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Biztosítás nélkül

A fennvalóra 
bízott műemlékek
Két magyar vonatkozású 

uradalmi épület is láng-
ra kapott az elmúlt hetekben, 
előbb Krasznahorka várának, 
majd a radnóti Kornis–Rákóczi-
kastély két bástyájának égett le 
a tetőszerkezete. Utánanéztünk, 
Udvarhelyszéken be vannak-e 
biztosítva a több százéves 
múltra visszatekintő, fel-
becsülhetetlen eszmei ér-
tékkel bíró műemlékek előre nem 
látható katasztrófák ellen. 

szakmai kitüntetés

Az úttörő 
munkát 

ismerték el
Veres János-Emlékéremmel tün-

tette ki a székelyudvar-
helyi dr. Szabó Sándor szü-
lész-nőgyógyász főorvost a 
magyarországi Magyar Nőgyógy-
ászok Endoszkópos Társasága. 
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valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3780î
1 amerikai dollár Usd 3,3159î
100 magyar forint hUF 1,5102î

Vizi e. szilVeszter 
megkérdőjelezett fővédnöksége 

A tudományba 
gyűrűzött 
a politika

A Székelyföldi tudományosság – Székely tudósok 
tudománytörténeti konferencia szervezői visszaéltek 

Vizi E. Szilveszter nevével – jelentette ki tegnap Molnár 
Miklós. Az MPP udvarhelyi önkormányzati képviselője 
felrója Székelyudvarhely polgármesterének, hogy az 
akadémikussal népszerűsítette a rendezvényt, holott 
Vizi jelezte, nem tud jelen lenni az eseményen. Bunta 
Levente azt mondja: személyesen beszélt Vizivel, aki 

vállalta a fővédnökséget, ám nem tudott itt lenni, mert 
a városvezető szerint MPP-közeli körökből nyomást 
gyakoroltak rá. A Hargita Népe Udvarhelynek Vizi E. 

Szilveszter tegnap úgy érvelt, azért nem jött Udvarhely-
re, mert kitüntették, a későbbi bonyodalmakról pedig 

nincs is tudomása. > 5. oldal
Vizi hiányzott a konferenciáról. Bunta szerint MPP-közeliek beszélték le foTó: baLázs aTTILa

Hétköznapokon 
mennyit ér a nő?
Március 8-án a férfiaknak 

illik hangoztatni, hogy meny-
nyire fontos szerepet tölt be tár-
sadalmunkban a nő, de 
egy szürke hétköznapon, 
mint amilyen a mai, ez 
mintha már nem bírna olyan 
nagy jelentőséggel. 
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       szász Csaba

Mai 
lapszámunkban Székely Konyha melléklet!



A szószólók tolakodóak és 
unalmasak, a gyerekek pedig 
régebb nem a számítógép előtt 
„pittyegtettek” – bár legújabb 
könyvében ezekről nincs szó, 
Ha kél az ég szép hajnala című 
kötete kapcsán erről is beszélt 
Gálfalvi Gábor alsóboldogfalvi 
nyugalmazott igazgató-tanító.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Gálfalvi Gábor, a hetvenne-
gyedik életévéhez közele-
dő, fáradhatatlan tanító 

újabb kötettel jelentkezett – ez 
már a tizedik a sorban –, amellyel 
a népi mesterségeket, szokásokat 
és játékokat mutatja be és próbál-
ja feleleveníteni.

A három részből álló, Ha kél 
az ég szép hajnala című könyv 
gyűjtőmunkája fél évszázaddal 
ezelőtt kezdődött, amikor taní-
tóként került Alsóboldogfalvára 
– árulja el Gálfalvi Gábor. A 
feljegyzésekből készült néprajzi 
dolgozatait annak idején a kom-
munista párt magyar nyelvű pro-
pagandalapjának, az Előrének is 
elküldte, természetesen egyik sem 
jelenhetett meg. A rendszerváltás 
után ugyanezekkel a dolgozatok-
kal több díjat is nyert a Magyar 
Néprajzi Múzeum, a Kriza János 
Néprajzi Társaság és a Magyar 
Történelmi Múzeum pályázatain. 
A könyv ezeket a munkákat köti 
egy csokorba.

Haragszik a szószolókra
– Gazdáink az utóbbi időben 

nagyon rámentek a vegyszeres 
gyom- és rovarirtásra, pedig meg-
vannak nekünk az őseink által, 

természetes anyagokból készített 
növényvédő szerek receptjei – is-
merteti Gálfalvi Gábor könyvének 
a múlt századi, alsóboldogfalvi 
parasztgazdálkodással foglalkozó 
részét, amely bemutatja, hogyan 
jutott el a gazdálkodási mód a vál-
tóekétől a szövetkezetig.

A második részben betekintést 
nyújt a Székelykeresztúr környéki 
lakodalmi népköltészetbe, mely 
mára már szinte teljesen eltűnt. A 
tanító haragszik is emiatt a szószo-
lókra, mondván, hogy ebből is üz-
let lett, 300 lejért olyan ember vál-
lalja a házigazda szerepét, aki nem 
is ismeri az ünneplő családokat.

– Tolakodóak és unalmasak, 
csak mondják a mondókájukat, de 
arra sem alkalmat, sem időt nem 
hagynak, hogy elénekelhessük az 
ősi székely lakodalmi nótákat. Ezt 
nem tartom helyesnek – fogalmaz 
Gálfalvi, aki éppen emiatt tartotta 
fontosnak a régi lakodalmi mon-
dókák, szokások bemutatását.

A harmadik részben a hagyo-
mányos népi gyermekjátékokkal 
ismerkedhetünk meg, mint kide-

rül, annak idején ezek igen nagy 
hatással voltak a közösségi szellem 
fiatalkori kialakítására, hozzájá-
rultak a gyerekek szellemi, fizikai 
és erkölcsi neveléséhez.

– Akkoriban a gyerekek nem a 
számítógép előtt „pittyegtettek”, 
hanem állandó mozgásban voltak 
kinn a szabadban, megerősödtek 
és meg is nevelték őket, hiszen 
aki csalt a játékban, azt kizárták – 
mondja a szerző.

Gálfalvi Gábor megjegyzi, 
vannak olyan gyűjtések, amelyek 
kimaradtak a kötetből. A tanító 
birtokában van az Alsóboldogfalva 
környékén található dűlők neve és 
ezek eredete, de összeírta a falu 
családfáit is, az évtizedek során fel-
jegyezte, mely családok haltak ki, 
és melyek telepedtek be.

A Magyar Kultúra Lovagja 
címmel 2004-ben kitüntetett ta-
nító hobbijának tartja a néprajzi 
gyűjtést, ugyanakkor tudja, hogy 
ezt csakis felelősséggel, odaadás-
sal és szakszerűséggel kell végezni, 
hogy áttekinthető, hiteles képet 
kaphassunk múltunkról.
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Gálfalvi Gábor új könyvéről

Nem mind elavult, ami ősi

a Haáz rezső Múzeumban 
nemrég megnyílt kiállításon az 
ötvenhat közismert, a székely 
történelem és művelődéstör-
ténet személyiségeit megje-
lenítő alkotás között van egy 
bronz mellszobor, amelynek 
sem kackiás bajuszú alanyá-
ról, sem annak alkotójáról – 
bár mindkettő megérdemelné 
– nem sokat tud az átlagos 
látogató. 

A joviális, életvidám öreg-
urat megjelenítő, remek bronz-
szobor nem véletlenül került 
a Székely Panteon című kiál-
lításunk irodalmárai: Tamá-
si Áron, Nyirő József, Tompa 
László, Benedek Elek és nem 
utolsó sorban Tomcsa Sándor 
közelébe. Hiszen az 1861-ben, 
Felsőboldogfalván született Fü-
löp Áron, a székelyudvarhelyi 
Református Kollégium volt 
diákja, nagyenyedi teológiai és 
budapesti orvosi egyetemi ki-
térővel a bölcsészkar magyar–
latin szakának hallgatójaként 
elhatározta, hogy Arany János 
nyomába eredve, folytatja annak 
félbemaradt hun eposzát. Kez-

deti meglehetősen kicsapongó 
életvitele mellett viharos szerel-
mi életének is köszönhetően, a 
sors előbb Kisborosnyóra, Hód-
mezővásárhelyre, majd újra Bu-
dapestre sodorta. Irodalmi álmát 
akkor sikerült megvalósítania, 
amikor 1885-ben Budapesten 
kinyomtatták az Attila fiai: El-
lák – költői elbeszélés tíz énekben 
című könyvét. Majd az Attila 
fiai: Aladár című könyvét. Ezek-
ben az években írt versei csak 
halála után, 1921-ben láttak 
napvilágot Székelyudvarhelyen. 
1887-ben tanulmányt írt az 
eposzról mint műfajról, majd az 
Attiláról szóló költői elbeszélé-
sét trilógiából tetralógiává bőví-
tette. 1893-tól ő szerkesztette a 
Szatmári Hírlapot, majd Pestre 
költözött. Itt előbb a képvise-
lőház főkönyvtárosa, 1911-től 
pedig a Parlament könyvtárának 
igazgatója lett. Igazi, országos je-
lentőségű, máig maradandó ér-
demeit ezekben a funkciókban 
szerezte. Irodalmi tevékenységét 
is folytatta. 1917-ben hazatért 
Boldogfalvára. Itt is halt meg 
1920-ban. Bakóczi Károly Fü-
löp Áron élete és költészete című 

könyvének előszavából tudjuk 
meg, hogy halála után felesége 
a székelyudvarhelyi Református 
Kollégiumnak ötvenezer lejes 
alapítványt tett, odaajándékoz-
va kéziratait és könyvtárát is. Az 
egyik kéziratszekrényen Fülöp 
Áron bronz mellszobra állott, 
amelyet Istók János szobrászmű-
vész készített. Istók János 1873-
ban Bácsújfaluban született, a 
hosszúfalusi fafaragó iskolában 
kezdte el művészeti tanulmánya-
it, majd a müncheni akadémián 
folytatta, végül Budapesten 
Stróbl Alajos növendékeként 
végzett. A két világháború közti 
időszak egyik legtöbbet foglal-
koztatott köztéri szobrásza volt. 
A legismertebb, nagyméretű 
szobrát, a Bem-szobrot 1934-
ben állították fel Budapesten, a 
Bem József téren.

A Fülöp Áront ábrázo-
ló, bámulatos szobrászi vir-
tuozitással megmintázott, 
impresszionisztikus könnyed-
séggel elegyített realisztikus 
szobor a Haáz Rezső Múzeum 
tulajdona.

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész

HAáz-sArok EGy szobor A székEly PAntEonból

A Csíktaplocai Közbirtokosság vezetőtanácsa
tisztelettel meghívja tagságát a 2012. március 24-én, szombaton 14 

órai kezdettel tartandó évi közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.
Napirendi pontok:
– beszámoló a 2011-es évi gazdasági-pénzügyi tevékenységről;
– az ellenőrző bizottság beszámolója;
– a 2012-es év költségvetés-tervezetének megvitatása, jóváhagyása;
– a vezetőtanács megválasztása;
– különfélék.
Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, hét nap múlva újra 

összehívjuk.

A ROMCHAR KFT.
Csíkszentkirály 672-H. szám, Hargita megye, értesíti az érin-

tetteket, hogy a Csíkszentkirály 672-H. szám alatt található 
PELLETGYÁRTÓ RÉSZLEG működtetéséhez a környezetvédel-
mi 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.

Tel.: 0266–312 454, 0266–371 313. Fax: 0266–310 041. 

A TERRA R.T.
Csíkszereda, Haladás utca 18. szám – ügyvezető tanácsa 2012. április 23-án 10 

órára a cég székhelyére összehívja a részvényesek közgyűlését mindazon részvénye-
sek számára, akik 2012. április 16-ig bejegyeztettek a részvényesek törzskönyvébe

A részvényesek közgyűlésének napirendje:
– a 2011-es évi pénzügyi jelentések, valamint a nettó nyereség elosztási módjá-

nak ismertetése és beterjesztése jóváhagyásra;
– az ügyvezető tanács 2011-es jelentésének ismertetése és beterjesztése jóvá-

hagyásra;
– a felügyelő bizottság 2011-es jelentésének ismertetése és beterjesztése jóvá-

hagyásra;
– az ügyvezető tanács 2011-es pénzügyi év alóli tehermentesítése;
– a 2012-es bevételi és kiadási költségvetés, valamint tevékenységi program is-

mertetése és beterjesztése jóváhagyásra;
– a cenzorbizottság megválasztása – a cenzorbizottságba javasolt személyek 

nevére, lakhelyére és szakképesítésére vonatkozó adatok a cég székhelyén megte-
kinthetőek és a részvényesek által kiegészíthetőek 2012. április 20-ig.

– az ügyvezető tanács tagjainak biztosított javadalmazás, jogosultságok és elő-
nyök megállapítása, valamint az ügyvezetői szerződés jóváhagyása és aláírása;

– az igazgató javadalmazásának általános jóváhagyása, valamint az ügyvezető 
tanács tagjai pótlólagos javadalmazásának jóváhagyása;

2012. április 18-tól kezdődően a napirenden szereplő problémákkal kapcso-
latos dokumentumok megtekinthetők és beszerezhetők a cég székhelyén. A rész-
vényeseket, az ügyvezetők kivételével, képviselhetik más személyek is különleges 
megbízólevelek alapján, amelyeket 2012. április 20-ig kell benyújtani a cég szék-
helyén.

Az ügyvezető tanács 2012. április 26-át javasolja bejegyzési időpontként.
Amennyiben az első összehíváskor a közgyűlés nem bizonyulna határozat-

képesnek, akkor azt 2012. április 24-re, ugyanazon órában és ugyanazon helyre, 
ugyanazon napirendi pontokkal újra összehívják.
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Gálfalvi Gábor. Aki szakszerűséggel végzi hobbiját fotó: Balázs ÖdÖn



Sokan érdeklődnek, keveSen váSárolnak

Drágultak a nyári gumiabroncsok
Tavalyhoz képest átlagban tíz 
százalékkal kerülnek többe 
idén a személyautók nyári gu-
miabroncsai, de mélyen zsebbe 
kell nyúlniuk a teherautók és 
mezőgazdasági gépek tulaj-
donosainak is: esetükben har-
minc-harmincöt százalékos a 
drágulás. Székelyudvarhelyen 
eddig nagyon kevesen cserél-
ték le a téli gumikat, a gumiab-
roncs-forgalmazóknál viszont 
máris nagyon sokan érdeklőd-
nek az idei árakról.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Eddig csak a vakmerőbbje 
jött gumiabroncs-cserére, 
két-három ember, a többség 

kivár. Azt mondom, jól teszik, hi-
szen érhet még meglepetés minket, 
errefelé nem ritka az áprilisi hava-
zás, sőt, ha emlékszik, tavaly még 
május elején is esett a hó – mondja 
megkeresésünkkor Csendőr János, 
az egyik udvarhelyi gumiabroncs-
kereskedés vezetője.

Csendőr állítja, a téli gumiab-
roncsok használatát kötelezővé 
tevő törvény hatására sem nőtt 
ősszel a forgalmuk, ebben viszont 
közrejátszhat az is, hogy a város-
ban gombamód elszaporodtak az 
abroncskereskedők, a gumiszervi-
zek.

– Tíz éve, amikor elindítottuk 
a vállalkozást, az egész városban 
ketten foglalkoztunk ezzel. Most 
talán tíz cég is kínál hasonló szol-
gáltatást – érvel Csendőr.

Szolgáltatásokról lévén szó, 
a kereskedő elmondta, náluk 
idén kerekenként 11 lejbe kerül 
a kiegyensúlyozás, felszerelés, kis 
haszonjárművek esetében abron-

csonként két lejjel kell többet fi-
zetni. A cég egyébként tavalyhoz 
képest tíz százalékkal kínálja drá-
gábban a nyári gumikat, egy Da-
ciára szerelendő abroncs kétszáz 
lejnél kezdődik, a középkategóri-
ás autók esetében pedig 250–350 
lejt is elkérhetnek. A cégnél idén-
től nincs lehetőség a téli gumiab-
roncsok tárolására.

– Az autótulajdonosok lassan-
lassan kezdik lecserélni az abron-
csokat, de nem mondhatom, hogy 
nagy a roham. Egyelőre több az 
érdeklődő, mint a vásárló – is-
merteti a jelenlegi állapotokat egy 
másik udvarhelyi gumiabroncs-
nagykereskedés készletgazdája.

Búzás András azt mondja, 
drágítottak a gyártók, így ők is 

erre a lépésre kényszerültek: egy 
Loganra való nyári abroncsot 
220 lejért vesztegetnek, és méret-
től függően általában kétszáz lej-
től kezdődnek a középkategóriás 
autókra járó gumik. Természete-
sen az autó márkája, az abroncs 
mérete és minősége hordozza az 
árat, egy X6-os BMW-re való 
nyári gumiabroncs ára elérheti 

a háromezer lejt is... Összességé-
ben Búzás is tíz százalékos drá-
gulásról beszél, de hozzáteszi: 
talán nem árt idejében gondos-
kodni az abroncsokról, ugyanis a 
kőolaj és az acél világpiaci árával 
egyetemben az abroncsoké is nő-
het. Igaz, ez attól is függ, a gyártó 
mennyi nyersanyagot vásárolt fel 
korábban. Búzás nem tudta meg-
saccolni a növekedést, de állítja, 
tavaly ősszel sokkal több téli gu-
miabroncsot adtak el, mint az 
előző években.

Ugyanerről számolt be Elekes 
Sándor, egy udvarhelyi gumiab-
roncs-nagykereskedés és -forgal-
mazó munkatársa is.

– Egyszerűen nem fér a fe-
jembe, hogy valaki nem a saját és 
családja, valamint a közlekedés-
ben részt vevők biztonságát nézi, 
hanem a törvény miatt vásárol téli 
gumiabroncsot. Nem gondoltam, 
de sokkal többet adtunk el mi is, 
mint korábban bármikor, s ebben 
bizony a törvénynek volt igen 
fontos szerepe: összességében ti-
zenöt-húsz százalékos volt a nö-
vekedésünk – teszi hozzá Elekes.

A cégnél egyelőre csak né-
zelődnek a sofőrök, vásárlójuk 
elvétve akad, bár Elekes szerint 
„már nagyon várják őket”. Az 
árak nagyjából ugyanazok, mint 
bárhol a városban, Elekes viszont 
hangsúlyozza, náluk az abroncs 
ára tartalmazza a szerelést és a 
centírozást is. Cégüknél mintegy 
öt-nyolc százalékkal nőtt idén a 
nyári gumiabroncsok ára, könyö-
kig zsebbe kell nyúljniuk viszont a 
teherautók és mezőgazdasági gé-
pek tulajdonosainak: esetükben 
harminc-harmincöt százalékos a 
drágulás.

Körkép
társadalom
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Tovább drágulhatnak a gumiabroncsok. Szomorú kilátások fotó: balázs attila

Március 8-án a férfiaknak illik hangoztatni, hogy 
mennyire fontos szerepet tölt be társadalmunkban a nő, de 
egy szürke hétköznapon, mint amilyen a mai, ez mintha 
már nem bírna olyan nagy jelentőséggel. Akkor meg minek 
a fene nagy nőnapi felhajtás? 

Tévedés ne essék, azon a bizonyos napon szerintem is 
kijár a megkülönböztetett figyelem a szebbik nem képvi-
selőinek, de ha már nem szívből tesszük, legalább ügyel-
jünk arra, hogy ne lóg jon ki a lóláb. Nem kérdezem meg a 
március 8-án virágcsokroktól roskadozó férfit, hogy azóta 
hányszor jár virágboltban. Nem érdekel, hogy az intéz-
ményvezetők, politikusok, akik azon a napon üdvözleteket 
küldtek szerteszéjjel, azóta hányszor kedveskedtek a höl-
gyeknek. Férfiak gesztusa volt ez a hölgyek iránt, szívből, 
lélekből vagy érdekből – ez most nem fontos. Viszont azon 
a napon láttam egy olyan hirdetést, amelyben nem férfi-
ember köszöntötte a hölgyeket, hanem egy párt! Nem ne-
vezném meg, elég annyi, hogy az üdvözlet azt sugallta, ki-
zárólagosan pasik pártjáról van szó, ahol a nőknek semmi 
keresnivalójuk, ellenben szívesen fogadják szavazataikat. 
Ez azért durva. Még kampányfogásnak is. S hogy meny-
nyire gondolják őszintén az üdvözlet tartalmát, a nyilvá-
nosságra hozandó jelöltlistán található hölgyek számából 
úgyis kiderül.

Tény, hogy a nő és a politika nincs valami nagy barát-
ságban. Erre Hargita megye sem lehet valami büszke, hi-
szen 68 polgármesteréből mindössze egy nő, s ez rosszabb 
mint a 3,4 százalékos országos átlag. Románia 3173 pol-
gármestere között ugyanis 110 hölgyet találunk. 

Ennél mindenképpen jobb eredményt mutat a nők 
parlamenti képviseletének 9,7 százalékos aránya, de így is 
messze vagyunk a 24 százalékos uniós átlagtól. Románi-
ánál jobban csak két másik uniós országnak kell szégyen-
keznie: Magyarországnak (9,1%) és Máltának (8,7%). 
Ugyanakkor az EU listáját kiemelkedően a svédek vezetik, 
törvényhozó testületük 44,7 százalékban nőkből áll, ami 

persze nem véletlen, a skandinávoknál 1998 óta a pártlis-
ták minden második jelöltje nő. 

A 2012-es év választási esztendő, akár javítani is le-
hetne a helyzeten, várhatóan a jövőben ez meg is történik, 
hisz vannak uniós törekvések, amelyek a nők parlamenti 
képviseleti arányát 2015-re 30, 2020-ra pedig 40 száza-
lékra szeretné emelni. Ez automatikusan javítaná az eu-
rópai arányt világviszonylatban is, ahol mind Románia, 
mind pedig Magyarország a 190 országot rangsoroló lista 
alsó harmadában foglal helyet, olyan országok által meg-
előzve, mint Zimbabwe, Burkina Faso vagy Szíria. Sőt, 
el lehet mondani, hogy még Irakban is több nő ül a parla-
mentben, mint Romániában.

Persze a nők helyzete nem csak a politikában rossz, 
mondhatni minden szempontból hátrányban vannak: ke-
vesebbet keresnek, mint a férfiak, jóval több ingyen mun-
kát végeznek és vezető pozíciót is ritkán töltenek be. Ennek 
fényében talán nem túlzás azt állítani, hogy a férfiak nő-
napi ténykedése nem több, mint olcsó szemfényvesztés. 

Lehet, csak álmodozom vagy jókedvemben gondolom, 
de milyen szép lenne, ha a nő minden nap ugyanolyan fon-
tos lenne számunkra, mint március 8-án. Avagy, ha job-
ban belegondolok, azért egy nap lehetne kivétel. Mondjuk 
március 21-e. Az ugyanis az én szülinapom!

Hétköznapokon 
mennyit ér a nő?

        NézőpoNt n Szász Csaba



Két magyar vonatkozású ura-
dalmi épület is lángra kapott 
az elmúlt hetekben, előbb 
Krasznahorka várának, majd a 
radnóti Kornis–Rákóczi-kastély 
két sarokbástyájának égett le a 
tetőszerkezete. Utánanéztünk, 
Udvarhelyszéken be vannak-e 
biztosítva a több százéves 
múltra visszatekintő, felbecsül-
hetetlen eszmei értékkel bíró 
műemlékek előre nem látható 
katasztrófák ellen. A válaszok 
alapján változatos képet kap-
hatunk, azonban történtek lé-
pések az elmúlt esztendőkben. 
A biztosító szerint mindent be 
lehet biztosítani.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Feltehetően gyerekcsíny 
miatt égett le a felvidéki 
Krasznahorka várának te-

tőszerkezete március 10-én, va-
sárnap délután pedig ugyancsak 
a lángok martalékává vált a Ma-
ros megyei Radnóton található 
Kornis–Rákóczi-kastély két sa-
rokbástyájának tetőszerkezete. A 
radnóti kastély tetőzete mintegy 
ezer négyzetméteren égett le, és 
a két torony emeleti mennyezete 
is beszakadt, az előzetes vizsgála-
tok pedig arra utalnak, hogy tar-
lóégetés vezetett a sarokbástyák 
kigyulladásához. Környékünkön 
legutóbb a Rez-tetőn okozott 
felbecsülhetetlen károkat egy 
ugyancsak felelőtlen tarlóégető. 
Udvarhelyszéken a közelmúltban 
nem esett hasonló katasztrófa 
áldozatává műemlék, viszont na-
gyon változatos képet kapunk 
az épületek biztosítását kutatva. 
Dancs Lajos énlaki lelkésztől ér-
deklődve megtudtuk, hogy a 15. 
század második felében épült, he-
lyi unitárius templomra jelenleg 
nincs biztosítás kötve. Csupán 
megelőző intézkedésekkel védik 
az a templomot: a villámhárítót 
és a tűzoltópalackokat említhet-
jük meg. A lelkész szerint az egy 
évre szóló, 1,8 millió lejes biz-
tosítási díjat nem tudja kifizetni 
a közösség, ezért nem kötöttek 
eddig semmilyen szerződést, és a 
közeljövőben sincs kilátásuk arra, 
hogyan tudnák előteremteni ezt 
az összeget.

– Két hónap múlva ismét lesz 
egy tanácskozásunk, akkor ismét 
napirendre fog kerülni a kérdés – 
nyilatkozta Dancs Lajos. A lelkész 
elmondta, jelenleg éppen a temp-
lomot körülvevő kerítésfal, a cin-
terem tetőszerkezetének felújítása 
emészti fel a kis költségvetésből 
gazdálkodó egyházközség pénzét. 

A derzsi templom 
a sors kegyeire bízva
A paplakra pár éve kötöt-

tünk biztosítást, viszont a temp-
lomra ezt nem tudtuk elintézni 
– mondta lapunknak Újvárosi 
Katalin a székelyderzsi unitárius 

egyházközség lelkésze. Két bizto-
sítótársaságnál is érdeklődtek, hi-
szen szeretnék biztonságban tud-
ni a világörökség részét képező 
templomot, azonban azt a választ 
kapták, hogy templomokra nem 
lehet biztosítást kötni.

– Amit tenni tudunk, hogy 
a megelőzésre fektetjük a hang-
súlyt. A tűzoltók évente kijárnak 
ellenőrzésre, hogy egy esetleges 
tűzesetnél felkészültek lehessünk, 
a várfalat pedig körbe kitábláz-
tuk dohányozni tilos táblákkal. 
Ez lehet furcsának tűnik, viszont 
amikor ide kerültem, nem volt 
mindenkinek egyértelmű, hogy 
nem szabad a templom udvarán 
cigarettázni – fogalmazott a lel-
kész. Újvárosi Katalin elmondta, 
nem is mer arra gondolni, hogy 
bármilyen katasztrófa történhet, 
tudomása szerint az 1600-as évek-
ben történt utoljára, hogy leégett 
a templom tetőszerkezete.

– De hát ez benne volt a pak-
liban, hiszen vártemplom volt. 
Akkor a helyreállításnál egy helyi 
birtokos segített, ha most történ-
ne valami, akkor is a közösség ösz-
szefogásában reménykedhetnénk 
– véli a derzsi lelkész.

A Székely Támadt-vár 
senkié
A város vagyonát képező 

épületekre a polgármesteri hi-
vatal rendszeresen köt bizto-
sítást, azonban Tikosi László 
műszaki igazgató szerint csu-
pán maga az önkormányzat 

székhelyéül szolgáló épület, va-
lamint a garázsok és műhelyek 
tartoznak ide.

– A városban sok műemlék 
van, de azokat mások adminiszt-
rálnak, ilyen például a Székely 
Támadt-vár is, amely az Eötvös 
József Szakközépiskola hatáskö-
rébe tartozik, hiszen benne van 
az épület, vagy a Jézus-kápolna is, 
amely a katolikus egyház tulajdo-
nát képezi – fogalmazott Tikosi. 
A műszaki igazgató elmondta, 
hogy bár a város tanintézményei a 
helyi önkormányzat hatáskörébe 
tartoznak, azok az előterjesztett 
költségvetés szerint kapják meg 
az összegeket, amennyiben tehát 
az Eötvös József Szakközépiskola 
igazgatósága belefoglalja az éves 
költségvetésébe a vár biztosítá-
sához szükséges összeget, akkor 
megkapja azt.

– Ezért tehát, az iskolaigazga-
tó kötelessége, hogy belefoglalja 
azt a költségvetésbe – véli Tikosi. 
Az igazgató szerint azonban nem 
tesznek ki olyan nagy összegeket 
ezek a biztosítások, hiszen a pol-
gármesteri hivatal évi öt-hatezer 
lejből letudja az épületek biztosí-
tását.

Ferencz Csaba, az Eötvös Jó-
zsef Szakközépiskola igazgatója 
szerint azonban nem őket terheli 
a felelősség a várral kapcsolatos 
biztosítás, hiszen az iskola sosem 
kapta meg a várat.

– Külön kell választani az 
várat és az iskolát. A mi admi-
nisztrálásunk alá tartozik az is-

kola és annak udvara, viszont a 
várfalhoz még csak hozzá sem 
érhetünk. Az iskola működésé-
hez természetesen minden tör-
vény által előírt feltételt teljesí-
tettünk, viszont a várfalat sosem 
adták át nekünk, ezért törvény 
előtt nem is felelhetünk érte – 
fogalmazott az iskola igazgató-
ja. Ferencz szerint jól szemlélteti 
ezt a tényt az, hogy amikor egy 
nagyobb darab leomlott a vár 

falából, akkor saját eszközeikkel 
akarták megjavítani azt, viszont 
nem engedték.

– Lassan odakerülünk, hogy 
rá sem nézhetünk – jegyezte meg  
az igazgató.

Élen a reformátusok 
és a katolikusok
Bíró Endre bögözi tiszteletes-

től érdeklődve megtudtuk, a re-
formátus egyház a tavalyi év során 
minden templomára és paplakjá-
ra kötött biztosítást, így a 12. szá-
zadban épült, kazettás famennye-
zettel díszített bögözi református 
templom is be van biztosítva ter-
mészeti katasztrófák ellen.

– Bár most már kötelezővé 
vált, azért természetesen elővigyá-
zatosságból is kötötte az egyház 
ezt a biztosítást – mondta Bíró. 
A tiszteletes elmondása szerint a 
püspökség hívenként egy lejben 
határozta meg azt a díjat, amit az 
egyházközségnek be kell fizetnie a 
templom biztosításába. 

A katolikus egyház illetékesei 
is lépnek az ügyben, ugyanis elin-
dult a Szent Miklós-hegyi temp-
lom és plébánia, valamint a város 
déli bejáratánál található Jézus-
kápolna biztosítási folyamata is. 
Mint Derzsi Andrástól, a Szent 
Miklós-hegyi Római Katolikus 
Plébánia és Főesperesi Hivatal fő-
gondnokától megtudtuk, éppen 
most van folyamatban ezen épüle-
tek állapotának felmérése. Derzsi 
szerint annak ellenére is megkötik 
a biztosítást, hogy pár évvel ez-
előtt a plébánián és a templom-
ban felújították a villanyvezeté-
keket, ugyanakkor a Jézus-kápol-
na környékén sem folyik olyan 
tevékenység, ami veszélyeztetné 
az épület biztonságát. A főgond-
nok szerint egyelőre nem tudják, 
mekkora lesz a biztosítási összeg, 
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Mindent be lehet biztosítani

– Minden épületre kötünk biztosítást, így templomokra is. És ter-
mészetesen olyan kockázatokra, amit kér a kliens, vagyis testre le-
het szabni az adott biztosítást. Lehet akár külön tűzeset, villámcsa-
pás, jégeső, szélvihar, földrengés vagy vandalizmus okozta károkra 
is kérni az adott biztosítást – nyilatkozta lapunknak Mihály Árpád 
Előd, az Astra biztosítótársaság székelyudvarhelyi kirendeltségé-
nek vezetője. Mihály példaként hozta fel, hogy múzeumok eseté-
ben is vállalnak biztosítást, például náluk van egy úgynevezett all-
risk csomag is, ami mindent magába foglal: biztosítja a múzeum 
épületét, a kiállítás tárgyait vagy akár a kiállítási tárgyak szállítását 
is.
– Lehet, hogy van, aki sokallja a biztosítás összeget, viszont azt 
kell figyelembe venni, hogy a biztosítás értéke százalékos aránya 
a biztosított értéknek – fogalmazott Mihály. A kirendeltség veze-
tője szerint azonban az épületek biztosítása most az olcsók közé 
tartozik, hiszen míg például egy gépjármű esetében átlagosan a 
biztosított érték öt százalékát kell fizetni, vagyis egy 10 ezer eurós 
autó esetében évi 500 eurót, addig az épületbiztosítás 0,15%-tól 
indul, annak függvényében, hogy milyen kockázati tényezők ellen 
szeretnénk védekezni. 
– Azoknál a műemlékeknél, amelyeknek eszmei értéke is nagy, va-
lóban lehet magasabb a biztosítási összeg, viszont amennyiben azt 
is nézzük, hogy mit fed az adott biztosítás, akkor lehet, hogy nem 
is olyan drága – summázott Mihály Árpád. 



Megjelent a Székelyföldi Legendárium kötet. 
Tegnap reggelre közel egyhetes nyomdai munkálatokat követően 
elkészültek a Székelyföldi Legendárium kötetei. Fazakas Szabolcs, 
a legendárium ötletgazdája elmondta, hogy a székelyudvarhelyi 
Infopress Nyomdában mind a 10 ezer kötetet kinyomtatták, 
amelyhez tíz tonna papírt, 5000 darab A2-es ívet használtak fel. 
155 történet kap helyet a 224 színes oldalon. Fazakas elmondta, 
hogy az emberek zsebéhez mérten próbálták elkészíteni a könyvet: 
puha borítóval, viszont nagyon jó minőségben. Mától már meg 
lehet vásárolni a székelyudvarhelyi könyvesboltokban, valamint a 
Classic üzletben. A boltoktól függően a könyv 45–50 lejbe kerül. 
Kinyomtattak 10 ezer könyvjelzőt is, amelyet nyugdíjasok és isko-
lások igényelhetnek kedvezményes vásárláshoz. Fazakas még nem 
tudja az első könyvbemutató pontos helyszínét és idejét, de azt le-
szögezte: biztosan Udvarhelyen lesz. 

> Itt a tavasz, pattanj bringára! A 
Bringázz, Udvarhely! mozgalom rövid, 
figyelemfelkeltő kerékpározásra hívja 
Székelyudvarhely bicikliseit. Ma 16 órakor 
a városi park és a sportcsarnok közötti tér-
ről indulnak a biciklisek (ajánlott gyüleke-
zési idő: indulás előtt tíz perccel), megkerü-
lik a Városháza teret, majd a Dávid Ferenc 
tér mellé, vagyis a Bethlen lakótelepi park 
mellé érkeznek, ott szétoszlik a menet. A 
kerékpárosokat a közlekedési szabályok 
betartására kérik – rendőrségi felvezetés 
nem lesz. A hirtelen jött tavasz kedvez a 
kerékpárosoknak, számukra ezekben a na-
pokban a biciklik megtisztítása, olajozása, 

ellenőrzése és kipróbálása lehet az elsődle-
ges szempont.

> Medertakarításra hívnak. Szé-
kelyudvarhely Polgármesteri Hivatala 
a vízügyi hivatallal és szociális munká-
sokkal közösen medertakarítást szervez 
március 22-én, a víz világnapján. Várják 
civil szervezetek, intézmények, iskolák 
csatlakozását az akcióhoz, melynek során 
udvarhelyi vízmedrekből (Nagy-Küküllő, 
Varga-, Bosnyák- és Szejke-patak, Fehéres-
pataka) összegyűjtik a hulladékot. Márci-
us 22-én, csütörtökön 8.30-kor a Tompa 
László utca 57. szám alatt, a közterülete-

ket karbantartó csoport székhelyén lesz a 
találkozó.

> Szertűz a tavasz kezdetén. A Szé-
kely Pajzs Egyesület szervezésében a tava-
szi napéjegyenlőséget ünnepelik március 
21-én a Lengyelfalva melletti Láz-tetőn. 
Sötétedéskor szertüzet gyújtanak őseink 
emlékére. Waum Péter szervező elmondta, 
hogy fontosnak tartják a megemlékezést, 
hiszen ezen a napon ünnepelték az őseink 
is a tavasz kezdetét, még a kereszténység 
előtt. Érdeklődni a 0740–918 023-as te-
lefonszámon vagy a szekelypajzs@gmail.
com e-mail címen lehet. hí
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A Székelyföldi tudományosság 
– Székely tudósok tudomány-
történeti konferencia szervezői 
visszaéltek Vizi E. Szilveszter ne-
vével – jelentette ki tegnap Mol-
nár Miklós. Az MPP udvarhelyi 
önkormányzati képviselője felró-
ja Székelyudvarhely polgármes-
terének, hogy az akadémikussal 
népszerűsítette a rendezvényt, 
holott Vizi jelezte, nem tud jelen 
lenni az eseményen. Bunta Le-
vente azt mondja: személyesen 
beszélt Vizivel, aki vállalta a fő-
védnökséget, ám nem tudott itt 
lenni, mert a városvezető szerint 
MPP-közeli körökből nyomást 
gyakoroltak rá. A Hargita Népe 
Udvarhelynek Vizi E. Szilveszter 
tegnap úgy érvelt, azért nem jött 
Udvarhelyre, mert kitüntették, a 
későbbi bonyodalmakról pedig 
nincs is tudomása.

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

Molnár Miklós, az MPP 
udvarhelyi önkormány-
zati képviselője tegnapi 

sajtótájékoztatóját azzal indította, 
lassan négy éve, hogy városunkat 
elkerülik a neves közéleti szemé-
lyiségek. 

– A legutóbbi eset Vizi E. 
Szilveszterrel, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia előző elnökével 
kapcsolatos. A március 15-i ün-
nepségek kapcsán megrendezett 
tudományos konferencia fővéd-
nökeként volt beharangozva. Aki 
részt vett a konferencián, tudhat-
ja, hogy Vizi E. Szilveszter nem 
volt jelen. Bunta Levente polgár-
mester azt mondta, azért nem 
tudott Vizi úr jelen lenni, mert 
éppen a Széchenyi-díját kellett 
átvennie – mondta Molnár, majd 
egy elektronikus levélváltás má-
solatát mutatta be, mely szerint 
a polgármesteri hivatal február 
14-én küldött meghívót Vizi E. 
Szilveszternek, amelyre titkársága 
február 17-én válaszolt, közölve, 
hogy a professzor úr nem ér rá. 

– Ez viszont nem gátolta meg 
Bunta Leventét abban, hogy to-
vábbra is Vizi E. Szilveszter ne-
vével népszerűsítse a rendezvényt 
– emelte ki Molnár Miklós, majd 
azzal folytatta, az akadémikust 

mindez nagyon zavarta, ezért uta-
sította titkárságát, hogy küldjék 
el az MPP udvarhelyi irodájának 
a témában folytatott levelezéseit, 
mivel nem ért egyet – mint Mol-
nár tolmácsolta – az ilyen „balká-
ni módszerekkel”. 

„MPP-közeliek 
beszélték le Vizit” 
Bár a polgári tanácsos csak egy 

levélváltást mutatott be, a pol-
gármesteri hivatal illetékesei azt 
közölték, több is volt. Egyikben   
például már túl vannak a fővéd-
nökség kérdésén, és arról egyez-
tetnek Vizi E. Szilveszterrel, hogy 
egyedül vagy feleségével utazik 
Udvarhelyre.  

– Mi Vizi E. Szilvesztert két 
dologra kértük fel: hogy vállalja 
el a fővédnökséget, és hogy jöjjön 
el. Személyesen is beszéltem erről 
vele, elvállalta a fővédnökséget, 
ám végül nem tudott eljönni, 
hogy milyen okok miatt, az már 
egy más kérdés. Közölte, hogy 
nem tud itt lenni, mi nem firtat-
tuk, hogy miért. Tudtuk, hogy 
14-én Széchenyi-díjat vesz át, de 
lehettek egyéb okok is. Ettől füg-
getlenül ő volt a konferencia fő-
védnöke – közölte Bunta Levente. 
A polgármester elárulta: vannak 
olyan információi, melyek szerint 
miután a konferencia meghívóit 
kiküldték, „bizonyos MPP-közeli 
körökből” megkeresték Vizi E. 
Szilvesztert, hogy ne jöjjön el Ud-
varhelyre. 

– Aki ezt tette, az szégyellheti 
magát. A konferencia sikeres volt, 
hét meghívott akadémikusból hat 
itt volt, és lesz folytatás, például a 

Székely Monográfia. Rég tudjuk, 
hogy milyen az MPP. Lelkük raj-
ta, őket minősíti a történet. Úgy 
látom, ha valaki jót tesz, azt ők 
mindenáron meg akarják fúrni. 
Jobban tennék, ha vennék a sátor-
fájukat, hagyjanak minket dol-
gozni – üzente a polgármester. 

Vizi nem tudott 
a balkánozásról
Tegnap este telefonon értük el 

Vizi E. Szilvesztert, aki lapunkkal 
azt közölte: nem tudott eljönni, 
mert kitüntették. 

– Mindig szívesen megyek 
Székelyudvarhelyre. Én nagyon 
fontosnak tartok minden ilyen 
rendezvényt, nevem összeköthe-
tő az Erdélyországgal kapcsolatos 
fejlesztésekkel, egyszerűen nem ér-
tem a vita tárgyát. Felkértek, hogy 
vállaljam el a székelyudvarhelyi 
konferencia fővédnökségét, de a 
titkárságom lemondta az előadáso-
mat – gondolom Ön is tudja, ma-
gas kitüntetést kaptam. Biztosan 
nem mondtam igent arra, hogy 
előadást tartok. Ez tény. Nem tu-
dom, mi jelent meg a sajtóban. 
Ebben a pillanatban nem tudok 
választ adni további kérdésekre – 
közölte az akadémikus, majd azt 
tette hozzá, fogalma sincs, honnan 
az információ, miszerint ő balkáni 
módszernek nevezte a történteket, 
ezért nem kívánta kommentálni 
ezt a felvetést. 

– A részleteket a titkárságom 
rendezte. Amíg nem látom leírva, 
hogy mi jelent meg, nem tudok 
további véleményt mondani – 
mondta a Hargita Népe Udvar-
helynek Vizi E. Szilveszter.

A Gyulafehérvári Caritas 
székelyudvarhelyi önkén-
tesei flashmobbal (vil-

lámcsődülettel) kezdték népsze-
rűsíteni a március 19-én indított 
Szerezz örömet a beteg gyermekek-
nek! mottójú gyűjtési akciójukat. 
A program során bármilyen fel-
ajánlott meséskönyvet, játékot, 
kirakóst eljuttatnak a kórház gye-
rekosztályára annak érdekében, 
hogy a bent fekvő kicsik ne unat-
kozzanak. Tegnap délután három 
órakor mintegy harminc önkén-
tes gyűlt össze a Márton Áron 
téren, ahol énekléssel, mondóká-
zással hívták fel a járókelők figyel-

mét az akcióra. A közel tízperces 
villámcsődület végén szórólapok 
kiosztásával hívták fel a figyelmet 
az adományozási lehetőségre. A 
Szerezz örömet a beteg gyerme-
keknek! gyűjtőakcióra szánt ado-
mányokat a város középiskoláiban 
felállított gyűjtőpontoknál, a Kis 
Szent Teréz római katolikus plébá-
niatemplomban, a Lakatosok utca 
3. szám alatti játszóházban, illetve 
a Caritas székelyudvarhelyi székhe-
lyén, a Kossuth Lajos utca 18. szám 
alatt lehet leadni. Érdeklődni lehet 
az ildiko.biro@caritas-ab.ro e-ma-
il címen, illetve a 0732-830 171-es 
telefonszámon. (A. J.)
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Vizi E. Szilveszter. Nem érti a vita tárgyát fotó: www.hunscan.hu

Villámcsődület. Meséskönyvet és játékot gyűjtenek a gyerekosztályra fotó: balázs attila
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Vizi E. SzilVESztEr MEgkérdőjElEzEtt főVédnökSégE 

A tudományba gyűrűzött a politika

Flashmob a beteg gyerekekért
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Gyergyószentmiklós önkormány-
zata átadná a műjégpályát Har-
gita Megye Tanácsának. Mezei 
János polgármester, aki levél-
ben ajánlotta ezt fel tegnap, úgy 
véli, a város nem veszít, csak 
anyagi tehertől szabadul így. 
Borboly Csaba örvend a döntés-
nek, állítja, erre akár hamarabb 
is sor kerülhetett volna.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A megyei tanács gyergyó
szentmiklósi kihelyezett 
ülésén került terítékre a 

jégpálya ügye. Mezei a nagy ki
adások fedezéséhez kért segítsé
get, Borboly pedig arra biztatta a 
városvezetőt, adja át megyei ke
zelésbe a sportlétesítményt, hogy 

nagyobb összegeket lehessen be
ruházni.

Tegnap levélben fogalmazó
dott meg a szándék: Gyer gyó
szentmiklós kész a jégpálya át
adására. Mezei elmondta, csu
pán a létesítmény évi fenntartási 
költsége eléri a 100 000 eurót, 
ráadásul halaszthatatlan beru
házásokra lenne szükség : a hű
tőrendszer korszerűsítése, a tető 
javítása és a palánk, a plexiüveg 
felújítása 870 000 eurós kiadás 
lenne, s ez csak a sürgősebb fele 
az összben, áfa nélkül 2 150 000 
eurós felújítási tervnek.

– Ha a megye felvállalja és 
átveszi a jégpályát, attól a város 
nem lesz szegényebb. Itt marad a 
városban, a bérleti díjak, korcso
lyázási árak pedig ennél magasab

bak nem lehetnek – fogalmazott 
Mezei. 

A szándékot örömmel fo
gadta Borboly Csaba, a megyei 
tanács elnöke is. Mint mondta, 
az elmúlt három évben többször 
tárgyaltak a jégkorongcsapat ve
zetőivel is e pályáról, az egész 
medencét kiszolgáló sportbá
zisról, és évente jelentős össze
gű támogatást utalt ki a megye. 
Ugyanezt a témát megvitatták 
a helyi és a területi RMDSZ
szervezettel is, Tánczos Barna ál
lamtitkár e szándékot közölte is 
a városvezetővel.

– Örvendek annak, hogy vég
re megszületett a helyi politikai 
akarat is e szándék megvalósításá
ra, ha csak 80 nappal választások 
előtt is. Sajnos nem volt lehetősé

günk e témakörrel foglalkozni a 
január végi tanácsülésen, amikor 
a 2012 évi költségvetésünkről 
rendelkeztünk, de én az optimista 

politikusok közé tartozom, és azt 
mondom: jobb későn, mint soha 
elven menjünk előre! – reagált a 
hírre Borboly Csaba.

Korodi ATTilA poliTiKAi nyilATKozATA

Szabadabb, mint más?

A gyergyói műjégpálya. A város szabadulna tőle fotó: balázs katalin

GyerGyószentmiklós szaBadulna a költséGektől

Gazdát cserél a műjégpálya

> Fábián László tölti be továbbra 
is az RMDSZ csíkszentsimoni szer-
vezete elnöki tisztségét. Az RMDSZ 
csíkszentsimoni helyi szervezete hétfő 
este tartotta küldöttgyűlését. A testü
let meghallgatta az RMDSZes önkor
mányzati képviselők négyéves tevékeny
ségi beszámolóját és megválasztotta a 
szervezet elnökét. A tisztségért ketten 
szálltak versenybe: a hivatalban lévő 
elnök, Fábián László polgármester, va
lamint Ferencz János. A 151 küldöttből 
133 szavazott bizalmat Fábiánnak, így 
továbbra is ő tölti be a szervezet elnö
ki tisztségét. Becze István, az RMDSZ 

Csíki Területi Szervezetének ügyveze
tő elnöke, az ülés vezetője bemutatta a 
múlt nyáron végzett Erdélyi Konzultá
ció Csíkszentsimon községi kiértékelő
jét. A konzultáció során többek között 
kiderült, hogy a megkérdezettek több 
mint fele elégedett az RMDSZ tevé
kenységével. Továbbá a megkérdezettek 
véleménye szerint a szövetség leginkább 
munkahelyteremtéssel és a munkanélkü
liség kezelésével kellene foglalkozzon.

> Síbalesetek. A Hargitafürdői He
gyi mentő szolgálat vezetőjének kérésére 
a helyi hegyi csendőrőrs munkatársai 

segítettek egy bajba jutott személyen: 
a 17 éves csíkszeredai illetőségű P. Cs. 
szenvedett balesetet a Kossuthpályán. 
Elsősegélynyújtás után rohammentők 
szállították a csíkszeredai kórházba a sé
rültet – adta hírül tegnap a csendőrség 
sajtóirodája. Ugyanaz a forrás közöl
te, hogy egy 45 éves bukaresti személy 
könnyebben megsérült a Csipikepályán 
hódeszkázás közben. Az ő segítségére is 
a hegyimentők és a csendőrőrs munka
társai siettek, de a férfi visszautasította 
az orvosi ellátást, mondván, hogy jól érzi 
magát, majd családjával együtt szálláshe
lyére távozott.hí
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Politikai nyilatkozatban fogal-
mazta meg a magyar nemzeti 
ünneppel kapcsolatos gondola-
tait tegnap a képviselőház plé-
numa előtt korodi attila parla-
menti képviselő.

hN-információ

Korodi hangsúlyozta: „Már
cius 15 a szabadság ünnepe. 
Az 1848as forradalom kez

deményezői a szabadságért harcol
tak. Így minden év március idusán 

elgondolkodom, mit jelent a mai 
embernek, a magyar közösségnek 
általában, illetve a romániai magyar 
közösségnek a szabadság? A szabad
ság mindenkinek Istentől ajándé
kozott joga, és ezzel mindannyian 
élnünk kell, nemzetiségtől függet
lenül. A mai ember problémája az, 
hogy mindennapjai során számára 
már nem ugyanazt jelenti a szolida
ritás, a másik tisztelete, a bátorság, 
mint a ’48asoknak. A mai ember 
önző, csak magára gondol, fonto
sabbnak tartja magát a másiknál, le
gyen szó a szomszédjáról vagy éppen 
a mellette élő nemzetiségről.”

A szónok idézte Heltai Jenő 
Szabadság című versét: „Amíg te 
is csak másnál szabadabb vagy, / Te 
sem vagy még szabad, / Te is csak… 
gyáva rab vagy.” Ezt követően felhív
ta a hallgatóság figyelmét: „Ahhoz, 
hogy szabadok legyünk Kolozsvá
ron, Bukarestben, Belgrádban, Bu
dapesten, Pozsonyban, Kijevben, 
Chişinăuban, Szófiában vagy váro
somban, Csíkszeredában, mindany
nyian el kell gondolkodnunk ezeken 
a sorokon, nemcsak az ünnepeken, 
hanem a mindennapokban is.”
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Újabb építkezés kezdődhet a csíkszeredai kórházban

Másfél millió euró a kormánytól

> Cigarettacsempészeket tartóz-
tattak le. A szervezett bűnözés elleni 
ügyosztály Hargita és Maros megyei 
munkatársai, a megyei rendőr-felügye-
lőséggel és a korrupcióellenes ügyész-
séggel közösen két, cigarettacsempé-
széssel gyanúsított székelyudvarhelyi 
személyt azonosított március 15-én 
Csíkszeredában. Autójukban 2900 cso-
mag FESZT márkájú cigarettát találtak, 
a dohányárut Csíkszeredában akarták 
értékesíteni. A cigarettát a rendőrség 
visszatartotta, javasolva elkobzásukat, 
az autót pedig a Hargita megyei rend-
őr-felügyelőség székhelyén helyezték el 

megőrzésre. Az ügyészek elrendelték a 
két gyanúsított fogvatartását.

> Pénzhamisító bandát lepleztek 
le. Ugyancsak március 15-én a szerve-
zett bűnözés elleni ügyosztály Hargita 
és Maros megyei munkatársai, a me-
gyei rendőr-felügyelőséggel és a kor-
rupcióellenes ügyészséggel közösen 
Marosszentgyörgyön tetten értek há-
rom Szatmár megyei és egy Máramaros 
megyei személyt, amint egy BMW 
márkájú személygépkocsiban 128 ha-
mis bankjegyet szállítottak. 50 eurós 
címletből 60 darabot foglaltak le, a 

100 eurósból pedig 68-at, valamennyin 
azonos sorozatszám volt. A bűnüldöző 
szervek figyelmét nem kerülte el két 
marosszentgyörgyi személy sem, egyi-
küktől vásárolták a szatmáriak 1400 
lejért az említett hamis pénzt, valamint 
két mobiltelefon-készüléket. Az egyik 
marossszentgyörgyi gyanúsított lakásán 
lefoglaltak egy színes nyomtatót, vala-
mint a hamis bankjegyek értékesítéséből 
befolyt pénzösszeget. A rendőri munka 
során azonosítottak további két Maros 
megyei személyt, aki közrejátszott a ha-
mis pénz terítésében. A nyomozás során 
fény derült arra, hogy a gyanúsítottak 

2011 márciusától hamis pénzt gyár-
tottak és helyeztek forgalomba Maros, 
Hargita, Kolozs és Szeben megye terü-
letén. Három személyt előzetes letar-
tóztatásba helyeztek, öt személy pedig 
lakhelyelhagyási tilalmat kapott.

> Tetten ért fatolvaj. Hétfőn a 
gyilkostói hegyi csendőrőrs járőrei 
Gyergyószentmiklóstól 8 km távolságra, 
egy fakitermelő út közelében egy férfit 
értek tetten, amint éppen különböző mé-
retű faanyagot próbált eltulajdonítani. 
A 45 éves gyergyóújfalvi férfit 800 lejre 
büntették.hí
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alig zárult le a csíkszeredai Me-
gyei sürgősségi kórházban öt 
osztály teljes felújítása, újabb 
munkálatokra készül az egész-
ségügyi intézmény és annak tulaj-
donosa, a megyei tanács, hiszen 
1,5 millió eurónyi összeget utalt ki 
a kormány a csíkszeredai kórház 
számára – jelentette be tegnapi 
sajtótájékoztatóján borboly csa-
ba megyeitanács-elnök.

F. E. Gy.

ACsíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház előcsar-
nokába hívta össze a sajtó 

képviselőit tegnap Borboly Csaba 
tanácselnök, hogy bejelentse: másfél 
millió euró értékű összeget kapott 
a csíkszeredai kórház a kormány-
tól, és ebből a pénzből hamarosan 
újabb munkálatok kezdődhetnek az 
egészségügyi intézményben. Amint 
mondta, ekkora összeget ez a kórház 
soha nem kapott a kormánytól, sőt 

most országos szinten a legnagyobb 
összeget ide utalta a szaktárca. 

A tervezett újabb beruházást 
Borboly szerint az indokolja, hogy 
a kórház Somlyón működő osztá-
lyai helyzetének megoldása immár 
több mint tíz éve húzódik, emellett 
a kórház működése szempontjából 
optimális volna, ha a sebészeti szak-
mák mind a Nagy Laji-dombján 
lévő főépületben kaphatnának he-
lyet, ráadásul a jelenlegi műtőblokk 
is felújításra szorul. Mindezeket a 
problémákat megoldhatja a most 
kapott pénz, amelyből megerősíte-
nék a kórház struktúráját, a jelenlegi 
műtőblokk fölé emeletet építené-
nek, ahová beköltöztetnék a jelenleg 
a régi kórházban működő szemésze-
tet, és a műtőket felújítanák, korsze-
rű műtőblokkot alakítanának ki. A 
régi kórház épületében felszabaduló 
hely pedig alkalmas lenne legalább 
az egyik, Somlyón működő osztály 
befogadására. 

– Ezekre a munkálatokra az ön-
kormányzat már tavaly meghirdette 
a közbeszerzést, anélkül, hogy a pénz 
meg lett volna a kivitelezésre. Most 
már rövid időn belül ismertté válik 
a közbeszerzési eljárás eredménye, és 
a kormánytól a kivitelezéshez szük-
séges pénznek több mint fele már 
rendelkezésre áll – közölte Borboly 
Csaba, aki szerint immár nem áll 
fenn annak a veszélye, hogy nekifog-
nak a munkálatoknak, és pénzhiány 
miatt félbe-szerbe kell hagyják.

Ha az építkezés elkezdődik, 
újabb nehéz hat hónap vár mind a 
kórházban dolgozókra, mind a bent 
fekvő betegekre, de dr. Vitos Attila, a 
kórház orvosigazgatója azt mondta, 
hogy mire eldől, hogy ki lesz a kivi-
telező, az osztályvezetőkkel közösen 
kidolgozzák azt a tervet, amely alap-
ján működni fog majd a kórházi ellá-
tás úgy, hogy az építkezés a gyógyító 
tevékenységet a lehető legkevésbé 
zavarja. 

székelyföldi Megyék családprograMja

Idén is lesz Gyermekmosoly
a székelyföldi Megyék család-
programja keretében idén is 
folytatódik a gyermekmosoly 
program, amely révén már több 
óvoda, napközi és kórházi gyer-
mekosztály terme vált barátságos 
környezetté. hargita Megye taná-
csa pályázati felhívást tett közé a 
megye területén működő tanin-
tézmények és kórházak számára. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Hargita Megye Tanácsa 
2010-ben indította el a 
Székelyföldi Megyék Csa-

ládprogramját, amelynek keretében 
több alprogram működik. A csalá-
dok és gyermekek életszínvonalát se-
gítő tevékenységek lebonyolítását a 
megyei tanács az önkormányzatok-
kal és a civilszervezetekkel közösen 
valósítja meg. 

2012-ben folytatódik a Gyer-
mekmosoly program, amelynek 
célja, hogy barátságos, otthonos kör-

nyezetet biztosítson a kisgyermekek 
számára a megye területén lévő óvo-
dák és idéntől a napközik termeiben, 
valamint a kórházi gyermekosztá-
lyokon. Az elmúlt két évben 82 
óvodát és 5 kórházi gyermekosztály 
falán jelentek meg a hangulatos me-

sefigurák és mesejelenetek, amely-
nek köszönhetően a gyerekek jobb 
hangulatban töltik idejüket az emlí-
tett helyiségekben.

A sikeresnek bizonyult progra-
mot idén és folytatja Hargita Megye 
Tanácsa új grafikusok bevonásával. A 

támogatást igénybe vehetik a megye 
területén lévő kórházak gyermekosz-
tályai, illetve azok a tanintézmények, 
amelyek állapota megromlott.

A pályázati formanyomtatvány 
letölthető a www.hargitamegye.ro 
honlapról, a dokumentációk bekül-

dési határideje 2012. április 20. 
Borboly Csaba, Hargita Me-

gye Tanácsának elnöke tegnap a 
Székelyföldi Megyék Családprog-
ramjának beszámolóján ismer-
tette, az elmúlt években a megye 
24 településén közel 50 korszerű, 
biztonságos és környezetbarát 
játszóteret sikerült a helyi önkor-
mányzatokkal közösen felépíteni-
ük, 50–50 százalékos társfinan-
szírozásban.

Szintén a megyei önkormány-
zat támogatását élvezik azok a szo-
ciális-egészségügyi tevékenységet 
folytató alapítványok, egyesületek 
és szervezetek, amelyek az otthoni 
egészségügyi és szociális gondo-
zásban vesznek részt. 2011-ben 65 
településen működött ilyen jellegű 
szolgálat, 5382 személy részesült 
gondozásban. A Barangoljunk Szé-
kelyföldön program keretében a 
gyerekek megismerhetik a körülöt-
tünk lévő történelmi és kulturális 
kincseket, illetve vidékünk tájait.

Sajtótájékoztató a megyeházán. Folytatják a sikeres kezdeményezéseket

Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
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Szakmai kitüntetéS dr. Szabó Sándor SzüléSz-nőgyógyáSz főorvoSnak

Az úttörő munkát ismerték el

AjándékokAt kApott A kászonAltízi szent kAtAlin-ház

A testvértelepülési kapcsolat gyümölcse

veres János emlékéremmel tün-
tette ki dr. Szabó Sándor szü lész-
nőgyógyász főorvost a magyar-
országi magyar nőgyó gyászok 
endoszkópos társasága. a Szé-
kelyudvarhelyi városi kórház-
ban tevékenykedő osztályvezető 
főorvos egy magyarországi és 
egy osztrák kollégájával együtt 
vehette át a társaság legutóbbi 
kongresszusán a rangos szakmai 
elismerést. dr. Szabó Sándorral 
a nőgyógyászatban alkalmazott 
endoszkópia terén végzett úttörő 
munkájáról beszélgettünk.

– A nőgyógyászatban alkal-
mazott laparoszkópia, valamint a 
hiszteroszkópia terén az Ön nevéhez 
kapcsolódnak a Hargita megyében el-
végzett legelső műtétek. Ennek az út-
törő munkának az elismerése ez a díj?

– Valóban, hiszen Hargi-
ta megyében elsőként vezet-
tük be itt, Székelyudvarhelyen a 
laparoszkópiát. 2004. március 29-
én végeztük az első nőgyógyászati 
laparoszkópos műtétet, aztán pár 
hónapra rá már a csíkszeredai kollé-
gák is operáltak ezzel a módszerrel. 
Akkor még nem volt jellemző a vá-
rosi kórházakra, hogy ilyen beavat-
kozásokat végezzenek. Romániá-
ban akkor a laparoszkópos eljárások 
még nem voltak elterjedtek, szinte 
kizárólag egyetemi központokban 
végezték ezeket a beavatkozásokat. 
Nekünk szerencsénk volt Hajdu 

Gábor akkori egészségügyi minisz-
terrel, aki  arra kért engem, hogy 
Székelykeresztúron ne szüntessük 
meg a nőgyógyászati osztályt. Fel-
hívatott magához, és kért, hogy 
valahogy oldjam meg, hogy ha 
az osztályt be is zárják, legalább 
a szakorvosi ellátást biztosítsuk. 
Akkor mi már rég álmodoztunk a 
laparoszkópról, ezért azt válaszol-
tam neki, hogy én megoldom a ke-
resztúri problémát, de ha lehet, ké-
rem, segítsen, hogy kapjon az ud-
varhelyi kórház egy laparoszkópot. 
Elrendezte. Pár évvel a beszélgetés 
után megkaptuk a műszert, persze 
a csíkszeredai kórházzal együtt. 

Nekem azzal is szerencsém volt, 
hogy a Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálattal járt itt akkoriban 
Szepesi János nőgyógyász, akivel 
én jó viszonyba kerültem. Ő 2000-
ben meghirdetett egy endoszkópos 
továbbképzőt székely szakembe-
reknek, és nagy szerencsémre csak 
én jelentkeztem, így ott csak velem 
foglalkoztak. De ezután képeztem 
még magam Budapesten, Szegeden, 
Nyíregyházán, és ott végeztem az 
első műtéteket. 

Abban az időben még hisz-
teroszkópunk nem volt, ezt 2008-
ban vette meg a kórház igazgatója, 
Lukács Antal. Akkor elkezdtem 
végezni a hiszteroszkópiát is. Ezt 
az eljárást máig sem végzik Har-
gita és Kovászna megyében sehol, 
csak itt, Székelyudvarhelyen, és 
legközelebb Marosvásárhelyen. 

Ez a beteg szempontjából egy 
igen előnyös eljárás, mert te-
gyük fel, van egy nő méhében 
egy mióma, amely miatt eddig 
ki kellett vennünk a méhét, a 
hiszteroszkópiával viszont kevés-
bé invazív módon meg tudjuk ol-
dani a problémát. 

A harmadik újdonság, ami szin-
tén az udvarhelyi kórházhoz kötődik 
az, hogy méheltávolítást legelőször 
– Hargita, Kovászna és Maros me-
gyét is beleértve – laparoszkóppal 
itt végeztünk. Még Marosvásárhelyt 
is megelőztük. Az első ilyen műtétet 
tavaly júliusban végeztük el, azóta 
rendszeresen operálunk. 

– Feltételezem, hogy mindezen 
felsorolt újításoknak, tehát az Ön 

munkásságának oroszlánrésze volt 
abban, hogy az udvarhelyi kórház 
nőgyógyászati osztálya a térség egyik 
legkeresettebb osztálya volt. 

– Az volt. De a fiatal kollégá-
imnak mondogatom, vigyázzanak, 
mert mi azért voltunk a legjobbak, 
mert rosszak voltak a többiek. De 
most már máshol is látom, hogy 
vannak ambíciós fiatal szakemberek, 
akik nemcsak jól dolgoznak, de a be-
teg mellé is állnak. 

– Valóban úgy tűnik, hogy már 
nem csak a kórházak, hanem akár 
a szakemberek között is van egyfaj-
ta versengés e téren. Ön hogy látja, 
a fiatal kollégái tudják tartani a 
lépést?

– Remélem, hogy igen. Tényleg 
létezik versengés e téren a kórhá-
zak között. Meg is néztem a sta-
tisztikát, és tavaly már valamivel 
kevesebb beteg jött hozzánk más 
városból, mint tavalyelőtt, de a 
műtött betegeink mintegy 35 
százaléka tavaly sem volt ideva-
lósi. Még mindig a csíki zónából 
jöttek a legtöbben – bár tavaly 
már körülbelül 10-zel kevesebb 
csíkszeredai nőt operáltunk, mint 
tavalyelőtt, de jönnek Gyergyóból 
és Erdővidékről is.

Udvarhelyen nem én egyedül 
végzem ezeket a típusú műtéteket, 
hanem a hét nőgyógyász közül öten 
laparoszkopizálnak. Három fiatal 
kollégám van, mindhárman meg-
szerezték a kellő kompetenciát, 
és mindegyik műt is. Nekik már 
könnyebb dolguk van, mert nem 
kell menjenek, mint én, külföldre 
tanulni, hanem itthon, mellettem 
tanulhatnak. Mostanig, ha jól 
számoltam, végeztünk körülbelül 
500 laparoszkópos műtétet, ab-
ból a legutolsó 25-ben nem vet-
tem részt, mert most már merem 
hagyni, hogy műtsenek. Persze, 
nem a komplikáltabb beavatkozá-
sokat, hanem az egyszerűbbeket, 
de már önállóan is elvégzik. Én 
abban járok, hogy ha öt év múl-
va elmegyek nyugdíjba, akkor 
is legyen szakember itt, aki az 
endoszkópos beavatkozásokat 
elvégzi.

Forró-Erős Gyöngyi

Dr. Szabó Sándor: abban járok, hogy öt év múlva is legyen szakember

a kászonaltízi balási-kúriában 
böjte Csaba által működtetett 
Szent katalin-házban lakó árva 
gyermekeknek hozott tegnap 
számos ruhaneműt, valamint élel-
miszert a magyarországi abasár 
egyházközségének képviselete. 
az adomány az ottani hívek jóvol-
tából gyűlt össze.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Népes gyermeksereg fogadta 
és vezette körbe a kúriából 
lett otthonukban a testvér-

település képviselőit, akik nem üres 
kézzel érkeztek hozzájuk.

A kászonaltízi Balási-kúriát Böjte 
Csaba ferences szerzetes újíttatta fel, 
létrehozva benne a Szent Katalin-
házat: mára már 16, többségükben 
Tusnádfürdőről származó árva gye-
reknek ad otthont. A régi lakók mel-
lé újabbak érkezését is várják.

– Októberben költöztünk be 
ide, a nagyobb gyerekek a szom-
szédban található általános isko-
lába járnak, míg a kisebbeknek a 
ház körül szervezünk mindenna-
pos programokat. Elmondhatjuk, 
hogy a kászoni közösség teljes egé-

szében befogadott bennünket, a 
gyerekek is megtalálták itt a helyü-
ket, és így mára már mi is a közösség 
részét képezzük – tájékoztatta la-
punkat Kedves Szabolcs nevelő, aki 
büszkén számolt be az eseményen 
a folyamatos gyarapodásról és sike-
rekről, amit nagyrészt Böjte Csaba 
atyának köszönhetnek. 

Belül már teljesen otthonos lett 
a Szent Katalin-ház, az épület külső 

munkálatai pedig az idén folytatód-
nak – tájékoztatott a nevelő.

– Ez egy hivatás, egy életforma, 
amit nem tudna bárki csinálni. Sze-
retünk itt lenni, és reméljük, hogy a 
közeljövőben újabb gyerekcsaláddal 
egészülünk ki, akik beköltözéséhez 
már adottak a körülmények – fejtet-
te ki a gyerekek nevelője.

A ruhákat és élelmiszereket 
adományozó abasári testvértelepü-

lés képviselői megérkezésük után 
szemrevételezték a gyermekek ott-
honát, barátkoztak a kicsikkel, akik 
kézen fogva vezették őket szobáról 
szobára.

Ezt követően közös teázáson 
elbeszélgettek a község önkormány-
zati és egyházi képviselőivel, majd 
lepakolták az autóról az ajándékcso-
magokat.

Iváncsy Balázs az Abasári Ró-
mai Katolikus Egyházközség plé-
bánosa elmondta, testvértelepülési 
alapon, helyi kezdeményezésből 
indult a gyűjtés ötlete. Az abasári 
és a vörösmartonosi közösségekben 
szerveztek gyűjtést a kászonaltízi 
árva gyermekek megsegítésére. 

– Felvettük a kapcsolatot Böjte 
Csaba atyával, aki nagyon jó néven 
vette ezt a kezdeményezést. Mi pe-
dig örülünk annak, hogy az embe-
rek összefogásának köszönhetően 
tudtunk szükséges használati tár-
gyakat, valamint élelmiszert hozni 
az itteni gyerekeknek – mondta el 
Iváncsy Balázs plébános, aki hang-
súlyozta: – Itt nem áll meg a kapcso-
lattartás, ugyanis most lehetőségünk 
volt felmérni, hogy mire lehet még 
szükségük a gyerekeknek, így arra 

gondoltunk, hogy a következő szál-
lítmányban könyveket, játékokat, 
egyéb használati tárgyakat, rajzesz-
közöket, valamint hangszereket is 
hozunk, amelyek a későbbiekben a 
fiatalok gyarapodását szolgálják.

András Zoltán, Kászon község 
polgármestere gyümölcsözőnek 
nevezte az Abasárral fenntartott 
testvértelepülési kapcsolatot, s meg-
győződését fejezte ki, hogy a kapcso-
lat előreláthatóan a továbbiakban is 
mindkét fél számára hasznos lesz.

– Hálásak vagyunk, hogy gon-
doltak a kászonaltízi gyermekott-
hon lakóira és időnként meglátogat-
ják őket – közölte a polgármester –, 
felmerült már több alkalommal is 
egy közös táboroztatás ötlete, amely-
ben a helyi önkormányzat is kivenné 
a részét, azzal, hogy valamilyen for-
mában segít beszerezni a gyerekek 
útleveleit, hogy a határon túli test-
vértelepülésre lehessen vinni őket 
nyári táborba.

Hozzáfűzte: ha ez nem sikerül-
ne, akkor is azon lesznek, hogy a 
határon belül tudjanak egy helyet 
keresni, ahol közös gyermektábort 
lehet majd szervezni az ottani és az 
itteni gyerekek számára.Gyermekek vezették végig új otthonukban a vendégeket fotó: tamás attila



Nem szégyellem, hogy végzettsé-
gem ellenére „lealacsonyodtam” 
annyira, hogy kétkezi munkát vé-
gezzek. Azt viszont szégyellem, 
hogy olyanok aláznak meg, akik-
nek sem végzettségük, sem szak-
mai tudásuk és gyakorlatuk nincs 
a mezőgazdaság területén. 

G azdaságomban volt há-
rom fejőstehén, melyhez 
2011. január 17-én vásárol-

tam még hét darabot, a hivatalos for-
maságokat betartva: volt „formular 
de mişcare”, amit az eladó állator-
vosa töltött ki 2011. január 17-én, 
az eladó és a vevő kért adataival, és 
„paşaport bovine”, a vevő állatorvo-
sa által kitöltve 2011. január 18-án. 
2011. január 19-én adtam le a kérést 
a kért iratokkal együtt, a hegyvidéki 
zónának járó, szarvasmarhák utáni 
támogatásra, 2011-re. A kérések le-
adási határideje január vége volt. 

Júliusban az APIA-tól kaptam 
egy végzést, melyben egyoldalnyi 
különböző törvény mellett a kö-

vetkező állt: elveszítettem mind a 
tíz tehén után járó, 4200 lej értékű 
támogatást, és még kapok hét tehén 
után 3000 lejes büntetést. Mindezek 
oka: „NRNE7”.

Közel 40 éve a mezőgazdaság 
különböző területein dolgozom, de 
ebből nem sokat értettem meg. Kis-
sé megnyugtatott, hogy egy hóna-
pon belül lehet fellebbezni az APIA 
székhelyén, és reméltem, tisztázód-
nak a dolgok. A szükséges iratokkal 
a megszabott határidőn belül érkez-
tem az APIA-hoz, ahol a Papp Anna 
által vezetett irodába irányítottak. 
Az irodavezető azzal próbált leráz-
ni, hogy „több száz hasonló esetünk 
van, és mehet bárhová reklamálni, a 
büntetések megmaradnak”. 

Ettől a magatartástól felhábo-
rodva indultam el nyomozni, mit is 
jelent az NRNE7. A Megyei Állat-
egészségügyi Hivatalban kiderült: 

a számítógépes rendszerbe csúszott 
be a hiba: az állatokat egyik helyről 
kiírták, a másik helyen nem vezették 
vissza a rendszerbe. 

Hogy kinek milyen nyilvántar-
tása alapján kapjuk a támogatást, azt 
nem a gazdák, hanem a Mezőgaz-
dasági Minisztérium az APIA-val 
karöltve állapította meg. Tehát a té-
vedés nem a gazdák, hanem az önök 
oldalán történt!

Ezek után elmentem a helybéli 
állategészségügyi hivatalhoz, és ott 
kiigazították a dolgot. Ezután egy 
héttel kaptam az APIA-tól egy má-
sik átiratot a következő szöveggel: A 
kérésemet elemzik, és a megoldásról 
választ fogok kapni.

Öt hónap eltelte után érkezett 
a válasz: NRNE7 azt jelenti, hogy 
termelésből kivéve 7 állat, az állatok 
megjelennek a rendszerben 2011.01. 
17-én egy állatmozgási akta utóla-

gos, 2011.08.18-án történt kitölté-
se alapján. Mind a kettő alaptalan, 
ellentmondásos vád, ugyanis hogy 
lehet egy állatot januárban kivenni 
a termelésből és hét hónap múlva 
újra visszatenni? Az állat nem tárgy, 
annak valaki hét hónapon át gond-
ját kellett viselje. Bemutattam az 
állatorvosnál levő, megszámozott 
nyomtatványos tömböt, melyben az 
általam vásárolt állatok a január 17-i 
dátumon sorban megjelennek. Ezt 
nem lehet utólag hamisítani. 

Ha annak idején mulasztás tör-
tént a rendszerbe való bevivéskor, 
utólag az állatmozgás dátumát kell 
alapul venni. Az utóbbi átiratban két 
újabb igazolást kérnek 2012. janu-
ár 31-ig: a helyi állatorvos igazolja, 
hogy az APIA által megállapított 
rendellenességekért nem vagyok 
hibás, a megyei állategészségügy 
igazolja az állatorvos megállapítását, 

és adjon egy olyan listát, amelyen 
dátum szerint szerepel minden állat-
mozgás a számítógépes rendszerben. 
A kért akták eredetijét leadtam ha-
táridőn belül az APIA titkárságára, 
beiktatták, idén márciusban pedig 
azt a végleges választ kaptam, hogy 
mivel nem az eredeti aktákat adtam 
le, a fellebbezésemet elutasítják. 

A szóban forgó 7200 lej egy ilyen 
méretű gazdaságnak, mint az enyém, 
legalább egyévi jövedelme. 

Ezek után felteszem a kérdést: 
mi értelme volt 9 hónapon át fe-
leslegesen járatni az embert? Így ne 
csodálkozzanak, hogy az ország szar-
vasmarha-állománya tíz év alatt 30 
százalékkal, azaz egymillió darabbal 
csökkent! 

Próbáltam meggyőzni a kom-
petens személyeket, hogy változtas-
sanak a kérések leadásának és elbí-
rálásának rendszerén, helyesebben 
rendszertelenségén, de sajnos, süket 
fülekre találtam. 

Gidró Mátyás,
Csíkkarcfalva

„Életünknek nincs olyan 
mozzanata, amelynek 
ne volna mesebeli 

párja. A mesékben megtalálhat-
juk mindazokat az örömteli 
eseményeket és konfliktusokat, 
amelyek az embert végigkísérik 
életútján – a bölcsőtől a kopor-
sóig. Csodálatos történetek szól-
nak a születésről és a halálról, a 
felnövés közben bennünket ve-
szélyeztető és segítő erőkről, az 
újabb megpróbáltatásokról és 
persze a boldogságról, amelyet 
a mese végén majdnem minden 
hős megtalál. Nagyon fontos 
körülmény, hogy ezt a boldogsá-
got soha nem adják ingyen: meg 
kell szenvedni, meg kell küzdeni 
érte, s ha a hős túljutott a sűrű 
erdőn, a sárkányokon és boszor-
kányokon, még akkor sem lehet 
biztos benne, hogy az övé lesz a 
világszép királyleány.” (Boldizsár 
Ildikó)

A múlt század elején, Csík-
szent domokoson élt jeles mese-
mondó, Albert András emlékét 
idéztük a Mesélő falu program 
során. A községi könyvtár és 
a Márton Áron Általános Is-
kola partnerségének köszön-
hetően októbertől különleges 
rendezvényekben volt részük a 
csíkszentdomokosi gyerekek-
nek, felnőtteknek egyaránt. A 
gyerekek számára mesevetélke-
dőt szerveztünk, melyet meseil-
lusztráció követett, majd pedig 
a díjazás értékes könyvjutalom 
formájában.

A mesemondók köréből I. 
díjat Karda Sára (V. C) és Veress 
Bíborka (IV. C) érdemelt, II. dí-
jat Markaly Szilárd (V. A) és Szé-
kely Edvin, III. díjat pedig Biró 
Mátyás (II. A).

A legszebb meseillusztráci-
ók szerzői A hétlábú paripa, A 
három bolond és a Kilenc tyúk 
meg a kakas című mesékből ih-
letődtek.

A kisiskolások csoportjai, a 
II. A, II. B, III. B, IV. A, IV. C 
osztályok a pedagógusok által 
dramatizált meséket mutattak 
be a kultúrotthon színpadán. A 
nagyszerű díszlet, eredeti elő-
adásmód tette nagyon sikeressé a 
kis előadók mesejátékát.

A nagyobb diákok a kisfilmek 
készítésében jeleskedtek, új ada-
tokat gyűjtöttek Albert András 
családtagjaitól, rokonaitól, meg 
azoktól az idős emberektől, akik 
személyesen ismerték, vagy hal-
lottak a nagyszerű mesemondó-
ról, valamint a többi 15, szintén 
említést érdemlő mesemondóról. 
Diasorozatot készítettek a leg-
kedveltebb mesékről az V. és VI. 
osztályos tanulók, összesen 17-
en, Kosza Arnold pedig animá-
ciós kisfilmet készített A kilenc 
tyúk meg a kakas című meséről.

A felnőtt korosztály, a dr. 
Hermann Zoltán budapesti iro-
dalomtörténésszel való találko-
zás során szerzett tudomást ar-
ról, hogy a Balassi Kiadó ki sze-

retné adni a csíkszentdomokosi 
mesemondók hagyatékának tel-
jes anyagát, amelyet 1943-ban 
Belatini Braun Olga gyűjtött ösz-
sze, és melynek kézirata az ELTE 
archívumában található. Albert 
András önéletrajza hazai kiadás-
ban fog megjelenni, nagyszerű 
korképet nyújt majd az olvasó 
számára a faluközösség történel-
mi múltjáról, életviteléről.

A folyamatos kutatómunkánk-
ról, rendezvényeinkről a www.  
meselofalu.eoldal.hu és a www.
meselofalu.ro oldalakon olvas-
hat a kedves érdeklődő, melyet a 
bukaresti IREX könyvtári alapít-
vány és a helyi tanács támogat.

Köszönjük a gyerekeknek, a 
tanerőknek, a faluközösség ifjabb 
és idősebb korosztályának a prog-
ramban való aktív részvételt!

Néhányan közülük nagyon 
büszkék arra, hogy apáik, nagy-
apáik és dédapáik hagyatékát fel-
idézhetik, ápolhatják.

Gáll Ida,
Csíkszentdomokos 

A díjazott gyerekek 
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Tavasz az iskolábanCsíkszentdomokosi 
mesemondók hagyatéka

hargitanépe

Nyílt levél az APIA-hoz

Acsíkszeredai Nagy Imre Ál-
talános Iskola Tavasz nevű 
csapata bejutott a meseve-

télkedő országos döntőjébe. Ezt a si-
kert nagyon sok kitartó munka előzte 
meg. Molnár Gyöngyike tanító néni 
meleg és szakértő keze felszínre hozta 
e négy gyerek rejtett kincseit. A csapat 
tagjai: Tófalvi Ágoston Ferenc, Orosz 
Anita, Rafain Emőke és Fodor Eszter, 
a IV. D osztály tanulói.

Az út hosszú volt: helyi selejte-
zők, megyei döntő, és ezt követte a 
nagyváradi országos döntő, amelyre 
32 csapat jutott be.

Március 16-án érkeztek a csapa-
tok Nagyváradra. Csodálatos volt a 
Tavasz csapat kosztümje: egy fa (fiú) 
és három virág (lányok): tulipán, 
nárcisz és ibolya, mind a tanító néni 
szépérzékét és profizmusát tükrözte. 
Kalandjáték kezdődött, amelyben a 
csapatok már ismerkedhettek a ver-
seny hangulatával. A Tavasz csapat 
ekkor bronzérmet szerzett.

A mesevetélkedő szombaton 
(március 17-én) fél 9-kor kezdődött. 
A csapatoknak egy óra alatt kellett 
megoldaniuk a 12 meséből összeál-
lított feladatsort, és írniuk kellett a 
Megtalált szemüvegről egy tanulsá-
gos történetet. Ennek a próbának az 
eredménye csak este vált ismertté.

A verseny folytatásában egy me-
sét kellett előadni 3 percben. A pró-
ba nehézsége éppen a rövidségében 
volt, hiszen nem veszhetett el ezál-
tal a mese mondanivalója. Molnár 
Gyöngyike tanító néni a Meselátó 

Krisztián tanulságos mesét állította 
színpadra – autentikus kosztümben. 
A csapat tagjainak szülei is segítettek 
a kosztümök előkészítésében és a 
színpad berendezésében. A zsűritől 
a csapat maximális pontszámot és 
különdíjat kapott. 

Izgalommal vártuk az estét, az 
eredményhirdetést. A Tavasz csapat 
végül az előkelő IV. helyet foglalta el, 
egyetlen helytelen válasz döntött az 
első és a negyedik hely között. A ta-
nító néni munkáját dicséri az a tény 
is, hogy a csapatot igazi közösséggé 
formálta, a gyerekek együtt örültek 
a sikernek, hiszen a Napsugár folyó-
irat különdíjaként egyéves előfieztést 
kaptak ajándékba.

Nagyvárad látványosságaiból 
is ízelítőt kaphattunk, ugyanakkor 
élvezhettük a tavaszi meleget. A 
gyerekek számára nagy élmény volt 
találkozni Döbrentey Ildikóval, akit 
meséi révén már nagyon jól ismer-
tek. Közvetlen és szeretetreméltó, 
mint a meséi. Ő írta: „Nem az a 
fontos, hány évesek vagyunk, hanem 
csakis az, mennyi örömet tudunk 
egymásnak szerezni.” Ezek a gyere-
kek sok örömet szereztek maguk-
nak, a tanító néninek, a Nagy Imre 
iskolának és nekünk, szülőknek is. 
Köszönjük nekik. Köszönjük Mol-
nár Gyöngyike tanító néni áldozatos 
és fáradtságot nem ismerő munkáját. 
Isten fizesse meg!

A Tavasz csapat szülei nevében 
Tófalvi Margit,

Csíkszereda



Az Európai Unió Központi Sta-
tisztikai Hivatala (Eurostat) az 
elmúlt héten közzétette az EU 
leggazdagabb és legszegényebb 
régióinak listáját, a 2009-es, egy 
főre jutó jövedelem alapján a vá-
sárlóerő palitásával számolva. 
Tulajdonképpen egy jelentésről 
van szó, amely tartalmazza az 
Unió 27 országában 271 ré-
gió közül a leggazdagabb és 
legszegényebb térségeket. Az 
adatokból újólag egyértelműen 
az derül ki, hogy továbbra is 
jelentős a szakadék Kelet- és 
Nyugat-Európa között, az élet-
színvonal, a jövedelem és a gaz-
dasági teljesítmény területein. 
A legszegényebb régiók 20-as 
„toplistáján” hat romániai ré-
gió szerepel, köztük a központi 
régió is, amelyhez megyénk is 
tartozik. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A z Európai Unió húsz leg
szegényebb régiójában 
hat romániai, öt bulgá

riai, öt lengyelországi és négy 
magyarországi régió található. 
A legszegényebb térség a bulgá
riai Severozapaden. Azt követi 
az ugyancsak bulgáriai Severen 
tsentralen és a romániai észak
keleti régió. A szegénységi fokot 
százalékban állapítják meg, abból 

indulva ki, hogy az Unió szintjén 
az 100 százalékos, s ehhez viszo
nyítják az adott régiókét. Ez a 
lista legalján lévő bulgáriai régió 
esetében 27 százalék, az azt köve
tő két régió esetében 29 százalék. 
A legszegényebb húsz régió eseté
ben a szóban forgó százalékarány 
27–47 százalék között mozog. 
A szóban forgó névjegyzéken a 
már említett hazai régión kívül 
még szerepel DélnyugatOlténia, 
DélMunténia, az északnyugati 
és a központi régió is, amelyhez, 
amint az ismeretes, megyénk is 
tartozik. Egy bonyolult számítás
ról van szó, s az, hogy az Unió 271 
régiója közül melyik hova is kerül, 
abban meghatározó szerepe van a 
GDPnek, illetve az egy főre jutó 
GDPnek. Ha e makrogazdasági 
mutató szempontjából vizsgál
juk a helyzetet, akkor Romániát 
igen visszahúzza a szóban forgó 
hat térség. Maradjunk a központi 
régiónál: 2009ben ebben a régi
óban az egy lakosra jutó GDP ér
téke 5158 lej volt, Hargita megye 
esetében pedig alig 4132 lej. Az 
Európai Unióban ugyanakkor 17 
olyan régió van, amelyek esetében 
az egy főre vetített GDP megha
ladja az országos átlag 150 száza
lékát, a listát London belvárosa 
vezeti (az átlag 332 százalékával), 
Luxemburg a második (266 szá
zalékkal), azt követi Brüsszel 

(223 százalékkal) és Hamburg 
(188 százalékkal). Egyébként 
a leggazdagabb régiók listáján 
nyolc németországi, öt hollandi
ai, négynégy olaszországi, illetve 
ausztriai, háromhárom belgiumi, 
spanyolországi és angliai találha
tó. Ebből a felsorolásból az derül 
ki, hogy a fejlett, illetve gazdag 
régiók jobbára nyugateurópai 
országokban találhatók. Van egy 
érdekes kivétel is, nevezetesen a 
szlovákiai Pozsony, amely ott ta
lálható a leggazdagabbak húszas 
toplistáján.

Az Eurostat szakértőinek elem
zése szerint a gazdag, illetve a vi
szonylag gazdag régiók fő jellem
zője az erős gazdasági potenciál, 
iparilag fejlett települések, vala
mint a nemzetközi viszonylatban 
is versenyképes áruk gyártását 
biztosító ipari infrastruktúra. Ez 
így van egyébként Románia eseté
ben is, s ezt mondjuk annak okán, 
hogy a hazai nyolc fejlesztési régió 
közül egyedül BukarestIlfov fog
lal el a szóban forgó listán érdem
leges helyet. Nos, ebben a régió
ban olyan gazdasági vállalkozások 
találhatók, amelyek a jelentős 
külföldi befektetések, valamint a 
versenyképes áruik javára írhatók. 
Ebben a kontextusban megemlí
tendő, hogy Hargita megye ese
tében érződik a jelentős külföldi 
befektetések hiánya.
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A lista alján kullogunk
 hirdetés

Meghívó ajánlattételre

Dátum: 2012.03.20.
A szerződés azonosítószáma: 
SIP-CW-19/CF, nr. 06/2011

Világbank – Kölcsön száma: 4825/RO
A Világbank által nyújtott kölcsön megnevezése: 

Szociális felzárkóztatásra vonatkozó projekt

1. A Szociális Védelmi, Család és Munkaügyi Mi
nisztérium egy kölcsönt kapott a Nemzetközi Újjáépí
tési és Fejlesztési Banktól a Szociális felzárkóztatásra 
vonatkozó projekt finanszírozására. Ennek a kölcsön
nek egy részét a minisztérium a „Csíkszentmártoni 
multifunkcionális átmeneti otthont nyújtó központ 
létesítése” /SIPCW19/CF nr. 06/2011/ elnevezésű 
pályázat finanszírozására fordítja. 

2. A Hargita Megyei Szociálisgondozási és Gyer
mekvédelmi Vezérigazgatóság, a kölcsönből finanszí
rozott szerződés haszonélvezője, lezárt ajánlatokat 
vár a „Csíkszentmártoni multifunkcionális átmeneti 
otthont nyújtó központ létesítése” című pályázat épít
kezési munkálataira. A pályázat céljai: 

– egy három házból álló rezidenciális típusú köz
pont létrehozása, amely meghatározott időre (maxi
mum 3 évre) szállást, valamint önálló életre és szak
mai kompetenciákra való nevelést biztosít, ezenkívül 
pszichológiai, szakmai tanácsadást, állampolgári és 
egészséges életmódra való nevelést nyújt;

– a központnak olyan feltételeket kell biztosíta
nia, amelyek segíteni fogják a hátrányos helyzetű fi
atalokat a társadalomba való beilleszkedésben, illetve 
esélyegyenlőséget fog biztosítani az önrendelkezésre, 
önérvényesítésre és a minél önállóbb életvitelre.

3. A közbeszerzési dokumentáció (és a kiegészítő 
másolatok) megvásárolható a Vezérigazgatóság szék
helyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 304es 
szoba, 100 lej, vissza nem térítendő összeg ellené
ben. Az érdekeltek további információkat kérhetnek 
ugyanezen a címen. 

4. Az ajánlatok a felnyitástól számított 75 napig 
érvényesek kell legyenek és 17 982 lej értékű részvételi 
garancia csatolandó. 

5. Az ajánlatokat a Szociálisgondozási és Gyer
mekvédelmi Vezérigazgatóság – Csíkszereda, Szabad
ság tér 5. szám, 304es szoba – székhelyére kell eljut
tatni 2012.04.20án 10 óráig. Elektronikus formában 
nem nyújthatók be ajánlatok. A leadási határidő után 
benyújtott ajánlatokat elutasítják. Az ajánlatokat az 
ajánlatot letevő cégek képviselői jelenlétében nyitják 
fel, 2012.04.12én 10 órától a Szociálisgondozási és 
Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság székhelyén, Csík
szereda, Szabadság tér 5. szám, 304es szoba. 

A leadási határidő után beérkezett ajánlatokat 
elutasítják és lezárva visszaküldik az ajánlattevőknek. 

> Pozitív várakozások Romániában, 
negatívak Magyarországon. A Manpower 
globálisan 41 ország 65 ezer foglalkoztatóját 
kérdezi meg negyedévről negyedévre, hogy 
a dolgozói létszámuk csökkentésével vagy 
növelésével számolnake, írja a portfolio.
hu. Az idei második negyedévre nézve 41 
országból 32 országban pozitív az egyenleg
mutató, azaz ahol több foglalkoztató tervez 
létszámbővítést, mint amennyi elbocsátást. 
Igaz ez Európában is, 11 országban pozitív 
a mutató, míg 2 esetén stagnálást, 6 eseté
ben csökkentést jelez. Úgy tűnik, az európai 
munkaerőpiac továbbra is erősen kettéosz
tott. A legtöbb létszámcsökkentést váró 

foglalkoztató Görögországban van, ami a 
gazdasági kilátások fényében nem meglepő, 
a negatív listán pedig Spanyolország a máso
dik, ami az Unióban rekordmértékű mun
kanélküliség mellett (23%) igencsak rossz 
hír. A negatív listán harmadik és negyedik 
helyen Csehország és Magyarország van, va
gyis a cseh és magyar foglalkoztatók esetén is 
többségben vannak az elbocsátást tervezők. 
Hozzátehetjük, hogy a cseh és a magyar gaz
daság az a régió, ahol mérsékelt recesszióval 
számol a piac. Ráadásul a helyzet romlott, az 
előző év azonos időszakához képest 7, illetve 
6%kal gyengébb a mutató, ami ugyancsak a 
rossz gazdasági kilátásokkal magyarázható. 

Pozitív és javuló viszont a mutató pl. Romá
niában, Svédországban, Ausztriában, Szlové
niában és Norvégiában.

> Gfk: optimistább a lakosság, mint 
egy éve. A Gfk Románia piackutató cég fel
mérése során megkérdezett személyek 61%a 
gondolja úgy, hogy rosszabbul él, mint ta
valy. Egy éve még a lakosság 68%a állította 
ezt. Noha tavalyinál többen gondolják úgy, 
hogy jobban állnak anyagilag, továbbra is 
borúlátóan ítélik meg a gazdaság alakulását. 
Most is a megkérdezettek jelentős többsége, 
76%a gondolja úgy, hogy rossz irányba ha
lad a román gazdaság. 

> Ahol teljesen megszűnhet a kész-
pénz. Svédország annak idején az első 
európai országként vezette be a bankje
gyeket 1661ben, most pedig affelé tarta
nak, hogy teljesen kivezessék őket, írja az 
AP. Svédország már jelenleg is közel áll a 
készpénzmentes gazdasághoz. A legtöbb 
svéd városban a buszjegyet sem lehet már 
készpénzzel venni, temploni adományok
hoz szerelnek fel kártyaleolvasókat, és 
egyre több üzlet is kizárólag kártyát fogad 
el. Vannak olyan városok, ahol nincs már 
olyan bankfiók, ami elfogadna készpénzt. 
A svéd gazdaság 3 százalékában van jelen 
a készpénzforgalom. hí
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Eurostat: a húsz legszegényebb eurórégió között hat romániai is szerepel, közöttük a központi régió is, amelynek Hargita megye is része
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Az elmúlt esztendőben szerény 
arányban növekedett a hitel-
kártyák száma, nevezetesen 60 
ezerrel, számuk 2011 végén 2,16 
millió körül volt. Most, amikor a 
kereskedelmi bankok rákénysze-
rültek a fogyasztói hitelnyújtás 
feltételeinek a megszigorítására, 
ismét előtérbe került a hitelkár-
tyák használatának az „érdeke”, 
azaz a bankok megpróbálkoznak 
az ügyféli érdeklődés különböző 
eszközök révén történő újraélesz-
tésével, mert a jegybanknak a 
fogyasztói hitelekre vonatkozó 
normái nem érintik a hitelkártyás 
ügyleteket. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A 2009–2010-es időszakban is 
annak okán következett be a 
hitelkártyák révén lebonyo-

lított ügyletek ugrásszerű megnöve-
kedése, hogy a jegybank szigorított a 
fogyasztói hitelfolyósítás feltétel- és 
kritériumrendszerén. 2010-től erre-
felé viszont az azok révén lebonyolí-
tott ügyletek száma csökkent, s ezzel 
egyidejűleg a hitelkártyák iránti 
ügyféli érdeklődés is. Most ismét 
előtérbe került a hitelkártyák révén 
lebonyolított ügyletek bankok általi 
serkentése. Ennek érdekében pedig 
különböző kedvezményes akciókat 
bontakoztattak ki egyes kereske-
delmi bankok. A hangadó a Credit 

Europa és a Garanti volt (ezek a 
bankok amúgy kevésbé ismeretesek 
megyénkben, ugyanis nem működ-
tetnek kirendeltségeket), bevezetve 
a kamatmentes részletrendszert. Ezt 
a kezdeményezést átvették egyes 
nagy kereskedelmi bankok, köztük 
a BCR és a Transilvania Bank. A 
BCR azon ügyfelek esetében, akik 
március 7–11. között váltak a bank-
nál hitelkártya-tulajdonosokká, és 
amennyiben azt április végéig leg-
alább 100 lejes vásárlásra használták 
fel, 50 lejes bónuszban részesülnek. 
Jó néhány bank a hitelkártyák ese-
tében jutalékcsökkentést nyújt, va-
lamint bónuszt annak a hitelkártya-
tulajdonosnak, aki újabb ügyfeleket 
ajánl be. Ami pedig a kamatmentes 
részletrendszert illeti, arról van szó, 
hogy a részletfizetésre nem alkal-
mazna kamatot, amennyiben a havi 
hiteltörlesztésre a kegyelmi (illetve 
türelmi) időn belül kerül sor.

A hitelkártya használata te-
kintetében a bankok azt helyezik 
előtérbe, hogy az ügyfelek azokat 
mindenekelőtt vásárlásra használják 
fel, a készpénzfelvétel esetében vi-
szont három-négy százalékponttal 
nagyobb kamatot számítanak, mint 
a kártyaleolvasók (POS) révén esz-
közölt ügyletek esetében. Ugyanak-
kor a készpénzfelvétel esetében nem 
létezik türelmi idő, a kamatot pedig 
az ügylet lebonyolítást követő nap-
tól számítják. Kevés olyan bank van, 

amelyek esetében a hitelkártyára 
alkalmazott kamatok éves viszony-
latban 20 százalék alatt vannak. Azt 
nem tudni, hogy a hitelkártyák ré-
vén lebonyolított ügyletek milyen 
értéket tesznek ki országos viszony-
latban, sem pedig arra vonatkozóan, 
hogy a hátralékos hitelállományban 
milyen részarányt képviselnek a hi-
telkártyákból származók.

> Nem lehet megakadályozni a 
külföldiek földvásárlását. Rendkívül 
csekély az esélye annak, hogy 2013 után 
meg lehessen akadályozni a földek eladá-
sát külföldieknek, mert szinte lehetetlen 
módosítani Románia EU-csatlakozási 
szerződését, amely tartalmazza ezt a ki-
tételt – nyilatkozta egy szemináriumon 
Stelian Fuia mezőgazdasági miniszter. 
Hozzátette, azok, akik „ezt taglalták”, 
elfelejtették elolvasni a csatlakozási szer-
ződés szövegét. „A csatlakozási szerző-
déssel elfogadtuk azt a kitételt, azt a kö-
vetelményt, hogy 2013. december 31-én 
liberalizáljuk a mezőgazdasági területek 

piacát. És akik ma azt hangoztatják, hogy 
ki tudunk majd erőltetni egy néhány éves 
moratóriumot, tévednek. Meg kellene 
néznünk, módosították-e már eddig va-
lamely 2004 után csatlakozott ország 
szerződését. Tehát csaknem nullával 
egyenlő az esély, hogy 2013 után meg-
akadályozhassuk a földek külföldieknek 
való eladását. Ez nem azt jelenti, hogy 
nem próbáljuk meg” – nyilatkozta. Azt 
mondta, szeretné, ha a külföldiek 2013 
után – amikor lejár a csatlakozási szerző-
désbe foglalt tilalom – sem vehetnének 
mezőgazdasági területeket Romániában. 
Jelenleg külföldiek csak Romániában be-

jegyzett cégek közvetítésével vásárolhat-
nak földeket Romániában.

> 400-500 millió eurót fog évente be-
ruházni Romániában az EBRD. Az Euró-
pai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 
az elkövetkező három évben évente 400-500 
millió eurót ruházna be Romániában. Az 
intézmény új stratégiája szerint leginkább a 
pénzügyi szektor stabilitásának megőrzésé-
re, a hitelezés fellendítésére, az energiahaté-
konyságra és a tőkepiacok fejlesztésére kon-
centrálna. Az EBRD ugyanakkor bátorítaná 
a közvetlen külföldi tőkeberuházásokat, és 
támogatná a helyi cégeket közvetlen befek-

tetéseken, illetve tőkealapokon keresztül, 
külön figyelmet szentelve az olyan ágaza-
toknak, mint az ipar, mezőgazdaság és az 
új technológiák. A bank emellett az állami 
vállalatok privatizálásában is részt venne, il-
letve megújuló energia-projektekbe is befek-
tetne. Amióta Romániában tevékenykedik, 
az EBRD 5,5 milliárd eurót szánt hazai fej-
lesztési projektekre – emelte ki az intézmény 
közleményében. Az új stratégiában olvasható 
még, hogy Románia rövid távú makrogaz-
dasági kilátásai bizonytalanok az eurózóna 
válsága és a nemzetközi pénzpiaci zavarok 
miatt, ugyanakkor hosszú távon Románia 
erős növekedési potenciállal rendelkezik.
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MAgAsAk A kAMAtok

Serkentik a hitelkártya 
használatát

Hogyan gazdálkodjunk 
időnkkel és mások idejével címmel 

tréninget szervez 
az Edutech Consulting kft. 

2012. március 24-én 10–16 óra között 
Csíkszeredában.

Az előadó Tonk Emil a Magyar Marketing Szövetség 
alelnöke, a Stúdium Üzleti Akadémia vezetője és vezető 
trénere.

Érdeklődni a 0740–367023-as telefonszámon 
vagy az office@edutechconsulting.ro e-mail címen lehet.

hargitanépe

Gazdaság
A general Mir Consult s.P.R.L.

a Tölgyes 166. házszám alatti székhelyű MMM–
Forestprod Kft. jogi felszámolói minőségében 
megszervezi az adós ingó javainak nyílt kikiáltá-
sos árverésen történő eladását. Az árverésre 2012. 
március 29-én 12 órakor kerül sor a jogi felszámo-
ló székhelyén, Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. 
szám, B lépcsőház, 2-es lakrész.

Eladásra kerülnek a következő ingóságok: PTA 
trafó 40 kVA – 31 050 lej; univerzális asztalosgép 
– 900 lej; marógép – 450 lej, azaz összesen a kiki-
áltási ár: 32 400 lej, amely a felértékelési ár 90%-át 
jelképezi.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlatte-
vőknek legalább egy órával az árverés megkezdése 
előtt letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 száza-
lékát képező garanciát és be kell fizetniük a 100 le-
jes részvételi illetéket a csíkszeredai Alpha Banknál 
megnyitott RO12BUCU2041212518084RON 
különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940 

és a 0744–362148-as telefonszámokon.

Az országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt. – 
Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Keres-
kedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt 
(CUI RO11418778), a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) 
jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita megyei 
Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 
2009. február 16-án meghozott 272-es határozat alap-
ján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen 
eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-
ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. novem-
ber 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

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

Az árverést a jogi felszámoló, a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., által megvá-
lasztott székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, 
Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. március 
26-án 11 órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra 
vonatkozó 2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a 
hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésének a hatá-
rozataival összhangban kerül sor.

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

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai 
Fiókjánál, a 0744–610058-as telefonszámon (Szász 
László igazgató) vagy a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–212231, 0232–
243864 és a 0755–132471-es telefonszámokon.
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Banki kockázat

A jegybank elemzése szerint 
a garancia nélküli késedelmes 
hiteltörlesztés a kereskedelmi 
bankok számára is nagy koc-
kázatot jelent. Hozzávetőleges 
számítások szerint a kilencven 
napot meghaladó ilyen jellegű 
hátralékos hitelezettek 30 száza-
léka esetében sikerül a behajtás. 
A garancia nélküli hitelek és a 
hitelkártyák esetében az úgy-
nevezett LGD-ráta (Lass Given 
Default = veszteségráta) 70–60 
százalékos, míg a jelzálogos hite-
lek esetében csak 20 százalékos. 
Ebben az összefüggésben arra is 
utalhatunk, hogy a lakosságnak 
nyújtott fogyasztási hitelállo-
mányban 14 százalékot tesznek 
ki azok, amelyek esetében több 
mint 90 napos törlesztési kése-
delmet jegyeztek.
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Csicsáky sikere Magyarországon
Csicsáky Tamás, a csíkszere-

dai Tusnad Cycling Team 
sportolója nyerte az idény 

első országúti versenyét Magyaror-
szágon, csapattársa, a moldáv Braico 
Alexander pedig a dobogó második 
fokára állhatott. A magyar Országos 
Évadnyitó Kerékpárversenyt szom-
baton, március 17-én rendezték 
Szekszárd környékén, a viadal hossza 
125 kilométer volt, a résztvevők öt, 
egyenként 25 kilométeres kört kel-
lett teljesítsenek a kijelölt pályán.

Az elit mezőnyben az első két 
helyen Csicsáky Tamás és Braico 
Alexander végzett, harmadikként 
az Ora Hotels kerekese, Bernárd 
Bendegúz gurult át a célvonalon. A 
Tusnad Cycling Team egyik fiatal 
reménysége, Sebestyén Szabolcs a 
dobogó harmadik fokára állhatott 
az U23-as kategóriában.

A Tusnad Cycling Team verseny-
zői egy háromhetes horvátországi 
edzőtáborból tértek haza, ez idő 
alatt részt vettek több versenyen is 
Horvátországban, Olaszországban 
és Magyarországon.

> Román labdarúgás. Hétfő este a 
Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Vaslui össze-
csapással lezárult a román labdarúgó-baj-
nokság 21. fordulója. A vendégek Wesley 
mesterhármasának köszönhetően behúzták 
a győzelmet, és megerősítették a táblázaton 
addig is elfoglalt ötödik helyüket. A román 
bajnokság küzdelmei viszont már tegnap 
este folytatódtak a 22. fordulóval a Medgyes 
– Mioveni, illetve a Pandurii – Szeben ösz-
szecsapásokkal, amelyek azonban lapzárta 
után értek véget. Folytatás ma és holnap. 
Eredmény, 21. forduló: Ceahlăul – Vaslui 
1–3. A 22. forduló műsora: ma: Sportul – 
CFR (15.30, Antena 1), Petrolul Ploieşti 

– Concordia Chiajna (17, Digi Sport), Ko-
lozsvári U – Astra Ploieşti (19, Digi Sport), 
Galaci Oţelul – Dinamo (21.30, Digi 
Sport); holnap: Bukaresti Rapid – Ceahlăul 
Piatra Neamţ (19, Dolce Sport), FC Vaslui 
– Brassói FC (19, Digi Sport), Marosvásár-
helyi FCM – Steaua (21.30, Digi Sport).

> Bajnokok Ligája. A férfi kézilabda 
Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutott a 
THW Kiel együttese, miután a lengyel Wisla 
Plockot oda-vissza verte a nyolcaddöntőben. 
Ezzel a Kiel az első gárda, amely bejutott a 
sorozat negyeddöntőjébe. Mint ismeretes, 
a nyolcaddöntő első mérkőzésén az MKB 

Veszprém háromgólos vereséget (28–31) 
szenvedett az Ademar Leon otthonában. A 
nyolcaddöntő további eredményei: Berlin – 
Hamburg 32–30, Montpellier – Barcelona 
30–28, Schaffhausen – Atletico Madrid 27–
36, Kielce – Koper 27–26, Szkopje – Zág-
ráb 19–18, Savehof – Koppenhága 25–34. 
A visszavágókat hétvégén rendezik.

> Labdarúgás. Lionel Messi, az FC Bar-
celona aranylabdás játékosa volt az elmúlt 
év legjobban kereső futballistája – derül 
ki a France Football című francia futball-
szaklap hagyományos összeállításának idei 
számsoraiból. A lap szerint a világklasszis 

argentin támadó összesen 33 millió euróval 
gazdagodott tavaly, ebből 10,5 millió volt a 
fizetése, 1,5 millió a prémium, míg 21 millió 
a reklámbevételekből jött össze. Messi mö-
gött a képzeletbeli dobogón a Los Angeles 
Galaxyt erősítő angol David Beckham (31,5 
millió) és a Real Madrid portugál gólvágója, 
Cristiano Ronaldo (29,2 millió) követke-
zik. Az edzők között a spanyol királyi gár-
da portugál mestere, José Mourinho volt a 
legjobban fizetett 14,8 millió euróval. Carlo 
Ancelotti (Chelsea és PSG) 13,5 milliót, 
Josep Guardiola (FC Barcelona) pedig 9,5 
milliót tehetett zsebre 2011-ben a France 
Football kimutatása szerint.hí
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Braico Alexander (bal oldalt) és Csicsáky tamás (középen) a verseny dobogósai voltak

CselgánCs

Erdély-kupa

Kilencedik alkalommal 
szer vezték meg Kolozsvá-
ron az Erdély-kupa csel-

gáncstornát a hétvégén az U13-as 
és U15-ös korosztályok részére. 
A kupa egyben előkészület volt 
a két hét múlva kezdődő orszá-
gos regionális bajnokságokra. 
Az eseményt élőben közvetítte a 
Transilvania Televízió.

A kupán a Csíkszeredai ISK 
és a Csíkszeredai Sportklub, il-
letve azok fiókcsapatai is részt 
vettek. A csíki sportolók remek 
eredményekkel tértek haza. Fon-
tos felkészülés volt a két hét múl-
va kezdődő regionális bajnokság-
ra, amelyen Hargita, Kovászna, 
Brassó, Maros és Szeben megye 
legjobbjai vesznek majd részt. 
A cselgáncsszövetség három re-
gionális bajnokságot szervez 
Fogarason, Csíkszeredában és 
Marosvásárhelyen. A három tor-
nán az 1–7. helyezettek fognak 
pontokat kapni, és végül az össze-
tett táblázat első négy helyezettje 
juthat majd az országos fináléba.

eredmények, erdély-kupa
U13. Lányok: 32 kg: 1. Imets 

Dorottya (ISK-Szenttamás); 36 

kg: 2. Mákszem Boglárka (ISK-
Szenttamás), 5. Márton Réka 
(ISK-Szentegyháza); 40 kg: 2. 
Bács Dóra (ISK-Szenttamás); 52. 
kg: 3. Gergely Katinka (Sport-
klub); +52 kg: 3. Bodó Ágota 
(Sportklub-Szentmárton); Fiúk: 
27 kg: 3. Balogh Ádám (ISK-
Szenttamás); 30 kg: 1. Bíró Előd 
(ISK-Szenttamás); 34 kg: 5. An-
tal Botond (ISK-Szentimre); 42 
kg: 5. Miklós Ervin (Sportklub).

U15. Lányok: 57 kg: 3. Antal 
Alexandra (ISK-Szenttamás); 63 
kg: 3. Kedves Alíz (Sportklub); 
fiúk: 38 kg: 3. Márton Benedek 
(ISK-Szenttamás); 5. Cotloş 
Denis (Sportklub); 42 kg: 5. Do-
bos Oszkár (Sportklub) és Or-
bán Lehel (ISK); 46 kg: 3. Dávid 
László (Sportklub); 50 kg: 2. Fü-
löp Árpád (Sportklub), 5. Koncz 
Lehel (ISK); 55 kg: 3. Orbán 
Sándor (ISK); 66 kg: 3. Kocsis 
Hunor (Sportklub).

Edzők: Dániel Albert (ISK, 
ISK-Szentegyháza), Dánél Sándor 
(Sportklub), Dánél Szabolcs (ISK-
Csíkszenttamás), Miklós István 
(Sportklub-Csíkszentmárton), 
Pantea Cornel (ISK, ISK-Csík-
szentimre).

Vereség Kolozsváron. A Székelyudvarhelyi SK teremlab-
darúgó-csapata négygólos vereséget szenvedett hétfőn késő este a 
Kolozsvári Clujana otthonában a román bajnokság 16. fordulójá-
ban. A vendégek 4–0 után még feljöttek mínusz egyre, de a végén 
hengereltek a kolozsváriak, és könnyedén húzták be a győzelmet. 
Eredmény: Kolozsvári Clujana – Székelyudvarhely SK 7–3 (3–0) 
/Cioară (10., 39.), Şuteu (13., 39., 40.), Cămpean (17., 35.), illetve 
Székely (28.), Doltea (34., 37.)/.  Fotó: manases sándor.

Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó irodánkba 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám) és mi ingyen megjelentetjük apróhirdetését egy alkalommal!

Ingyenes 

gyászjelentés 

lapunkban Tel.: 0266–215 270



lakás

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

Kiadó 50–60 m2es helyiséget KE
RESEK műhelynek a város szélén. Te
lefon: 0740–799107.

KIADÓ bútorozatlan garzonlakás. 
Telefon: 0745–079589. (21536)

ELADÓ Csíkszeredában kétszintes, 
összesen 360 m2es ház, közművesítve, 
víz, kanalizálás, gáz, villany, háromfázis, 
központi fűtés fáskazánról + gázkazán, 
10 ár telekkel. CSERE is érdekel. Tele
fon: 0744–778490. (21527)

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

ELADÓ családi ház 10 ár 
beltelekkel. Ára: 20 000 euró. Telefon: 
0740–898268. (21500)

KIADÓ részben bútorozott garzon
lakás. Bér: 350 lej/hó. Telefon: 0725–
939065. (21508)

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

ELADÓ Gyergyószentmiklóson mű
ködőképes, 80 m2es üzlethelyiség, 40 
m2 pincével, kiépíthető tetőtérrel, par
kolási lehetőséggel, forgalmas helyen. 
Bármilyen tevékenységnek megfelel. 
Telefon: 0740–632727.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

ELADÓ Csobotfalván 7 ár kaszálós 
terület a falu mellett, a templom felső 
végében rendezett törvényes papírok
kal. Telefon: 0742–712478.

jármű
ELADÓK személygépkocsik. Bő

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

ELADÓ 1998as évjáratú Ford 
Transit vagy ELCSERÉLHETŐ mező

gazdasági gépekre. Telefon: 0756–
156684. (21514)

ELADÓ Yamaha R1es sportmo
tor. Fix ár: 3500 euró. Telefon: 0742–
620484.

ELADÓ U 650es traktor kitűnő ál
lapotban – 15 500 lej; Renault 35 LE – 
12 500 lej; Leyland 70 LE – 15 500 lej; 
Massey Ferguson 40 LE fronthidrauliká
val – 13 000 lej. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2001es évjáratú, kombi 
Volkswagen Golf IV, 1.4, Euro 4es 
motor, kevés illetékkel, karc és rozs
damentes, nagyon szép állapotban, 
eredeti festéssel és reális kilométer
ben. Extrák: ABS, szervo, elektromos 
tükrök, légzsákok, kipörgésgátló, klí
ma, központi zár. Irányár: 3300 euró. 
Vállalok bármilyen tesztet. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21537)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6os motorral, Euro 4es, na
gyon szép karc és rozsdamentes álla
potban, metalizált szürke színben, ere
deti kilométerben. Extrák: ABS, szer
vo, klíma, távirányítós központi zár, 
elektromos ablakok, bordkomputer, 
nyolc légzsák stb. Irányár: 3700 euró. 
Telefon: 0724–175640, 0729–257421. 
(21537)

vegyes
Eladó kottatartó megkímélt ál

lapotban. Érdeklődni: Székelyudvar
helyen a 0743–876 401es telefon
számon a délutáni órákban. 

Eladó 50 liter fehér házi bor (5 
lej/l). Érdeklődni a 0743–643 995 
ös telefonszámon a délutáni órák
ban lehet. 

Eladó étkezési és ültetni való 
krumpli. Érdeklődni a 0743–643 995
ös telefonszámon a délutáni órákban 
lehet. 

Todor József Egyéni Vállalkozás, a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 121es 
intézkedése keretében elnyert pályá
zaton mezőgazdasági gépek beszer
zésére árajánlatokat kér gépforgal
mazó cégektől. Bővebb információk 
igényelhetők a 0729–810975ös tele
fonszámon.

Todor Jozsef Intreprindere Indi
vi duală lansează cerere de oferte 
pentru achiziţie de utilaje agricole, 
prin măsura 121 FEADR. Instrucţiunile 
pentru ofertanţi se pot solicita prin 
numărul de telefon 0729–810975.

ELADÓ feketeribizliszörp Csíksze
redában. Telefon: 0720–545423.

ELADÓ 120 literes, új, 1,5 mmes 
rézlemezből készült pálinkafőző üst 
katlannal és hűtőedénnyel együtt. Te
lefon: 0742–620484. (21533)

ELADÓ: B/C osztályú, félszáraz co
los deszka nagy mennyiségben. Irány
ár: 360 lej/m3. Telefon: 0742–296567.

FELVÁSÁROLUNK havi rendsze
rességgel 300 m3, 20as átmérőtől fel
felé, 34 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 vécépapír és kéztörlőgyár
tó gépsor, teljes körű információkkal a 
gyártással és az eladással kapcsolat
ban. Ára: 2500 euró. Telefon: 0725–
370752.

VÁSÁROLNÉK konzultációs vagy 
kezelőágyat. Telefon: 0749–154177.

TISZTÍTÓSZERAKCIÓ A COMCO
LOR FESTÉKÜZLETEKBEN! Ariel 15 
kg – 104 lej; eredeti kartonos, oszt
rák Ariel – 10,4 kg – 87 lej; félliteres 
Pur mosogatószer – 2,90 lej; 1 liter 
Pur mosogatószer – 5,90 lej; 750 ml 
Domestos – 6,80 lej; 2 liter Coccolino 
öblítő – 11,50 lej; Pampers pelenka – 
0,90 lej/db; felnőtt pelenka – 2,30 lej/
db; 500 ml Clin szórófejes ablaktisztí
tó – 5,50 lej.

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

ELADÓ Csíkszeredában jó minő
ségű, nyers, ha so gatott bükk tűzifa 
házhoz szállítva 125–130 lej/m vagy 
500–520 lej/öl. A száraz megegyezés 
szerinti ár ban van. Érdeklődni lehet 
a 0757–249143as telefonszámon. 
(21496)

VÁSÁROLOK 80–100 kgos disz
nót továbbtartásra. Telefon: 0749–
638034.

ELADÓ Csíkszentmihályon nagy 
mennyiségű réti szénasarjú, 600 kg 
jó minőségű fehér ültetni való pityó
ka és 1000 kg nagypityóka. Telefon: 
0740–173187.

ELADÓ Roland GW7 workstation 
profi szintetizátor újszerű állapotban, 
jutányos áron, táskával együtt. Tele
fon: 0740–438336.

ELADÓ Viadrus 20 kWos fáska
zán. Érdeklődni lehet a 0748–815876
os telefonszámon.

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík

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

állás

Budapesti varrodába több 
mozzanatot varrni tudó VARRÓ
NŐKET KERESEK. Szállást helyben 
biztosítok díjmentesen. Fizetés tel
jesítmény szerint. Telefon: +36–
70–3911183, +36–1–2280629 és 
0745–485861.

A homoródfürdői Lobogó Panzióba 
takarítót, konyhai kisegítőt, sza kácsot, 
pincért alkalmazunk mun ka könyv vel. 
Jelentkezni lehet mindennap szemé
lyesen vagy a 0742–141066, 0266–
247545, a lobogopanzio@ gmail.com 
elérhetőségeken.

szolgáltatás
VÁLLALOK bármilyen ácsmunkát, 

tetők, faházak, hétvégi házak, régi 
faházak felújítását, valamint hinták, 
teraszok készítését. Telefon: 0743–
687850, 0741–587430. (21534)

Gyümölcsfák metszését VÁLLA
LOM Csíkszeredában és környékén. 
Telefon: 0758–343064. (21532)

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

Takarítást, gyermekfelvigyázást vagy 
idősgondozást VÁLLALOK a délelőtti 
órákban. Telefon: 0746–940322.

Ne dobja el hulladékanyagait, 
mert ha összegyűjti, a ZÖLD ÉS 
TSAI. vállalat JÓ ÁRON FELVÁ
SÁROLJA: pillepalack – 0,60 lej/
kg; karton – 0,20 lej/kg; papír 
– 0,16 lej/kg. Vállalatunk 100 kg 
hulladék anyagért autót küld. Tele
fon: 0744–507812, 0745–561521. 
(21507)

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL
LALJUK garanciával, helyszíni kiszál
lással, minden színben. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (21513)

Gyümölcsfák tavaszi metszését 
VÁLLALOM. Telefon: 0742–076535. 
(21478)

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések
Megállt a drága szív,
mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz,
mely dolgozni imádott.
Nélküled üres 
és szomorú a házunk,
nem hisszük el,
hogy téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket
ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel.
De abban reménykedünk,
hogy jó helyre mentél,
hisz te a jónál is jobbat 
érdemeltél.
Amíg csak élünk, 
mi nagyon szeretünk,
hiányzol nagyon, 
soha nem feledünk.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, 
dédmama, sógornő, 
rokon és jó szomszéd,

DEMETER ANNA
szül. Sipos

életének 81., házasságának 64. 
évében 2012. március 18-án sze-
rető szíve megszűnt dobogni. Drá-
ga halottunk földi maradványait 
március 23-án 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkrákosi te-
mető ravatalozójából a helyi teme-
tőbe. Nyugodjál békében! Jelen 
értesítést gyászjelentőnek is szán-
tuk. A gyászoló család.

Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
találj odafent örök boldogságot.
Hiába borult rád a temető csendje, 
Szívünkben élni fogsz mindörökre.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a szeretett gyermek, 
jó testvér, rokon és jó szomszéd,

BÁLINT VERONIKA

életének 44. évében 2012. március 
20-án szerető szíve megszűnt do-
bogni. Drága halottunk temetése 
2012. március 22-én délután 2 óra-
kor lesz a csíkszentimrei ravatalo-
zóból. Emlékét szívünkben örökre 
megőrizzük. Gyászoló szerettei – 
Csíkszentimre.

Nem haltam meg, 
mert noha otthont cseréltem
élek benned, 
ki látsz és sírsz ma értem.

(Michelangelo)

Szomorú szívvel és fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a nagyon sze-
retett drága jó édesanya, nagy-
mama, anyós,

özv. SZIKSZAY BÉLÁNÉ
Kovács Vera

nyug. tanítónő

83 éves korában 2012. március 
18-án elhunyt. Felejthetetlen halot-
tunktól végső búcsút március 22-
én 13 órakor veszünk a Szentlélek 
utcai temetőben. Áldja és nyugtas-
sa őt a föld és az Egek Ura! Sirat-
ják gyermekei, unokái és menyei. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk.

Csak akkor halsz meg,
ha elfelejtenek.

Kegyelettel emlé
kezünk 2003. március 
21re,

id. GÁL ADOLF

halálának 9. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. március 
21én, ma 18 órakor lesz a Szent 
Ágostontemplomban. Akik ismer
ték és tisztelték, áldozzanak egy 
percet emlékének. Szerettei – Csík
szereda. (21511)
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A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT 
ÉS RIKKANCSOT 

KERES 
SZÉKELY UD VAR

HELYRE.

Telefon: 
0733–553014.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
Győrfi András: 0744–391537, 
Jakab Zoltán: 0743–643995, 
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva: 
Székely Csilla – 0740–701932, 
Zetelaka: 

Szőcs Éva – 0740–423858, 
Székelykeresztúr: 
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825, 
András Ildikó – 0735–882976, 

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapkihor
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és 
220 lej
Apróhirdetés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hir-
detések: 1 lej/cm2 + ÁFA. 

Gyászjelentő és megemlékezés: 
INGYENES! 
Maximális terjedelem: 80 szó. 
Telefonszám: 0266–215270. 

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (le-
járati dátum a szelvényen). 
Egyszerre maximum 5 szelvény ve-
hető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk: 

535600, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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hirdetések

Vereséget szenvedett hazai kör-
nyezetben a HSC Csíkszereda 
a román jégkorongbajnokság 
döntőjének első mérkőzésén. 
A címvédő kihívója, a Brassói 
Corona Fenestela 68 aranygóllal 
nyert tegnap este a Vákár Lajos 
Műjégpályán, csapatuk minden 
gólját Richard Filip szerezte.

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Remek hangulatot varázsol-
tak a Vákár Lajos Műjég-
pályán a csíki szurkolók 

a román jégkorongbajnokság 
döntőjének első mérkőzésén, 
ám tegnap este ez sem volt elég 
a HSC Csíkszeredának ahhoz, 
hogy legyőzzék a Brassói Corona 
Fe nestela 68 csapatát. A találko-
zón sajnos látszott, hogy a csíkiak 
másfél hónapja nem játszottak 
tétmeccset, míg a barcaságiak a 
hosszú elődöntő-sorozat után 
sem tűntek fáradtnak.

A mérkőzés első ziccerét a tize-
dik másodpercben Novak hagyta 
ki, az első három percben még 
néhány helyzetet elpuskáztak a 
csíkiak, a brassóiak azonban az 
első valamirevaló helyzetüket a 4. 
percben értékesítették. Igaz, kel-
lett ehhez a bírók könnyelműsége 
is. A vezető találat után a barca-
ságiak ráálltak a „bunkerhokira”, 
a védelemre koncentráltak és el-
lentámadásokkal próbálkoztak 
veszélyt okozni az ellenfélnek. Az 
első kiállítást a csíkiak remekül 
használták ki, ám megint négy 
percig volt egyenlő az állás, egy 
távoli lövést Kozuch nagyon el-
nézett, és a brassóiak ismét meg-
szerezték a vezetést.

A második harmadban gyen-
gén muzsikáltak a csíkiak, hely-
zetekig is ritkábban jutottak el a 
kék-fehérek, szerencsére a vendé-
gek sem remekeltek. A második 
szünet előtt negyven másodperc-
cel egy emberelőnyt a barcaságiak 
is kihasználtak, így a harmadik 
harmadot kétgólos vezetéssel 
kezdték a vendégek.

A pihenő jót tett a csíkiaknak, 
a kék-fehérek valósággal nekiestek 
a brassóiaknak, és sikerült a szépí-
tés, ezt követően is folyamatosan 
nyomást gyakorolt ellenfelére. Az 
egyenlítő gól egy elég vitatható 
helyzet után született, Papp félpá-
lyától leadott lövésénél két csíki 
hokis is az ellenfél harmadában 
tartózkodott, de a lest a játékveze-
tők „benézték”.

A jégfelújítás után négy-négy 
mezőnyjátékos folytatta a küz-
delmet a ráadásban, mely alatt 
sajnos a csíkiak kevés szóhoz 
jutottak. Egyéni hibából em-

berhátrányba került a címvédő, 
a vendégek pedig kihasználták a 
helyzetet és eldöntötték a találko-
zó kimenetelét.

Öröm és üröm
– A védekezésre összpontosí-

tottunk majdnem a teljes játék-
időben, a fiúk betartottak minden 
taktikai utasítást, megérdemelten 
vezettünk és nyertük meg a mér-
kőzést. Megpróbálunk pénteken 
hazai pályán is nyerni – nyilatkoz-
ta a mérkőzés után Antal Előd, a 
brassóiak másodedzője.

– Annak ellenére, hogy a mér-
kőzést mi irányítottuk, vesztesen 
hagytuk el a jeget, és a pályaelő-
nyünket elvesztettük. Az első és 
a harmadik harmadban jól, a má-
sodik játékrészben gyengébben 
teljesítettünk, a hosszabbításban 
pedig emberhátrányban kaptuk 
a gólt. Nyerni megyünk Brassóba 
– mondta lapunknak a találkozó 
után Nagy Béla, a HSC Csíksze-
reda másodedzője.

Eredmények
Döntő, 1. mérkőzés: HSC 

Csík szereda – Brassói Corona 
Fenestela 68 3–4 (1–2, 0–1, 2–0, 
0–1) /Hurtaj (11.), Novak (43.), 
Papp (53.), illetve Filip (4., 15., 
40., 63.)/. Az egyik fél negyedik 
sikeréig tartó párharc állása: 1–0 
a Brassó javára. A második talál-
kozót pénteken 17 órától Brassó-
ban rendezik.

Kisdöntő, 1. mérkőzés: Steaua 
– Galaci Dunărea 10–1. Az egyik 
fél harmadik sikeréig tartó pár-
harc állása: 1–0 a Steaua javára. 
A második meccset pénteken 
Galacon játsszák.

Sport

A Hargita megyei csapat jól szerepelt az országos döntőn

> Fölényes siker. Egy tucat gólt 
lőttek a Sapa Fehérvár AV19 hokisai a 
magyar bajnoki döntő második mérkő-
zésén, a Miskolci Jegesmedvék csupán a 
becsületgólig jutottak. Az OB1 döntő-
jének második találkozóján a fehérvári 
hokisok közül tizennyolcan szereztek 
pontot, Palkovics Krisztián (1+3) és La-
dányi Balázs (0+4) 4-4 ponttal zárt. A 
hétfői, székesfehérvári mérkőzésre Kevin 
Primeau, a Sapa Fehérvár AV19 vezető-
edzője átszervezte csapatát: a kapuban 
Adam Munro kezdett, a légiósok közül 
pedig Derek Ryan, Justin DaCosta, Eric 
Johansson és Juraj Durco is jégre lépett. 

A Miskolci Jegesmedvék szakvezetője, 
Greg Lindqvist is változtatott a szerep-
osztáson, igaz, részben kényszerűségből: 
Fodor Szabolcs, Sijka Dusan és Martin 
Saluga után ugyanis Joshua Bonarra sem 
számíthatott, a kanadai csatár ugyanis 
megbetegedett. A kapuban a Jegesmed-
véknél is váltás történt, Budai Krisztián 
helyett Gyenes Dávid kezdett. Ered-
mény: Sapa Fehérvár AV19 – Miskol-
ci Jegesmedvék 12–1 (3–0, 3–1, 6–0)  
/Sofron (1.), Láda B. (3., 60.), Vas M. (5., 
24.), Tóth (31.), Ryan (37.), Palkovics 
(51.), Johansson (51., 58.), Magosi 
(53.), Hajós (57.), illetve Jarabek (36.)/. 

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó 
párharc állása: 2–0 a Fehérvár javára. A 
harmadik találkozót ma 19 órától Mis-
kolcon játsszák.

> Hetényi ott lesz a vébén. Az előző 
világbajnokságra nevezett két magyar 
kapus külföldön játszik ebben a sze-
zonban, és az idegenlégiósok esetében 
mindig izgalomra ad okot, mikor tud-
nak csatlakozni a válogatotthoz. Szu-
per Levente érkezése csapata, a kazah 
Arisztan Termitau elődöntőbe jutásá-
val bizonytalanná vált. Hetényi Zoltán 
mindeközben a finn negyeddöntőre vár 

a Jokerittel. Az SM-liga hatodik helyén 
végzett csapat a HIFK-kel holnap kezdi 
meg a négy győzelemig tartó párharcát. 
A sorsolást nézve az elődöntőbe kerülés 
már ütheti a válogatott programját. Eb-
ben a helyzetben rendkívül megnyugta-
tó fejleményről számolt be Imre Lajos, 
a magyar jégkorong-válogatott csapat-
vezetője: megállapodás született arról, 
hogy a Jokerit szereplésétől függetlenül 
április 10-től a magyar válogatott ren-
delkezésére áll Hetényi Zoltán. A ma-
gyar válogatott április 2-án nagyjából 
26 fős kerettel kezdi meg a világbajnok-
ságra a felkészülést.hí
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Az előző évekhez hasonlóan, 
a hargitai versenyzők idén 
is sikeresen szerepeltek a 

Veterán Atléták Országos Terem-
bajnokságán, melyet a fővárosban 
tartottak az elmúlt hétvégén. A 
Lia Manoliu fedett pályás atlétikai 
teremben 28. alkalommal megtar-
tott veterán országos bajnokságon 
összesen 180 sportoló (150 férfi és 
30 nő) vett részt.A Csíkszeredai 
Gentiana SE-n kívül – melynek 
eredményeit tegnapi lapszámunk-
ban közöltük – Hargita megyét a 
Csíki Futókör és a ProTekerőpatak 
SE képviselte. Utóbbi két egyesü-
let versenyzői tíz érmet szereztek. 
Keresztes Gyula a 70–74 évesek 
korosztályában a 400 méteres sík-
futás döntőjében országos rekor-
dot állított fel. A marosvásárhelyi 

Barabási Rozália is csíki színekben 
állt rajthoz.

Eredmények
Molnár János (60–64 évesek 

– ProTekerőpatak): 800 m síkfu-
tás: 1. hely; 60 m gátfutás: 2. hely; 
400 m síkfutás: 2. hely.

Keresztes Gyula (70–74 éve-
sek – Csíki Futókör): 400 m sík-
futás: 1. hely; távolugrás: 1. hely.

Barabási Rozália (35–39 éve-
sek – Csíki Futókör): 60 m síkfu-
tás: 2. hely; távolugrás: 2. hely.

Spănache Ilie (50–54 évesek 
– Csíki Futókör): távolugrás: 2. 
hely; 400 m síkfutás: 4. hely; 800 
m síkfutás: 4. hely.

Sándor István (75–79 évesek 
– Csíki Futókör): 3000 m gyalog-
lás: 1. hely; 60 m síkfutás: 2. hely.

ElvEsztEttE pályAElőnyét A HsC CsíkszEREdA

Filip győzelemre vezette Brassót
vEtERán Atléták ORszágOs tEREMBAjnOkságA

Keresztes Gyula 
országos rekorder

Végig támadták a csíkiak a meccset, de ez sem volt elég a győzelemhez fotók: balÁzS ÁRpÁd

Richard Filip négyszer volt eredményes a tegnap esti mérkőzésen



ma

Szerda
Az év 81. napja, a hátralévő napok száma 

285. Napnyugta ma 19.20-kor, napkelte hol-
nap 6.29-kor. 

Isten éltesse 
Benedek nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Benedek jelentése áldott. 

Március 21-én történt 
1521. Magellán felfedezte a Fülöp-szi-

geteket. 

Március 21-én született 
1685. Johann Sebastian Bach német zene-

szerző 
1887. Kassák Lajos Kossuth-díjas költő, 

író, esszéista, festő 

Március 21-én halt meg 
1953. Borbély Mihály, az első ismert ma-

gyar mesemondó 
1968. Murányi-Kovács Endre író, költő, 

művészeti író, műfordító 

19. Alter-native

A Hargita Megyei Kulturális Központ 
(HMKK) csíkszeredai Pinceklubjában ma 18 
órától a 19. Alter-native Nemzetközi Rövidfilm 
Fesztivál díjnyertes alkotásait vetítik. A filme-
ket Székedi Ferenc újságíró méltatja, bemutatja 
Kósa András László szervező. Az est házigazdája 
Ferencz Angéla, a HMKK igazgatója. Az esten 
az alábbi filmeket vetítik: Svetlana Filippova: 
Là où meurent les chiens (Ahol meghalnak a ku-
tyák) – az Erdély TV díja; Zomborácz Virág: 
Valami kék – a Radio Romania Cultural díja; 
Oded Graziani: The Trip (Kirándulás) – Simó 
Sándor-emlékdíj a legjobb diákfilmnek; Luiza 
Pârvu: Schiţa 7 (7-es vázlat) – a román Kultu-
rális és Örökségvédelmi Minisztérium díja; Fel-
méri Cecília: Mátyás, Mátyás – Marosvásárhely 
város díja; Kote Camacho: La gran carrera (A 
nagy verseny) – az Alter-native 19 fődíja. A be-
lépés ingyenes. 

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

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

Napról napra
szabadidő

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Kamaraest
A Székelyföldi Filharmónia szervezé-

sében ma délután öt órától kamaraestre 
kerül sor a székelyudvarhelyi városháza 
Szent István Termében. Műsoron: J. M. 
Leclair: G-dúr szonáta két hegedűre, op. 
3; J. S. Bach: Adagio a g-moll szólószoná-
tából, BWV 1001; W. A. Mozart: C-dúr 
Concertone két hegedűre és zongorára, K. 
190; D. Shostakovich: Öt darab két hege-
dűre és zongorára; P. Sarasate: Navarra, két 
hegedűre és zongorára, op. 33.

Színház
Holnap este hét órától Görgey Gábor 

Örömállam című komédiáját tekintheti 
meg az udvarhelyi közönség. A Vadas Lász-
ló vendégrendező által színpadra állított 
művet jövő kedden, szerdán és csütörtökön 
is megtekinthetik a nézők. 

Vasárnap délelőtt tíz órától Oroszhe-
gyen vendégszerepel a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház színművésze, 
Kulcsár-Székely Attila, Mustármag című, 
Wass Albert írásaiból összeállított egyéni 
műsorával. Az előadásnak a helyi római ka-
tolikus templom ad otthon.

Könyvbemutató
Az Udvarhelyszéki Népművészek Egye-

sülete szervezésében szombat délután öt 
órától a székelyudvarhelyi művelődési ház 
oszlopos termében bemutatják Harango-
zó Imre tanár, néprajzkutató Asszonyaink 
párnára, ingre mentik a szűkülő hazát című 
kötetét.

Díszőrségváltás
Péntek délután délután hat és hét óra 

között Székely Vörös Darabont Díszőr-
ségváltás lesz a székelyudvarhelyi Szé-
kely Támadt-várban. A díszőrségváltás-
sal ötszáz éves szokást keltenek életre a 
székelyudvarhelyi fiatalok.

Konferencia
Szombaton Székelyudvarhelyen tartják 

a romániai otthonoktatók konferenciáját, 
ahol többek közt szó esik az otthon való 
oktatás szerepéről és az eddig elért sikerek-
ről. Az eseménynek a zeneiskola nagyter-
me, a régi stúdió mozi szolgál helyszínül.

2012. március 21., szerda | 15. oldal

Balázs Éva 
életútja

A székelyudvarhelyi születésű szín-
művész, Balázs Éva életútjáról szóló 
kötetet holnap délután öt órától 

mutatják be az udvarhelyi művelődési ház 
koncerttermében. A kolozsvári Korunk fo-
lyóirat társintézménye, a Komp-Press Kiadó 
gondozásában megjelent kötetet Máthé Éva 
újságíró írta. A rendezvényen részt vesznek: 
Balázs Éva, Komoróczy György újságíró, 
nyelvész és Balázs Imre József, a Korunk fő-
szerkesztője.

HIRDETÉSEK

A XX-on is nevetni fox címmel húsz év politikai 
kabaréinak legjavát, régi és új jeleneteket, dalo-
kat mutat be a Gruppen-Hecc kabarétársulat 

fennállásának húszéves évfordulója alkalmából. Elő-
adásukat jövő hétfőn este hét órától tekinthetik meg 
az érdeklődők a székelyudvarhelyi művelődési házban. 
Írták: Nagy István, Molnár Tibor és az élet. Fellép-
nek: Nagy István, Szélyes Ferenc, Kárp György, Henn 
János, Ördög Miklós Levente, Biluska Annamária, 
Somodi Hajnal és Fodor Piroska. Zenél az Autostop 
MS zenekar. Hang- és fénytechnika, vizuális effektek: 
Göllner Károly, producer: Hompot Szilárd.

Politikai kabaré 
Udvarhelyen

HIRDETÉSEK

para

– Nos, fiatalúr, Nagy Sándor ennyi idős korában már meghódította a világot.
– Igen, csakhogy neki Arisztotelész volt a tanára...

 www.parapista.com
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szabadidő
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skandi pályázati szelvény 2012. március 21.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. április 4-ig kell beküldeni.

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

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz. Tel.: 0266–215270

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés AjÁndék
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HirdeTéS

szabadidő

Százéves lett a világ legkisebb 
testépítő-világbajnoka

Százéves lett az 1952-es évi Mr. Universe, 
azaz testépítő-világbajnok, az indiai 
Manoha Aich. A címet többek kö-

zött Arnold Schwarzenegger is elnyerte 
– hatszor –, és bár ő sem túl magas, Aich 
feltehetően a legapróbb a világelső izom-
emberek között: mindössze 148 centi 
magas, ezért Zsebherkulesnek becézik. A 
„mini Svarci” 60 éve lett Mr. Universe, 
századik születésnapját gyerekei, unokái 
és dédunokái ünnepelték. Aich hétfőn 
lett évszázados, élete hosszúságának tit-
kát a tudatos feszültségmentességnek tu-
lajdonítja, a bajokat mindig megpróbálta 
derűsen fogadni, és igyekezett boldog ma-
radni. Beteljesületlen vágyai között emlí-
ti, hogy sohasem volt módja találkozni hí-

res izomkollégájával, Schwarzeneggerrel. 
A lelkierő mellett étrendjének is lehet 
szerepe évei szaporításában és egészsége 
megőrzésében, mivel zöldség, gyümölcs, 
hal, lencse, rizs és tej kerül leggyakrabban 
asztalára. Nem dohányzik, szeszes italt 
soha nem ivott – adta hírül a The Daily 
Telegraph című brit lap.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire derült, napos időre számíthatunk, 
csapadék nem valószínű. Melegfronttal együtt 
járó tünetek jelentkezhetnek, fejfájás, vérnyo-
más-ingadozás. 

Végre megérkezett a várva várt ta-
vasz. A felmelegedő időnek köszönhe-
tően az ember fiának jobb lett a kedve, 
többet nevet, jobban érzi magát, és ter-
mészetesen többet is flörtöl. 

Az elkövetkező hetekben egyre meg-
szokottabb lesz a Küküllő partján kéz a 
kézben andalgó párok látványa, és azt 
is megszokjuk majd, hogy egyre több 
szájból szájba lélegeztető párocskába 
botlunk esténként a parkokban. 

Az ember fia-lánya nem tehet róla, 
hisz tavasz van, a természet diktál. Ez 
van. Mint azt a tudósok állítják, az ál-
latok esetében is az évszakok befolyásol-
ják az utódok világra hozatalát, hisz a 
születéseket elsősorban az év azon idő-
szakára kell időzíteni, amikor a leg job-

bak a túlélési esélyek, és hát melyik ez az 
időszak? Természetesen a nyár.

Továbbolvasva a tudósok kutatási 
eredményeit, kissé ellentmondásba keve-
redek, hiszen azt mondják, a huszadik 
század közepére az emberek számára 
ez a ritmus megszűnt. A központi fűtés 
terjedésével a környezeti tényezők már 
nem nyomnak annyit a latban, koráb-
ban ugyanis sokkal nagyobb jelentősége 
volt az időjárásnak, mint ma, így nap-
jainkban a legtöbb gyermek a téli hóna-
pokban fogan. Mert ugyebár hamar este 
lesz, s ha már mindenki megunta a rö-
mit és a sakkot, akkor össze lehet bújni. 

Akkor miért is van a tavaszi beindu-
lás, ha már télen sem csináltunk egye-
bet? Ez valami megszokás lehet.

A szokás hatalma
       villanás n Berkeczi Zsolt

A fotót Bányász Anna, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának másodéves diákja készítette.
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A rejtvényben Arany László 
A délibábok hőse című elbeszélő 

költeményéből idézünk: 
„Aranyat tojó tyúk a jövő, 

de dőre ...” 
(A befejező rész a rejtvény 

fősoraiban olvasható!)


