
székelyudvarhelyen 
újratemetik az írót

Pünkösdkor
hazahozzák
Nyirő József

hamvait
Pünkösd vasárnapján újratemetik 

Székelyudvarhelyen Nyirő 
Józsefet. A székely író hamvait  
a madridi Almudena temetőben  
a magyar állam megbízásából 

a spanyolországi magyar konzulátus 
exhumáltatja, a koporsót 

a csíksomlyói zarándokvonat 
gyászkocsija szállítja 

Csíkszeredába, ahonnan huszárok 
kísérik a ravatalozás helyszínére, 
a Márton Áron térre. > 8. oldal

Nyirő József szobra szülőfalujában, Székelyzsomboron fotó: csedő attila

Március, hol a nyár?
Nem azért unja a szegény 

ember a telet, mert az igencsak 
megülte magát nálunk az idén. 
Sokkal inkább azért várná, hogy 
zöldelljen a rét, mert olyankor 
gazdagabbá ugyan nem 
válik, de nyugodtabban 
szusszanhat néhányat, ha 
a családi költségvetésből kiesik a 
fűtésszámla gondja. 
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  hompoth loránd

MűeMlék épületek 

Felkarolt örökség
Két támogatási csatornán is 

juttat pénzt a Hargita megyei 
műemlékek helyreállítására a kul-
turális tárca. A tulajdono-
sok, a kivitelezők, az önkor-
mányzatok és az érintett in-
tézmények egyeztettek a számukra 
elkülönített összegekről.

tavaly 460-at adtak át

Kevesebb új lakás
Míg 2008-ban országos vi-

szonylatban még kétszer any-
nyi lakást adtak használatba, mint 
2005-ben, a válság hatására építke-
zések maradtak félbe, ingatlanfej-
lesztők váltak fizetésképte-
lenné vagy mentek csődbe. 
Jelenleg árveréseket hirdet-
nek üzletházak eladására vagy befe-
jezetlen tömbházakra.

kormányhatározat

Létrehozhatják 
a magyar kart

AMarosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógy szerészeti Egye-

tem magyar tagozatát létre-
hozó kormányhatározatot 
fogadott el első olvasatban tegna-
pi ülésén a kabinet. 

Gyilkos-tó: zavaros 
vizeken eveznek 72 4Árvízvédelmi munkálatok 

Csíkszentmihályon
Festékesek: eredeti 
motívumok nyomában

hirdetés

hirdetés

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3575ì
1 amerikai dollár Usd 3,3234ì
100 magyar forint hUF 1,4838î
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11
hét forduló van hátra

Csoda kellene 
a dobogóhoz

Hét fordulóval a román férfi-
kézi labdabajnokság vége előtt 

csoda kellene történjen ahhoz, 
hogy a Szé kely udvarhelyi KC 
gárdája feljusson a dobogóra, és 
ezzel teljesítse az idény 
előtt kitűzött célokat. 
És kellene ehhez a riváli-
sok bukása is. Vlad Caba, az SZKC 
trénere a negyedik helyre számít. 
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Körkép
csík
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Pályázatot nyújtott be a Környezet-
védelmi Alaphoz Csík szentmihály 
a nem a vízügyi igazgatóság fel-
ügyelete alatt levő kisebb pata-
kok medrének kiszélesítésére, 
valamint támfalak kiépítésére. 
A település polgármestere szerint 
a fokozott árvízveszély fokozottan 
indokolttá teszi ezeknek a munká-
latoknak az elvégzését.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Egy árvízvédelmi, megelőző 
jellegű munkálatokra be-
nyújtott pályázat pozitív 

elbírálására vár a csíkszentmihályi 
önkormányzat – a projekt a te-
lepülés kisebb patakjainak sza-
bályozását foglalja magába, és a 
fokozottan fennálló árvízveszély 
teszi indokolttá. Mint ismeretes, 
csupán tavaly és tavalyelőtt öt 
alkalommal volt árvíz a faluban 
– ezt szeretnék elkerülni idén a 
mederszabályozással és támfalak 
építésével.

– Utak, házak, kerítések, pin-
cék és mezőgazdasági területek 
estek áldozatul az elmúlt évek 
során a nagyobb áradásoknak, 
reméljük, hogy ilyen helyzet idén 

nem fog bekövetkezni – fogalma-
zott Kósa Péter. Csíkszentmihály 
polgármestere arról számolt be la-
punknak, hogy pályázatot adtak 
le a 125C jelzésű, a patakmedrek 
rendezésére kiírt pályázatra.

– Ez egy másfél millió eurós 
költségvetésű pályázat – remél-
hetőleg kedvezően bírálják majd 
el. Az összegből azokat a kisebb 
patakokat szeretnénk rendbe 
tenni, amelyek nincsenek a víz-
ügyi igazgatóság ügykezelésében. 
Településünkön, amely magába 
foglalja Csíkajnádot, valamint 
Göröcsfalvát, összesen hat ilyen 

kisebb patak van, amelyek árvíz 
idején nem tudják befogadni a 
felgyűlt vízmennyiséget, kiön-
tenek, és jelentős károkat okoz-
nak. Ezek medrét kellene kikö-
vezni, és a lehetőségekhez mér-
ten kiszélesíteni, valamint ahol 
indokolt, támfalakat építeni. 
Ajnádon egy gátat is építenénk, 
amely a nagy esők, áradások ide-
jén feltartaná a felgyűlt vizet. 
Egyelőre folyamatosan tartunk 
falugyűléseket, ahol felhívjuk a 
lakók figyelmét, hogy takarítsák 
az árkokat és sáncokat a házak, 
telkek környékén, hogy a kisebb 
áradások elkerülhetők legyenek, 
amíg a patakokon elkészülnének 
a szabályozási munkálatok – 
számolt be lapunknak a telepü-
lés elöljárója. – Elmondhatjuk, 
hogy sikerült kiheverni a nyári 

árvizeket, mivel hamar kaptunk 
segítséget a környékbeli polgár-
mesteri hivataloktól, emellett 
pedig anyagi támogatást a me-
gyei tanácstól. Gépeket szerez-
tünk be, amelyekkel a keletke-
zett károkat valamilyen szinten 
helyre lehetett állítani, emellett 
pedig sokan szivattyúkkal, kő-
vel, homokkal segítették a köz-
séget a nehéz időkben – mondta 
el Kósa.

Mint ismeretes, ősszel kezdő-
dött el a Rákos-patak medrének 
szabályozása és kiépítése, ame-
lyet az Olt Vízügyi Igazgatóság 
csíkszeredai szakaszmérnök-
sége végez. Eddig két munka-
ponton folytak a munkálatok: 
Csíkvacsárcsi alsó, míg Csíkajnád 
felső részében, a tevékenységet a 
tavasz kezdetével folytatják.

Ősszel kezdtek árvízvédelmi munkálatokba a Rákos-patakán. Tavasszal folytatják fotó: tamás attila

hiRdeTés

Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt. Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzs-
könyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sé-
tány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei 
Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. febru-
ár 16-án meghozott 272-es határozat alapján kinevezett Mititelu 
Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az 
árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. 
november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegy-
zéke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhe-
lyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.
insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, neveze-
tesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. már-
cius 19-én 11 órakor és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 
2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. novem-
ber 11-i közgyűlésének a határozataival összhangban kerül sor.

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

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál,  
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy a 

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–212231-
es, 0232–243864-es és a 0755–132471-es telefonszámokon.

Hargita Megye Tanácsa 
minden hónap harmadik 
szombatján megszervezi 

a Hagyományos és Helyi Termé-
kek Havi Vásárát a csíkszeredai 
megyeháza oszlopsora között. A 
vásárlók legközelebb szombaton 
délelőtt 8 és 14 óra között szerez-
hetik be a székely termékeket.

A megyei tanács 2012 feb-
ruárjától az alintézményeként 
működő Hargita Megyei Agrár-
kamarát bízta meg a havi vásárok 
szervezésével. A megyei tanács 
ily módon szeretné segíteni a he-
lyi termelőket az értékesítésben, 
ugyanakkor a vásárlók számára 
is megteremteni a lehetőséget, 
hogy rendszeresen vásárolhassa-
nak egészséges helyi termékeket. 
Ezekre van is kereslet, a helyi ter-
méket kínálók és kedvelők egy-
aránt nagy számban vesznek részt 
a havonta megszervezett vásáro-
kon, értékelve, hogy a termelő és 
a vásárló közvetlen kapcsolata egy 

méltányosabb kereskedelmet je-
lent mindkét fél számára. A helyi 
anyagi és humánerőforrások hasz-
nosításán, valamint a helyi ter-
melők által előállított termékek 
piacra juttatásán kívül a vásárok 

fontos szereppel bírnak a hagyo-
mányos termékek és mesterségek 
megőrzése és az ifjú nemzedéknek 
való továbbadása szempontjából 
is – áll a megyei tanács közlemé-
nyében.

Újra helyi termékeket kínálnak

ÁRVízVédelMi MunKÁlAtOKRA nyújtOttAK Be PÁlyÁzAtOt CsíKszentMihÁlyOn

Szélesítenék, kiköveznék a kisebb patakok medrét
szentmihályi fejlesztések

Idén elkezdődhet Csíkszentmihályon a szennyvízelvezető rendszer 
kiépítése, amely a Környezetvédelmi Alapnál benyújtott sikeres 
pályázat alapján készül el. „Csíkvacsárcsiban, Csíkszentmihályon, 
valamint Csíkajnádon vezetne végig a csatornahálózat, amelyet a 
madéfalvi önkormányzati társulás révén kiépített derítőállomásra le-
het rácsatlakoztatni. Ez közel másfél millió lejes pályázat, amelynek 
önrésze több mint 5 százalék” – mondta el lapunknak a község pol-
gármestere, Kósa Péter. „A vízhálózat már kiépült az önkormányzati 
társulásnak köszönhetően, a projekt önrészét is kifizettük. Emellett 
sikerült felújítani a lóvészi általános iskolát, amely immár korszerű 
berendezéssel, megfelelő kazánrendszerrel és illemhellyel rendelke-
zik. Új napközi is létesült Csíkszentmihályon, a kultúrotthonok egy 
része is megújult. Idén a csíkszentmihályi iskolát kellene felújítani 
– a tetőszerkezetet már a tavaly sikerült elkészíteni, most a termeket 
kell kimeszelni. Erre a beruházásra már kaptunk pénzt Hargita Me-
gye Tanácsától. Két községi utat sikerült kiépíteni: a 7-est, valamint 
a 111-est, így a településhez tartozó Lóvészre is felújított úton lehet 
eljutni, igaz, egy része aszfaltozásra, míg a másik része a koptatóréteg 
leterítésére vár” – részletezte az elöljáró.

Rendszeressé vált a helyi termékek vására. Közvetlen kapcsolat fotó: domján levente



Két támogatási csatornán is juttat 
pénzt a Hargita megyei műemlé-
kek helyreállítására a kulturális 
minisztérium. A műemlékek tu-
lajdonosai, kezelői, a felújítási 
munkák tervezői és kivitelezői, 
a helyi önkormányzatok, illetve 
az érintett intézmények nemrég 
egyeztettek arról, hogy a szaktár-
ca 2012-ben mekkora összeget 
különített el számukra. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Az országos műemlék-hely-
reállítási program kereté-
ben, valamint a műemlék-

védelmi bélyegilletékből képezett 
alapból finanszírozza több Hargita 
megyei műemlék épület felújítását a 
kulturális minisztérium. Mindezek 
mellett Hargita Megye Tanácsának 
Műemlékvédelmi Közszolgálata 
idén 40 ezer lejt műemlékfelmé-
résre, 40 ezer lejt felújításra, 20 ezer 
lejt pedig a Virtuális Székelyföld 
elnevezésű népszerűsítő projektre 
fordít. A megyei tanács a magán-
tulajdonban lévő műemlékekre is 
fordít pénzt, az idei pályázati keret-
összeg 250 ezer lej.

Templomok és várak 
felújítás alatt
„Felújítási munkálatokra a 

csík szeredai Mikó-várnak három-
millió lejt, a székelyderzsi unitá-

rius templomnak egymillió lejt, a 
székelydályai református templom-
nak 250 ezer lejt, a madéfalvi Zöld 
Péter Általános Iskolának 300 ezer 
lejt, a székelyudvarhelyi Székely Tá-
madt-várnak tervezésre-kivitelezés-
re 565 ezer lejt, tervezésre pedig a 
csíkszentimrei Henter-kúriára 100 
ezer lejt szabott meg a minisztéri-
um” – ismertette lapunkkal Fülöp 
Otília. A megyei főépítész az orszá-
gos műemlék-helyreállítási prog-
ram Hargita megyei támogatottjai 
között a továbbiakban megemlí-
tette a gyergyószentmiklósi római 
katolikus templomot, amelynek a 
felújításának tervezésére és kivite-
lezésére 150 ezer lejt különített el a 
szaktárca.

„Az összeget tetőjavításra fog-
juk költeni. Ha még sikerül további 
támogatásokat szereznünk, akkor 
tervben van a templom külső javítá-
sa, majd pedig a belső tér renoválása, 
amely közel negyven éve volt utol-
jára felújítva” – részletezte lapunk 
megkeresésére főtisztelendő Portik-
Hegyi Kelemen címzetes kanonok, 
főesperes, a gyergyószentmiklósi ró-
mai katolikus plébánia vezetője. 

Ezen finanszírozási program 
keretében kap 50 ezer lejes támo-
gatást a székelykeresztúri múzeum, 
ugyancsak 50 ezer lejt tervezésre 
és kivitelezésre a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnázium, vala-
mint a zsögödi műemlék templom 
munkálataira jut százezer lejes tá-
mogatás. 

Mint arról lapunkban is beszá-
moltunk, a zsögödi templom ál-
lapotáról a januárban a helyszínre 
látogató Kelemen Hunor kulturális 
minisztert Sebestyén Ottó plébá-
nos tájékoztatta. „A műemlék épü-
let falai nedvesednek, több helyen 
nem megfelelő cementpadló van, 
és a hajó fapadlója gombásodik. A 
kőelemeken oda nem illő olajfestés 
van, az ablakok rosszul zárnak, nem 
szigetelnek megfelelően. Elavult 
a templom villamos szerelése is, a 
homlokzaton pedig gázcső rontja az 
összképet. Rendezésre szorul a cin-
teremudvar is, ahol hatékony vízle-
vezetésre van szükség. A kerítőfalon 
repedések vannak, amelyeket szintén 
ki kell javítani” – sorolta a megoldás-
ra váró feladatokat Sebestyén Ottó 
plébános. 

Művészeti komponensek
helyreállítása
A megyei főépítész, Fülöp Otí-

lia szerint további projekteket a 
műemlékvédelmi bélyegilletékből 
képezett alapból támogat a kulturá-
lis minisztérium. „Ebből a költség-
vetésből különítettek el közel há-
rom és fél millió lejt a csíkkarcfalvi 
katolikus vártemplom munkálatai-
ra, 946 ezer lejt a bögözi templom 
freskóinak felújítására és konzervá-
lására, 600 ezer lejt a tekerőpataki 
római katolikus templom művésze-
ti komponenseinek helyreállítására, 
valamint a csobotfalvi Szent Péter 
és Pál-templom restaurálásának ter-
vezésére és kivitelezésére egymillió-
háromszázezer lejt” – részletezte a 
főépítész.

Gábor Tibor, Csíkkarcfalva pol-
gármestere elmondta: a tervezés és 
az építkezés engedélyeztetése készen 
van, a kivitelezést a Har-Bau, az Au-
róra Impex Kft., valamint a Tectum 
közösen vállalta. „A felújítás magá-
ba foglalja a templom külső-belső 
festését, az épület újrafödését, a to-
rony külső-belső javítását és festését, 
valamint a várfal belső oldalán álló 
gyilokjáró feljavítását” – részletezte 
az elöljáró.

Három különböző feladatból 
áll a tekerőpataki római katolikus 
templom felújítása, tudtuk meg 
Csedő István plébánostól. „A 
hatszázezer lejt három feladat el-
végzésére kaptuk: százötvenezer 
lej fedezi a tervező munkadíját 
a dokumentáció elkészítéséért, 
százötvenezer lejt pályáztunk a 
falképek felújítására, háromszáz-
ezer lejt pedig a kivitelező cég 
munkálatainak fedezésére szá-
nunk” – közölte a tekerőpataki 
római katolikus plébánia veze-
tője. A templom felújítása során 
kicserélik a tetőt, beszerelik a 
központi fűtést, de tervben van a 
nyílászárók, valamint a bútorzat 
cseréje és felújítása is.
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Hull a hó, szép nagy pelyhek kergetik egymást a szélben. 
Karácsony előtt romantikus, ünnepváró és főként természetes 
látvány lenne – de március derekán nyomasztó és bosszantó. 
„Még az időjárás is megbolondult” – sóhajt fel édesanyám, aki 
különösen haragszik a télre, amióta néhány napja elesett a csú-
szós járdán, és nagyon beütötte a térdét. Azt, hogy még kik és 
mi más bolondult meg, nem kell különösebben elemezni, hiszen 
sokszor megbeszéltük már: őrült világot élünk, a globalizáció 
minden hagyományos, vagy legalábbis annak hitt értékrend-
szert felborított, semmi sem úgy működik, ahogy kellene. 

A jéghez csapott térd sajgását enyhíti a hideg vizes boro-
gató, de sajnos a fejen már nem segít, pedig fennkölt gondo-
latok, versek, kulturális katarzis vagy a kedvesünk szép szeme 
helyett már rég csak a közgazdasági matematika kattog az 
agyunkban. A képzeletbeli kockás füzet lapjain egyre vékonyo-
dik a bevételi oldal, és hízik a kiadási oszlop. Sajnos a számlák 
nemcsak képzeletben érkeznek, hanem igen is valóságosan ott 
pöffeszkednek a postaládában. Nem azért unja a szegény ember 
a telet, mert az igencsak megülte magát nálunk az idén. Sokkal 
inkább azért várná, hogy zöldelljen a rét, mert olyankor gaz-

dagabbá ugyan nem válik, de nyugodtabban szusszanhat né-
hányat, ha a családi költségvetésből kiesik a fűtésszámla gondja. 
Nyaranta nem kopik a drága téli bakancs, sem a nagykabát, az 
olcsó vászoncipő, póló, rövidnadrág és az ingyen meleg lehetővé 
teszi, hogy néha megostromoljuk a lét csúcsát, felmásszunk az 
egzisztenciális mennyországba, és valahol a természetben egy 
darab húst görbítsünk a rácson. Addig azonban folyamatosan 
ott lebeg a szívroham vagy az agyvérzés veszélye a fejünk felett, 
akárhányszor kifüggesztik a közös költségek listáját, és megtud-
juk, mennyibe kerül nekünk az, hogy a távhőrendszernek hála, 
elkerültük a fagyhalált. 

Esik a márciusi hó, sóhajtozunk a bolond időjáráson, amely 
a válság, a politika, a multinacionális vállalatok agresszivitá-
sa mellett még rátesz a hátunkra. Nekiülök a számítógépnek, 
vallatom a meteorológiai oldalakat, telefont ragadok, felhívom 
az időjóslásban illetékest. Mert most már elég! Derítsük ki egy-
szer s mindenkorra, meddig tartja magát a tél. Az információk 
viszonylag megnyugtatóak: az utolsókat rúgja a hideg. Lesz 
ugyan még néhány szeles, borongós napunk, hóeséssel, esővel, 
de a jövő héttől tartós felmelegedés várható. Nevet a napocska a 
jövő péntek várható időjárását mutató képikonon, plusz Celsi-
us-fokokat ígér az előrejelzés. Mire megnyugodnék, eszembe jut, 
hogy azon a nyáron, amikor az időjósok szokatlanul nagy szá-
razságot jósoltak, egyebet sem kellett írni-fotózni, mint árvize-
ket szerte a megyében, ősszel pedig a sok esőtől a földben rohadt 
burgonyát sirattuk el a hasábokon. Mégis megnyugszom, mert 
meg-megbolondul a szeszélyes időjárás, de eddig – szemben a 
gazdasági és politikai tévedések elkövetőivel – minden esetben 
helyrehozta a hibát a természet. A jégesőket, viharokat követően 
mindig magától helyreállt az idő. Most sem lesz másként, előbb-
utóbb kisüt a nap és megjön a tavasz. Várjuk!  

Március, hol a nyár?
        NézőpoNt n Hompoth Loránd

hirDetés
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Felkarolt épített örökség

A csíkkarcfalvi erődtemplom. Szinte teljes felújításra vár fotó: csíki zsolt



Sokan vásárolnak kokárdát, vala-
mint magyar és székely lobogókat 
a nemzeti ünnep közeledtével – 
azonban több esetben is előfordul, 
hogy nem helyes színsorrendű, a 
márciusi ifjak által is használt ko-
kárdákat választanak. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Változó a kereslet a kokárdák 
és nemzeti szimbólumok 
iránt, azonban a magyar 

nemzeti ünnepek környékén mindig 
fokozott a kokárdák, jelképek iránti 
kereslet. 

– Ezek olyan helyi termékek, 
amelyeket előszeretettel vásárolnak 
környékbeli önkormányzatok, szer-
vezetek, társulások, de magánsze-
mélyek is. A nemzeti ünnep kapcsán 
megélénkült az érdeklődés a székely 
és magyar lobogók, valamint a ko-
kárdák iránt. Rendelések alapján 
méretre is készíttetünk nemzeti jel-
képeket – rendelnek tőlünk Hargita 
megyén kívül Maros és Kovászna 
megyékből, Hunyad megyéből is 
érkezett megrendelés, de Magyar-
országon is kelendőek a lobogók. 
Volt eset, amikor Kanadából vagy 
éppen az Egyesült Államokból kér-
tek tőlünk zászlókat és kokárdákat 
– számolt be lapunknak Veress Dá-
vid, az RMDSZ Csíkszereda Városi 
Szervezetének alelnöke. Az előzetes 
rendeléseken és vásárlásokon kívül 
minden évben visznek ki a március 

15-i ünnepi rendezvényekre is ko-
kárdákat és zászlókat, hogy aki hely-
ben szeretne vásárolni, megtehesse 
– tudtuk meg az alelnöktől. 

– Magyarország-szerte kereset-
tek a székely zászlók is. Bár a kék-

sárga színű a hivatalos, szép szám-
ban akadnak olyanok, akik a régit: 
a piros-feketét szeretnék megvásá-
rolni, és ezeknek a kéréseknek is ele-
get tudunk tenni. Emellett kelen-
dőek még a Székelyföld-térképek is, 

amelyekből jelenleg utánnyomást 
kértünk, mivel az eddig kiadottakat 
mind megvásárolták – összegezte 
Veress.

Különböző üzletekben is árusí-
tanak kokárdákat a nemzeti ünnep 

közeledtével. A kokárda (szalagcsil-
lag) kör alakú, fodros szélű, nem-
zetiszínű jelvény, melyet eredetileg 
kalapra vagy sapkára, a nők esetleg 
a hajukba tűztek. Franciaországból 
terjedt el a 18–19. századi forra-
dalmak idején egész Európában és 
Amerikában. Nem mindegyik ko-
kárda helyes, akadnak olyanok is, 
amelyeken a színeket fordítva hasz-
nálják. A történészek megegyeznek 
abban, hogy a színek mindig belül-
ről kifelé olvasandók, vagyis a szalag 
fölső része kerül a kokárda belsejébe, 
az alsó része pedig a külső szélére. A 
magyar kokárda piros-fehér-zöld 
színű, tehát helyesen kívülre kerül 
a zöld. Így hordták annak idején 
a márciusi ifjak, ezt Than Mór ko-
rabeli festményei támasztják alá, 
ugyanis a lefestett huszárok csákó-
ján ebben a sorrendben szerepelnek 
a kokárda színei. 
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CSíkSzeredában a gyergyóSzentmiklóSi tariSznyáS márton múzeum vándortárlata

Festékesek: az eredeti nyomán

Magyarországon is kelendő a székely zászló

Szép számban vásárolnak kokárdákat

székely festékesek címmel 
nyílt textilkiálltás tegnap a Csí-
ki székely Múzeum kossuth 
utcai galériájában. a gyer gyó
szentmiklósi tarisznyás márton 
Múzeum vándortárlatának kü-
lönlegessége, hogy a szőttesek 
mintáit a híres etnográfus, Viski 
károly által egybegyűjtött, és 
1928-ban kiadott, 16 darabból 
álló székely festékesek ihlet-
ték, amelyeket Portik erzsébet, 
benedek katalin és Páll etelka 
növényi eredetű festékkel szí-
nezett gyapjúból szőtt meg. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Tizenhat darab szőnyeg, 
székely festékes képezi a 
gyergyószentmiklósi Ta-

risznyás Márton Múzeum ván-
dortárlatának anyagát, amelyet 
a tegnapi kiállításmegnyitótól 
kezdődően a Csíki Székely Mú-
zeum Kossuth utcai galériájában 
április 7-ig látogathatnak az ér-
deklődők.

A szőttesek mintáit a híres et-
nográfus, Viski Károly által egybe-
gyűjtött és 1928-ban kiadott, 16 
darabból álló székely festékesek ih-
lették – tudtuk meg Szőcs Levente 
néprajzkutatótól, aki a reproduk-
ciók érdekességeként a növényi 
festést említette: mint mondta, az 
ember ősi színezőanyagait látjuk és 
érezzük a szőtteseken.

„Páll Etelka ezt az ősi tudást, a 
növényi eredetű színezést elevení-
tette fel, tanulta meg és alkalmaz-
ta a szóban forgó festékesek eseté-
ben. A minták tekintetében száz-
százalékos a reprodukció. Viski 
Károly gyűjtésének alapján a 16 
szőnyeget Portik Erzsébet, Bene-
dek Katalin és Páll Etelka szőtte 
meg a Tarisznyás Márton Múze-
um, valamint a Portéka Egyesü-
let működtette Textil-házban” – 
részletezte lapunk megkeresésére 
a múzeum munkatársa. 

A Székely festékesek vándor-
kiállítás Gyergyószentmiklós után 
Marosvásárhelyen és Székely udvar-
helyen is megfordult, csíkszeredai 
állomása után pedig Sepsiszent-
györgy felé visz az útja. Népszerűsé-
ge azonban, Szőcs Levente elmon-
dása szerint, már a szövés folyama-
tában kialakult, ugyanis az egész 
munkafolyamat kíváncsiskodók 
szeme láttára zajlott.

A gyapjú növényekből nyert 
színezőanyagokkal való festése Páll 
Etelka kitartását, kreativitását dicsé-
ri, neki köszönhetően az újraszőtt 
festékesek színükben, új árnyalata-
ikkal váltak egyedi alkotásokká.

„Mivel idős asszonyok és em-
berek is csak hallomásból tudtak 
a színező növényekről, a gyapjú 
növényi kivonatokkal való fes-
téséről, könyvekben böngészve 
találtam részletesebb leírását en-
nek a régi módszernek” – tudtuk 

meg Páll Etelkától. A kiállítás 
rendezője maga fogott kísérle-
tezésbe, és fokozatosan jött rá, 
hogy rengeteg festőnövény ta-
lálható környezetünkben. „A kí-
sérletek során különbnél különb 
árnyalatokat sikerült létrehoz-
ni, és a színek tartósságát festés 
után is teszteltem napon, esőben, 
hóban, fagyban és mosással is: 
nem fakulnak jobban, mint az 
ipari festékek, csak előállításuk 
nagyon időigényes” – tudtuk 
meg Páll Etelkától, aki példa-

ként megemlítette a cickafarkat, 
a csalánt, a vérehulló fecskefűt, a 
hagymahéjat, a dióburkot, a dió-
levelet, illetve a cserefa-, diófa- és 
nyírfakérget. Az árnyalásban, a 
színrögzítésben a timsó, vala-
mint a kékkő volt segítségükre.

A tegnap nyílt kiállítás kap-
csán múzeumpedagógiai foglal-
kozásokat is tart a Csíki Székely 
Múzeum. Április 2–6. között, 
Az iskola, másként elnevezésű 
program keretében Kádár Kin-
cső múzeumpedagógus segítsé-

gével ismerkedhetnek a diákok a 
növényi kivonatok előállításával, 
valamint a gyapjú színezésével. 
Kádár Kincső szerint a foglalko-
zás iránt nagy az érdeklődés az 
iskolák részéről. A meghirdetett 
programon kívül, igény szerint 
és előzetes egyeztetéssel máskor 
is az érdeklődők rendelkezésére 
állnak. 

A Székely festékesek című ki-
állítás április 7-ig látogatható a 
Kossuth utcai galériában hétfőtől 
péntekig 12 és 18 óra között.

Az Erdély.ma portál idén is elin-
dította azt a listát, ahová azok az 
erdélyi székhelyű cégek és intéz-
mények iratkozhatnak fel, ame-
lyek a március 15-ét munkaszü-
neti nappá nyilvánították. Lap-
zártánkig 42 cég szerepelt a listán, 
amelyből 11 csíkszeredai és Csík 
környéki, 3 Székelyudvarhely 
környéki, 2 gyergyószentmiklósi, 
a többi marosvásárhelyi, sepsi-
szentgyörgyi, kolozsvári.

Székely festékesek. Hagyományos minta, ősi tudás fotó: balázs árpád

Veress Dávid a vörös-fekete székely zászlóval. A nemzeti ünnepek előtt megnő a kereslet a jelképek iránt fotó: balázs árpád
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Anonim Alkoholisták – CsíkszeredábAn is

Segítenek kijózanodni
néhány hónapja Csíkszeredá-
ban is működik – a Szent Ke-
reszt Plébánia épületében – az 
Anonim Alkoholisták csoportja. 
A névtelenséget biztosító szer-
vezet elsődleges célja, hogy a 
gyógyulás üzenetét átadja a se-
gítséget kérő alkoholistáknak. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Szinte minden alkohológiai 
kezelés megpróbál segítsé-
gére lenni az alkoholistá-

nak, hogy megtartsa józanságát. 
Függetlenül az úttól, amelyet kö-
vetünk, célunk közös: az alkoho-
lista gyógyulása. Együtt képesek 
vagyunk arra, amit egyedül nem 
tudunk megtenni – áll az Anonim 
Alkoholisták programját ismerte-
tő leírásban. A szervezet és a prog-
ramban résztvevők az anonimitás 
nyújtotta védelemben személyes 
tapasztalataikkal szolgálnak, és 
folyamatos segítséget nyújtanak 
a gyógyuló alkoholistáknak. Né-
hány hónapja Csíkszeredában is 
működik Anonim Alkoholisták 
csoport, a találkozókat a Szent 
Kereszt Plébánia épületében 

tartják, és ide várják azokat, akik 
véget akarnak vetni  alkoholprob-
lémáiknak.

Az Anonim Alkoholisták olyan 
férfiak és nők közössége, akik 
megosztják egymással tapaszta-
lataikat, erejüket és reményüket 
azért, hogy megoldhassák közös 
problémájukat, és segíthessenek 
másoknak felépülni az alkoholiz-
musból. A tagság egyetlen feltéte-
le az ivással való felhagyás vágya. 
„Az A. A. tagság nem jár illeték-
kel vagy díjjal, mi önellátók va-
gyunk, saját hozzájárulásainkból 
gazdálkodunk. Az A. A. nem szö-
vetkezik semmiféle felekezettel, 
szektával, szervezettel vagy intéz-
ménnyel, nem politizál; nem kí-
ván semmiféle vitába bocsátkozni, 
nem támogat, és nem ellenez sem-
milyen ügyet. Elsődleges célunk 
józannak maradni, és segíteni más 
alkoholisták józanodását” – vall-
ja magáról a szervezet. Az A. A. 
szolgáltatásai egyébként már 180 
országban elérhetők. Nincsenek 
életkori vagy iskolázottsági köve-
telmények, a tagságot szabadon 
választhatja bárki, aki tenni akar 
valamit gyógyulásáért. 

Felmérés elemistáknAk és hAtodikosoknAk

Kísérleti jelleggel vizsgáznak

Idén még csak kísérleti jelleggel 
végzik el a másodikos, negyedi-
kes és hatodikos diákok tudás-
szintjének felmérését. A vonat-
kozó módszertan már megjelent, 
a kísérleti iskolák között vannak 
Hargita megyeiek is.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Március 5-én írta alá az ok-
tatási miniszter azokat a 
miniszteri rendeleteket, 

amelyek jóváhagyják az oktatási 
törvény által előírt, II., IV. és VI. 
osztályos tanulók számára a köte-
lező év végi felmérés lebonyolításá-
nak módszertanát. 

Újdonságnak számít, hogy 
elemi osztályban kétszer is vizsgá-
ra állítják a gyerekeket év végén, 
és a hatodik osztály végeztével is-
mét felmérik tudásukat. 

A második osztályosoknak a 
megszerzett alapvető kompetenci-
ákról kell számot adniuk: olvasás-
ból és írásból, valamint matemati-

kából. A negyedikesek románból, 
anyanyelvből és matematikából 
vizsgáznak, a hatodikosok számára 
pedig két interdiszciplináris felmé-
rést írnak elő: nyelv és kommuni-
káció, valamint matematika és tu-
dományok terén. 

A teszteket, valamint a javítási 
kritériumokat központilag dolgoz-
zák ki, a kérdések előreláthatólag 
közepes nehézségűek lesznek. Az 
eredményeket, amelyeket fel kell 
dolgozni az iskolában és a szülőkkel 
egyaránt, figyelembe kell venni a 
gyerekek differenciált oktatásánál.

A felmérést idén kísérleti jel-
leggel bonyolítják le, és csak az 
erre a célra központilag kijelölt 
iskolákban. 

A másodikosok tudásának 
felmérését május 22–23-án vég-
zik. Hargita megyéből a gyer-
gyó remetei Fráter György Álta-
lános Iskola, valamint a székely-
udvarhelyi Bethlen Gábor Álta-
lános Iskola szerepel a kísérletet 
lebonyolító iskolák névsorában, 

itt a gyerekek anyanyelvi tudásá-
nak szintjét mérik. 

A negyedik osztályosok má-
jus 9-én vizsgáznak románból, 
anyanyelvből és matematikából. 
A kísérletben három Hargita me-
gyei iskola szerepel: a maroshévízi 
Andrei Şaguna Általános Iskolá-
ban románból, a csíkszentsimoni 
Endes József Általános Iskolában 
és a lövétei Székely Mózes Általá-
nos Iskolában magyarból mérik 
fel a diákok tudását. 

A hatodik osztályosok számára 
május 16-án szervezik meg a felmé-
rést. A csíkszeredai Octavian Goga 
Gimnázium hatodikosai román 
nyelvből, a madéfalvi Zöld Péter 
Általános Iskola hatodik osztályosai 
pedig magyarból írják meg a tesztet.

A felmérés módszertanában 
az is szerepel, hogy a teszteket a 
gyerekek saját osztályukban saját 
tanítóik, tanáraik felügyelete alatt 
írják meg, de a dolgozatokat már 
más iskolában tanító pedagógu-
soknak kell kijavítaniuk. 

hirDeTÉs

Gyógyulni akaróknak nyújtanak esélyt az Anonim Alkoholisták gyűlései fotó: balázs árpád

Másodikosok egy csíkszeredai általános iskolában. Olvasásból, írásból és matematikából mérik fel a tudásukat fotó: balázs árpád

Macalik Ernő biológus, 
tanár Természeti kincseink cí-
mű előadásával szólította meg 
első alkalommal a megújult 
balánbányai RMDSZ a helyi kö-
zösséget. A nagy érdeklődésnek 
örvendő előadást az 1-es Számú 
Általános Iskolában tartották, 
ahol a résztvevők a tanár úr sa-
ját termesztésű borsmentájából 
készült teát is megkóstolhatták. 
A balánbányai RMDSZ a to-
vábbiakban rendszeres, minél 
szélesebb rétegnek szóló rendez-
vénysorozattal szeretné érdekelt-
té tenni a közösséget, amelyet 
a Nyújtsd a kezed felénk, érezd, 
hogy valahová tartozol mottó-
val szerveznek. Céljuk, hogy 
közelebb hozzák egymáshoz 
Balánbánya polgárait, az ifjaktól 
a nyugdíjasokig – tájékoztatott 
Demeter Attila.
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Kormányhatározattal változtattáK meg a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem struKtúráját

Lehetőség nyílt a magyar kar létrehozására

 hirdetés

a marosvásárhelyi orvosi és 
gyógyszerészeti egyetem magyar 
tagozatát létrehozó kormány
határozatot fogadott el első olva
satban tegnapi ülésén a kabinet. 
a kormányhatározat egyetlen 
pontja a marosvásárhelyi orvo
si és gyógyszerészeti egyetem 
számára engedélyezett belső 
struktúra megváltoztatására vo
natkozik.

HN-összefoglaló

Akoalíciós pártok közöt-
ti egyeztetés, illetve az 
RMDSZ-frakció parla-

menti bojkottja következtében a 
kor mány tegnapi ülésén első olva-
satban elfogadta a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
(MOGYE) magyar tagozatát létre-
hozó kormányhatározatot.

Mint az ismert, a koalíciós pár-
tok hétfői találkozása után egyeztek 
meg a felek abban, hogy a keddi 
kormányülésen elfogadják azt a kor-
mányhatározatot, amely a magyar 
tagozat létrehozását biztosítja a vá-
sárhelyi egyetemen. Az RMDSZ 
elnöke, Kelemen Hunor és Markó 
Béla miniszterelnök-helyettes hétfőn 
délután találkoztak Mihai Răzvan 
Ungureanu miniszterelnökkel, hogy 
a kormányhatározat szövegéről, tar-
talmáról egyeztessenek.

A magyar kar kormányhatáro-
zattal való létrehozására azért volt 
szükség, mert a MOGYE szenátusa 
a bukaresti oktatási minisztérium 
többszöri felszólítása ellenére sem 
volt hajlandó olyan alapszabályt 
megszavazni, amely utat nyitott 
volna a magyar nyelvű orvoskép-
zés intézményen belüli szervezeti 
önállósulása előtt. A magyar tago-
zat megalakítását 2011 óta törvény 
írja elő, de ezt a tanintézmény ve-
zetőségének román többsége – az 
egyetemi autonómiára hivatkozva 
– következetesen megtagadta. Az 
oktatási törvény 135. paragrafusa 
kimondja, a multikulturális intéz-
ményekben a kisebbségi oktatás 
számára tagozatokat/részlegeket 
kell kialakítani, amelyek az okta-
tás megszervezésében autonómiát 
élveznek. A törvény a kisebbségi 
tagozat oktatóira bízza, hogy belső 
működési szabályzatot hozzanak 
létre, amely a tagozaton belüli vá-
lasztásokra is kitér, ugyanakkor azt 
is leszögezi, hogy ennek a szabály-
zatnak összhangban kell lennie az 
egyetem chartájával. A törvény 
132. paragrafusa kimondja, alap-
esetben az egyetem szenátusának 
a határozata alapján hoz létre a 
kormány új egyetemi karokat. A 
törvénycikkely ötödik bekezdése 

azonban arra is kitér, hogy indo-
kolt, rendkívüli esetben a kormány 
létesíthet új kart egy egyetemen 
belül.

A dokumentum gyakorlatilag a 
2011/966-os kormányhatározat 2. 
számú melléklete 44-es pontjának 
a módosítása, amely a felsőoktatási 
szakterületek és szakok jegyzékét 
tartalmazza.

A kormányhatározat egyetlen 
pontja a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem szá-
mára engedélyezett belső struktú-
ra megváltoztatására vonatkozik. 
Az új kar a következő szakokat 
tartalmazza: általános orvosi kép-
zés magyar nyelven (200 hely), ál-
talános orvosi képzés angol nyel-
ven (50 hely), nővérképző magyar 
nyelven (50 hely), gyógyszerész-
képzés magyar nyelven (75 hely, a 
szak egyelőre ideiglenes működé-
si engedéllyel rendelkezik, egy év 
alatt kell az akkreditációs feltéte-
leket megteremtsék), szülésznő-
képzés (25 hely, amely fele-fele 
arányban oszlik a magyar és a ro-
mán kar között).

A kormányülést követően Ke-
lemen Hunor, az RMDSZ szö-
vetségi elnöke hangsúlyozta: „A 
Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség minden lehetséges de-
mokratikus és politikai eszközt fel-
használt annak érdekében, hogy a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen megalakul-
hasson a magyar kar, ezt szavatolja 
a ma, első olvasatban elfogadott 
kormányhatározat, amelyet 10 na-
pos közvita követ.”

Kelemen Hunor a marosvá-
sárhelyi tanintézmény magyar ta-
gozatának megalakítása kapcsán 
felmerülő nacionalista felhangok 
kapcsán leszögezte: „Az RMDSZ 
nem kért mást, csak a törvény be-
tartását. Az az áldatlan állapot, 
amely ezzel az üggyel kapcsola-
tosan kialakult, kizárólag az egye-
tem vezetőségének köszönhető, 
hiszen ők voltak azok, akik nem 
voltak hajlandóak a törvényt al-
kalmazni. Hangsúlyozom, hogy 
a magyar kar megalakulása sem-
milyen módon nem károsítja a 
román nyelvű oktatást, és visz-
szautasítok minden olyan vádat, 
amely erre vonatkozik. A felelőt-
len politikai nyilatkozatok fölös-
leges etnikai feszültséget keltenek 
elsősorban Marosvásárhelyen, 
de az egész országban is. Éppen 
ezért felhívást intézek a politikai 
osztály felé, ne uszításra, feszült-
ségkeltésre használják a magyar 
nyelvű oktatás ügyét” – szögezte 
le a szövetségi elnök.

A magyar kar létrehozása ellen tüntető diákok Marosvásárhelyen fotó: vajda györgy / népújság

verestóy: jogunk van hozzá

A másfél milliós magyar közösség tisztes adófizetője az országnak, 
ezért ugyanúgy joga van saját anyanyelvén tanulni, mint a többség-
nek – reagált lapunknak Verestóy Attila szenátor a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem körül kialakult helyzetre. 
Verestóy hangsúlyozta: az RMDSZ fontosnak tartja az egyetem 
ügyét, hiszen az alakulat nemcsak aszfaltkilométerekben és csa-
tornafedőkben méri a teljesítményt, hanem intézményekben is, a 
szervezet által felvállalt intézményépítés, hiszen ez elengedhetetlen 
lépés az önrendelkezés felé.
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> Medve a Romexpón is. Kaland-fő-
városként, kitömött barnamedvével reklá-
mozzák Gyergyószentmiklóst a bukaresti 
turisztikai vásáron, ahová az önkormány-
zat által frissen létrehozott turisztikai egye-
sület munkatársai román és angol nyelvű 
szórólapokat, térségismertetőket is visznek 
magukkal. Idáig tizenegy Gyergyó vidéki 
turisztikai szolgáltató bízta meg reklám-
anyaga szórásával a képviselőket, de ma 9 
óráig a polgármesteri hivatalban még átve-
szik a Bukarestbe szánt reklámhordozókat. 
A gyergyószentmiklósi standnál székely ru-
hába öltözve fogadják az érdeklődőket, és 
hívják medveszafarira a kalandra vágyókat. 

> Konyhakert kiadó. A gyergyó szent-
miklósi önkormányzat korábban felaján-
lott egy földterületet, ahol tömbházlakók 
konyhakertet alakíthatnak ki saját célra. 
Az érdeklődés csökkent az utóbbi héten, 
ezért Mezei János polgármester újabb 
felhívást intézett a lakossághoz: a kony-
hakert@gyergyoszentmiklos.net címre 
lehet küldeni igénylést, ezek száma hatá-
rozza meg majd az egy főre vagy családra 
jutó parcellák nagyságát. Egyelőre két, 
kihasználatlan önkormányzati terüle-
tet ajánlottak fel a városvezetők: a volt 
Csanód udvarán, illetve a jégpálya mögöt-
ti szántót, ahol most készítik az új kerítést 

a mellékgazdaság emberei. A termőföldek 
mellett lesz vezetékes víz, illetve pihenésre 
alkalmas kerti bútorokat is elhelyeznek. 
Újabb helyszíneken is lehet majd konyha-
kertet kiképezni, ha az igények száma ezt 
indokolttá teszi, és mindaddig lehet ott 
gazdálkodni, amíg a város más rendelte-
tést nem szán a területeknek. 

> Gyógyító eszköz ajándékba. Az 
Életfa Egészségvédő Központ ajándé-
kaként egy Magnapress nevű készülék-
kel gazdagodott a Napsugár az Esőben 
Egyesület által fenntartott fogyatékosok 
napközi otthona. A mágnesterápia és aku-

punktúra jótékony hatását ötvöző felszere-
lést – amint a kézbesítők, Asztalos Ká roly 
és Anton Györgyné magnetoterapeuta 
elmondták – a fájdalmak csökkentésére 
lehet használni. Az energiák áramlásának 
valamilyen gátlásából származó fájdalmak 
könnyűszerrel mulaszthatók el, s ezt több 
gyergyószentmiklósi is megtapasztalhat-
ta, hisz az elmúlt napokban reggeltől estig 
gyógyított a két terapeuta. Az ajándékba 
kapott eszköz is használatba került már, a 
napközi vezetője, Csata Kinga elvégezte az 
alkalmazásához szükséges tanfolyamot, és 
állítja, már meg is tapasztalta a felszerelés 
gyógyító erejét. hí
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hargitanépe

Pert nyert Gyergyószentmiklós 
önkormányzata a Gyilkos-tó-
hoz látogatóknak eddig csó-
nakázási lehetőséget biztosító 
Viridis Kft. ellen, és nem ki-
zárt, hogy kártérítést is követel 
majd a jogot birtokló vállalko-
zástól. Kérdés viszont, hogy 
Gyergyószentmiklósnak van-e 
joga beleszólni abba, hogy ki 
lesz a Gyilkos-tónál a csóna-
káztató.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Nyolcéves vita végére tett 
pontot az igazságszol-
gáltatás: végleges és visz-

szavonhatatlan döntés született 
arról, hogy a Viridis Kft. törvény-
telen szerződés alapján biztosít 
csónakázási lehetőséget a Gyil-
kos-tónál. Végrehajtó bevonásával 
a napokban kell átadnia a leltárt 
Gyergyószentmiklós önkormány-
zatának – közölte Mezei János 
polgármester. 

Egy szerződés és melléklete
2000-ben a helyi tanács szer-

ződést kötött a Viridis Kft.-vel, 
felhatalmazva a vállalkozást a csó-
nakáztatásra, a csónakház fenn-
tartására, a parkolási rend felügye-
letére, illetve a tó körüli területek 

adminisztrálására. Különböző 
okok miatt ezen feladatokból 
csupán a csónakház-fenntartás 
és csónakáztatás maradt meg a 
2007-ig érvényes szerződésben, 
amely egyébként a tevékenységek-
ből befolyó jövedelemről csak azt 
köti ki, hogy annak 20 százaléka 
fejlesztésre fordítandó. 

Annak ellenére, hogy 2007-ig 
érvényes volt a szerződés, 2004-
ben, az önkormányzati választá-
sok két fordulója között Pál Ár-
pád akkori gyergyószentmiklósi 
polgármester melléklettel egé-
szítette ki a dokumentumot, 20 
évvel hosszabbítva meg az együtt-
működést. A tanács jóváhagyása 
nélkül létrejött szerződési mellék-
let törvényességét 2007-ben Pap 
József polgármester kérdőjelezte 
meg, akkor indult az a per, amely-
ben 2010 decemberében született 
végleges döntés. 

Mezei elmondta, a döntés sze-
rint jogtalanul szolgáltat a Viridis, 
a tevékenység átadása, átvétele 
– mivel nem ment simán – egy 
végrehajtó segítségével fog meg-
történni a napokban. 

Akár kártérítést is kérhetnek
Még nem tudni, ki fogja ezen-

túl végezni a szolgáltatást: lehet, 
hogy a hivatal által létrehozott tu-

risztikai egyesületet bízzák meg, 
hisz akkor nem kellene licitet ki-
írni a tevékenységre – de más vál-
lalkozó is szóba jöhet. 

– Maga a Viridis sem kizárt, 
bár a cég esetében többször gya-
nús pénzügyi manőverekről kel-
tek szárnyra hírek.  A csónakázta-
tás utáni bevételből csak egyszer 
juttattak a városnak, 2008-ban 
utaltak át 20 000 lejt, amely a ko-
rábbi év 73 000 lejes bevételéből 
származott – mondta Mezei János, 
hozzátéve, egy későbbi döntés kér-
dése, hogy a szerződés mellékletét 
aláíró Pál Árpádtól követelnek-e 
kártérítést, illetve igényli-e a város 
a 2007 óta a csónakáztatásból szer-
zett jövedelem átutalását a város 
kasszájába. Mezei szerint az biztos, 
hogy lesz csónakáztatás, de kérdé-
ses, hogy miként és kivel. 

Jó reggelt, 
Gyergyószentmiklós!
Nagy Attila, a Viridis Kft. 

egyik vezetője nem kívánt nyilat-
kozni a csónakáztatási ügyről, Pál 
Árpád jelenlegi parlamenti képvi-
selő viszont meglepődve fogadta 
a hírt:

– Most döbbennek rá, hogy van 
Gyilkos-tó, s ott csónakáztatás? 
Jó reggelt, Gyergyószentmiklós! 
– kommentálta az ügyet. 

Pál azt mondta, egy pályáza-
ton való részvételhez volt elen-
gedhetetlen a szerződés meghosz-
szabbítása. Aláírta, és szerinte 
a következő mandátum válasz-
tottjainak feladata lett volna azt 
tanácshatározattal hitelesíttetni. 
Mint fogalmazott, e helyett el-
lene fordították jó szándékát. A 
kártérítés-követelést érthetetlennek 
tartja: – Az általam aláírt mellék-
let 2007-ben kellett volna érvény-
be lépjen, ekkor már el is indult a 
bírósági eljárás, tehát nem okoz-
hatott semmi kárt. Egyébként is, 
ha lett volna mit számon kérni 
rajtam, higgyék el, azt már rég 
megtették volna – mondta.

Miben dönthet a város?
A csónakáztatás sorsát illető-

en Hegyi Barnát, a Gyilkostó–
Nagyhagymás Nemzeti Park 
igazgatóját is megkérdeztük. Ő 
az állítja, Gyergyószentmiklós 
önkormányzatának ehhez sem-
mi köze nincs.

– A városvezetés mindössze a 
csónakház fölött rendelkezhet. A 
tó területe egy erdészeti parcella, 
állami terület az állami erdészet 
fennhatósága alatt, a park termé-
szetvédelmi területén, a víz pedig 
a vízügyhöz tartozik. A nemzeti 
park és Viridis között létezik egy 
együttműködési szerződés, amely 
leszögezi, milyen feltételek betar-
tásával, a tó mely részein szabad 
a csónakáztatás. A cég szponzor-
szerződés alapján minden eszten-
dőben átutal nekünk egy rögzített 
összeget, amelyet környezeti neve-
lési programokra fordítunk – kö-
zölte Hegyi Barna, hozzátéve, épp 
most készül egy hatástanulmány a 
csónakáztatás hatásairól, és a hor-
gásztatás előnyös módozatait is 
vizsgálják a szakemberek.

Az igazgató véleménynyilvá-
nítását követően kerestük meg 
újra Mezei János polgármestert, 
arról tudakozódva, ki is az illeté-
kes végül a csónakáztatást illetően. 
„Mondtam korábban, hogy csóna-
káztatás lesz, csak még nem egyér-
telmű, ki szervezi a szolgáltatást. 
Erre hivatkoztam, hogy tisztázásra 
váró kérdések vannak” – válaszolt 
a polgármester, azt ígérve, tájékoz-
tat a fejleményekről.

Ki ültEti csónAKbA A turistáKAt A GyilKos-tónál?

Zavaros vizeken eveznek
foGadónaP  

Közelebb
a fogyasztókhoz

Megkönnyítik a panaszok letéte-
lét a gyergyói lakosok számára, 
valamint több fogyasztóvédelem-
mel kapcsolatos rendezvényre is 
sor kerül az elkövetkező hetek-
ben. Kolcsár béla, a Hargita Me-
gyei Fogyasztóvédelmi Felügye-
lőség igazgatója a fogyasztók 
világnapja alkalmából tájékozta-
tott az országos és a helyi jellegű 
programokról. 

Magyari Szilvia

Mivel március 15. a fogyasz-
tók világnapja, a Hargita 
Megyei Fogyasztóvédel-

mi Felügyelőség több rendezvényt 
szervez ez alkalomból. A fogyasz-
tóvédelmi ismeretek felmérésére or-
szágos középiskolai vetélkedőt hir-
dettek, amelynek megyei fordulója 
március 19-én lesz Csíkszeredában. 
A Gyergyói-medence diákjainak je-
lentkezését is várják: a tudásfelmérő 
napjáig be lehet nevezni a versenyre, 
ehhez egy román nyelvű esszét kell 
írni a fogyasztóvédelem témájában. 
A vetélkedő megyei fordulójának 
nyertese az országos megméretteté-
sen is részt vehet, melynek fődíja egy 
tengerparti nyaralás. 

Idén is tartanak március folya-
mán ismeretterjesztő előadásokat a 
megye középiskoláiban, így térsé-
günkben is. A tájékoztató körutat 
annak érdekében szervezik, hogy a 
fiatalokból tudatos, az alapvető fo-
gyasztói jogokat elváró és azokkal 
élni tudó fogyasztó válhasson. 

A fogyasztóvédelmi felügyelő-
ség mindezek mellett áprilistól havi 
rendszerességgel fogadónapot tart 
Gyergyószentmiklóson: az intézke-
dés célja, hogy azonosítsák azokat 
a kihágásokat, melyek a leggyak-
rabban előfordulnak a Gyergyói-
medencében. 

A felügyelőség 2011-es mér-
lege alapján jelentős a kihágások 
aránya a térségben: a tematikus 
ellenőrzések során a vizsgált üzle-
teknek több mint felénél találtak 
valamilyen rendellenességet. A ki-
hágás súlyosságától függően figyel-
meztetésben részesítik vagy pénz-
bírságot rónak ki a szolgáltatóra 
vagy kereskedelmi egységre. Tavaly 
megyei szinten 315 jegyzőkönyvet 
állítottak ki, 151 esetben vetettek 
ki pénzbírságot is, ezeknek összér-
téke 436 600 lej volt.

Turisták csónakáznak a Gyilkos-tó vizén. A szolgáltatást biztosító vállalkozás ellen pert nyert a gyergyói önkormányzat fotó: balázs katalin
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> Nincs látogatási tilalom az ud-
varhelyi kórházban. Továbbra is láto-
gathatók a betegek a székelyudvarhelyi 
városi kórházban: a csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházban látogatási tilalmat 
rendeltek el, mivel több betegük is belá-
zasodott a kórtermekben.

Lukács Antal, az udvarhelyi kórház igaz-
gatója elmondta a Hargita Népének, hogy a 
járványtani osztály főorvosának kell jeleznie, 
ha szükséges a tilalom elrendelése. – Csupán 
abban az esetben szükséges, ha több esetünk 
van. Ilyen alkalmakkor mi is elrendeljük a 
megszorító intézkedéseket, de Udvarhelyen 
még nem jeleztek problémát. Jelen pillanat-

ban minden osztályon látogathatók a bete-
gek, az engedélyezett időpontban, délután 
fél kettőtől fél négyig – szögezte le lapunk-
nak Lukács Antal tegnap délben. (A. J.)

> Tavaszi tatarozás. A hőfokok enyhe 
emelkedése Székelyudvarhelyen is lehetővé 
tette bizonyos tavaszi kátyúzási munkála-
tok elkezdését, az igencsak hosszasra nyúlt 
tél és a szeszélyesebb, szélsőségesebb időjá-
rás ugyanis a település több részén méretes 
gödröket varázsolt az utakra, járdákra, ezek 
pedig közismerten a lakók mindennapi 
életét nehezítik. A polgármesteri hivatal 
illetékesei is belátták, hozzá kell fogni a ká-

tyúzási, tatarozási munkálatoknak, hisz 
bizonyos szakaszokon jelentősen tönkre-
ment az útfelület. Mint lapunk a kérdésben 
illetékestől megtudta, Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalának megbízásából 
egy szakcég már nekilátott a karbantartási 
munkálatoknak. A város központi részein: 
a Kossuth Lajos utcában, a Bethlen Gábor 
utcában, a Városháza téren, a Villanytelep 
utcában, a Vár utcában, a Tompa László és a 
Tomcsa Sándor utcákban kátyúznak. Az is 
kiderült, az elkövetkező napokban, hetek-
ben is folytatják a munkálatokat, így a város 
többi része, többek között a lakónegyedek 
is sorra kerülnek. hí
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Pünkösd vasárnaPján huszárkísérettel hozzák haza az író hamvait

Nyirőt újratemetik Székelyudvarhelyen
Pünkösd vasárnapján temetik 
újra Székelyudvarhelyen Nyirő 
józsefet. a székely író hamvait 
a madridi Almudena temetőben 
a magyar állam megbízásából a 
spanyolországi magyar konzu-
látus exhumáltatja, a koporsót 
a csíksomlyói zarándokvonat 
gyászkocsija szállítja Csíkszere-
dába, ahonnan huszárok kísérik 
a ravatalozás helyszínére, a már-
ton áron térre.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Végrendelete szerint a ko-
lozsvári Házsongárdi te-
metőt, vagy iskolavárosát, 

Székelyudvarhelyt kívánta végső 
nyughelyéül a Székelyzsombor-
ban született író, aki 1953-ban, 
néhány héttel halála előtt papírra 
vetett gondolatai szerint „egye-
dül, elhagyottan a kopár hegyek 
tövében”, Madridban hunyt el. 
Sírját a madridi Almudena teme-
tőben a spanyolországi magyar 
konzulátus által a magyar állam 
őrizte, gondozta, s gondozza a ké-
sőbbiekben Székelyudvarhelyen 
is, miként Magyarország intézke-
dik a hamvak exhumáltatásáról, a 
koporsó hazaszállításáról. A Ma-
gyar Országgyűlés elnöke, Kö-
vér László személyesen kérte fel 
a székelyudvarhelyi Szent Mik-
lós-hegyi plébánia esperesét az 
író temetési szertartásának lebo-
nyolítására, ahol – mivel halála 
előtt az író rendezte viszonyát az 
egyházzal – igent mondtak a fel-
kérésre. Nyirő ugyanis az egykori 
udvarhelyi katolikus gimnázium-

ban kezdte tanulmányait, majd a 
gyulafehérvári papnevelő inté-
zetben és a bécsi Pazmaneumban 
tanult. Nagyszebenben szentel-
ték pappá, három éven keresztül, 
1915-ig hittant oktatott a szász 
városban, majd a Kolozs megyei 
Kide plébánosa lett. 1919-ben 
viszont, amikor Erdélyt Romá-
niához csatolták, kilépett az 
egyházból és megnősült, s ennek 
következtében a katolikus egy-
ház kiközösítette. Halála előtt 

három évvel azonban újra kato-
likus pap, később szerzetes lett, 
ezúttal Madridban.

tervek, elképzelések
– Székelyudvarhelyen dr. Pál 

Gyula egykori városi főügyész 
őrizte a leghitelesebben Nyirő 
szellemiségét, ő kötötte a lelkünk-
re, hogy egykor majd hozzuk 
haza az író hamvait. Hogy miért 
most? Mert meg kellett várni, 
amíg Magyarországon jobbra for-
dul a kormányrúd – világosított 
fel az újratemetés társszervezője, 
a Székelyudvarhelyért Alapítvány 
részéről Balázs Árpád, aki másfél 
évtizede városi tanácsosként kez-
deményezte, hogy a Vlad Ţepeş ut-
cát a székely íróról nevezzék el. A 
szombatfalvi utcában álló Nyirő-
villát többszöri nekifutásra sem si-
került emlékházzá átalakítani, de a 
tervről továbbra sem mondanak le. 
A majdani Nyirő-emlékbizottság, 
melynek Balázs Árpád lesz a ko-
ordinátora, további tervei között 
szerepel, hogy a székelyudvarhelyi 
városi könyvtárt a népi irodalom 

jeles képviselőjéről nevezzék el, né-
hai idős Kováts István fotográfus 
Nyirőről készült felvételeit pedig 
egy albumban adnák ki. A távlati 
célok szerint az író feleségének, 
Ilona asszonynak Marosvásárhe-
lyen nyugvó földi maradványait is 
Székelyudvarhelyen, szeretett férje 
mellett hantolnák el.

a zarándokvonaton 
érkezik a koporsó
Nyirő József hamvait a ma-

gyar köztársasági őrezred kísé-
retében a csíksomlyói zarándok-
vonat gyászkocsija szállítja Bu-
dapestről Csíkszeredába. Előbb 
Gyergyószentmiklóson, majd a 
megyeszékhelyen is lesz egy rö-
vid tiszteletadás, akárcsak Ud-
varhelyen, a Nyirő-villa előtt. A 
koporsót huszárok kísérik haza 
Csíkszeredából Udvarhelyre, a 
felravatalozás és a temetési szer-
tartás a Márton Áron téren zaj-
lik majd. Az író hamvait a Szent 
Miklós-hegyi római katolikus 
temetőben helyezik örök nyu-
galomra.

A székelyudvarhelyi Nyirő-villa  Korabeli felvétel

Nyirő József

Székelyzsombor, 1889. július 18. – Madrid, 1953. október 16., 
erdélyi magyar író, katolikus pap, újságíró. Művei elsősorban az 
erdélyi magyarság művelődéstörténeti és történelmi kérdésköré-
ben helyezkednek el. Szókimondó, a korabeli politikai helyzettel 
szembeforduló magatartása miatt menekülnie kellett Romániá-
ból, majd Magyarországról is. Művei publikálását és bármilyen 
nyilvánosságra hozatalát a román és magyar kommunista rend-
szer betiltotta. Nyirő Józsefet, akárcsak Wass Albertet a román 
kommunista kultúrpolitika háborús bűnösnek bélyegezte több 
évtizeden keresztül. Művei közül a talán legismertebbet, az Uz 
Bencét Székelyudvarhelyen vetette papírra 1933-ban.

a vasszékely címmel nyílt kiállítá-
sa tegnap délután öt órától ozsvát 
Pálnak. Legújabb Vasszékelyünk 
állításának ötletgazdája témába 
vágó fényképeit és dokumentá-
ciós anyagát tárta közszemlére 
egyfajta ráhangolóként a március 
15-i ünnepségre. a hargita me-
gyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont előadótermében Pali bácsi 
munkáit róth andrás lajos törté-
nész méltatta.  

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

Themisztoklész Athén piacán 
a szenátorok előtt egy rot-
hadt almát emelt a magasba, 

mondván: ilyen a mi népünk, mint 
ez a rothadt alma. De ne csüggedje-
tek, mert a magok benne épen ma-
radtak – Kedei Mózes Kapcsolatok 
című könyvecskéjéből ezen sorokat 
választotta kiállítása mottójaként 
Ozsvát Pál, mert úgy véli, aki ezt 
megérti, az azt is megérti, hogy mi 
a Vasszékely felállításának történe-
te. Pali bácsi 2001-ben kiadott egy 
könyvet, melyet tanítványával, Fü-
löp D. Dénes újságíróval közösen 
jegyez. Ebben részletesen jelentést 
adnak a szoborállításról. Pali bácsi 
úgy emlékszik vissza, hogy 1965-
ben idősebb kollégái meséltek neki 
először a Vasszékelyről, majd később 
kapott egy kis képet, mely alapján 
méretarányosan lerajzolta a szobrot, 
és mindenkit sürgetni kezdett annak 
újbóli felállítására. Nem keveset kel-
lett erre várnia, de végül sikerült. 

– Az ehető alma odalett, de a 
magva megmaradt. Jöttünk mi, és 
újból kikelt a mag, és lett belőle a 
Vasszékely – magyarázza. Kiállítása 
a szoborkészítés, illetve az avatóün-
nepség főbb mozzanatait mutatja 
be. Pali bácsi ezúttal is külön köszö-
netet mondott az emlékmű készítői-
nek: Szabó János szobrásznak, Lázár 
Imrének és öntödéjének, a Sigapress 
vállalkozásnak, mely az alapot, ta-
lapzatot alakította ki, és nem utol-
sósorban Tamás István, időközben 
elhunyt kőfaragónak, aki – mint 
mondja – megbirkózott a hatalmas 
kőtömbökkel. 

– Időközben kaptam Erdélyi 
Istvántól, az eredeti szobor faragó-
jának az unokájától korabeli fotókat 
is. Ezekből tervezem, hogy kiállítást 
tartok – vetítette előre Ozsvát Pál. 

Rothadt almából 
Vasszékely

hargitanépe
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Milyen táj a kurultáj?
Folytatás

Mi is használtuk az agg-
szakáll szót, amellyel 
leghamarabb Benedek 

Elek székely népmesegyűjtemé-
nyeiben találkozhatunk, ahol a 
gonosz, öreg varázslót nevezik 
így. A kurultáj törzsi (községi) 
összejövetelt, tanácskozást je-
lent. Ez a szó sem ismeretlen! 
Legalábbis nálunk, Három-
széken. Igaz, mi másképpen, 
kürültájnak (Kónya Ádám) 
vagy körültájnak mondtuk! 
Mert ma már nem mondjuk! 
Kár! Én a jó öreg „aggszakáll 
Jókaitól” tanultam. 1958-ban 
kaptam egy iskolai jutalom-
könyvet. Címe: Bálványosvár és 
A tengerszemű hölgy. Két regény 
egy kötetben. Azóta háromszor 
olvastam el ezt a prózában írt 
eposzt, de még most sem tudok 
betelni vele. A Bálványosvár 4. 
fejezetének címe: KÖRÜLTÁJ. 
Itt egy nemzetségi gyűlés zajlik, 
amelyet nemes torjai Mike Sára 
nagyasszony hívat össze, hogy 
megtárgyalják, milyen feltéte-
lek mellett engedik át a pogány 
kunokat, Kötöny kán népét a 
székelyek földjén, Erdélyen át, 
egészen Magyarországig, mielőtt 
IV. Béla királyunk a Kunságban 
letelepítené le őket. Jókai sze-
rint a körültáj színhelye a Maksa 
község fölötti Csobot-domb. Ezt 
a történészek nem kutatták, de 
startból tagadják. Nem tudni, 
mi a történelmi igazság, annyi 
azonban biztos, hogy Maksán 
valóban többször gyűléseztek a 
háromszékiek a XIII–XVII. szá-

zad folyamán. S ha ezt a szót az 
író beillesztette regényébe, való-
színű, hogy élő szóként hallot-
ta, tehát a XIX. században még 
használták eleink. 

De mondok jobbat. Indul-
jon csak el valaki Bereckből, 
Gábor Áron szülőfalujából az 
Ojtozi-hágó meredek, kanyar-
gós útján. A második nagy 
hajtűkanyar bal oldalán egy 
nem túl magas, zömök emlék-
oszlop áll. Rajta egyetlen szó: 
SISI.Erzsébet királyné tiszte-
letére emelték nem sokkal tra-
gikus halála után. A rajta lévő 
emléktáblát 1919-ben, majd 
1995-ben is összetörték. Tud-
juk, hogy kik. Ezért a bereckiek 
csak a királyné nevét vésték fel, 
jobbnak látva a tábla harmad-
szori rekonstrukcióját egy ke-
vésbé agresszív történelmi idő-
re halasztani. Az emlékoszlop a 

berecki KÖRÜLTÁJ-dűlő szé-
lén áll! Bárki megnézheti a pon-
tos helyét a Nemere-hegységről 
készített turistatérképemen. De 
ilyen lehetett a Kézdiszentlélek 
fölötti varázslatos búcsújáró 
hely is, a Perkő, tetején Erdély 
egyik legrégibb, XIII–XIV. szá-
zadi miniatűr, bizánci stílusú, 
négykarélyos kápolnájával. A 
hely ikertestvére a csíksomlyói 
búcsúk színterének mind tájké-
pi, mind spirituális szempontból. 
Neve önmagáért beszél, szinoni-
mája a körültájnak.

Csíkban is vannak „körültájak”, 
még ha nem is nevezik így őket: 
a már említett búcsújáró hely 
Csíksomlyón, a Szermászó-domb-
ja a Gyimesi-hágón vagy a csík-
szentléleki szádokfa alja, amennyit 
terebélyes lombjával beárnyékol a 
templomdombon. 

Ajánlom ezeket a legendás, 
meseszép helyeket mindazoknak, 
akiket történelmi múltunk, Ke-
lethez való kötődésünk, kultú-
ránk és nyelvünk ősisége őszintén 
érdekel. Tudom, hogy egy-egy 
ilyen barangolás után lélekben 
megerősödve, feltöltődve, gyara-
podó tudással térhetnek haza.  

Aki pedig többet szeretne meg-
tudni a kurultájról, utazzon el Kun-
szentmiklósra, Bösz tör pusztára, a 
Magyar Törzsi Találkozók színhe-
lyére, amelyeket augusztus első heté-
ben rendeznek meg, és ahol minden 
ázsiai rokon nép egy-egy csoportja 
megjelenik. A részvétel díjtalan, tu-
dakolózni a www.kurultáj.hu webol-
dalon lehet.   

Zsigmond Enikő,
Csíkszereda

Anyai dédapámtól egy több 
mint százéves könyvet örö-
költem. Megviselt állapo-

ta arról tanúskodik, hogy egykori 
tulajdonosa – közeli rokona lévén 
Gálfy Mihály székely vértanúnak 
– sokat forgathatta Kacziány Géza 
1906-ban megjelent Magyar vér-
tanúk könyve című munkáját, hi-
szen az írás részletesen ismerteti a 
Makk-féle összeesküvés három szé-
kely résztvevőjének, Gálfy Mihály-
nak, Horváth Károlynak és Török 
Jánosnak a vértanúságát. 

Az 1854. március 10-én, a ma-
rosvásárhelyi Posta-réten végrehaj-
tott halálos ítélet mártírjaira min-
den év március 15-én kegyelettel 
emlékezik meg a késői utókor. 

Az öreg könyv megsárgult lapjai 
azonban még két fehér hajú csíki szé-
kely golgotájáról is hírt adnak. Mivel 
sajnálatos módon emlékük a köztu-
datban megkopott, adósságunkat 
rójuk le, ha újraolvassuk a róluk szóló 
sorokat: „Amíg Pesten a hóhérmun-
ka lankadatlanul folyt, vidéken sem 
szüneteltek az egyenruhás bakók. 
Első helyen említhető ezek között 
»komisz Urbán, azaz Urbán Ká-
roly (eredeti nevén Karl von Urban) 
ezredes, ki Bem elől annyiszor fu-
tott ki Moldovába, Oláhországba, s 
most, midőn orosz segítséggel visz-
szajöhetett, iparkodott mesteréhez, 
Haynauhoz méltónak mutatkozni. 
Akit csak keze elért, azt elfogatta, a 
legtisztességesebb polgárok botozta-
tása napirenden volt, az önkényesen 
kiszabott büntetéseket csak pénzért 
engedte el. Dühét aztán két agg ma-
gyar hazafin, Tamás András nyug. 
őrnagy s magyar honvéd-alezrede-
sen és Sándor László kormánybiz-
toson tölté ki. A tizenhárom aradi 
tábornokhoz hasonló magas rangú 
foglya nem lévén, a legrangosabb 
kettőt, Tamás alezredest és Sándor 
Lászlót ítéltette halálra és gyilkol-
tatta meg Kolozsvárott 1849. okt. 
18-án. E kivégzésnél ő is Haynaut 
majmolta, tudniillik az egész idő 
alatt a fellegvár ormára ágyúkat hú-
zatott fel, tüzéreket állított melléjük 
égő kanóccal, mintha a város akarná 
porrá lövetni. 

Tamás András alezredes 65 
éves, erőteljes aggastyán volt, 
ki Madéfalván, Csík megyében 
született. Egész életében katona, 

mint őrnagy ment nyugalomba. 
A haza veszedelmére ismét felköté 
kardját, mert a székelyek vezére, 
a hős Gál Sándor ezredes maga 
kereste föl Tamást, felkérendő, 
hogy lépjen a hon védői sorába. 
Az agg katona Csíkszeredában 
elvállalta a térparancsnokságot, 
s a nemzetőrséget kezdette szer-
vezni és betanítani. Bem őt 1849. 
márc. 7-én alezredessé nevezte ki 
hasznos szolgálatai folytán. Sep-
siszentgyörgynél harcolt aztán 
lándzsásaival a túlnyomó fegyve-
res erő ellen, a fegyverletétel után 
hazájába tért vissza. Itt azonban 
Csíkszépvíz faluban felismerték, 
midőn egy boltban bevásárolt, 
s Gergely István falusi bíró el-
fogatta, s az osztrákoknak átad-
ta, kik aztán a szintén elfogott 
csíktaplocai Sándor Lászlóval, a 
madéfalvi Székely Zsigmond volt 
királybíróval és Csutak Ignáccal 
együtt Kolozsvárra vitték, hol 
Urbán garázdálkodott akkor.”

„Csíktaplocán, régi udvarhá-
zában fogták el Sándor Lászlót, s 
hajadonfővel gyalog hurcolták Ko-
lozsvárra. Cipője leszakadt lábairól, 
s jóformán mezítláb tette meg az 
utat Kolozsvárig, hol Urbán sietett 
meggyilkoltatásukkal. A városból 
kihurcolván őket, a szamosfalvi or-
szágúttól körülbelül 200 lépésnyire 
állították fel a bitófát, melyre okt. 
18-án két galambősz aggastyánt 
húztak föl. Nagy hősiesség is volt ez, 
igazi osztrák hadi vitézség. A vérta-
núk halála helyét az 1896-i millenni-
umi évben látta el a honfiúi kegyelet 
hatalmas obeliszkkel, holttestük 
nem volt megtalálható. Az obeliszk 
felavatása nagy fénnyel történt meg, 
az ezrekre menő közönség egy részét 
317 úri fogat és 27 szekér szállítá ki 
a színhelyre, s a felkarját 1848-ben 
elvesztett gr. Eszterházy Kálmán 
honvédegyleti elnök, Szász Gerő 
esperes volt honvéd, Deáky Albert 
múzeumigazgató, E. Kovács Gyula 
színész, Szabó Gyula polgármester, 
Capper Sámuel angol bíró, béke-
kongresszusi elnök, Megyeri Dezső, 
a Nemzeti Színház igazgatója és má-
sok tartottak beszédeket és szaval-
tak. Kolozsvár méltóan ünnepelte 
meg két vértanúja emlékét.”

Wohlfart Zoltán, 
Csíkszereda



Az európai uniós tagországok 
pénzügyminiszterei jóváhagy-
ták a Magyarországot megillető 
kohéziós források részleges fel-
függesztését a következő évre, 
de egyben úgy döntöttek, hogy 
amennyiben Magyarország 
megteszi a szükséges kiigazító 
lépéseket, az intézkedést már 
idén júniusban hatályon kívül 
helyezik. Az Európai Bizottság 
javaslatára a kohéziós forrá-
sokból az éves keret 29 száza-
lékának megfelelő 495 millió 
eurót fagyasztanak be 2013. ja-
nuár 1-jétől, de ez csak abban 
az esetben lép érvénybe, ha 
Magyarország nem tesz haté-
kony lépéseket a költségvetési 
hiány tartósan három százalék 
alá szorítása érdekében.     

MTI

Olli Rehn, az Európai Bi-
zottság pénzügyi felelőse 
a találkozó után megerő-

sítette, hogy a döntéssel ösztö-
nözni kívánták Magyarországot 
a deficitcélok teljesítésére. Ez volt 
az első alkalom, hogy története 
során az EU túlzottdeficit-eljá-
rás keretében kohéziós források 
befagyasztásáról döntött, még ha 
csupán a jövőre nézve és feltéte-
lesen is. A büntető intézkedést 
már az idén június 22-én tartandó 
uniós pénzügyminiszteri ülésen 
hatályon kívül helyezik, ha Ma-
gyarország addig meghozza az el-
várt kiigazító lépéseket. Korábbi 
tervezetek szerint a miniszterek 
szeptemberben tértek volna vissza 
Magyarország ügyére. 

Matolcsy György értékelése 
szerint az ülésen elismerték azo-
kat az eredményeket, amelyeket 
Magyarország az államadósság 
csökkentésében, a szigorú költ-
ségvetési politikában, az EU-átlag 
fölötti gazdasági növekedésben 
és a bővülő foglalkoztatásban el-
ért. A nemzetgazdasági minisz-
ter szerint áprilisban beadandó 
konvergenciaprogramjában Ma-
gyarország bizonyítani fogja az 
elkötelezettségét az iránt, hogy a 
hiányt az előírt uniós küszöb alatt 
tartja idén és jövőre is. Egy kér-
désre válaszolva a magyar minisz-

ter azt is elmondta: a kormány 
készen áll arra, hogy megkezdőd-
jenek a tárgyalások a Nemzetközi 
Valutaalappal (IMF) és az Euró-
pai Bizottsággal. Úgy vélte, ami 
most történt, az „lépés a helyes 
irányba”.

A brüsszeli értekezleten szü-
letett döntést vélhetően befo-
lyásolta, hogy az euróövezeti 
pénzügyminiszterek a kirívóan 
rossz deficitadatokat felmutató 
Spanyolországgal szemben jelen-
tős megértést mutattak: nem a 
büntetés mellett foglaltak állást, 
hanem több lehetőséget hagytak 
Madridnak a kiigazításra. Ennek 
nyomán tegnap több uniós ország 
arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy Magyarországgal szemben 
is méltányosabban kell eljárni.

Maria Fekter osztrák pénzügy-
miniszter az ülés előtt újságírók-
nak nyilatkozva úgy vélekedett, 
hogy kétlépcsős megközelítés len-
ne helyes Magyarország esetében, 
tehát büntető intézkedésről csak 
akkor kellene dönteni, ha a ma-
gyarok júniusig nem teszik meg 
időben a szükséges lépéseket.

Magyar elemzők is úgy vélték, 
hogy az euróövezeti pénzügymi-
niszterek Spanyolországnak tett, 
előző napi gesztusa is segítette a 
Magyarországgal szembeni eny-
hébb döntést. Suppan Gergely, 
a TakarékBank vezető elemzője 
meglepőnek nevezte, hogy az 
uniós pénzügyminiszterek enyhí-
tettek a kohéziós pénzek kapcsán 
Magyarországgal szemben eddig 
vallott kemény álláspontjukon. 
Közölte, vélhetően a háttérben 
zajló folyamatok, és a spanyol de-
ficitcél ügyében hozott megértő 
döntés is segítette az eddigi kemé-
nyebb fellépés megváltozását.

Németh Dávid, az ING elem-
zője azonban éppen a Spanyol-
országgal szembeni enyhébb 
megítélés fényében tartotta túl 
szigorúnak a Magyarországgal 
szembeni döntést. A szakértő 
szerint a döntés „nem tűnik tel-
jes mértékben jogosnak”, „nem 
lehet mondani, hogy ne töre-
kedne a kormány arra, hogy lent 
tartsa a hiányt”, míg az uniós 
miniszterek más országokkal 
szemben elnézőbbnek tűnnek.

Gazdaság

10. oldal |  2012. március 14., szerda

MEgúsztA MAgyArország?
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 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
Az országos 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
Felülvigyázó osztály

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

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
március 27-én 12 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok 
utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós SILPLANT 
Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós – Gyilkostó 
10/A szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószám 
533127) tulajdonát képező következő ingatlanokat:

5000 m2 telek Gyilkostó külterületén (Báránypataka), 
telekkönyvi szám 51983, kataszteri szám 620/2 260 000 lej

5000 m2 telek Gyilkostó külterületén (Báránypataka), 
telekkönyvi szám 51673, kataszteri szám 620/1 260 000 lej

ÖsszEsEN 520 000 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák 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 ingóságokra, hogy arról az árve-
rést 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.

> Holnap kezdődik a Transelectrica 
részvényeinek jegyzése. Még a héten pi-
acra kerül az állami tulajdonban lévő 
Transelectrica (TEL) áramszállító vállalat 
újabb 15 százaléka, a kormány ugyanis teg-
napi ülésén 14,9 lejben határozta meg a jegy-
zési ár alsó, illetve 19,2 lejben a felső szintjét. 
Ezen az árfolyamon a kormány 37,5 és 48,3 
millió euró közötti bevételre számíthat. A 
TEL kapitalizációja a jelenlegi 17,06 lejes 
tőzsdei árfolyamon 287 millió euró. A már-
cius 14–27.  között zajló másodlagos rész-
vénykibocsátást (SPO) a Banca Comercială 
Română (BCR), az Intercapital Invest és a 
Swiss Capital bonyolítja, az eladásra kínált 

valamivel több mint 2,5 milliárd részvény 90 
százalékát az intézményi befektetők jegyez-
hetik, 10 százalékon a kisbefektetők osztoz-
hatnak. Az SPO akkor lesz sikeres, ha a kor-
mány a részvényekért a jelenlegi tőzsdei árfo-
lyamnál legalább 10-15 százalékkal keveseb-
bet kér – mondták korábban piaci szereplők. 
A hétfői kereskedési napot a TEL 17,06 lejes 
áron zárta, 1,1 százalékkal alacsonyabb szin-
ten, mint pénteken. Ezen az árfolyamon a 15 
százalékos részvénycsomag közel 43 millió 
eurót ér. A 15 százalékos diszkontot, azaz 
14,5 lejes részvényenkénti jegyzési árfolyam-
mal számolva a kincstár bevétele legfeljebb 
36,85 millió euró lenne.

Első látásra a TEL részvényei alulérté-
keltnek tűnhetnek  más energetikai vállalat 
papírjaihoz képest, hiszen a román cég ár-
folyam/nyereség rátája (P/E) 13,8. A TEL 
sajáttőke-arányos nyereségmutatója (ROE) 
azonban 2006 és 2011 között rendkívüli 
volatilitást mutatott, az ez idő alatt elért átlag 
alig 3,7 százalék, miközben a hasonló tevé-
kenységű cégeknél ez a mutató 12 százalék 
körüli – mondta a Mediafax hírügynökség-
nek Radu Hanga, a BT Asset Management 
vezetője. A vállalat nyeresége is hektikusan 
változott az elmúlt évek során, míg 2008-
ban a TEL 42 millió lejes (egy euró 4,35 lej) 
nyereséget termelt, egy évvel később a profit 

6 millió lejre csökkent. Ezt követően 2010-
ben az áramszállítás 9,5 milliót, tavaly pedig 
már 90 millió lejes hasznot hozott. 

Óvatosságra int ugyanakkor a vállalat 
valutában felhalmozott adósságállománya 
is, figyelmeztet a Moody’s, aki a napokban 
helyezte kilátásba a vállalat drasztikus lemi-
nősítését a tartozások és a hatóságilag ala-
csonyan tartott áramszállítási díjak miatt. A 
Transelectricát 2006-ban listázták a bukares-
ti tőzsdén, a vállalat 73,68 százaléka a román 
állam tulajdonában van, 13,49 százalékos 
részvénycsomagot a Fondul Proprietatea 
(kárpótlási alap), 12,81 százalékot pedig kis-
befektetők birtokolnak.hí
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Matolcsy: Magyarország elkötelezett a hiánycsökkentés mellett fotó: hirado.hu

hargitanépe



> Csökkent a nettó átlagbér. A janu
ári nettó átlagbér 1467 lej volt, 137 lejjel 
(–8,5%) kevesebb, mint egy hónappal ko
rábban. A legnagyobb fizetés a pénzügyi 
közvetítés terén jelentkezett (3577 lej), a 
legkisebb a szállodaiparban és vendéglők
ben dolgozóknál (852 lej). A nettó átlagke
reset csökkenése a következő ágazatokban 
volt jelentős: 24,3 százalékos visszaesés a 
számítógép, elektronikai és optikai cik
kek gyártásánál, 20–23 százalék közötti 
a gyógyszeriparban, a távközlésben, a ki
adóknál, 17–19 százalék közötti az elektro
nikai felszereléseknél, szállítóeszközöknél, 
nyomdaiparban, papírgyártásban, pénz

ügyi közvetítőknél (kivétel a nyugdíjala
pok), kőolajfeldolgozásban, 15–17 száza
lék közötti az erdészetben, fakitermelésben, 
informatikai szolgáltatások területén, rak
tározásnál, vegyiparban, villanyáram, víz, 
gáz, melegvíz, hőenergiaszolgáltatóknál. 
Legjelentősebb növekedés a fafeldolgozás
ban volt: 10,1 százalékos. Az állami költ
ségvetésből fizetett alkalmazottak nettó 
bére is csökkent decemberhez viszonyítva, 
a tanügyben (–2,6%) – a vakáció miatt –, 
az egészségügyben és szociális gondozóknál 
(–1,7%). A közigazgatásban dolgozók ese
tében decemberben enyhén (0,2%) nőttek 
a fizetések az előző évi különböző juttatá

sok, vakációs pénzek kifizetésének köszön
hetően. Tavaly januárhoz viszonyítva a net
tó átlagkereset 3 százalékkal nőtt.

> Tőkét emelt a romániai leánybank-
jában az OTP. Az OTP Bank 140 millió 
lejjel megemelte romániai leánybankja 
jegyzett tőkéjét, a tőkeemelést a román cég
bíróság bejegyezte. Az OTP Bank Románia 
közgyűlése 2012. február 29én döntött a 
tőkeemelésről. Ezzel a bank jegyzett tőkéje 
542,9 millió lejről 682,9 millió lejre emel
kedett. Hétfőn a montenegrói leánybank 
12 millió eurós tőkeemelését jelentette be 
az OTP.
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Tavaly a megyében alig 460-aT adTak áT

Drasztikusan csökkent 
az új lakások száma
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 hirdetés

a Pénzügyminisztérium,
aZ ORSZágOS 

adÓÜgynÖkSég,
a Hargita megyei  

közpénzügyi vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

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

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko
zó, újraközölt 2003/92es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. március 
30án 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. sz. alatt 
árverés útján eladja az adós HARBOURAGE Kft. (fiská
lis lakhelye: Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 47/15. 
szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószám 21075952) 
tulajdonát képező következő ingóságokat:

CHAMBON PARIS fúrógép 13 050 lej

WEINING A6, 4 fejes gyalugép, gyártási év 1975 27 000 lej

SANDYA 3 csiszológép, gyártási év 2003 27 975 lej

ECO HOUFEK csiszológép, gyártási év 2005 20 250 lej

TORNADO INDUSTRY marógép, gyártási év 2005 38 925 lej

Összesen: 127 200 lej.

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

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla
tot, valamint a kikiáltási ár 10%át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé
lyesen jelen kell lenni. 

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

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve
rést 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 2003/92es kormányrendelet 
172–173as szakaszainak előírásaival.

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. március 13-án 
kifüggesztették.

Az erőteljesnek ígérkező gaz-
dasági fellendülés magával 
hozta a 2000-es évek köze-
pétől az építkezések lázát is, 
virágkorukat élték az ingat-
lanfejlesztők. Országszerte la-
kónegyedek, üzletközpontok, 
irodaházak épültek. Így példá-
ul 2008-ban országos viszony-
latban kétszer annyi lakást 
adtak használatba, mint 2005-
ben. De akkor bekövetkezett a 
megtorpanás, nem volt ritka, 
hogy építkezések maradtak 
félbe, neves ingatlanfejlesztők 
váltak fizetésképtelenné vagy 
mentek csődbe. Jelenleg is az 
ország jó néhány városában 
árveréseket hirdettek meg üz-
letházak eladására vagy befe-
jezetlen tömbházakra.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A 2005ös esztendőben 
országos viszonylatban 
32 868 új lakást adtak 

használatba, azt követően évről 
évre nőtt az újonnan épült laká
sok száma. Ilyenképpen 2008
ban a hivatalos statisztikában 
már 64 414, abban az esztendő
ben befejezett lakás szerepelt. 
Ez volt a rekordév, ugyanis a 
következő esztendőben, azaz 
2009ben megmutatkoztak a 
hanyatlás jelei, amikor is 61 101 
lakást sikerült használatba adni. 
Az igazi mélyrepülést 2010 je

lentette, amikor 48 812 új lakás 
épült fel, a tavaly pedig már csak 
44 456. Ugyanakkor 2011ben 
országos viszonylatban 6,6 szá
zalékkal kevesebb építkezési 
engedélyt bocsátottak ki, mint 
a megelőző esztendőben. A 
visszaesés velejárója volt az is, 
hogy az ország nem egy hely
ségében félbemaradtak az épít
kezések, többek között annak 
okán, hogy fizetésképtelenné 
váltak az ingatlanfejlesztők, s a 
majdani tulajdonosok is nehéz 
helyzetbe kerültek, mert ugyan 
befizették az előleget, de nem 
vehették birtokukba a várva várt 
lakást. Olyan esetekről is tudni, 
hogy immár háromnégy éve 
vár a lakáskulcsra a haszonélve
ző. Ahogy mondani szokták, se 
pénz, se posztó...

Mindezt megérezte az ingat
lanpiac, azon belül pedig a la
káspiac is: azok árai rohamosan 
csökkenni kezdtek, s az ország
ban vannak olyan helységek, 

ahol az elmúlt négy esztendő 
során azok akár 40 százalékkal 
zsugorodtak. Piaci elemzők 
szerint e tekintetben az idén 
sem várható kedvező fordu
lat, becsléseik szerint országos 
szinten a lakások árainak átla
gosan ötszázalékos csökkenésé
re lehet számítani. Idetartozik 
az is, hogy a lakásépítkezések 
tekintetében megvolt a maga 
szerepe a lej/euró árfolyam ala
kulásának, a vásárlóerő csök
kenésének, valamint a banki 
hitelfolyósítási feltételek meg
szigorításának is. Ugyanakkor a 
kormány által felfuttatott Első 
Lakás program sem váltotta be 
a lakásépítkezések tekintetében 
hozzáfűzött reményeket, lévén, 
hogy az annak keretében lebo
nyolított ügyletek jobbára la
kásvásárlásra korlátozódtak. Így 
például a szóban forgó program 
keretében a tavaly országos vi
szonylatban alig három lakóház 
épült, saját rezsiben.

megyénket sem kerülte el a visszaesés

Az országos szinten megmutatkozó, illetve bekövetkezett tenden
cia megyénket sem kerülte el. Nézzük a számadatokat: 2005ben 
az év folyamán befejezett új lakások száma még csak 337 volt, az 
2008ban 644re emelkedett, majd 2009ben 761re. Ezek szerint 
tehát Hargita megyében 2008ban nem következett be megtorpa
nás, sem pedig 2009ben, de azt követően igen, és nem is akármi
lyen mérvű: 2010ben már csak 518 új lakás átadására futotta az 
erőből, azaz 32 százalékkal kevesebbre. Arányait tekintve ez na
gyobb, mint az országos szintű, amely 20 százalékos volt. A tavaly 
átadott új lakások száma az ideiglenes adatok szerint még a 460at 
sem érte el. Ugyanakkor 2011ben mintegy 9 százalékkal kevesebb 
építkezési engedélyt bocsátottak ki, mint a megelőző esztendő
ben. Ez az arányszám is kedvezőtlenebb, mint az országos szintű. 
A dolgok ilyenszerű alakulásával párhuzamosan megmutatkozott 
egy másik jelenség is: míg 2005ben az újonnan átadott lakásoknak 
51 százaléka épült vidéken, jelenleg ez az arány 57 százalék körül 
van. Továbbá erőteljes mértékben csökkent a négy és az annál na
gyobb szobaszámú új lakások részaránya, s ezzel egyidejűleg nőtt 
az egy és a kétszobás új lakásoké. 2006ban ez utóbbiak részaránya 
még csak 23 százalék volt, jelenleg viszont meghaladja a 40 százalé
kot. Ugyanakkor az öt és annál több szobás lakások részaránya 35 
százalékról 23 százalékra csökkent. Ebből a tényállásból arra lehet 
következtetni, hogy az építtetők megfontoltabban, körültekintőb
ben döntenek majdani lakásukról, egyrészt annak okán, hogy szű
kösebbé váltak a pénzügyi források is, másrészt pedig annak okán, 
hogy az utóbbi évek során egyre nagyobb költségterhet jelent a 
lakásfenntartás.



Hét fordulóval a román férfi-kézi-
labdabajnokság vége előtt csoda 
kéne történjen, hogy a Szé kely-
udvarhelyi KC gárdája feljusson 
a dobogóra, és ezzel teljesítse az 
idény előtt kitűzött célokat. Eh-
hez kellene a riválisok bukása is.

Hárompontnyi távolságba 
került a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapa-

ta a dobogótól, vagyis a bajnokság 
előtt kitűzött céltól, miután a hét-
végén vereséget szenvedett a Bákó 
otthonában. A hátralevő hét for-
duló alatt matematikailag még be-
hozható ez a különbség, de ahhoz 
extra teljesítményre lesz szükség, 
illetve ahhoz, hogy a rivális gárdák 
is elbukjanak sorsdöntő mérkőzé-
seket. Az SZKC a soron következő 
hat mérkőzésén a Temesvárral, a 
Konstancával, Szatmárral, Ploieşti-
tel, a Panduriival, a Kolozsvárral és 
zárásként Tordával mérkőzik meg. A 
harmadik helyre pályázó gárdáknak 

– Suceava, Caraş-Severin és Târgu 
Jiu – hasonló a programjuk. Sőt a 
Suceava és Caraş-Severin a soron kö-
vetkező mérkőzésein szintén találko-
zik a Panduriival, a Konstancával, a 
Ploieşti-tel és Szatmárnémetivel.

Vlad Caba, az SZKC trénere 
viszont már mondhatni a negye-
dik helyre számít. A klub hivatalos 
oldalán adott nyilatkozatában kije-

lentette: „Lehet, hogy hiába nyer-
nénk meg az összes meccset, mert az 
ellenlába sok, akikkel harcolunk, az 
első három helyért is többet kellene 
hibázzanak. Ennek ellenére nem ad-
hatjuk fel a harcot a bajnokságban, 
meg kell védenünk a klub színeit, il-
letve az eddigi eredményeket. Lehet, 
hogy a negyedik helyet kell megcé-
lozzuk.”

A feladat már a hétvégén adott: 
az SZKC-nak győznie kell Temes-
vár ellen, hogy megfelelő hangulat-
ban készülhessen a bajnoki címvédő 
Konstanca elleni összecsapásra.

 1. Konstanca 19 19 0 0 687–484 38
 2. Bákó 19 15 0 4 592–486 30
 3. Suceava 19 11 2 6 552–536 24
 4. Caraş-Severin 18 11 1 6 476–470 23
 5. SZKC 19 9 3 7 589–557 21
 6. Pandurii 19 10 2 7 558–555 21
 7. Dinamo 19 9 2 8 523–530 20
 8. Temesvár 19 9 0 10 485–464 18
 9. Torda 19 8 2 9 524–534 18
10. Kv-i U 19 6 2 11 512–553 14
11. Szatmár 19 5 2 12 498–564 12
12. Buk-i CSM 18 5 1 12 462–501 11
13. Ploieşti 19 4 3 12 450–524 11
14. Steaua 19 0 2 17 477–627 2

Sport
Hét forduló van még Hátra

Csoda kellene a dobogóhoz
Fogyóban az őszi előny

hirdeTéS

12. oldal | 2012. március 14., szerdahargitanépe

Hétvégén kötelező lesz a győzelem az SZKC számára Fotó: Balázs attila / archív

Nyerjen belépőt!

Játékunkkal négy belépőt nyerhet a Székelyudvarhelyi KC férfi-
kézilabdacsapatának soron következő hazai mérkőzésére, amelyet 
március 17-én (pénteken) 18 órától rendeznek. 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 cím-

re várjuk csütörtök délután 15 óráig. A nyertesek neveit pén-
teki lapszámunkban fogjuk közölni, akik majd a belépőket a 
székelyudvarhelyi sportcsarnok jegypénztáránál vehetik át sze-
mélyi igazolványuk felmutatásával.

Közelebb került a Rapid, a 
Steaua és a Vaslui a két éllo-
vashoz – Dinamo és CFR 

– a román első osztályú labdarú-
gó-bajnokság 20. fordulója után. A 
Dinamo és a CFR nem várt botlását 
a három, bajnoki babérokra pályázó 
gárda kihasználta, miután sikerült a 
három pontot összegyűjteniük. A 
kiesés elkerülése ellen küzdő Vá-
sárhely egy ponttal gazdagodott. 
A tavaszi idényben továbbra is 
veretlen a Sportul, amely ezúttal a 
Brassót győzte le, és elkerüle a ki-
eső zónát.

A Liga I., 20. fordulójának 
eredményei: Vaslui – Chiajna 4–0, 
Medgyes – Kolozsvári CFR 1–1, 
Galac – Ceahlăul 0–0, Pandurii 
– Dinamo 2–2, Sportul – Brassó 
2–1, Vásárhely – Petrolul 0–0, 
Kolozsvári U – Steaua 0–1, Astra 
– Mioveni 3–1.

 1. Dinamo 20 13 5 2 36–12 44
 2. CFr 20 13 4 3 39–15 43
 3. Rapid 20 12 5 3 33–18 41
 4. Steaua 20 11 5 4 26–14 38

 5. Vaslui 20 11 3 6 34–18 36
 6. Oţelul 20 9 5 6 17–15 32
 7. Pandurii 20 8 7 5 32–22 31
 8. Kv-i U 20 7 8 5 25–20 29
 9. Astra 20 7 7 6 20–19 28
10. Brassó 20 6 5 9 21–20 23
11. Ceahlăul 20 5 8 7 17–25 23
12. Medgyes 20 6 4 10 27–34 22
13. Szeben 20 5 6 9 13–22 21
14. Sportul 20 4 8 8 21–33 20
15. Petrolul 20 4 6 10 16–25 18
16. Vásárhely 20 3 8 9 17–26 17
17. Chiajna 20 3 5 12 13–36 14
18. Mioveni 20 2 3 15 13–46 9

Bajnokok ligája
Ma két mérkőzést rendez-

nek a labdarúgó Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőiben, amellyel egy-
ben lezárul a kiesési szakasz ezen 
része. A Chelsea kétgólos hátrányt 
kell ledolgozzon a Napoli ellen, 
míg a Real Madrid és a CSZKA 
Moszkva 1–1-gyel vág neki a 
madridi találkozónak. A mai mű-
sor: Chelsea – Napoli (21.45, az 
első mérkőzésen: 1–3, TVR1), 
Real Madrid – CSZKA Moszkva 
(21.45, 1–1, Dolce Sport).

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

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

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

A 10. forduló kérdései

1. Hány aranyérmet nyert a 
Szovjetunió Moszkvában, 1980-
ban?

2. Ki volt a magyar fogadalom-
tevő a müncheni olimpia előtt?

3. Melyik sportágban lett 
olimpiai bajnok Barta István?

4. Hány ország indult a berlini 
olimpián?

5. Hol van a Romeo Neri sta-
dion?

Sporttörténeti vetélkedő

Sporttörténeti vetélkedő, 10. forduló 2012. március 14.

A megfejtéseket 2012. március 21-ig kell beküldeni a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igaz-
gatóság – Csíkszereda, Hősök utca 7. szám, postai irányítószám 530132 – címére.

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

Az extrém sízőké volt a Madarasi-Hargita
A snowboardé volt a főszerep 
március 7–11. között a Madarasi-
Hargitán, ahol snowboard-tábort, 
látványos free style bemutatókat 
és slope style versenyt rendeztek 
a Ridemore SK szervezésében.

Nemcsak Románia, hanem 
Magyarország, Csehország 
és Lengyelország snow-

boardosai és extrém sízői is képvi-
selve voltak a hétvégén a Madarasi-
Hargitán tartott síversenyen, amely 
egyben a Slope Style Snow On Fire 
országos bajnokság második for-
dulója is volt. A különböző kategó-

riákban összesen 56 résztvevő ver-
senyzett, s a szervezők nagy megle-
petésére igencsak sok gyerek indult: 
26-an jelentkeztek, ezzel ösztönözve 
a továbbiakban arra a szervezőket, 
hogy a versenyt a jövőben is bőví-
teni kell, teret és lehetőséget adva a 
fiatal tehetségeknek is. Kinda Géza, 
az esemény szervezője lapunknak 
elmondta: „Sajnos a bolgár verseny-
zők nem tudtak eljönni a versenyre, 
mert nekik ekkor volt az országos 
bajnokság. Ennek ellenére remek és 
jó hangulatú versenyek voltak.”

Eredmények. Snowboard: 
gye rek, fiúk: 1. Paşcu Tudor, 2. 

Spagli Mateo, 3. Hiko Vakub, 4. 
Freindametz Santiago, 5. Mihnea 
Groseanu, 6. Radu Stolz, 7. Iszlay 
Mátyás, 8. Reisz Zoltán, 9. Mihály 
Ervin, 10. Oltean István, 11. Savescu 
Leonard; lányok: 1. Ruxandra 
Brad; Sí: gyerek, fiúk: 1. Septimiu 
Lupean, 2. Alex Lupean; lányok: 
1. Tara Freindametz; Snowboard: 
haladó, fiúk: 1. Almási Péter, 2. 
Ungureanu Ionuţ Daniel, 3. Újvári 
Rudolf, 4. Sógor Zsolt, 5. Sarány 
Zsolt, 6. Nagy Zoltán, 7. Iszlay Ger-
gő; Sí: haladó, fiúk: 1. Szász Ádám, 
2. Pap Koppány, 3. Horváth Má-
tyás, 4. Sárig Endre; Snowboard 
és sí, felnőttek: lányok: 1. Sonia 
Dragan, 2. Erica Pintea, 3. Sania 
Nicolau, 4. Mihalache Marika; 
Snowboard, felnőttek: férfiak: 1. 
Roman Dlauhy, 2. Wolak Tomasz, 
3. Dan Paulicek, 4. Kinda Géza, 5. 
Teodorescu Daniel, 6. Kis Benedek, 
7. Balogh Ádám, 8. Adolf Bobo, 9. 
Pajer Miklós, 10. Rusia Bartozs, 11. 
Cristea Tudor, 12. Takács Balázs;  
Sí, felnőttek: férfiak: 1. Vértes Janó, 
2. Kovács Ákos, 3. Dan Marcu, 4. 
Ghiţă Avram, 5. Ştefan Mirescu, 6. 
Gavril Ioan, 7. Pünkösdi Gellért, 8. 
Vajna Hunor.Látványos mutatványokkal bűvölték el a versenyzők a nézőket Fotó: Balázs attila



lakás

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

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá
ban, a Gyermek sétányon. Irányár: 
53 000 lej. CSERE is érdekel autóra, 
teherkocsira különbözetfizetéssel. Ér
deklődni lehet a 0748–798180as tele
fonszámon. (21481)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás 
Csík szeredában, a Gyermek sétányon. 
Ára: 17 000 euró. Telefon: 0743–
860520. (21489)

KIADÓ Csíkszeredában, a Hargi
ta utcában földszinti, 2 szobás lakás 
üzlethelyiségnek átalakítva, irodának 
is megfelel. Érdeklődni lehet a 0744–
763503as telefonszámon.

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

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

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

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

ELADÓ Csíkszeredában 2 szobás 
lakás a Temesvári sgt. 40. szám alatt. 
Telefon: 0749–059531. (21458)

ELADÓ tömbházlakás Csíkszere
dában, a Márton Áron u. 1/A/15. szám 
alatt, a volt Femina fölött, a IV. emele
ten. Telefon: 0740–216671. (21441)

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

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

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

jármű
ELADÓK személygépkocsik. Bő

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

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

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

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

ELADÓ: U 620es traktor kitűnő ál
lapotban – 15 500 lej; Leyland 70 LE – 
15 500 lej; Renault 35 LE – 12 500 lej, 
Massey Ferguson 45 LE – 13 000 lej. 
Telefon: 0752–135883.

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

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

vegyes
ELADÓ vécépapír és kéztörlő gyár

tó gépsor, teljes körű információkkal a 
gyártással és az eladással kapcsolatban. 
Ára: 2800 euró. Telefon: 0723–365866.

ELADÓ új Deutz Fahre 70 LE trak
tor – 14 500 euró; 1996os évjáratú 
New Holland, 70 LE traktor homlok
rakodóval, 4000 munkaórával. Be
számítok bükk tűzifát. Telefon: 0722–
342429, 0758–898989. (21430)

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

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

ELADÓ házilag gyártott faipari ma
rógép, körfűrész, 600as gyalutengely, 
szalagfűrész, posztó (filc), bontásból 
ajtókablakok. Telefon: 0722–477601.

Régi csűröket és régi kerítésdesz
kát vásárolnék. Telefon: 0763–666774, 
0267–346013.

szolgáltatás
Tisztelt állattartó gazdák! Csíksze

redában, a Taploca út 44. szám alatt 
megnyitottuk állattápot forgalmazó 
üzletünket, ahol vásárolható: tyúktáp 
(tojótáp), csirketáp, nyúltáp, kutya, 
macskatáp, tejporok stb. (21482)

köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik drága halottunk,

MÁRKOS ZOLTÁN

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek. Külön 
köszönet a jó barátoknak, szomszé
doknak, akik nagyon sok segítsé
get nyújtottak, a nehéz napokban 
mellettünk álltak és fájdalmunkban 
osztoztak. A gyászoló család – 
Csíksomlyó. (21485)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2012. 
január 31re,

özv. ERŐS PÉTERNÉ
Keresztesné

szül. György Julianna

halálának 6. hetén. A megemlé
kező szentmise 2012. március 
16án, pénteken 17 órakor lesz a 
csíkszentmiklósi templomban. Em
léke legyen áldott, nyugalma csen
des! Gyászoló szerettei. (21488)

Fájó szívvel emlékezünk 2012. 
január 29re,

özv. MERKA MIKLÓS

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az 
engesztelő szentmise 2012. március 
15én, csütörtökön 18 órakor lesz a 
csíktaplocai templomban. Legyen 
Istentől áldott, csendes pihenése! 
Családja. (21486)

Ó’ mondd, ott lent mindennek vége,
vagy csak fáradtság pihenése,
s annyi, mint az este szó?
Csend van; a sír nem válaszol. Süket.
S a holt alussza csendes álmait.

Kegyelettel, örök hiányát érezve, 
fájdalommal emlékezünk 2011. már
cius 15re,

BÁLINT ATTILA

halálának első évfordulóján.

Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélküled.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
szívünkben őrizzük csendes elmúlásod.

Emléked örökké élni fog, mert akik 
szerettek, nem felejtenek. Gyászo
ló szeretteid – Csíkszentdomokos. 
(21438)

elhalálozás

Hirdetések

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

Szívünk mély fájdalmával, 
de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
a drága jó feleség, édesanya, 
nagymama, rokon, 
szomszéd és jó ba-
rát,

TÓTH GÉZÁNÉ
Csóthi Rozália

életének 78., házasságának 59. 
évében 2012. március 12-én 
8.30-kor hosszú betegség után 
hirtelen elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait ma 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
csíksomlyói Szent Péter-temető 
ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Emlékét szívünkben örökre meg-
őrizzük. Jelen értesítést gyászje-
lentőnek is szántuk. Nyugodjon 
békében! A gyászoló család.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

A csíkszeredai ARANYOS KÖZBIRTOKOSSÁG elnöke
tisztelettel meghívja a közbirtokosság tagjait 

a 2012. március 24én, szombaton 12 órakor tartandó közgyűlésre.
Helyszín: Szakszervezetek Művelődési Háza, Stúdióterem.
Napirendi pontok:

– a vezetőtanács 2011es évi beszámolója;
– ellenőrző bizottság jelentése 2011;
– költségvetés megvalósítása 2011;
– költségvetési tervezet 2012re;
– szervezeti szabályzat módosítása;
– egyeztetőtanács határozatának jóváhagyása;
– különfélék.

A csíkszenttamási TERKŐ KÖZBIRTOKOSSÁG vezetőtanácsa 
2011es évi beszámoló gyűlésre hívja tagságát 

2012. március 18án, vasárnap du. 14 órára 
a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:
– 2011es évi beszámoló;
– 2012es évi költségvetés jóváhagyása;
– 2012es évi legeltetés megszervezése;
– különfélék.

hargitanépe

Hibaigazítás: Tegnapi lapszámunkban hiányosan jelent meg az 
alábbi hirdetés szövege. Az érintettek szíves elnézését kérjük!

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;
– a vezetőtanács megválasztása;
– az ellenőrző bizottság megválasztása;
– különfélék (részesedés kifizetése).

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



14. oldal |  2012. március 14., szerdahargitanépe Sport
hirdetések

Kihasználta a hazai pálya 
adta lehetőséget a Mis-
kolci Jegesmedvék és a Fe-

rencváros csapata is, így a magyar 
bajnokság második elődöntőjének 
utolsó mérkőzésén dől el, ki lesz a 
címvédő ellenfele a fináléban. A 
Sapa Fehérvár AV19 már az elmúlt 
hétvégén biztosította helyét a ma-
gyar bajnoki döntőben.

Hétfőn este Pesterzsébeten a 
miskolciak ugyan megszerezték a 
vezetést, de fordítani tudott a Fe-
rencváros, amely zsinórban négy 
gólt lőtt Budai kapujába. Az utol-
só harmadban mindkét csapat két-
két gólt ütött, noha a Jegesmedvék 
kétszer is kapuslehozatallal próbál-
koztak, ennek ellenére nem sike-
rült Racko hálójába juttatniuk az 
előnyök során a korongot.

Magyar bajnoki elődöntő, 4. 
mérkőzés: Ferencváros – Miskolci 
Jegesmedvék 6–3 (2–1, 2–0, 2–2) 
/Berta (9.), Schellin (18., 60., 45.), 
Rosztocsil (37.), Kiss G. (40.), illet-
ve Dubek (5., 56.), Bonar (43.)/. Az 
egyik fél harmadik sikeréig zajló pár-
harc állása: 2–2. Az utolsó mérkőzést 
ma 19.30-tól Miskolcon játsszák.

Ifjúsági döntő
Miután hétfőn megnyerte a 

román korosztályos bajnoki dön-
tőt az ISK–HSC Csíkszereda 
ifjúsági (U18) csapata, a csíkiak 
mától már a magyar aranyéremért 
lépnek pályára Székesfehérváron. 
Az ISK–HSC és a Sapa Fehérvár 
AV19 a finálét egyik fél harmadik 
sikeréig játssza, az első mérkőzésre 
ma 20, a másodikra pénteken 20, 
a harmadikra pedig szombaton 
14.50-től kerül sor. Amennyiben 
szükséges, akkor vasárnap 19.30-
tól újra megmérkőznek a felek, az 
ötödik mérkőzésnek még nincs 
leszögezett időpontja.

Magyar portyán van az ISK–
HSC U14-es csapata is, mely a 
magyar kölyökbajnokság ráját-
szásában érdekelt. A csíkiak ma és 
pénteken 17.30-tól a Sapa Fehér-
vár AV19, szombaton 13.30-tól és 
vasárnap 10.30-tól az UTE-Stars 
ellen lépnek jégre.

A lányokon a sor
A 2011/2012-es idényben a 

csíkszeredai jégkorong számára 
eddig az ISK–HSC U14 és U18-

as csapata szerzett bajnoki arany-
érmet. A harmadik elsőséget a 
Sportklub lánycsapata szerezheti 
meg: a kék-fehérek szombaton 16 
és vasárnap 11.40-től a Bukaresti 
ISK–Triumfot fogadják a Vákár 
Lajos Műjégpályán. A csíki lányok 
Bukarestben 7–1 és 6–0 arányban 
győzték le az ISK–Triumfot, így a 
Sportklub számára a két meccsen 
egy pont is elegendő az újabb baj-
noki címhez.

Holnaptól vasárnapig a Vákár 
Lajos Műjégpályán rendezik 
az U16-os Szuperliga második 
tornáját, az első játéknapon a 
kézdivásárhelyi torna során elha-
lasztott két mérkőzést pótolják. A 
sorozatot a Gyergyószentmiklósi 
ISK vezeti 6 ponttal a 3-3 pontos 
ISK–HSC Csíkszereda és a Bras-
sói Corona–Kézdivásárhelyi HC 
Bikák előtt, a negyedik helyen 
pont nélkül a Bukaresti 6-os ISK 
áll. A csíkszeredai tornát követő-
en a Szuperliga első két helyezett-
je a bajnoki aranyéremért, a 3. és 
4. helyezett pedig a kisdöntőben 
küzd, mindkét párharc egyik fél 
második sikeréig tart.

Az ötödik meccs dönt

GólszeGény tAlálkozón nyertek

Újra előnyben a brassói csapat

Visszavette a vezetést a Brassói 
Corona Fenestela 68 a steaua el-
len zajló hazai jégkorongbajnoki 
elődöntő harmadik mérkőzését 
követően. A tegnapi, gólszegény 
találkozót egy Németországból 
érkezett, ám csíkszeredai gyö-
kerekkel rendelkező játékvezető 
irányította. Az egyik fél harmadik 
sikeréig zajló párharcban 2–1-re 
vezet a barcasági gárda, a negye-
dik mérkőzést pénteken, Buka-
restben rendezik.

Egyelőre hazai pályán legyőz-
hetetlen a második elődöntő 
mindkét résztvevője, Brassó-

ban a Corona Fenestela a nyerő, míg 
Bukarestben a Steaua jött ki győzte-
sen. Tegnap este egy elég gólszegény, 
de annál izgalmasabb találkozón 
tudott nyerni hazai közönség előtt 
a barcasági csapat, amely immár 
egy győzelemre áll a döntőtől. Eh-
hez azonban pénteken győznie kell 
a brassói csapatnak ahhoz, hogy a 
mindent eldöntő ötödik találkozóra 
ne kerüljön sor.

Elég hamar előnyhöz jutott teg-
nap este a Corona Fenestela 68, a 3. 
percben egy emberelőnyös helyzet 
során Antal Zsombor Polc kapuja 
előtt szerzett korongot vezetett egé-
szen a Steaua kapujáig, és a lövést 
sem hibázta el. A találatot követően 
még pár perc erejéig a barcaságiaké 
volt az irányítás, ám a Steaua foko-
zatosan belelendült a játékba, és sok 
helyzetet alakítottak ki, ennek elle-
nére Polc kapuja bevehetetlennek 
bizonyult.

A második harmad kiegyenlí-
tett játékot hozott, habár ebben a 
játékrészben a Steaua hokisai kezde-
ményeztek többet és vállaltak jóval 
több lövést. Egy újabb, Antal által 
indított ellentámadás végén Borsos 
kettőre növelte a hazaiak előnyét, 
ám másfél perc múlva Persson em-
berhátrányból szépített.

Az utolsó játékrész inkább a 
brassóiak védekezéséről és a Steaua 
kihagyott ziccereiről szólt, a két 
csapat meglepetten fegyelmezetten 
játszott. Az utolsó gólt Zsók az üres 
kapuba ütötte fél perccel a meccs 

vége előtt, így a barcaságiak előnnyel 
mehetnek a pénteki, bukaresti talál-
kozóra. 

Eredmény: elődöntő, 3. mérkő-
zés: Brassói Corona Fenestela 68 – 
Steaua 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) /An-
tal (3.), Borsos (37.), Zsók (60.), 
illetve Persson (38.)/. Az egyik fél 
harmadik sikeréig tartó párharc 
állása 2–1 a brassóiak javára. A ne-
gyedik találkozót pénteken Buka-
restben rendezik. 

Csíkszeredából költözött ki
A tegnapi Brassó – Steaua ta-

lálkozót egy Brassóban született, 
1985-ig Csíkszeredában nevelke-
dett, szász gyökerekkel rendelkező 
németországi bíró vezette. Ulpi 
Sergiu Sicorschi (képünkön) 1975-
ben Brassóban született, de gyerek-
korának egy részét Csíkszeredában 
töltötte, édesapja a volt IPIC-nél 
dolgozott. 1985-ben telepedtek ki 
Németországba, Ulpi Sicorschi és 
három évvel kisebb öccse, Stefan 
az EHC Waldkraiburgnál kezdett 
hokizni. Ulpi Sicorschi azonban 25 
évesen abbahagyta a jégkorongo-
zást, azóta játékvezetőként tevékeny-
kedik, jelenleg a német első osztály 
(DEL) bírói keretének tagja, de fújt 
már az osztrák (EBEL) és a szlovén 
bajnokságban is.

több mint félszáz lövést védett Polc fotó: thehornets.ro



Napról napra
szabadidő

ma

Szerda
Az év 74. napja, az év végéig 292 nap 

van még hátra. Napnyugta ma 18.20-kor, 
napkelte holnap 6.29-kor. 

Isten éltesse 
Matild nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Matild jelentése hata-

lom és harc. 

Március 14-én történt 
1558. I. Ferdinándot a frankfurti biro-

dalmi gyűlés német-római császárrá koro-
názta. 

1790. Trónra lépett II. Lipót német-ró-
mai császár és magyar király. 

1848. Rómában kitört a forradalom. 
1948. Átadták az első Kossuth-díjakat. 

Március 14-én született 
1794. Bem József lengyel forradalmár, 

katonatiszt, az 1848–49-es szabadságharc 
tábornoka 

1901. Esterházy János gróf, csehszlová-
kiai magyar politikus 

1938. Orbán Árpád olimpiai bajnok 
labdarúgó 

Március 14-én halt meg 
1571. János Zsigmond erdélyi fejede-

lem, II. János néven magyar király 
1932. George Eastman amerikai felta-

láló, a tekercsfilm megalkotója, a Kodak 
cég alapítója 

2003. Vészi János Aranytollas újságíró, 
Nagy Imre mártír miniszterelnök veje 

II. Székelyföldi Grafikai Biennále

2012-ben, a hagyományt folytatva, a 
szervezők ismét megrendezik a Nemzetközi 
Grafikai Szemlét. A második kiadás számos 
újdonsággal szolgál, melyek közül a legfonto-
sabb, hogy a verseny jellegű szemlére online 
úton kell jelentkezni az alkotásokról készült 
digitális reprodukciókkal. A II. Székelyföldi 
Grafikai Biennálén két fő pályázati kategória 
van: hagyományos grafika és kísérleti grafika. 
A biennáléra romániai és nemzetközi hivatá-
sos képzőművészek és képzőművészeti egye-
temi hallgatók pályázhatnak. Az előzsűrizésre 
való jelentkezéshez legkésőbb március 20-án 
12 óráig kell beküldeni a kitöltött jelentkezé-
si űrlapot, illetve kategóriánként max. 3 mű-
vészi alkotásáról készült digitális fényképet 
(*.tiff vagy *.jpg kiterjesztés, 300 dpi felbon-
tásban) a grafikaiszemle@yahoo.com vagy a 
grafikaiszemle@grafikaiszemle.ro drótposta 
címre. A jelentkezési űrlap, illetve más hasznos 
információk megtalálhatóak a biennále hon-
lapján: www.grafikaiszemle.ro. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 
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Kabaréelőadás
A marosvásárhelyi Hahota színtársulat 

Nyakig pácban című zenés kabaréelőadását a 
közönség kérésére újra előadja Csíkszeredá-
ban vasárnap 17 és 20 órától a Csíki Játékszín 
nagyszínpadán. Szereplők: Puskás Győző, 
A. Kiss Andrea, Boér Orsolya, Cseke Péter, 
Kelemen Barna, Székely M. Éva és Szőlősi-
Pénzes Szilárd. Harmonikán közreműködik: 
Apostolache Zénó. Jegyek elővételben a Csíki 
Játékszín jegypénztáránál kaphatók. 

Tárlat és eredményhirdetés
Ma 17 órától az 1848-as emlékest kereté-

ben fotókiállítás nyílik a Megyeháza Galériá-
ban Molnár Attila magángyűjteményéből. A 
kiállítást Ványolós István történelemtanár és 
Molnár Attila, az Erdélyi Fotográfia Múzeu-
mért Egyesület vezetője nyitja meg. A rendez-
vényen a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó 
és Erőforrás Központ rajzpályázatának ered-
ményhirdetésére is sor kerül, illetve megte-
kinthetők a korabeli Hadi Lapok Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
jóvoltából.

Udvarhelyi programok
Ma 11 és 16 órától a székelyudvarhelyi 

művelődési házban interaktív foglalkozá-
sokat tartanak (rajz, huszárcsákó-készítés), 
majd ugyanott nyitják meg 18 órától Szelényi 
Károly Korona című fotókiállítását. 19 órától 
Székely panteon címmel nyílik kiállítás a Haáz 
Rezső Múzeumban.

Lelkigyakorlat
Alkoholizmusban szenvedőknek és hozzá-

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

Előadás
Lelki egyensúly nehéz időkben is címmel 

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

földvisszaigénylés

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja dr. Rákossy 
Botond földmérő mérnök, aki az ingat-
lan- és földterület-visszaigénylések folya-
matában felmerülő kérdésekre válaszol. A 
beszélgetésbe a műsor idején a hallgatók is 
bekapcsolódhatnak a 0265–307777   vagy a 
0365–424433-as telefonszá mokon, illetve 
a 0755–044019-es SMS-számon. Kérdései-
ket – a műsort megelőzően is – feltehetik a 
mibensegithetunk@marosvasarhelyiradio.
ro e-mail címen. Műsorvezető: Agyagási 
Levente.
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Tóték

Csíkszeredában játssza 
Örkény István Tóték 
című tragikomédiáját a 

Csíki Játékszín társulata ma 19 
órától a Don Juan-bérleteseknek. 
Örkény az emberi lélek bonc-
mestere. A Tótékban a jellem 
eltorzulásának kis panoptikumát 
tárja elénk, és azt elemzi, hogyan 
és miért hódol be az épeszű em-
ber szolgálatkészen a hatalomra 

jutott őrülteknek újra meg 
újra. Tótékhoz megérkezik a 
fronton szolgáló fiuk felette-
se, hogy az erdőkkel körülvett 
mátraszentannai házukban 
kipihenje a háború szörnyű-
ségeit. A család mindent meg-
tesz, hogy az őrnagy jól érezze 
magát, azonban ez nem olyan 
könnyű feladat, mint ameny-
nyire elsőre tűnik.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

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

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

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

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

– Vegyék visszább a tojás árát, met a tyúkot es megütöm!
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Holnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz 
az ég, kevés napsütés délen, délnyugaton valószínű. 
A déli óráktól észak felől egyre több helyen várható 
csapadék.

Nemzeti ünnepünk közeledtével né-
hány éve mindig elgondolkodom azon, 
hogy a márciusi ifjak áhította szabad-
ságeszme mennyire egyezik a mostani 
szabadsággal. Vajon ilyen szabadságot 
akartak eleink? Vajon ez, amiben mi 
most élünk, az a szabadság, amire ők 
is vágytak? S ha ez netán az lenne, 
akkor milyen az a szabadság, amire 
még mindig vágyunk? Aztán rendsze-
rint ennél a kérdésnél elakadok, mert 
nehéz meg fogalmazni azt, ami meg-
foghatatlan, s azon kezdek morfondí-
rozni: mitől is volt számomra sokkal 
nagyobb ünnep március 15-e az átkos 
korszak idején, amikor államellenes 
cselekedetnek számított egy szál virág 
elhelyezése Petőfi szobránál? Bezzeg 
most lehet akár piros-fehér-zöld szala-

gos koszorút is tenni a szobor talapza-
tához, lobogóval díszíthetjük házaink 
homlokzatát, tele torokból énekelhet-
jük a Himnuszt és a Kossuth-nótákat 
városok főterein. Sőt nemzetiszínű 
kokárdával a mellünkön domborít-
hatunk díszmagyarban az ünnepsége-
ken, mert most már mindezt szabad. S 
valószínű idén is fognak „prüszkölni” 
a szolgálatos sovinista zavarkeltők, de 
mi erre fittyet hányunk, mert nekünk 
most már ezt is szabad.

Valami mégis hiányzik... Valami 
meg foghatatlan és meg fogalmazhatat-
lan, valami olyasmi, amitől hirtelen 
kitavaszodik a szívekben, ami nem kül-
sőségekben nyilvánul meg, hanem tisz-
ta emberi érzésekben, hiteles szavakban 
és őszinte cselekedetekben.

Március idusán

  villanás n Jánossy Alíz

skandi
 KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.március14.

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

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

„Gigasálat” kötött 
a saltburni „fonalgerilla”

Ismét kötött közterületen az éj leple alatt 
egy brit kisváros rejtélyes „fonalgerillája”, 
ráadásul hatalmasat: 50 méteres sálat. 
A tengerparton lévő Saltburn lakosai a 

minap arra ébredtek, hogy valaki sálburkola-
tot kötött gyapjúfonalból egy korlátra a kikö-
tőben. Az elkövető az alkotást ezúttal biztos, 
hogy nem helyben produkálta, hanem készen 
vitte otthonról, csupán a korláthoz kötöget-
te. A „gigasál” olimpiai témájú. Vannak rajta 
szinkronúszók – masnizott hajú lánykafejek és 
bal karjaik látszanak ki a „vízből” –, súlyeme-
lők, focisták, kenuzók. A mű olyan apróléko-
san kidolgozott, hogy kötészeti szakértők sze-
rint legalább egy évbe telt megcsinálni, és egy 
teljes éjbe a korláthoz kötni.  

Az illetőt látták már éji akciói közben, 
mindig tetőtől talpig fekete ruhát visel, hang-
talanul dolgozik, önküldetése végeztével kicsit 
megcsodálja legújabb művét, majd tovatűnik. 
Tavaly október óta lepi meg kellemesen a la-
kosságot. Először a helyi könyvtár kerítésére 
kötött két gyapjúkönyvet, az egyik címe The 

Secret Cardigan (A titkos kardigán), a másiké a 
Ripping Yarn (Hasadó fonal) volt.

A könyvtár után egy cukrászdát „ruhá-
zott fel” egy kötött tálnyi fonalsüteménnyel, 
majd pedig a parti sétány egy piknikasztalára 
kötött művet: gyapjúmackók lakmároztak 
gyapjúszendvicseket – adta hírül a The Daily 
Telegraph című brit lap.

A gerillakötészet vagy tíz éve kezdődött az 
Egyesült Államokban. Brit földön immár jó 
pár művelője van, de a saltburni olimpiai sál a 
„műfajban” az eddigi legnagyobb alkotás.

fotóalbum

A fotót Csender Gyula készítette (2011-es 
Mesterségek, mesteremberek című pályá-
zatra beküldött alkotás). Címe: A kovács.
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