
KezdődiK a hazai jégKorongbajnoKság döntője

Címvédésre készül a HSC
A végéhez közeledik a hazai jégkorongbajnokság, mától az elődöntők győztesei megkezdik 

az egyik fél négy győzelméig tartó sorozatot a döntőben. Minden találkozót hazai bírók vezetnek 
majd, a pályaválasztás jogával pedig felváltva élnek a csapatok. A HSC Csíkszereda játékosai

 és a szakvezetés is bizakodó, a kék-fehérek címvédésre készülnek, míg a brassóiak 87 év után 
újra elhódítanák a bajnoki serleget. > 14. oldal

A döntő előtti utolsó edzését tartotta tegnap délelőtt a HSC Csíkszereda fotó: balázs árpád

Tavaszi zsongás
S mintha új életre keltek volna 

a bűnüldöző szervek is, ismét lehet 
hallani korrupcióval gyanúsított 
politikusokról, látványos letartóz-
tatásokról, hangzatos lelep-
lezésekről. A hatalom és az 
ellenzék egyaránt a tavaszi 
nagy összecsapásra készül, addig is 
viszont ki-ki erejét próbálgatja.
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     sarány istván

előválasztás  
csíKszeredában

Mégis újrázna 
Ráduly Róbert

Az RMDSZ Csíkszeredai Vá-
rosi Szervezetének székhá-

zában tartott sajtótájékoztatón je-
lentette be tegnap Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester és Hajdu 
Gábor, a városi szervezet elnöke, 
hogy az április 15-re kitűzött álló-
urnás előválasztásokon ismét meg-
méretteti magát a megyeszékhely 
jelenlegi polgármestere. Mint ki-
derült, a tanácsosjelölteket 
sem kell „lasszóval fog-
dossák”, már mintegy 20-
an jelezték, hogy indulnának az 
RMDSZ-előválasztásokon.

KényszerintézKedés  
gyergyószentmiKlóson

30 lejt fizetnek  
a beutalt betegek
Pár kivételtől eltekintve 30 lejt 

kell kifizessen minden sze-
mély, akit a gyergyószentmiklósi 
kórházba, illetve a ditrói alegysé-
gébe utalnak be kezelésre. A teg-
naptól érvénybe lépett sza-
bály akkor szűnhetne meg, 
ha mindegyik gyergyói-
medencei település minden lako-
sa után havonta egy lejt fizetne.

megszűnt óvónői állásoK

Nem maradtak 
munka nélkül

Többnyire tanítói állásba 
kerültek azok az óvónők, 

akiknek katedrája megszűnt a 
hatéves gyerekek beiskolázásá-
val. Azt, hogy milyen osztályt 
fognak tanítani, az iskola-
igazgatók döntik el szep-
temberben, a döntést pe-
dig az iskolák vezetőtanácsa kell 
jóváhagyja.

Munkában 
a nonstop CT 83 7Védőkosarak felszerelésével 

várják a gólyákat
Összefogás a háromkúti 
iskola felépítéséért

HirdeTéS

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3794ì
1 amerikai dollár USd 3,3267î
100 magyar forint HUF 1,5160ì

2012. március 20., kedd kÖzÉleti Napilap | XXiV. ÉVf., 55. (6222.) szám | 16 oldal ára 1 lej
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szerezz örömet a beteg 
gyermeKeKneK!

Meséskönyvet és 
játékot gyűjtenek
Mivel nagyon sok olyan unat-

kozó gyerek van, aki nem 
kap kellő figyelmet a kórházak 
gyermekosztályán, ezért a Gyulafe-
hérvári Caritas Önkéntes Szolgá-
latának székelyudvarhelyi önkén-
tesei gyűjtési akcióba kezdtek. A 
március 19. és április 2. közt 
zajló program során bármi-
lyen felajánlott mesésköny-
vet, játékot, kirakóst eljuttatnak a 
kórház gyermekosztályára.
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Körkép
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hirdetések

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

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

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

Minden jelentkezést bizalmasan kezelünk. Bővebb információ és 
jelentkezés a cég székhelyén: Csíkszereda, Kossuth Lajos utca  

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

A parajdi KÖZBIRTOKOSSÁG vezetőtanácsa
2011-es évi beszámoló gyűlésre hívja tagságát 2012. március 23-án, 
pénteken du. 19 órára, a helyi kultúrotthon előcsarnokába.

Napirendi pontok:
– 2011-es évi beszámoló;
– 2012-es évi költségvetés jóváhagyása;
– az ellenőrző bizottság beszámolója;   
– különfélék.

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, 7 nap múlva, azaz 
március 30-án, pénteken 19 órára  újra összehívjuk.      

A Csíkzsögödi Kiskormos Közbirtokosság 
tisztelettel meghívja tagságát a 2012. március 24-én 17 órától tar-
tandó közgyűlésre a zsögödi plébánia termébe.
Napirendi pontok:  2011-es évi beszámoló;  költségvetés megvita-
tása;  különfélék.

A Csíkdelnei Szalonka Közbirtokosság igazgatótanácsa 
tisztelettel meghívja tagságát a 2012. március 24-én 10 órától tartan-
dó közgyűlésre, amely a közbirtokosság székházában lesz megtartva.

Napirendi pontok:  tevékenységi és pénzügyi beszámoló a 2011-
es évről;  ellenőrző bizottsági jelentés a 2011-es évről;  különfé-
lék.

Döntésképtelen jelenlét esetén a közgyűlést egy hét múlva megismé-
teljük ugyanazon a helyszínen és időpontban. 

MEGHÍVÓ
A Homoródalmási Közbirtokosság, 2012. március 25-én vasár-

nap 11 órától tartja rendes tavaszi közgyűlését, a homoródalmási 
Szabó Gyula Kultúrházban, amelyre tisztelettel meghívjuk közbir-
tokossági tagjainkat.

Napirenden: ◆ a 2011. évi pénzügyi beszámoló; ◆ a 2012. évi 
költségvetés-tervezet megvitatása, a költségvetés elfogadása; ◆ a je-
lenlegi vezetőség mandátum végi tevékenységi beszámolója; ◆ tiszt-
újító közgyűlés előkészítése; ◆ különfélék.

Amennyiben a jelzett időpontban nem lesz határozatképes több-
ség, a közgyűlést 2012. március 25-én, vasárnap 12 órától, a megje-
lent tagság részvételével tartjuk meg.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a tagság minél 
nagyobb számú részvételére számítunk.

A SYLFOREST KFT.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyergyóújfalu 672. szám található 
ASZTALOSMŰHELY ÉS FAMEGMUNKÁLÓ MŰHELY mű-
ködtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak fel-
tüntetésével.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041. 

Pénteken zárult az iskolaelőkészí
tő és első osztályba való iratkozás 
első szakasza. A tegnap megkez-
dődött második szakaszban az is-
kolák beiskolázási körzetén kívül 
lakó gyerekeket írják be.

t. é.

Értetlenséget okozott az a 
mód, ahogyan az oktatási 
minisztérium értelmezte az 

iratkozások első szakasza után sza-
badon maradt helyeket. A számító-
gépes alkalmazásban szereplő kimu-
tatást ugyanis úgy állították össze, 
hogy az előzetes felmérés alapján 
tervbe vett gyereklétszám számára 
fenntartották a helyeket, így akkor is 
beteltnek minősítettek egy-egy osz-
tályt, ha csak kevés gyerek iratkozott 
be az elmúlt két hétben. A félreértést 
tegnap délben tisztázták, így a szaba-
don maradt helyekre be lehetett írni 
a körzeten kívüli gyerekeket.

Az első szakaszban hibásan be-
írt gyerekek helyzetét szombaton 
tisztázták a tanfelügyelőségen. 16 
iskola küldött be hibaigazítási ké-
relmet, amelyeket szombaton, az 
alkalmazás megnyitása után meg-
oldottak a tanfelügyelőségen.

Több Hargita megyei isko-
lában is módosítani kellett a be-
iskolázási tervet az iratkozások 
első szakasza után. A csíkszeredai 

Nagy Imre Általános Iskola első 
osztályába a tervezett száz he-
lyett 120 gyerek jelentkezett, az 
előkészítő osztályok viszont nem 
teltek be. Ezért a tanfelügyelőség 
úgy határozott, hogy eggyel több 
első és eggyel kevesebb előkészí-
tő osztály indul ősztől ebben az 
iskolában. Kapott még egy első 
osztályt Székelyudvarhelyen az 
Orbán Balázs Általános Iskola és 
a Móra Ferenc Általános Iskola. 
Már az iratkozások első szakaszá-
ban lemondott egy első osztályról 
a Tompa László Általános Iskola. 
Gyergyószentmiklóson eggyel 
több előkészítő osztályt indíthat a 
Fo garassy Mihály Általános Isko-
la, és a tervezettnél egy első osz-
tállyal többet a Vaskertes Iskola. 

Tegnaptól azokat a gyerekeket 
írják be az üresen maradt helyekre, 
akik nem abban a körzetben lak-
nak, amely a választott iskolához 
tartozik. Lesz egy harmadik sza-
kasza is a beiratkozásoknak, ebben 
azokat a gyerekeket írják be, akiket 
valamilyen oknál fogva nem írtak 
be sehová. Ebben a szakaszban 
majd ismét a beiskolázási körze-
tükben lakó gyerekeket írják be 
előkészítő és első osztályba. 

Bonyodalmak nélkül folyik 
a beiratkozás ötödik osztályba, a 
megyei számítógépes alkalmazás 
nem okoz fejtörést az iskolákban.

IRATKOZÁSOK MÁSODIK SZAKASZA

Módosított beiskolázási terv

Hibaigazítás. Tegnapi lap-
számunk Három babát hozott 
a gólya című cikkében tévesen 
közöltük a hármas ikreknek 
életet adó édesanya terhessé-
gét követő orvos nevét. Dr. 
Hompoth György szülész-nő-
gyógyász főorvos az, akinek 
kisbabáik egészségét, a szülés 
zavartalan lefolyását köszön-
hetik a szülők. A tévedés miatt 
az olvasók és az érintettek elné-
zését kérjük.  fotó: balázs árpád

ElHElyEZTéK AZOKAT A PEdAGóGuSOKAT, AKIKnEK mEGSZűnT A KATEdRÁjA

Nem maradtak állás nélkül
Többnyire tanítói állásba kerültek 
azok az óvónők, akiknek katedrá-
ja megszűnt a hatéves gyerekek 
beiskolázásával. Azt, hogy milyen 
osztályt fognak tanítani, az iskola-
igazgatók döntik el szeptember-
ben, a döntést pedig az iskolák 
vezetőtanácsa kell jóváhagyja.

takács éva 
takacs.eva@hargitanepe.ro

Pénteken tartották azoknak a 
pedagógusoknak az áthelye-
zését, akiknek a következő 

tanévre megszűnik a katedrája. A 
tanfelügyelőségre 120-an adták be 
iratcsomóikat, és négy kivételével 
mindenkinek a helyzetét megoldot-
ták. Ez a négy pedagógus sem marad 
az utcán, számukra ősszel találnak 
megoldást.

15 pedagógus ideiglenes áthelye-
zéssel kapott katedrát a következő 
tanévre, hármuknak pedig maradt 
a régi állása, időközben „visszaala-
kult” a katedrájuk. 98 pedagógust 
áthelyeztek úgy, hogy az új helyen 
végleges katedrát kaptak. Waczel 
Ferenc, a tanfelügyelőség személy-
zeti kérdésekért felelő munkatársa 
hangsúlyozta, a kinevezést a jogi 
személyiséggel rendelkező iskolához 
adták, az igazgató hatáskörébe tar-
tozik eldönteni, ki melyik alegység-

ben, melyik katedrán fog tanítani. 
A most áthelyezett pedagógusok 
főállású katedrát kaptak, ám ez nem 
az illető iskolára, hanem a tanügyre 
vonatkozik.

A tanügyi törvény lényegesen 
módosította a főállásban elfoglalt 
katedrák helyzetét. A 2011. júliusi 
versenyvizsgával katedrát szerzett 
pedagógusokat az országos tanügyi 
rendszerben véglegesítették. A tan-
ügyi törvény 253-as cikkelye alapján 
az iskola vezetőtanácsa véglegesítheti 
a katedrán azokat a pedagógusokat, 
akik a törvény megjelenése előtti há-
rom évben szervezett versenyvizsgák 
valamelyikén hetes fölötti átlagjegy-
gyel jutottak az illető álláshoz. Ez 
abban az esetben lehetséges, ha az il-
lető katedra szabad, és legalább négy 
éven át életképes marad.

Azok a pedagógusok, akik ez-
után szeretnének katedrához jutni, 
az iskolák által szervezett verseny-
vizsgán kell részt venniük, és legalább 
hetes átlagjegyet kell elérniük, továb-
bá a próbatanításra is legalább hetest 
kell kapniuk. Akinek ezek a feltételei 
mind megvannak, azok meghatáro-
zatlan időre alkalmazott pedagógus 
státust kapnak. A tanügyi rendszer-
ben főállással rendelkező, valamint a 
meghatározatlan időre alkalmazott 
pedagógusok helyzete munkajogi-

lag azonos: amennyiben katedrájuk 
megszűnik, senki nem köteles mun-
kahelyet biztosítani számukra. 

Az idei leépítések során katedrá-
jukat elvesztett pedagógusok hely-
zetét áthelyezésekkel megoldották. 
Megszűnt viszont a pedagógusok sa-
ját kérésre való áthelyezése: aki mun-
kahelyet szeretne változtatni, annak 
versenyvizsgáznia kell. 

Az idei versenyvizsgákon való 
részvételre április 2–12. között lehet 
jelentkezni azoknak a pedagógusok-
nak, akiknek megvan a véglegesítő 
vizsgájuk. A helyettes pedagógusok 
folytonosságának megoldása után, 
március 30-ig aktualizálják az üresen 
álló katedrák helyzetét, és a verseny-
vizsgára meghirdetett állásokat köz-
lik a tanfelügyelőség és a minisztéri-
um honlapján, valamint kifüggesztik 
a tanfelügyelőség hirdetőtábláján. 

A versenyvizsgákat az iskolák 
szervezik. A szabad katedrákkal ren-
delkező iskolák ideiglenesen társul-
hatnak a vizsga megszervezésére. A 
versenyvizsgákat május-június folya-
mán tartják, a tanév befejezése előtt. 

A versenyvizsgák után sem lesz 
végleges a katedrák helyzete a szep-
temberi iskolakezdésre. Azt követő-
en lesz ugyanis az igazgatók kihelye-
zése, és a szakiskolák indítása körül is 
sok még a bizonytalanság. 



Késleltetheti a hosszú tél és a 
nagy hó a gólyák visszaérke
zését a térségbe, a szakértők 
szerint azonban ez a késés nem 
lesz jelentős mértékű. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan a lakók és az 
állatvédő egyesületek kérésére 
folyamatosan szerelnek fel a vil
lanyoszlopok tetejére védőkosa
rakat, ahová a visszatért gólyák 
majd fészket rakhatnak.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Általában április közepe felé 
érkeznek meg teljes létszám-
ban gólyáink a te lelésből. 

Idén sem lesz másképp, legfennebb 
néhány nappal tolódhat el a visszaér-
kezés a jelentős hómennyiség miatt. 

– Egyelőre még az előőrsök 
érkezéséről sem tudunk, mivel a 
Kovászna megyei fennsíkon is javá-
ban tart a tél, a Brassó környéki tavak 
is be vannak fagyva, a Hargita me-
gyei árterületekről nem is beszélve. 
Ha kezdenek is visszatérni a gólyák, 
akkor valószínűleg egyelőre délebb-
re keresnek menedéket, ahol bővebb 
mennyiségű táplálékhoz is juthatnak 
– mondta el megkeresésünkre dr. 
Szabó József ornitológus.

A Román Madártani Intézet 
helyi munkatársa arról is beszámolt, 
hogy bár a gólyák még nem, de a ri-
gófélék, mezei, erdei pacsirták, vala-
mint a seregélyek is visszatértek már 
környékünkre, és már vadlibákat is 
láttak szállni a térségben. 

– Ha korán megjönnek, és itt 
még javában tart a tél, nehéz táplá-
lékot találniuk a gólyáknak, ennek 
következtében pedig szervezetük le-
épülhet az itt-tartózkodásuk elején. 
Minden évben benne van a pakliban, 
hogy kevesebb élelmet vagy éppen 

hideg időjárást kapnak el a visszaér-
kezésükkor. Ilyenkor a környéken 
különböző távolságokban, meleget 
és táplálékot keresve vándorolnak, 
amíg rendesen kitavaszodik – ecse-
telte a gólyák és vándormadarak 
helyzetét Demeter László biológus. 

Mint mondta, idén a nagy hó 
miatt sok víz lesz olvadáskor, ami az 
árterületek megnövekedését eredmé-
nyezheti, ez jelentős táplálékforrás-
ként szolgál a visszatérő gólyáknak, 
amelyek előszeretettel fogyasztanak 
hüllőket és kétéltűeket fő táplálék-
forrásuk, a rovarok mellett.

– Az ország legnagyobb gólya-
populációját itt, a Csíki-medencé-
ben tartják számon, az Olt árterü-
letének köszönhetően. Ezen belül is 
Csíkszentsimon és Csatószeg azok a 
falvak, ahol ennek a populációnak a 
jelentős hányada fellelhető. A Csíki-
medencében több mint száz gólya-
párt tartanak nyilván, míg Udvar-

hely és Gyergyó környékén összesen 
mintegy 150 gólyapár tér vissza min-
den tavasszal. Emellett érdekes még 
megfigyelni a nem költő gólyákat is, 
amelyek nagy számban fordulnak 
elő a vidéken. Ezek általában fiata-
labb egyedek, amelyek nem alkot-
nak párokat, és fészket sem raknak, 
hanem csapatokban élnek és együtt 
vadásznak. A nem költő gólyák álta-
lában erdők szélén, árterületek mel-
lett, fákon tanyáznak, de van rá eset, 
hogy a rákövetkező évben már ők is 
párba szerveződnek és utódokat ne-
velnek – fejtette ki a szakember.

Hozzátette, hogy a hagyomá-
nyos kisparcellás mezőgazdaság na-
gyon kedvez az itteni gólyapopuláci-
ónak, amely évről évre gyarapodik.

– Mivel legfőképpen rovarokkal, 
sáskákkal, kétéltűekkel táplálkoz-
nak, emiatt a kaszálások idején iga-
zi paradicsommá válnak számukra 
a parcellák, ahol a fű levágásának 

következtében akár napokig is jól 
élnek a környéken tanyázó gólyák – 
mondta el Demeter.

A szakember szerint általában 
mintegy 10 fészekkel gyarapodik 
környékünkön a populáció, azonban 
jelentős növekedés esetén a húszat is 
meghaladhatja az új fészkek száma.

– A kéréseknek eleget téve min-
den évben szerelünk fel védőkosara-
kat a villanyoszlopok tetejére, amire 
a gólyák új fészket rakhatnak anél-
kül, hogy kárt tennének a kábelek-
ben. Ezt általában a lakók, valamint 
az állatvédő szervezetek kérik, és mi 
a lehetőségekhez mérten teljesítjük a 
kéréseket. A felszerelések folyamato-
sak, de ilyenkor, tavasz kezdetén van 
a szezon. Sajnos ez jelentős költség-
gel jár, amit nekünk kell fedeznünk 
– számolt be kérésünkre Kovács Ar-
túr, az áramszolgáltató Electrica Rt. 
Hargita megyei kirendeltségének 
vezérigazgatója.
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Körkép
csík

Tegnap láttam egy legyet: szabadon mászkált a Petőfi utca 
egyik házának falán. Bár a nap ragyogott, a kabátot még be-
gombolva kell viselnem, s reggel meg este óvatosan kell autózni, 
mert csúszik az úttest. Napközben viszont szemmel láthatóan 
olvad a hó, eltünedeznek az út széléről a hatalmas hóbuckák. 
S elégtétellel állapítom meg, hogy a környező dombokról szép 
fokozatosan tűnik el a vastag hóréteg, a hirtelen olvadásnak 
nem örülnék egy cseppet sem. A patakon is egyre vékonyabb a 
jég, helyenként beszakadt, megmutatva a csordogáló vizet. Las-
san-lassan a kertben is életre kel a növényzet: zöldülni kezd a 
fű, éles kontrasztban az árnyékos sarkokban megbúvó piszkos 
fehérjével.

A zsongás az iskolák környékén is tapasztalható, 
ugyanis hangosabbak az iskolaudvarok, a sár dagasztásá-
nak öröme váltotta fel a hóban való mártózás örömét, a 
gyermekek is örülnek a melegebb időjárásnak, a napsütés-
nek, s annak, hogy legalább ideig-óráig megszabadulhat-
nak a sáltól, sapkától. A levegőben érződik, hogy közeledik 
a tavaszi vakáció, s ezt már az iratkozások zsongása sem 
tudja tompítani.

Remélem, hogy a tavaszi zsongás a természetről a gazda-
ságra is átterjed, s lesz munka azoknak is, akiknek télire nem 
jutott, akik kényszerpihenőn voltak mostanáig.

A tavaszi zsongás a lelkekben is tapasztalható volt a hétvé-
gén: öröm volt látni az ünneplőbe öltözött embereket, a fello-
bogózott házakat és középületeket, a büszkén viselt kokárdákat, 
no meg azt, hogy sokan érezték szívbéli kötelezettségüknek részt 
venni a március 15-i megemlékezések valamelyikén, valóban 
ünnepként megélni a nemzeti ünnepet. S öröm volt számomra 
azt tapasztalni, hogy még nem gyűrűzött be minden települé-
sünkre, közösségünkbe az ideológiai alapon való ünneplés, a kü-

lön ünnepek szervezése, tartása. Azt viszont sajnálom, hogy a 
román kormányfőnek a romániai magyarsághoz intézett már-
cius 15-i üzenetéről mélyen hallgattak majd mindenhol.

A természet éledezik, s mintha a közélet, a politika is új erő-
re kapna. A tavaszi, nyár eleji – ki minek veszi?! – választások 
közeledte kelti új életre a politikát. Jobban mondva a politikuso-
kat. Az állandósult választási kampány erőre kap, hangosab-
bak lesznek a viták, látványosabbá válik az „eszmék ütközteté-
se”, már ha eszmén üzleti, baráti vagy hálószobai kapcsolatokat 
kell érteni, avagy a vélt vagy valós bűnök felsorolását.

S mintha új életre keltek volna a bűnüldöző szervek is, ismét 
lehet hallani korrupcióval gyanúsított politikusokról, látványos 
letartóztatásokról, hangzatos leleplezésekről. A hatalom és az 
ellenzék egyaránt a tavaszi nagy összecsapásra készül, addig is 
viszont ki-ki erejét próbálgatja, körmöcskéjét hegyezi, életet dör-
zsöl meggémberedett végtagjaiba.

Mert hát jön a tavasz, tény, amit a Petőfi utca egyik házá-
nak falán látott légy is megerősít.

Tavaszi zsongás
      NézőpoNt n Sarány István

hargitanépe

VédőkosArAk felszereléséVel Várják A gólyákAt

A kisebb madarak visszatértek, 
a gólyák kivárnak

Fiatal gólyák a családi fészekben. Gyarapodnak fotó: csíki zsolt / archív

PályAbörze

Szakemberek 
tájékoztatnak

Hatodik alkalommal szervezi 
meg a Hargita Megyei Pszi cho
pe dagógiai tanácsadó központ a 
pályabörzét középiskolás diákok 
számára. Március 21–22-én szak
emberek segítenek a diákoknak a 
pályaválasztásban.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Szakmabemutatást tartanak 
a különböző szakterüle-
teken dolgozó meghívottak, 

és tájékoztatják a diákokat az egyes 
szakmákhoz szükséges képesítések-
ről, elhelyezkedési lehetőségekről, 
ismertetik azokat a követelménye-
ket, amelyek az adott pályára alkal-
masságot jelentenek, és válaszolnak 
a diákok kérdéseire. 

A csíkszeredai Segítő Mária Ró-
mai Katolikus Gimnázium Emi-
nescu utca 3. szám alatti dísztermé-
ben holnap 11 órától a média szak-
ma iránt érdeklődőknek nyújtanak 
tájékoztatást, 12 órától a rendőrség, 
katonaság, 13 és 14 órától pedig 
az egészségügy (orvos, állatorvos, 
gyógytornász, illetve asszisztens, fog-
orvos, fogtechnikus, gyógyszerész) 
iránt érdeklődőket várják. 15 órától 
a gazdasági szakokról és a művészi 
szakmákról tartanak ismertetőt. 

Március 22-én 11 órától a szép-
ségiparral, 12-től a szociális szak-
mákkal (pszichológus, gyógypeda-
gógus, szociológus, szociális mun-
kás) ismerkedhetnek az érdeklődők. 
13 órától mutatják be a szakmunkás-
ként való elhelyezkedési lehetősége-
ket (autószerelő, kamionsofőr, víz-
gáz szerelő, asztalos), 14 órától pedig 
a mérnöki szakmákat. Azokat, akik 
a jog, valamint az oktatás-nevelés 
iránt érdeklődnek, 15 órára várják 
a Segítő Mária Gimnázium benn-
lakásának épületébe. A pályabörze 
megszervezésében és lebonyolításá-
ban a Megyei Pszichopedagógiai Ta-
nácsadó Központ szakemberei, pszi-
chológusok, szociálpedagógusok és 
pedagógusok vesznek részt.
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csík

Interjú

Visszavonult a közéletből Csík 
egyik közismert, köztiszteletnek 
örvendő személyisége, Hajdu 
Menyhért Gábor, aki jogászként, 
politikusként eredményes pályát 
tudhat maga mögött. A visszavo-
nulására vonatkozó bejelentést 
a Csíki Magánjavak szombati 
közgyűlésén tette. Az alábbi be-
szélgetés a közgyűlés szünetében 
készült.

– Meglehetősen keserű hangvé-
telűre sikeredett tevékenységi beszá-
molója... A dokumentumból kide-
rült, hogy a magánjavak vezetősége 
nem ült karba tett kézzel, minden 
rendelkezésére álló eszközt megra-
gadott az elkobzott javak vissza-
szerzése érdekében, de mégsem szá-
molhatnak be sikerekről.

– Valóban, küzdelemről beszél-
hetünk, de a küzdelem még egyma-
gában nem eredmény. Még akkor 
sem, ha az értékelendő, és nélkü-
lözhetetlen feltétele a várt eredmé-
nyességnek. Mi tulajdonképpen 
több mint tíz éve megkezdtük ezt a 
harcot, s szomorúan kell megállapí-
tanom, hogy egy jogász számára a ki-
alakult helyzet egyenesen bohózatba 
illő. Ugyanis nem normális dolog az, 
ami történik. Ezért is hangsúlyoz-
tam beszámolómban is, hogy itt tör-
vényeket fogadtak el, s nekünk mi 
sem lett volna természetesebb, mint 

az, hogy ezeket a törvényeket alkal-
mazzák is, mindenféle részrehajlás 
nélkül. Mi semmi egyebet nem kér-
tünk... Ugye, a beszámolóban is el-
mondtam, hogy az impériumváltás 
után, a húszas években történt ami 
történt, de 1934-ben visszaadták 
egy részét, és törvényben sorolták 
fel a visszaszolgáltatott vagyont. 
Tehát maga a törvény tartalmazza, 
hogy mit kaptunk vissza 1934-ben. 
S akkor ehhez még 1946-ban újból 
visszaadtak bizonyos területeket a 
Csíki Magánjavaknak mint jogi sze-
mélynek. Mi törvényi úton, jogerős 
bírói határozattal bizonyítottuk be, 
hogy a jelenlegi Csíki Magánjavak 
a két világháború között is létezett 
azonos nevű szervezet jogutódja 

vagyunk. Hát ha nem mi vagyunk, 
akkor ki a csíki és gyergyói székely-
ség, akire hivatkozik az 1946-os 
törvény miniszteri előterjesztője? Ez 
az előterjesztő azt is elismeri, hogy 
hibát követett el a román hatalom, 
amikor elkobozta a csíki székelység-
től ezt a vagyont. A román állami 
folytonosságból adódóan a román 
államnak ezt tisztelnie kellene.

– Ez már a második világháború 
után, a szovjet befolyás erősödése ide-
jén történt...

– A törvény 1946-ban született, 
az akkori viszonyoknak megfele-
lően, noha már gyülekeztek a sö-
tét fellegek és két év múlva már az 

erdők állami tulajdonba kerültek, 
jóllehet törvényt erre vonatkozóan 
nem fogadtak el, csak volt egy alkot-
mányos előírás volt. Érdekességként 
hadd említsem meg, hogy a Csíki 
Magánjavak még 1950–51-ben 
jogi személyként ténylegesen mű-
ködött. Tehát túlélte az államosítást 
is, nem szűnt meg, végül egyszerűen 
elsorvasztották.

– Említette, hogy a visszaszolgál-
tatás terén sok minden a bukaresti ha-
tóságokon áll vagy bukik, de van, ami 
a helyi földosztó bizottságoktól függ...

– Egyetlenegy helyi bizottság 
adta vissza az általunk kért területe-
ket, a kászoni. Viszont ezt a határo-
zatot az erdészet megtámadta.

– De legalább elindult valami, 
jogi úton lehet folytatni a vissza-
szerzést.

– Valóban. Amúgy részünkről 
az első teendők egyike az volt, hogy 
felszólítást küldtünk az erdészeti fel-
ügyelőségnek, 21 000 hektár erdős 
terület visszaszolgáltatására...

– A helyi közösségek még mit te-
hetnek a Csíki Magánjavak vagyona 
visszaszolgáltatása érdekében?

– Amint a beszámolóban is 
el mondtam: tulajdonképpen az 

RMDSZ tudott volna tenni a Csíki 
Magánjavak érdekében. A szövetség 
nagyon sokszor volt az elmúlt 10 
év folyamán alkupozícióban, olyan 
helyzetben, amikor azt mondhatta 
volna: kérem, ezt meg kell oldani! S 
nem kellett volna egyebet kérni, mint 
a törvény alkalmazását. Meg kellett 
volna mondani, hogy hasonló ügyek-
ben részrehajlóan járnak el. Én írtam 
Markó Béla hivatalban lévő elnöknek 
például akkor, amikor a suceavai ér-
sekség erdeinek kérdése került teríték-
re, akkor egyúttal a Csíki Magánjavak 
ügyét is rendezi lehetett volna. Nem 
akarok összehasonlításokba bocsát-
kozni, de mikor én államminiszter 
voltam, az egyik kormányülésen lát-
tam, hogy az ortodox püspökségnek 
kereskedelmi felületet akarnak juttat-
ni. Mondom, megálljunk, a katolikus 
püspöknek nincs székhelye, s másnak 
kereskedelmi felületeket adunk? Kér-
ték, hogy tegyek javaslatot püspöki 
székhelyre. Két hét haladékot kértem 
a javaslattételre, majd megtettem a 
javaslatomat: a somlyói épületre vo-
natkozóan. Sajnos ugyanakkor nem 
sikerült a járványkórháznak más épü-
letet szerezni. A véletlenen múlott, de 
ehhez ott kellett lenni.

– Mi lenne a megoldás?

– A törvény alkalmazása. Semmi 
más, csak a törvény alkalmazása...

Sarány István

Hajdu Menyhért Gábor: „Az RMDSZ tudott volna tenni a Csíki Magánjavak érdekében”

Pár évvel ezelőtt fogalmazódott 
meg Szabó András főmuzeoló-
gus fejében az a gondolat, hogy 
összegyűjti a csíki képzőművé-
szekről az erdélyi sajtóban ed-
dig megjelent írásokat, átfogó 
kiadványban bocsátva az olva-
sók rendelkezésére. A hosszú 
és igényes kutatómunka lassan 
a végéhez közeledik, az első két 
kötet megjelenését 2013-ra ter-
vezi a művészettörténész, aki a 
Pál Aukciósház és Galériában 
tegnap este a nagyközönség előtt 
is beszámolt terveiről. A készülő 
munkáról ezt megelőzően beszél-
gettünk Szabó Andrással.

– A kutatómunkát 2010 no-
vemberében kezdte el, miért tartja 
fontosnak, hogy a képzőművészeti 
kiállításokról és művészekről hajda-
nán megjelent újságcikkeket kötetbe 
gyűjtse? Milyen következtetésre jutott 
búvárkodásai során?

– A régi újságokban, folyóiratok-
ban megjelent írásokat összegyűjtve,  
úgy vélem, sikerül egységes képet al-
kotni arról a korszakról, amely a tel-
jes 20. századot, illetve a 21. század 
első évtizedeit felöleli. Elmondom 
hogyan: bármilyen képzőművészeti 
tevékenységről beszélünk, az moza-
ikszerű. Az alkotók egyenként, saját 

magányukban alkotnak, időnkét 
egyéni vagy csoportos kiállításo-
kon bemutatják munkáikat a kö-
zönségnek és a sajtónak, akik aztán 
a látottakra reagálnak. Ez az egész 
így összességében tekintve egy nagy 
mozaik, amely művészcsoportok és 
egyéni művészek munkásságából 
tevődik össze, amire aztán az írott 
sajtóban megjelent anyagok reflek-
tálnak. Én ezeket tekintem át a 20. 
század elejétől kezdődően. Kivona-
tolom vagy teljes egészében hasz-
nálom a cikkeket, majd értékelem, 
és az általam írt összefüggő szöve-
gekkel fűzöm őket rendszerbe. Ez a 
rengeteg anyag együtt olvasva emeli 
a csíkszeredai képzőművészeti élet 
presztízsét, és a szakma számára is 
biztos támpontot nyújt.

– A kutatómunkát követően ho-
gyan összegzi és állítja össze ezt a hosz-
szú korszakot átívelő tanulmányát?

– Több szakaszra bontha-
tó az általam áttekintett korszak, 
Eurhytmia. Csíkszereda Képzőmű-
vészeti Élete 1924–2010 lenne a 
címe. Mivel hosszú időintervallum 
anyagáról van szó, fejezetekre osz-
tom a kötetet: az első rész azokról a 
csíki származású képzőművészekről 
szól, akik iskolázottságuk, társa-
dalmi helyzetük miatt elhagyták 

Csíkszeredát és máshol folytatták 
tevékenységüket. Az ő munkássá-
guk jelenti a helyi képzőművészet élő 
történetét. Az igazi kezdetet pedig 
1924, Nagy Imre hazatérése jelenti, 
ettől kezdve számíthatjuk a folya-
matos csíki képzőművészeti életet. 
Nem a csíkszeredait, mivel 1939-ig 
Zsögöd önálló község volt. Viszont 
az 1924-től 1976-ig, Nagy Imre fes-
tőművész haláláig terjedő korszakot 
a helyi képzőművészeti életben az ő 
neve fémjelzi. Ő az első igazi csíki 
képzőművész. Az ő tevékenységét 
megelőzte a rajztanárok munkássá-
ga, így Brassóból került Csíkszere-
dába Brassai Károly tanár, aki az első 
rajztanár volt a városban. Őt követte 
többek között Kovács Dénes, aki 
képzőművészként is, de főként intéz-
ményteremtő szerepe miatt is, talán 
az egyik legjelentősebb személyisége 
lehet a városnak. Neki van a legna-
gyobb érdeme az összes eddig ismert 
múzeumigazgató közül abban, hogy 
Csíkszeredában élő képzőművészeti 
élet alakult ki. Miután megszerezte 
a Zakariás-házat a múzeum máso-
dik épületének, első dolga az volt, 
hogy kiállítótermet létesített, és 
1958-tól kezdődően folyamatosak 
voltak a képzőművészeti kiállítások 
Csíkszeredában. Ezt megelőzően a 
művészek alkalmi helyeken, a volt 
tanítóképző dísztermében, a Viga-

dóban és a Városházán szerveztek 
kiállításokat.

– Hol bukkant ezekre a doku-
mentumokra?

– Egyelőre itthon Csíkszeredá-
ban, a múzeum levéltárában és a Do-
kumentációs Könyvtárban megtalál-
ható anyagot vizsgálom. Ezenkívül 
elutazom a magyarországi Országos 
Széchényi Könyvtárba, mert itthon 
sok anyagot nem találtam meg, illet-
ve vannak olyan, szerzők életművét 
összefoglaló könyvek, amelyekben 
újságcikkek is megtalálhatók, termé-
szetesen ezeket is áttekintem.

– A Pál Aukciósház és Galéri-
ában tartott beszélgetésen elhang-
zott, hamarosan megjelenik az első 
két kötet. Mikorra tervezi a könyv-
bemutatót?

– Terveim szerint az első és a 
második részt 2013-ban, a város-
napok alkalmával szeretném be-
mutatni. Azért választottam ezt az 
időpontot, mert jövőben lesz Nagy 
Imre születésének 120. évforduló-
ja. Iránta és az őt megelőzők iránti 
tiszteletből illőnek tartom az alka-
lomhoz kötni a monográfia bemu-
tatását. 

Pál Bíborka

Összegzést készít szAbó András muzeológus

Csíkszereda képzőművészeti élete újságcikkek tükrében

Szabó András: „Az igazi kezdetet Nagy Imre hazatérése jelenti”

HAjdu MenyHért Gábor Szerint CSuPán A törVényt kellene AlkAlMAzni

A küzdelem még nem eredmény
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Indul az állóurnás előválasztáson ráduly róbert Kálmán

Mégis újrázna a csíkszeredai polgármester
az rmdsz Csíkszeredai városi 
szervezetének székházában tar-
tott sajtótájékoztatón jelentette 
be tegnap ráduly róbert Kál-
mán polgármester és Hajdu Gá-
bor, a városi szervezet elnöke, 
hogy az április 15-re kitűzött ál-
lóurnás előválasztásokon ismét 
megméretteti magát a megye-
székhely jelenlegi polgármes-
tere. mint kiderült, a tanácsos-
jelölteket sem kell „lasszóval 
fogdossák”, már mintegy 20-an 
jelezték, hogy indulnának az 
rmdsz-előválasztásokon.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Ezúton hivatalosan is beje-
lentem, hogy aláírásgyűj-
tésbe kezdtem az előválasz-

tásokon való megmérettetés céljá-
ból – jelentette be tegnap Ráduly 
Róbert Kálmán, Csíkszereda pol-
gármestere.

Az RMDSZ városi szerveze-
tének székházában tartott sajtó-
tájékoztatón a polgármester arról 
is beszélt, hogy nemrég még nem 
az újrázás mellett állt a zászló, ám 
döntését megváltoztatta, újabb 
mandátumra pályázik. 

– Én az RMDSZ-be bele-
születtem, és benne is maradok 
– jelentette ki Ráduly Róbert 
Kálmán, aki konzervatívként 
határozta meg önmagát, és úgy 
fogalmazott, hogy annak idején 
elkötelezte magát egy szervezet 
mellett, most pedig kötelessége 
kitartani mellette. 

Hajdu Gábor, a szövetség 
városi szervezetének elnöke el-
mondta: április 15-én tartják 
Csík szeredában az állóurnás 

előválasztásokat, a jelölési eljárás 
pedig március 23-án zárul le. Aki 
városi tanácsosi mandátumért 
indulna, 100 támogató aláírást 
kell begyűjtsön, a polgármesteri 
tisztségre pályázó személy pedig 
1100-at.

Hajdu a Hargita Népe kérdé-
sére válaszolva azt is elmondta, 
hogy mostanig Ráduly Róbert 
Kálmánon kívül még senki nem 
jelezte, hogy megmérettetné ma-
gát polgármester-jelöltként az 
előválasztásokon, ám március 23-
ig a lehetőség mindenki számára 

nyitott. Ha az említett dátumig 
más nem teszi le a támogató alá-
írásokat, Ráduly Róbert Kálmán 
megmérettetése az előválasztá-
sokon már nem indokolt, így az 
RMDSZ őt fogja polgármester-
jelöltként megnevezni az idén 
nyáron esedékes helyhatósági vá-
lasztásokon. Az RMDSZ városi-
tanácsos-jelöltjeinek megnevezé-
se pedig április 16-ra, az előválasz-
tásokat követően várható.

A tanácsosjelöltekről szólva 
Hajdu Gábor azt mondta, hogy a 
jelenlegi városi tanács RMDSZ-es 

tagjai közül már többen jelezték, 
megmérettetnék magukat az elő-
választásokon, de a testületen kí-
vülről is már mintegy 10 személy 
jelezte ez irányú szándékát. 

– Nem kell tehát lasszóval 
fogdossuk a jelölteket – mondta 
Hajdu, és hozzátette, tudomásuk 
van arról, hogy az előválasztáso-
kon indulni szándékozó jelöltje-
ik közül néhányat más pártoktól 
is megkerestek, és bejutó helyet 
kínálva fel számukra arra biztat-
ták őket, hogy induljanak az ő 
listájukon. 

A sajtótájékoztatón jelen 
volt Antal Attila és Szőke Do-
mokos is. A megyeszékhely 
két jelenlegi alpolgármestere 
is indul az előválasztásokon ta-
nácsosi tisztségért, de – mint 
kérdésünkre válaszolva mind-
ketten elmondták – folytatnák 
alpolgármesteri munkájukat a 
következő választási ciklusban 
is. E téma kapcsán Ráduly is 
úgy nyilatkozott, hogy „nem 
lát okot a változtatásra”. 

Az állóurnás előválasztás 
egyébként – amint a jelenlévők 
elmondták – a leginkább átlát-
ható, a legszélesebb lakossági tá-
mogatással bíró módszer, ezért 
döntött úgy a városi szervezet, 
hogy idén is tartja magát ehhez 
a csíki hagyományhoz. Az április 
15-én esedékes előválasztások tíz 
szavazókörzetben zajlanak majd, 
és minden RMDSZ-tag, illetve 
szimpatizáns legtöbb 13 jelöltre 
adhatja le voksát. 

tisztújítás a városi 
rmdsz-nél

Április 15-én, az állóurnás 
előválasztásokkal egy idő-
ben tisztújítást is tartanak 
az RMDSZ Csíkszeredai 
Szervezeténél. Amint Hajdu 
Gábor elnök elmondta, a vá-
rosi szervezet 19 körzetében 
jelöltethetik magukat az ér-
dekeltek körzeti munkára, 
és a voksolást követően, áp-
rilis 16-án jelentik majd be, 
hogy kik a városi szervezet 
körzeti elnökei. 

Ráduly Róbert Kálmán: „Én az RMDSZ-be beleszülettem, és benne is maradok” fotó: balázs árpád

„Idegileg kikészít egy-egy me-
gyeitanács-ülés” – mondta Ko vács 
árpád andrás, árus zsolt pedig 
közölte: össze sem tudja számol-
ni, egyetlen tanácsülés kapcsán 
hány feljelentést tudna tenni. a 
két mPP-s megyei tanácsos teg-
nap Gyergyószentmiklóson tartott 
sajtótájékoztatót.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Hargita Megye Tanácsa pén-
teki ülése apropóján hívott 
össze sajtótájékoztatót a 

testület két gyergyószéki MPP-s 
tagja. Árus Zsolt és Kovács Árpád 
András az üléssel kapcsolatos kifo-
gásaikat fogalmazták meg. Mind-
ketten úgy vélik, a tanácsülés a „sze-
rezzük vissza Gyergyószentmiklóst”-
kampánysorozat része volt, s mint 
mondták, az ülés folyamán több 
rendellenességet, ferdítést is tapasz-
talhattak.

Árus közölte, szavazólapját össze-
tépte, mert az egész procedúra sza-
bálytalan volt, nem tartották be azt 
az előírást, hogy a bizottságok össze-
tételének tükröznie kell a tanácsosok 
politikai színezetének arányát. Nem 
első alkalommal történik ez, s most 

Árus összetépte ugyan szavazócédu-
láját, de többször volt olyan, hogy 
nem tette az urnába, hazavitte.

Árus szerint a megyei tanács 
üléseiről hiányzik a komolyság. 
Elmondta, a mandátum elejétől 
próbálja felhívni a figyelmet a tör-

vénytelenségekre, s néhány esetben 
feljelentést is tett, bár – véleménye 
szerint – többször lett volna oka az 
igazságszolgáltatáshoz folyamodni. 
A bizottságok összetétele, illetve a 
formailag hiányos határozatok kap-
csán, amelyekkel az utóbbi ülésen is 
szembesült, elmondta: vélhetőleg a 
prefektusi hivatalnak jelzi észrevéte-
leit, azért nem tesz a közigazgatási 
bíróságra feljelentést, „mert lassú, 
körülményes, és nincs kellő súlya”. 
Kovács is nehezményezte: hangju-
kat nem akarják meghallani, így egy-
egy tanácsülés „idegileg kikészíti”. 

Kérdésünkre, hogy miért ér-
demes mégis a megyei tanács tagja 
maradni, Árus válaszolt: szerinte 
kitartással tartoznak a választóknak, 
ugyanakkor, ha a tanácsban nem is 
hallják meg szavukat, a sajtónak leg-
alább elmondhatják kifogásaikat. A 
harmadik ok pedig, hogy változás-
ban reménykednek: „abban bízunk, 
hogy kiegyensúlyozottabb lesz a 

következő tanács, senki nem tartja 
majd kezében a kétharmados több-
séget” – fogalmazott Árus Zsolt, aki 
hiszi, Borboly Csabának nincs esélye 
megszerezni még egy mandátumot: 

– Év elején feljelentést tettem 
Borboly Csaba ellen több okból: 
megvonta tőlem egy egész ülés 
idejére a hozzászólás jogát; a me-
gyeháza rendszeréből kitiltották az 
elektronikus levélcímem, s ez ellen 
nem tett semmit; hivatali visszaélést 
követett el, mikor kivitetett székestől 
a tanácsteremből, s szabadságomban 
korlátoztak, amikor nem engedték, 
hogy visszamenjek. Amennyiben a 
rendőrségi kivizsgálás kellő ütemben 
halad, az ügy ügyészségre kerül, és 
bűnvádi eljárás indul Borboly Csaba 
ellen, akkor nem indulhat a válasz-
táson, ha pedig hivatalban lesz, fel 
kell függeszteni. Ha így alakul, azt 
mondhatom, segítettem, hogy a me-
gyének jobb vezetője legyen – fogal-
mazott Árus.

mPP-s meGyeI tanáCsosoK sajtótájéKoztatója

Árus a megyevezetés változásában reménykedik

Árus Zsolt és Kovács Árpád András. Kifogásaiknak adtak hangot
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Láthatáron az idei gyógykezeLési jegyek

Kezdődhet az első turnus

 hirdetés

nemrégiben arról írtunk, hogy 
az idei gyógykezelési jegyek biz
tosításának az ügye még „váró
listán” van. Időközben elő relépés 
következett be: a minap megje
lent a 2012es esz tendei gyógy
kezelési jegyek biz tosítására 
vonatkozó kormány határozat, s 
ezzel szinte egyidejűleg meg is 
érkeztek a megyei nyugdíjpénz
tárakhoz az első turnus kereté
ben kiutalt jegyek.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A 2012/150-es kormány-
határozat értelmében az 
Országos Nyugdíjpénztár 

vagyonkezelésében lévő gyógyke-
zelési létesítményekben az idén a 
jogosultak rendelkezésére 53 499 
hely áll rendelkezésre. A leosztás-
ra legfeljebb 17 turnus keretében 

kerül sor, s mindegyik esetében 
utólag állapítják meg egy adott 
megye számára kiutalt jegyek 
számát. Az első turnus e héten ve-
szi kezdetét, s annak keretében a 
Hargita Megyei Nyugdíjpénztár 
23 gyógykezelési jegyben része-
sült, ebből 10 Kovásznára és 13 a 
Bihar megyei Május 1 fürdőtelep-
re. A már benyújtott igénylések 
alapján, illetve a hatályos kritéri-
umrendszer függvényében ezeket 
a jegyeket már szét is osztották, 
az érintettek tegnap kézhez is 
kaphatták azokat – erről tájékoz-
tatott Bán Katalin közgazdász, a 

nyugdíjpénztár ügyvezető igazga-
tója. Hogy a következő turnusban 
hány jegyre is lesz majd jogosult 
megyénk, azt nem tudni.

Amint már utaltunk rá, egy-
előre csak az Országos Nyugdíj-
pénztár vagyonkezelésében lévő 
gyógykezelési létesítményekben 
állnak rendelkezésre jegyek. A 
kormányhatározatban utalás 
van arra is, hogy az elkövetkező 
időszakban kerül sor közbeszer-
zési eljárás keretében másabb 
tulajdonban lévő gyógykezelési 
létesítményekkel való szerző-
dések megkötésére. Hogy hány 

hely leszerződéséről is lehet szó, 
arról még korai lenne beszélni, 
ugyanis az majd az árajánlatok és 
a rendelkezésre álló pénzösszeg 
függvényében dől majd el. Való-
színűsíthető, hogy a szerződések 
megkötésére majd csak április 
folyamán kerül sor. Ilyenképpen 
ezen gyógykezelési létesítmények 
esetében nem lesz lehetőség 17 
turnus biztosítására. A Hargita 
megyei nyugdíjasok szempont-
jából megvan a maga jelentősége 
ezeknek a gyógykezelési létesít-
ményeknek, ugyanis olyanok-
ról van szó, amelyek iránt évek 

óta nagy érdeklődés mutatkozik. 
Többek között Tusnádfürdőről, 
Szovátáról és Félixfürdőről van szó. 
Ugyanakkor a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a megyénkbeliek 
nem szívesen igényelnek jegyeket 
az Országos Nyugdíjpénztár va-
gyonkezelésében lévő azon gyógy-
kezelési létesítmények iránt, ame-
lyek távol vannak, s ilyenképpen 
körülményes az oda-vissza utazás. 
De ezek esetében is van néhány 
kivétel, például Kovászna, Május 1 
vagy Algyógy. 

Igényléseket továbbra is be le-
het nyújtani a nyugdíjpénztárhoz, 
azok elbírálására folyamatosan 
kerül sor a kiutalt jegyek függvé-
nyében. Azt viszont még egyszer 
hangsúlyoznunk kell, hogy a köz-
kedvelt gyógyfürdőhelyekre az 
idén viszonylag kevesebb jegyet 
biztosítanak.

Jövőre marad a csíkszeredaI sétálóutca felúJítása 

Lesz még terasz a nyáron

két részben tervezi a Petőfi sán
dor utca felújítását csíkszereda 
önkormányzata: míg a főkonzu
látus épülete és a városháza kö
zötti szakaszt az integrált város
fejlesztési terv idén elvégzendő 
részeként kezeli, addig jövőre ha
lasztja a sétálóutcai szakaszt. az 
utcában működő kávézók, étter
mek tulajdonosai is megnyugod
hatnak, idén nyáron zavartalan 
lesz a teraszozás, és a jövőre be
ütemezett felújítási munkálatok 
végzésénél is figyelembe veszik 
szempontjaikat.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Számunkra, kávézó- és ét-
terem-tulajdonosoknak jó 
hír, hogy az idén még nem 

kezdik el a sétálóutca feljavítását. 
Abban az esetben, ha az ezzel járó 
munkálatok a nyári, teraszozós 
időszakra esnek, jelentős bevétel-
től esünk el, és nemhogy szezo-
nálisan embereket alkalmaznék 
még pluszba, de a meglévő alkal-
mazottjaim számát is kell majd 
csökkentenem – ismertette véle-
ményét a Paris Bistro tulajdono-
sa, Csobot Rita azzal kapcsolato-
san, hogy miként befolyásolná az 
általa működtetett kereskedelmi 
egység forgalmát a tervezett fel-
újítás jövőre halasztása.

A kávézó-étterem tulajdonosa 
elmondta, az elmúlt nyár pozitív ta-
pasztalatán felbuzdulva idén növel-
nék a teraszt is, és a meglévő 14 alkal-
mazott mellé a teraszozás szezonjára 

még négy embert – kettőt a konyhá-
ra, kettőt pincérnek – alkalmaz.

– Ha feltúrják az utcát, akkor 
nem tudjuk a teraszt felépíteni, és 
a forgalom is visszaesik, hiszen egy 
forró nyári napon mindenki szellős, 
árnyékos teraszra vágyik, nem be a 
négy fal közé – részletezte Csobot 
Rita.

A Paris Bistro tulajdonosa be-
szélgetésünkkor utalt egy tavalyi, a 
város elöljárói és a Petőfi utcai kávé-
zó- és étteremtulajdonosok közötti 
megállapodásra is, amely szerint a 
felújításokat szakaszonként fogják 
végrehajtani, a vendéglátóegységek-
nek is megfelelő időszakban, hogy 
forgalmuk legkevésbé essen vissza.

Egyed Attila, a Palermo kávéház 
tulajdonosa is örül annak, hogy az 
idén nem bolygatják az utcát. A nyá-
ron 45-48 négyzetméteren teraszt 
működtető kávéház szempontjából 
lényeges lenne, ha a felújítási mun-
kálatokat majd jövőre sem a nyári 
időszakra ütemeznék.

– Egészen biztos, hogy az integ-
rált városfejlesztési terv részét képező 
Petőfi utca sétáló részének felújítása 
idén elmarad – tudtuk meg Antal 
Attilától.

Csíkszereda alpolgármestere 
továbbá elmondta, a szóban forgó 
utca felújítása két részben zajlik, 
idénre a konzulátus és a városháza 
közötti szakasz rendbe tételét tűzték 
ki. Sétáló utcai részt pedig, amikor 
felújítás alá kerül, igyekeznek úgy 
szakaszosítani, hogy az ott működő 
vendéglátó egységek tevékenysége és 
forgalma ne szenvedjen csorbát.

Petőfi utca. Nyárára kerthelyiségekkel lesz tele fotó: balázs árpád
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> Megmérgezték a Csala-ügyben 
elítélt Lőrincz Róbertet? Mérgezési tü-
netekkel, súlyos állapotban szállították a 
jilavai börtönkórházba Lőrincz Róbertet, 
Csala Zsolt néhai gyergyóalfalvi alpolgár-
mester meggyilkolásáért elítélt fiatalem-
bert. A hírt megerősítette Lőrincz And-
rás, az elítélt édesapja, aki feltételezi, hogy 
a fiát megmérgezték.

Mérgezési tünetekkel szállították 
előbb a csíkszeredai kórházba, majd in-
nen a jilavai börtönkórházba Lőrincz Ró-
bertet, Csala Zsolt néhai gyergyóalfalvi 
alpolgármester meggyilkolásáért elítélt 
fiatalembert vasárnap este – adta hírül 

az Evenimentul Zilei napilap. A lap ér-
tesülései szerint az Országos Börtön-
igazgatóság (ANP) által végzett vizsgá-
latok azt igazolják, hogy Lőrincz önként 
vette be a gyógyszert, ami a rosszullétét 
okozta. Jilavára pedig azért vitték, hogy 
pszichiátriai szakvizsgálatnak vessék alá. 
Alexandru Pantea, a fiatalember ügyvéd-
je azonban azt nyilatkozta a lapnak: „Kó-
mában van. Ezt közölték velünk. Gyógy-
szermérgezést mondanak ők. De nekem 
bizonyítékaim vannak, hogy megmér-
gezték.” Az ügyvéd egyébként tegnap 
képviselte védencét a Marosvásárhelyi 
Táblabíróságon, hogy meghosszabbítsák 

az előzetes letartóztatását a fellebbezési 
időszakra. Mint ismeretes, Lőrincz Ró-
bertet 22 év börtönbüntetésre ítélték 
Csala Zsolt meggyilkolásáért, amit meg-
fellebbezett az ügyvédje.

„Vasárnap délben, amikor a fiam tele-
fonon beszélt a feleségével, mondta, hogy 
nagyon gyógyszerízű volt a paszulyleves, 
amit ebédre kaptak, és hascsikarásra pa-
naszkodott” – közölte a Hargita Népe kér-
désére Lőrincz András, az elítélt édesapja. 
Mint részletezte, a továbbiakat az ügyvéd-
től tudják, és várják az újabb fejleményeket, 
ugyanis értesülései szerint Panteát beenge-
dik a börtönkórházba. (J. A.)hí
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A március elején leégett három
kúti iskola ügyében tárgyalt 
Gyer gyó szentmiklóson Bajtai 
Erzsébet, Füzes Oszkár magyar 
nagykövet felesége a falucska 
küldöttségével, a tervezőkkel 
és a Gyulafehérvári Caritas Vi
dékfejlesztés vezetőivel. A ta
lálkozón bemutatták az iskola 
látványtervét és megbeszélték 
a fontosabb tennivalókat.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

R övidesen nyilvánosságra 
hozzuk az iskola látvány-
tervét, és ezzel együtt egy 

listát is, milyen tárgyi adományokat 
fogadunk el, a pénzadományokat 
pedig intenzívebben gyűjtjük – 
közölte Vadász-Szatmári Huba, a 
Hármaskutért Egyesület megbízott 
koordinátora.

Kifejtette, az új iskola felépítésé-
nek becsült összege hatvanezer euró, 

ezért elsősorban pénzadományokat 
várnak az egyesület számlájára: 
Asociaţia Hármaskútért Egyesület, 
Banca Română de Dezvoltare – 
Agenţia Gheorgheni, Cod SWIFT: 
BRDEROBU, RO53BRDE 
210SV24286302100 lej (RON), 
RO53BRDE 210SV2428 8242100 
euró (EUR). Ugyanakkor bármi-
lyen tárgyi adományt is elfogadnak, 
például az építkezéshez szükséges 
anyagokat. 

– Eddig is támogattuk annak 
ötletét, hogy a régi iskola mellett 
új épüljön, a régit közösségi ház-
nak alakítottuk volna át – fejte-
gette Bajtai Erzsébet, Füzes Osz-
kár bukaresti magyar nagykövet 
felesége, részletezve, hogy már 
korábban részt vett Imre Anna ta-
nítónővel Szentendrén egy jóté-
konysági esten, de Komlón is volt 
hasonló akció.

Az ezeken az eseményeken 
begyűlt pénzösszeg már az egye-

sület számláján van, de folytatni 
kívánják a gyűjtést, hiszen Ma-
gyarországon számos magánsze-
mély, közösség, iskola és szerve-
zet jelezte már, hogy támogatni 
kívánnák a leégett iskola újjá-
építését. 

– Nagyon fontos, hogy a gye-
rekek az anyanyelvükön tanulhas-
sanak, és ezt méltó körülmények 
között tehessék meg, ami egész 
életükre megadja ahhoz az alapot, 
hogy ápolhassák magyar kultúrá-
jukat – összegzett Bajtai Erzsébet, 

elmondva azt is, hogy honlapot 
hoznak létre, ahol minden friss 
információt közzétesznek az isko-
lával kapcsolatosan.

Ugyanakkor felhívással is for-
dult a segítő szándékú emberek-
hez, hangsúlyozva, minden segít-
ségre szükség van ahhoz, hogy az 
iskola mielőbb felépülhessen.

Bányász József, a Gyulafe-
hérvári Caritas Vidékfejlesztés 
vezetője arról számolt be, hogy 
további németországi támogató-
kat próbálnak mozgósítani az ügy 
érdekében, ugyanis már érkezett 
ajánlat iskolai bútorzatra, de ígé-
ret van pénzadományra is.

Imre Anna tanítónő közölte, 
hogy a tanítás egy nap szünetelt, 
hiszen a helybéliek összefogásának 
köszönhetően az iskola leégésének 
másnapján már berendeztek két 
szobát osztályteremnek az egyik 
háromkúti lakos házában, ahol az-
óta is zavartalanul zajlik az oktatás. 

hargitanépe
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30 lejt kell fizessen a beutalt beteg

összEFOGás A hárOmKúti isKOlA FElépítéséért

Minden segítségre szükség van

Pár kivételtől eltekintve 30 lejt 
kell kifizessen minden személy, 
akit a gyergyószentmiklósi kór
házba, illetve a ditrói alegységé
be utalnak be kezelésre. A teg
nap érvénybe lépett szabály ak
kor szűnhetne meg, ha valamen�
nyi gyergyóimedencei település 
minden lakosa után havonta egy 
lejt fizetne.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Amentalitással van probléma, 
mert a páciens szívesen ott-
hagy a magánrendelőben 

100 lejt, a kórházban viszont sajnálja 
a 10 lejt – fogalmazott dr. Jeszenszky 
Géza kórházigazgató tegnapi sajtó-
tájékoztatóján, ahol bejelentette: el-
kerülhetetlen, hogy a beutaltak hoz-
zájáruljanak a kiadások fedezéséhez. 

– Ha tízévnyi adatot veszünk ala-
pul, kiderül, a 200 ágyas kórház fenn-
tartásához évente 12 millió lejre lenne 
szükség, a biztosító viszont országos 

szinten csökkentette a támogatást 15 
százalékkal, így ott tartunk, hogy a 
minimális feltételek biztosításához is 
hiányzik 1 millió lejünk. Van telepü-
lés, ahol a deficitet a helyi önkormány-
zat fedezi, de Gyergyószentmiklós kis 
költségvetésű, így a beteg is hozzá kell 
járuljon a gyógyszerek és gyógyászati 

anyagok megvásárlásához – tájékoz-
tatott a kórházigazgató.

Gencsi Mihály, a kórház gaz-
dasági igazgatója elmondta, a tör-
vényes előírások betartásával az 
igazgatótanács hétvégén döntött: a 
beutalt személyek 30 lejt kell fizes-
senek kórházba fekvésükkor. Ez alól 

kivételt képeznek a 18 év alattiak, 
az egyetemisták, azon nyugdíjasok, 
akiknek 350 lejnél kisebb a nyugdí-
juk, a szociális segélyre jogosultak és 
a jövedelem nélküliek. Lévén, hogy a 
kórház fertőző osztálya csökkentett 
komfortú, az oda beutalt személy 20 
lejt kell kifizessen, és ugyanennyi a 
fizetnivalója annak is, aki kísérőként 
van a kórházban, ám neki ezen összeg 
fejében biztosítják az étkezést is.

– Felépítettük a kórházat, har-
coltunk, hogy meglegyen. Most 
fenn kell tartanunk akkor is, ha 
szerencsétlen a város. Arra kérjük a 
lakosságot, értsék ezt meg! – üzeni 
dr. Jeszenszky Géza.

A kórházigazgató hangsúlyozta, 
gyógyszerekre és gyógyászati  anya-
gok vásárlására fordítják a 30 lejeket, 
amúgy számos egyéb kiadás is van, 
havonta 60 000 lejt tesz ki csak a víz-, 
villany- és fűtésköltség, 61 000 lejjel 
tartoznak olyan betegek, akik nem 
rendelkeznek egészségbiztosítással, 
de nem is fizettek kórházi kezelésü-

kért, így pert kell indítani ellenük.  
Ugyancsak 30 lejt kell fizetniük azon 
betegeknek, akiket a ditrói, tízágyas 
kórházba utalnak be – tudtuk meg, 
ám a kórházigazgató hozzátette: 
meggyőződése, ott nem fog problé-
mát jelenteni ez, más a mentalitás, 
a ditróiaknak fontos, hogy a kórház 
megmaradjon, s erre, úgy tűnik, egy-
előre van is kilátás.

– Egy módon szüntethetnénk 
meg ezt a díjat: ha a Gyergyói-
medence minden települése költség-
vetéséből lakosonként havonta egy 
lejt befizetne a kórháznak. Erről már 
tárgyaltunk a településvezetőkkel, 
Gyergyószentmiklós polgármestere 
elfogadta, a többi vezető sem mon-
dott nemet. Azt viszont kikötötték 
mindannyian: csak júniustól, válasz-
tások után lehet szó e befizetésről – 
szólt a kilátásokról a kórházigazgató, 
kikötve: a díj megszüntetéséről csak 
abban az esetben lehet szó, ha kivétel 
nélkül minden település fizeti a lako-
sonkénti egy lejt. 

Gencsi Mihály és dr. Jeszenszky Géza: elkerülhetetlen volt a díj bevezetése fotó: balázs katalin

Bányász József, Bajtai Erzsébet és Nagy Erzsébet. Összefogás fotó: jánossy alíz
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> Udvarhelyi film a Duna TV-ben. 
Székelyudvarhelyi alkotók filmjét tűzte 
műsorára a Duna TV, melyet ma dél-
után, román idő szerint 17.50 órától lehet 
megtekinteni. Szabó Attila Maradunk 
című filmje Szeley-Szabó László korabeli 
felvételei segítségével kalauzolja vissza a 
nézőt a rendszerváltás hajnalára, ugyan-
akkor az 1990-es marosvásárhelyi Feke-
te Március előzményeinek, a véres utcai 
harcok következményeinek bemutatása 
mellett arra keresi a választ, hogy miként 
sikerült a vásárhelyi zavargások után a 
Székelyudvarhelyen összesereglő, indulni 
kész tömeget visszatartani. A Lakitelki 

Filmszemlén a zsűri és a Heti Válasz kü-
löndíját elnyerő 24 perces dokumentum-
film zenéjét a szintén udvarhelyi Molnár 
Endre, ismertebb nevén, Monyo szerezte.

> Sóvidékiek budapesti kiállítása. 
Három sóvidéki képzőművész munkája is 
jelen van azon az ünnepi tárlaton, amelyet 
a budapesti Forrás Galériában szerveztek 
meg. Korondról Páll Lajos festőművész, 
Szovátáról Sánta Csaba szobrászművész 
és Kuti Dénes festőművész alkotásai van-
nak jelen a kiállításon. A március 15-ét 
köszöntő tárlat Összetartozunk címmel 
mutat be rangos válogatást a kortárs ma-

gyar képzőművészet 
sokszínű termésé-
ből. Az anyag egy 
része jelen volt azon 
a kortárs magyar 
képzőművészetet 
bemutató kiállítá-
son is, amelyet az 
elmúlt évben szer-
veztek Kínában. 
Sánta Csaba és 
Kuti Dénes néhány 
munkájában a kínai 
művészetkedvelők is 
gyönyörködhettek.

> Önkormányzati képviselőjelöltek 
jelentkezését várják. A székelyudvarhelyi 
városi RMDSZ felhívja az érdekeltek fi-
gyelmét, hogy önkormányzati képvise-
lőjelölt lehet minden olyan választható 
RMDSZ-tag, aki eleget tesz a választási 
törvény előírásainak, illetve az orszá-
gos alapszabályzat 23. cikkelyében és a 
Szövetségi Képviselők Tanácsa határo-
zatában foglalt feltételeknek. Bővebb in-
formáció személyesen a városi RMDSZ-
irodában igényelhető (Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala, II. emelet, tele-
fon: 0266–218428, e-mail: office@ud-
varhelyirmdsz.ro).

A székelyudvarhelyi kórház ra-
diológiai osztályán tegnap délben 
két avatóünnepséget tartottak: 
hivatalosan működésbe helyez-
ték az új komputertomográfot, 
mely egy megfelelően felújított 
környezetbe került, az elmúlt 
időszakban ugyanis a harminc-
négy helyiséggel bíró radiológiai 
osztály is megszépült. 

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

Az elmúlt egy-két év-
ben gyakoriak voltak 
az avatópillanatok a 

székelyudvarhelyi kórházban, 
ahol rendszeresen osztályokat, 
részlegeket újítottak, illetve 
azokat korszerű berendezé-
sekkel, felszerelésekkel látták 
el. A beruházássorozatnak kö-
szönhetően lassan nem maradt 
olyan osztálya az intézmény-
nek, ahol ne végeztek volna 
kisebb-nagyobb munkálatokat 
– az eredmények magukért 
beszélnek, a betegek többsége 
pedig már nem is emlékszik az 
ezelőtt mondjuk öt évvel ural-
kodó áldatlan állapotokra.

Tegnap egy újabb avatóün-
nepséget tartottak. Mint Luk-
ács Antal, a kórház főigazgatója 
jelentette: felújították a radio-
lógiai osztály, így megfelelő 
környezetben kezdheti el mű-
ködését a térség legmodernebb 
kompútertomográf-készüléke.

– Munkaközösségünk igye-
kezni fog kihasználni a gépet. 
Korszerű diagnózis felállításá-
val segítjük kollégáinkat, illetve 
könnyítjük a betegek dolgát is, 
akiknek nem kell már Marosvá-
sárhelyre menniük – mondta a 
radiológiai osztály munkatársai-
nak nevében dr. Ördögh András, 
majd Lukács Antal az előzménye-
ket ismertette. 

– Az osztály rövid folyosóján 
harmincnégy helyiség található, 
különböző rendeltetésekkel. Új 
normák és szabályok szerint ala-
kítottuk ki ezeket, hogy például a 
sugárvédelmi előírásoknak is ele-
get tegyünk. Ugyanakkor koráb-
ban átjáróház volt itt, zárt osztály 
lett, sikerült ajtókkal megolda-
nunk ezt – sorolta a főigazgató, 

majd a CT-vel kapcsolatosan azt 
azt is elmondta, a polgármesteri 
hivatal és a városi kórház közös 
kezdeményezéseként került a ké-
rés a szaktárcához – Cseke Attila 
miniszter idején állami költségve-
tésből utalták is a megvásárlásá-
hoz szükséges összeget. 

– A berendezés 760 000 lej-
be került, az osztály felújítása 
pedig 280 000 lejbe. A készü-
lék folyamatosan huszonnégy 
órás, nonstop működésben 
lesz, nem úgy, mint a korábbi. 
Ez többletköltség a kórháznak, 
de szakmai szempontok miatt 
vállaljuk, ugyanis a hármas be-
sorolás egyik feltételét is ren-
dezzük: állandó ügyeleti vonal 
lesz – magyarázta Lukács, majd 
egyfajta zárójelként említette:  
két hét múlva a felújított klini-
kai laboratóriumot is avatják, 
ahol szintén állandó ügyeleti 
vonal lesz majd.

A tegnapi avatón Bunta Le-
vente polgármester arról beszélt, 
hogy a CT orvosainkat dicséri, azt 
a munkát, melyet osztályonként 
kifejtenek, majd arról is említést 
tett, hogy Cseke Attila kórházunk 
barátja volt, „erre nem kell jobb bi-
zonyíték, mint az elmúlt években 
az intézménynél beruházott két-
millió lej állami pénz”.

– Van egy eszköz, mellyel még 
hatékonyabban lehet szolgálni 

Udvarhelyt – tudatta a polgár-
mester, majd jó munkát kívánt a 
jelen lévő egészségügyi alkalma-
zottaknak.

Dr. Pethő Csilla röntgenor-
vos a CT-ről és használatáról 
beszélt.

– Egy kétszeletes Siemens 
Somaton Spirit készülékről van 
szó. Nagy előrelépés az ideggyó-
gyászati, belgyógyászati, sebészeti 
és onkológiai betegek kezelésé-
ben, ez egy spirális CT, mellyel 
háromsíkú rekonstrukciókat tu-
dunk végezni. Modernebb, mint a 
korábbi. Például előnye, hogy au-
tomatán fecskendezi a kontraszt-
anyagot – magyarázta dr. Pethő, 
aki arra is kitért, hogy a CT nem 
rutinvizsgálatok elvégzésére van, 
csak szakorvosi javaslat alapján 
használható.

– Egy koponya-CT száz 
mellkasi CT terhelését jelenti. 
A sugárterhelés sugárveszély, 
tehát nem elhanyagolható. 
Csak nagyon indokolt esetben 
kell a használata. Olyan nem 
is lesz, hogy a páciens kérésé-
re készítünk diagnózist, csak 
szakorvos javaslatára vagy sür-
gősségi esetekben – hívta fel 
mindenki figyelmét dr. Pethő. 
A tájékoztatón az is elhang-
zott, ez a megye legmoder-
nebb állami tulajdonban levő 
kompútertomográf-készüléke. 

Kettős avató a széKelyudvarhelyi Kórházban 

Munkában a nonstop CT

Avatás a kórházban. Gyakori pillanatok fotó: balázs attila

Mivel nagyon sok olyan unatko-
zó gyerek van, aki nem kap kellő 
figyelmet a kórházak gyermek-
osztályán, ezért a Gyulafehérvá-
ri Caritas Önkéntes szolgálatá-
nak székelyudvarhelyi önkénte-
sei gyűjtési akcióba kezdtek. a 
március 19. és április 2. között 
zajló program során bármilyen 
felajánlott meséskönyvet, játé-
kot, kirakóst eljuttatnak a kór-
ház gyerekosztályára.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Bíró Ildikó, az Udvarhelyi 
Caritas önkéntes csoportjá-
nak koordinátora ismertette, 

hogy fél éve már működik a kórház-
ban tartott meseolvasó csoportjuk: 
a közel 30 önkéntesük hétközna-
ponként 18 és 19 óra között bejár a 
gyermekosztályra, ahol a felolvasás 
mellett kifestősöznek, játszanak a 
gyerekekkel. Tavaly egy nagyobb 
beruházás során számos könyvet, 
játékot vásároltak a gyermekosztály 
számára, viszont ezek januárban 
többnyire eltűntek. Annak érdeké-
ben, hogy a játékokat pótolni tud-
ják, elindították a Szerezz örömet a 
beteg gyermekeknek! mottót viselő 
önkéntes akciójukat. – Nap mint 
nap megfigyeljük, hogy a beteg gye-
rekek legfeljebb egy színes zoknival 
játszanak, csak bambulnak maguk 
előtt. Az akció célja, hogy számuk-

ra játékokat gyűjtsünk – ismertette 
tapasztalatait Bíró Ildikó. Bolyai 
Csaba Zoltán önkéntes elmondta: 
nagyon hatékonnyá tudnák tenni 
ezt a városi szintű akciót, hiszen 
minden családnak van olyan játé-
ka, meséskönyve, amelyet már nem 
használnak a gyerekek felnövése 
után. Tapasztalatai szerint a leg-
több esetben felkerülnek a játékok 
a padlásra, csak porosodnak, majd 
hely hiányában eldobják őket egy 
takarítás során. – Azt szeretnénk 
kérni az udvarhelyszéki emberek-
től, hogy inkább hozzák be a poro-
sodó játékokat, mert az önkéntesek 
eljuttatják azoknak a gyerekeknek, 
akik igazán örülnek nekik. Plüss-
állatokat a higiéniai okok miatt 
nem tudunk átvenni, de azokat 
továbbadományozzuk más szer-
vezeteknek – mondta el Bolyai. 
A gyűjtési akcióba be szeretnék 
vonni a város elöljáróit, illetve a 
tehetős embereket. A város kö-
zépiskoláiban gyűjtőpontokat 
helyeztek ki a játékok számára, 
amelyeket szintén az önkéntesek 
felügyelnek. Április 2-án nem jár 
le az akció, hiszen utána is bejár-
nak majd a gyermekosztályra és 
kézbesítik a játékokat.

Azok az önkéntesek, akik bekap-
csolódtak már a programba, mint-
egy megnyitóként egy Flashmobot 
(villámcsődületet) tartanak ma 15 
órától a Márton Áron téren. 

szerezz ÖrÖmet a beteg gyermeKeKneK!

Gyűjtési akció játékból 
és meséskönyvből

Új „barátokra” várnak a beutalt gyerekek fotó: balázs attila
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A nevetés a beteg gyerekek im-
munrendszerében változást idéz 
elő – derült ki egy fiatal magyar 
orvos, dr. Béres András és kollé-
gái nemzetközileg is úttörő kuta-
tásából.

A pszicho-neuro-immu no-
lógia világszerte gyer ek ci-
pőben járó tudományág. 

Azt vizsgálja, hogy a lelki történé-
sekkel együtt járó idegrendszeri vála-
szok hogyan hatnak az immunrend-
szerre. Ilyen kérdés például, hogy 
a kórházakba vitt pozitív élmény 
milyen immunválaszt vált ki beteg 
gyerekekben.

Bár számos nemzetközi tanul-
mány foglalkozott már azzal, hogy 
a stressz, a kedvetlenség, a levertség 
hogyan gyengíti az immunrendszert, 
a vidámság és a nevetés immunrend-
szert serkentő hatását eddig alig né-
hány kutatás vizsgálta. „Ráadásul 
ezek a vizsgálatok is általában felnőt-
teken, személytelen eszközökkel, hu-
moros videók vetítésével történtek” 
– mondta dr. Béres András, a ka-
posvári Kaposi Mór Oktató Kórház 
infektológusjelöltje a Semmelweis 

Egyetem Genomika Hálózatának 
előadásán. A fiatal orvos és kollégái 
kutatása több szempontból is újsze-
rű: egyrészt gyerekeken vizsgálták a 
nevetés hatását, másrészt a Mosoly-
gó Kórház Alapítvány művészei sze-
mélyesen látogatták meg a gyereke-
ket a kaposvári Kaposi Mór Oktató 
Kórházban.

A mosoly 
és az immunrendszer
A Mosolygó Kórház Alapítvány 

zenét, bűvészetet, bábokat és kéz-
művességet visz közvetlenül a beteg 
gyermekek betegágyaihoz. Fiatal szí-
nészek, színészhallgatók mondanak 
mesét, pszichológusok és tanítvá-
nyaik báboznak, gyógypedagógus-
hallgatók tartanak kézműves-foglal-
kozásokat. A vizsgálatba a kaposvári 
kórház infektológiai osztályán fekvő 
24 gyereket vontak be, akiknek jel-
lemzően vírus vagy baktérium okoz-
ta hasmenése volt, és bennfekvésük 
alatt tüneti terápiában részesültek. 
A kontrollcsoportot 9 egészséges 
gyermek alkotta. A gyerekekkel az 
alapítvány munkatársai átlagosan fél 
órát foglalkoztak. 

Hogy a nevetés hogyan hat az 
immunrendszerre, vérvizsgálattal 
állapították meg, dr. Béres András 
azonban hangsúlyozta, hogy a vérvé-
tel fájdalommentesen, a kezelés mi-
att már korábban bekötött branülön 
keresztül történt. A vérvételekre 
30 perccel a művészek látogatása 
előtt és egy órával a távozásuk után 
került sor. Végül a művészek érté-
kelték saját teljesítményüket, illetve 
hogy szerintük mennyire gyakorol-
tak hatást a gyerekekre. A kutatók 
ezt követően meghatározták a vér-
mintákban található fehérvérsejtek 
(limfociták) számát. A limfociták a 
véráramban és a nyirokrendszerben 
keringenek, és a szervezetet folyama-
tos ellenőrzés alatt tartják. Számuk 
stressz és különféle betegségek (pl. 
AIDS, egyes autoimmun betegsé-
gek) hatására csökkenhet. A súlyos 
limfocitahiány akár az életet is veszé-
lyeztető fertőzések kialakulásához 
vezethet, melyek kiváltói baktériu-
mok, vírusok, gombák, paraziták 
egyaránt lehetnek. Vannak azonban 
limfocitaszám-emelkedéssel járó 
kórképek is: például vírusfertőzések 
és egyes bakteriális fertőzések esetén 
is megugorhat a számuk.

A kutatók azt tapasztalták, hogy 
a meglátogatott 24 gyermek közül 
16-nál változott a limfocitaszám 
(13-nál nőtt, 3-nál csökkent), 8-nál 
viszont nem változott számotte-
vően. A művészek szubjektív érté-
kelése összhangban állt a gyerekek 
limfocitaszám-változásával: ahol a 
művész úgy érezte, hogy erőteljeseb-
ben hatott a gyerekre, ott nagyobb 
volt a változás. A kutatók ezenkívül 
mérték a sejtszintű immunválaszért 
felelős molekulák számának válto-
zását is.

Minden beteg ember 
meglátogatása számít
A kutatók az eredmények ér-

tékelésével kapcsolatban óvatosak. 
„Az immunrendszer komplexebb 
annál, mint hogy eredményeinket 
egyértelműen akár pozitívnak, akár 
negatívnak minősítsük. Eredménye-
ink alapján annyit azonban állítha-
tunk, hogy a beteg gyerekek meg-
látogatása számít, azaz az immun-
rendszer működésében vélhetően 
változást idéz elő. A jövőben ezekre 
a változásokra nem elég puszta lé-
lektani történésként tekintenünk, 
vélhetően az immunválasz módosu-
lásával is számolhatunk” – áll a kuta-
tócsoportnak az Orvosi Hetilapban 
megjelent, A mosoly is gyógyít? című 
tanulmányában.

A kutató azt is kiemeli, hogy az 
összetett klinikai környezet miatt 
fontos az a megközelítés, hogy a lelki 
és testi eseményeket ne ok-okozati 
láncban próbáljuk meg mindenkép-
pen értelmezni, hanem tekintsünk 
rájuk ugyanannak a valóságnak két 
különböző szemszögből való leírá-
saként. „Eredményeink értelmezését 
megkönnyítheti az a megközelítés, 
amely szerint, ha valaki meglátogat 
egy beteg embert, az az életét vál-
toztatja meg. Ha pedig megváltozik 
az élete, más lesz a teste és a lelke is”. 
(origo.hu)

Életmód2012. március 20., kedd  | 9. oldal 

hirdetés

Mennyi ajánlott vörös húsból? 
Egy új kutatás megerősítette, 
hogy a vörös húsok túlzott fo-
gyasztása növelheti a szív- és 
érrendszeri betegségekre, va-
lamint a daganatokra visszave-
zethető halálozási kockázatot.

Egyik legfontosabb fehér-
je- és zsírforrás az ember 
számára a hús. Ám korábbi 

kutatások szerint a vörös húsok 
– elsősorban a sertés-, marha- és 
birkahús, valamint az ezekből ké-
szült húskészítmények – túlzott 
fogyasztása kedvezőtlenül hat a 
cukoranyagcserére, a szív- és ér-
rendszer egészségére és hozzájá-
rulhat bizonyos daganattípusok 
kialakulásához. Egy nemrég meg-
jelent tanulmány megerősítette, 
hogy a túl sok vörös hús több 
szempontból is jelentősen növeli 
a halálozási kockázatot.

A Harvard Egyetem Köz-
egészségügyi Intézetének mun-
katársai korábbi kutatások adata-
it elemezték, és 28 éves időszakot 
áttekintve több mint 121 ezer 
ember (közel 38 ezer férfi és 83 
ezer nő) étkezési szokásait vizs-
gálták. A kutatók a résztvevők 
körében közel 24 ezer halálesetet 
dokumentáltak, amelyek negye-
de szív- és érrendszeri megbe-

tegedésekre, 40 százaléka pedig 
valamilyen daganatra volt vissza-
vezethető.

Az eredményekből kiderült, 
hogy a sok vörös húst fogyasztók-
nál jelentősen (12-20 százalékkal) 
magasabb volt a rákos vagy szív- 
és érrendszeri betegségekre vissza-
vezethető halálozási kockázat, és 
a legnagyobb veszélyt a feldolgo-
zott formában fogyasztott vörös 
húsok jelentették. 

Vörös hús helyett 
szárnyas és hal
A tanulmányból az is kiderült, 

hogy amennyiben valaki a vörös 
húst más fehérjeforrásra, elsősor-
ban szárnyasra, halra, sovány tej-
termékre, olajos magvakra vagy 
teljes kiőrlésű gabonára cserélte, 
jelentősen mérséklődött a halálo-
zási kockázat: a szárnyasok példá-
ul 14, a hal 7, az olajos magvak 19, 
a tejtermékek pedig 10 százalék-
kal csökkentették a kockázatot. 

A kutatók azt is megállapítot-
ták, hogy ha a vizsgált személyek 
naponta csak maximum fél adag 
(kb. 4-5 dkg) vörös húst vagy 
húskészítményt fogyasztottak 
volna, akkor férfiaknál 9,3, nők-
nél pedig 7,6 százalékkal csök-
kent volna a vizsgált időszakban 
a halálozási ráta.

Úttörő magyar kutatás

Gyerekeken vizsgálták 
a nevetés hatását

A vörös hús helyett 
a fehéret javasolják

A mesék mozgósítják 
a megküzdési stratégiákat

„Nem mászom fel az égig érő 
fára, mert olyan magas.” „De-
hogy megyek el az Üveghegyen 
túlra, túlságosan messze van.” 
„A sárkány nagyon veszélyes 
állat, inkább itthon maradok.” 
„Királylány? Macerás. Nem 
megyek sehova” – ilyen a me-
sékben nem fordulhat elő. Ezért 
a mesék alkalmasak arra, hogy 
mozgósítsák a beteg gyermek 
megküzdési stratégiáit. 

Ezt felismerve néhány ci-
vilszervezet (többek között a 
Mosoly Alapítvány, a Déméter 
Alapítvány, a Mosolygó Kór-
ház Alapítvány vagy a Piros Orr 
Bohócdoktorok Alapítvány) 
munkatársai rendszeresen jár-
nak be a budapesti és vidéki 
gyerekkórházakba felvidítani a 
beteg gyerekeket. Sőt a bohóc-
doktorok már idősotthonokat 
is látogatnak.

hargitanépe
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Már januárban azt rebesgették, 
hogy a kormánykoalíciót alkotó 
pártok egyike-másika fontolgatja 
a közszférai bérek esetleges meg-
emelésének, valamint a nyugdíjak 
indexálásának lehetőségét. Sok 
pró és kontra vélemény hangzott 
el, azonban majd mindenki egyet-
értett, hogy csakis egy ígéretes 
gazdasági növekedés képezheti 
ilyen jellegű kormányzati intéz-
kedések alapját. Időközben olyan 
álláspontok is napvilágot láttak, 
hogy az idei költségvetést jóváha-
gyó törvény, valamint a fiskális fe-
lelősségvállalás törvénye az idén 
erre nemigen teremt lehetőséget, 
annál is inkább nem, mert a par-
lamenti választásokat megelőző 
180 napon belül ez tilos. Most vi-
szont újólag napirendre került ez 
a kérdéscsoport.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Mihai Răzvan Ungureanu 
kormányfő hétfőn, már
cius 5én a köztévének 

adott interjújában arra utalt, hogy 
számol a társadalombiztosítási hoz
zájárulás háromtól öt százalékig 
terjedő csökkentésével az alkalma
zottak esetében, és lehet, a mun
káltatók vonatkozásában is. Ezzel a 

bejelentésével némi meglepetést is 
okozott. Megint elhangzottak pró 
és kontra vélemények, ilyenolyan 
latolgatások. Alig telt el két nap, s 
Traian Băsescu államfő ugyancsak 
meglepetést okozó bejelentést tett: 
szerdán, március 7én a parlament
ben elhangzott igen terjedelmes 
expozéjában a közszférai bérek meg
emelésének lehetőségét villantotta 
fel. „Igaz, hogy a 2011es esztendő 
elején a költségvetésiek béreiből levá
gott összegek egy részét visszajuttat
tuk. Azt hiszem, az én kötelességem, 
de az önöké is, hogy gondolkozzunk 
és megtaláljuk azokat a megoldáso
kat, hogy a június 1i időpont körül 
a költségvetésbeliek béreit újra kiegé
szítsük... Meggyőződésem, hogy a 
parlamenti többség, de az ellenzék is 
együtt a kormánnyal, a kormányfő
vel, a pénzügyminiszterrel szem előtt 
tartva az állami költségvetést, úgy 
ahogy az jóvá volt hagyva, s anélkül, 
hogy csökkentenénk a beruházáso
kat, lehetőség van a költségvetés más 
zónáiban a kiadások csökkentésére, 
és megtalálhatják a forrásokat annak 
érdekében, hogy az önök mandá
tuma befejezésével elmondhatják a 
költségvetési szektor alkalmazottjai
nak, hogy ugyanazon a bérük, mint 
ahogy az volt az önök kormányzásra 
kerülésekor.” Ezt követően vasárnap, 

március 11én az egyik kereskedel
mi televíziónak adott interjújában 
visszatért erre az ügyre, és ismét 
megpendítette a közszférai bérek 
2010es esztendei szintekre való 
emelésének időszerűségét. Mi több, 
azt is megkockáztatta, hogy erre el
méletileg már január végén adottak 
voltak a feltételek.

Traian Băsescu szerint a társada
lombiztosítási költségvetés egyensú
lyának a biztosítása egyre körülmé
nyesebb, s annak bevételei csökken
tése indokolatlan lenne. 

Az államfő bizonyos értelem
ben saját magának is ellentmondott, 
január 29én még azt nyilatkozta, 
hogy a nehezen megteremtett gaz
dasági egyensúlyt, a 2009, 2010 és 
2011 folyamán kifejtett erőfeszíté
seket egy populista jogszabály porrá 
törheti. Nos, ez a januári kijelentése 
célzás volt a kormánypárt egyes 
tisztségviselői által rebesgetett bér
emelési és nyugdíjindexálási szán
dékra. Ugyanakkor a parlamentben 
elhangzott expozéjában az ország 
gazdasági helyzete kapcsán olyan 
negatív előjelű tényezőkre is utalt, 
amelyek senkit sem jogosíthatnak fel 
arra, hogy béremelési intézkedéseket 
helyezzen kilátásba. Igaz, egy dolog 
ígérni és teljesen más az ígéretet gya
korlatba is ültetni. 

Gazdaság
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Közszférai béremelés vagy
 hirdetések

az r.V.a. Mureş Insolvency Specialists S.Pr.l.
– Marosvásárhely, Gh. avrămescu u. 4. szám –

a Székelykeresztúr, Hargita u. 4. szám alatti székhelyű Târnava 
CristuruSecuiesc – Societate Cooperativă jogi felszámolói 
minőségében megszervezi az adós vagyonállományába tarto
zó következő javak nyílt árverésen történő eladását: 

1. építmények, amelyek árverésére két módszer révén ke
rül sor: a sóskúti villa (kikiáltási ár 6500 lej) és a kerámiamű
hely (kikiáltási ár 95 000 lej) értékesítésére különkülön kerül 
sor; a társaság Székelykeresztúr, Hargita u. 4. szám alatti plat
formján található építmények (bejegyezve Székelykeresztúr 
város telekkönyvébe az 50 069 szám alatt) értékesítésére egy 
tömbben kerül sor, a kikiáltási ár pedig 528 000 lej. Az árve
résre kerülő építményekhez tartozó területek nem képezik 
az adós társaság tulajdonát.

2. az adós társaság ingó javai, amelyek technológiai fel
szerelésekből, mérő és ellenőrzőműszerekből, bútorzatból, 
irodai felszerelésekből, nyersanyagokból, segédanyagokból, 
félkész termékekből, késztermékekből és árukból tevődnek 
össze egyénileg kerülnek értékesítésre nyílt árverés kereté
ben, a kikiáltási árak összértéke pedig 198 451,78 lej.

A kikiáltási árak nem foglalják magukban az áfát.

Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor már
cius 30án 12 órakor, és azt megismétlik hetente a pénteki 
napokon ugyanazon az órában a javak értékesítéséig.

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánsze
mélyek, akik az árverést megelőző napig befizetik a kikiál
tási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát, a részvételi 
illetéket és a feladatfüzet ellenértékét készpénzben a jogi 
felszámoló székhelyén vagy az adósnak a Román Kereske
delmi Bank székelykeresztúri ügynökségénél megnyitott 
RO02RNCB0154015284900001 folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700,  
0265–269700, 0265–261019, 0756–086283  

és a 0745–146096-os telefonszámokon.

az r.V.a. Mureş Insolvency Specialists S.Pr.l.
Marosvásárhely, Gh. avrămescu u. 4. szám –

a Varság 493. házszám alatti székhelyű Bagzos Kft. jogi felszámo
lói minőségében megszervezi az adós vagyonállományába tartozó 
következő javak nyílt árverésen történő eladását: 

– körfűrész – kikiáltási ár: 450 lej;
– gatter – kikiáltási ár: 190 lej;
– élezőgép – kikiáltási ár: 300 lej;
– McCulloch Mac 835 AV motorfűrész – kikiáltási ár: 

150 lej;
– Skilsaw 1610 motorfűrész – kikiáltási ár: 140 lej;
– Lada Niva személygépkocsi – kikiáltási ár: 7640 lej.
A kikiáltási árak nem foglalják magukban az áfát.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor március 

23án 12 órakor, és azt megismétlik hetente a pénteki napokon 
ugyanazon az órában a javak értékesítéséig.

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánsze
mélyek, akik az árverést megelőző napig (15 óráig) befizetik a 
kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát, a részvételi 
illetéket és bejelentik részvételi szándékukat.

A részvételi garanciát készpénzben kell befizetni a jogi felszá
moló székhelyén. 

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019 és a 0745–146096-os  
telefonszámokon.

> Újabb történelmi mélyponton a lej 
az euróval szemben. Tegnap a jegybank 
eurónként 4,3794 lejes árfolyamot jegyzett, 
0,11 banival meghaladva a pénteki hivatalos 
valutacsereárszintet. Ezzel újabb történelmi 
mélységbe zuhant a lej értéke a közös európai 
fizetőeszközzel szemben. Kereskedők szerint 
a jegybank továbbra is beavatkozott a valu
tapiacon a lej védelmében. A lej erősödött 
a dollárral szemben, péntekhez képest 2,77 
banival csökkent az árfolyam: 3,3544 lejről 
3,3267 lejre mérséklődött egy dollár ára. A 
svájci frankhoz képest azonban tovább gyen
gült a lej: a hivatalos árfolyam 0,51 banival, 
3,6258 lejre emelkedett tegnap. 

> Offshore cégekbe menekítik ingat-
lanjaikat a gazdagok. Tömegesen menekí
tik át ingatlanjaikat adóparadicsomokban 
bejegyzett offshore cégekbe a leggazda
gabb britek, akik így milliárdos adófizetési 
kötelezettségek alól bújnak ki – írta a The 
Sunday Times. A vezető vasárnapi brit na
pilap a brit föld és ingatlannyilvántartó 
hivatal – Land Registry – adatai alapján 
elvégzett saját vizsgálata során kimutatta, 
hogy az elmúlt tizenkét évben csaknem 
százezer nagy értékű ingatlant jegyeztek be 
tulajdonosaik offshore cégek nevére. Ezek
nek az ingatlanoknak a becsült összértéke 
meghaladja a 200 milliárd fontot, és így a 

brit államkassza évente több mint egymil
liárd font adó és illetékbevételtől esik el. A 
lap feltárta, hogy például Sir Mick Jagger, a 
Rolling Stones frontembere az igen drága 
londoni Chelsea kerületben lévő házát a 
Brit Virginszigetek egyik vállalatának ne
vére jegyeztette be, és attól bérli vissza az in
gatlant. Ugyancsak a Brit Virginszigetekre 
jegyeztette be londoni és kenti ingatlanait 
Bob Geldof ír zenész és politikai aktivista, 
aki a harmadik világbeli éhezők megsegí
tésére indított kampányairól is közismert. 
A Beatles egykori dobosa, Ringo Starr dél
angliai birtokát Jersey szigetének egyik cé
gére íratta át 2009ben, és George Harrison 

néhai Beatlesgitáros Oxfordshire megyei 
otthona is egy jerseyi cég nevére van beje
gyezve. Mohammed bin Rasíd alMaktúm 
sejknek, az Egyesült Arab Emírségek mi
niszterelnökének és Dubaj emírjének kiter
jedt skóciai birtokai a brit függő területnek 
számító Guernsey sziget egyik offshore 
cégének nevén vannak nyilvántartva. A lap 
feltárta, hogy világszerte összesen 122 olyan 
offshore terület van, amelyet a nagy értékű 
brit ingatlanok tulajdonosai adómene
dékként használnak. A két legnépszerűbb 
helyszín a Brit Virginszigetek és a Korona 
fennhatósága alá tartozó, de NagyBritan
nia részét nem képező Mansziget. hí
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A közszférai béremelés feltétele a gazdasági növekedés   fotó: balázs árpád
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A kulcsszó a gazdasági
növekedés
Majd mindenki egyetért, hogy 

legyen szó közszférai béremelésről 
vagy a társadalombiztosítási hozzá-
járulás csökkentéséről (vagy együt-
tesen mindkettőről, ugyanis ennek 
a lehetősége is felmerült), annak 
előfeltétele a gazdasági növekedés, 
s ezen az alapon az anyagi fedezet 
megteremtése. Erre egyébként maga 
a kormányfő is utalt, valamint a kor-
mánykoalíciót alkotó pártok képvi-
selői is, azt hangoztatva, hogy majd 
az első évnegyedi eredmények tük-
rében születhet meg egy ilyen vagy 
olyan jellegű döntés. Bogdan Drăgoi 
pénzügyminiszter bármilyen többlet 
a gazdasági növekedéstől függ. Arra 
is utalt, hogy a bérek 16 százalékos 
megemelése a közszférai szektorban 
a költségvetés számára kétmilliárd 
lejes többletkiadást jelentene, míg a 
társadalombiztosítási hozzájárulá-
sok öt százalék ponttal való csökken-
tése az esztendő utolsó hét hónapja 
viszonylatában 2,3 milliárd lejes 
költségvetési erőfeszítést jelent.

A megemelése közvetlenül hoz-
zájárul a fogyasztás növekedéséhez, s 
ilyenképpen annak „haszonélvezője” 
lesz az állami költségvetés is. Több 
folyik be béradóból, közvetve pedig 
az áfából, valamint a jövedéki adó-
ból. Ugyanakkor a magasabb bér azt 
is jelenti, hogy a társadalombiztosí-
tási hozzájárulásból a társadalom-
biztosítási költségvetésbe is több fog 
bekerülni. A társadalombiztosítási 

hozzájárulások csökkentése az összes 
alkalmazotti kategóriát érinti, olyan 
értelemben, hogy azok nettó bére-
inek emelkedését eredményezheti. 
Ez a közvetlen hatás, a közvetett ha-
tás pedig az lehet, hogy a vásárlóerő 
fokozódása nyomán növekszik a 
fogyasztás, s akkor az állami költség-
vetésbe nagyobb összeg kerül be az 
áfából, a jövedéki adóból, esetleg a 
nyereségadóból is. 

Melyik mit jelent?
Az idei gazdasági növekedésre 

vonatkozó előrejelzéseiket a nemzet-
közi pénzintézetek felülvizsgálták, 
most már szerényebb növekedésre 
számítanak, mint az elmúlt eszten-
dő végén. Ilyen körülmények között 
nehezen képzelhető el a közszférai 
bérek 15–16 százalékos megemelése 
júniustól kezdődően, és a társada-
lombiztosítási hozzájárulások 3–5 
százalékos csökkentése azzal egyi-
dejűleg. Amint már arra utaltunk, a 
kettő együtt mintegy 4,3 milliárd le-
jes költségvetési erőfeszítést jelente-
ne. Erre nemigen van/lehet fedezet.

A jelek szerint a prioritást most 
már az előbbi képezi, képezheti. 
Nézzük meg, mit is jelentene az a 
15 százalékos közszférai béremelés. 
Az átlagos közszférai nettó bérrel 
számolva, amely értékszintje 1200 
lej körül van, a havi plusz 180 lej 
lenne. Az idén hét hónap viszony-
latában ez összesen 1260 lejt jelent. 
Az alkalmazott által fizetett társa-
dalombiztosítási hozzájárulás há-
romszázalékos csökkentése egyhavi 
1671 lejes bruttó bér esetében „kéz-
ben” hónaponként 50 lejt jelentene, 
ötszázalékos csökkentés esetében 
pedig 83 lejt. Az előbbinek haszon-
élvezői csak a közszféraiak lennének, 
az utóbbinak bármelyik alkalma-
zotti jogállású személy. Nincsenek 
benne a képben sem így, sem úgy a 
nyugdíjasok, ugyanis a nyugdíjak in-
dexálására semminemű utalást nem 
tett, legalábbis egyelőre nem sem 
Traian Băsescu államelnök, sem pe-
dig Răzvan Ungureanu kormányfő. 
Dan Suciu kormányszóvivő pedig 
kijelentette, hogy a nyugdíjak inde-
xálásáról egyelőre nem tárgyalnak.

Térjünk vissza a pénzügyi fe-
dezet előteremtésének az ügyéhez. 
Erről tételesen nem nyilatkozott 
egyetlen tisztségviselő sem. Az ál-
lamfő csupán arra utalt, hogy a köz-
szférában alá kell szorítani a dologi 
kiadásokat. Hallani lehet arról, hogy 

az adócsalások, az adóelkerülés ellen 
meghirdetett hadjárat eredménye-
ként számítanak rövid időn belül a 
költségvetési bevételek fokozására. 
De hallani arról is, hogy elkerülhe-
tetlen lesz a közszférában egy újabb 
jelentős arányú létszámcsökkentés, 
már amennyiben gyakorlatba ül-
tetnék a béremelési szándékot. A 
társadalombiztosítási költségvetés 
bevételeinek gyarapítása tekinteté-
ben bizonyára számolnak azzal is, 
hogy július 1-jétől hatályba lépnek a 
2011/125-ös, az Adótörvényköny-
vet módosító sürgősségi kormány-
rendelet ezzel kapcsolatos előírásai 
is. Azokról az előírásokról van szó, 
amelyek értelmében kitágul az ilyen 
jellegű hozzájárulások befizetésére 
kötelezettek köre, és a behajtás átke-
rül az adóhatóságok feladatkörébe.

Ami pedig az esetleges jogsza-
bályozási akadályok elhárítását 
illeti, a pénzügyminisztérium ille-
tékes államtitkára már megtalálta a 
„kiskaput”: szerinte amennyiben a 
béremelésre vonatkozó döntés má-
jusban megszületik, akkor nem ér-
vényes a választásokat megelőző 180 
napos tiltás, a költségvetési törvényt 
illetően pedig ugyancsak van kiút, 
ugyanis az Ungureanu-kormány 
programjában szerepel a közszférai 
bérek kiigazításának ügye.

Pénz nélkül nem megy...
A március 13-i kormányülést kö-

vető sajtótájékoztatóján Dan Suciu 
kormányszóvivő újságírói kérdésre 
válaszolva kijelentette, hogy a köz-
szférai bérekkel kapcsolatosan nem 
született döntés, amúgy ez az ügy 
nem is szerepelt napirenden. Az vi-
szont foglalkoztatja a kormányt, de 
egyelőre csak annyit tudni, hogy 
valamelyes emelésre sor kerül. Azt 
viszont még nem tudni, hogy arra 
mikor is kerül sor és miként, és hogy 
az milyen mérvű lesz. Hozzáfűzte 
azt is, hogy jelenleg a költségvon-
zatokat tanulmányozzák. Ugyan-
aznap este Răzvan Ungureanu 
kormányfő az egyik kereskedelmi 
hírtelevíziónak adott interjújában 
a közszférai bérek esetleges kiigazí-
tásával kapcsolatosan azt állította, 
hogy egyelőre több munkavariáns-
ról van szó, s egy ilyen intézkedést 
nem lehet végrehajtani „pénz nél-
kül”. Ilyenképpen pedig a közszférai 
bérek óvatos megemelésére a maj-
dani pénzügyi kapacitások függvé-
nyében kerülhet sor. 
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 hirdetés

lejes többletkiAdást jelent

hozzájárulás-csökkentés?
 hirdetések

Az R.V.A. Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.
Marosvásárhely, Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Székelyudvarhely, Termés u. 28/A szám alatti székhe-
lyű Tyre Trade Kft. jogi felszámolói minőségében meg-
szervezi az adós vagyonállományába tartozó következő 
ingóság közvetlen alku útján történő értékesítését: 

– 19,5 colos, új felni (haszongépjárműre) – kikiál-
tási ár 570 lej + áfa.

A közvetlen alkura március 23-án 12 órakor kerül 
sor a jogi felszámoló székhelyén, és azt megismétlik he-
tente a pénteki napokon ugyanazon az órában az ingó-
ság értékesítéséig.

Az alkun részt vehetnek azon jogi és/vagy magán-
személyek, akik befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát 
képező részvételi garanciát.

A részvételi garanciát készpénzben kell befizetni a 
jogi felszámoló székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019  
és a 0745–146096-os telefonszámokon.

Az R.V.A. Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.
Marosvásárhely, Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a csődbe ment Blandonia Kft. jogi felszámolói minőségé-
ben folytatja a nyílt árverést az adós vagyonállományába 
tartozó következő javak értékesítése céljából: 
s kombinált gyalu és fúrógép – 7340 lej; s H Sartorius 
Duseldorf RFG körfűrész – 683 lej; s körfűrész – 556 lej; 
s vízszintes csiszológép – 130 lej; s függőleges csiszoló-
gép – 610 lej; s faeszterga – 1361 lej; s HBS 610-es 
körfűrész – 1568 lej; s Kabro formázógép – 3518 lej.

Az árverésre 2012. március 23-án 12 órakor kerül sor 
a csíkszeredai Tricohar MC Rt. székhelyén (Szentlélek utca 
66. szám), és azt hetente megismétlik pénteki napokon 
ugyanabban az órában, mindaddig, amíg a készlet tart.

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek ve-
hetnek részt, akik befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képe-
ző részvételi garanciát és a részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019,  
0745–234820 és a 0745–146096-as telefonszámokon.

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a BEST CAR Kft. (Csíkszereda, Müller László utca 2/B/21., Har-
gita megye) jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita 
Megyei Törvényszéknél lévő 417/96/2007-es csődeljárási ügycso-
móban meghozott döntéssel, valamint a hitelezők azon közgyűlés-
ének 769/2010.03.02-es számú jegyzőkönyvével összhangban, amely 
révén jóváhagyták az adós javai értékesítése végett szükséges doku-
mentumokat, megszervezi az adós következő ingatlanjának nyílt 
kikiáltásos árverésen történő eladását: terület és építmény, összesen 
1000 m2-es felülettel, Gyimesfelsőlok község, Fő út 556. szám alatt, 
bejegyeztetve a Csíkszentmihályi Telekkönyvbe 8120. szám alatt, 
toposzám 11909/1.

Az indulási ár 129 146,85 lej + TVA, a 2953/2011.07.14-es számú 
jegyzőkönyv szerint.

Ilyen feltételekkel a GENERAL MIR CONSULT S.PR.L. 2012. 
április 26-án 14 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Test-
vériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt kiki-
áltásos árverés útján történő eladását. Az árverésen való részvétel végett 
az ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük a felértékelt ár 10%-át képező 
garanciát legalább egy órával a kezdés előtt, és be kell fizetniük a 150 lejes 
részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynöksé-
génél megnyitott különleges eljárási folyószámlára: RO49 RNCB 0157 
0163 1361 0001.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy
 a 0266–310940 és 0744–362148-as telefonszámokon.

hargitanépe

Gazdaság

> Gazdafórumot tartottak Csík csi-
csó ban. Az RMDSZ Csíki Területi és 
Csík csicsói Helyi Szervezetének közös 
szervezésében gazdafórumra került sor 
március 16-án, pénteken Csíkcsicsóban, 
amelyen közel száz helyi gazda vett részt. 
A fórum meghívottja Tánczos Barna me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési államtit-
kár és Haschi András, a Mezőgazdasági 
és Kifizetési Ügynökseg igazgatója volt. 
Jelen voltak Becze István és Szentes Antal 
megyei tanácsosok is.

A fórum első előadójaként Tánczos 
Barna mezőgazdasági államtitkár, az 
RMDSZ Csíki Területi Szevezetének 

vidékfejlesztésért és mezőgazdaságért fe-
lelős alelnöke tájékoztatta az egybegyűl-
teket a gazdálkodás által kínált lehető-
ségekről, valamint a Mezőgazdasági Mi-
nisztérium által kiírt és kiírandó pályáza-
ti lehetőségekről. Emellett ismertette az 
adózással kapcsolatos legfrissebb híreket, 
miszerint az értékesítésből származó jöve-
delem, illetve a közvetlen és a vissza nem 
térítendő támogatások után nemcsak a 
kistermelők és az engedéllyel rendelke-
ző magánszemélyek, de az egyéni vál-
lalkozások (PFA-k), magángazdaságok 
(întreprindere individuală) tulajdonosai 
sem kell adót fizessenek. Elmondta, hogy 

a mezőgazdasági termelők adózás körüli 
problémáinak, és a növénytermesztésből 
származó jövedelmek adózási szabályai 
körüli viták letisztázásának érdekében a 
közeljövőben további egyeztetésekre ke-
rül sor.

Haschi András a területalapú támo-
gatásokról, valamint a kifizetésekről be-
szélt. Elmondta, hogy az év első negyedé-
ben megyeszinten nagyon kevesen tettek 
le kérést, kevesen éltek a támogatás lehe-
tőségével. Felhívta a gazdák figyelmét, 
hogy a helyi hivatalokban is le lehet adni 
a kérést, és amennyiben tudják, használ-
ják ki a lehetőséget.

Becze István megyei tanácsos, az 
RMDSZ Csíki Területi Szervezetének 
ügyvezető elnöke elmondta, hogy a gazdál-
kodásban hosszú távon kell gondolkozni. A 
legjobb megoldás az, ha a helyi gazdák szer-
vezetekbe tömörülnek, így könnyebben 
tudják értékesíteni termékeiket.

Szentes Antal megyei tanácsos az 
egészséges termékek fogyasztásának fon-
tosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét, 
és a nemrégiben az Autonómiai Napok 
keretében térségünkbe látogató dél-tiro-
liak mintáját hozta fel pozitív példának. 
Tőlük kell tanuljanak az itthoni gazdál-
kodó emberek.hí
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Balázs Tünde bronzérmes 
az Európa-kupán

Tíz csíkszeredai versenyző állt 
rajthoz a múlt hétvégén Brassó-
ban megrendezett rövidpályás 
gyorskorcsolya Európa-kupán, 
amelyen Balázs Tünde korosz-
tályában a harmadik helyet sze-
rezte meg összetettben. Silló 
Ottília is közel járt a dobogóhoz, 
végül negyedik lett.

Brassóban rendezték meg hét-
végén a rövidpályás gyors-
korcsolya Európa-kupát. A 

versenyen a Danubia-kupa, illetve a 
Star Class versenyek korosztályon-
kénti legjobb 8-8 versenyzője vehe-
tett részt. Csíkszeredát tíz verseny-
ző képviselte: Balázs Tünde, Silló 
Ottília, Szőcs Renáta, Albert Júlia, 
Gál-Oravecz István, Imre Emil, 
Rusz Tamás, Volmer Ovidiu, Antal 
Tamás, Tímár Ádám.

A sportolók közül Balázs Tün-
de érte el a legjobb eredményt, aki 
korosztályában összetettben a do-
bogó harmadik fokára állhatott. 
Tünde 1500 méteren a 3., 500 
méteren a 7., míg 1000 méteren 
a 4. helyen végzett. Összetettben 
az első helyezett litván minden 
számban diadalmaskodott, míg a 
második magyar sportoló minden 
távon a második lett. Közel állt a 
dobogóhoz Silló Ottília is, akinek 
kevésen múlott a harmadik hely. 
1500 méteren a 7., 500 méteren a 
3., míg 1000 méteren a 9. helyet 

szerezte meg. Ez összetettben a ne-
gyedik helyre volt elég.

Eredmények
Novice A, összetett: lányok: 

1. Dosla Milada (cseh), 2. Sel-
ma Poutsma (holland), 3. Petra 
Vankova (cseh) ... 16. Albert Júlia; 
fiúk: 1. Chong Mark (ausztrál), 
2. Cuja Michal (szlovák), 3. Ko-
vács Kornél (magyar) ... 14. Tímár 
Ádám, 16. Volmer Ovidiu.

Junior C, összetett: fiúk: 
1. Navarro Tristan (francia), 2. 
Giordano Marco (olasz), 3. An-
tionoli Malttia (olasz) ... 14. Antal 
Tamás.

Junior B, összetett: lányok:  
1. Sereikaite Agne (litván), 2. Kónya 
Zsófia (magyar), 3. Balázs Tünde ... 
10. Szőcs Renáta; fiúk: 1. Shubert 
Christoph (német), 2. Búrján Csaba 
(magyar), 3. Kamienski Wojciech 
(lengyel) ... 12. Imre Emil, 12. Rusz 
Tamás, 13. Gál-Oravecz István.

Junior A, összetett: lányok: 
1. Zakharova Jevgenyina (orosz), 
2. Ruijven van Lara (holland),  
3. Huot Marchand Tifany (fran-
cia), 4. Silló Ottília.

Junior váltó: lányok: 1. Hol-
landia, 2. Csehország, 3. Románia; 
fiúk: 1. Magyarország, 2. Hollan-
dia, 3. Románia.

> Ifi megyei kézilabda. Szombaton a 
Hargita Megyei Kézilabda-szövetség ren-
dezte meg a 2001-ben, és azután született 
fiúk megyei bajnokságát. A megmérette-
tésre négy együttes nevezett, a győztes a 
Székelyudvarhelyi KC székelykeresztúri 
kirendeltsége lett. A négy gárda torna-
rendszerben játszotta a meccseket. A 
Székelyudvarhelyi KC a későbbi győztestől 
szenvedett vereséget. Az SZKC-Petőfi pár 
hónappal ezelőtt kezdte el tevékenységét, így 
nagyszerű eredmény a megyei bajnoki cím. 
U10-es megyei bajnokság: SZKC – ISK 11–
10, Remete – SZKC-Petőfi 10–12, SZKC 
– SZKC-Petőfi 6–11, Remete – ISK 11–5, 

SZKC – Petőfi–ISK 11–5, SZKC – Reme-
te 13–8. A végső rangsor: 1. SZKC-Petőfi, 2. 
SZKC, 3. Remete, 4. ISK.

> Készülnek az ifi 4-ek. A Székely-
udvarhelyi KC ifjúsági 4-es korosztályos 
együttese szombaton és vasárnap három ta-
lálkozót játszott. Előbb Baróton vendégsze-
repeltek, majd hazai környezetben fogadták 
a Tordát. A Csavar Zoltán által irányított 
együttes az országos bajnokságra hangolt. 
Szombaton az udvarhelyiek simán nyertek 
a Barót otthonában. Vasárnap a sportcsar-
nokban a Tordát látták vendégül – azt a 
csapatot, amely ott lehet a fináléban is. A 

Kolozs megyeiekkel két mérkőzést játszot-
tak. Az edző, Csavar Zoltán kiemelte a ka-
pus, Buzogány, illetve Fekete és Jére játékát. 
A Székelyudvarhelyi KC itthon szervezi az 
eurórégiós tornát, ahol hat megye legjobbjai 
vívhatják ki a továbbjutást az elődöntőbe. Ifi 
4-es barátságos meccsek: Barót – SZKC 23–
39, SZKC – Torda 17–21, SZKC – Torda 
24–21.

> Magyar labdarúgás. A negyedik he-
lyezett Budapest Honvéd gól nélküli dön-
tetlent játszott a Ferencváros vendégeként a 
labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójának 
vasárnapi zárómérkőzésén. Eredmény: 20. 

forduló: Ferencváros – Honvéd 0–0. A baj-
nokság élmezőnye: 1. Debrecen 44 pont, 2. 
Győr 38, 3. Videoton 36, 4. Honvéd 32.

> Román labdarúgás. Vasárnap este lap-
zárta után két mérkőzést rendeztek a román 
bajnokság 21. fordulójában. A Brassói FC 
újabb vereséget szenvedett, míg a Bukaresti 
Steaua a Ghenceában egygólos győzelmet 
aratott. Eredmények: Brassói FC – Galaci 
Oţelul 0–2, Bukaresti Steaua – Astra Ploieşti 
2–1. A Ceahlăul – Vaslui mérkőzés tegnap 
este lapzárta után ért véget. Az élmezőny: 1. 
CFR 46 pont, 2. Dinamo 44, 3. Rapid 41, 4. 
Steaua 41, 5. Vaslui 36, 6. Galac 35.hí
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Balázs Tünde (jobb oldalt) érte el a legjobb helyezést Brassóban

Izgalmas síversenyeknek adott otthont a Kossuth-pálya fotó: balázs árpád 

hargitanépe

Szlovákiában voltak az ISK-FSK-sok

Alpesisí-versenyek 
Hargitafürdőn

Tizennégy érmet hoztak 
a veteránok

Az elmúlt hétvégén az ISK-FSK 
fiatal asztaliteniszezői a Szlovák 
Nemzetközi Bajnokságon vettek 
részt Malackyban, ahol az újonc 
és gyerek kategóriáknak szerve-
zett rangos eseményen Európa 
tizenkét országából vettek részt 
asztaliteniszező reménységek. 

Csapatküzdelmekkel rajtolt 
a verseny, az újoncoknál a 
Tamás Szabolcs – Cighir 

Alex duó másodikként jutott tovább 
a selejtezőcsoportból, fehérorosz el-
lenfelüket legyőzve, a szlovákoktól 
pedig vereséget szenvedve. A tizen-
hatos főtáblán ismét egy szlovák 
duó ellen játszottak, ahol nem kis 

meglepetésre legyőzték az esélye-
sebbnek tartott szlovák csapatot, így 
máris készülhettek a negyeddöntő-
re, ahol sajnos vereséget szenvedtek 
a későbbi győztes câmpulungi csa-
pattól, az ötödik helyen fejezve be 
a csapatversenyt. Hasonló menete-
lésbe kezdett a gyerek kategóriában 
a Sánduly Levente – Feraru Alex 
felállású csapat is, ők csoportjukban 
a csehek ellen diadalmaskodtak, il-
letve kikaptak fehéroroszországtól, 
a nyolcaddöntőben egy újabb cseh 
csapat kellett fejet hajtson előttük. 
A negyedöntőben a hazaiak váloga-
tottja ellen óriási csatában szenved-
tek vereséget, így az ötödik helyen 
zártak.

Az egyéni küzdelmekben az 
újoncoknak erős csoportok sorso-
lódtak, Tamás 3–2-re maradt alul a 
szlovákok legjobbja ellen a csoport 
rangadóján, így elesett a továbbju-
tástól, akárcsak Cighir. A vigasz-
ágon viszont Szabolcs megmutatta 
tehetségét, egész a döntőig mene-
telt, ahol már nem bírt ellenfelével. 
A gyerekeknél kellemes meglepe-
tés volt Vieriu Cristian játéka, aki 
egyedüliként jutott a főtáblára, 
Sánduly, Szőcs és Vetési nem tudott 
a csoportküzdelmeken átvergődni. 
Cristian a legjobb 16 között a har-
madik kiemelt cseh ellen szenvedett 
vereséget. A vigaszágon Szőcs Bence 
remekelt, a legjobb négy közé jutott.

Bukarestben rendezték meg 
a hétvégén a fedett pályás 
országos bajnokságot a 

veterán atléták számára. A Csík-
szeredai Gentina SE-t hét, a Csíki 
Futókört négy, a ProTekerőpatak 
SE-t egy sportoló képviselte, 
akik összesen 14 éremmel tértek 
haza. Eredmények: nők, +35 év 
(35–39 éves korcsoport): 60 m 
síkfutás: 4. Rácz Zsuzsanna; férfi-

ak, +40 év: 60 m: 3. hely: Ágos-
ton László, 5. hely: Sárig Csaba; 
500 m: 2. hely: Ágoston László; 
400 m: 2. hely: Sárig Csaba; +50 
év: 60 m: 2. hely: Poráczki Csa-
ba; +55 év: 3. hely: Imre István; 
1500 m: 4. hely: Imre István; +60 
év: 800 m: 3. hely: Benő Zoltán, 
6. hely: Schulleri Frigyes; 3000 
m: 4. hely: Benő Zoltán, 6. hely: 
Schulleri Frigyes.

Két alpesisí-versenyt ren-
deztek múlt hétvégén Har-
gita fürdőn, a Kossuth-pá-

lyán. Szombaton 17 induló részvé-
telével az Ambrus–Antal–Petrikó–
Bónis–Kevend Emlékversenyt 
ren dezték. Ezen ifjúsági és felnőtt 
kor osz tály is képviselve volt, és mivel 
em lék verseny volt, nem osztották 
kü lön kategóriákra a győzteseket. 
Va sárnap a Hargita-kupára került 
sor. Itt kicsi és nagy lányok, illetve 
fiúk számára szerveztek versenyt.

Eredmények
Emlékverseny, szlalom (17 

induló): 1. Ioan Nan, 2. Kopacz 
Kund, 3. Moldovan Dan, 4. Nagy 
Norbert, 5. Narea Sandra, 6. Bőjte 
Kinga, 7. Dezső Mátyás, 8. Hajdú 
Ottó, 9. Bíró Árpád, 10. Kopacz 
Réka, 11. Keresztes Zsolt, 12. 
Sógor Sarolt, 13. Copo Bianca. 
Péter Zsombor, Pap Koppány, 

Kis Vilmos és André Attila nem 
fejezték be a versenyt.

Hargita-kupa: lányok, kicsik: 
1. Tóth Krisztina, 2. Alexandra 
Blaşcu, 3. Kopacz Beáta, 4. Ké-
menes Noémi, 5. Kovács Edina, 
6. Simona Supeala, 7. Laba Godri 
Laura, 8. Zakariás Júlia; lányok, 
nagyok: 1. Aldescu Andrea, 2. Fe-
rencz-Hanke Barka, 3. Karácsony 
Renáta, 4. Boier Júlia, 5. Cseh 
Renáta; fiúk, kicsik: 1. Molnár 
Erik, 2. Zöld Róbert, 3. Olteanu 
Mihnea, 4. Mureşan Lucian,  
5. Se celean Andrei, 6. Holló Kál-
mán, 7. Iorache Andrei, 8. Zonda 
Zsolt, 9. Vasile Vicenţiu, 10. Du-
dás Sebastian, 11. Gábor Gellért, 
12. Supeala Ionuţ; fiúk, nagyok: 
1. Bocaniciu Mihnea, 2. Bencze 
Attila, 3. Grosu Sebastian, 4. Sza-
kács Péter, 5. Năpăruş Mihnea,  
6. Jánó Arnold, 7. Pogonyi Hunor, 
8. Hamos Hunor.



lakás
ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 

II. emeleti, 2 szobás, saját kazánnal 
rendelkező lakás a Testvériség sugárút 
4. szám alatt (a rendőrség mellett). Te
lefon: 0749–520550. (21521)

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

ELADÓ: 3 szobás lakás IV. emele
ten Csíkszereda központjában – irány
ár: 33 000 euró, illetve 10 ár telek 
Zsögödfürdőn. Ára: 10 euró/m2. Tele
fon: 0744–774436. (21435)

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

ELADÓ Csíkszeredában 2008-ban 
téglából épített, legkevesebb 170 
m2-es ház, 5 szobával, fürdőszobá
val, konyhával, balkonnal, két födött 
terasszal, garázzsal, saját fafűtéses 
hőközponttal, rendezett udvarral. Ára: 
49 000 euró. Telefon: 0744–783218. 
(21498)

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvé
riség sugárút 12. szám alatt 2 szobás, 
I. osztályú, III. emeleti, déli fekvésű la
kás tízemeletes, szigetelt tömbházban 
saját hőközponttal, termopán ablakok
kal. Telefon: 0723–149265.

KIADÓ Csíkszeredában, a Szív ut
ca 7. szám alatt, földszinti, 52 m2es, 
igényesen felújított helyiség. Irodának, 
orvosi rendelőnek, üzletnek is megfe
lel. Érdeklődni a 0740–806450-es te
lefonszámon. (21457)

VÁSÁROLOK Csíkszeredában I. 
osztályú, 2 szobás, I–II–III. vagy IV. 
emeleti tömbházlakást központi vagy 
ultraközponti zónában, azonnali kész
pénzfizetéssel. Telefon: 0729–928572.

ELADÓ Csíkszeredában kétszin
tes, összesen 360 m2-es ház, közmű
vesítve, víz, kanalizálás, gáz, villany, 
háromfázis, központi fűtés fáskazánról 
+ gázkazán, 10 ár telekkel. CSERE 
is érdekel. Telefon: 0744–778490. 
(21527)

telek
BÉRELNÉK vagy VÁSÁROLNÉK 

mezőgazdasági területet Csíkszent si-
mon és Csíkszentimre között. Telefon: 
0758–898989. (21515)

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

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

jármű
ELADÓK személygépkocsik. Bő

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

vegyes
ELADÓ bálázó, permetező, ve

tőgép, répavető, répaszedő, műtrá
gyaszóró és rendösszeverő. Telefon: 
0764–471343.

VÁSÁROLNÉK konzultációs vagy 
kezelőágyat. Telefon: 0749–154177.

ELADÓ vécépapír- és kéztörlőgyár
tó gépsor, teljes körű információkkal a 
gyártással és az eladással kapcsolat
ban. Ára: 2500 euró. Telefon: 0725–
370752.

ELADÓ két 8 tonnás Ladewagen. 
Telefon: 0757–717850. (21385)

FELVÁSÁROLUNK havi rendsze
rességgel 300 m3, 20-as átmérőtől fel
felé, 3-4 méter hosszúságú, I. osztályú 
fenyőrönköt. Árak és fizetési feltételek 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
296567.

FELVÁSÁROLUNK havi rendsze-
res séggel 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: B/C osztályú, félszáraz co
los deszka nagy mennyiségben. Irány
ár: 360 lej/m3. Telefon: 0742–296567.

ELADÓ Csíkszeredában jó minő
ségű nyers tűzifa, hasogatott, vegyes 
(nyár-, nyír-, cserefa) – 100–120 
lej/m, valamint bükk tűzifa – 125–135 
lej/m. Szállítás megoldható, felvágjuk 
méretre. A száraz fa megegyezés sze
rinti árban van. Telefon: 0746–968617, 
0743–798568. (21501)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele
fon: 0745–510386, 0266–244461.

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík

szeredában április folyamán a Kreativ 
Kontir Kft. szervezésében. Telefon: 
0721–605266.

szolgáltatás

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. Vál
lalatunk 100 kg hulladék anyagért 
autót küld. Telefon: 0744–507812, 
0745–561521. (21507)

Útitárs szállítását VÁLLALOM Né
metországba, Hollandiába, Belgiumba. 
Vállalok ügyintézést, tolmácsolást. Te
lefon: 0758–898989. (21515)

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau
tók), kis-haszongépjárművek megvá
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága ha
lottunk,

ORBÁN ÁGNES
szül. Tamás

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek. Külön 
köszönet a rokonoknak, a jó szom
szédoknak és jó barátoknak, akik 
nagyon sok segítséget nyújtottak, 
a nehéz napokban mellettünk álltak 
és a temetésen szép számban meg
jelent szentegyházi kortársaknak. 
Köszönjük mindenkinek, hogy fáj
dalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család – Csíksomlyó. (21526)

Hálás szívvel mondunk köszöne
tet mindazoknak, akik felejthetetlen 
drága halottunk,

TÓTH GÉZÁNÉ
Csóti Rozália

temetésén részt vettek, sírjára virá
got helyeztek, a nehéz órákban segítő 
kezet nyújtottak, fájdalmunkban osz
toztak. A gyászoló család. (21519)

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a drága jó édes-
anya, unokáit rajongva szerető 
nagymama, testvér, anyatárs, 
őszinte jó rokon és segítőkész 
szomszéd,

özv. CSÁSZÁR JEREMIÁSNÉ
szül. Kosz Paula
nyug. tanítónő

fáradtságot nem ismerő, szor-
galmas, munkás életének 83., 
özvegységének 19. évében 2012. 
március 19-én 11.30-kor csende-
sen elhunyt. Drága halottunk föl-
di maradványait március 22-én 
délelőtt 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkrákosi ravata-
lozóból a helyi temetőbe. Drága 
jó édesanyánk, nagymamánk! 
Példás, szerény életed véget ért. 
Lehanyatlott dolgos két kezed, 
utolsót dobbant mindannyiunkért 
aggódó szíved, elnémultak a 
tanítványaidat az igaz és becsü-
letes útra buzdító, intő szavaid. 
Szerető szíved jóságát többé nem 
érezzük. Zokogva vesszük körül 
koporsódat, s mély fájdalommal 
búcsúzunk Tőled, aki életedet a 
hitnek és az igaz emberiségnek 
szentelted. Drága emléked örök-
re megőrizzük. Nyugodjál csen-
desen. A gyászoló család.

A szörnyű óra int.
Szemünkből könnyek fakadnak
titokban, s nézzük: csendes és
szigorú sorokban, hogy távoznak
az anyák rendre mind.

(J. Jevtusenko)

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a szeretett édesanya, 
nagymama, dédmama, anyós, ro-
kon és jó szomszéd,

özv. id. LŐTÉNY IGNÁCNÉ
Részeg Róza

életének 87., özvegységének 16. 
évében türelemmel viselt beteg-
ség után 2012. március 19-én reg-
gel 6 órakor csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat március 21-én, 
szerdán 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszentmártoni 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Istenünk, vedd oltalmadba őt,
tárd ki kapudat nyugodni vágyó 
szíve előtt.

Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott! A gyászoló család 
– Csíkszentmárton-Csekefalva.

Fájdalomtól meg-
tört szívvel tudatjuk, 
hogy a ma ros ma gya-
rói születésű

KOCSIS ANDRÁS

82 éves korában hosszú szen-
vedés után 2012. március 18-
án elhunyt. Temetése március 
21-én 12 órakor lesz a Kalász 
negyedi ravatalozóból refor-
mátus szertartás szerint. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. A gyá-
szoló család.

Fájó szívvel emlé
kezünk 2009. március 
20ra,

id. AMBRUS ISTVÁN
nyug. közgazdász

halálának 3. évfordulóján. Rád, aki 
egész életét családjának és ember
társainak gondozására szentelted, 
örök hálával emlékezünk. Szerette
id. (21522)

Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
találj odafenn 
örök boldogságot.

Fájó szívvel emlé
kezünk 2011. március 
20ra,

MAGYARI ISTVÁN
(Gyufa)

halálának 1. évfordulóján. Em
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Édesapja, húga Éva és 
családja.

2012. március 20., kedd  | 13. oldal 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a csíkszeredai L. Z. FOREST Kft. (Hajnal utca sz. n.) jogi felszámolói minősé
gében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 43/96/2008as csőd
eljárási ügycsomóban 2009. június 22én meghozott végzésével a csődbiztos 
elrendelte az adós javát képező következő ingatlan nyílt kikiáltásos árverés 
révén történő eladását: 2486 m2es kaszálóterület Csíkszeredában, a Szécseny 
zónában, bejegyeztetve a Csíkszeredai Telekkönyvbe 2693/N szám alatt, ka
taszteri számok: 3239, 3240 és 3241. 

Az árverés indulási ára 58 500 lej, mely a felértékelési ár 60%át jelképe
zi. Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2012. 
április 26án 10 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség 
sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés 
útján történő eladását. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek 
letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10%át képező garanciát legalább annak 
megkezdése előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket a Román 
Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott különleges eljárási 
folyószámlára. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

hargitanépe

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a BALTICOM Kft. (Remete, Balázs Jenő utca 34., Hargita megye) jogi fel
számolói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 
620/96/2009es csődeljárási ügycsomó, valamint a hitelezők közgyűlésén 
(amelyen jóváhagyták a javak értékesítéséhez szükséges dokumentumokat) lét
rejött 657/23.02.2010es számú jegyzőkönyv alapján a csődbiztos elrendelte az 
adós javát képező következő ingatlanok nyílt kikiáltásos árverés révén történő 
eladását: telek, építkezés és nehézgépek, összesen 2990 m2en, Remetén, Balázs 
Jenő utca 34., Hargita megye, CF 251, CN Remete kataszteri szám 227/1.   

Az árverés kiindulási ára a legnagyobb ajánlott ár, az árverés jóváhagyott 
szabályzatának megfelelően.

Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2012. 
április 26án 12 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség su
gárút 8. szám, B lépcsőház, 2es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés útján 
történő eladását. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe 
kell helyezniük a kikiáltási ár 10%át képező garanciát legalább egy órával a kez
dés előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi 
Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott különleges eljárási folyószámlára: 
RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

A HARGITA NÉPE LAPKIADÓ
LAPKIHORDÓKAT 

ÉS RIKKANCSOT KERES 
SZÉKELYUDVARHELYRE.

Telefon: 0733–553014.
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Sport

> Amatőr hoki. Country-kupával 
díjazott amatőr jégkorongtornát szer-
veztek az elmúlt hétvégén a csíkkarcfalvi 
műjégpályán. A tornán nyolc csapat vett 
részt, összesen 118 amatőr hokis lépett 
jégre. Eredmények: A csoport: Szentki-
rály – Szentimre 5–1, Madaras – Csicsó 
6–1, Szentkirály – Csicsó 5–1, Madaras 
– Szentimre 3–5, Szentkirály – Madaras 
1–4, Szentimre – Csicsó 7–1; B csoport: 
Csomafalva – Karcfalva 3–2, Dánfal-
va – Domokos 4–1, Csomafalva – Do-
mokos 3–6, Dánfalva – Karcfalva 5–3, 
Csomafalva – Dánfalva 1–4, Domokos 
– Karcfalva 5–3. Elődöntők: Domokos 

– Madaras 5–4, Dánfalva – Szentkirály 
7–2. Helyosztók: 7. helyért: Karcfal-
va – Csicsó 9–1; 5. helyért: Csomafalva 
– Szentimre 0–5; 3. helyért: Madaras – 
Szentkirály 5–1; döntő: Dánfalva – Do-
mokos 4–0. Különdíjak: legjobb kapus: 
Gál Kálmán (Dánfalva); legjobb hátvéd: 
Boldizsár György (Domokos); gólkirály: 
Karda Péter (Karcfalva).

> Változhat a helyszín. Az MTI je-
lentése szerint először utalt arra a Nem-
zetközi Jégkorongszövetség (IIHF), 
hogy megvonhatják a vébérendezési 
jogot Fehéroroszországtól. Hónapok 

óta támadják az IIHF-et a 2014-es vi-
lágbajnokság helyszínével kapcsolatban, 
decemberben erősödtek fel a hangok, 
amikor az amerikai kongresszus szólí-
totta fel az IIHF-et Fehéroroszország 
és a Lukasenko-rezsim bojkottjára. Az 
IIHF a 2009-es kongresszusán ítélte 
Fehéroroszországnak a 2014. évi elit cso-
portos világbajnokságot. René Fasel, az 
IIHF elnöke az amerikai nyomásgyakor-
lás után kiállt ugyan a minszki vb mellett, 
de folytatódtak az ellenkezések. Február-
ban már a német Bundestag, néhány hete 
pedig az Európai Parlament is javasolta, 
hogy az alapvető emberi jogokat két láb-

bal tipró, az ellenzéket börtönbe záró, 
diktatórikus eszközökkel irányító álla-
mot ne részesítsék abban a kiváltságban, 
hogy világra szóló sportesemény rende-
zését bíznak rá. Néhány képviselő már 
az EU-szankciókat fogalmazza. Az IIHF 
ellenállása kezd megtörni, a kommentá-
rok szerint a hét végi kivégzések tartha-
tatlanná tették Faselék álláspontját. Bár 
az IIHF 2009-es kongresszusán – ahol 
a 2014-es vb helyszínéről döntöttek – a 
magyar pályázat végzett a második he-
lyen, nincs realitása annak, hogy a kiala-
kult helyzetben Magyarország kapja meg 
a vb-rendezési jogot 2014-re.hí
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hirdetések KezdődiK a hazai jégKorongbajnoKság döntője

Címvédésre készül a HSC

a végéhez közeledik a hazai jég-
korongbajnokság, mától az elő-
döntők győztesei megkezdik az 
egyik fél négy győzelméig tartó 
sorozatot a döntőben. Minden 
találkozót hazai bírók vezetnek 
majd, a pályaválasztói jogot pedig 
felváltva használják a csapatok. 
a hsC Csíkszereda játékosa, és a 
szakvezetés is bizakodó a kék-fe-
hérek címvédésre készülnek, míg 
a brassóiak 87 év után újra elhó-
dítanák a bajnoki serleget.

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Ma kezdődik a 2011/2012-
es román jégkorong-
bajnokság döntője. Az 

elmúlt idényhez hasonlóan idén 
is a HSC Csíkszereda és a Brassói 
Corona Fenestela 68 játszik a pont-
vadászat aranyérméért. A finálé 
egyik fél negyedik sikeréig tart.

Másfél hónapos felkészülés
Tétmérkőzés hiányában másfél 

hónapot készült a döntőre a cím-
védő. A HSC Csíkszereda február 
5-én a MOL Liga elődöntőjében 
hazai környezetben a Miskolci Jeges-
medvék csapata ellen játszotta utol-
só tétmérkőzését, a hazai pontvadá-
szat elődöntőjében pedig a Galaci 
Dunărea ellen léptek jégre a kék-fe-
hérek március 9., 10. és 12-én, ám 
a Duna-partiak elleni találkozókat 
könnyedén abszolválta a címvédő.

– Hosszú felkészülési folyama-
ton vagyunk túl, február végéig 
napi két edzést tartottunk, emellett 
konditerembe is jártak a fiúk. A 
felkészülés folyamán nem csupán a 
taktikai elemekre, hanem a fizikai 
erőnlétre is nagy hangsúlyt fektet-
tünk – nyilatkozta lapunknak Nagy 

Béla, a HSC másodedzője. Szerinte 
a tétmeccsek hiánya hátránynak 
számít, ennek ellenére bízik a játé-
kosokban, hogy sikerül az előttük 
álló feladatot megoldaniuk. – Nem 
lesz könnyű sorozat, tudjuk, hogy a 
brassóiak folyamatos nyomás alatt 
voltak, és emiatt lehet, hogy fárad-
tabbak a játékosaik, ennek ellenére 
nem hiszem, hogy sétagalopp lenne 
a döntő – mondta a másodedző, 
majd hozzátette, nem hiszi, hogy 
bármelyik fél is söpréssel nyeri majd 
a finálét.

Két hokis egészségi állapota nem 
tökéletes, Szőcs Szabolcs bárány-
himlős volt, és annak ellenére, hogy 
már jégen is edz, nem biztos, hogy 
bevethető lesz a mai mérkőzésen. Pé-
ter Levente is készül, ő arcsérüléséből 
lábadozik, szintén kérdéses a játéka.

– A csapatban remek a hangulat, 
a fiúk mindent megtesznek majd a 
jégen a győzelemért, de szükségünk 
van a szurkolók biztatására is. Azt 
szeretnénk, ha újra megtelnének a 
Vákár Lajos Műjégpálya lelátói, és 
a drukkerek valóban a hatodik játé-
kos szerepét töltenék be – mondta 
Nagy Béla.

A szakvezetés izgalmas találko-
zókra számít és szintén a sikerben bí-
zik. – A hét mérkőzés lehetőséget ad 
arra, hogy a jobbik csapat győzzön. 
Úgy érzem, jelenleg a HSC jobb já-
tékerőt képvisel ellenfelénél, nem ti-
tok, hogy a bajnoki címet szeretnénk 
elhódítani – mondta lapunknak a 
Csíkszeredai Sportklub vezérigazga-
tója. Horváth László szerint nem baj, 
hogy hazai bírók vezetik a döntőt. – 
Azt hiszem, négy szem többet lát, 
jobb, ha két hazai, mint egy külföldi 
bíró vezetné a meccset. Remélem, a 
játékvezetők felnőnek a feladathoz – 
tette hozzá a klubvezető.

nem adják könnyen
– Jó formában van a csapat, öt 

tétmeccset játszottunk az elmúlt 
két hét alatt, szerencsére nincs 
sérültünk, csupán Adorján nem 
játszik – nyilatkozta lapunknak 
Miklós Ervin, a Brassói Corona 
Fenestela 68 jégkorong szakosztá-
lyának vezetője. Hozzátette, a csa-
pat idén már második döntőjére 
készül, az elmúlt évhez képest im-
már nagyobb a rájátszásban a ta-
pasztalat, így biztos benne, hogy a 
finálé nem lesz sétagalopp. Miklós 
Ervin izgalmasnak tartja a pályavá-
lasztói jog folyamatos cserélődését, 
szerinte jó mérkőzések lesznek a 
döntőben, ugyanakkor jobbnak 
tartja a két főbírós rendszert, mint 
azt, hogy egy külföldi játékveze-
tőre bízni a meccset. – Most már 
elmondhatom, hogy tavaly nem 
voltam elégedett a bíróval, remé-
lem, idén a hazai sípmesterek is 
kitesznek magukért – mondta a 
barcasági klub elöljárója.

Mivel a Csíkszereda és Brassó 
közötti száz kilométeres távolság 
könnyen leküzdhető, Miklós re-
méli, hogy mindkét pályán lesz-
nek vendégdrukkerek és telt ház 
előtt játszanak majd a csapatok a 
fináléban.

– Úgy érzem, legkevesebb hat-
meccses lesz a sorozat. Bízunk a 
sikerben, és bátran kijelenthetem, 
nem adjuk könnyen a bőrünket. Iz-
galmas lesz idén is a döntő – mondta 
Miklós Ervin.

A ma este 19 órakor kezdődő 
találkozóra 15 lejért lehet belépőt 
vásárolni, a Vákár Lajos Műjégpálya 
jegypénztára 16 órakor nyit, a szur-
kolók 18 órától léphetnek be a mű-
jégpályára. 

A döntő előtti utolsó edzését tartotta tegnap délelőtt a HSC Csíkszereda fotó: balázs árpád

Felhívás. A Csíkszeredai 
Sport Club Szurkolók Egye-
sülete szeretettel vár minden 
drukkert a román felnőtt bajno-
ki döntő első mérkőzésére. Az 
egyesület azt kéri, hogy aki csak 
teheti, kék-fehér mezben vagy 
öltözékben jöjjön a Vákár La-
jos Műjégpályára szurkolni. A 
drukkereket várják a mérkőzés 
előtt egy órával a műjégpálya 
mellett található 5Kutyában. 
Legyen újra fergeteges hangu-
lat a Vákár Lajos Műjégpályán. 
Hajrá, kék-fehérek!



Napról napra
szabadidő

ma

Kedd
Az év 80. napja, a hátralévő napok szá-

ma 286. Napnyugta ma 18.27-kor, napkelte 
holnap 6.19-kor. 

Isten éltesse 
Klaudia nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Klaudia jelentése  

a Clau dius nemzetség nőtag ja. 

Március 20-án történt 
1919. Az antant képviselője, Vix francia 

alezredes átadta Károlyi Mihály köztársasági 
elnöknek az antant jegyzékét az új demarká-
ciós vonalról. Az elfogadhatatlan követelé-
sek hatására Károlyi lemondott. 

Március 20-án született 
1808. Antoine Etex francia építész, fes-

tő, szobrász 
1811. II. Napóleon herceg, Reichstadt 

hercege 

Március 20-án halt meg 
1619. II. Mátyás magyar király és német-

római császár 
1894. Kossuth Lajos államférfi, politikus 

Helytörténeti évforduló
Százkilencvenöt éve, 1817. március 20-án 

született Gyergyószárhegyen Lázár Mór föld-
birtokos és lótenyésztő. „A család ősfészkében 
Szárhegyen és gyergyói javaiban ő volt a legna-
gyobb birtokos”–  jegyezte fel Szinnyei József.

képzőművészek figyelmébe

A Hargita Megyei Kulturális Központ, 
valamint Hargita Megye Tanácsa 2012-ben is 
megszervezi a Hargita Megyei Képzőművészek 
Éves Tárlatát. Tisztelettel felkérnek minden 
Hargita megyében alkotó vagy innen elszár-
mazott hivatásos képzőművészt, vegyen részt 
egy nagyobb, esetleg két-három kisebb méretű 
alkotással a hagyományos tárlaton. A kiállítást 
három helyszínen rendezik meg: Csíksze-
redában a Csíki Székely Múzeumban május 
24.–június 8. között; Székelyudvarhelyen a 
Művelődési Házban június 14–28. között; 
Gyergyószentmiklóson a Pro Art Galériában 
június 29.–július 16. között. Az alkotások be-
adásának határideje: március 23., péntek 15 
óra, a Hargita Megyei Kulturális Központ szék-
helyén. Kapcsolattartó személy: Botár László 
(telefon: 0266–372044, 0744–646426).

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–18 óra között 
Csíkszeredában a Kájoni János utca 6–111., 
a 66–144. szám alatt, a Nyírfa és a Malom 
utcában, illetve Csíkdelnén, Csíkpálfalván, 
Borzsovában, Csíkcsomortánban, Csík szép-
vízen és Csíkszentmiklóson.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Színház
Katona Imre A téboly hétköznapjai című 

darabját játssza Gyergyószentmiklóson a Figu-
ra Stúdió Színház társulata holnap 19 órától a 
Bocsárdi Angi Gabriella Stúdióteremben. 

*
Csíkszeredában, a Csíki Játékszín nagy-

ter mé ben bérletszünetes előadásként a Tudós 
nők cí mű komédiát láthatja a közönség ma 19 
órától.

*
Csütörtökön 19 órától Görgey Gábor 

Örömállam című komédiáját tekinthetik 
meg a színházkedvelők Székelyudvarhelyen, 
a Tomcsa Sándor Színház nagytermében. A 
Vadas László vendégrendező által színpadra 
állított produkcióra érvényes a Tomcsa Sán-
dor-bemutatóbérlet.

Kiállítás
A PAG – Pál Aukciósház és Galéria má-

sodik egyéni kiállítója a nagyváradi Jankó-
Szép Noémi iparművész-keramikus. Számos 
egyéni és csoportos kiállítása után most első 
alkalommal látható egyéni tárlata Csíkszere-
dában. A megnyitó pénteken 18 órától lesz.

Előadás
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-

vezete és Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala közös szervezésében 
pénteken 18 órától dr. Makkai Béla Székely 
kivándorlás a 19. század végén és a 20. század 
elején címmel tart előadást a polgármesteri 
hivatal gyűléstermében.

Könyvbemutató
Az Udvarhelyszéki Népművészek Egyesü-

lete szervezésében Harangozó Imre tanár-nép-
rajzkutató Asszonyaink párnára, ingre mentik  
a szűkülő hazát című kötetének előadással egy-
bekötött bemutatójára várják az érdeklődő-
ket vasárnap 12 órától a zetelaki Dr. P. Boros 
Fortunát Elméleti Középiskolába. Az előadót 
Tifán Irén, az Udvarhelyszéki Népművészek 
Egyesületének elnöke mutatja be.

felhívás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
holnap 9–14 óra között javítások miatt szü-
netel a vízellátás Csíkszentsimonban, a Harvíz 
szolgáltatási területén, Bolhaszeg kivételével. A 
vízellátás újraindításakor a víz zavarossága át-
menetileg megemelkedhet. Továbbá értesítik 
ügyfeleiket, hogy hibabejelentést, reklamációt 
a 0758–770040-es számon fogadnak.

*
Az 1961–1989 Közötti Munkás Katonák 

Egyesületének Kezdeményező Bizottsága az 
érintett személyek tudomására hozza, hogy 
az egyesület bírósági bejegyzéséig szünetel az 
ügyfelek fogadása. Külön felhívják a vidéken 
élők figyelmét, hogy a majdani jelentkezéseket 
– előzetes egyeztetés után – településeik pol-
gármesteri hivatalainál igyekeznek megszer-
vezni. A bejelentkezés megkezdéséről lapunk 
hasábjairól mindenki időben értesülhet.

– Tudom, hogy fiút várt, de ez bizony nem az!
– Hanem?!
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A Kele Könyv Vár heti ajánlata

Titokzatos paleo-menedzsment 
a holt-tengeri tekercsekben

A tekercsek felfedezése akkora visszhangot keltett, hogy a tu-
dományos világ hangos lett a vitáktól, és ezek a nézetütközé-
sek a mai napig tartanak. Kik voltak a tekercsek szerzői? Mit 

tartalmaznak az Iratok? Milyen hatással volt az egyetemes kultúrára? 
Íme néhány kérdés, amelyekre Székely Csaba-István szerző választ 
keres ebben a könyvben.

A könyv 268 oldal, kemény kötés, ára: 23 lej. Megvásárolható 
a Kele Könyv Vár üzletében (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 20. 
szám).

Kamarazeneest

Kamarazeneest lesz ma 18 órától 
Csíkszeredában, a Nagy István 
Művészeti Szakközépiskola au-

lájában. Előadók: Dénes Anna Júlia – hege-
dű, a Kolozsvári Filharmónia tagja; Dénes 
Csongor – hegedű, a Kolozsvári Filharmó-
nia tagja; Horváth Zoltán – zongora, a Ko-
lozsvári Művészeti Szakközépiskola tanára. 
Műsoron: J. M. Leclair: h-moll szonáta két 
hegedűre, op. 12., G-dúr szonáta két he-
gedűre; J. S. Bach, Adagio, a g-moll szóló-
szonátájából, BWV 1001.; W. A. Mozart, 
C-dúr Concertone, két hegedűre és zongo-
rára, K. 190; D. Shostakovich, Öt darab két 

hegedűre és zongorára; P. Sarasate, Navara, 
két hegedűre és zongorára, op. 33. A belépés 
díjtalan. Szervezők: Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatala és Városi Tanácsa, illetve a Csí-
ki Kamarazenekar Egyesület. 



Terasz
szabadidő
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Ezeréves temetőt tártak fel 
Mexikóban

Összesen 167 ember földi marad-
ványait rejtő ezeréves történelmi 
temetőt tártak fel egy barlangban 

Mexikó déli részén.
Bár korábban a tudósok abból indultak 

ki, hogy a leletek ötven évnél nem régebbiek, 
kiderült, hogy a koponya- és csontmaradvá-
nyokat mintegy ezer éve rejti a föld – közölte 
a mexikói államügyészség a mexikói Nemzeti 
Antropológiai és Történeti Intézetre (INAH) 
hivatkozva. A maradványok a nyolcadik szá-
zadból származnak, erőszak jeleit nem találták 
rajtuk. Emiliano Gallaga Murrieta, az INAH 
munkatársa szerint az időszámításunk szerin-
ti 700 és 1200 közötti időszak jellegzetességei 
mutatkoznak meg a feltárt temetőn.

A koponyák deformációi is a majákra és 
megnevezett korra jellemzők. Az akkori szép-
ségideálnak megfelelően a fejeket gyakran úgy 
kötötték be, hogy hosszabbnak és keskenyebb-
nek hassanak. A leletekre Chiapas államban, a 

guatemalai határtól nem messze bukkantak, 
ezért gondolták azt eredetileg a kutatók, hogy 
az évtizedeken át tartott polgárháború áldo-
zatainak maradványait találták meg. Guate-
malában ugyanis 1960-tól polgárháború dúlt, 
amelynek során a katonai diktatúra elsősorban 
a bennszülött őslakosságot tizedelte meg és 
számos vérfürdőt rendezett. Mintegy kétszáz-
ezer ember halt meg, mire 1996-ban békeszer-
ződést írtak alá.

Sosem lehet elég korán kezdeni... matei Noémi felvétele, GyerGyóújfalu

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Marad a napsütés, noha egy gyenge hidegfront 
vonul át a térség felett. Délkeleten kissé több lesz a 
felhő, de csapadékra nem kell számítani.

A napokban kicsit úgy érzem magam, 
mint Verne Phileas Fogg ja, feddhetetlen 
székely úriemberként szívesen bárkivel fo-
gadást mernék kötni, hogy az elkövetkező 
nyolcvan nap alatt – közel egy helyben 
ülve – körbe fog juk járni kis világunkat, 
ha tetszik, ennyi idő alatt megkerüljük, 
ha nem is nagy Földünket, de kis Udvar-
hely nevű bolygónkat mindenképpen. Per-
sze nem szó szerint, és természetesen ezen 
időszak alatt a résztvevők sem azt igye-
keznek majd bebizonyítani, hogy mennyit 
fejlődött a közlekedés, nem az utazáson, a 
gyors haladáson lesz a hangsúly, hanem 
a versenyen, melyben a megmérettetésre 
jelentkezők arra igyekeznek majd rávenni 
minket, hogy Udvarhely nevű székely Föl-
dünk csakis az ők saját kezű pörgetése ál-
tal üdvözülhet. Mondanom sem kell, lesz 
itt kaland bőven, sőt könnyel és mókával 
fűszerezett akadályokból és megpróbál-

tatásokból is kijut majd, de nyugi, erről a 
vonatról senki nem marad le, mindenkit 
felültetnek egyenként a tükrös lovakkal 
és trükkös hattyúfogattal, a saját arcuk-
ra faragott világunkról festett vágyképeik 
díszítette ringlispílre, sőt majd egy adott 
pillanatban olyan lökést kapunk a napi 
körhintán, hogy még június 11-én is attól 
fogunk szédülni. Megértem már pár ilyen 
pillanatot, és mindig is csodáltam azokat, 
akik az emberi feledékenység jótékony pa-
ripáin igyekeznek győztesen belovagolni a 
bálterembe, azokat, akik az álpopulizmus 
legmagasabb csúcsait megmászva próbál-
nak felénk kerekedni, a tömegszédítés bo-
szorkányait, a leg jobb altatóorvosokat, a 
nagy bódítókat. És van-lesz belőlük bőven. 
Már most olajozzák sufniból előkapott 
rozsdás játékszereiket. Még nyikorog, még 
döcög, de már forog. Fel lehet ülni. Jöhet a 
nyolcvannapos nagy utazás.

Nyolcvannapos utazás 
     villanás n Máthé László Ferenc
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A rendőr talál egy pingvint a város-
ban. Kérdezi a főnőkét, mit csináljon 
vele.

– Hát vidd el az állatkertbe!
Elmegy a rendőr. Délután ta-

lálkozik ismét a főnökével, de még 
mindig mellette van a pingvin. Kérdi 
a főnök:

– Mit csinálsz? Nem azt mondtam, 
hogy vidd el az állatkertbe?

– … (poén a rejtvényben) – felel a 
rendőr.


