára Sándor 80 
huszár című filmjét vetítik, 19 órá
tól pedig néptánccsoportok ünne
pi előadása látható a művelődési 
házban. Kiemelhető a kétnapos 

tudománytörténeti konferencia is, 
amely 16án, pénteken zárul.

Gyergyószentmiklóson a kö
vetkező emlékünnepséggel tiszte
legnek az 1848–1849es forrada
lom és szabadságharc kitörésének 
164. évfordulóján: március 15én 
10.30tól koszorúzás lesz Kiss An
tal honvéd százados sírjánál, 11 
órától Március... szeretlek százezer 
éve címmel ünnepi összeállítást 
láthatnak  a Kós Károly Általános 
Iskola szervezésében, ezt követően 
12 órától ünnepi megemlékezés 
lesz a Vaskertes iskola dísztermé
ben. Ugyancsak 12 órától  Az aka-
rat egysége címmel megemlékező 
műsort adnak a Salamon Ernő 
Gimnázium dísztermében, ahol az 
iskola együtt ünnepel a budapesti 
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnázium és a putnoki Serényi 
Béla Gimnázium képviselőivel. 
Szintén 12 órától tartják az ünnepi 
szentmisét a Szent Miklóstemp
lomban és emlékeznek hőseinkre a 
Fogarassy Mihály Általános Iskola 
dísztermében. 12.50kor lesz a fel
vonulás a Petőfi és Kossuthszo
borhoz, ahol megemlékező műsor 
és koszorúzás lesz. 17.30tól ünnepi 
megemlékezést tartanak Czetz Já
nos tábornok emlékplakettjénél, az 
örmény templomkertben, melyet 
18 órától a Figura Stúdió Színház 
Földindulás című előadása követ a 
művelődési ház színháztermében. 
A megemlékezést a 19 órától kez
dődő Transylmania koncert zárja 
a művelődési ház nagytermében. 
Szervező: Gyergyószentmiklós 
Megyei Jogú Város, valamint a 
Művelődési Központ. Közremű
ködnek a városi oktatási és kultu
rális intézmények, egyesületek.

A Nyergestetőn Csíkkozmás 
Község Önkormányzata és az 
RMDSZ Csíki Területi Szerveze
te március 15én 14 órától 1848, te 
csillag! címmel tart megemlékező 
ün nepséget. 

Tusnádfürdőn március 15én 
12.30tól tartanak megemlékező 
ünnepséget a központi színpadon, 
ezt követően koszorúzás lesz a Tu
rulemlékműnél. 

Székelykeresztúron, a Mille
cen tenáriumi emlékműnél márci
us 15én 8.30tól zászlófelvonás
sal veszi kezdetét a megemlékezés, 
9 órától pedig ünnepélyes keretek 
között hozzák ki az Országzászlót 
a református templomból. 9.20
tól székely kaput avatnak a Gyár
fáskúriánál, majd 10 órától ün
nepi istentiszteleteket tartanak. 
10.45től lovas felvonulást tart a 
Polgári Fúvószenekar a Berde Mó
zes Unitárius Gimnázium, az Or
bán Balázs Gimnázium és a Zeyk 
Domokos Iskolaközpont részvé
telével, ezt követően 11 órától lesz 
a koszorúzás a Petőfi és Bălcescu
szobornál, ahol ünnepi beszédek 
hangzanak majd el. 11.40től 
Éljen a szabadság címmel gálamű
sor lesz a Petőfi Sándor Általános 
Iskola diákjai és a Gyermeklánc 
kórus közreműködésével, a Sik
lódról elszármazott férfiak kórusa 
is színpadra lép a Tanulók Háza 
Népi Zenekarával közösen, majd 
a Polgári Fúvószenekar játssza el 
a székely himnuszt, utána ökome
nikus istentisztelet lesz. Az ün
nepségsorozatot a Mákvirág nép
tánccsoport műsora zárja a helyi 
művelődési házban.

Szentegyházán március 15
én 14.30tól ünnepi szentmi
sével kezdődik a megemlékező 
ünnepség a Szent Andrástemp
lomban, 15 órától pedig a temp
lomtéren zajlik a megemlékezés, 
melyet 16 órától gálaműsor kö
vet a Gábor Áron Iskolaköz
pont udvarán. 19 órától a helyi 
Gyermekfilharmónia koncertjét 
kísérhetik figyelemmel a Gábor 
Áron Művelődési Házban.

A gyimesiek idén az ezeréves 
határnál, a kontumáci templom 
melletti emlékhelyen tartanak 
ünnepséget március 15én. A he
lyi RMDSZ szervezésében csü
törtökön 14 órától a kontumáci 
templomban mondanak imát a 
szabadságharcban elhunyt hősö
kért, majd 14.30tól a Dani Ger
gely Általános Iskola diákjainak 
ünnepi műsorát láthatják. Ez után 
helyezik el a helyszínen a kegyelet 
koszorúit. 

 fotó: mihály lászló / archív

A megyei tanács Vidékfejlesztési Egyesületének közgyűlése. 600 ezer lej pályázatokra
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Faaprítékkal működő kazánt építenének Csíkkarcfalván
Faaprítékkal működő kazánt 
építenének csíkkarcfalván: az 
erdőtakarításokból származó 
hulladékot hasznosító beren-
dezés nemcsak az új Felcsíki 
műjégpálya, hanem több közin-
tézmény fűtését is biztosítaná. 
a megyei tanács, a helyi ön-
kormányzat és a jégcsarnokot 
fenntartó önkormányzati társu-
lás, illetve a közbirtokosságok 
a megvalósíthatósági tanul-
mány eredményeit várják. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Az új Felcsíki Műlyégpálya 
fenntarthatósága érdeké-
ben újabb fejlesztéseket 

tervez a működtető önkormány-
zati társulás: olyan kazánt építe-
nének Csíkkarcfalván, amelyet 
az erdőtakarításokból származó 
hulladékfával táplálnának.

„Egyelőre csak tervezésről van 
szó, olyan kivitelezhető megol-
dást keresünk, amely a villamos-
energia-fogyasztáshoz és fűtéshez 
szükséges kiadásainkat optimali-
zálná” – tudtuk meg Nagy Attila 
Ferenctől, a műjégpályát működ-
tető önkormányzati társulás me-

nedzserétől. A szóba került lehe-
tőségek között szerepel egy olyan 
kazán beüzemelése, amely az er-
dőtakarításból származó hulladék 
elégetésével biztosítaná nemcsak 
a jégpálya, de több közintézmény 
fűtését is. A meleg víz előállítását 
napelemekkel oldanák meg.

„Jelenleg a hatástanulmányok 
készítésénél tartunk, amelyek azt 
vizsgálják, melyik lenne az a rend-
szer, amellyel a legtöbb villamos 
energiát és hőenergiát elő tudjuk 
állítani, amit majd a közintézmé-
nyek – az iskola, a műjégpálya, a 
helyi önkormányzat – közösen 
használhatnak” – ismertette Koz-
ma Ervin alpolgármester, az ön-
kormányzati társulás elnöke.

A hatástanulmány keretében 
számba veszik azt is, hogy hány, 
a cél érdekében használható ka-
zán van már a közintézmények-
ben, amelyeket majd esetleg egy 
rendszerbe lehet kapcsolni, vala-
mint a közbirtokosságokkal arról 
egyeztetnek, mennyi fahulladék 
hasznosítható az erdőtakarítások, 
illetve az ellenőrzött kitermelések 
nyomán.

Gábor Tibor karcfalvi pol-
gármester elmondta, az ügyben 

egyeztetések folynak az önkor-
mányzat, az önkormányzati tár-
sulás és a közbirtokosságok, vala-
mint a megyei tanács között.

„Az elképzeléseket az április-
ban esedékes tavaszi nagygyű-
lésen terjesztjük a lakosság elé. 
A hatástanulmányok eredmé-

nyeként konkretizálódó tervek 
megvalósítására pályázni fo-
gunk” – vetítette előre az elöl-
járó.

600 ezer lejes pÁlyÁzatból újul meg a településközpont

Parkavatásra készülnek Csíkbánkfalván
600 ezer lejes beruházás nyo-
mán tavaszig megújul a csík-
bánk falva központjában levő 
park. a zöldövezet egy teljesen 
felszerelt játszótérrel, sétá-
nyokkal és padokkal várja majd 
a kikapcsolódni, sétálni vágyó-
kat. a park külön érdekessége 
a napelemekkel megoldott éjje-
li közvilágítás lesz.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A Környezetvédelmi Alap-
hoz korábban benyúj-
tott pályázat révén ösz-

szesen 600 ezer lejből újul meg a 
Csíkszentgyörgy és Csíkbánkfalva 
közötti park. A mászókával, 
csúszdás és hintás játszótérrel, pa-
dokkal és a különleges, napelemes 
világítótestekkel felszerelt zöld-
övezetet tavasz folyamán vehetik 
használatba a csíkszentgyörgyi, 
csíkbánkfalvi lakosok.

Mint tegnap érdeklődésünk-
re György József, a község pol-
gármestere elmondta, a parkot 
mindkét település egyaránt magá-
nak érzi, hisz a zöldövezetet ket-
tészelő Szentegyház-patak egyút-
tal Bánkfalva és Csíkszentgyörgy 
határpatakának is számít. Ennek 
ellenére, mint fogalmazott, a 
park – különleges fekvése révén 
– mégis Bánkfalva központjában 
helyezkedik el: közvetlen közelé-
ben van a templom, az iskola, a 

közbirtokosság épülete is. Hoz-
zátette, a parkosítási projekt költ-
ségeinek nagy részét – 485 ezer 
lejt – még a Környezetvédelmi 
Minisztérium 2008-ban meghir-
detett pályázati kiírásából nyerték 

el, amihez a település önrészként 
több mint százezer lejt kellett pó-
toljon. „Eredetileg sokkal komp-
lexebb tervet készítettünk, de az 
alacsonyabb finanszírozás miatt 
a parkosítási projekt egyes ele-

meiről – például a park közepébe 
tervezett szökőkútról, a patakra 
építhető kisebb malomkerék-tur-
binákról végül is le kellett monda-
nunk. Az eredeti projekt kereken 
1 millió lejbe került volna, végül a 

módosítás után maradtunk a 600 
ezer lejes keretösszegnél” – fejtet-
te ki az elöljáró.

Elárulta, a terv módosítása-
kor kerültek be a képbe a nap-
elemről működő lámpatestek 
is, amit nemcsak újszerűnek és 
költséghatékonynak, de környe-
zetbarát zöld-megoldásnak is tart. 
A lámpaoszlopok tetejére felsze-
relt napelemek egyenként két vil-
lanykörte energiaellátását képesek 
biztosítani. Az elöljáró – bár a 
park-kivitelezési munkálatokat hi-
vatalosan még nem vették át – az 
eddigi tapasztalatok alapján elége-
dett a napelemes közvilágítás ha-
tásfokával, igaz, a munkálatot és a 
park felszerelését vállaló bukaresti 
cég hat-nyolc év garanciát vállalt a 
napelemes rendszer hibátlan mű-
ködésére. A munkálatok átvételére 
és egyúttal a park hivatalos átadá-
sára György József tervei szerint 
a hóolvadást követően, tavasszal 
kerülne sor. Az összkép viszont – 
bevallása szerint – csak akkor lesz 
teljes, miután a helyére kerül a par-
kot szegélyező díszkerítés, illetve 
a park bejáratát őrző faragott szé-
kely kapu is. Utóbbit a bánkfalvi 
katolikus templommal szemben 
helyeznék el. „Én nagyon bízom 
benne, hogy az új parkkal olyan 
rendezett, gondozott központja 
lesz a két falunak, amelyre mind-
annyian büszkék lehetünk” – tette 
hozzá György József.

Csíkszentgyörgy és Csíkbánkfalva közös parkja, előtérben a napelemes lámpatestekkel. Mérvadó újítások fotó: domján levente

A csíkkarcfalvi műlyégpálya. Faaprítékot hasznosító kazánt rendelnének hozzá  fotó: tamás attila
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Rengeteg munka eRedménye

Informatikus diákok a budapesti döntőn

 hirdetés

az elmúlt hét végén bonyolították le 
Budapesten, az eötvös Loránd tudo-
mányegyetem számítógéptermeiben a 
nemes tihamér Országos Informatikai 
Tanulmányi Verseny döntőjét, amelyen 
a csíkszeredai márton Áron gimnázium 
két diákja is részt vett. Az eredménytől 
függetlenül már a döntőn való kettős 
részvétel is rekordnak számít az iskola 
életében.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Három fordulóban rendezik meg a 
Nemes Tihamér Országos Informa-
tikai Tanulmányi Versenyt: az iskolai, 

majd a regionális versenyek győztesei jutnak el 
az országos döntőre, amelyet Budapesten szer-
veznek. Idén a regionális szakasznak számító 
erdélyi döntőre a Márton Áron Gimnázium-
ból öt diák jutott tovább. Közülük Csutak 
Balázs és Kurkó Mihály, mindketten a tizedik 
intenzív matematika-informatika osztály ta-
nulói, bejutottak a budapesti döntőre. 

A csíki diákok felkészítő tanára, Demeter 
István Hunor a versenyről elmondta, hogy 

míg az első fordulóban írásbeli feladatot kellett 
megoldaniuk, a második és harmadik fordu-
lóban már sok algoritmikai háttérismeretet 
igénylő programozást kellett végezniük. Az 
eredményt a program gyors működésében mé-
rik, ahogy a versenykiírás fogalmaz: „A hang-
súly nem az egyes nyelvek részleteinek, hanem 
a módszeres programozás fogalmainak, elvei-
nek és gyakorlatának, a helyes programozási 
módszereknek és stílusnak géptől és nyelvtől 
független ismeretén van.”

Demeter István Hunor lelkesen beszél 
diákjairól, arról, hogy milyen lendülettel dol-

gozták végig a téli vakáció három hetét. A heti 
két-két alkalommal megtartott hatórás foglal-
kozások után a házi feladatokkal telt a többi 
idő. A rengeteg pluszmunkát pedig minden 
biztatás nélkül, maguktól vállalták a gyerekek, 
akik nemcsak szorgalmasak, de okosak, intel-
ligensek is. Másképp nem érhetnének el ilyen 
komoly eredményeket – véli tanáruk. 

A Nemes Tihamér Országos Informati-
kai Tanulmányi Verseny végeredményét egy 
hét múlva közlik. A legjobbaknak felvételi 
nélkül biztosítanak helyet magyarországi 
egyetemeken. 

Petőfi-napok
A csíkszeredai Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola hagyományosan a 
március 15-i ünnephez kapcsolja 
a Petőfi-napok elnevezésű isko-
lanapokat. A rendezvénysorozat 
idén is színes programot kínál.

t. é.

A március 15-i ünnepség része 
évek óta Csíkszeredában 
a Petőfi Sándor Általános 

Iskolában tartott megemlékezés. 
Az iskola udvarán álló Petőfi-szo-
bor méltó helyet biztosít a márci-
usi ifjakra és az általuk elindított 
szabadságharcra való emlékezésre. 
A koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést csütörtökön 10 órától 
tartják az iskolaudvaron. Az iskola 
diák- és munkaközössége vendége-
ikkel együtt, a váci Árpád Fejede-
lem és a jánoshalmi Hunyadi János 
testvériskolák küldötteivel együtt 
részt vesz egy órakor a Gál Sándor-
szobornál tartott koszorúzáson, 
délután pedig a Vár téren tartott 
ünnepségen. Közben a diákok sza-

valóversenyen és Counter Strike 
versenyen mérik össze tudásukat, 
tehetségüket. Este az iskolában pe-
dagógustalálkozóra hívják a tanító-
kat, tanárokat. 

Az iskolanapok versenyeire, ve-
télkedőire pénteken várják a diáko-
kat: a tornateremben lesz kidobós 
játék, Az én március 15-ém címmel 
meghirdetett rajzversenyre érkezett 
munkákból, valamint A furulya című 
mese illusztrációiból rendeznek ki-
állítást. Lesz általános műveltségi 
vetélkedő, népdalverseny, Meseszer 
mesemondó játék, amelyre várják a 
csicsói és szentimrei kisdiákokat is, 
a háromnyelvű fordítói versenybe 
pedig azok nevezhetnek be, akik 
jártasak a román, angol és német 
nyelvben. A költő visszatér című tör-
ténelmi-irodalmi vetélkedőre a felső 
tagozatosok készültek fel. A Petőfi-
napok a sportot kedvelő diákoknak 
is kínál megmérettetést: lesz sakk-
verseny és asztalitenisz-bajnokság.

 A rendezvény hargitafürdői ki-
rándulással ér véget szombaton.
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> Nosztalgia-pódium havonta. Két 
sikeres pódiumműsor után született az a 
döntés, hogy a gyergyószentmiklósi Nosz-
talgia-kávézóban havi rendszerességgel 
szervezzenek hasonló műsorokat – tájé-
koztatta a Hargita Népét Máté Edit vállal-
kozó, a kávéház tulajdonosa. Februárban 
Kiss László szentegyházi színész mutatta 
be a Bolyai Jánosról szóló pódiumműsorát, 
márciusban pedig Gazdag Erzsébet színész-
nő látogatott a kávézóba Én, szegény Sudár 
Anna felolvasószínházi turnéja alkalmából. 
A monodrámát egyébként Jókai Anna Sze-
gény Sudár Anna című regénye nyomán 
Scarlat Anna színművész és fordító dol-

gozta át. Mint Máté Edit mondta: mivel 
mindkét előadás népes közönséget von-
zott, eldöntötték, hogy havonta egyszer az 
egyébként is zenés csütörtöki estek egyikét 
más programmal is kiegészítik. Egyúttal 
felhívta minden előadóművész, de akár ze-
nész és képzőművész figyelmét is a lehető-
ségre, hiszen a művészetek iránt érdeklődő 
tulajdonos, illetve a művészek érdekei ott 
találkozhatnak, hogy előbbi teret és bemu-
tatkozási lehetőséget, utóbbi pedig műsort 
és minőségi szórakozást nyújthat.

> Háromkúti „szükséglista”. A múlt 
pénteki tüzet követően, amelynek marta-

lékává vált a háromkúti iskola, óvoda és 
kultúrház, többen igyekeztek a település 
lakóinak segítségére. Sikerült berendezni 
a kölcsönkapott ingatlant, ahol a 18 óvo-
dás és 8 iskolás tegnaptól folytathatta a 
tanulást. Imre Anna tanítónő elmondta, 
átmenetileg megfelelő a ház, viszont min-
den erővel arra kell koncentrálni, hogy 
az új iskola felépülhessen, ehhez kéri a jó 
szándékúak segítségét. Egy listát továb-
bított: román–magyar és magyar–román 
szótárra, földgömbre, térképekre, magyar 
népmesés és mondókás könyvekre, illetve 
atlaszra, élővilág-ismertető kiadványokra 
van leghamarabb szükség. Az adományo-

kat a Mark House Kft.-hez lehet eljuttatni 
holnap 10 óráig. Lévén, hogy a kölcsön-
kapott ingatlan kicsi, más könyvek rak-
tározására nincs mód. A szépirodalmi és 
egyéb műveket is köszönettel fogadják, 
ám amíg az új tanoda fel nem épül, a 
Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár-
ba kell szállítani azokat megőrzésre. Az 
oktatáshoz szükséges egyéb eszközök el-
helyezésére is van mód: a Gyulafehérvári 
Caritas Varga Katalin utcai telephelyén 
szívesen megőrzik, majd továbbítják azo-
kat. A szükséglista legelején – amint a 
háromkútiak hangsúlyozzák – az iskola-
építés áll, ehhez kérnek támogatást.hí
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Több park és virágoskert, bevá
sárlóközpont, játszótér, sípálya, 
botanikus kert, beszélő átjáró 
– ez is kellene legyen Gyergyó
szentmiklóson, ha a helybéli 
gyerekeket kérdezzük. A Gondolj 
merészet, képzeld el, alkosd meg 
felhívásra nyolcvanöt iskolás je
lentkezett.

B. K. 

Gyergyószentmiklós az én vá-
rosom – ez volt az alapgon-
dolat, az iskolások pedig pa-

pírra festették mindazt, aminek sze-
rintük helye kellene legyen ebben a 
városban. Nyolcvanöt pályázó ötven 
munkájából nyílt kiállítás tegnap a 
művelődési ház előterében. Mezei 
János polgármester az ötleteket kö-
szönte, melyek szerinte „megvalósí-
tásra kész tervek”. Elmondta, a gyere-
kek elképzelései és a vezetőség tervei 
esetenként közösek: egy krosszpálya 

kiépítésének ügyében már tárgyalá-
sokat folytatnak, az akvapark sem ki-
vitelezhetetlen, a régi strand helyére 
tervezik, a magyar címeres városka-
pu pedig szintén megépülhet. „Ma-
radjon meg bennetek ez az önzetlen, 
színes világ” – kívánta Mezei János, 
ígérve, a rajzokat átviszi az irodájába, 
és sorban kipipálják, ahogy a vágyak 

teljesülnek, hogy a gyerekek érezzék, 
hozzájárultak városuk fejlődéséhez.

A rendezvényre a hét euró-
pai ország városait összekapcsoló, 
fejlesztésüket elősegítő Urbact II. 
program keretében került sor, az 
önkormányzat partnere volt a Pro 
Terra Alapítvány és Ferencz Zoltán 
képzőművész is.

hargitanépe

Erős Levente, a kihelyezett iroda vezetője. A kapcsolattartás a legfőbb cél

Két gyergyóimedencei település 
vezetője számolt be múlt évi te
vékenységéről, és vázolta terveit 
az elmúlt hétvégén. Csomafalva 
és Ditró választott elöljárói sike
rekről és kudarcokról egyaránt 
beszámoltak.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Birtokviszonyok tisztázása okoz 
gondot a csomafalvi község-
vezetőknek, ez vezetett több 

esetben is peres ügyekhez. Egyéb 
területen sikerekről lehet beszámol-
ni – tudatta a falugyűlésen Márton 
László Szilárd polgármester. A közel 
4400 lakost számláló közösséget az 
elmúlt évben az összefogás és a fej-
lődés jellemezte: ötven rendezvényt 
szerveztek, 89 személy részvételével 
felnőttképzést tartottak, tavaly szü-
letett meg a Csomafalvi Délhegy 
SK, a Fenyőalja Turisztikai és Ha-
gyományőrző Egyesület, folytatták 
a vásártartások sorát és közösségi 

teret alakítottak ki a felső-nyírkerti 
feredőnél. Kalákázásban, adakozás-
ban is bizonyítottak a helybéliek, 
és a csomafalvi mindennapokról és 
ünnepekről a távol élők is tudomást 
szerezhetnek az új, hivatalos honlap-
ról (www.csomafalva.info). A fejlesz-
tések jegyében tervezi a 2012-es évét 
az önkormányzat: csatornarendszert 
építenek ki, majd utakat aszfaltoz-
nak, a Hajnal Rt. épületének felvá-
sárlását követően tejfeldolgozónak 
adna helyet, a Fenyőalja Egyesület 
részére pedig közösségi konyhát ala-
kít ki a község. A turizmusfejlesztés 
majd minden terv részeként szere-
pel, a vendégvonzás érdekében épül 
a turisztikai információs iroda is. 

A lakosság számának apadása 
gondolkodtatja el a községveze-
tőket – derült ki a ditrói falugyű-
lésen. A lakosság száma alig több 
mint 5400 személy, évente közel 
egy százalékkal fogynak a ditróiak, 
amelynek egyik oka, hogy a fiata-
lok külföldön vállalnak munkát. 

364 lakás áll üresen, 141 hektár-
nyi földterületet egyáltalán nem 
művelnek meg. A községvezetők a 
helyi költségvetésből, a megyei tá-
mogatásból és pályázatokból igye-
keztek jobb életteret biztosítani a 
ditróiaknak: elkezdődött a főtér 
ingatlanjainak rendbetétele, a járda 
és a parksétányok kiképezése. Az 
egyházakat is segítették: Ditróban 
új kerítés, Orotván ravatalozó épült 
önkormányzati támogatással. A 
Pro Ditró Egyesület által fenn-
tartott kantin számára biztosított 
támogatás hátrányos helyzetűek 
étkeztetését segíti. Az ivóvíz védel-
me mellett a területek hasznosítá-
si módját is megtervezték: tavaly 
tervmódosítás adott lehetőséget 
arra, hogy megnövekedjen a község 
beépíthető belterülete, csökkenjen 
a bányanyitás esélye. 

Puskás Elemér polgármester 
közölte, a tömbházak szigetelésére, 
vízgyűjtő gát és szabadidőközpont 
építésére is figyelmet fordítanak. 

Közös elképzelések. A polgármester kipipálja, amit megvalósít fotó: balázs katalin

Falugyűlés 
Csomafalván és Ditróban

GyerGyói kapCsolat HarGita MeGye tanáCsával

Csapatmunka a háttérben

rajzkiállítás a Művelődési Házban

Gyergyószentmiklós megrajzolt jövőképe 

Az utóbbi hetekben sokan meg
fordultak Hargita Megye taná
csának gyergyószentmiklósi 
irodájában, vannak napok, ami
kor egymásnak adják a kilin
cset a látogatók. Több megyei 
pályázati kiírás határideje is 
ebben az időszakban jár le, és 
az egyes szervezetek képvise
lői kérdésekkel, majd a kész 
iratcsomókkal is az irodát ke
resik fel.

Magyari Szilvia

Hargita Megye Tanácsá-
nak 2009 júniusa óta 
Gyergyószentmiklós fő-

terén, a Szabadság tér 15. szám 
alatt van kihelyezett irodája, 
amelynek teendőit Erős Levente 
végzi el. Az iroda működésének 
köszönhető, hogy nem kell bi-
zonyos iratokkal vagy iratokért 
Csíkszeredába menni: többek 
között a megyei tanácshoz írt 
pályázatokat, illetve azok elszá-
molásait is le lehet itt adni. Az 
irodavezető szerint a gyergyói 
civilszervezetek az ebben rejlő 
lehetőséget korán felismerték, és 
ki is használják: a kihelyezett iro-
dák közül elsőként itt indult be 
pályázatok leadása, és a mai na-
pig népszerű ez a lehetőség. Szin-
tén itt lehet panaszt tenni a me-
gyei közrendvédelmi hatósághoz 
(ATOP), amely a rendőri túlka-
pásokat, a közrenddel kapcsola-
tos panaszokat vizsgálja ki – ezt 
a szolgáltatást is nagy számban 
igénybe veszik a gyergyóiak. 

Erős Levente szerint a legfőbb 
cél a kapcsolattartás elősegíté-
se Hargita Megye Tanácsa és a 
Gyergyói-medence önkormányza-
tai, valamint lakosai között. A te-
lepülések vezetőit ő tájékoztatja az 
új programokról, pályázati kiírá-
sokról, lehetőségekről. A lakosság-
gal való kapcsolattartás jegyében 
fórumokat, tájékoztatókat szer-
veznek közérdekű témákban, mint 
például a megyei hulladékgazdál-
kodás, a turisztikai stratégia vagy 
a pályázati tanácsadás. Szintén a 
kapcsolat ápolása végett az irodá-
ban rendszeresen tart fogadóórát 
a megyei tanács elnöke, alelnöke, a 
megyemenedzser, illetve a megyei 
tanácsosok, így hozzájuk is lehet 
fordulni észrevételekkel.

A kapcsolattartás mellett a ta-
nácsadás csupán másodlagos fel-
adat, mégis gyakran van rá szük-
ség: lakossági panaszok, megkere-
sések esetén a legtöbb esetben az 
irodavezető irányt mutat, hogy 
melyik intézményhez érdemes 
fordulni az adott kérdésben – sok 
esetben már ez jelentős előrelépést 
jelent. A lakossági megkeresések 
száma változó az irodavezető sze-
rint: „Olyan hét is volt, amikor 
közel harmincan jöttek, de olyan 
is, amikor jóval kevesebben”.

Erős Levente a két és fél éve 
végzett munkájával kapcsolatban 
így fogalmaz: „Én itt egyedül 
vagyok, de a háttérben kemény 
csapatmunka folyik, ami nem 
látszik – csak az eredményekben 
érezhető”.
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> Fokozott közúti ellenőrzés. Vasárnap 
estig fokozott közlekedésbiztonsági ellenőr-
zésekre számíthatnak az autósok az ország 
közútjain. Tegnaptól egészen vasárnap estig 
átfogó közúti ellenőrzést tart az Európai 
Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata. 
Az egész Európára kiterjedő egyhetes akció 
során a biztonsági övek szabályos használa-
tát figyelik majd a rend őrei. Az akcióhoz 
csatlakozott Románia is, így a Hargita Me-
gyei Közúti Rendőrség tájékoztatása szerint 
ebben az időszakban fokozottan ellenőrzik 
megyénkben a gépjárművezetőket, kiemelt 
figyelmet szentelve a biztonsági öv haszná-
latára. A közlekedési rendőrség felhívja a 

figyelmet, hogy a kutatások azt mutatják, 
a biztonsági öv használatának elmulasztása 
jelentősen növeli a halálos, illetve a súlyos sé-
rülésekkel járó balesetek kockázatát, és életek 
ezreit lehetne megmenteni európai szinten, 
ha mindenki használná a biztonsági övet.

> Kisgyerekes anyát gázoltak el 
Zeteváralján. Súlyos sérülésekkel szállítot-
ták a hétvégén kórházba azt a zeteváraljai 
kismamát, akit, miközben nyolc hónapos 
gyerekét tolta babakocsijában, elgázolt egy 
autós. A 26 éves L. M. babakocsival sétál-
tatta kisfiát az út szélén, amikor a 25 éves 
homoródszentmártoni D. E., nem tartva 

be a megfelelő sebességet, egy veszélyes ka-
nyarban elveszítette uralmát gépkocsija fe-
lett, átsodródott a menetiránnyal szembeni 
sávra, ahol elgázolta a kismamát és gyerekét. 
A közúti balesetben a kismama súlyosan, 
a gyerek könnyebben sérült. A sofőr ellen 
gondatlanságból elkövetett testi sértés gya-
nújával indult eljárás.

> Tűzesetek Udvarhelyen és Mátis
falván. Két alkalommal is lángokat fékezett 
meg a tűzoltóság. Székelyudvarhelyen már-
cius 9-én este nyolc óra előtt a Benkő József 
utcában tűz ütött ki egy lakóházban. A kony-
ha mennyezete, illetve a ház faszerkezetű fala 

gyulladt ki mintegy két négyzetméteren. 
Negyed kilenckor sikerült eloltani a tüzet, 
amelynek során 700 lejes kár keletkezett. A 
tűzoltóság közleménye szerint valószínűleg 
egy kémény nem megfelelő szigetelése okoz-
ta a tüzet, ugyanis a kémény mellett faanya-
got tároltak, és az gyulladt ki. 

A lánglovagok segítségére a Bögöz köz-
séghez tartozó Mátisfalván is szükség volt. 
Vasárnap este 10 óra után értesítették a 
tűzoltóságot, hogy kigyulladt egy ház tető-
szerkezete. Éjjel egyig sikerült kioltaniuk a 
tüzet, de 20 000 lejes anyagi kár keletkezett. 
160 000 lej értékben mentettek meg javakat 
a lángoktól.hí
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Facebookon szerveztek mentő-
akciót annak a nyestnek a meg-
mentésére, amelyik vasárnap 
este valószínűleg vadászat köz-
ben akadt fenn egy Csere utcai 
diófán. Az eset nem volt min-
dennapi, a kétségbeesett állat 
hétfő délig farkánál fogva lógott 
a fán, amíg megérkezett az állat-
barátokból álló mentőosztag.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Egy szerencsétlenül járt 
nyest zavarta fel az állóvi-
zet tegnap délben a Kuvar 

negyedi Felső Csere utcában. 
Az ott lakók elmondása szerint 
az urbanizálódott állat vasárnap 
este akadt fenn farkánál fogva 
egy diófára, ahonnan, bár nagyon 
szeretett volna, nem tudott sza-
badulni. Az állat megmentésére 

a Facebookon szerveződött a 
mentőcsapat, hétfő délre a hely-
színre érkezett az Agora Mun-
kacsoport munkatársa, Ambrus 
László és egy helyi alpinista cég 
munkatársa, Szalkai Huba is. A 
megrémült állatot végül két fi-
atalember, az alpinista és Péter 
Szilárd természetvédő mentette 
meg, akik levágták azt a villás 
ágat, amin megszorult a valószí-
nűleg madárra vadászó nyest. 

A mentés azonban nem ment 
simán, hiszen a megrémült állat 
megmentőjére is rátámadt, mi-
közben hevesen próbálta védeni 
magát, éles hangjára pedig hamar 
összesereglettek a környéken la-
kók is. Akadt olyan szomszéd is, 
aki „üsd agyon, mert a múltkor is 
elvitte a nyulaimat” bekiabálással 
biztatta az állat megmentésére 
igyekező fiatalembereket. Az ál-

lat végül épségben megúszta a 
kalandot, azonban miután meg-
szabadult, sem ment messzire, 
átmenekült egy közeli fára, és 
onnan nézett riadtan a kíván-
csiskodókra. „Szerintem estig 
le sem jön” – mondta ez egyik 
nézelődő.

A szerencsétlenül járt nyestért 
egy székelyudvarhelyi természet-
védő, dr. Szabó József kezdett 
kampányolni a közösségi oldalon. 
A szakember szerint manapság 
nem ritka jelenség a nyestek vá-
rosiassá válása. Mint mondta, a 
nyestek az elszaporodó patkányok 
miatt költöznek a városokba, és 
mivel az ugyancsak patkányra, 
egérre vadászó baglyokkal ellen-
tétben sokkal jobban alkalmaz-
kodnak a városi környezethez, 
ideális megélhetési hely számukra 
ez a környezet.

Nem szükséges befizetni a tíz-
ezer lejes törzstőkét a pálin-
kafőzdéknek, RMDSZ-es köz-
benjárásra módosítják az erről 
szóló kormányhatározatot – tá-
jékoztatott Antal István parla-
menti képviselő. A 2500 eurós 
garanciaalap befizetése viszont 
kötelező.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Az idén januárban meg-
jelent 50-es számú kor-
mányhatározat tízezer 

lejes törzstőkét, illetve egy 2500 
eurós úgynevezett garanciaalap 
befizetését írta elő a pálinkafőz-
dék részére. A megszorítások mi-
att több székelyföldi szeszfőzde 
tulajdonosa is felkereste a poli-
tikust.

– Ez az intézkedés alaposan 
megnehezíti a pálinkafőzők 
dolgát nemcsak a Székelyföl-
dön, hanem országszerte, ezért 
minden eszközzel megpróbál-
tuk korrigálni: egyeztettünk a 
pénzügyi tárcával és a megyei 
vámhatósággal is – jelentette ki 
Antal István.

A képviselő leszögezte: a ha-
sonló tevékenységet kifejtő kis-
vállalkozóknak nem szükséges 
végrehajtani a törzstőkeemelést, a 

két és fél ezer eurónyi garanciaala-
pot viszont nem lehet megkerül-
ni, be kell fizetni, máskülönben 
érvényét veszítheti a működési 
engedély. A közpénzügyi hivatal 
a garanciából befolyt összegek-
ből fedezné az adózásból és egyéb 
mulasztásokból felmerülő kiadá-
sokat.

Antal elmondta, a pálinka-
főzők kellene elgondolkozzanak 
azon, hogy kistérségenként olyan 
jogi keretet hozzanak létre, amely 
teljesít minden törvény szabta fel-
tételt, s fontos az is, minek minő-
sítik a pálinkafőzdéket, hiszen a 
képviselő szerint tulajdonképpen 
hagyományos termékről, nem 
szeszfőzésről, hanem gyümölcski-
vonat elkészítéséről van szó.

A három székely megyében 
jelenleg több mint ötezer szesz-
főzdét jegyeztek be, a hozzánk 
legközelebb eső, szilvapálinkájá-
ról messze földön híres Orosz-
hegyen például öt pálinkafőző 
működik, de ezek közül csak há-
rom végezhet szolgáltatást, vagyis 
kifőzhetik más pálinkáját is. Az 
oroszhegyiek szeretnék, ha „szív-
erősítőjük” hagyományos székely 
termékként nyerne besorolást, 
ennek érdekében el is küldték a 
szükséges dokumentációt a me-
gyei önkormányzathoz.

beSZoRult A FARkA éS Fél nApIg lógott egy DIóFán A nyeSt

A Facebook mentette 
meg a nyestet

polItIkuSoktól kéRtek SegítSéget A pálInkAFőZők

Garancia kell, törzstőke nem

Félreérthető szempár. Kicsit ellenkezett a mentésnél fotó: dr. szabó józsef

Garanciaalap hiányában érvényét veszítheti a működési engedély fotó: balázs attila

hargitanépe
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Mint ismeretes, a Kataszteri és 
Ingatlan-nyilvántartási Országos 
Ügynökség (ANCPI), a köznyelv-
ben telekkönyvnek titulált intéz-
mény a Közigazgatási és Belügy-
minisztérium alárendeltségébe 
tartozott – már csak múlt időben, 
ugyanis a március 5-én megjelent 
2012/100-as kormányhatározat 
értelmében a szóban forgó tárcá-
tól átkerült a Regionális Fejlesz-
tési és Turisztikai Minisztérium 
alárendeltségébe. 

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Néhány hónappal ezelőtt 
már hallani lehetett arról, 
hogy gazdát cserél a te-

lekkönyv, ez a fontos, nagy ügyfél-
forgalmat lebonyolító intézmény. 
Állítólag annak idején Elena Udrea 
miniszter asszony kezdeményezte 
és szorgalmazta az ügynökség áthe-
lyezését a Regionális Fejlesztési és 
Turisztikai Minisztérium kötelékei-
be, illetve alárendeltségébe. Ezt azzal 
indokolta, hogy tevékenységi köre 
összecseng a regionális fejlesztési 
hatáskörrel, ténykedéssel. Az aláren-
deltségi jogállás megváltoztatásának 
sok ellenzője volt, az nemcsak politi-
kai vitát szült, de szakmai körökben 
is kifogásolták. Végül a kormány 
február 28-i ülésén megszületett az 
„áthelyezésre” vonatkozó döntés. A 
kormányhatározat értelmében tehát 
az ügynökség átkerült a Regionális 
Fejlesztési és Turisztikai Miniszté-
rium alárendeltségébe, és mint köz-
intézmény, jogi személyiséggel fog 
továbbra is rendelkezni, ugyanakkor 
finanszírozását az állami költségve-
tésből biztosítják. Megszervezése, 
működése tekintetében ez a kor-
mányhatározat nem hoz változást, és 
ezek szerint tevékenysége továbbra is 
az eddigi keretek között fog zajlani. 
Ugyanakkor az ügynökség és az an-

nak alárendelt intézmények állásszá-
mát 3026-ra korlátozták az eddigi 
3038-cal szemben. 

A kormányhatározat értelmé-
ben újraméretezték a minisztéri-
um létszámállományát is, amelyet 
730 főben állapítottak meg (ebbe 
nincsenek belefoglalva a miniszté-
riumi tisztségviselők és a miniszter 
kabinetjének személyzete). Vagyis 
az eddigiekhez képest 12 fővel nö-
vekedik a minisztérium személyzeti 
állománya. A kormányhatározatban 
az is szerepel, hogy a külföldi turisz-
tikai képviseletek a jövőben tizenkét 
állással rendelkeznek az eddigi tízzel 
szemben. Emlékeztetnénk: ezeknek 
a képviseleteknek az a feladatuk, 
hogy külföldön, az adott országok-
ban népszerűsítsék és előmozdítsák 
a hazai turisztikai lehetőségeket, kí-
nálatokat, illetve a turisztikai együtt-
működési kapcsolatokat. 

Nemrég megjelent a 2012/97-es, 
a Környezetvédelmi és Erdőgazdál-
kodási Minisztériumra vonatkozó 
kormányhatározat is, amely értelmé-
ben módosul a minisztérium szerve-
zési struktúrája. Az eddigi létszámál-
lomány felső határát 747 főről 758-ra 
emelték (ebbe a létszámkeretbe nin-
csenek belefoglalva a tisztségviselők 
és a miniszteri kabinet személyzete). 
Ezzel egyidejűleg csökkent a mi-
nisztérium alárendeltségébe tartozó 
Országos Környezetvédelmi Ügy-
nökség állásainak száma, 2178-ról 
2169-re. Ezen belül az ügynökség-
nek alárendelt közintézményekben 
az állások száma 1937-ről 1928-ra 
csökkent.

Érdekes és egyben furcsállandó 
is ez az év közbeni „létszámmoz-
gatás”, ugyanis az állami költség-
vetésben tételesen szerepel, hogy 
az abban feltüntetett létszámkeret 
nem bővíthető, és az előirányzott 
személyzeti költségek semmikép-
pen sem léphetők túl.

Tőkés kilépett az RMDSZ-ből Gazdacsere a telekkönyvnél

hargitanépe

Tőkés László, az EMNT elnöke, 
az RMDSZ egyik alapító tag-
ja, a szövetség Temes megyei 
tagja kilépett az RMDSZ-ből 
– olvasható a politikus közle-
ményében. Tőkés úgy érvel: a 
cianidos bányászatot betiltó, 
sikeres európai parlamenti ha-
tározat egyik kezdeményezője-
ként vállalhatatlan számára a 
szövetség Verespatakkal kap-
csolatos megengedő és a beru-
házást elősegítő álláspontja. 

Huszonkét év után kilé-
pett az RMDSZ-ből Tő-
kés László európai par-

lamenti képviselő. A politikus el-
sősorban az RMDSZ verespataki 
bányaberuházással szembeni en-
gedékeny politikáját érzi összefér-
hetetlennek saját elveivel, de arról 
is ír, hogy Románia 2007-ben 
csatlakozott az Európai Unióhoz, 
ám a schengeni övezetbe mind a 
mai napig nem fogadták be – töb-

bek között a mindent átfonó kor-
rupcióra való hivatkozással. Az 
EP-képviselő vállalhatatlannak, és 
az egész erdélyi magyarságra néz-
ve szégyenletesnek tartja, hogy az 
RMDSZ parlamenti képviselői 
arra törekszenek, hogy ellehetet-
lenítsék a köztisztviselők vagyo-
nosodását vizsgálni hivatott ANI, 
illetve a DNA munkáját. 

„A hatalom öncélú akarása mi-
att az RMDSZ vezetői beáldozták 
az önálló állami magyar egyete-
münket, igazgatói és prefektusi ál-
lásokra váltották autonómiánkat, 
aprópénzért hajlamosak kiárusítani 
Erdély természeti kincseit” – fogal-
maz Tőkés László. Egyben elutasít-
ja az RMDSZ – „zsákmányszerző 
pártlogikán alapuló, kirekesztő és 
az erdélyi magyarságot megosztó” 
gyakorlatát. 

„Meggyőződésem, hogy nem az 
erdélyi magyarság van az RMDSZ-
ért, hanem éppen fordítva: erdélyi 
magyar pártjainknak, választott 

tisztségviselőinknek kell minden-
koron egész közösségünket szol-
gálniuk”– zárja közleményét az 
EMNT elnöke.

A Szövetség részéről többen is 
reagáltak Tőkés kilépésére, várha-
tó fejleményként és „a gerincesség 
hiányaként” értékelve a politikus 
döntését. 

Tőkés RMDSZ-ből való kilé-
pését csakis képmutatásként lehet 
értelmezni, hisz az EMNT elnöke 
már de facto hosszú ideje nem tagja 
az RMDSZ-nek – jelentette ki Ke-
lemen Hunor. Az RMDSZ elnöke 
szerint, ha Tőkés László gerinces em-
ber lenne, az EP-mandátumáról is le-
mondott volna, hisz azt az RMDSZ 
listáján szerezte. „Aki egy új pártot 
alapít, az értelemszerűen nem lehet 
tagja egy másik politikai alakulat-
nak. Tőkés László most ürügyet 
talált az RMDSZ-ből való kilépés-
re, ami az érveivel együtt nem más, 
mint teljes képmutatás, amihez már 
hozzászokhattunk” – fogalmazott a 
szövetségi elnök.

Későn jött Tőkés László lemon-
dása, ami az EMNT elnökének 
képmutató voltát igazolja – érté-
kelte a gesztust Borbély László. Az 
RMDSZ politikai alelnöke szerint 
Tőkésnek személyes érdekei fűződ-
tek ahhoz, hogy bejusson az EP-be. 
Két év alatt az RMDSZ egykori 
alapítója nem csinált egyebet, mint 
a széthúzást erősítette. 

„Többször is kértük tőle, hogy 
tegye világossá álláspontját, hisz el-
lentmondásos, hogy bejut egy poli-
tikai alakulat listáján az EP-be, míg 
a második nap már minden erejével 
annak lejáratásán dolgozik” – fogal-
mazott Borbély. Úgy vélte, Tőkés 
László a magyarság erejének gyengí-
téséért alapította meg saját pártját. 

Tőkés az EMNP csíkszeredai küldöttgyűlésén. Kilépését várta a Szövetség fotó: balázs árpád



Az állam és a területi-közigazga-
tási egységek tulajdonában vagy 
társtulajdonában lévő keres-
kedelmi társaságok gazdasági 
tevékenységének hathatósabb 
nyomon követése és felülvizsgá-
lata, valamint vagyonkezelésük 
megszilárdítása érdekében az 
elmúlt esztendő novemberében 
a kormány elfogadta a 2011/94-
es, a gazdasági-pénzügyi tevé-
kenység felülvizsgálata meg-
szervezésére és működésére 
vonatkozó kormányrendeletet. 
A jogszabály gyakorlatba ülteté-
sével kapcsolatosan jelent meg 
a minap a Hivatalos Közlönyben 
a szóban forgó felülvizsgálat 
módszertani normáit jóváhagyó 
2012/101-es kormányhatározat. 
Időközben a megyei közpénzügyi 
vezérigazgatóságok keretében 
megalakultak azok a struktúrák 
is, amelyek feladatkörébe majd 
a magánszemélyek fiskális hely-
zetének az ellenőrzése kerül, 
azon személyeké, akik tekinte-
tében jelentős eltérés mutatko-
zik a bevallottak értékszintje és 
a különböző nyomon követési 
módszerekkel megállapítottak 
kvantuma között.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A sürgősségi kormányren-
delet, amint már arra 
utaltunk, az állam és a 

területi-közigazgatási egységek 
tulajdonában vagy társtulajdoná-
ban lévő kereskedelmi társaságok 
tevékenységének felülvizsgálására 
vonatkozik, beleértve a kutató-
intézeteket is, továbbá minden 
olyan céget és vállalkozást, füg-
getlenül annak tulajdonformájá-
tól, amely az állami költségvetés-
ből vagy európai alapokból szub-
venciókban, átutalásokban vagy 
támogatásokban részesült. 

A költségvetési 
fegyelmet erősítenék
A sürgősségi kormányrendelet 

megindokolásában az is szerepelt, 
hogy ennek az új gazdasági-pénz-
ügyi felülvizsgálati rendszernek 
a gyakorlatba ültetése hozzá fog 
járulni a költségvetési fegyelem 
megszilárdításához, a vagyongaz-
dálkodás hatékonyságának a fo-
kozásához, valamint a gazdasági-
pénzügyi jogszabályozási előírások 
betartásának megszigorításához. 
Ugyanakkor ennek a jogszabálynak 
a révén a közpénzügyi minisztéri-
um és a számvevőszék ellenőrzési 
hatásköreit is pontosabban körül-
határolták. Utalnunk kell arra is, 
hogy nem helyettesíti a fiskális el-
lenőrzési tevékenységet, ez tovább-
ra is az adóhatóságok hatáskörébe 
tartozik. Ennek kapcsán azt is meg 
kell jegyeznünk, hogy a kormány-
rendeletben meghatározott felül-
vizsgálati tevékenységet egy, a köz-

pénzügyi minisztérium keretében 
és nem az Országos Adóügynökség 
kötelékeiben létrehozott új vezér-
igazgatóság fogja irányítani, koor-
dinálni. Ennek a vezérigazgatóság-
nak 47 munkatársa lesz, s ők fogják 
koordinálni a megyei közpénzügyi 
vezérigazgatóságok keretében létre-
jövő gazdasági-pénzügyi felülvizs-
gálati ügyosztályokat. 

A megyében létrehozták
az ügyosztályt
Amint azt Kedves Imre köz-

gazdásztól, a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság ügy-
vezető igazgatójától megtudtuk, 
a most megjelent 2012/101-es 
kormányhatározat értelmében a 
vezérigazgatóság keretében már 
létre is hozták ezt az ügyosztályt. 
Nem létszámnövelés eredménye-
képpen, hanem a pénzügyi-el-
lenőrzési igazgatóságtól csopor-
tosítottak át szakembereket. Erre 
azért volt lehetőség, mert az újabb 
jogszabály értelmében ennek az 
igazgatóságnak is némileg mó-
dosult a hatásköre. Kedves Imre 
igazgatótól azt is megtudtuk, 
hogy megyénk esetében 35 olyan 
kereskedelmi társaság tevékeny-
kedik, amelyek a 2011/94-es kor-
mányrendelet hatálya alá esnek.

Nézzük meg, mit is jelent a 
gazdasági-pénzügyi felülvizsgála-
ti tevékenység? A kormányhatá-
rozat értelmében az arra hivatott, 
hogy nyomon kövesse az érintett 
kereskedelmi társaságoknál a 
pénzügyi-gazdasági és a számvite-
li szabályok tiszteletben tartását, 
a pénzügyi-számviteli nyilván-
tartásokba bejegyzett adatok va-
lódiságát, az adott kereskedelmi 
társaság alapító okirataiban elő-
írt hatáskörök és vagyonkezelés 
monitorizálását, a bevételi és ki-
adási költségvetéseik megalapo-
zottságának a monitorizálását, 
valamint ezen költségvetések 
végrehajtási módjának a nyomon 
követését, továbbá a bevételek és a 
kiadások alakulásának az ellenőr-
zését. Ugyanakkor felülvizsgálják 
a belső ellenőrzés és a megelőző 
pénzügyi ellenőrzés megszervezé-
sének és gyakorlásának a módját. 
A gazdasági-pénzügyi felülvizsgá-
lati tevékenységet éves, évnegyedi 
és havi programok alapján bonta-
koztatják ki, s annak végrehajtási 
módját a minisztérium keretében 
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Új pénzügyI ellenőrző

Elkezdik vizsgálni az
 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
Az OrSzÁgOS 

ADÓügynÖKSég,
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
Felülvigyázó Osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. március 
27-én 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. 
sz. alatt árverés útján eladja az adós RADPLAST Kft. 
(fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos 
utca 193. szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószám 
530201) tulajdonát képező következő ingóságokat:
2002-es évjáratú VOLVO S60,  
2,4 TDI személygépkocsi 19 000 lej

2003-as évjáratú OPEL MERIVA személygépkocsi 18 800 lej

2006-os évjáratú RENAULT CLIO személygépkocsi 13 800 lej

Kompresszor NC 18/100 CM3 2 700 lej

Fröccsentő gép CSB1 2 700 lej

Fröccsentő gép FO495 2 700 lej

Kompresszor 49 LY 601 3 500 lej

Fröccsentő matrica 7 400 lej

TOTAL 70 600 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 

előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi Közpénz-
ügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a következő doku-
mentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási 
ár 10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizony-
latot. A befizetés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincs-
tárnál megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. To-
vábbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a keres-
kedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi 
jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személy-
azonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a megneve-
zett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, 
sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, táv-
irat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálná-
nak a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést meg-
előzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással él-
hetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tu-
domásulvételtől számított 15 napon belül, összhangban az 
újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as sza-
kaszainak előírásaival.

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as telefonszámon.  
Az eladási hirdetést 2012. március 12-én kifüggesztették.

> Kiárusítja teheneit a becsődölt 
Tnuva. A Tnuva, amely a legnagyobb 
izraeli tejtermékgyártó vállalat, közöl-
te, hogy kiárusítja teheneit, miután a 
vállalat romániai egysége tavaly cső-
döt jelentett. 

A Capitol Insol felszámoló sze-
rint a vállalat holnap reggel 10 órai 
kezdettel árverést fog tartani az Ilfov 
megyei Popeşti-Leordeni településen 
lévő gyárának épületében, ahol 1087 
Holstein szarvasmarhára lehet majd 
licitálni. Az indulóár 11,1 millió lej 
lesz áfa nélkül, azaz marhánként 2400 
euró. 

A Tnuva emellett takarmánykészle-
teit és gyógyszereit is elárverezi, össze-
sen 0,7 millió lejes értékben. 2005 vé-
gén a Tnuva 55 millió eurót fektetett 
a romániai fejlesztésekbe, létrehozva 
egy farmot és egy gyárat is. 

A kezdeti tervek szerint az üzlet 
értéke néhány éven belül meg kellett 
volna haladja a 70 millió eurót. Ehhez 
képest a Tnuva 2010 végén 85 millió 
eurós veszteséget halmozott fel.

> Beindult az Erdély 2020 fejlesz-
tési terv konzultációja. Beindult az 
Erdély 2020 fejlesztési tervhez kap-

csolódó szakmai-ágazati konzultá-
ció – közölte Winkler Gyula európai 
parlamenti képviselő. Mint ismeretes, 
az RMDSZ Gazdasági Tanácsa janu-
ári ülésén elfogadta az Erdély 2020 
fejlesztési tervet, ugyanakkor döntés 
született egy széleskörű szakmai és 
társadalmi konzultáció elindításáról. 

Winkler elmondása szerint az 
RMDSZ a tervhez fűződő szakmai-
ágazati konzultáció révén szakembe-
rek, civil- és szakmai szervezetek, il-
letve az erdélyi magyarok véleményét 
kívánja összesíteni és felhasználni a 
végleges program kidolgozásában. 

A képviselő emlékeztetett arra is, 
hogy a munkaanyagot nyolc szakmai-
ágazati konzultációs dokumentum 
egészíti ki: 1.) innovatív Erdély, 2.) er-
délyi iparpolitika a globalizáció korá-
ban, 3.) új készségek és munkahelyek 
menetrendje, 4.) digitális menetrend, 
5.) mezőgazdaság és vidékfejlesztés 
Erdélyben, 6.) mozgásban az erdélyi 
ifjúság, 7.) szegénység elleni erdélyi 
platform, 8.) erőforrás-hatékony Er-
dély. A konzultációs dokumentumok-
hoz hozzászólásokat, véleményeket le-
het továbbítani az RMDSZ Főtitkár-
ságára, a graban@rmdsz.ro címre. hí
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Indulhat az ellenőrzés. Megalakultak a vagyonosodást vizsgáló testületek fotó: buzznews.ro

hargitanépe



most megalakult új vezérigazga-
tóság koordinálja.

A kormány álláspontja sze-
rint a most felálló felülvizsgálati 
szerv tevékenysége eredménye-
ként lehetővé válik a közpénzek 

hatékonyabb felhasználása, az 
ellenőrzési tevékenységben eddig 
megmutatkozott bizonyos átfe-
dések és párhuzamosságok kiik-
tatása, valamint az állami érde-
keltségű cégek tevékenységének 

általános javítása. Ebbe a keretbe 
illeszkedik az is bele, hogy ha-
táskörökkel rendelkezik ez az új 
hatóság a közbeszerzési eljárások 
és a közbeszerzési szerződések 
monitorizálása terén is.

2012. március 13., kedd | 11. oldal 
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szervek alakultak

„adómentes” vagyonokat

hargitanépe

Gazdaság

> 609 milliárd lejes GDP-re számít 
idén a kormány. A kormány támogatja a 
fizetések emelését, amennyiben a gazdasá-
gi növekedés ezt tudja finanszírozni az el-
következő években, illetve a költségvetési 
deficit idén nem lépi túl a GDP 1,9%-át 
– mondta Bogdan Drăgoi pénzügymi-
niszter mandátumának első sajtótájékoz-
tatóján.  2012-re 609 milliárd lejes GDP-t 
valószínűsít a kormány, ez 30 milliárd 
lejjel meghaladja az előzetes becsléseket, 
ugyanis a tavalyi adatok is magasabbak 
voltak a vártnál. A pénzügyminisztérium 
1,7%-os GDP-bővülésre számít idén, az 
Országos Előrejelzési Hivatal még a ko-

rábbi, 1,8–2,3%-os növekedéssel számol. 
A deficitről abszolút értékben egyeztek 
meg a nemzetközi hitelezőkkel: ez az év 
végére legfeljebb 11 milliárd lejt tehet ki. 
A pénzügyminiszter szerint ugyanakkor 
elképzelhető, hogy Románia technikai 
recesszióba kerül, mivel az első negyed-
évben a kedvezőtlen időjárási viszonyok 
miatt tovább folytatódhat a tavaly év végi 
gazdasági zsugorodás.

> Újabb történelmi mélyponton az 
éves infláció. 2,59 százalékra csökkent az 
éves infláció februárban – közölte tegnap 
az Országos Statisztikai Hivatal. Januárban 

2,72 százalékos inflációs rátát regisztráltak. 
Az év második hónapjában jegyzett éves 
fogyasztói árindex az elmúlt 23 évben a 
legalacsonyabb. A havonkénti átlag infláci-
ós ráta az év első két hónapjában 0,5% volt 
a tavalyi év első két hónapjában regisztrált 
0,8%-hoz képest. A BNR előrejelzése sze-
rint az éves infláció az első negyedév után 
várhatóan 2% lesz, majd ismét nőni fog.

> Betiltja az EU-s sertésimportot 
Oroszország. Oroszország március 20-tól 
betiltja az Európai Unióból származó ser-
tésimportot az Európában jelentkező, álla-
tokra veszélyes Schmallenberg-vírus miatt. 

Az orosz állategészségügyi hatóság tegnapi 
indoklása szerint a Schmallenberg-vírus és 
a kéknyelv betegség gyorsan terjed az Eu-
rópai Unióban. Mindamellett az import-
tilalom csak kis mennyiséget érint: a lépést 
erősen bíráló német sertéstenyésztők ér-
dekvédelmi szervezetének adatai szerint 
tavaly 55 ezer tonna élősertést exportáltak 
Oroszországba az EU tagállamaiból. A 
Schmallenberg-vírus főként a juhokat és a 
szarvasmarhákat fertőzi meg, vélhetően a 
szúnyogok terjesztik. Nevét arról a német-
országi városról kapta, ahol tavaly először 
azonosították, majd januárban felbukkant 
Nagy-Britanniában is.hí

rf
ol

ya
m

Immár közel két éve, hogy a fiskális törvénykönyvbe 
belekerült az adózás alól „kimentett” jövedelmek el-
lenőrzése, azaz az illetéktelen jövedelmek utólagos 
megadózására vonatkozó eljárás. Ezzel kapcsolatosan 
utólag több jogszabály is megjelent, amelyek közt 
megemlíthetjük a kiigazított adóalap közvetett 
módszerekkel való megállapítására vonatkozó 
2011/248-as kormányhatározatot. A tényleges 
vizsgálódásra azonban mindmáig nem került sor 
annak ellenére, hogy a közpénzügyi minisztérium, 
valamint az Országos Adóügynökség illetékesei azt 
többször is beharangozták. Az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2012/283-as rendelete alapján most 
viszont megalakultak a közpénzügyi vezérigazgatósá-
gok keretében a szóban forgó ellenőrzési hatáskörrel 
felruházott struktúrák. Nincs szó létszámnövelésről, 
hanem a személyzet átcsoportosításáról. A rendelet 
értelmében az Országos Adóügynökség keretében lét-

rejött a fiskális ellenőrzési igazgatóság, a megyei köz-
pénzügyi vezérigazgatóságok keretében pedig ilyen 
feladatkörű ügyosztályok alakultak. Megyénkben a 
közpénzügyi vezérigazgatóság állami pénzügyi el-
lenőrzési igazgatósága keretében hozták létre ezt az 
ügyosztályt, amely nyolc szakembert foglalkoztat. 
Amint arról Kedves Imre igazgató tájékoztatott, a 
közeljövőben kerül sor felkészítésükre, s a tényle-
ges ellenőrzési tevékenységet előreláthatólag a kö-
vetkező hónapokban kezdik meg. A látókörükbe 
azok a személyek fognak bekerülni, akik esetében 
jelentős eltérés mutatkozik a bevallott jövedelem 
és a különböző közvetett ellenőrzési módszerekkel 
megállapított jövedelem között. Ugyanakkor – te-
kintettel bizonyos kritériumokra – megtörténhet 
az is, hogy egy adott személy fiskális helyzetének 
az ellenőrzését az Országos Adóügynökség szak-
igazgatósága fogja megejteni.

 hirdetés

a Pénzügyminisztérium,
az OrszÁGOs 

aDÓÜGYNÖksÉG,
a Hargita Megyei közpénz-

ügyi vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

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

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre 
vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásai-
val, közli, hogy 2012. március 27-én 11 órakor 
Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. sz. alatt 
árverés útján eladja az adós HEBA EPSZER Kft. 
(fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Mihai 
Eminescu utca 7. szám, Hargita megye, fiskális 
azonosítószám 22301985) tulajdonát képező kö-
vetkező ingóságot:

rakodóvedres és -villás homlokrakodó, 
gyártási év 1980 – 27 525 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
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 12-én 
kifüggesztették.

Kezdődik a vagyonosodási vizsgálat?



Szikrázó napsütésben, a megszo-
kott jó hangulatban került meg-
rendezésre március 11-én, va-
sárnap a 29. Pro Família Családi 
Síverseny a Madarasi-Hargitán. 
Idén 27 sportos család 92 ver-
senyzője mérkőzött meg. 

Azon családok esetében, ahol 
ötnél többen jelentkeztek, 
az öt legjobb eredményt 

vették figyelembe a verseny szerve-
zői. Így a kétfős családok esetében 
a Deák páros végzett első helyen, 
a háromtagú családok mezőnyét a 
Sándor család nyerte, míg a négy-
tagú családok mezőnyében a Kiss 
család bizonyult a legjobbnak. Az 
öt és annál több tagot számláló 
családok mezőnyében a Héjja csa-
lád győzedelmeskedett. Az Imets 
családnak, akik az utóbbi három 
évben rendre nyerték a legnépesebb 
családnak járó vándorkupát, idén 
sem akadt ellenfele, így 2012-ben is 
náluk maradt a kupa. A Pro Família 
Családi Síverseny egyike a legna-
gyobb hagyományokkal rendelkező 
madarasi-hargitai rendezvényeknek. 
A Családi Síversenyt még 1984-ben 
udvarhelyi sízők kezdeményezték, és 
a sportszerető családok ünnepének 
szánták. Rendszerint a nőnaphoz 
legközelebb eső hétvégén tartják. Az 

elmúlt 28 évben mintegy 184 család 
vett részt a versenyen, köztük többen 
olyanok is, akik már húsznál is több 
alkalommal versenyeztek a Családi 
Síversenyen.

A rendezvény szervezői ezúton 
is köszönik a támogatást a Merkúr 
Áruháznak, a Roseal Rt.-nek, és 
mindazoknak, akik hozzájárultak a 
nagy múltú verseny sikeréhez.

A különböző kategóriákban a 
következő családok végeztek a do-
bogón: 2 tagú család: 1. hely: Deák 
Márton és Péter; 2. hely: Kencse 
Imre és Réka; 3. hely: Simó Zsolt és 
Dávid; 3 tagú család: 1. hely: Sán-

dor István, Mátyás és Évike; 2. hely: 
Csendőr János, Gábor és Áron; 3. 
hely: Szabó István, Edit és Viktor; 4 
tagú család: 1. hely: Kiss Aladár, ifj. 
Aladár, Mónika és Anna; 2. hely: 
Molnár Gyula, Bíró Árpád, Pancsa 
és Árpika; 3. hely: Starmüller Csa-
ba, Anna, Bogi és Kaján Ildikó; 5 
és annál több tagú család: 1. hely: 
Héjja Sándor, András, László Gá-
bor, Ilona, Réka és Emese; 2. hely: 
Geréb Péter, Szikszai Attila, Réka, 
Katalin és Zsuzsánna; 3. hely: id. 
Imets János, János, Jancsika, Kinga, 
Anna, András, Júlia, Lázár Zsolt és 
Konya Tibor.

Sport
29. Pro Família Családi Síverseny SPortISkoláS bIatlonbajnokSág

Helytálltak a csíki sílövők
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> Emlékfutás. Szombaton, már-
cius 17-én, a Csíkszentimrei Torna 
Egyesület és a Csíkszentimrei Polgár-
mesteri Hivatal második alkalommal 
rendez az 1848–49-es szabadságharc 
tiszteletére emlékfutást. A versenyt 
szombaton a Nyergestetőről indítják 9 
órakor, míg az érkezés Csíkszentimrén 
lesz 13.20 óra körül. Az emlékfutás 
során a versenyzők a következő szaka-
szokat érintik: Nyergestető – Csíkkoz-
más – Csíkszentmárton – Bánkfalva 
– Csíkmindszent – csíkszeredai Vár 
tér – Csíkszentkirály – Csíkszentimre. 
A résztvevők minden település emlék-

művénél koszorút helyeznek el. Aki 
részt szeretne venni az emlékfutáson, a 
0742–940127-es telefonszámon jelent-
kezhet.

> Asztalitenisz. A Székelyudvarhelyi 
ISK-FSK férfi-asztaliteniszcsapata a har-
madik helyen zárta a Nemzeti A ligát, 
miután az utolsó tornán sikerült meg-
tartania az addig elfoglalt pozícióját, 
vagyis a harmadik helyet. Az ISK-FSK 
a dr. Mózes Gyula, Péter Nándor, Mi-
hály Bence és György István edző-játé-
kos összeállításban utazott el a tornára, 
ahol a hét mérkőzésből négyet elveszí-

tett. A rájátszásban így a csapat az 5–8. 
helyekért fog küzdeni a másik csoport 
negyedik helyezettjével, Kézdivásárhely 
csapatával. Az első mérkőzést április 21-
én Kézdivásárhelyen, a visszavágót má-
jus 5-én Székelyudvarhelyen rendezik. 
Az utolsó torna eredményei: ISK-FSK 
– Craiova 3–5, ISK-FSK – Gyulafehér-
vár 4–5, ISK-FSK – Dés 5–4, ISK-FSK 
– Slatina 5–0, ISK-FSK – Buzău 1–5, 
ISK-FSK – Sepsiszentgyörgy 3–5, ISK-
FSK – SK Bukarest 5–2.

> Nyerjen belépőt! Lapunk játékával 
négy belépőt nyerhet a Székelyudvarhelyi 

KC férfi-kézilabdacsapatának soron kö-
vetkező hazai mérkőzésére, amelyet már-
cius 17-én, pénteken, 18 órától rendez-
nek. Az SZKC ellenfele a Temesvári Poli 
lesz. Válaszoljon helyesen a következő 
kérdésre:

Hányadik helyen áll jelenleg az SZKC 
a román bajnokságban?

A megfejtéseket az udvarhely@
hargitanepe.ro e-mail címre várjuk csü-
törtök délután 15 óráig. Pénteki lapszá-
munkban közöljük a nyertesek nevét, 
akik majd a belépőket a székelyudvarhelyi 
sportcsarnok jegypénztáránál vehetik át 
személyi igazolványuk felmutatásával.hí
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Népes volt a mezőny a 29. családi síversenyen

Hargitafürdőn rendezték 
meg a hétvégén a sport-
iskolás biatlon orszá-

gos bajnokságot. A Csíkszeredai 
Sportiskola versenyzői remekül 
szerepeltek. Külön kiemelendő az 
ifjúsági III-as korosztály (1995/96-
osok), akik közül szinte mindenki 
dobogós helyezést ért el. Az ISK-
nak csak az ifjúsági II-es fiú, illet-
ve az ifjúsági I-es korosztályokban 
nem volt versenyzője.

Eredmények
Kadet korosztály (1997/98-

as korosztály): lányok, sprint, 3 
km: 5. Balló Erzsébet, 9. Miska 
Boglárka; egyéni, 4,5 km: 5. Balló 
Erzsébet, 10. Miska Boglárka; 
váltó, 3 x 3 km: 1. Barcarozsnyói 
Dinamo ISK. Fiúk, sprint, 4,5 
km: 3. Koncsag Tamás, 5. Czáka 
Imre, 10. Farkas Zoltán István; 
egyéni, 6 km: 2. Koncsag Tamás, 
8. Czáka Imre, 9. Farkas Zoltán 
István; váltó, 3 x 3 km: 1. Csík-
szeredai ISK (Koncsag, Czáka, 
Farkas).

Ifjúsági III-as korosztály 
(1995/96-os korosztály): lányok, 
sprint, 6 km: 1. Buzás Dorottya, 
3. Rácz Renáta, 4. Nagy Anna-
mária, 6. Főcze Bernadett; egyé-

ni, 10 km: 2. Buzás Dorottya, 3. 
Rácz Renáta, 4. Főcze Bernadett, 
5. Nagy Annamária; fiúk, sprint, 
7,5 km: 1. Gegő Hunor, 3. Kristó 
Norbert, 4. Crăciun Richárd; 
egyéni, 12,5 km: 1. Gegő Hunor, 
2. Kristó Norbert, 3. Crăciun Ri-
chárd; váltó, 3 x 7,5 km: 1. Csík-
szeredai ISK (Gegő, Crăciun, 
Kristó).

Ifjúsági II-es korosztály 
(1993/94-es korosztály): lányok, 
sprint, 6 km: 1. Tófalvi Orsolya; 
egyéni, 10 km: 2. Tófalvi Orsolya; 
váltó, 3 x 6 km: 1. Csíkszeredai 
ISK I. csapata (Buzás, Rácz, Tó-
falvi), 5. Csíkszeredai ISK II. csa-
pata (Főcze, Nagy, Balló).

Síversenyek a hétvégén
Három alpesi síversenyre ke-

rül sor a hétvégén Hargitafür dőn. 
Szombaton, március 17-én rende-
zik az Ambrus–Antal–Petrikó–
Bónis–Kevend Emlékversenyt 
ifjúsági, illetve felnőtt korosztá-
lyoknak. Március 18-án, vasárnap 
a gyermek, illetve kadet korosz-
tályoknak rendezik a Hargita-ku-
pát. Mindkét versenynek a Kos-
suth-pálya ad otthont. Szintén va-
sárnap rendezik a Veterán-kupát, 
ezt azonban már a Miklós-pályán.

Székelyföld-kupa

Véget ért a 2011/2012-es ku-
tyaszánhúzó idény, az utolsó 
versenyt az elmúlt hétvégén 

Hargitafürdőn rendezték. A napos 
időben és remek hóviszonyok között 
tartott versenyen tizenhét kutyafo-
gat vett részt, a viadalt a Yukon SE és 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
rendezte, a rendezvényt a Corvina 
Kft. és a Musher Kft. támogatta.

A versenyt öt kategóriában 
rendezték, a B1 kategóriában (6 
kutyás fogat) 14, a C1-ben (4 ku-
tyás huskyfogat) és a C2 (4 kutyás 
malamutfogat) kategóriában 6, a 
D1 (2 kutyás huskyfogat) és a D2 
(2 kutyás malamutfogat) kategóriá-
ban 3,5 kilométer volt a versenytáv. 
Szombaton és vasárnap egy-egy fu-
tamot tartottak, a kétnapi összesítés 
után hirdették ki a végeredményt.

Eredmények: B1 kategória: 1. 
Parajdi Zoltán, 2. Német Marius, 
3. Kósa Ernő; C1 kategória: 1. Er-

dély Sándor, 2. Csató József, 3. 
Kiss Csaba; C2 kategória: 1. Grosu 
Constantin, 2. Vrabie Maria, 3. 
Zágoni Zsolt; D1 kategória: 1. Vaszi 
Levente, 2. Both Sándor, 3. Csató 
Bíborka, 4. Kiss Emőke; D2 kategó-
ria: 1. Veress Imre, 2. Kovács Attila, 
3. Răzvan Bârsă, 4. Sándor Ernő.

Nyolc érem 
a regionális döntőről

Focşani adott otthont a hétvégén 
az U20-as regionális cselgáncs-
döntőnek, amelyen a Csíkszeredai 
ISk és a Csíkszeredai Sportklub 
csapatai 16 sportolóval vettek 
részt. A versenyzők közül 11-en 
jutottak a jövő hétvégi, Déván 
esedékes fináléba.

Déván rendezik meg a hét-
végén az országos U20-as 
egyéni cselgáncsdöntőt, 

amelyre az elmúlt hétvégén lehe-
tett kvalifikálni. A focşani-i regio-
nális döntőn a súlycsoportonkén-
ti legjobb öt versenyző indulhat 
Déván. A csíkszeredai klubok 16 
versenyzővel utaztak el, közülük 
tizenegyen készülhetnek az or-
szágos döntőre. Három csíki ver-
senyző – Bardócz Richárd (ISK, 

66 kg), Vişan Vlad (ISK, 73 kg) 
és Farkas Zoltán (Sportklub, 81 
kg) – automatikusan a döntőben 
érdekelt, mivel tagjai a román vá-
logatottnak.

A hétvégi regionális döntő 
eredményei, fiúk: 55 kg: Bíró Csa-
ba (5. hely, Sportklub); 60 kg: Feles 
Attila (5., ISK-Szentegyháza); 66 
kg: Bodó Roland (2., ISK); 73 kg: 
Szőcs Ele mér (1., ISK), Nyitrai Dá-
vid (2., ISK), Bartos Albin (3., ISK); 
81 kg: Horváth Csaba (2., Sport-
klub), Koncz Botond (3., ISK); 
+90 kg: Imre Norbert (3., ISK); lá-
nyok: 63 kg: Bíró Piroska (5., ISK-
Szenttamás), 78 kg: Kuti Izabella (1., 
Sportklub).

Edzők: Sportklub: Dánél Sándor, 
Sinka Szabolcs; ISK: Dániel Albert, 
Dánél Szabolcs, Pantea Cornel.

Amatőr 
hokitorna

Öt csapat részvételével ren-
deztek az elmúlt hétvé-
gén a csíkkarcfalvi mű-

jégpályán amatőr hokitornát. A 
Madicsa-kupával díjazott turnén a 
Garlando szerezte meg az elsőséget, 
a második helyen Csíkmadaras, a 
harmadikon a Csíkszeredai Crazy 
Motors végzett, Csíkkarcfalva a ne-
gyedik, Csíkdánfalva csapata pedig 
az ötödik lett. A torna gólkirálya 
Hildebrand Szabolcs (Madaras) lett, 
a legjobb hátvédnek Kolozsi Lórán-
tot (Garlando) választották, míg a 
legjobb kapus különdíjat László Ar-
nold (Karcfalva) kapta meg.

A hétvégén Country-kupával dí-
jazott torna lesz Karcfalván, amelyen 
csak vidéki amatőr csapatok vehet-
nek részt. Március 24-én az Erdélyi 
Független Amatőr Jégkorong Liga 
rendezi szintén a felcsíki műjégpá-
lyán a sorozat Szuperkupáját.



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 abla-
kokkal, új konyhabútorral. Irány-
ár: 28 500 euró. Telefon: 0728– 
012611, 0728–012612.

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá-
ban, a Gyermek sétányon. Irányár: 
53 000 lej. CSERE is érdekel autóra, 
teherkocsira különbözetfizetéssel. 
Telefon: 0768–798180. (21481)

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

Sürgősen ELADÓ felújított, sa-
ját hő központtal rendelkező, 4 szo-
bás tömb házlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 0744–558686.

ELADÓ Csíkszeredában II. emeleti, 
3 szobás, tégla építésű tömbházlakás 
a Hargita utcában. Irányár: 33 000 
euró. Telefon: 0722–967057, 0745–
973508. (21449)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Decemberi for-
radalom utcában. Érdeklődni 16 
óra után lehet a 0740–136351-es 
telefonszámon. (21425)

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

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

ELADÓ ház Bikfalván, Kovászna 
megyében. Részletben is fizethető. 
Telefon: 0722–477601.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre al-

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

Szántóterületet BÉRELNÉK vagy 
VÁSÁROLNÉK 50 áron felül Csík-
kozmáson és környékén. Telefon 
0745–506268.

jármű
ELADÓK személygépkocsik. Bő-

vebb információ a www.carcosmetic.
ro honlapon. (21472)

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

ELADÓ: U 620-es traktor ki-
tűnő állapotban – 15 500 lej; 
Leyland 70 LE – 15 500 lej; Re-
nault 35 LE – 12 500 lej, Massey 
Ferguson 45 LE – 13 000 lej. Tele-
fon: 0752–135883.

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

ELADÓ 2008-as évjáratú, hét-
személyes Dacia Logan 1.5 DCi 
(dízel), első tulajdonostól, friss 
műszakival stb. Irányár: 5250 
euró. Telefon: 0746–956869. 
(21472)

ELADÓ 2002-es 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 Ford Focus 1.8 TDi, 90 
LE, két személy + teher, 100 000 
km-ben, új akkumulátor és gumik, 
frissen behozva. Irányár: 2000 eu-
ró. Beszámítok Daciát vagy bükk 
tűzifát. Telefon: 0722–342429, 
0266–312312. (21385)

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

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

vegyes

ELADÓ új Deutz Fahre 70 L 
traktor – 14 500 euró; 1996-os év-
járatú New Holland, 70 LE traktor 
homlokrakodóval, 4000 munkaórá-
val. Beszámítok bükk tűzifát. Tele-
fon: 0722–342429, 0758–898989. 
(21430)

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

ELADÓ 120 literes, új, 1,5 mm-
es rézlemezből készült PÁLINKAFŐ-
ZŐ ÜST, katlannal és hűtőedénnyel 
együtt. Telefon: 0742–620484.

ELADÓ Carpatina Rotax ka-
szálógép garanciával. Ára: 2300 
lej. Telefon: 0745–510386, 0266–
244461.

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

ELADÓ BM-Volvo S-280 kom-
bájn, valamint hármas kiseke. Te-
lefon: 0720–926806. (21349)

állás

Kocsimosóba tapasztalattal 
rendelkező személyeket ALKAL-
MAZOK. Érdeklődni Csíkszereda, 
Haladás u. 18. szám alatt vagy 
a 0744–594409-es telefonszá-
mon. (21480)

A Mira társkereső ügynökség 
marosvásárhelyi fiókja irodát 
nyit Szé kely udvarhelyen. ALKAL-
MAZUNK állandó munkahelyet 
kereső fiatal munkatársakat iro-
dai munkára. Amit elvárunk: jó 
kommunikációs készség; dina-
mizmus, kitartás, jó megjelenés; 
minimális pszichológiai (szoci-
ológiai) ismeretek; számítógép-
kezelői és internet-használati 
ismeretek; az olasz vagy angol 
nyelv alapfokú ismerete. Amit kí-
nálunk: folyamatos, hosszú távú 
munkalehetőség; korrekt bére-
zés, sokoldalú fejlődési lehető-
ség. Fényképes önéletrajzokat a 
mures@matrimonialemira.it és 
a tgmures@matrimonialemira.it 
e-mail címekre várunk.

szolgáltatás
Használt külföldi traktorok és 

más mezőgazdasági gépek, élelmi-
szeripari gépek, haszongépjármű-
vek (teherautók), kis-haszongépjár-
művek megvásárlását, behozatalát 
és ügyintézését VÁLLALOM igény 
szerint. Telefon: 0749–155155, es-
te: 0266–312312.

elhalálozás

Hirdetések

Szerettem volna 
élni még köztetek,
de a sors 
másképp rendelkezett.
Küzdöttem, 
de már nem lehetett,
szeretteim, Isten veletek!

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy a 
drága jó édesanya, anyós, nagy-
mama, dédmama és rokon,

özv. NAGY IZSÁKNÉ
Bakó Borbála

nyug. kereskedő

életének 90., özvegységének 
26. évében 2012. március 10-én 
este csendesen elhunyt. Drá-
ga halottunk földi maradvá-
nyait március 14-én 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra 
a csík taplocai temető rava-
talozójából a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást egy órával 
a temetés előtt fogadunk. A 
gyászoló család.

2012. március 13., kedd  | 13. oldal 

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.

Gyergyószentmiklós városa
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Járdák feljavítása Gyer gyó
szentmiklóson című tervet benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédel
mi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, valamint a cég székhelyén.

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

hargitanépe

Hargita Megye Tanácsa 
a 2003/52es számú törvény előírásai alapján kifüggesztette, 

weboldalán megjelentette és közzéteszi a következő elnöki rendeletet:
2012/304es – elnöki rendelet Hargita Megye Tanácsának alkalma

zottjai számára, a munkavédelmi előírásokra vonatkozó felkészítők lebo
nyolításának elfogadásáról szóló 2012/13as számú belső szabályzatának 
jóváhagyására.

Az elnöki rendelet tanulmányozható Hargita Megye Tanácsának web
oldalán, a www.hargitamegye.ro címen, valamint a megyei tanács főbejára
tánál található hirdetőtáblán.

A Csíkszentimrei  
Közbirtokosság Vezetőtanácsa
2012. március 17én 10 órától 
tartja beszámoló közgyűlését  

a helyi kultúrotthonban. 
Kérjük a tagság meg jelenését.

ELLENŐRZŐ SZERVEK 
TALÁLKOZÓJA 

A SZÁLLÍTÓKKAL

Tisztelettel meghívunk 
minden szállítócéget március 
14én, szerdán 10 órától az 
ellenőrző hatóságokkal való 
találkozóra, amely a csíkszere
dai Kossuth Lajos utca 22–24. 
szám alatt, az I.F.P.T.R székhe
lyén lesz megtartva.

Erdélyi Szállítók 
Érdekvédelmi Szövetsége
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Sport

> Magyar bajnokság. Söpréssel, ös�-
s�esítésben 3–0-lal került a Sapa Fehér-
vár AV19 együttese a magyar jégkorong-
bajnokság fináléjába, miután a� elődöntő 
harmadik öss�ecsapásán is könnyed győ-
�elmet aratott idegenben a Dunaújváro-
si Dab.Docler ellenében. A másik ágon 
még tart a párharc. Ott a Miskolci Jeges-
medvék öss�etettben 2–1-re ve�etnek 
a Ferencváros ellen és egy győ�elemre 
vannak a finálétól. Eredmények, elődön-
tők: 1. mérkő�és: Dab.Docler – Fehérvár 
0–3 (0–2, 0–1, 0–1), Miskolc – Ferenc-
város 7–1 (1–0, 4–1, 2–0); 2. mérkő�és: 
Fehérvár – Dab.Docler 6–1 (2–0, 2–0, 

2–1), Ferencváros – Miskolc 4–3 (3–0, 
1–1, 0–2); 3. mérkő�és: Dab.Docler – 
Fehérvár 2–7 (2–1, 0–3, 0–3) /tovább-
jutott a Fehérvár 3–0-s öss�esítéssel/; 
Miskolc – Ferencváros 3–1 (0–0, 2–1, 
1–0) /a párharc állása 2–1 a Miskolc ja-
vára/. A Ferencváros – Miskolc párharc 
negyedik mérkő�és tegnap este lap�árta 
után ért véget.

> EBEL. A� os�trák élvonalbeli jég-
korongbajnokság (EBEL) elődöntőjében 
a Lin� és a Medvescak Zágráb is ha�ai jé-
gen nyerte meg a párharc harmadik mér-
kő�ését, így a� egyik fél negyedik győ�el-

méig tartó versenyfutásban előbbi öss�e-
sítésben 3–0-ra tett s�ert, és már csak egy 
lépésre van a finálétól, míg a horvátok 
0–2 után tudtak s�építeni első elődöntős 
sikerükkel. Elődöntő, 3. mérkőzés: Lin� 
(1.) – Olimpija Ljubljana (6.) 6–1 (3–1, 
3–0, 0–0). A� egyik fél negyedik győ-
�elméig tartó párharc állása: 3–0 a Lin� 
javára; Medvescak Zágráb (2.) – Klagen-
furt (5.) 3–2 (2–0, 0–0, 1–2). A� egyik 
fél negyedik győ�elméig tartó párharc 
állása: 2–1 a Klagenfurt javára.

> Kölyökbajnokság. Holnaptól 
a� ISK–HSC Csíks�ereda jégkorong-

csapata a magyar kölyökbajnokság rá-
játs�ásában s�erepel. A� Antal Károly 
és S�igeti Lás�ló által felkés�ített csíki 
gárda, amely a� újdonsült román baj-
noki címmel uta�ik Magyarors�ágra, 
holnap és pénteken a Sapa Fehérvár 
AV19 együttesével, majd s�ombaton, 
illetve vasárnap a� UTE-Stars gárdá-
jával mérkő�ik meg. A körmérkő�ése-
ket követően alakul ki a magyar baj-
nokság helye�ése. A soro�at döntőjé-
nek első két mérkő�ésén a legnagyobb 
esélyes fehérvári alakulat 5–2, illetve 
9–0 arányban ütötte ki a� UTE-Stars 
csapatát.hí
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Újra pályára léphet a váloga-
tott s�íneiben Geréb Ist-
ván, Molnár Ákos és Antal 

Alfréd, akiknek válogatottbeli játék-
jogát a Román Olimpiai Bi�ottság 
(ROB) 2011. december 27-én meg-
határo�atlan idős�akra függes�tette 
fel. A csapat két ed�őjét, id. Geréb 
Istvánt és Keres�tes Ottót ugyanak-
kor megrovásban rés�esítette a ROB 
etikai bi�ottsága, mely gyakorlatilag 
Octavian Morariu olimpiai bi�ottsá-
gi elnök javaslatait hagyta jóvá.

Mint ismeretes, tavaly decem-
ber elsején Geréb István, Molnár 
Ákos és Antal Alfréd állítólag 
nedves törölkö�ővel tettlegesen 

bántalma�ta Cosmin Marinescut 
a csíks�eredai Vákár Lajos Mű-
jégpálya egyik öltö�őjében. A� 
incidens a 2013-as téli ifjúsá-
gi olimpiai fes�tiválra kés�ülő  
U16-os román jégkorong-váloga-
tott ed�ését követően történt.

„Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
s�ereda polgármestere, aki egyéb-
ként ROB-elnökségi tag és jóma-
gam kö�benjárásának kös�önhe-
tően március 15-tel ke�dődően 
a ROB fels�abadította a három 
csíki hokis eltiltását. A Román 
Jégkorongs�övetség nevében csak 
üdvö�ölni tudom a� olimpiai 
bi�ottság döntését” – mondta 

lapunknak Tánc�os Barna. A� 
RJSZ elnöke a decemberi döntést 
követően a�t mondta, a� inci-
dens egyébként gyerekcsíny volt, 
ugyanakkor kijelentette, bi�tos ab-
ban, hogy a három hokis viss�atér 
a válogatottba és erősíteni fogja a 
romániai csapatot.

„Bár s�erintem semmi s�án-
dékosság nincs a döntés idő�íté-
sében, a nem�etek megbékélése 
érdekében e� nem is lehetett vol-
na jobb: a három s�ékely hokis a 
román társukkal december else-
jén ves�ett öss�e és március 15-én 
békülnek majd ki” – nyilatko�ta 
lapunknak Tánc�os.

Felszabadították az eltiltást

Bajnok az ISK–HSC U18-as csapata is

Kapott gól nélkül �árta a 
döntőt a� ISK–HSC Csík-
s�ereda U18-as csapata, 

amely tegnap megs�ere�te a román 
bajnoki aranyérmet. A csíki csa-
pat pénteken a finálé első meccsét 

11–0-ra nyerte Gyergyós�entmik-
ló son a helyi ISK ellen, tegnap dél-
után a Vákár Lajos Műjégpályán 
12–0-ra nyertek a kék-fehérek. A 
gyergyói hokisok nem tudták állni 
a csíkiak rohamait, a kék-fehérek-

től Trancă négys�er, Hildebrand 
hároms�or, Okos kéts�er, Tamás, 
Farkas és Silló pedig egy-egy alka-
lommal volt eredményes. A csíki 
hoki s�ámára e� a 2011/2012-es 
idényben a második bajnoki cím, 
a� U14-es koros�tály vasárnapi si-
kerét követően a� U18-as csapat is 
a csúcsra jutott.

A bajnokcsapat: kapusok: 
Onódi Ottó Ákos, Tőke Zoltán; 
hátvédek: Tamás Nándor, Bors 
Huba Ferenc, Nagy Tamás, Gecse 
Hugó, Tódor Kris�tián, Molnár 
Ákos, Bors Imre; csatárok: Daniel 
Trancă, Hildebrand S�abolcs, Okos 
Csanád, Silló Arnold, Molnár Zol-
tán, Egyed Róbert, Farkas Nándor, 
Geréb István, Rokaly Norbert, 
Rés�egh Tamás, Antal Alfréd, Is�lay 
Gergő. A csapat edzői: Gál Sándor, 
Ho�ó Levente és Elekes Levente.

 fotó: balázs árpád

Söpréssel jutott a román 
jégkorongbajnokság döntőjébe 
a címvédő HSC Csíks�ereda 
csapata, miután tegnap este a� 
elődöntő harmadik mérkő�ésén 
is legyő�te a Vákár Lajos Műjég-
pályán a Galaci Dunărea csapa-
tát. Eredmény: HSC – Dunărea 
14–0 (6–0, 3–0, 5–0) /Flinta 
(7.), Novak (7., 46.), Virág (11., 
44.), Molnár Zs. (16., 37.), Bec�e 
(17., 34., 48., 57.), Podstavek 
(20.), Hurtaj (36.), Góga (46.)/. 
A� öss�ecsapást 3–0-ra a HSC 
nyerte.  fotó: balázs árpád



Napról napra
szabadidő

ma

Kedd
Az év 73. napja, a hátralévő napok szá-

ma 293. Napnyugta ma 18.18-kor, napkel-
te holnap 6.34-kor. 

Isten éltesse 
Krisztián nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Krisztián je-

lentése Krisztushoz tartozó, keresztény. 

Március 13-án történt 
1848. Forradalom tört ki Bécsben. 

Március 13-án született 
1741. II. József magyar király és német–

római császár 
1906. Hernádi Lajos zongoraművész

Március 13-án halt meg 
1881. II. Sándor orosz cár 
1972. Venczel József szociográfus 

Helytörténeti 
évforduló

Száztíz éve, 1902. március 13-án hunyt 
el Budapesten Tankó János bölcseleti dok-
tor, főreáliskolai tanár, tankönyvszerző. 
Csíksomlyón is tanult.

felhívás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-
vezete, valamint az RMDSZ Csík Területi 
Szervezete székházánál előzetes feliratkozás 
alapján kapható: székely zászló, SIC-jelzésű 
öntapadós matrica, magyar zászló, zászlórúd, 
kis és nagy kokárda és uniós zászló. Telefon: 
0266–311836, 0743–663590.

szünetel a látogatás a kórházban

A csíkszeredai Megyei Kórháznál a be-
utalt betegek körében megszaporodott felső 
légúti megbetegedések miatt szünetel a láto-
gatás a járvány megszűnéséig.

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében: pénteken 
19.45-tól Kylie Minogue 2011-es koncertfilmjét, 
a Harry Potter és a halál ereklyéi című film 2. ré-
szét  pedig ma 19.30-tól, csütörtökön és szom-
baton 17.30-tól, vasárnap pedig 17.45-től. A 
Zöld darázs című filmet szerdán 17.30-tól és 
vasárnap 20 órától kísérhetik figyelemmel, 
a Zöld lámpás című film vetítési ideje pedig 
szombaton 15 óra. A rakomány című filmet 
ma 17.30-tól, csütörtökön 19.45-től, míg 
szombaton 20 órától tűzték műsorra. A Bu-
kottak bosszúja című filmet holnap 19.30-tól, 
pénteken 17, míg vasárnap 15 órától láthatják 
a mozirajongók. A Toy Story vetítési ideje: 
szombaton 11 és vasárnap 13 óra.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, 
kizárólag a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC
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Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 
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Sarány István

hargitanépe

para

programajánló

Vendégelőadás
Csíkszeredában, a Csíki Játékszín nagy-

színpadán vendégszerepel a budapesti Kré-
takör Színház A papnő című produkciójával 
ma 19 órától. Író, rendező: Schilling Árpád. 
Producer: Gulyás Márton. Jegyeket a Csíki Já-
tékszín jegypénztárában lehet váltani. 

Borkóstoló
A ménesi Wine Princess borait mutat-

ja be dr. Balla Géza nemzetközi borbíró 
Csík szeredában, a Hunguest Hotel Fenyő 
Szalvia-termében pénteken 19 órától. Te-
rítéken: Királyleányka 2011; Szürkebarát 
2011; Rosé 2011; Kadarka 2009; Pinot Noir 
2008; Kékfrankos Premium 2006; Cabernet 
Sauvignon 2006; Kadarisszima 2008. A belé-
pőjegy ára 30 lej. A helyek száma korlátozott, 
ezért részvételi szándékukat időben jelezzék 
a Borbarát pincében vagy a 0749–059525-ös 
telefonszámon. 

Koncert
A Defender műsor- és rendezvényszervező 

iroda szervezi a jól ismert, erdélyi származású 
színművésznő-rockénekesnő, Keresztes Ildikó 
és Király L. Norbi, a 2010-es X-Faktor dön-
tősének duettkoncert-turnéját. Az esemény 
állomásai: Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, 
Csíkszereda és Székelyudvarhely. A koncer-
ten a saját dalok és az X-Faktor versenyben 
elhangzott zeneszámok mellett olyan darabo-
kat is előadnak, amelyek erre a koncertturnéra 
készültek. A két X-faktoros sztár Csíkszeredá-
ban április 3-án a Csíki Játékszín nagyszínpa-
dán, Székelyudvarhelyen pedig április 4-én az 
Udvarhelyi Fiatal Fórum nagytermében kon-
certezik, mindkét helyszínen 20 órától. 

jelentkezés koszorúzásra

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a már-
cius 15-i ünnepségen koszorúzni szándéko-
zókat kéri, jelentkezzenek előzetesen a 0266–
371464-es telefonszámon, vagy e-mailben a 
varoshaza@szereda.ro címen holnap 15 óráig.

földvisszaigénylés

A Marosvásárhelyi Rádió holnap délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja dr. Rákossy 
Botond földmérő mérnök, aki az ingatlan- és 
földterület-visszaigénylések folyamatában fel-
merülő kérdésekre válaszol. A beszélgetésbe a 
műsor idején a hallgatók is bekapcsolódhat-
nak a 0265–307777   vagy a 0365–424433-as 
telefonszámokon, illetve a 0755–044019-es 
SMS-számon. Kérdéseiket – a műsort meg-
előzően is – feltehetik a mibensegithetunk@
marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen. Műsor-
vezető: Agyagási Levente.

szünetel a szolgáltatás

Holnap 9–17 óra között javítási munká-
la tok miatt szünetel az áram szolgáltatás Csa-
tószegen, az 1–116. és a 192–317. szám alatt.
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– Olyan szívesen síelnék! De mire fölcsatolom a síléceimet, elmúlik a tél...

www.parapista.com 

Fekete Fivérek

Bleeding Bride Fekete Fivérek című könyvét mu-
tatják be Csíkszeredában, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 3-as termében ma 

18 órától. Az írónő a Szabad Gondolat című folyóirat 
egyik alapító tagja, emellett riporterként, televíziós szer-
kesztőként, illetve zenekritikusként is kipróbálta már 
magát. A kötetet Iochom Zsolt méltatja.

Textilkiállítás

Székely festékesek

Textilkiállítás nyílik ma 18 órától Csíkszere-
dában, a Csíki Székely Múzeum Kossuth ut-
cai galériájában Székely festékesek címmel. A 

gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum ván-
dortárlatát Szőcs Levente néprajzkutató nyitja meg, a 
vendégeket köszönti Csergő Tibor, a Tarisznyás Márton 
Múzeum igazgatója, házigazda Gyarmati Zsolt, a Csíki 
Székely Múzeum igazgatója. A szőttesek mintáit a híres 
etnográfus, Viski Károly által egybegyűjtött, és 1928-
ban kiadott 16 darabból álló székely festékesek ihlették, 
melyeket Portik Erzsébet, Benedek Katalin és Páll Etelka 
szőtték meg. A kiállítás április 7-ig látogatható.



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. március 13., kedd

1
4 C̊

-2
4 C̊

-2
3 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

2/4 -2/2 0/3 -1/3

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Ma többnyire borult időre számíthatunk, a 
hegyvidéken néhol kisebb havazással, havas esővel. 
Az északi, északnyugati szelet többfelé erős széllö-
kések követhetik. 

Sokan panaszkodnak, hogy a mai fia-
talok elfelejtettek udvarolni. Az udvarlók 
meg arra panaszkodnak, hogy a nyilvá-
nos helyeken, bárokban nem lehet megfe-
lelő partnert találni. Ugye, aki azonnal 
„hajlandó”, az már nem is érdekes. A 
legtöbben meg arra panaszkodnak, hogy 
tetszik ugyan a kiszemelt célpont, de nem 
mernek odamenni, megszólítani. A múlt 
hétvégi bulin történt...

Ülök egy asztalnál. Bámulnak. Odébb 
ülök, ismét bámulnak. Felállok táncolni, 
a nyomomban van. Ejha, gondoltam, 
alighanem fel akarnak „szedni”. Hiszen 
ezért járnak egyesek szórakozóhelyekre. 
Közeledik, leszólít. Jól szórakozol? – kér-
dezi angolul. Mondom, hogy naná, hisz 
ezért táncolok a kisasztalon. Töretlen an-
golsággal magyarázza, hogy ő is szeretne 
bulizni, de csak Republikhoz van kedve. 

Az a kedvence. Hát én is megkérdeztem, 
hogy ugyan biza egy angol mit keres Ud-
varhelyen, hová való és honnét ismeri a 
Republikot? Hát ő bizony nem angol, 
hanem szebeni román. Biztosan nem 
akart feltűnést kelteni. Gondoltam, an-
golul biztos menőbb udvarolni. Románul 
folytatva a beszélgetést, finoman jelez-
tem, hogy hiába udvarol ennyire hevesen, 
én bizony nem vagyok rá kapható. Nem 
adta fel. A buli végeztére megint mellém 
ült, az ismerőseimmel kezdett ismét an-
golul csevegni. Aztán rátette kezeit a vál-
lamra és megkérdezte: „Ce faci în seara 
asta?” Gondolom, sokan vágynak egy 
ilyen ajánlatra, de miután kellőképpen 
könnyesre röhögtem magam a kérdésén, 
a hamisíthatatlan direkt marketingen, 
elmagyaráztam, hogy én bizony nem me-
gyek vele sehová. A nőket szeretem!

Az „udvarlás” 
nehézségei

  villanás n Antalfi József
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Megtalálták a macsóság génjét

Ausztrál kutatók úgy vé-
lik, rábukkantak arra a 
génre, amely miatt a 

férfiak stressz hatása alatt ag-
resszívabban viselkednek, mint 
a nők.

Az ausztrál kutatók azo-
kat a vegyületeket tanulmá-
nyozták, amelyeket a férfiak 
bocsátanak ki stressz hatására. 
Megvizsgálták, hogyan hatnak 
ezek az anyagok a férfiak visel-
kedésére, és azt tapasztalták, 
hogy e fehérjék felelősek a férfiak „macsós” re-
akciójáért stresszhelyzetben. A férfiak ilyenkor 
rendszerint a „harcolj vagy menekülj” stratégi-
át választják, ellentétben a nőkkel, akik inkább 
a feszültséget próbálják csillapítani ilyen hely-
zetekben.

A kutatók úgy vélik, hogy a macsós visel-
kedésért az Y-kromoszómán található SRY 
nevű gén, illetve az általa aktivált fehérjék a 
felelősek. Erről a génről korábban úgy gondol-
ták, hogy csupán a hím jellegzetességek kiala-
kulásáért felelős a méhben. Joohyung Lee és 

Vincent Harley, a melbourne-i 
Prince Henry’s Institute kuta-
tói azonban kimutatták, hogy 
a gén által aktivált fehérjék a 
felnőtt férfiak agyában és más 
szerveiben is jelen vannak.

A két kutató azt is kimu-
tatta, hogy ezek a fehérjék a 
stresszhormonok szintjét és a 
vérnyomást is szabályozhatják. 
Ez okozza a stresszhatás alatt 
álló férfiaknál azt az érzést, 
hogy felgyorsul a pulzusuk és 

adrenalin száguld az ereikben – ami agresszív 
viselkedést vált ki.

A pszichológusok úgy gondolják, hogy 
nők esetében ezt a reakciót ellensúlyozza 
az ösztrogén és a „gyengédséghormon”, az 
oxitocin felszabadulása. A BioEssays folyó-
iratban most megjelent cikk szerzői szerint 
ez a génhatás magyarázhatja, miért fordul-
nak elő gyakrabban bizonyos kórképek – 
például a figyelemzavaros hiperaktivitás, az 
autizmus és a Parkinson-kór – a férfiaknál, 
mint a nőknél.

fotóalbum

A fotót Bányász Anna, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola másodéves diákja készítette.
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