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hargitanépe
Három babát hozott
a gólya

3

Díjat kapott
Szász Csaba

4

A metszés és oltás tudományát
tanulták a gazdák

Böjte csaba A közösség segítését tartja a legfontosabbnak

Tisztújítás a Csíki Magánjavaknál

7

valutaárfolyam

1 euró		EUR 4,3783ì
1 amerikai dollár USD 3,3544ì
100 magyar forint HUF 1,4989ì
hirdetés

Vagyonnal vagy anélkül, de mindenképpen teljesíteni szeretnénk a Csíki Magánjavak legfontosabb célkitűzését: a közösség támogatását – fogalmazta meg programját Böjte Csaba ferences
szerzetes a Hargita Népe kérdéseire válaszolva, miután szombaton megválasztották
a Csíki Magánjavak elnökévé. > 5. oldal

A megyei tanács ülése
Gyergyószentmiklóson

Támogatások
és elvárások

F

élszáz napirendi pont megvi
tatásának, a gyergyói kérések,
problémák előtárásának
adott helyet Hargita Me
gye Tanácsának a gyerg yó
szentmiklósi Koronában tartott
kihelyezett ülése.

4

Mégsem kell adózzanak

Kibogozták
az adócsomót

Hajdu Menyhért Gábor beszámolója a közgyűlésen. Megoldáskeresés

fotó: balázs árpád

Százszázalékos
teljesítmény

Bajnok a csíki női
jégkorongcsapat

Isán István Csongor

Bontásveszély

S

Krasznahorka várának egy része a tűz martalékává vált – tudtuk meg a híradásokból. A várat fel
fogják újítani, ez nem kétséges. De
az egyik épület – amelyik
Krasznahorka büszke várára, illetve a hasonló című
dal melódiájának szerzőjére emlékeztet – végveszélybe került.

3

zázszázalékos teljesítménnyel
nyerte meg a Csíkszeredai
Sportklub csapata a 2011/2012es hazai női jégkorongbajnok
ságot. A csíki lányok a bukaresti
két mérkőzést követően
a hétvégén Csíkszeredá
ban, a Vákár Lajos Mű
jégpályán is legyőzték a fővárosi
ISK–Triumf csapatát.

14



fotó: balázs árpád

S

em az állattenyésztésből szár
mazó bevételeik, sem a kapott
mezőgazdasági támogatások után
nem kell jövedelemadót fizesse
nek a hazai gazdálkodók – szöge
zi le a pénzügyminiszté
rium illetékeseivel folyta
tott konzultáció nyomán
Tánczos Barna, a mezőgazdasági
minisztérium államtitkára.

11

ötös lottó

hatos lottó
szerencseszám: 6689209
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társadalom
Segítség a megyei tanácstól Szentegyházának

Fűszál-koncerttel ünnepelt az egyesület

Átmeneti megoldás

Utolsó maszek – első szülinap

Átmenetileg megoldódni látszik a szentegyházi, fűrészporos kazánnal működtetett
távhőrendszer üzemeltetése a
megyei tanácsnak köszönhetően. A kisváros polgármestere úgy véli, ezzel az anyagi
segítséggel kis lélegzetvételhez jutottak. Reményeik szerint valahogy kihúzzák a telet
anélkül, hogy leálljon a fűtés a
közintézményekben és a tömbházakban.
Tamás Attila

M

tamas.attila@hargitanepe.ro

ég mindig folyamatos
a fűtés Szentegyházán,
a fűtőanyag-beszerzés
nehézségei és a lakók fizetésbeli
elmaradásai ellenére. Mint már
arról korábban beszámoltunk,
gondokba ütközött a szentegyházi
önkormányzat a fűrészporos kazánnal működtetett távhőrendszer
üzemeltetése kapcsán. A hátráltató
tényezők között néhány lakó felgyülemlett tartozása, valamint a
fahulladék megnehezedett beszerzési procedúrája áll, mivel a brikettgyártó cégek azonnal, készpénzzel
fizetnek a fűrészmosztért és fahulladékért, amit a környékbeli fafeldolgozókban állítanak elő.
– Nehéz beszerezni a biomas�szát, a pénzkeretek is kimerültek,
holott a helyi költségvetésből
is különítettünk el fűtőanyagbeszerzésre. A legegyszerűbb az
lenne, ha az elmaradásokat befizetnék a lakók, azonban ekkora
felgyűlt tartozásoknál ez nem
valószínű – számolt be korábban
a kilátástalan helyzetről Burus
Mária Ella.
Szentegyháza polgármestere
legutóbbi megkeresésünkkor már
bizakodóbban tudott beszámolni
a fejleményekről.
– Sok mindenkitől kértünk
segítséget az elmúlt időszak folyamán, köztük Hargita Megye
Tanácsától is, ahonnan 40 ezer lejt
kaptunk, s az összeget biomassza
vásárlására fordíthatjuk. A közintézményeink: iskoláink, napközik,
valamint az önkormányzat épületeinek fűtésére kaptuk ezt az összeget, amire nagy szükségünk volt.

Már sikerült az elmúlt időszakban
biomasszát és faőrleményt vásárolni, ezzel remélhetőleg sikerül
valahogy kihúzni a telet. A megrendelt szállítmányok már nagyjából megérkeztek Gyergyó környékéről, Ülkéből és Zetelakáról,
amit már most ki tudunk fizetni
ebből a pénzből. Februárban ös�szesen 110 ezer lejre vásároltunk
fahulladékot, amit már el is tüzeltünk a hónap folyamán. Most egy
kicsi lélegzetvételhez jutottunk.
Már csak azt várjuk, hogy kitavaszodjon. A lakók felé is engedtünk
a tartozásokból, így remélhetőleg
a nyár folyamán ezek a pénzek is
valahogy bejönnek majd – bizakodott az elöljáró.
A kisváros polgármestere lapunknak arról is beszámolt, hogy
a tél végén már vannak elkezdett,
valamint startra váró beruházásaik. A Gábor Áron Kultúrotthon
épületének javítása folyamatban
van, az előtér teljes tatarozása folyik jelen pillanatban.
– A múlt héten elkészült az
előtér mennyezete, jövő hétre a
további felújítások, a falburkolat
felszerelése, valamint az ajtók,
nyílászárók cseréje van hátra. A
folyamatos javításnak egy része
ezzel már el is készült, május vagy
a nyári hónapok folyamán egy nagyobb meszelést is be kell iktatni,
annak függvényében, hogy mikor
nem lesz huzamosabb ideig rendezvény a művelődési házban –
részletezte Burus.
Mint mondta, jövő héten szervezik meg a közbeszerzési eljárást
az aszfaltozási munkák elvégzésére,
amelyet el is lehet kezdeni, amint a
hó elolvad. A Szent András-templom irányából a Madarasi-Hargita
felé vezető útvonal további szakaszait kellene minél hamarabb
leaszfaltozni egyelőre két utcán,
a Bethlen Gábor és az Ady Endre
utcákban.
– Az utóbbiban még hátravan a lakók rácsatlakozása a csatornarendszerre, reméljük, ez is
megtörténik hamarosan, hogy
az aszfaltozási munkálatokat ne
kelljen hátráltatni – mondta el
Burus Mária Ella, Szentegyháza
polgármestere.

Fahulladékkal működő kazán. Kihúzzák a teletfotó: tamás attila

Gyermeksereg a Fűszál együttes koncertjén. Születésnapi buli

Beépülni a köztudatba, a kezdeti lendületet kihasználva
erős jelenlétet elérni a közéletben – ezek voltak vázlatosan a Csíki Anyák Egyesületének célkitűzései az első évre.
Az elért eredmények nem pihenésre, hanem új kihívások
keresésére késztetik az egy
éve alakult egyesületet.
Darvas Beáta

K

darvas.beata@hargitanepe.ro

ét év „hallgatás” után törte meg a csendet a Fűszál
együttes Csíkszeredában.
A formáció, amelynek nevével
főként a megzenésített verseket
társítják, telt házat generált a Csíki Anyák Egyesületének egyéves
születésnapi ünnepségén.
A főként fiatalokat megcélzó
együttes repertoárjában fellelhetők Ady Endre, József Attila,
Szilágyi Domokos, Áprily Lajos,
Weöres Sándor és Ferenczes István
műveire írt dalok, valamint saját
alkotások egyaránt. Ebből adtak
ízelítőt rajongóiknak, valamint a
CsAkEgy-et ünneplőknek.

„Alapozással telt
az első év”

Szilágyi Domokos Maszek
balladája sokak fülében a Fűszál együttes feldolgozásának
köszönhetően cseng ismerősen,
de sok vers kelt már életre az
együttes igényes gondozásának
köszönhetően. A hegedű, fuvola,
12 húros gitár, ukulele, basszusgitár, bongos, darbuka, zongora
és dobok összmunkájából született kellemes dallamok a szombati koncerten is rabul ejtették a
közönséget. Hogy a formáció két
év után ismét fellépett Csíkszeredában, kitűnő alkalmat szolgáltatott a Csíki Anyák Egyesületének is az első évforduló megünneplésére.

„A nő elsősorban a
férje által, majd csak
azután a gyermeke révén válik édesanyává.
Ezért tartjuk fontosnak rendezvényeinket
is családcentrikusra
szervezni, a családot
mint egységet előtérbe helyezni.”
Összegezve az első év munkáját, Tiboldi Bea, az egyesület elnöke lapunknak nyilatkozva elmondta, alapozással és a köztudatba való
beépüléssel telt az első év.
– Kihasználtuk a kezdeti lelkesedést és azt, hogy még nem
annyira ismert/elismert az egyesület, hogy azt bizonyos rétegek
kihasználják – mondta.

Mozgalmasra tervezett
második év

Ebben az évben az egyesület
rendezvénynaptár-váza hasonló
lesz az első évihez: folyamatosan
zajlik a Szülők iskolája, hamaro-

san, május 8–12. között jelentkezik az Édesanyák hete, majd a
megszokott jelenlét a pünkösdi
búcsún, Tusványoson, az Ezer
székely leány találkozón, a városnapokon stb.
– Június elejére várható Böngésző játékunk kiértékelője, amikor egy közös jutalmazásként
bábelőadást szervezünk a gyermekeknek, és egyeztetés alatt
van néhány koncert év végére,
valamint 2013-ra is – ismertette
Tiboldi Bea.
Az egyesület elnöke fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az
édesanyák érdekeinek képviselete
nem a családtól, a férjtől-édesapától elvonatkoztatva történik.
– A nő elsősorban a férje által,
majd csak azután a gyermeke révén válik édesanyává. Ezért tartjuk fontosnak rendezvényeinket
is családcentrikusra szervezni, a
családot mint egységet előtérbe
helyezni – mondta.
Az egyesület soron következő
rendezvénye, a Szülők iskolája keretében március 27-én dr. Mezei
Márta előadása lesz a Kisgyerek
bőrének ápolása és az allergiás hajlam növekedése címmel.
hirdetés

Munkalehetőség meghatározott időre

Elvárások
 felsőfokú végzettség, záróvizsgával;
 minimum 9 éves régiség;
 számítógép-kezelői ismeretek;
 jó kommunikációs képesség
román és magyar nyelven.

Munkakör
 intézményekkel való kapcsolattartás;
 gyűlések dokumentálása és döntés-előkészítő
anyagok elkészítése.
Fizetés kb. havi 1400 lej nettó.
Önéletrajzokat a humaneroforras@gmail.com e-mail
címre fogadunk el 2012. március 30-ig.
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Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék – írja Vörösmarty Mihály. A nem emlékezés nemcsak azt jelenti,
hogy történetek vesznek el – ha nem emlékszünk a történetekre, akkor helyek, épületek jelentőségét nem értjük meg.
Ha nem emlékszünk, akkor tárgyi emlékeztetőink elvesztik jelentőségüket, és elengedjük őket, veszni hagyjuk. Még
írtam arról, hogy épített örökségünk romlásával nemcsak
fizikai veszteségnek vagyunk tanúi, hanem annak is, hogy
darabok esnek ki az Erdély szó szellemi jelentéséből, ma
több mint egy földrajzi név (titokzatos szót mondtam akkor: Erdély).
Krasznahorka várának egy része a tűz martalékává
vált, tudtuk meg a híradásokból. Szerencsére a várat fel
fogják újítani, ez nem kétséges. De az egyik épület – amelyik Krasznahorka büszke várára, illetve a hasonló című
dal melódiájának szerzőjére emlékeztet – végveszélybe
került. A Nótás Kapitány, a világhírű Fráter Loránd egykori szolgálati helyét, a szamosújvári huszárkaszárnya
épületét le fogják bontani. A 9. (marosvásárhelyi) honvéd
huszárezred 4. százada volt Szamosújváron, ennek volt

NÉZŐpont n Isán István Csongor

Bontásveszély
kapitánya a ludovikás tiszt, akinek zenéje még Amerikába
is eljutott.
Itt messze-messze Csíkországban (hogy egy másik nótáját említsük) is fontos kell legyen nekünk, hogy azt az
épületet megmentsük. A huszártörténetek gazdag tárán
keresztül megismerhetjük a békebeli erdélyi életet (lásd
Koszta István Huszártörténet című könyvét is), és az a huszárkaszárnya egy olyan hely, ahol erre is emlékezhetünk.
Ez nem mehet csak úgy veszendőbe.
Az épületet megvásárolta egy multinacionális cég, a
Kaufland azzal a céllal, hogy lebontja, a helyére egy szu-

permarketet épít. Természetesen a beruházásoknak nem
szabad gátat szabni, de medret viszont kötelező. A szupermarketet biztosan fel lehetne építeni máshol is a kis örmény
városban, viszont az épület és a hozzá kapcsolódó gazdag
anekdota- és történetkör egyedi.
A cégek – főként, ha olyan nagyok, mint a Kaufland
– jó lenne, ha nemcsak a profitszerzésre gondolnának,
hanem felelősségteljesen viselkednének. Ha már nem is támogatják jelentős profitjukból a helyi közösségeket, akkor
legalább ne rombolják le ezek értékeit.
Székelyföldön szerencsére szép számmal vannak hagyományőrző huszárok, amelyek társadalmi szimpátiának és támogatásnak is örvendenek. Ezért jó lenne, ha ők is
hallatnák hangjukat, ha felszólalnának annak érdekében,
hogy a huszárlaktanyát ne bontsák le, illetve ha lehetséges,
találjanak annak egy közösségi szerepet.

Körkép
csík
Népszerűsítő kampányba
kezd a tűzoltóság

Ritka eset: hármas ikrek születtek Csíkszeredában

Három babát hozott a gólya

Légy te is
önkéntes!

Nagyszabású tájékoztató és
önkéntestoborzó akcióba kezd
az Olt Sürgősségi Helyzetek
Hargita Megyei Felügyelősége.
Az akció célja jobban megismertetni a lakossággal az önkéntes tűzoltóságok szerepét
és jelentőségét. A megyében
jelenleg 67 önkéntes szolgálat
működik.
Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Ö
Fazakas Éva és három gyermeke: Betti, Kitty és Ádám

Hármas ikreknek adott életet
a napokban egy csíkszeredai
anyuka a Csíkszeredai Megyei
Sürgősségi Kórház szülészetén. A jelenség nagyon ritka, a
szóban forgó esetben nagy befolyással az bírhatott, hogy az
édesanya családjában gyakoriak az ikerpárok.
Darvas Beáta

K

darvas.beata@hargitanepe.ro

ét kislánynak és egy kisfiúnak adott életet egy
csíkszeredai anyuka a
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szülészetén a napokban. Az újszülöttek egészségesek, még egy hétig tartják
bent őket, amíg a kislányok fel
nem tornázzák magukat két
kilogramm fölé, a fiútestvérük
súlycsoportjába.

Háromezer az egyhez
A jelenség nagyon ritka, tudtuk
meg dr. Polgár Mihálytól, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
szülészet-nőgyógyászati osztályának
vezetőjétől. A főorvos elmondása
szerint 1978 óta, amióta itt teljesít
szolgálatot, ez volt a negyedik esete.
– A hármas ikrek gyakorisága
nyolcvanöt a harmadik hatványon,
vagyis 3-4 ezer szülésből egy ilyen
eset van – tudtuk meg az osztályvezetőtől.
A főorvos elmondása szerint a
mesterséges megtermékenyítés esetében gyakoribbak az ikerterhességek, de különösen a hármas terhesség
előfordulása, jelen esetben viszont
spontán fogantatásról volt szó.
– Befolyásoló tényező lehet,
hogy az édesanya mindkét szülőjének családjában volt példa ikerszülésre – jegyezte meg a főorvos.

fotó: balázs árpád

Tíz éve
nem volt rá példa
A Székelyudvarhelyi Városi
Kórház újszülött osztályának főnővére, Benedek Réka is hasonló adatokról számolt be lapunk
megkeresésére: több mint tíz éve
nem volt példa hármas ikrek születésére.
– Évente tíz-tizenkét pár kettős iker jön világra kórházunkban,
de hármas ikrek nem születtek
több mint tíz éve. Akkor két-három eset is volt, de azóta nem fordult elő – tudtuk meg az újszülött
osztály főnővérétől.
Megvolt a hajlam
– Hál’ istennek, épek és egészségesek – jegyezte meg az újszülöttek édesanyja, Fazakas Éva.
A csíkszeredai anyuka boldogan újságolta, hogy március 5-én,

délelőtt tíz óra öt perckor született az első kislány, Betti, 1700
grammal és 45 cm hosszúsággal,
Kitty tíz óra után hat perccel,
1750 gramm volt a súlya, hosszúsága 46 cm, míg tíz óra hét perckor Ádám, akinek születési súlya
2550 g, hossza 47 cm.
– Szüleim családjában mindkét részről volt iker: édesanyám és
a testvére is egy ikerpár, édesapámnak is iker húgai voltak – tudtuk
meg az újszülöttek édesanyjától.
Hangsúlyozta, abban, hogy az
ikreik egészségesen jöttek világra,
nagy szerepe van dr. Polgár Mihálynak:
– Nagyon sokat köszönhetünk
a főorvos úrnak, aki a terhesség
egész folyamata alatt maximálisan
mellettünk állt – mondta Fazakas
Éva, a Csíkszeredában született
hármas ikrek édesanyja.

nkéntes-tájékoztató és
-toborzó kampányba
kezd az Országos Katasztrófavédelemi Felügyelőség,
amelyhez a Olt Sürgősségi Helyzetek Hargita Megyei Felügyelősége is csatlakozik. Az egész évre
szóló Légy te is önkéntes! nevet
viselő tájékoztató kampány célja,
hogy az országos szinten egyre
növekvő érdeklődésnek örvendő
önkénteskedésről tájékoztassák a
lakosságot annak szabályairól, és
természetesen a szépségeiről is.
A közeljövőben a tűzoltóság
emberei a Légy te is önkéntes!
kampány első lépéseként a helyi
önkormányzatoknak tartanak
képzéseket az önkéntességet
vállalókra vonatkozó szabályok
ismertetésére, ezzel egy időben
pedig a már önkéntes tűzoltóként tevékenykedőkkel közösen
szerveznek toborzó akciókat.
A sürgősségi helyzetek felügyelősége szerint az országos
kampány célja, hogy felhívják
a lakosság, valamint a helyi hatóságok figyelmét az önkéntes
tűzoltóságok fontosságára.
Hargita megyében egyébként
jelenleg 67 önkéntes sürgősségi
szolgálat működik, amelyek tavaly összesen 190 esetben, ebből
84 alkalommal a hivatásos lánglovagok munkáját segítve mentették a bajba jutott emberek
javait.

Körkép

4. oldal | hargitanépe


2012. március 19., hétfő

társadalom
Megyei tanács ülése – először Gyergyószentmiklóson

Támogatások és elvárások
Félszáz napirendi pont megvitatásának, a gyergyói kérések,
problémák előtárásának adott
helyet Hargita Megye Tanácsának a gyergyószentmiklósi
Koronában tartott kihelyezett
ülése. A számos érdeklődő jelenlétében zajló tanácsülésen
Árus Zsolt összetépte szavazócéduláját.

kéréssel állt elő Csergő, hogy a
gyilkostói régi alagútban múzeum jöhessen létre, illetve időben
kapja meg az intézmény a régészeti kutatásokra megítélt összeget.
A szociális probléma enyhítését felvállaló Ora International
Segélyszervezet képviselője, Tusa
Lajos megyei támogatást kért a
gyermekotthon működtetésére,
illetve a hajléktalanszálló bővítési munkáinak befejezésére. Mint
mondta, az eddigi nyugati támogatók elvárása, hogy próbáljanak
saját lábukra állni, de az csak
megyei segítséggel lehetséges. A
háromkúti iskola kérdése is szóba jött. Az igazi segítség a pénz,
az egyetlen megoldás az új iskola
felépítése – hangzott el.

Balázs Katalin

A

balazs.katalin@hargitanepe.ro

Békás-szoros – Nag yHag ymás Nemzeti Park
és a megyei tanács együttműködéseként sikerült megnyerni egy 2,4 millió lejes európai uniós pályázatot, amely a Gyilkos-tó
környékének élővilágát célozza,
a turizmust segíti – hangzott el
Hargita Megye Tanácsának pénteki, Gyergyószentmiklóson tartott ülésén. A megye vezetősége
22 év alatt először választotta kihelyezett ülésének helyszínéül e
települést; a határozattervezetek
megvitatása mellett teret biztosítottak a gyergyószentmiklósiak
hozzászólásának is.
Gyergyószentmiklóst érintő
támogatások kapcsán megszavazták az Arbor, Progym-tagdíjat,
az enduroversenyek támogatását,
az Örmény Közösségi Ház bővítésének segítését. Javaslatként
hangzott el: a helyi termékek vására Gyergyószentmiklóson is létrejöhetne, Borboly Csaba elnök
pedig közölte Mezei János polgármesterrel: a közművesítésre letett
pályázatról jobb, ha lemondanak,
és önerőből próbálják megvalósítani. A szemétkezelés témakörében is javaslat hangzott el: Mezei
kérdésére, hogy mi legyen a háztartási hulladékkal, hisz hama-

Árus kifogásai

Tanácsülés a koronában. Segítségnyújtás és megoldáskeresés gyergyói problémákra

rosan az alfalvi szeméttelepet be
kell zárni, a remetei tározó pedig
nem készült el, Borboly ajánlotta,
egy évre kössön szerződést csíki,
kézdivásárhelyi lerakóval a város,
ideiglenesen szállíttassa oda szemetét.

Gyergyóiak kérései

Több gyergyószentmiklósi
személy is szót kért az ülés második felében, így Kolcsár Béla
fogyasztóvédelmi igazgató kérte,
kihelyezett fogadónapok tartására, szórólapok készítésére biztosítson a megyei tanács segítséget.

Fogadónapokra a tanácsi irodában kerülhet sor, a nyomtatási
költségekről is tárgyalhatnak –
hangzott a válasz. Bajkó Tibor a
faipari vállalkozók nevében kérte
a tanácsosokat, tevékenységükkel
segítsék a Hargita megyei fafeldolgozóknál megtartani a munkahelyeket, saját eszközeikkel
támogassák a fa minél magasabb
fokú megmunkálását idehaza:
„öt köbméter rönk megmunkálása egy hónapra egy munkahely
megmaradását jelenti” – ismertet
te a tényeket Bajkó, aki egyébként
a Krigel Sportklub vezetőjeként

köszönte a megyei és helyi tanácsnak a Gyergyói Lovas Napokhoz
nyújtott segítsége.
Az Iskola másként program
anyagi költségeinek fedezéséhez
kért támogatást Csergő Tibor
múzeumigazgató, jelezve, öt nap
alatt a város minden iskolájának
tanulói a múzeumban szeretnének tölteni egy napot. Kötelező
program, a diák nem fizettethető
meg, ám a költségek magasak. A
megye többi múzeuma is hasonló
problémával küzd, megoldásához
a tanács anyagi támogatása járulhatna hozzá. Szintén támogatási

Az ülés során Árus Zsolt többször is szót kért, az elnök eljárásait bírálva, kifogásolva a határozattervezetek formai és tartalmi
részét, előkészítettségét.
– A megyei gazdálkodás minden kritikán aluli. Lehetőségek
vannak, ennek a megyének rátermettebb vezetőre van szüksége – fogalmazott többek között
a megyei tanácsos, célozva arra,
hogy a rendelkezésre álló pénzösszegeket nem sikerült maradéktalanul felhasználni az elmúlt
esztendőben.
Jelezte azt is, feljelentést tett,
kivizsgálás indul az ellen, hogy
korábban Borboly Csaba székestől vitette ki őt a tanácsteremből.
A titkos szavazások egyike után
kiderült, Árus összetépte szavazócéduláját. Az MPP-s megyei tanácsos társaival ma kíván sajtótájékoztatót tartani, ahol, vélhetőleg,
tettének okáról is beszámol.

A Hargita Népe munkatársa is díjat kapott

A szabad sajtó napja Csíkszeredában
Székelyföldi sajtósok, rádiósok,
tévések, illetve a Székelyföldről is tudósító újságírók gyűltek
össze ünnepelni március 16-án,
pénteken este Csíkszeredában, a
szabad sajtó napja alkalmával.
HN-információ

M

ásodik alkalommal rendezte meg a szabad sajtó
napját Hargita Megye
Tanácsa. Borboly Csaba elnök az
eseményen elmondta, hagyományteremtő szándékkal hívták életre
tavaly a rendezvényt, a március 15éhez közeli dátum sem véletlen,
hiszen a márciusi ifjak 12 pontban
összefoglalt első követelése a sajtószabadság volt, valamint a cenzúra
eltörlése.
A meghívottak három kategóriában – írott sajtó, tévé, rádió
– nevezhették be alkotásaikat, az

előzsűrizést Papp Kincses Emese
megyei tanácsos és Sarány István
újságíró vállalta.
Az est folyamán valamennyi
résztvevő pontozta kollégái levetített-lejátszott rádiós és tévéfelvételeit, illetve a Zsigmond Éva Beáta és
Kosztándi Zsolt színművészek által

felolvasott írásait. Az alkotások bemutatása közben, illetve után a csíkszeredai Role együttes muzsikált.
Lapunk munkatársa, Szász
Csaba, a ’89-es decemberi eseményekkel kapcsolatos Nem esek a
22-es csapdájába! című írásával
második díjat nyert.

A nyertesek
Írott sajtó: I. díj: A nővérke kiszagolja a parasztokat (Soós Róbert
– Manna.ro); II. díj: Nem esek a 22-es csapdájába! (Szász Csaba –
Hargita Népe); III. díj: Támogatás (Bölöni Domokos – Népújság)
Televízió: I. díj: Tavasz a Nagyhagymáson (Csata Orsolya és Bíró
Levente); II. díj: I. gyergyói bajuszverseny (Rex Videó Stúdió); III.
díj: Korondi Herkules (Olimpia Stúdió Filmegyesület) és Leégett a
csíkmindszenti sportcsarnok (Csíki TV)
Rádió: I. díj: Székelyföld stand a bukaresti INDAGRA kiállításon (Oláh-Gál Elvira – Kossuth Rádió); II. díj: Barátok (Patkó
Katalin – Erdély Fm)

Szász Csaba (jobbról) átveszi díját Borboly Csabától
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csík
A közösség segítését tartják a legfontosabbnak

Böjte Csaba a Csíki Magánjavak új elnöke
Vagyonnal vagy anélkül, de mindenképpen teljesíteni szeretnénk
a Csíki Magánjavak legfontosabb célkitűzését: a közösség
támogatását – fogalmazta meg
programját Böjte Csaba ferences
szerzetes a Hargita Népe kérdéseire válaszolva, miután szombaton megválasztották a Csíki
Magánjavak elnökévé. A megyeházán tartott közgyűlésen Hajdu
Menyhért Gábor leköszönő elnök
beszámolójában a politikai támogatást hiányolta a közösségi
vagyon visszaszerzésének kérdésében, Hargita Megye Tanácsa pedig közösségi fejlesztési
társulás létrehozásával kívánja
támogatni az ügyet.
Sarány István

E

sarany.istvan@hargitanepe.ro

gyetlen sikeres kezdeményezése volt a Csíki Magánjavaknak ingatlanvagyona
visszaszerzésének folyamatában: a
csíksomlyói volt gyermekotthon
épülete tulajdonjogának helyreállítása – közölte a 2007 márciusától eltelt időszak eseményeit
bemutató elnöki beszámolójában
Hajdu Menyhért Gábor.
A megyeháza nagy tanácstermében tartott szombati közgyűlésre 54 közösség 3-3 képviselőjét
hívták meg a magánjavak alapszabályzata értelmében. A 162
küldött helyett 83-an voltak a
teremben a tanácskozás megkezdésekor, így a testület döntőképesnek bizonyult.

Hajdu Menyhért Gábor tevékenységi beszámolójában vázolta
a szervezet lehetetlen anyagi helyzetét, azt, hogy bevételek hiányában az elnökség egyik tagja által
nyújtott magánkölcsönből fedezte a restitúciós folyamat kapcsán
felmerült kiadásait.
Mint mondta, egyetlen ingatlant kapott vissza ténylegesen
a magánjavak, a csíksomlyói hajdani árvaház épületét. A nagy
múltú ingatlant előbb a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem rendelkezésére bocsátották
jelképes évi egy eurós összegért. A
bérlő elkezdte az ingatlan oktatási

Új vezetők

Jogfolytonosság –
papíron

Hajdu Gábor vázolta a hajdani ingatlanvagyon visszaszerzésére
tett lépéseket, élve az egymást követő és gyakran változó restitúciós
törvények által kínált lehetőségekkel. Közben végleges bírósági
határozat mondja ki, hogy a jelenlegi Csíki Magánjavak Közbirtokossági Társulás az 1848-ban
államosított, Csíki Magánjavak
nevű szervezet jogutódja.
A leköszönő elnök emlékeztetett arra, hogy előbb az 1848–49es forradalom és szabadságharc
leverését követően kobozták el
a császári hatóságok a közösségi
vagyont, de nemsokára visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosnak oktatási és fejlesztési célokra. Elkobzás következett az első
világháborút követően is, a helyi
közösség és a nemzetközi közvélemény nyomására azonban két

Hajdu Menyhért Gábor: csupán a törvényt kellene alkalmazni 

Egyetlen ingatlant
kaptak vissza

Az új igazgatótanács megválasztása előtt Hajdu Menyhért
Gábor bejelentette, hogy nem
vállal újból tisztséget a Csíki Magánjavak vezetésében, ugyanakkor visszavonul a közéletből is.

célokra való átalakítását, a de a finanszírozás megszűntével a munka is félbemaradt. Ezt követően a
Böjte Csaba által vezetett dévai
Szent Ferenc Alapítvány használatába adták az ingatlan, ugyancsak jelképes összegért. Ezt jelentős beruházásokkal hátrányos
helyzetű fiatalok kollégiumává
alakította, éppen a magánjavak
elképzelései mentén segítve továbbtanulásukat, sőt a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem által eszközölt beruházás értékét is megtérítették.

fotó: balázs árpád

alkalommal törvénnyel juttatták
vissza e jelentős közösségi vagyont
jogos tulajdonosának, a csíki és
gyergyói székely közösségnek.
– Ami sikerült a két világháborút követően, az nem sikerült most,
a rendszerváltás után eltelt több
mint két évtizedes időszakban –
közölte keserűen Hajdu Menyhért
Gábor –, egyetlen visszaszolgáltatási kérésünkre sem kaptunk választ.
Emlékeztetett arra, hogy a bukaresti ingatlan-visszaszolgáltatási
hatóságtól vagy a helyi terület-visszaszolgáltatási bizottságoktól kapott, akár elutasító jellegű válaszok
is előrelépést jelentettek volna,
ugyanis akkor már jogi útra lehetett volna terelni a kérdést, esélyt

Böjte Csaba: vagyonnal vagy vagyon nélkül, de segítenünk kell az elesetteket

teremtve a kedvező megoldásra.
Így viszont tétlenül kell végignézzük, hogy letarolják a minket megillető erdőket – fűzte hozzá.

Nagyobb támogatást
vártak az RMDSZ-től

Hajdu Menyhért Gábor hiányolta az RMDSZ vezető tisztségviselőinek hozzáállását a Csíki Magánjavak kérdésének megnyugtató rendezéséhez, mint mondta,
elszalasztottak pár kedvező esélyt
a kérdés törvényhozási úton való
rendezésére, holott – mint mondta – az RMDSZ szatmári kongresszusának vonatkozó határozata
erre kötelezte őket.
A beszámolót követő vita
során elmarasztalták Markó Attila államtitkárt, az országos
restitúciós bizottság elnökét is.
– Nem kellett volna mást
tenni, mint a törvényt alkalmazni – szögezte le Hajdu Menyhért
Gábor.
A vita során a hozzászólók a
megoldáskeresést sürgették.
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a megyei
önkormányzati testület pénteki
gyergyószentmiklósi ülésén határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a megyei tanács kezdeményezze a Csíki Magánjavakban
részt vevő közösségekkel együtt
egy közösségi fejlesztési társulás
létrehozását, megteremtve ezáltal
a magánjavak működésének feltételeit.

Megnyugtató megoldást
keresnek

– Meg kell keresni a legmegnyugtatóbb megoldást – szögezte
le, majd elsőrendű prioritásként az
erdők visszaszerzését jelölte meg.
Később a közgyűlés egyöntetűen csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.
Arra a felvetésre reagálva, miszerint a Csíki Magánjavak hol
kereskedelmi társaságok, hogy
az RMDSZ irodáiban tartotta
igazgatótanácsi üléseit, felaján-

lotta, hogy az általa működtetett
csíksomlyói ingatlanban kell székhelyet létesíteni a szervezetnek.
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere elmondta,
hogy a város – mint több, hajdanán a Csíki Magánjavak tulajdonába tartozó épület fenntartója –
igyekszik a lehető legjobb állapotba hozni ezeket az ingatlanokat.

A jelölések megtétele, majd a
titkos szavazás után a jelenlévők
megválasztották a Csíki Magánjavak Igazgatótanácsa öt csíki
és négy gyergyói tagját és a háromtagú ellenőrzőbizottságot. A
szavazás eredményeként a csíki
közösségeket Bíró Albin, Korodi
Attila, Tánczos Barna, Becze István és Rafain Zoltán, a gyergyói
közösségeket Böjte Csaba, Gál
Pál László, Szász Márton és Bányász József képviseli a kilenctagú
igazgatótanácsban. Az igazgatótanács első ülésén megválasztotta
elnökét Böjte Csaba személyében,
alelnök Bíró Albin, titkár pedig
Becze István lett.
Böjte Csaba a Hargita Népé
nek elmondta, hogy a Csíki Magánjavak, vagyonnal vagy anélkül
eredeti célkitűzését kívánja teljesíteni: a közösség felemelkedését,
az elesettek támogatását, a szülőföldön való boldogulást segíteni.

A Csíki Magánjavak néven ismert csíki székely közösségi
vagyon eredete egészen a XVIII. századig nyúlik vissza, amikor II.
József a Moldvától határkijárás útján visszaszerzett („revendikált”)
havasokat a székely határőrezredek támogatására adományozta
(1783). Az I. székely gyaloghatárőrezred parancsnoksága a Csíkszék határvonalába eső havasokat haszonbérbe adta, és a jövedelmet kezdetben a határőr családok között felosztotta. Néhány év
múlva azonban ezt a segélyezési formát megszüntette, és egy közös
ezredi pénztárt alapított, amelyből a katonák (beleértve a csíkszéki huszárokat is) ruházkodási költségeinek egy részét próbálta
fedezni. A ruházati alappal ellentétben, amelybe a havasok értékesítéséből származó bevételeket utalták át, a székely huszárezred
lóbeszerzési pénzalapja kizárólag a huszárcsaládok befizetéseiből
létesült. A katonai mentességet élvező családok ugyanis kötelesek
voltak akkora összeget befizetni az alapba, mint amennyibe a lótartás került volna, ebből vásárolták a lovat, amikor ismét szolgálatot teljesítettek. Mivel a határőrség feloszlatásával (1851) a
székely határőrezredek vagyonát (revendikált havasok, ruházati
alap, lóbeszerzési alap, különböző épületek) az osztrák államkincstár javára lefoglalták, a következő években a csíki székelység
többször is megkísérelte ennek rá eső részének a visszaszerzését.
Próbálkozásait csak a kiegyezés után koronázta siker: a kormány
által készített javaslatnak megfelelően Ferenc József 1869-ben vis�szaadta a volt határőri vagyont. A korábbi időszakhoz képest rendeltetése természetesen megváltozott, hiszen a határőri intézmény
megszűnésével az addigi kizárólagos cél (katonáskodás elősegítése)
is idejét múlta. A királyi elhatározásnak megfelelően így a vagyon
jövedelmeit olyan közhasznú célokra kellett fordítani, „amelyek a
székely nemzet jólétét képesek előmozdítani”. Akárcsak a szabadságharc előtt, a vagyonkomplexum szerkezetileg nem volt teljesen
összefüggő, hiszen nemcsak a revendikált havasokat (ahogyan a
visszaadás után nevezték: havasi javakat) kezelték a pénzalapoktól
külön, de utóbbi is több részre oszlott. A ruházati és lóbeszerzési
alap mellett ugyanis a „fekvő birtok” bevételeiből még három alapot (birtokváltsági, ipar, nevelési) létesítettek, amelyek tulajdonképpen eltérő szabályzat szerint – de nem egymástól függetlenül
– teljesítették a Magánjavak feladatait. Az intézmény működésének fejlődésével azonban ezeket egy kivételével fokozatosan összevonták és egységesen, összesítve kezelték – derül ki Kocsis Lajos:
A Csíki Magánjavak története (1869–1923) című dolgozatából. A
Csíki Magánjavaktól elkobzott ingatlanok között van a csíkszeredai jelenlegi városháza, a Mikó-vár, a Vigadó épülete, a visszakövetelt erdős területek nagysága pedig mintegy 20 000 hektár.
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társadalom
Szülőföldön magyarul pályázat

Iskolalátogatáshoz kötik a támogatás odaítélését
Meghirdette a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. a 2011–12-es tanévre szóló, Szülőföldön magyarul
című pályázatát nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói
támogatás igénylésére. A lebonyolító idén is a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége lesz.
Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

V

issza nem térítendő támogatás formájában kívánja segíteni a szülőföldön
való magyar nyelvű tanulást idén
is a magyar kormány. A Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt
Szülőföldön magyarul pályázat révén nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban
részesülhetnek azok az óvodások,
általános és középiskolások, akik
Romániában működő, akkreditált

oktatási intézményben magyar
nyelven tanulnak, illetve fakultatív
magyar nyelvű oktatásban részesülnek – derült ki a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége pénteki
sajtótájékoztatóján.
Mint megtudhattuk, támogatásra azok jogosultak, akik 1993.
szeptember 1. után születtek. Azok
a nappali tagozatos, középiskolai
oktatásban részt vevő diákok, akik
az 1993. szeptember 1-jét megelőző
hirdetés

időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülnek a támogatásban. A
Romániában működő felsőoktatási
intézményben nappali tagozaton
alapfokú vagy magiszteri tanulmányait részben vagy egészében
magyar nyelven folytató diákok
hallgatói támogatásban részesülhetnek.
A nevelési, oktatási támogatás
összege idén is 20 000 forintnak
megfelelő lej, a tankönyv- és taneszköz-támogatás 2400 forintnak
megfelelő lej értékben igényelhető. A Hallgatói támogatás összege
2800 forintnak megfelelő lej.
A nevelési, oktatási támogatás,
valamint a tankönyv- és taneszköztámogatás ugyanazon pályázati
csomagban pályázható, a hallgatói
támogatási forma külön pályázati
csomagot alkot.
Újdonság, hogy az óvodások,
általános iskolások és középiskolások számára kiírt pályázatból kizárják azokat, akik a 2011–2012-es
tanév első felében több mint 50
óráról igazolatlanul hiányoztak.
Ennek értelmében a megfelelő
módon kitöltött pályázati űrlap, a
szülő személyazonossági igazolványának másolata, a gyerek születési
bizonyítványának másolata mellett,
az iskola által kiadott iskolalátogatási vagy óvodalátogatási igazolás-

ban nemcsak az adott osztály vagy
csoport tannyelvét kell feltüntetni,
hanem az illető tanulónak az első
félévben felhalmozott igazolatlan
óráinak a számát is, a tanító, osztályfőnök, illetve az óvónő aláírásával
hitelesítve. A hallgatói támogatást
igénylőknek a pályázati űrlap mellé
a pályázó személyazonosságát igazoló okirat fénymásolatát, valamint a
hallgatói jogviszonyát igazoló okirat
eredeti példányát kell csatolnia. Ez
utóbbinak tartalmaznia kell a tagozat/csoport tannyelvének vagy a magyarul hallgatott tantárgyak nevét.
A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. a pályázat lebonyolításával
idén is a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségét bízta meg.
Burus Siklódi Botond elnök
azt is elmondta, ebben az évben
is minden gyermek az általa látogatott oktatási intézményben
kézbe kapja a pályázati űrlapot,
amely letölthető a http://www.
szulofoldonmagyarul.ro honlapról
is. A pályázatokat postai úton, ajánlott levél formájában kell eljuttatni a
pedagógusszövetség címére: Szülőföldön magyarul – Pályázati iroda,
RMPSZ, 530241 Miercurea Ciuc/
Csíkszereda, str. Topliţa/Taploca u.
nr. 20 sz., jud. Harghita/Hargita megye. A pályázatokat legkésőbb 2012.
április 30-ig kell postára tenni.

Burus Siklódi Botond. Minden gyermek iskolájában kapja meg az űrlapot
hirdetés
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> Ma műtik Tamáskát. Már egy hete
Iaşi-ban van az egyéves, súlyosan hallássérült Gáll Tamáska szüleivel, és a cochleáris
implantátum beültetését célzó műtétet
ma reggel nyolc órakor végzi a kimondottan orr-fül-gégészeti beavatkozásokra szakosodott orvoscsoport – tudtuk meg Gáll
Gyulától, a kisfiú édesapjától. Mint arról
már beszámoltunk, a Gyergyói-medence
különböző településein több alkalommal
is jótékonysági gálaesteken, illetve különféle szervezetek gyűjtést szerveztek, hogy
anyagiakkal támogassák a családot a fölöttébb költséges műtét kivitelezésében.
Az implantátumra azért van szüksége Ta-

máskának, mert ez lehetővé teszi, hogy a
siketnek született kisfiú megtanulhasson
hallani és beszélni. Az édesapa azt is elmondta, hogy már megvásárolt minden
szükséges eszközt és kelléket a műtét elvégzéséhez, kezdve az orvosi kesztyűktől,
a törülközőig, a kisfiún elvégeztek minden
műtét előtti vizsgálatot, és az eredmények
azt igazolják, készen áll az implantátum
befogadására. „Ha ez megtörtént, egy
hónap múlva kell visszajönnünk, hogy
aktiválják az implantátumot, ami gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy Tamáska az
egyik fülével hallhasson” – részletezte
az édesapa, elmondva, hogy reménye-

ik szerint ősszel kerülhet sor a második
implantátum beültetésére, addig viszont
össze kell gyűjteniük az ehhez szükséges
hiányzó összeget. További adományokat
a RO12RNCB0155124842480001 –
RON, RO82RNCB 0155124842480002
– EUR számlákra fogadnak.
> Frankfurti vendégeket várnak Ma
roshévízre. Március 21-én Frankfurtból
vár küldöttséget a maroshévízi római
katolikus egyház, amely több mint húsz
éve tart fenn testvéregyházi kapcsolatot a frankfurti egyházközséggel. Nem
tűzték viszont napirendre a márciusi ta-

nácsülésen a magyarországi Solt várossal
felújítandó testvértelepülési szerződés
vitáját. Mint már beszámoltunk róla,
Maroshévíz és Solt városok között már
1940 nyarától testvértelepülési kapcsolat van, amely az 1950-es évek elején a
kommunista rezsim uralomra jutásával
megszűnt. Solt önkormányzata már jelezte, hogy újból fel szeretnék venni a
kapcsolatot Maroshévízzel, február 20án egy küldöttség is járt a városban. Ekkor hozták nyilvánosságra, hogy február
13-i gyűlésen Solt önkormányzata már
döntött a testvérvárosi kapcsolat folytatásáról. (J. A.)

Körkép
gyergyó

Gyermekszemmel
a vízkészlet-apadásról
HN-információ

M

Ferencz Lehel kertészmérnök és tanítványai az utolsó gyakorlati órán

Sikeres tanfolyam a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés szervezésében

A metszés és oltás tudományát
tanulták a gazdák
Mintegy 21 résztvevője volt
annak a gazdáknak szervezett
tanfolyamnak, amit a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés
szervezett március 2–17. között
Gyergyószentmiklóson. A három
hétvéget felölelő képzés során az
érdeklődők megismerkedhettek
a gyümölcstermesztéssel, a gyümölcsfák, gyümölcstermő cserjék, díszfák és rózsák metszésével, illetve oltásával, a metszésnél
és oltásnál használt eszközökkel,
a gyümölcsfák koronájának alakításával és egyéb, gyümölcstermesztéssel kapcsolatos alapismeretekkel.
Jánossy Alíz

A

janossy.aliz@hargitanepe.ro

Hargita Népében olvasta
édesapám a hirdetést, és mivel tudja, régóta zavar, hogy
bármennyire igyekszem, nem sikerül eléggé hatékonyan kertészkednem, szólt a lehetőségről – mondta
lapunk érdeklődésére Márton István
csíkszentdomokosi gazda, aki úgy
érzi, most már tudással felvértezve
lát hozzá gyümölcsfái metszéséhez,
ami minden bizonnyal ősszel bő termésben fog megmutatkozni.
Azonban nem ő volt az egyetlen, aki nagyobb távolságról járt

be a gyergyószentmiklósi tanfolyamra, hiszen a 21 fős csoportnak voltak csíkszentsimoni és a
Gyergyói-medence falvaiból bejáró résztvevői is.
Saját gyümölcsfáikon
kísérleteznek a gazdák
– A metszés és oltás tudását nem
lehet profi szinten elsajátítani három hétvégén, de sikerült tisztázni
legalább azt, mit csináltunk helytelenül éveken át – részletezte Kovács
Sarolta gyergyószárhegyi résztvevő,
példaként említve a gyümölcsfák
koronájának alakítását, amit mostanig nem szakszerűen végeztek.
Ugyanakkor örül annak, hogy sikerült elsajátítania egy bizonyos fajta
oltási technikát, amit rövidesen ki is
akar próbálni a saját kertjében lévő
szilvafákon. Mint fejtegette, tudott
róla, hogy régebb oltották a fákat
a több és jobb minőségű termés érdekében, ám ezt még soha nem volt
alkalma megtapasztalni.
Tanfolyammal pótolják
a tudás hiányát
– A metszés és oltás tudása a
hajdani gazdálkodó emberekben
megvolt, azonban mivel ez a tudás
nem öröklődött tovább a mostani
gazdákba, tanfolyammal próbáljuk

pótolni a hiányt – közölte Ferencz
Lehel kertészmérnök.
A tanfolyam szervezője és oktatója arra is kitért, hogy az ősi tudás
felelevenítése mellett célkitűzés volt
a tájfajták, vagyis azon gyümölcsfák
megismerése és megőrzése, amelyek
a Gyergyói-medencében jó hozammal teremnek. Mint mondta, a
tanfolyam alapkoncepciója is ebből
indult ki, hiszen igazán hasznos és
hatékony gyümölcstermesztést akkor lehet elérni egy adott területen,
ha a gyümölcstermesztők ismerik és
védik a tájfajtákat.
– Az oltás oktatása lényegében
tanfolyam közben került a tananyagba – közölte a kertészmérnök
–, ugyanis a résztvevők igényelték
ennek a technikának is a megismerését.
Emellett az elméleti órák alatt
megismerkedhettek a termőrészekkel, a koronaalakítással, dísznövények ápolásával és gondozásával; a
gyakorlati órák során pedig gyakorolhatták a különféle metszési technikákat. A továbbiakban szakmai
konzultációkra lesz lehetőség, illetve további tanfolyamok szervezését fontolgatják falvakon, mert
– mint Ferencz Lehel kertészmérnök fogalmazott: „az aratnivaló
sok, a munkás kevés.”

ilyen hatása van a klímaváltozásnak az ivóvízkészletünkre, milyen
következményekkel kell szembenéznünk majd? – ezen kérdésekre kerestek és leltek választ a
Gyergyói-medence nyolc általános iskolájának diákjai. Hogy
egész pontosan mire jutottak, azt
háromfős csapatok fogják bemutatni vetített képes kiselőadás formájában március 22-én.
A Víz napjára már tizennegyedik éve szervez vetélkedőt az
Amőba Öko Központ környezetvédelmi alapítvány. Az idei,
hagyományoktól eltérő megmérettetés egy nagyobb program
része, így a rendezvényre A zöld

energiát a természettől program
keretében kerül sor, amelyet az
ENSZ Környezetvédelmi Alapja
(GEF SGP) támogat az Egyesült
Nemzetek Fejlesztési Programja
által – tudtuk meg Bajkó Ildikó
koordinátortól, aki hozzátette,
a verseny résztvevői a témával
kapcsolatos kiadványokra, könyvekre számíthatnak díjként szorgalmukért.
A környezetvédelmi szervezetet vezető pedagógus azt is elmondta, a március 22-i vetélkedőre délután 4 órakor a Fogarassy
Mihály Általános Iskola dísztermében kerül sor, szívesen látnak
versenyre be nem nevezett, de a
téma iránt érdeklődő fiatalokat,
diákokat is.

Vastapsot kapott a Földindulás. „Úgy nézzünk előre,
hogy soha ne feledjük, mi van mögöttünk” – hangzott el a Földindulás című előadás üzenete a gyergyószentmiklósi művelődési
ház színpadán. Immár hagyományosan az ősfigurás Török Zoltán
álmodja meg a március 15-i, gyergyószentmiklósi előadást; idén az ő
koncepciója és szövegkönyve alapján, Dézsi Szilárd rendezésében a
Figura Stúdió Színház színészei és az Ipartestület Férfikara jelenítette meg a színpadon az európai földindulást, az 1848-as forradalom
sarkalatos eseményeit. Mi lett volna, ha fordulatot vesznek a történések, mi lett volna, ha nem verik le a forradalmat? – e kérdéssel
játszik el gondolatban Török Zoltán, így lesz az előadás időutazás,
valóság és álom, így válik valóra a színház többszörös szerepe: szórakoztat, nevel és sebeket gyógyít. 
fotó: balázs katalin
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> Zeneiskolások körzeti versenye: remekeltek a pallós diákok. Mint ismeretes,
évente megszervezik a romániai zeneiskolások számára rendezett körzeti és országos
versenyeket. Székelyudvarhelyről márciusban több mint harminc 3–8. osztályos tanuló vett részt a megmérettetéseken, kiváló
eredményekkel.
Március 9-én hat zongorista diák versenyzett Brassóban, a fúvósok közül 11-en
(hat fuvolista, két oboista, egy trombitás
és két klarinétos) pedig Marosvásárhelyen.
Március 16-án a vonósok versenyeztek
Târgoviştén: hat hegedűs, egy brácsás, két
nagybőgős, illetve öt klasszikus gitáros mérte

össze tudását más megyék tanulóival. Azok
a diákok, akik elérték a zónaversenyen a 100
pontot, továbbjutnak az országos versenyre,
amelyet Ploieşti-en rendeznek, április 5–7.
között. Számos díjat hazahoztak a Palló Imre
Művészeti Szakközépiskola diákjai – adta hírül Sánduj Ilona, az iskola munkatársa.
Kovács Mózes-József, Farkas Rozália
nyolcadikos tanítványa első díjat nyert (99
pont) a brassói zongoristák versenyén. A marosvásárhelyi fúvósok számára megrendezett
versenyen a fuvolisták közül Györffy Szabina
(Deritei Júlia diákja, 98 pont), Jakab Boróka
(Sándor Kálmán-Attila diákja, 97 pont),
Kakasi Nóra (99 pont), illetve Pop Izabella

(100 pont) első díjat szerzett. Major László
felkészítésével első díjat nyert az oboások
közül Pethő Kriszta (99 pont), klarinéton
pedig szintén elsőt Egyed Hunor (99 pont),

Sándor Endre diákja. A vonósok is (hegedű,
brácsa, nagybőgő, de ide sorolják versenyen
a klasszikus gitárosokat is) igencsak jól teljesítettek. A 13 pallós versenyző közül heten
nyertek első helyezést: Kis Vivien hegedűn
(Elekes István diákja), Nagy Beatrix brácsán
(Elekes István felkészítésével), a nagybőgősök közül Mokán Noé-Előd és Baranyai Attila (Hadnagy László diákjai), illetve Derzsi
Dénes három gitáros tanítványa, Bodurian
Péter, Farkas István és Karácsony Bernadett
– utóbbinak sikerült elérnie a 100 pontot.
Az 5–8. osztályosok számára rendezett
kórusversenyt Sepsiszentgyörgyön tartják
március 30-án.

Körkép
udvarhely
Szentegyházi Gyermekfilharmónia

A harmincadik születésnapra készülődve
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia májusban ünnepli 30.
születésnapját. Ennek tiszteletére egyre színesedő programkínálattal készülődnek. A
három évtizedes fennállás tiszteletére komoly átalakításon
esik át a helyi művelődési ház,
ahová a kecsetkisfaludi templom mintájára készült kazettás
mennyezetet is felszerelnek.
Antalfi József

M

antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

int korábban ismertettük, május 2–7. között
az együttes vezetőinek
elképzelése szerint lesz öregfilisek
találkozója, közös éneklés, zenei
estélyek, táncház, csűrkalandavató
és még rengeteg érdekesség. A
Filiben az elmúlt 30 év alatt kb.
1200 gyerek fordult meg, ennek
megközelítőleg egyharmada kül-

Haáz Sándor a Fili rezidenciáján. Megújuló épülettel várják a vendégeket

földön él. Valamennyiük jelenlétére, vagyis az öregfilisekére is
számítanak.
Haáz Sándor, a filharmónia,
vagyis a Filiként ismert csapat
vezetője elmondta, hogy a Bu-

dapesti Faipari Szakközépiskolában tevékenykedő közeli ismerősei a Fili hagyományőrző festőtáborának mintájára évek óta
szerveznek nyári táborokat. Két
évvel ezelőtt a kecsetkisfaludi

templom kazettás mennyezetének másolatát próbálták elkészíteni, Birton László gyulakutai
művészeti vezető, rajztanár
segítségével. Akkor egy 6x10
méteres mennyezetet készítettek, kétméteres deszkalapokból.
Ezt Haáz Sándor pontosan a
Fili születésnapjára szereli fel,
mondhatni a rendezvény koronájaként. Ugyancsak Birton
László keze munkáját dicséri
a művelődési ház ebédlőjében
felszerelt, csillagképeket ábrázoló mennyezet is.
– A városvezetéssel közösen
felújítjuk a művelődési házat,
többek közt a villanyhálózatot,
a világítótesteket, és falburkolatot. Kicsinosított épület várja a
látogatókat, hiszen az események
többnyire itt zajlanak. Kisebb
munkálatokat kivéve széles körű
felújítás már rég nem volt az épü-

leten, hiszen rengetek pénzbe kerülne – mondta Haáz Sándor.
Kitért arra is, hogy sokan érdeklődnek a rendezvény iránt,
nemrég született meg a döntés,
hogy a 20–30 év közötti volt
filisek generációja kapja az idei
koncertezési lehetőséget. Ezelőtt
öt évvel csak a 30 éven felüliek kerültek előnybe.
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia kezdeményezte, hogy a
jelenkori Fili- és kórustagok közeli rokonai gyorsított eljárással letegyék a magyar állampolgársági
esküt. A Fili vezetője elmondta,
hogy annyira jól sikerült már ez
a terv, hogy jelenleg több mint
650 dossziét tettek le – így ez a
nagy szám sajnos meghiúsította,
hogy a születésnap előtt egyszerre tehessék le az esküt. A májusi
Filinapokról valószínűleg nyár
elejére tolódik az eskületétel.

Itt a vagyon, hol a nyilatkozat?

Hadilábon állunk az átláthatósággal
Immár másfél éve van érvényben a 176-os törvény, mely arra
kötelezi a köztisztviselőket,
hogy nyilvánosságra hozzák
éves vagyon- és érdeknyilatkozataikat. Bár vannak pozitív
példák a megyében, önkormányzataink, közintézményeink kifejezetten szűken értelmezik törvényben foglalt kötelezettségeiket, mondhatni távol
állnak az átláthatóságtól.
Szász Csaba

A

szasz.csaba@hargitanepe.ro

közméltóságok és köztisztviselők vagyoni helyzetének vizsgálatát a tavalyelőtt hatályba lépett 2010/176-os
törvény teszi lehetővé, nyilatkozattételre kötelezve az érintetteket
jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni
helyzetükről. A jogszabály szerint
a nyilatkozatokat az intézmény
hivatalos honlapján kell nyilvánosságra hozni, alternatív megoldás
lehet ezeket saját hirdetőtáblán

megjelentetni, de csak ha az illető
intézménynek nincs saját honlapja. Körbenéztünk a megyében és
Udvarhelyszéken, és arra a következtetésre jutottunk, hogy közintézményeink átláthatósága igen sok
kívánnivalót hagy maga után.

Pozitív példák

Az abszolút pozitív példával
Hargita Megye Tanácsa jár elöl,
a megyei önkormányzat hivatalos honlapja (hargitamegye.ro)
nemcsak a vezetőségnek, hanem
a teljes apparátusnak, összesen
229 alkalmazottnak teszi közzé
2011-es évi vagyonnyilatkozatát. Mi több, még a tanácsnak
alárendelt intézmények (megyei
könyvtár, kulturális központ,
személynyilvántartó igazgatóság
stb.) vezetőinek és döntéshozóinak vagyonnyilatkozata is elérhető.
Szűkítve a kört, Udvarhelyszéken Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala a példamutató,

a keresztur.ro honlapon aktuális
dokumentumokat hoz nyilvánosságra. Térségünk másik kisvárosában, Szentegyházán már vannak
hiányosságok, míg a hivatal alkalmazottjainak a 2011-es vagyonnyilatkozata van fenn a hivatalos
honlapon (ww.primariavlahita.
ro), az önkormányzati tagok esetében ezek már kissé elavultak,
2008-as, 2009-es adatok.
Az udvarhelyszéki községeknél csak négy esetben jártunk
szerencsével: Máréfalva honlapján mindent rendben találtunk,
Székelyderzs portálján a 2010-es
nyilatkozatok a legfrissebbek, akárcsak Bögöz község román nyelvű
honlapján, míg Nagygalambfalva
esetében négy-öt éves adatokba tekinthetünk be.

Sehol semmi

A prefektusi hivatal hivatalos
honlapján teljes a lista, 64 osztályvezetőt, jogtanácsost, tanácsadót,
rendőrtisztet és rendőrfelügye-

lőt találunk, vagyonnyilatkozataik
azonban nincsenek feltüntetve.
Székelyudvarhely megújult és
átláthatóbb honlapján jó látni a
naponta frissülő hírcsokrot, de vagyonnyilatkozatoknak a nyomát
sem találtuk. Ez érvényes mind
a hivatalra, mind az alárendelt
intézményeire. Talán még nem
importálták a régi honlap teljes
adatbázisát...
A községek esetében dilemmát
okoz a nevesítés. Hiszen legalább
tíz település esetében még csak létező vagy működő honlapról sem

beszélhetünk – nincs pénz, nem
pályáztak ilyesmire, nincs elegendő munkaerő – lehetne sorolni
az okokat. Viszont ott, ahol önerőből, szabadidőben törekednek
arra, hogy közösségük hírét egy
kicsit a világhálón is terjesszék,
nem volna ildomos azon kötekedni, hogy pont a vagyonnyilatkozatok hiányoznak a honlapjukról.
Talán érdemes lenne Bukarest
felé is kacsintani egyet: miért hoznak olyan törvényeket, ha szinte
előre tudni, úgysem tudják ezeket
betartani?

Kié a felelősség?
A 2010/176-os törvény szerint az intézményvezetők feladata kijelölni azt a személyt, aki összegyűjti a nyilatkozatokat
és felteszi a hivatal honlapjára, továbbítva ezeket az Országos Feddhetetlenségi Ügynökséghez (ANI) is. Ha ez nem
történik meg, a felelősség az intézményvezetőt terheli, akire
az ellenőrzést végző ügynökség ötventől kétezer lejig terjedő
büntetést róhat ki.
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> Bowling. Hargita megye jövőre is
A divíziós bowlingcsapatot tudhat magáénak, miután bent maradt az A divízióban az
ACSB Csíkszereda. Már csak egy mérkőzése maradt hátra az A divíziós Csíkszeredai
Bowling Sportklubnak a Román Országos
Bowling Csapatbajnokságban, de annak
eredménye már nem befolyásolja az idei
évad sikerét, hiszen a Hargita megyei csapatnak sikerült az ország 8 legjobb csapata
között maradnia, a szombati győzelmével
a Konstancai Sport Palace-szal szemben.
Csíkszeredában a Szentlélek utcai pályán, a
hétvégén zajlott az utolsó előtti mérkőzése a
csapatnak. A konstancai Sport Palace csapat

ellen 88 fával megelőzte a vendégcsapatot,
a végeredmény 5280–5192 lett. A csapat
célja sikerült: bent maradt az A divízióban,
közben szép eredményt ért el a B csapat is.
Fontos tényező az is, hogy az országban a
Hargita megyei csapat rendelkezik a legtöbb
leigazolt bowlingsportolóval, ugyanígy a legidősebb és legfiatalabb sportoló is itt játszik.
> Forma–1. Jenson Button nyerte meg
az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat, miután remek rajtjával maga mögött hagyta a pole pozícióból induló Lewis Hamiltont. A rajtelső
a második boxkiállások során visszacsúszott
a világbajnok Sebastian Vettel mögé, és har-

madik lett. A Ferrari Fernando Alonsóval a
versenyen sokkal jobb volt, mint az időmérőn (12.-ként rajtolt), Michael Schumacher
alatt a Mercedes váltója megomlott, Kimi
Räikkönen pedig a 18. helyről rajtolva a
7. helyen ért célba. Az Ausztrál Nagydíj
pontszerzői: 1. Jenson Button (McLarenMercedes), 2. Sebastian Vettel (Red Bull
Renault), 3. Lewis Hamilton (McLarenMercedes), 4. Mark Webber (Red Bull
Renault), 5. Fernando Alonso (Ferrari), 6.
Kamui Kobayashi (Sauber–Ferrari), 7. Kimi
Räikkönen (Lotus–Renault), 8. Sergio Perez (Sauber–Ferrari), 9. Daniel Ricciardo
(Torro Rosso–Ferrari), 10. Paul di Resta

(Force India–Mercedes). A következő versenyt, a Maláj Nagydíjat vasárnap rendezik
Szepangban.
> IRC. A cseh Jan Kopecký (Škoda
Fabia S2000) nyerte az Intercontinental
Rally Challenge idei második futamát, a
Kanári-szigetek ralit, melyet az elmúlt hét
végén rendeztek. A magyar Puskádi János
összetettben a 9., Marco Tempestini (Subaru
Impreza R4) a 14. helyen zárt, a bolgár
Ekaterina Stratieva – aki idén is a román
ralibajnokságban szerepel majd – Carmen
Poenaruval az oldalán a 19. helyen végzett
egy Citroën C2 R2 Maxszal.

Sport
jól sikerült a főpróba a konstancai rangadó előtt

Kiütéses SZKC-siker a Poli ellen
Újból sikerült remek játékot
mutatva magabiztos győzelmet
aratni a Székelyudvarhelyi KC
férfi-kézilabdacsapatának a román bajnokság 20. fordulójában
a Temesvári Poli ellen. Jöhet a
bajnoki címvédő Konstanca elleni mérkőzés.

A

z elejétől a végső sípszóig
vezetve nyert a Temesvári Poli ellen a Nemzeti Liga huszadik játéknapján a
Székelyudvarhelyi KC férfi-kézilabdacsapata. A gárda régi önmagát adta, remek kapusteljesítménnyel, jó védekezéssel diadalmaskodott.
Igazi csapat képét mutatta a
Székelyudvarhelyi KC, az első pillanattól ellépett az ellenlábasától,
mindvégig megnyugtató előnnyel
vezetett a Temesvári Polival szemben. A szünetben már hétgólos
volt a különbség.
A második játékrész elején rátett még egy lapáttal a házigazda,
kétszámú lett az előnye, a közönséget is kiszolgálták a fiúk a remek

játékkal. Ciobanu magabiztossága,
a jó védekezés, a megfelelő támadójáték biztos két pontot hozott
a konyhára. Vlad Caba, az SZKC
trénere minden nevezett játékosát
pályára küldte, sőt szóhoz jutott a
fiókcsapat hálóőre, Jobb Lőrincz
is. Az SZKC számára következik a
Konstanca elleni rangadó.
Nemzeti Liga, 20. forduló:
Székelyudvarhelyi KC – Temesvári Poli 38–23 (18–11) /az
SZKC gólszerzői: Kuzmanoszki 8,
Mihalcea, Irakli 5-5, Adomnicăi,
Rusia, Florea 4-4, Tálas 3, Ferenczi,
Komporály 2-2, Câmpan 1/.

Jól játszott Szász

Három felkészülési mérkőzést játszott a román U18-as fiú
válogatott. A keretnek tagja a
Székelyudvarhelyi KC játékosa is,
Szász András. A Százhalombattán rendezett tornán a román válogatott az oroszokkal, a magyarokkal, valamint az MKB Veszprém junior csapatával játszott. A
székelyudvarhelyi beálló összesen
hét gólt szerzett a mérkőzéseken:

az első kettőn kétszer, a harmadikon háromszor volt eredményes. Eredmények: Oroszország
– Románia 25–25, Magyarország – Románia 33–28, Románia – Veszprém junior 27–24. A
végeredmény: 1. Magyarország 6
pont, 2. Románia 3, 3. Oroszország 2, 4. Veszprém junior 1

Ledolgozható hátrány

Az MKB Veszprém 31–28ra kikapott szombaton a spanyol Ademar León otthonában
a férfi kézilabda Bajnokok Ligája
nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Eleinte remekül játszottak
a vendégek, és esetenként háromgólos hátrányt is könnyedén sikerült ledolgozniuk. A második
félidő elején pedig már 25–21-re
is vezetett a magyar bajnok, ám a
hajrában többször is emberelőnybe kerülő hazaiak fordítottak, így
aztán keménynek ígérkezik a jövő
vasárnapi visszavágó. Velux Férfi
BL, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:
Ademar León – MKB Veszprém
31–28.
hirdetés

Dykes játékához a piros mezes csíkiak csak asszisztálni tudtak 

fotó: manases sándor

Bedarálta az U a KK-t

Három negyeden keresztül, a
kisebb megingásokat leszámítva, jól állta a sarat a Csíkszeredai KK férfi-kosárlabdacsapata
Kolozsváron, ám a rutin, illetve
Dykes eldöntötte a találkozót.

H

árom negyeden keresztül
a vártnál jobban teljesített
a Csíkszeredai KK férfikosárlabdacsapata Kolozsváron, a
címvédő otthonában a bajnokság
27. fordulójában. Az utolsó negyedben viszont kijött a két csapat közti
tudáskülönbség. A felek közel hat
percen keresztül fej fej mellett haladtak a találkozó elején. A házigazdák ekkor taktikát váltottak, egész
pályás letámadást alkalmaztak, amivel alaposan meglepték a csíkiakat,
akik zsinórban 15 pontot kaptak. A
nyugodt előnyt azonban a kolozsvári alakulat nem tudta megtartani. A
Lászlófy Botond vezette csíkiak fokozatosan faragtak le hátrányukból,

és a harmadik harmad végére már
összejött az egyenlítés is.
Az utolsó negyednek úgy ment
neki az U, hogy eldönti a találkozó
sorsát, és ez így is lett. Marcel Tenter
alakulata nagyon belehúzott, és 12
pontot vert a KK-ra az utolsó negyedben, ami biztosította számukra
a sikert. A hazai gárdából kiemelkedett Krsztanovics és Dykes, akik 62
pontot gyűjtöttek. A vendégektől
Samuila Zoltán érdemel dicséretet,
aki a második félidőtől kapott szerepet, és az idény legjobb meccsét
tudhatja maga mögött.
Eredmény, 27. forduló: Kolozs
vári U – Csíkszeredai KK 92:78
(26:17, 18:19, 19:25, 29:17). Pontszerzők:Dykes36(2x3),Krsztanovics
26, Mijovics 12, Lawrence 7 (1 x 3),
Lagrange 7 (1 x 3), Corpodean 4, illetve Erceg 15 (3 x 3), Long 14 (1 x
3), Champion 14 (1 x 3), Dies 13 (1
x 3), Samuila 12 (2x3), Jakab 6, Rosu
2, Tucker 2.

Megállíthatatlan az SZKF

D

ánfalván rendezték meg
hétvégén a megyei női kézilabda-bajnokság 11., illetve
12. fordulóit. A Székelyudvarhelyi
KF továbbra is veretlen, míg a Csíkszeredai VSK feljött a második
helyre. Eredmények: Csíkszeredai
Akarat – Dánfalva-Felcsík 18–22,
Csíkszeredai NKSZ – Salamás
24–20, Székelyudvarhelyi Amazonok – Székelyudvarhelyi KF 24–42,
Székelykeresztúri KKE – Csíkszeredai VSK 25–28, Székelyudvarhelyi
KF – Csíkszeredai Akarat 35–16,
Zetelaka – Székelyudvarhelyi Amazonok 38–29, Székelykeresztúri

KKE – Csíkszeredai NKSZ 21–23,
Dánfalva-Felcsík – Csíkszeredai
VSK 21–25. A 13–14. fordulókat a tervek szerint március 25-én
rendezik Zetelakán.
1. SZKF

11 11 0

2. VSK

11

8 0

3 250–221 16

3. Zetelaka

10

7 0

3 232–219 14

4. Amazonok

9

6 0

3 256–243 12

5. NKSZ

9

5 1

3 178–204 11

6. Felcsík

11

4 0

7 228–259

8

7. KKE

10

3 1

7 254–264

7

8. Akarat

11

1 0 10 175–292

2

9. Salamás

9

0 0

0 418–207 22

9 153–235 -1
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> A közszférából menesztett alkalmazottak háromnegyedét nyugdíjazták. A
Ziarul Financiar napilap által készített tanulmányból kiderült, hogy a közintézményekből csak 50 ezer személyt bocsátottak el, és
150 ezer nyugdíjba vonult. Ezzel szemben
a magánszférában az elmúlt három évben
700 ezer személy vesztette el a munkahelyét. A közalkalmazottak számának csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy a kormány
befagyasztotta a munkahelyeket. Romániában jelenleg 1,2 millió közalkalmazott van,
és a kormány azt vállalta a nemzetközi hitelszerződésekben, hogy 2017-ig 950 ezerre
csökkenti az állami alkalmazottak számát.

> Alkotmányos a 740 lejnél magasabb
nyugdíjakra fizetett egészségügyi járulék.
Az Alkotmánybíróság nem talált kifogásolnivalót abban, hogy 5,5%-os egészségbiztosítási járulékot fizessenek azok az idősek,
akik 740 lejnél nagyobb nyugdíjat kapnak.
A nettó nyugdíj ugyanakkor nem lehet 740
lejnél kevesebb, ezért például az a nyugdíjas,
aki 749 lejt kap, ennek 5,5%-a 41 lej lenne,
viszont csak 9 lejt vonnak le egészségügyi
biztosításként, hogy a kézhez kapott összeg
ne csökkenjen 740 lej alá.
> EU-s rekorder lett Románia az új autók beíratásában. Januárban és februárban

összesen 9000 új járművet írattak be a forgalomba Romániában, ez 54%-os növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához
képest. Ez volt a legnagyobb növekedés az
Európai Unióban, ahol átlagosan 8,3%-kal,
2,027 millióról 1,858 millióra csökkent a
forgalomba jegyzett autók száma. Romániában továbbra is a Dacia a legkeresettebb
autómárka, ezt követi a Škoda, a Volkswagen, a Ford és a Renault. Lengyelország volumenben tekinthető európai éllovasnak: itt az
idei év első két hónapjában több mint 6000
gépkocsival több került forgalomba, mint a
tavalyi év elején. A növekedés 15,2%-os volt,
41 800-ról 48 169-re. Németország, az EU

legnagyobb gazdasága 0,2%-os zsugorodást
szenvedett el, miközben Franciaország, a
második legnagyobb gazdasággal rendelkező ország 20%-os zuhanást tapasztalt az új
autók beíratásánál.
> Leállította az uniós pénzek lehívását
a cseh kormány. Június végéig leállította az
európai uniós támogatási pénzek lehívását a
cseh kormány, hogy addigra megszüntesse a
nemzeti ellenőrzési rendszer hiányosságait közölte a regionális fejlesztési minisztérium
honlapján pénteken. A tárca közleménye
szerint konkrétan az európai regionális fejlesztési alapról és a kohéziós alapról van szó.

Gazdaság
Postázza a tejkvóta-eladási kiközlőket
az APIA

A villamos energia

Fokozatosan szüntetik

Leveleznek
a gazdákkal
Napokon belül levélben tudatja a tejkvótájukat értékesítő gazdákkal, hogy elfogadta-e vagy sem kvótaeladási tranzakciójukat a Hargita Megyei Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség. A tejtermelők
ugyanakkor április elejétől már – ugyancsak levélben
– a tavalyi kvótaévben szabadon értékesített tejmen�nyiségről kell számot adjanak.
Domján Levente

N

domjan.levente@hargitanepe.ro

apokon belül levélben tájékoztatja a tejkvótájukat értékesítő gazdákat a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
– mondta el lapunk érdeklődésére Haschi András Péter, a
megyei kifizetési ügynökség igazgatója. „Akik ezt a levelet
kézbe kapják, semmit nem kell tenniük. Nem kell megijedniük, nem kell bejönniük vele a kifizetési ügynökséghez, mivel a levélben csak azt közöljük vele, hogy a gazda
által eladott tejkvótát – amit mint ügyletet jelzett felénk
– tudomásul vettük és elfogadtuk. Tennivaló csupán a
tejkvóta év végén kiküldésre kerülő nyilatkozatokkal lesz,
amit viszont a tavaly évi szabadértékesítési tejmennyiségi
adatokkal kitöltve legkésőbb május közepéig kell visszaküldeniük a megyei APIA csíkszeredai székhelyére” – magyarázta Haschi. Hozzátette, a 2011-es tejkvótaesztendő
a 2011. április 1. és a 2012. március 31. közötti időszakot fogja át. A szabadértékesítési tejkvótával rendelkező
gazdáknak ezért április folyamán az APIA-tól ugyancsak
levélben kapott formanyomtatvány kitöltésével és visszajuttatásával május 15-ig kell nyilatkozniuk a szabadértékesítési tejkeretük felhasználásáról. A szakember felhívja
a figyelmet: a nyilatkozási kötelezettség elmulasztása a kapott tejkvóta elvesztésébe kerülhet. Emiatt – teszi hozzá a
szakember – a Hargita megyei tejtermelők számára 2007ben leosztott szabadértékesítési keretnek mára több mint
felét vesztették el a gazdák.

Feszültség. A háztartási fogyasztók esetében 2017 végéig kell megszüntetni a hatósági árakat

A kormány pénteki rendkívüli ülésén elfogadásra került
a villamos energiára és az
Energetikai Országos Szakhatóság megszervezésére és
működésére vonatkozó törvénytervezete. Egy olyan új
jogszabályról van szó, amely
tekintetében uniós irányelveknek kell eleget tenni. Az erre
vonatkozó kötelezettségvállalás terén késlekedés mutatkozott, s ennek okán azt a kormány szerint a parlamentnek
sürgősségi eljárás keretében
kell(ene) megvitatnia és elfogadnia. Tulajdonképpen egy
kerettörvényről van szó, s az
képezi majd a villamosenergia-termelés, -szállítás stb.,
valamint a fogyasztói kategóriák megállapítása tekintetében meghozandó sajátos
törvények jogalapját.
Hecser Zoltán

A

hecser.zoltan@hargitanepe.ro



fotó: domján levente

most elfogadott törvénytervezet többek között
előírásokat tartalmaz a
végfogyasztói hatósági árak megszüntetésére (azaz az árliberalizálásra) és a villamosenergia-piac

fejlesztésére, a független rendszer
modelljére, a fogyasztók védelmére, valamint a villamosenergia-ellátás biztonságára vonatkozóan.
Anélkül, hogy jobbára bonyolultnak tűnő, technikai jellegű részletekbe bocsátkoznánk,
néhány gyakorlati jelentőségű
előírásokra utalnánk. A törvény értelmében biztosítani kell
a villamos energia szállításával
kapcsolatos érdekek tényleges
elválasztását a villamos energia
termelésével kapcsolatos érdekektől. Ennek okán a Transelectrica
átkerül a gazdaságügyi minisztérium alárendeltségéből egy másik
szaktárcáéba (erre vonatkozóan
rövidesen jogszabály-tervezetet
dolgoznak ki), ugyanakkor két
közhatóságot hoznak létre, amelyek külön-külön ellenőrzik a
rendszer- és a szállításoperatőröket, illetve az áramtermelőket- és
szolgáltatókat. Közvetve idetartozik az is, hogy a törvénytervezetnek az Energetikai Szabályozási
Országos Szakhatóság megszervezésére és működésére vonatkozó
előírásai értelmében, ez a hatóság
átkerül a parlament fennhatósága
alá, elnökét és alelnökét pedig az
államfő nevezi ki.

fotó: balázs árpád

Megszűnik a szociális
díjszabás

Ami a hatósági árak megszüntetését illeti: arra fokozatosan kerül
sor, az ipari fogyasztók esetében a
2013-as esztendő végéig, a háztartási fogyasztók esetében pedig 2017
végéig. Úgyszintén az árliberalizálás azt is jelenti, hogy megszűnik
az úgynevezett szociális díjszabás.
Mint ismeretes, erre adott körülmények között, adott háztartások jogosultak. Hangsúlyozni kell azonban,
hogy az állami támogatás a jövőben
sem szünik meg, de az más feltételrendszer keretében fog „működni”.
Nevezetesen: rászorultsági alapon,
s ez úgy értendő, hogy a törvénybe
bekerül(t) egy sajátos fogyasztói
kategória, a „sérülékeny fogyasztó”.
Ezen fogyasztói kategóriákat majd
törvény révén fogják megállapítani. Akik majd ebbe a kategóriába
tartoznak, nem kedvezményes díjszabásra lesznek jogosultak, hanem
költségvetésből folyósított támogatásra (ez a támogatás a „fűtéspénzhez” lesz hasonló).

Drágul-e, mikor
és mennyivel?

A kormányülést követő sajtótájékoztatón szóba került az
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> Még mindig nem működőképes
országos szinten az online adófizetési
rendszer. A Ghiseul.ro oldal szolgáltatásait egy éve indították el, de azóta csak 28
önkormányzat csatlakozott a rendszerre,
illetve további 33 esetében tesztelés alatt
áll a szolgáltatás. Az online adófizetésről
rendelkező jogszabály szerint idén júniusig az ország összes, megközelítőleg 3200
polgármesteri hivatalának csatlakoznia
kellene ehhez a rendszerhez. Răzvan
Mustea kommunikációs miniszter a hét
elején azt mondta, lehetséges, hogy büntetéseket fognak bevezetni azok számára,
akik a határidőig nem teszik lehetővé az

online adófizetést. A Romániai Községek
Egyesületének elnöke szerint azért halad
lassan a rendszerhez való csatlakozás, mert
túl bonyolult a beiratkozás, illetve azért is,
mert sok önkormányzat nem akarja vállalni, hogy kifizesse a pénzügyi tranzakciók
után felszámolt 2 százalékos jutalékot.
> Növelné a családorvosok bérét Ritli

László. Ritli László egészségügyi miniszter tárgyalásokat kezdeményezett az Országos Egészségbiztosító Pénztárral annak
érdekében, hogy páciensenként 15%-kal
emeljék meg a családorvosok jövedelmét.
A családorvosi listára feliratkozott sze-

mélyek utáni pontok jelenleg 3%-osak,
ezt szeretné a miniszter 18%-ra növelni.
Ritli továbbá azt is kezdeményezte, hogy
a krónikus betegek akkor is kapjanak térítésmentes receptet, ha nem voltak előre
bejegyezve a családorvosuknál.
> Történelmi mélypontra süllyedt
a lej az euróval szemben. Történelmi
mélypontra süllyedt a lej értéke az euróval
szemben. A Román Nemzeti Bank
(BNR) pénteken 4,3783 lejes árfolyamot
állapított meg egy euróra, ez 1,11 banival
haladja meg a csütörtöki szintet. A kereskedők szerint a jegybank csütörtök dél-

után és pénteken délelőtt is beavatkozott
a bankközi piacon a lej védelmében, és
sorozatos euróeladással sikerült 4,38 lej
alá tornázni az euró árfolyamát. Az előző
mélypont 2010. június 30-án volt: akkor
egy euró 4,3688 lejbe került. A lej más
valutákkal szemben is gyengült. A dollár
pénteken 3,3544 lejt ért a hazai devizapiacon, ez kéthavi csúcsot jelent. A svájci
frankkal szemben csütörtökhöz képest
1,95 banival emelkedett a lej árfolyama,
elérve a frankonkénti 3,6258 lejes árfolyamot. A legutóbbi csúcs szeptember
5-én volt, amikor egy frankot 3,8133 lejért lehetett vásárolni.

Gazdaság
törvénytervezetéről

Mégsem kell adózzanak a gazdák

meg a hatósági árakat
„árfelszabadítás” várható következménye is. Azaz: milyen
mérvű drágulás várható és mikor? Az Energiaszabályozási
Országos Szakhatóság elnöke,
Dan Iulius Plaveti kitérő választ
adott, arra hivatkozva, hogy
„azért vagyunk itt, hogy megmagyarázzuk a törvénytervezetet”, ugyanakkor azonban utalt
arra, hogy „pillanatnyilag nem
mondhatunk semmit egy esetleges áremelésről, de az elkövetkező időszakban nem áll szándékunkban az árak semminemű
mozgatása”.
A szakelemzők viszont máris
elvégeztek bizonyos számításokat. A háztartások esetében abból
indultak ki, hogy a konkurenciális
piaci részarány milyen mérvű lesz
2013-ban. Nos, ennek alapján
becsléseik szerint a jövő esztendő
nyarán 2,3%-kal többet kell majd
fizetni a villamos energia fogyasztásáért, mint jelenleg, 2017-ben
pedig 23–27%-kal. Azt viszont
nehéz lenne megjósolni, hogy
a majdani díjszabásba nem fognak-e beépülni nagyobb arányban
másabb költségelemek.

Megkétszereződés

Egyes elemzők azt is megkockáztatták, hogy a „tízlépcsős”
árliberalizáció (2013 júliusa,
valamint a 2014–2017 közötti
időszak minden esztendejének
januárja és júliusa) végére akár
100%-os drágulással is szembekerülhetünk. A szakhatóság



A 27 tagország döntő többségében az ár
a 0,214–0,166 euró/
kWh-os mezőnyben
található, az eurózóna
országai átlagára pedig 0,186 euró/kWh.
Románia a díjszabás
tekintetében az „olcsók” közé tartozik,
az 0,106 euró/kWh.
elnöke e feltételezés kapcsán a
következőket mondta: „Nem
lehet igennel vagy nemmel válaszolni, ez egy feltételezés... nem
kell feltétlenül azzal számolni,
hogy jelentős növekedés lesz”. A
magunk részéről ezt úgy értelmezzük, hogy „lesz ami lesz”...
Talán megfelelőbb módon
eligazodhatunk, ha körülnézünk az európai országok áramfogyasztási díjszabásai alakulásának háza táján. Az Európai
Unió Központi Statisztikai
Hivatalának (Eurostat) adatai szerint az Unió szintjén a
háztartási fogyasztások árának
átlaga 2011-ben 0,178 euró/
kWh volt (háztartásonként évi
2500–5000 kWh-os fogyasztással számolva). A legdrágább,
0,291 euró/kWh, Dániában
volt, a legalacsonyabb pedig,
0,083 euró/kWh, Bulgáriában.

Kibogozták
az adócsomót

Átlagárnál most
jóval olcsóbb

A 27 tagország döntő többségében az ár a 0,214–0,166 euró/
kWh-os mezőnyben található,
az eurózóna országai átlagára
pedig 0,186 euró/kWh. Románia a díjszabás tekintetében az
„olcsók” közé tartozik, az 0,106
euró/kWh. Ennél alacsonyabb
csak Bulgáriában és Észtországban van. Ezek szerint a hazai átlagár 40%-kal alacsonyabb, mint
az uniós. Joggal feltételezhető,
hogy ez a jelenleg (is) alkalmazott szociális díjszabás „rovására”
írható. Mondjuk ezt annak okán,
mert kezünkbe került egy másik
kimutatás is, amely a háztartási
villamosenergia-árakra vonatkozik évi 600 kWh fogyasztással
számolva. Nos, ezzel a fogyasztással számolva a romániai átlagár 0,0700 euró/kWh-ot sem éri
el, míg például az Csehországban
0,1929 euró/kWh és Lengyelországban 0,1547 euró/kWh (ám
ezekben az országokban másabb
díjszabásrendszer létezik). Ebből
a tényállásból az következtethető
ki, hogy az uniós árszintekhez
való közelítés, illetve az árliberalizáció egyik útja a szociális díjszabás megszüntetése lesz. Azaz
nem véletlenül irányozza elő a
törvénytervezet annak kiiktatását a rendszerből. Amúgy a becslések szerint Romániában az évi
átlagos fogyasztás 2300 kWh/
háztartás körül van, alacsonyabb,
mint az uniós átlag.
hirdetések

Sem az állattenyésztésből származó bevételeik, sem
a kapott mezőgazdasági támogatások után nem kell
jövedelemadót fizessenek a hazai gazdálkodók – szögezi le a pénzügyminisztérium illetékeseivel folytatott
konzultáció nyomán Tánczos Barna, a mezőgazdasági
minisztérium államtitkára.
HN-információ

L

etisztázta a Pénzügyminisztérium az állattartási tevékenységekből származó jövedelmek megadóztatása
körüli ellentmondásokat – állítja lapunkhoz eljuttatott közleményében Tánczos Barna, a mezőgazdasági
minisztérium államtitkára. Leszögezte, sem az állattenyésztésből szerzett jövedelmük, sem pedig a már megkapott
mezőgazdasági támogatásaik után nem adókötelesek azok
az állattenyésztéssel és méhészettel foglalkozó gazdák, akik
termékeiket nem feldolgozva értékesítik (tejet, húst, tojást,
méhészeti termékeket, gyapjút adnak el). Hozzátette, a
mezőgazdasági tárca ezt tükröző álláspontját a napokban
Doru Petru Dudaş, a pénzügyi szaktárca vezérigazgatója,
hivatalos körlevél formájában az Országos Adóügynökség
(ANAF) összes megyei kirendeltségéhez eljuttatta.
„Függetlenül attól, hogy a magánszemély váltott-e ki
tevékenysége folytatásához működési engedélyt, ugyanez
a szabály alkalmazandó. Ennek értelmében az értékesítéséből származó jövedelem, illetve a közvetlen és a vissza nem
térítendő támogatások után, nemcsak a kistermelők és az
engedéllyel rendelkező magánszemélyek, de az egyéni vállalkozások (PFA-k), magángazdaságok tulajdonosai sem
kell adót fizessenek” – fogalmazott Tánczos. Megerősítette, azok a gazdák, akik a 141-es mezőgazdasági intézkedés
keretén belül sikeresen pályáztak, és részesültek a projektenkénti 1500 euróban, és tejet, állatokat, mézet, méhészeti
termékeket értékesítenek, zöldségeiket, gabonáikat a piacon
adják el és nem közvetlen egy malomnak, továbbra sem kötelesek adót fizetniük. Tánczos elmondta, a mezőgazdasági
termelők adózás körüli problémáinak, és a növénytermesztésből származó jövedelmek adózási szabályai körüli viták
letisztázásának érdekében a két szaktárca között további
egyeztetésekre kerül sor. „Amennyiben sikerül megegyeznünk, ebben az esetben is a Pénzügyminisztérium körlevél
formájában értesíti majd az ANAF megyei kirendeltségeit,
azért, hogy az alkalmazás országos szinten egységes legyen”
– tette hozzá az államtitkár.

Nem adókötelesek azok a gazdák, akik termékeiket nem feldolgozva értékesítik
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> Európai kupák. Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája, illetve az Európa
Liga negyeddöntőinek, illetve elődöntőinek
párosításait pénteken Nyonban. A BL-ben
összejöhet a Real – Barca álomdöntő, míg
az EL-ben két sapnyol–német mérkőzést is
rendeznek. A címvédő FC Barcelona az AC
Milannal csap majd össze a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A pénteki,
nyoni sorsoláson kiderült, hogy a párharc első
meccsére Milánóban kerül sor. A két csapat
a mostani kiírásban már a csoportkörben is
találkozott egymással: a katalán fővárosban
2–2-es döntetlen született, míg a „visszavágón” 3–2-re a Barcelona diadalmaskodott.

A kilencszeres BEK-, illetve BL-győztes Real
Madrid a ciprusi APOEL-t kapta, ráadásul
az ősi rivális Barcelonával csak a fináléban találkozhat. Tavaly az elődöntőben rendezték
az El Clásicót. A döntő házigazdája, a Bayern
München az Olympique Marseille-jel, a
Chelsea pedig a Benficával találkozik a legjobb nyolc között. A negyeddöntő programja
(az első mérkőzéseket az elöl álló csapatok otthonában rendezik): APOEL – Real Madrid,
Olympique Marseille – Bayern München,
Benfica – Chelsea, AC Milan – FC Barcelona. Az első mérkőzéseket március 27-én és
28-án rendezik, míg a visszavágókra egy héttel később kerül sor. Az elődöntő programja:

Marseille/Bayern München – APOEL/
Real Madrid; Benfica/Chelsea – Milan/FC
Barcelona.
A három spanyol és a két német csapat
is elkerülte egymást a labdarúgó Európa
Liga negyeddöntőjének pénteki, nyoni sorsolásán, ugyanakkor két spanyol–német
párharcra is sor kerül a legjobb nyolc között.
A negyeddöntő párosítása: AZ Alkmaar –
Valencia, FC Schalke 04 – Athletic Bilbao, Sporting Lisboa – Metaliszt Harkiv,
Atlético Madrid – Hannover 96. Az első
mérkőzéseket március 29-én rendezik, míg a
visszavágókra egy héttel később kerül sor. Az
elődöntő párosítása: Atlético Madrid/Han-

nover 96 – AZ Alkmaar/Valencia, Sporting
Lisboa/Metaliszt Harkiv – FC Schalke 04/
Athletic Bilbao.
> Utánpótlás-bajnokság. A Csíkszeredai VSK U18-as és U16-os csapatai az
országos bajnokság 9–15. helyéért vívott
rájátszásban szombaton a Brassói Braşovia
otthonába látogattak. A nagyok 2–2-es döntetlent játszottak, míg a kisebbek győzelmet
arattak. Eredmények: U18: Brassói Braşovia
– Csíkszeredai VSK 2–2 /a VSK gólszerzője: Tankó Levente 2/; U16: Brassói Braşovia
– Csíkszeredai VSK 0–2 /a VSK gólszerzői:
Fodor Tamás és Csűrös Attila/.

Sport

Ezüstérmes a felnőttcsapat

A három pont reményében utaztak a szentegyházi lányok Iaşi-ba,
ahol a tavaszi idény első bajnoki
mérkőzésén léptek pályára, ám
végül nulla ponttal kellett hazatérjenek. Egy kiállítás megtörte
a Vasast.

A Csíkszeredai Sportklub felnőtt
cselgáncscsapata ezüstérmet
szerzett hétvégén a Iaşi-ban meg
rendezett országos bajnokságon.
A csíkiak legutóbb 2000-ben szereztek ezüstérmet.

N

agyszerű eredményt ért
el a Csíkszeredai Sportklub felnőtt cselgáncscsapata Iaşi-ban, ahol szombaton
rendezték meg a országos csapat
bajnokságot. A csíki gárdát csak a
döntőben állították meg, és ott is
nagyon szoros csatában szenvedtek vereséget a Brassói Dinamo
együttesétől.
A Csíkszeredai Sportklub
felnőttcsapata legutóbb 12 évvel
ezelőtt tudott felérni a dobogó
második fokáig.
A Sportklub Iaşi-ban az első
összecsapáson a házigazdák „B”
csapatát verte 4–1-re, majd a tavalyi bronzérmes Steaua Petromot
fektették két vállra ugyanilyen
arányban. Ezt követően jöhetett
a döntő, ahol a Brassói Dinamo
gárdájával küzdöttek meg és nagyon szoros csatában 3–2-es vereséget szenvedtek.

Balul sikerült idénynyitó

E

A Csíkszeredai Sportklub ezüstérmes csapata

A Sportklub két sportolóval erősített a bajnokságra: Tóth
Krisztiánnal és Juhász Ádámmal.
Tóth Krisztián az U23-as korosztályban Európa-bajnok volt 2011ben, még csak 17 évesen, és korosztályában vb-ezüstérmes volt.
Tóth a magyar cselgáncs sport
legnagyobb juniorreménysége.
A torna végső rangsora:
Brassói Dinamo, 2. Csíkszeredai
Sportklub, 3 Politehnica Iaşi és
Valleriana Târgovişte, 5. Steaua
Petrom és CSM Focşani.

Megyei bajnokság. Két mérkőzéssel elrajtolt a megyei
labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye. A 13. fordulóból két mérkőzést rendeztek. Kisebb meglepetésre a Csíkszentmihályi Törekvés a Csíkszeredában játszott mérkőzésén vereséget szenvedett a
Székelykeresztúrtól. A másik összecsapáson a Parajd hazai környezetben győzte le a sereghajtó Székelyudvarhelyi Rosealt. Az
utóbbi találkozó színvonalán meglátszott, hogy mindkét együttesnek ez az első mérkőzése az „új” esztendőben. Eredmények:
Csíkszentmihályi Törekvés – Székelykeresztúri Egyesülés 1–3
(0–1) /Szatmári Szabolcs (55.), illetve Molnár Csaba (25. – büntetőből), Dézsi Csaba (62.), Barabás Barna (64.)/; Parajdi SE –
Székelyudvarhelyi Roseal 3–0 /Fülöp Attila (22.), Máté Kálmán
(56.), Bokor György (73.)/.
Fotó: Balázs Árpád

A Sportklub összetétele: 66
kg: Sinka Szabolcs; 73 kg: Papp Róbert Flórián; 81 kg: Farkas Zoltán,
Czikó Levente; 90 kg: Tóth Krisztián (Budapesti KSI), Czifra Attila;
+90 kg: Juhász Ádám (Budapesti
Honvéd), Szőcs László. Edzők:
Sinka Szabolcs és Albu Botond.
A csapat támogatói: Metrolex
Kft., Interflon Romania Kft.,
M-Tabac Kft., Hardrum Kft.,
Csíki Sportegylet, Crown Cool
Termotechnika Crown Cool Kft.,
Garlando Romania.

Román–magyar
foci

E

lőször az idény folyamán a
román labdarúgó-bajnokság
élére állt a Kolozsvári CFR
csapata, miután hazai pályán kétgólos győzelmet aratott a Pandurii
ellen, míg az addigi első Bukaresti
Dinamo bukott a Sportul ellen.
Utóbbiak eddig mindhárom tavaszi
összecsapásukat megnyerték.
Liga 1, 21. forduló eredményei:
Chiajna – Rapid 1–0, Mioveni –
Marosvásárhely 0–0, Nagyszeben
– Medgyes 0–2, Kolozsvári CFR –
Pandurii 2–0, Petrolul Ploieşti – Kolozsvári U 2–2, Dinamo – Sportul
Studenţesc 1–3. A Brassó – Galac és
a Steaua – Astra mérkőzések tegnap
este lapzárta után értek véget. A mai
műsor: Ceahlăul Piatra Neamţ – FC
Vaslui (20.30, Digi Sport).
NB1, 20. forduló: Újpest – Kaposvár 3–1, Vasas – Győr 1–2, Kecskemét – Pécs 1–2, Siófok – Paks
2–0, Pápa – Diósgyőr 1–2, ZTE –
Haladás 1–1, Videoton – Debrecen
0–1. A Ferencváros – Honvéd mérkőzés lapzárta után ért véget.

gy jó és egy felejthető félidőt
produkált a Szentegyházi Va
sas női labdarúgó csapata a
hétvégén Iaşi-ba, ahol a női első ligás bajnokság tavaszi idényének első
fordulóját rendezték. A vége 2–1-es
hazai győzelem lett. Székely János, a
Vasas edzője a Pap – Elekes, Popescu,
Szőke, Albert, Bertalan, Stroia, Bálint, Căldare, Filler, Papp (játszott
még: Bíró, Balázs, Dușa) kezdő ti-

zenegyet küldte a pályára, és az első
félidő derekán a lányok Căldare révén meg is szerezték a vezetést.
A térfélcserét követően azonban
Popescu megkapta második sárgalapját, és az emberelőnyt a házigazdák maximálisan kihasználták. A
iaşi-iak előbb egyenlítettek, majd a
mérkőzés hajrájában egy távoli lövés hatalmas mázlival is utat talált a
szentegyháziak hálójába.
A vendégek játékán látszott a téli
felkészülés hiánya, így fizikailag nem
bírták végig a 90 percet. A következő fordulóban a Vasas a brassót látja
vendégül.
Eredmény: Navobi Iaşi – Szentegyházi Vasas 2–1 (0–1) /a Vasas
gólszerzője: Căldare (27.)/.

Véget ért a sílövő vk-idény

Tófalvi Éva lett a legjobb romániai versenyző a világkupa-összetettben

H

anti-Manszijszkban rendezték meg a sílövők
utolsó világkupafutamát
a hétvégén. A romániai sportolóknak ezúttal sem termett sok babért.
A világkupa a hölgyeknél a német
Magdalena Neuneré lett, míg a
férfiaknál Martin Fourcadeé. A
hölgyeknél az utolsó tömegrajtos
verseny előtt Domracsevának még
volt esélye az összetett világkupa
elnyerésére is, ehhez azonban az éllovas Neunernek a vert mezőnyben
kellett volna végeznie. A német hat
lövőhibát vétett, de így is beért a hatodik helyen, így pályafutása utolsó
versenyén megszerezte az áhított
kristálygömböt.

Eredmények

Sprint: férfi 10 km: 1. Martin
Fourcade (francia), 2. Arnd Peiffer
(német), 3. Fredrik Lindström (svéd)
... 76. Gavrilă Ştefan; női 7,5 km: 1.
Magdalena Neuner (német) 22:11.5
perc (2), 2. Vita Szemerenko (uktán)

+3.2 mp. h. (0), 3. Darja Domracseva
(fehérorosz) +16.2 mp.h. (1) ... 45.
Tófalvi Éva +2:49.6 ph. (2), 54.
Luminiţa Piscoran +4:15.4 (3).
Üldöző: férfi 12,5 km: 1. Martin
Fourcade, 2. Arnd Peiffer, 3. Emil
Hegle Svendsen (norvég); női 10
km: 1. Darja Domracseva 32:44.5
perc (2), 2. Kaisa Makarainen
(finn) +24.8 mp. h. (2), 3. Vita
Szemereneko +32.1 mp. h. (2).
Tömegrajt: férfi 15 km: 1. Emil
Hegle Svendsen, 2. Arnd Peiffer,
3. Anton Shipulin; női 12,5 km: 1.
Darja Domracseva 39:01.04 (3), 2.
Tora Berger (norvég) +10 mp.h, 3.
Kaisa Makarainen +32.6 mp.h.
Ay összetett vk végeredménye:
férfiak: 1, Martin Fourcade 1100
pont, 2. Emil Hegle Svendsen 1035,
3. Andreas Birnbacher (német) 837;
nők: 1. Magdalena Neuner 1216
pont, 2. Darja Domracseva 1188, 3.
Tora Berger 1054 ... 39. Tófalvi Éva,
73. Luminiţa Piscoran, 82. Ferencz
Réka.
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lakás
ELADÓ Lókodban egy újonnan
épült villaszerű családi ház, nyári
lakkal és 35 ár gyümölcsössel, igényesnek vagy alapítványnak is. Telefon: 0744–182886.

ELADÓ családi ház 10 ár beltelekkel.
Ára: 20 000 euró. Telefon: 0740–898268.
(21500)
KIADÓ Csíkszeredában, a Hargita utcában földszinti, 2 szobás lakás
üzlethelyiségnek átalakítva, irodának
is megfelel. Érdeklődni lehet a 0744–
763503-as telefonszámon.
ELADÓ 3 szobás tömbházlakás
Csíkszeredában, a Gyermek sétányon.
Ára: 17 000 euró. Telefon: 0743–
860520. (21489)
ELADÓ garzonlakás Csíkszeredában, a Gyermek sétányon. Irányár:
53 000 lej. CSERE is érdekel autóra,
teherkocsira különbözetfizetéssel. Telefon: 0748–798180. (21481)

Hirdetések
ELADÓ Csíkszeredában 2008-ban
téglából épített, legkevesebb 170 m2-es
ház, 5 szobával, fürdőszobával, konyhával, balkonnal, két födött terasszal,
garázzsal, saját fafűtéses hőközponttal,
rendezett udvarral. Ára: 49 000 euró.
Telefon: 0744–783218. (21498)
ELADÓ Csíkdánfalván, a 223-as
szám alatti családi ház gazdasági épületekkel, valamint Csíkjenőfalván, a Kenderes-kertben építkezésre alkalmas 12,5
ár terület villanybekötési lehetőséggel.
Telefon: 0740–869237, 0744–368457.
Sürgősen ELADÓ II. emeleti, 4 szobás
lakás Csíkszeredában saját hőközponttal.
Telefon: 0724–222984.
KIADÓ szálláshely a pünkösdi búcsúra Csíkszeredában. Telefon: 0735–
170989.
ELADÓ Csíkszeredában földszinti,
I. osztályú, nagy, háromszobás lakás
(saját hőközpont, internet, felújított
fürdőszobák, cserefa parketta, külön
bejárattal, beépített terasz, pince, parkolóhely). Telefon: 0748–257965.

A Csíkszeredai Erdészeti Igazgatóság
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a tölgyesi Vöröskő
természetvédelmi övezet szabályzata és menedzselési terve
bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.
Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írásban az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével megtehetik naponta 8.30–16.30 között a
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt 2012. április 9-ig. (tel.:
0266–371313, fax: 0266–310041)

KIADÓ 2 szobás, bútorozott lakás
saját hőközponttal, termopán ablakokkal hosszú távra Csíkszeredában. Telefon: 0721–717830.
ELADÓ bútorozott, központi fekvésű garzonlakás, pianínó jutányos áron,
2 m hosszú matrac, Intel Pentium 4-es
számítógép (300 Ghz, 504 Mb RAM).
Telefon: 0366–566476, 0747–300729,
0758–725598.
ELADÓ Csíkszeredában, a Testvériség sugárút 12. szám alatt 2 szobás,
I. osztályú, III. emeleti, déli fekvésű lakás tízemeletes, szigetelt tömbházban
saját hőközponttal, termopán ablakokkal. Telefon: 0723–149265.

telek
ELADÓ 25 ár beépíthető telek Szé
kelyudvarhely mellett, a Szejkefürdőnél,
az ülkei kitérőtől lennebb, rendezett iratokkal. Telefon: 0749–417732, 0749–
812977.
ELADÓ 12 ár telek Csibában panorámás kilátással. Telefon: 0741–
534730.
ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán, valamint 31 ár beltelek Csíkszentkirályon
egyben vagy parcellázva. CSERE is
érdekel más telekre, autóra. Telefon:
0722–967539.

jármű
ELADÓ 1998-as évjáratú Ford
Transit vagy ELCSERÉLHETŐ mezőgazdasági gépekre. Telefon: 0756–
156684. (21514)
ELADÓ 1992-es évjáratú Land Rover Discovery, 4 x 4-es terepjáró, 2,5ös dízelmotorral, vagy ELCSERÉLHETŐ
U–650-es traktorral. Irányár: 3500
euró. Telefon: 0724–552477, 0266–
346654. (21615)
ELADÓ 1995-ös évjáratú Ford
Escort, négyajtós, 1.4-es, benzines,
magyar iratokkal. Ára: 500 euró. Telefon: 0752–519630. (21455)
ELADÓK személygépkocsik. Bővebb
információ a www.carcosmetic.ro honlapon. (21472)
ELADÓ Yamaha R1-es sportmotor. Fix ár: 3500 euró. Telefon: 0742–
620484.
ELADÓ 2005-ös évjáratú Opel
Astra H, 1.7 CDTi, dízel, Euro 4-es,
fullextrás, frissen behozva, gyönyörű
állapotban. Telefon: 0722–967539.
ELADÓ 2004-es évjáratú Opel
Corsa sok extrával, valamint 2001-es
Volkswagen Golf 1.6 benzines, sok
extrával, Euro 4-es. Mindkettő szép állapotban. Telefon: 0741–534730.

vegyes
ELADÓ: B/C osztályú, félszáraz
colos deszka nagy mennyiségben.
Irányár: 360 lej/m3. Telefon: 0742–
296567.

A HARGITA NÉPE
LAPKIADÓ
LAPKIHORDÓKAT
ÉS RIKKANCSOT
KERES
SZÉKELYUDVARHELYRE.

Előfizetésért hívja
terjesztőinket:
Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 0743–978705 (Zsögöd
és környéke), Elekes Csaba:
0745–544590 (Csíksomlyó és
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (központ), Rácz Dezső:
0740–619711 (Kalász és Tudor
negyed), Székelyudvarhelyen:

Győrfi András: 0744–391537, Jakab Zoltán: 0743–643995, Krafft
István: 0742–419786
Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde –
0745–565894, Csíkkozmás:
Lestyán Jenő – 0726–604137,
Csíkpálfalva: Fülöp Klára –
0740–535990, Csíkszentgyörgy:

ELADÓ 20,3 cm-es , 8”-as új Philips
digitális képráma 2 Gb-os SD-kártyával,
jutányos áron. Telefon: 0266–210305,
Székelyudvarhely.
FELVÁSÁROLUNK havi rendszerességgel 300 m3, 20-as átmérőtől felfelé,
3-4 méter hosszúságú, I. osztályú fenyőrönköt. Árak és fizetési feltételek megegyezés alapján. Telefon: 0742–296567.
FELVÁSÁROLUNK havi rendsze
rességgel 300 m3 prizmát a következő
méretekben: 10,5 cm vastag, 3 és 4 m
hosszúságban; 12,5 cm vastag, 3 és 4 m
hosszúságban, A-osztály. Árak és fizetési
feltételek megegyezés alapján. Telefon:
0742–296567.
ELADÓ új Deutz Fahre 70 LE-s
traktor – 14 500 euró; 1996-os évjáratú New Holland, 70 LE-s traktor
homlokrakodóval, 4000 munkaórával. Beszámítok bükk tűzifát. Telefon:
0722–342429, 0758–898989. (21430)
TISZTÍTÓSZER-AKCIÓ A COMCOLOR
FESTÉKÜZLETEKBEN! Ariel 15 kg – 104
lej; eredeti kartonos, osztrák Ariel – 10,4
kg – 87 lej; félliteres Pur mosogatószer –
2,90 lej; 1 liter Pur mosogatószer – 5,90
lej; 750 ml Domestos – 6,80 lej; 2 liter
Coccolino öblítő – 11,50 lej; Pampers
pelenka – 0,90 lej/db; felnőttpelenka –
2,30 lej/db; 500 ml Clin szórófejes ablaktisztító – 5,50 lej.
Régi csűröket és régi kerítésdeszkát VÁSÁROLNÉK. Telefon: 0763–
666774, 0267–346013.
ELADÓ Csíkszeredában jó minőségű, nyers, hasogatott bükk tűzifa házhoz
szállítva 125–130 lej/m vagy 500–520
lej/öl. A száraz megegyezés szerinti
árban van. Érdeklődni lehet a 0757–
249143-as telefonszámon. (21496)
ELADÓ két 8 tonnás Ladewagen.
Telefon: 0757–717850. (21385)
VÁSÁROLOK 20-30 méhcsaládot.
CSERE is érdekel, beszámítok újonnan gyártott méhkaptárakat. Telefon:
0745–381417. (21390)
ELADÓK Csíkszentkirályon németjuhász kutyakölykök oltva, féregtelenítve, egészségügyi könyvvel. Telefon:
0745–609355.
ELADÓ Csíkszeredában 50 m horganyzott felső vízcsatorna (nem lefolyó) és négy rövid saroklefolyórész
– 20 lej/méter. Ugyanitt ELADÓ egy
fekete, hosszú, borjúbőr kabát kitűnő
állapotban – 300 lej. Telefon: 0266–
311139.
ELADÓ 120 literes, új, 1,5 mm-es
rézlemezből készült pálinkafőző üst,
katlannal és hűtőedénnyel együtt. Telefon: 0742–620484.
ELADÓ két süldő Csíkszeredában.
Telefon: 0742–590099.
ELADÓ két felújított huszárnyereg
– 850 lej/db. Telefon: 0742–343937.
ELADÓ új, cserefából faragott
asztal hat székkel (ajándékba faragott
kettős polc). Ára: 2000 lej, alkudható.
Telefon: 0266–320003.
KIADÓK kereskedelmi felületek
pünkösdre Csíksomlyón, a Szék útján.
Parkolás biztosítva. Telefon: 0722–
967539.
ELADÓ nullfázisos kalapácsmalom motorral, valamint gabonafélék
és őrölt takarmánykeverék. Telefon:
0743–663536.

állás

Telefon:
0733–553014.

Építkezésben jártas személy MUNKÁT KERES Csíkszerda környékén. Telefon: 0753–408902.

Czikó Ildikó – 0747–781698,
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi
roska – 0744–912658, Csík
szentmárton: Potyó István –
0724–976659, Csíkszentmiklós:
Kovács Zsuzsanna – 0746–
350229, Csíkszépvíz: László 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:
magánszemélyeknek 20 szó alatt
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Csíkszeredai közélelmeztetési egységbe fiút ALKALMAZUNK. Érdeklődni 10–14 óra között a 0727–919041-es
telefonon.

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását
VÁLLALJUK garanciával, helyszíni
kiszállással, minden színben. Telefon: 0746–639363, 0745–269777.
(21513)
Gyümölcsfák tavaszi metszését
VÁLLALOM. Telefon: 0742–076535.
(21478)
Ne dobja el hulladékanyagait,
mert ha összegyűjti, a ZÖLD ÉS
TSAI. vállalat JÓ ÁRON FELVÁSÁROLJA: pillepalack – 0,60 lej/
kg; karton – 0,20 lej/kg; papír
– 0,16 lej/kg. Vállalatunk 100 kg
hulladékanyagért autót küld. Telefon: 0744–507812, 0745–561521.
(21507)

Hagyományos székely kapuk kivitelezését VÁLLALOM A–Z-ig. Ár
megegyezés szerint. Telefon: 0742–
343937.
Tervezés A-tól Z-ig: több mint
40 éves tapasztalattal rendelkező
kisvállalkozás, civil építkezéshez és
törvényesítéshez szükséges, engedélyezési (vagy/és) kivitelezési terv
elkészítését vállalja, záros határidőre. Ugyanitt eladók: új számológépek, Rotring tuskihúzó és körzőkészülékek, léptékvonalzók. Telefon:
0266–316612, 0744–312841 (Csíkszereda).
VÁLLALJUK területek felmérését,
telekkönyvezését, megosztását és
teljes körű ügyintézését. Nyugdíjasoknak 20 százalék kedvezmény. Telefon: 0722–967539.

megemlékezés
„A szeretet soha meg nem szűnik.”
(Szent Pál)
Fájdalommal emlékezünk
ANDRÁS SÁNDOR
halálának 21. és
AMBRUS JUDIT
szül. András
halálának 4. évfordulóján. Amíg élünk,
bennünk élnek. Szeretteik – Gyergyó
csomafalva.

elhalálozás


Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
Miklós Rózália
született Boga
életének 54., házasságának 34.
évében rövid, de súlyos betegség után 2012. március 16-án a
mindig másokért aggódó, nemes
szíve megszűnt dobogni. Drága
halottunk földi maradványait
2012. március 20-án, kedden
16 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász
negyedi temető ravatalozójából.
Részvétnyilvánítást a temetés
előtt egy órával fogadunk. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A gyászoló család.

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA.
Gyászjelentő: INGYENES! Maximális terjedelem 80 szó. Telefon:
0266–372633. Az ingyenes szelvények csak a megjelenés hónapjában
érvényesek (lejárati dátum a szelvényen). Egyszerre maximum 5 szelvény vehető igénybe.

hírfolyam
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> Szuperliga, U16. A Vákár Lajos Műjégpályán rendezték a hazai U16-os Szuperliga második tornáját. Eredmények (zárójelben a megyebeli csapatok gólszerzői):
Gyergyószentmiklósi ISK – ISK–HSC
Csíkszereda 5–4 – hosszabbítás után (Madarász, Csata, Győrffy, Barabás, Rokaly, illetve
Részegh 2, Creanga, Iszlay), Bukaresti 6-os
ISK – Brassói Corona–Kézdivásárhelyi Bikák 2–1, Corona–Bikák – ISK–HSC 2–9
(Karda M. 4, Iszlay 2, Kovács M. 2, Részegh),
Bukarest – Gyergyói ISK 2–5 (Madarász,
Győrffy, Antal, Barabás, Rokaly), ISK–HSC
– Bukarest 14–1 (Részegh 4, Iszlay 3, Karda
N. 2, Kovács M. 2, Karda M., Antal, Geréb),
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Gyergyói ISK– Corona–Bikák 3–0 (Madarász 2, Barabás), Bukarest – Corona–Bikák
3–4 – szétlövéssel, ISK–HSC – Gyergyói
ISK 11–1 (Iszlay 5, Részegh 3, Karda N.,
Geréb, Antal, illetve Csata). A Szuperligát a
Gyergyói ISK nyerte 14 ponttal a 13 pontos
ISK–HSC, a 4 pontos Corona–Bikák és a
szintén 4 pontos Bukarest előtt. Az U16-os
bajnokság döntőjében a Gyergyói ISK és az
ISK–HSC találkozik, míg a barcaságiak és
a fővárosiak a kisdöntőt játsszák. Mindkét
párharc egyik fél második sikeréig zajlik.
Felhívás a szurkolók felé. A Csíkszeredai Sport Club Szurkolók Egyesü>

lete szeretettel vár minden drukkert a
román felnőtt bajnoki döntő első mérkőzésére kedden, március 20-án. Az
egyesület azt kéri, hogy aki csak teheti,
kék-fehér mezben vagy öltözékben jöjjön a Vákár Lajos Műjégpályára szurkolni. A drukkereket várják a mérkőzés
előtt egy órával a műjégpálya mellett
található 5Kutyában. Legyen újra fergeteges hangulat a Vákár Lajos Műjégpályán. Hajrá, kék-fehérek!
> Magyar bajnokság. Megnyerte
a magyar jégkorongbajnokság döntőjének első mérkőzését a címvédő Sapa

Fehérvár AV19. A Miskolci Jegesmedvék hazai környezetben csak kilenc
percig tudták tartani a fehérváriak által diktált iramot, a „macik” egyetlen
találatukat a meccs felénél érték el. A
találkozón két vendéghokis is duplázni
tudott. Eredmény: Miskolci Jegesmedvék – Sapa Fehérvár AV19 1–7 (0–4,
1–2, 0–1) /Ritó (27.), illetve Kovács
(10., 16.), Sofron (12., 35.), Ryan (12.),
Pratt (39.), Klassen (51.)/. Az egyik fél
negyedik győzelméig tartó párharc állása 1–0 a Fehérvár javára, a második
mérkőzésre ma 19.15-től kerül sor Székesfehérváron.

Sport
hirdetések

Bajnok a csíki női jégkorongcsapat
Százszázalékos teljesítmén�nyel nyerte meg a Csíkszeredai
Sportklub csapata a 2011/2012es hazai női jégkorongbajnokságot. A csíki lányok a bukaresti
két mérkőzést követően a hétvégén Csíkszeredában, a Vákár
Lajos Műjégpályán is legyőzték
a fővárosi ISK–Triumf csapatát.

V

eretlenül nyerte meg a
Csíkszeredai Sportklub csapata a hazai női jégkorongbajnokságot, miután a hétvégén a
Vákár Lajos Műjégpályán is kétszer
győzte le a pontvadászatban résztvevő másik csapatot, a Bukaresti
ISK–Triumfot. Egy hónapja a fővárosban is kettős csíki siker született,
így a hétvégi két meccsen egy pont
is elég lett volna a bajnoki sikerhez
a kék-fehérben játszó lányoknak.
Ám ők maximálisan teljesítettek,
és szombaton, valamint tegnap is
legyőzték a bajnokságban szereplő
másik csapatot.
Szombaton csak három percig
állt döntetlenre az időmérő, az első
szünetre már kettős előnnyel mentek pihenni a Sportklub hokisai.
A középső harmadban is két hazai
gól született, az utolsóban pedig
háromszor voltak eredményesek a
kék-fehérek, míg az ISK–Triumf
az utolsó másodpercekben szerezte
meg a becsületgólt. A 48. percben
a női jégkorongban ritkán látható
esemény történt: tömegverekedés
tört ki a két csapat között. Miután
Ciureanu letaglózta Popescu Magdolnát, a csíki lány elégtételt vett

Ifi bajnokság

M

ásodik helyen végzett a
magyar ifjúsági bajnokságban az ISK–HSC Csíkszereda csapata, miután a döntőben
3–1-es összesítéssel nyert a Sapa Fehérvár AV19 csapata. Eredmények: Sapa
Fehérvár AV19 – ISK–HSC Csíkszereda 8–3, 5–3, 2–4 és 4–3.
A MAC Budapest ellen játszhat
a magyar bajnoki bronzéremért az
ISK–HSC Csíkszereda csapata a
magyar kölyökbajnokságban. A csíkiak az elmúlt hétvégén a rájátszás
felső házában léptek jégre. Eredmények: Fehérvár – ISK–HSC 6–3 és
6–2, UTE–Stars – ISK–HSC 3–2
és 1–3. A döntőt a fehérváriak és az
UTE–Stars vívja.

Megvédték címüket a csíki lányok

a sérelmekért, ezt követően több
ISK–triumfos is a jégre szökött a
cserepadról, hogy megvédjék társukat, ám a Sportklub lányai sem
voltak restek, így a csapatok tagjai egymásnak ugrottak. Az esetet
követően a Sportklubtól ketten, a
bukarestiektől hárman fejezték be
idő előtt a találkozót.
Tegnap is történt érdekesség a
pályán, az első percben már vezettek a bajnokok, akik még háromszor vették be az első szünetig a fővárosiak kapuját. A második és az
utolsó játékrészben egy-egy hazai
és vendéggól született. A találkozón három büntetőlövést ítéltek a
játékvezetők: kétszer a vendégek,
egyszer pedig a hazaiak vezethették rá a korongot a kapusra, ám gól
csak egy-egy esetben született.
Eredmények: Sportklub –
ISK–Triumf 7–1 és 6–4. A csíki

fotó: balázs árpád

gólszerzők: Zerkula 3, Balló N. 3,
Bíró 2, Sajtos, György, Popescu,
Bálint, Miklós.
A kétcsapatos női jégkorongbajnokságot tehát a Csíkszeredai
Sportklub nyerte, a csíkiak ősszel
újra jégre léphetnek a női Bajnokcsapatok Európa Kupájában.
A Sportklub bajnokcsapata: Antal Beáta, Bene Orsolya,
Koncsag Kinga, György Ibolya,
Popescu Magdolna, Barta Ágota, Sándor Ibolya, Váncsa Melinda, Gál Erika, Miklós Emőke,
Zerkula Erika, Balló Noémi, Sajtos Katalin, Katona Dalma, Bíró
Bernadett, Balló Laura, Bálint
Hanga, Raffain Bernadett, István
Renáta, Adorján Katica, Puskás
Noémi, Csiszér Ágota, György
Csilla, Sándor Zsuzsa, Imre Renáta, Salamon Eszter, Gergely Ágota, Kurkó Andrea.

HSC–Brassó-döntő lesz

A

Brassói Corona Fenestela
68 csapata lesz az ellenfele
a HSC Csíkszeredának a
román jégkorongbajnokság döntőjében. A barcaságiak miután pénteken szétlövéssel kikaptak, a második
elődöntő utolsó – ötödik – mérkőzésén tegnap Brassóban legyőzték
a Steauát, így gyakorlatilag megismétlődnek a tavalyi helyosztók: a
HSC a Brassó ellen a bajnoki döntőben, a Steaua a Galaci Dunăreával
a bronzéremért játszik.
Eredmények: 2. elődöntő, 4.
mérkőzés: Steaua – Brassó 4–3 (0–2,
1–0, 2–1, 0–0, 1–0) /Georgescu
(36.), Pascaru (54.), Piszarenko

(58.), Persson (GWS), illetve Filip
(7.), Antal (12.), Basilidesz (56.)/;
5. mérkőzés: Brassó – Steaua 5–2
(2–0, 2–0, 1–2) /Antal (5.), Zsók
(16.), Varga (26., 60.), Barinka
(30.), illetve Burgoyn (48.), Pi
szarenko (55.)/. A párharcot 3–2re Brassó nyerte.
A döntőt egyik fél negyedik
sikeréig rendezik. A döntő menetrendje: ma: HSC Csíkszereda
– Brassó (19); péntek: Brassó –
HSC; március 26.: HSC – Brassó; március 28.: HSC – Brassó.
Amennyiben szükséges, akkor
március 30-án, április 2-án és április 4-én lesznek még mérkőzések.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Hétfő

Ferenczes István:
Túlexponált fényképek

Az év 79. napja, az év végéig 287 nap van
hátra. Napnyugta ma 18.25-kor, napkelte
holnap 6.23-kor.

Isten éltesse

József és Bánk nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat

A héber eredetű József jelentése Jahve
gyarapítson, Bánk nevünket a bán magyar
méltóságnév kicsinyítő képzős származékából
kaptuk.

Március 19-én történt

1951. Párizsban aláírták az egyesült Európa kialakítása első lépcsőjének számító
Montánunió megalakításáról szóló szerződést.

Március 19-én született

1847. Frank Wigglesworth Clarke amerikai tudós, a korszerű geokémia egyik megalapozója
1937. André Szőts magyar születésű
filmrendező, producer

„A

férfikor lírai megjelenítésére vállalkozott Ferenczes
István” – állapítja meg Borcsa
János irodalomtörténész a szerző
Túlexponált fényképek című kötetét méltatva –, „s ehhez az egyik
örök témát s a legveretesebb versformát választotta, éspedig a szerelmet, illetve a szonettet, még
pontosabban: a teljesség igényét
kínáló szonettkoszorút. Van, aki
a költői pályakezdés nyomatékosítása okán
választja a szonettkoszorút mint versformát, mást meg a pálya delelőjén szólít meg

Tudós nők

Március 19-én halt meg

1637. Pázmány Péter esztergomi érsek,
az ellenreformáció legnagyobb alakja, a magyar nyelv mestere
1922. Szilády Áron irodalomtörténész,
nyelvész, műfordító, akadémikus

Helytörténeti
évforduló
Kilencven éve, 1922. március 19–20-án
egy bukaresti konferencián alakult meg
a KISZ, azaz a Kommunista Ifjúmunkás
Szövetség. A tömegszervezet mindenütt
jelen volt: iskolákban, falvakon, gyárakban,
ritka volt az, aki 14 éves korától 18–20 éves
koráig ne lett volna tagja az 1989 decemberéig működő szervezetnek.

mentős statisztika
Az elmúlt hét során 8 agyvérzéshez, 29
szívbeteghez, 43 magas vérnyomásos esethez,
11 csonttöréshez, 6 testi sértéshez, 33 különböző traumához, 1 asztmás és 4 epilepsziás
krízishez riasztották a Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget
kértek tőlük 25 szülés, 16 ájulás, 11 ittas, 2
kómás állapot, 37 légzéselégtelenség, 6 rángógörcsös állapot, 1 öngyilkossági kísérlet,
5 különböző mérgezéses eset, 14 pillanatnyi
elmezavar, 6 allergiás reakció, 1 kutyaharapás,
10 felső tápcsatornai vérzés, 59 lázas állapot,
illetve 2 hasmenés esetén. Nyilvános helyről
14 alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. A héten összesen tíz halottat jegyeztek.
Hírszerkesztő: Benedek Enikő

B

érletszünetben látható a Tudós nők
című komédia holnap 19 órai kezdettel a Csíki Játékszínben. A bérletszünetes előadásra azonban nemcsak
a jegyet váltó közönséget várja a színház,
hanem mindazokat a nézőket is, akik bérletükkel elmulasztották megtekinteni a nagyszínpadi előadást.
Molière vígjátékának címszereplői
egy család szélsőségesen lázadó, forradalmár nőtagjai, akik nem hajlandók azokat a hagyományos szerepeket betölteni,

Hargita megye közéleti napilapja

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor

Felelős szerkesztő:
Sarány István

Színház

A Figura Stúdió Színház társulata Georg
Büchner Woyzeck című darabját játssza holnap
19 órától a gyergyószentmiklósi Művelődési
Központ színháztermében.

Kamarazeneest

Kamarazeneest lesz holnap 18 órától Csíkszeredában, a Nagy István Művészeti Szakközépiskola aulájában. Előadók: Dénes Anna
Júlia – hegedű, Dénes Csongor – hegedű,
Horváth Zoltán – zongora. Műsoron: összeállítás J. M. Leclair, J. S. Bach, W. A. Mozart,
D. Shostakovitch és P. de Sarasate műveiből.
Szervező: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
és Városi Tanácsa, illetve a Csíki Kamarazenekar Egyesület.

19. Alter-native

A Hargita Megyei Kulturális Központ
Pinceklubjában szerdán 18 órától a 19. Alternative Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjnyertes alkotásait vetítik. A filmeket Székedi Ferenc újságíró méltatja, bemutatja Kósa András
László szervező. Az est házigazdája Ferencz
Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ
igazgatója. A vetítés ingyenes.

Ágszobrok

Ágszobrok címmel nyílik Ferencz Imrének
kiállítása csütörtökön 17 órától a csíkszeredai
Ave Art Galériában. „Ezeket a szobrokat én
ültettem. Pár évig millenniumi fák ágai voltak. Pár évig virágoztak és teremtek. Azonban
a sors pusztulásra ítélte. Én bicskával, vésővel
igyekeztem őket megváltani, életre kelteni.”
(Forrás: Ferencz Imre – Egy jézusfaragó vallomása)

3D-s mozifilmek

amit a férfiak irányította társadalom nekik kínál. Az előadást csak 15 éven felüli
nézőknek ajánlják.

para
www.parapista.com

Ezen a héten a következő filmeket vetítik a
Fidelitas Egyesület mozitermében: szerdán és
csütörtökön 20.15-től a Végső állomás, holnap
17.30-tól, pénteken pedig 17 órától a Sanctum
című filmet. Az Avatart csütörtökön 17, pénteken 19.15-től, míg szombaton és vasárnap
19.30-tól láthatják. A Harry Potter és a halál
ereklyéi című film második részét szombaton
és vasárnap 17 órától kísérhetik figyelemmel,
a Titanicot szombaton és vasárnap 15 órától.
A Karib-tenger kalózai. Ismeretlen vizeken
című részét holnap 19.45-től, szerdán pedig
17.30-tól tűzték műsorra. A Shrek mesefilmet
szombaton 11 és vasárnap 13 órától láthatják a
mozirajongók, a Toy Storyt pedig vasárnap 11
órától. Az Oroszlánkirály című mesefilm vetítési ideje: szombaton 13 óra.

gyermekneurológiai vizsgálat

– Gyere, Béla, itt ülünk a talponállóban!

benedek.eniko@hargitanepe.ro

hargitanépe

úgymond ez a forma, mintegy
szintézisre ösztönözve az alkotót. Lehet tehát a mesterségbeli
tudás bemutatásának tárgya és
terepe, de lehet magának a (költői) létnek a megfogalmazása,
azaz az alany és az állítmány...”
A könyv terjedelme 36
oldal, melyből 15 oldal illusztráció, kötött. Illusztrálta: Részegh Botond. Ára:
18,50 lej. A könyv megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltban:
Csíkszereda, Petőfi utca 4. szám, telefon:
0266–316798.

programajánló

A budapesti Mozgásjavító Iskola gyer
mekneurológusa, dr. Pálmafy Beatrix április
10–13. között vizsgálatra fogad gyermekeket
a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központba. Érdeklődni és időpontot
kérni a következő telefonszámokon lehet:
0732–500793, 0266–332100, valamint a
www.korai.ro honlapon.
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Mesebeli felhőt fotóztak

időjárás-előrejelzés
Várható időjárás holnap Székelyföldön

F

estménynek vagy fantáziarajznak tűnik,
annyira látványos színekben pompázik
egy lencsefelhő. A naplementekor megörökített felhőalakzat réteges szerkezetet és
sárgásvörös árnyalatot mutat az égen.
A Colorado Nemzeti Park területén készült ez a kép egy lencsefelhőről január 5-én.
A naplementekor készült felvételt a légköri
fényszóródás festi vörösre – az alacsonyról sütő
Nap sugaraiból a kék árnyalatok kiszóródnak,
a vörösek maradnak meg és vetülnek a felhőre,
ez okozza a látványos színeket a felvételen.
A lencsefelhők (altocumulus lenticularis) a
fellegek látványos és viszonylag ritkán megfigyelhető csoportját képezik. Többnyire nagy
kiemelkedések felett, valamivel azok mögött,
az áramló levegőben kialakult állóhullám
révén jönnek létre. Ennek megfelelően állófelhők, tehát nem mozdulnak el. Miközben
a gáz áramlik bennük, egyik oldalukon folyamatosan keletkeznek, míg a túloldalon
feloszlanak. A hegynek ütköző levegő fel-

Marosvásárhely

Csíkszereda

Székelyudvarhely

Sepsiszentgyörgy
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emelkedik, eközben lehűl és nedvességtartalma kiválik – ez alkotja a felhőt. Nem sokkal
azután, hogy a nedvesség elkezd kicsapódni, a
topografikus helyzet miatt a gáz már süllyedni
is kezd. Ekkor a vízcseppek elpárolognak, ezért
az állóhullámnak csak a hegy kiemelkedése
feletti „csúcsa” jelentkezik felhőként. Emiatt a
felleg viszonylag kicsi és jól körülhatárolt lesz,
így alakul ki a látványos lencse alak.

fotóalbum

Névvel ellátott fényképeiket és a java
solt képaláírást a benedek.eniko@
hargitanepe.ro e-mail címre vagy szer
kesztőségünk postai címére (530190
Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám)
várjuk.
*
A fotót Szabó István, a Hargita Me
gyei Művészeti Népiskola másod
éves diákja készítette.

-1
10 ˚C

Derült, száraz idő várható. A délnyugati szél
többfelé erős lehet. Napközben a melegfrontokkal együttjáró tünetekre kell számítani. Fejfájás,
vérnyomás-ingadozás jelentkezhet.

villanás n Balázs Katalin

Ellentétek körhintája
Lehet ezer erénye, mégsem a legjobb pap
az, akinek nincs keze ügyében az ámen – tudtuk meg Portik-Hegyi Kelemen főesperestől,
a megyei tanács gyergyószentmiklósi tanácsülését üdvözlő beszédéből. Az áment
több mint bizonyos, nem lett volna türelme kivárni az egyszerű székely embernek
sem, ha e tanácsülés idején betéved a Korona nagytermébe. Szinte biztos vagyok,
hogy megfutamodott volna az atyafi,
akinek a fehér fehér, a fekete pedig egy fokkal sem világosabb a sötét éjszakánál. Itt
viszont nehéz lett volna eldönteni, kinek
az igazában higgyen. Mert ugye egyszer
is Gyergyószentmiklós polgármestere megköszönte a megyei tanácsnak, hogy kiemelkedő támogatásban részesítette, s később
ugyanezen az ülésen egy tanácsos kifejtette: a megyevezetés mindig hátrányos meg-

különböztetésben részesíti a várost. Aztán
kicsit odébb egy tanácsos kijelentette, a tanácselnök félrevezeti a lakosságot, jobbat érdemelne helyette a megye, nemsokára pedig
az elnök közölte e tanácsossal: ha félrevezetni akarja társait, rossz módszert választott.
Egy szó mint száz, még a rutinos ülésre járó
is hüledezett időnként, hát a szegény atyafi
hogy összekeveredhetett volna többek között azon a szókapcsolaton, mely számos
alkalommal, mintegy refrénként hangzott el: „elleneárus”. Biztos nyílt volna
bicska is a gyergyói zsebben, amennyiben
célba talál az üzenet: ha nem volt alkalmuk a gyergyóiaknak uniós pályázatokat
látni mostanig, remélhetően nincs minden veszve, találkoznak majd hasonló dokumentumokkal. Vagy halló fül, vagy bicska
nem volt, így maradt el a gyergyói ámen.

skandi

  *


siemens
amerikai
filmrendező

hargasmagú is
van ilyen!
bet. etelka

orozó,
csenő

kissé
halkan!
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Sorsoltunk!
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A február 27.–március 2. között megjelent
skandifeladványok helyes megfejtéseit beküldők közül a csíkszeredai Kiss Beátának kedvezett a szerencse, akit nyereménykönyvvel jutalmazunk, illetve egyhavi Hargita Népe-előfizetést nyert Részegh Domokos, madéfalvi
olvasónk-játékosunk.

Gratulálunk!
A helyes megfejtések: Carlos Ruiz Zafón – A
szél árnyéka; ...főzzek változatosan; Zilahy
Lajos – Halálos tavasz; ...minden ajtót becsuktam, ...szájhagyomány, uram; ... szegényen is nagyon szeressek.

2012. március 19.

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. április 4-ig kell beküldeni.
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Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
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KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ
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