
Hargita megyébe látogatott borbély lászló miniszter

A nagy beruházásokra 
összpontosítanak

Megyei és helyi önkormányzati képviselőkkel találkozott tegnap Borbély László környezetvédelmi 
miniszter, aki Hargita megyébe látogatva újabb, ivóvízhálózatok és csatornarendszerek kiépítésére, 

bővítésére irányuló finanszírozási szerződéseket írt alá. > 4. oldal

Borbély László környezetvédelmi miniszter. Növelné a nagyobb beruházások számát fotó: balázs árpád

Kire hallgat a piac?...

A tojás amúgy nem csupán Ro-
mániában drágult meg, hanem az 
Európai Unió számos országában, 
többek között Magyarországon is, 
s ott is azt állítják, hogy túl-
zott mértékben. Ott nem is 
nagyon számítanak arra, 
hogy az elkövetkező időszakokban 
ismét alászállna annak ára. 
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    Hecser zoltán

gyilkos-tó

Romlott 
a víz minősége

Számadatokkal dokumentált 
be számolóban ismertette He-

gyi Bar na, a Békás-szoros–Nagy-
Hagy más Nemzeti Park vezetője 
az intézmény múlt évi te-
vékenységét. Egy környe-
zeti hatástanulmány szerint 
jelentősen romlott a Gyilkos-tó 
vízminősége.

Fizetett a biztosító

Lapáttal a 
sportcsarnokért
Fizetett a biztosító, kezdődhet 

a csíkmindszenti sportcsarnok 
újjáépítése. A csíkszentléleki polgár-
mesteri hivatal közmunkát 
hirdetett, szombaton reggel 
nyolc órától lapáttal, vederrel 
várják azokat, akik segédkezet nyúj-
tanának a romeltakarításban.

Fűtés és meleg víz nélkül

Adósokat zárt ki 
a Goscom

Folytatja az ősszel megkezdett 
adósság-behajtási ak-

cióját a csík szeredai köz-
üzem: a hét elején négy 
lépcsőházban zárták el a fűtést 
és a melegvizes-csapokat. 

varó nélkül

Rangadóra 
készül az SZKC

Újabb nagy mérkőzés előtt áll 
a Székelyudvarhelyi KC férfi-

kézilabdacsapata. Pénteken a baj-
noki címvédő Konstancai 
HCM otthonában lépnek 
pályára az udvarhelyi fiúk. 
Varó Lajost megműtötték, hat hó-
nap pihenő következik számára.

ideiglenes engedély

Húsvétra 
készülnek

Már fogadja a húsvéti bárány 
vágására ideiglenes működési 

engedélyt kérő vágópont-üzemelte-
tők jelentkezését a Hargita megyei 
állategészségügy. Tegnapig csupán 
Felsősófalváról kértek mű-
ködési engedélyt, ám április 
1–13. között várhatóan idén 
is 4-5 vágóponton zajlik majd a hús-
véti asztalra szánt bárányok vágása.

Europa Nostra-díjjal tüntették ki 
Kovács Piroskát 72 6Járhatóvá teszik 

a kerékpárutakat
„A szépirodalom ajtaját 
is megdöngetem”

hirdetés

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3754î
1 amerikai dollár USD 3,3001î
100 magyar forint HUF 1,5039î
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Takarítják Csíkszereda utcáit, és 
a tél folyamán megrongálódott 
járda- és kerékpárútszakaszo-
kat is hidegaszfalttal javítja Csík-
szereda Polgármesteri Hivatala. 
Az év folyamán pedig tovább épül 
a taplocai biciklisáv.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A tavasz beköszöntével pár-
huzamosan jelennek meg a 
város utcáin a kerékpárral, 

robogóval közlekedők, egyre töb-
ben veszik a bátorságot, és indulnak 
el gyalog otthonról, hogy ügyes-ba-
jos dolgaikat elintézzék.

Csíkszereda Polgármesteri 
Hi vatala a napokban kezdte el 
a járdák és kijelölt kerékpárutak 
állapotának áttekintését. Jelen-
leg még vannak olyan bicikli-
útszakaszok, ahol hótorlaszok 

akadályozzák a kerékpárosok köz-
lekedését.

– A városháza alkalmazottjai 
folyamatosan felmérik, melyek azok 
a területek, ahol a járdák és kerék-
párosoknak kialakított útszakaszok 
javítást igényelnek, ezeket egyelőre 
hidegaszfalttal korrigáljuk, illetve a 
hóbuckák eltakarítását is kértük az 
Ave Huron vezetőségétől. Komo-
lyabb beruházásokat akkor végzünk, 
amikor elindulnak az aszfaltkeverő 
állomások, addig is a város területén 
mindenhol járhatóvá tesszük a gya-
logos, biciklis és gépjárműforgalom 
útszakaszait – nyilatkozta a Hargita 
Népének Szőke Domokos alpolgár-
mester. 

A Zöld SzékelyFöld Egyesület 
elnöke szerint szervezetük idén is kö-
veti a kerékpáros forgalom igényeit, 
két nagyobb beruházást terveznek: 
kerékpárlekötő helyeket alakítanak 

ki a város különböző területein, en-
nek finanszírozása a Zöldszékely 
Alap program keretében történik. A 
Közösségi Zöld Szelvény adománya-
iból pedig egy kerékpárosok számára 
fenntartott pihenőhely berendezését 
tervezik a Kossuth Lajos utcában.

– A város vezetőségével egyez-
tetünk, és ennek alapján döntjük el, 
hogy a városban hol jelennek majd 
meg a kerékpárlekötők. 40 darab 
szerkezetet rendeltünk meg, célunk, 
hogy a biciklik biztonságosan le-
zárhatók legyenek. Egyelőre a jövő 
hét folyamán érkezik meg az első 
prototípus amelyre két hét tesztelés 
után bólintunk rá – mondta Csonta 
László, a Zöld SzékelyFöld Egyesü-
let elnöke.

Szőke Domokos alpolgármester 
lapunknak arról is beszámolt, hogy 
idén tovább folytatódik a Taploca 
felé vezető kerékpárút kiépítése. 

Hóbucka a kerékpársávon. Járt út fotó: balázs árpád

A Vaslui megyei Bârlad, Republicii utca 237. szám (C1-es tömbház, 
B lépcsőház, S lakrész) alatti székhelyű David Adrianna Egyéni Fizetés-
képtelenségi Iroda a csíkrákosi Mont-Fort Kft. jogi felszámolói minősé-
gében nyílt kikiáltásos árverést szervez a következő ingó javak eladására 

50%-os kedvezménnyel a felértékelést árakhoz képest:
– különböző ingó javak – kikiáltási ár: 119 850 lej + áfa;
– árukészlet – kikiáltási ár: 10 750 lej + áfa.
Az árverésre 2012. március 23-án 12 órakor kerül sor a jogi felszá-

moló székhelyén, Bârlad municípium, Republicii utca 237. szám, C1-es 
tömbház, B lépcsőház, S lakrész. Az el nem adott ingó javakra vonatkozó-
an újólagos árverést szerveznek a pénteki napokon 12 órakor ugyanazon 
feltételek közepette. A javak névjegyzékét, valamint azok kikiáltási árait 
tartalmazza a feladatfüzet. 

Az árverésen részt vehetnek azok a jogi és/vagy magánszemélyek, 
akik befizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát, a rész-
vételi díjat és megvásárolják a tenderfüzetet legalább 1 nappal az árverés 
időpontja előtt. Bővebb felvilágosítás a 0744–789713-as telefonon és 
e-mailen: av_adrianadavid@yahoo.com.

A javak névjegyzéke
– gőzölő – kikiáltási ár: 17 750 lej + áfa;
– gatter – kikiáltási ár: 12 400 lej + áfa;
– szalagfűrész – kikiáltási ár: 39 300 lej + áfa;
– szegélyező körfűrész – kikiáltási ár: 1150 lej + áfa;
– villamoskapcsoló-tábla – kikiáltási ár: 350 lej + áfa;
– lyukasztó-kapszáló készülék – kikiáltási ár: 1100 lej + áfa.

Vízlágyító állomás:
– gőzfejlesztő berendezés – kikiáltási ár: 5800 lej + áfa;
– homlokrakodó – kikiáltási ár: 9150 lej + áfa;
– Dacia személygépkocsi – kikiáltási ár: 2050 lej + áfa;
– rönkrakodó – kikiáltási ár: 2600 lej + áfa;
– gázolajtartály – kikiáltási ár: 11 650 lej + áfa;
–csapvágógép – kikiáltási ár: 1150 lej + áfa;
– csapvágógép – kikiáltási ár: 1150 lej + áfa;
– Kogel típusú félutánfutó – kikiáltási ár: 7450 lej + áfa;
– Kogel típusú félutánfutó – kikiáltási ár: 6800 lej + áfa;
– 4m3 cseresznyedeszka – kikiáltási ár: 1450 lej + áfa;
– 5 m3 fenyő fűrészáru – kikiáltási ár: 2700 lej + áfa;
– 2 m3 tölgydeszka – kikiáltási ár: 1300 lej + áfa;
– 2,5 m3 juharfadeszka – kikiáltási ár: 1350 lej + áfa;
– 9,7 m3 fenyőgerenda – kikiáltási ár: 2450 lej + áfa;
– 50 m3 tűzifa – kikiáltási ár: 1500 lej + áfa.

ÖSSZESEN: 130 600 lej.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályáztató intézmény:  
Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete
A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott 
Agrárfejlesztési Stratégiája 1. fejlesztési tengelyének értelmében a hivatalo-
san bejegyzett, tulajdonosi társulások és vadászegyesületek tevékenységének 
támogatása és fejlesztése, amelyek székhelye azon településen található, 
melyek önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egye-
sületének vagy megyei érdekeltségűek.
A pályázók köre:  
Hargita megyei tulajdonosi társulások és vadászegyesületek.
Pályázatok célterületei:

– villanypásztor megvásárlásának támogatása vadkárok elhárítása érde-
kében
Előirányzott keretösszeg: 45 000 lej

A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének a 49%-a. 
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. április 15., 15 óra.

További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhe-
tő a közhasznú egyesület székhelyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 
Hargita Megye Tanácsának 244/B irodájában, telefon: 0740–169850, e-mail 
cím: avramcamelia@hargitamegye.ro, illetve a http://hargitamegye.ro/
vadaszegyesuletek weboldalon.
A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt borítékban Hargita Megye 
Tanácsának 244/B irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám). 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

A MEZŐGAZDASÁGI KIFIZETÉSI ÉS INTERVENCIÓS ÜGYNÖKSÉG 
VERSENYVIZSGÁT HIRDET 1 KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE, 

MEGHATÁROZOTT IDŐRE
 A HARGITA MEGYEI KÖZPONTHOZ

✓ JOGTANÁCSOS, I. osztály, első szakmai fokozat, (Consilier 
juridic principal)

– felsőfokú végzettség záróvizsgával –jogi szak;
– 5 éves szakmai régiség.

Az írásbeli vizsgára 2012. április 2-án 10 órától, a szóbeli vizsgára pe-
dig 2012. április 4-én 14 órától kerül sor a MEZŐGAZDASÁGI KIFI-
ZETÉSI ÉS INTERVENCIÓS ÜGYNÖKSÉG HARGITA MEGYEI 
KÖZPONTJÁNÁL, Csíkszereda, Haladás utca 16. szám alatt.

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bő-
vebb felvilágosítást az intezmény székhelyén kaphatnak az érdeklődők.

A dossziékat legkésőbb 2012. március 29-én 14 óráig lehet benyúj-
tani az intézmény székhelyén.

FOLYAMATOSAK AZ úTKARBANTARTÓ MuNKÁLATOK

Járhatóvá teszik a kerékpárutakat

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSíTÓ STATISZTIKÁjA SZERINT

A legtöbb családorvosnál nem kell fizetni

Hirdetések

Miután az elmúlt hetekben több 
Hargita megyei családorvos is je-
lezte, hogy nagy valószínűséggel 
csak pénzért fogja tudni megvizs-
gálni a március második felében 
hozzá forduló betegeket, mert ad-
digra kimerül az a keret, amelyen 
belül elszámolja szolgáltatásaikat 
a biztosító, a pénztár kimutatást 
készített a helyzetről. Kiderült: a 
családorvosok túlnyomó többsé-
génél nem kell fizetniük a bete-
geknek.

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

Három hónapra számítva 
napi átlag 20 beteg vizs-
gálatát fizeti ki az egész-

ségbiztosítási pénztár a családorvo-
soknak, és ugyanennyinek írhatnak 
fel ingyenes és ártámogatott gyógy-
szert is. Ha ezt a keretet túllépik, a 
szerződésük értelmében büntetésre 
számíthatnak, és a felírt orvosságok 
árát is visszafizettetheti a biztosító az 

orvosokkal. Az elmúlt hetekben már 
írtunk arról, hogy a családorvosok 
egy része kifogásolta ezt a rendszert, 
arra hivatkozva, hogy a napi átlag 20 
beteget képtelenség tartani, amikor 
naponta negyven körüli a beteglét-
szám a rendelőben, és a számukra 
kilátásba helyezett büntetésekre hi-
vatkozva azt mondták, márciusban, 
ha a keretük kimerül, már csak pén-
zért tudják megvizsgálni a hozzájuk 
forduló betegeket.

Duda Tihamér, a megyei egész-
ségbiztosító pénztár igazgatója által 
készített összesítésből kiderül, hogy 
a megyében dolgozó családorvosok 
túlnyomó többségénél van lehe-
tőség márciusban is a vizsgálatok 
ingyenes elvégzésére. A 151 csa-
ládorvosból mindössze kettőnél áll 
fenn jelentősebb gond, ők ebben a 
hónapban kevesebb mint 10 napig 
vizsgálhatták ingyen a betegeket, 
míg másik négy orvosnak 10 és 15 
között van az elszámolható munka-
napjainak száma. Általános jelen-

ségről viszont Duda szerint koránt-
sem beszélhetünk, hiszen a 151 csa-
ládorvos közül 129-nek van lehető-
sége egész márciusban térítésmen-
tesen vizsgálni, a többiek viszont, a 
megszabott betegszám-korlátozás 
miatt, néhány napot valóban nem 
számolhatnak el a biztosító felé. 
A pénztár igazgatója viszont azt is 
hozzátette, hogy ezeken a napokon 
is kötelességük a családorvosoknak 
biztosítani az orvosi ellátást.

– Azok a biztosítottak, akik eze-
ken a napokon az illető orvosokhoz 
fordulnak, valóban elképzelhető, 
hogy ki kell fizessék a konzultáció 
árát, ha azt az orvos kéri – mondta 
Duda Tihamér.

Hozzátette: ez törvényes eljárás 
az orvos részéről, de mivel minden 
orvos minden hónapban megkap-
ja az úgynevezett per capita pénzt 
minden egyes hozzá feliratkozott 
beteg után még akkor is, ha az akár 
egész évben nem is tér be a rendelő-
be, szerinte a fizettetés nem etikus.



Fizetett a biztosító, kezdődhet 
a csíkmindszenti sportcsarnok 
újjáépítése. A kapott összeg 
messze nem fedezi a helyreál-
lítási költségeket, erős közös-
ségi összefogásra lesz szükség 
ahhoz, hogy újra beindulhasson 
az élet a létesítményben. Első 
lépésként a csíkszentléleki pol-
gármesteri hivatal közmunkát 
hirdetett, március 24-én szom-
baton reggel nyolc órától lapát-
tal, vederrel várják azokat, akik 
segédkezet nyújtanának a rom-
eltakarításban.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Acsíkmindszenti multi funk
cionális sportcsarno kot 
biztosító Omniasig tár

saság kárbecslő szakembereinek 
hely színelési jelentését követően 1,1 
millió lejes kártalanítási ajánlatot 

fogalmazott meg. A helyi önkor
mányzati testület alapos megfonto
lást követően úgy döntött, elfogadja 
a felkínált összeget. Felmerült, hogy 
talán érdemes lenne perre vinni az 
ügyet nagyobb összegű kártérí
tésért, ám a várható fejleményeket 
mérlegelve a helyi tanács elállt ettől 
a szándéktól. Főként, a „kétszer ad, 
aki gyorsan ad” elve áll a döntés hát
terében, hiszen egy beláthatatlan 
ideig tartó, kétséges kimenetelű jogi 
procedúra nem hiányzik az önkor
mányzatnak. Az esetleg több évig 
húzódó pereskedés, amellett, hogy 
rengeteg energiát igényelne, ellehe
tetlenítené az újjáépítést, az alapot 
pedig minél hamarabb új tető alatt 
kellene tudni, a téli fagyok kárt te
hetnek benne.

Az alap statikai felmérését vég
ző szakember első becslései szerint a 
betonszerkezetben nem tettek visz
szafordíthatatlan kárt sem a lángok, 

sem pedig a télutó fagyos napjai. 
Természetesen, a végleges statikai 
verdiktumig még jó néhány alapos 
mintavétellel, laboratóriumi vizsgá
lattal járó elemzés van hátra. 

A felkínált összeg messze nem 
elég a csarnok újjáépítésére, éppen 
ezért minél szélesebb körű közös
ségi támogatásra van szükség. Az 
első becslések alapján – beleszá
molva az eddig kapott vagy felkí
nált nagyobb adományokat – még 
mindig szükség lenne nagyjából 
750 ezer lejre. Az építkezési ter
vek aktualizálására, a kivitelezésre 
kiírt közbeszerzési eljárásra a le
hető leghamarabb sort kerítenek, 
ideális forgatókönyv esetén idén 
júliusban már meg is kezdődhetne 
a tulajdonképpeni építkezés. Szük
ség van a teljes, közel 150 köbmé
ter faanyagot, nyolc kilométernyi 
csavart, húsz tonnányi, a geren
daszerkezetet összefogó vasazatot 

tartalmazó tetőszerkezet mellett 
a teljes elektromos hálózat, a köz
pontifűtésrendszer nagyjának új
jávarázsolására.

– Többen jelezték különböző 
körökből, hogy segédkezet nyúj
tanának az újjáépítésben: önkor
mányzatok, cégek, civilszervezetek, 
magánemberek. Az elképzelések 
szerint minden segítő szándékú 
embernek lehetőséget teremtünk, 
hogy hozzájárulhasson a csarnok 
újjászületéséhez, hiszen minden lej 
számít. Megteremtettük a támo
gatások fogadásának jogi hátterét, 
folyószámlákat nyitottunk külön
böző pénzintézményeknél, ezek el
érhetők a község honlapján (www.
szentlelek.eu), de a polgármesteri 
hivatalnál személyesen is átadhatják 
adományaikat az érintettek – fogal
mazott Pál Péter polgármester.

Az elöljáró elmondta, hogy 
emellett szándékunkban áll színpa
dot építeni a létesítmény mögötti 
nyitott téren, ahol felléphetnek 

jótékonysági szándékkal az újjáépí
tést támogató előadóművészek, hi
szen azokból a körökből is többen 
jelezték már segítő szándékukat. 

Az újjáépítés első lépése a rom
eltakarítás, jelenleg az egykori 
sportterem padlózatát térdig érő 
cseréptörmelék, a tűzben elgörbült 
vasszerkezetek borítják. Utóbbiak 
sajnos kilágyultak a tűzben, ezért 
már nem használhatók az újjáépí
tésben, így a gerendákat összefo
gó fémelemek kivétel nélkül az 
ócskavastelepen végzik.

– Nagyjából kétszáz ember rész
vételére számítunk, jó lenne, ha a 
segítő szándékú emberek munka
védelmi kesztyűkkel, esetleg szer
számokkal, lapáttal, csákánnyal, 
vedrekkel, talicskákkal, láncfűrész
szel felszerelten érkeznének – nyi
latkozta Pál Péter polgármester.

Hozzátette: a jelenlevőknek 
majd egy szerény munkásebéddel 
is szándékoznak megköszönni a 
segítséget.
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A múlt pénteki sajtótájékoztatóján Stelian Fuia mező-
gazdasági és vidékfejlesztési miniszter elégedetlenségének 
és rosszallásának adott hangot annak okán, hogy a tojás 
ára olyan nagy mértékben növekedett. Ugyanakkor utalt 
arra is, hogy a tojás árát nem a szaktárca állapítja meg, 
de hozzáfűzte azt is, hogy a versenytanács valószínűleg 
vizsgálódni fog a megemelkedett tojásár ügyében. Hogy 
lesz-e ilyen vizsgálódás vagy sem, azt nem tudni, de felté-
telezhető, hogy annak nem sok értelme lesz. A tojás amúgy 
nem csupán Romániában drágult meg, hanem az Európai 
Unió számos országában, többek között Magyarországon 
is, s ott is azt állítják, hogy túlzott mértékben. Ott nem is 
nagyon számítanak arra, hogy az elkövetkező időszakok-
ban ismét alászállna annak ára. Mifelénk azonban igen, 
legalábbis ezt helyezte kilátásba a miniszter a szóban forgó 
sajtótájékoztatóján: „Tegnappal kezdődően a piaci készle-
tek megemelkedtek, következésképpen az áraknak helyre 
kellene állniuk.” Hát valami hibádzik a miniszter állítá-
sában, mondjuk ezt annak okán, mert nehezen képzelhető 
el, hogy március 16-án ő elegendő és valós információval 
rendelkezhetett a megelőző napi tojásárakra vonatkozóan. 
Az viszont igaz, hogy az elmúlt héten valamelyes kedvező 
változás bekövetkezett, némileg csökkent annak a fránya 
tojásnak az ára. Az egyik áruházlánc – amelynek üzletei 
vannak megyénkben is – március 22–27-es időszakra vo-
natkozó reklámfüzetében az szerepel, hogy olyan 75 bani/
tojás áron fog ja kínálni azt. Ez valóban jelentős csökke-

nést jelent ahhoz képest, hogy a hónap elején még 1 lejért 
sem igen lehetett tojást vásárolni. A dolgok ilyenszerű ala-
kulásában pedig a minisztériumnak, illetve a miniszteri 
rosszallásnak nemigen volt szerepe, hanem inkább annak, 
hogy kedvezőbbé vált az időjárás, s így a háztáji gazda-
ságokból is több tojás került ki, valamint annak, hogy a 
lengyelországi import is helyreállt. 

A miniszter úgyszintén utalt arra is, hogy semmi sem in-
dokolja meg a húsvéti bárány árának növekedését, olyan kö-
rülmények között, amikor a szaktárca számottevő szubvenciók 
révén támogatja a juhtenyésztési szektort. Támogatás ide vagy 
oda, a piaci elemzők szerint az elmúlt napokban a bárányhús 
országos viszonylatban mintegy 10-15 százalékkal drágult a 
megelőző esztendő azonos időszakához viszonyítva. Nem ki-
zárt viszont, hogy az húsvétig még mérséklődni fog, de ez is 
csak feltételezés, mint ahogy az is, mármint az a miniszteri, 
miszerint amennyiben túlzott mértékben növekedne az ár, 
az hátrányosnak bizonyulhat az állattenyésztők számára is, 

mert esetleg nyakukon marad a bárány. Van, aki ezt másképp 
látja: ha belföldön esetleg gond támadhat az értékesítés terén, 
nem így külföldön. S e meglátás alátámasztására szolgálhat 
az a tény, hogy az elmúlt esztendőben a kosbárány-export 
több mint egymillió egyedet jelentett.

Miniszteri beintésre nemigen szokott hallgatni a 
piac. S ez így volt eddig is, Stelian Fuia elődje, Valeriu 
Tabără is gyakran hangoztatta, hogy nincs semmi ok 
bizonyos mezőgazdasági termények és termékek árainak 
megemelkedésére, de ennek ellenére nem egy esetben a pi-
acon mást tapasztalhattunk. És ha már mezőgazdasági, 
illetve mezőgazdasági eredetű élelmiszertermékekről esett 
szó, tágabb összefüggésben arra is utalhatunk, hogy azok 
árai alakulásában megvan, meglehet a maga szerepe a 
lej/euró árfolyam alakulásának is. Az most nem éppen 
kedvező, s akkor joggal feltételezhető, hogy az importból 
származó termékféleségek árai sem fognak csökkenni. 
Gondolunk a korai zöldségekre, a déligyümölcsökre, bi-
zonyos húskészítményekre stb., azaz olyan termékekre, 
amelyek elengedhetetlen „kellékei” a húsvéti ünnepi ebéd-
nek vagy vacsorának. Nos, egyelőre az üzletek polcain 
látható zöldhagyma, uborka, paradicsom, retek, saláta 
zöme a határon túlról érkezik...

Kire hallgat a piac?...
           NézőpoNt n Hecser Zoltán

Hirdetés
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FiZEtEtt a biZtosító, kEZdődHEt aZ újjáépítés

Lapáttal a mindszenti sportcsarnokért

A mindszenti sportcsarnok. Összefogással próbálták megmenteni, összefogással fogják újraépíteni fotó: domján levente



Megyei és helyi önkormányzati 
képviselőkkel találkozott tegnap 
Borbély László környezetvédelmi 
miniszter, aki Hargita megyébe lá-
togatva újabb, ivóvízhálózatok és 
csatornarendszerek kiépítésére, 
bővítésére irányuló finanszírozási 
szerződéseket írt alá.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Madéfalváról kerékpárral 
érkezett fiatalok várták 
tegnap Borbély László 

környezetvédelmi és erdészeti mi-
nisztert, köszönetüket fejezve ki a 
nyertes pályázatért, amely révén ke-
rékpárutat építhetnek a községben.

A miniszter azért látogatott a 
megyébe, hogy az önkormányzatok 
képviselőivel találkozhasson, újabb 
ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálóza-
tok bővítésére és korszerűsítésének 
finanszírozására írjon alá szerző-
déseket négy település elöljárói-
val. Emellett Hargita megye lakói 
számára fontos beruházásokhoz 
kerestek anyagi fedezetet. A megye-
házán tartott eseményen részt vett 
Lőrincz Csilla, a Környezetvédel-
mi Alap Igazgatóságának alelnöke, 
Ladányi László Zsolt prefektus és 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke.

– Olyan szerződéseket írtunk 
alá, amelyek a megyének ebben a 
pillanatban majdnem 100 millió 
euró többletbevételt jelentenek. 

Azokról a fejlesztésekről van szó, 
amelyek gyakorlatilag megvál-
toztatják a vízhálózatot, ami azt 
jelenti, hogy a következő években 
Hargita megye nagyobb helységei-
ben tisztább vizet fognak inni az 
emberek, emellett pedig kiépül a 
csatornahálózat is a községekben. 
Eddig Románia 9,5 milliárd eurót 
költött csak vízhálózatokat reha-
bilitáló programokra, 2018-ig még 

ugyanennyit kell rákölteni európai 
uniós pénzekből és más forrásokból 
– mondta el Borbély László.

A találkozót követően a mi-
niszter kifejtette, hogy ez több 
mint 70 millió eurós beruházást 
jelent Hargita megye számára, 
olyan beruházásokat, amelyeket 
uniós pénzekből indítanak el. Ez 
azt is jelenti, hogy a projektben 
részt vevő önkormányzatok csak 

a 2 százalékos önrészt kell bizto-
sítsák. 

– Körülbelül 25 millió lej érté-
kű finanszírozási szerződést írtunk 
alá a mostani alkalommal négy ön-
kormányzattal, ezek sorát további 
egy-két település fogja gyarapítani a 
következő hónapokban – mondta a 
tárcavezető.

Borbély László kitért arra is, 
hogy a Környezetvédelmi Minisz-

tériumnál nagyon sok program 
indult be, ezekből Hargita megye 
is részesül. Példaként a zöld ház 
programot említette, valamint azt, 
hogy a Környezetvédelmi Alap-
nál Madéfalva és Székelykeresztúr 
önkormányzata nyert pályázatot 
kerékpárutak építésére.

– Ezek a beruházások több 
mint 170 millió eurót jelentenek a 
megyének a következő időszakra – 
hangsúlyozta.

Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke kifejtette, hogy 
a több mint 70 millió eurós beru-
házás jelentős mértékben hozzájárul 
ahhoz, hogy minőségi vízellátásban 
részesüljenek minél többen.

– Nagyon sok olyan beruházás 
fog elkészülni, amit nem a lakók 
adójából fizetnek ki, hiszen sike-
rült ezekre a célokra uniós pén-
zeket bevonni. Ebből a pénzből 
Felcsík, Csíkszentlélek egy része, 
illetve Szentegyháza is részesül-
ni fog. A mai nap folyamán azért 
hívtuk ide a miniszter urat, hogy 
átnézzünk több más projektet is, 
mint például a hulladékgazdálko-
dási programot, amiből 35 millió 
euró fog bejönni a megyébe leg-
később április–május folyamán. 
Emellett lehetne sorolni azokat 
az intézkedéseket, amelyek révén 
a megye gazdagabb lesz közös fej-
lesztések és a közös munka terén 
– nyilatkozta Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke.
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> Ezer lejt lopott. Röviddel a betörés 
után fogtak el Tusnádfürdőn egy 37 éves 
személyt, akit azzal gyanúsítanak, hogy hét-
fő délután betört a helyi V. I. lakásába, ahon-
nan mintegy 1050 lejt tulajdonított el. 

> Fát koboztak el. Több köbméter 
lopott fát kobozott el a rendőrség a napok-
ban. Gyimesközéplokon a helyi 40 éves K. 
J. szállított 7 köbméter fát, anélkül, hogy 
okmányokkal tudta volna igazolni az áru 
eredetét. 1000 lej bírságot róttak ki rá. Ha-
mis okmányokkal szállított mintegy 2000 
lej értékű faanyagot – 9 köbméter geren-
dát és deszkát – a zetelaki P. I., aki ellen 

okirathamisítás és lopás gyanújával indí-
tottak eljárást. Eljárás indult Maroshévízen 
a gyergyóhollói B. E., B. G. és T. R. ellen 
is: a gyanúsítottak január és március között 
több mint 5000 lej értékű kárt okoztak a 
Gyergyóholló környéki erdőkben, jelentős 
mennyiségű fenyőfa kivágásával és meg-
csonkításával. Szintén Maroshévízen folyik 
eljárás a gyergyóremetei L. E. ellen, aki kö-
zel 18 köbméternyi fát lopott el, és hamis 
iratokkal szállított.

> Nyílt nap a rendőrségen. Holnap 
reggel 9 és déli fél 12 óra között nyílt napot 
tartanak a Hargita Megyei Rendőr-felügye-

lőségen. A Tudor Vladimirescu utca 34–36. 
szám alatti intézménybe az említett időszak-
ban beléphet minden érdeklődő. A nyílt 
napon az érdeklődők megismerkedhetnek 
a rendőrség napi munkájával, felszereléseik-
kel. Kiállításon mutatják be a bevetéseken 
alkalmazott technikát, a bűnügyi laborató-
riumot, a fegyverzetet, a golyóálló mellényt 
és sisakot. Az eszközök használatát a szak-
emberek mutatják be. Ugyanakkor a rend-
őrök tanácsokkal látják el mindazokat, akik 
hozzájuk fordulnak: mit kell tenni, hogy 
ne váljunk bűncselekmények áldozataivá. 
Ugyanakkor megosztják a megelőző kam-
pányaik során szerzett tapasztalataikat is.hí
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Távfűtés nélkül. Nem gyerekjáték fotó: balázs árpád

Fűtés és meleg víz nélkül

Adósokat zárt ki a Goscom

Hargita megyébe látogatott tegnap borbély lászló környezetvédelmi miniszter

A nagy beruházásokra összpontosítanak

Finanszírozási szerződéseket írtak alá. Közel százmillió euró többlet fotó: balázs árpád

Folytatja az ősszel megkezdett 
adósság-behajtási akcióját a 
csík szeredai közüzem: a hét ele-
jén négy lépcsőházban zárták el a 
fűtést és a melegvizes-csapokat. 

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

Összesen 135 ezer lejjel 
tartoznak a Goscomnak 
annak a négy csíkszere-

dai lépcsőháznak a lakói, ahol a 

hét elejétől sem fűtést, sem meleg 
vizet nem szolgáltat a közüzem. 

Bíró Hajnalka, a Goscom 
sajtószóvivője a Hargita Népe 
kérdéseire válaszolva elmond-
ta: múlt héten felszólították a 
Testvériség sugárút 17/E, 19/B 
lépcsőházak, illetve a Suta sétány 
7-es és Kossuth Lajos utca 9-es 
tömbház lakóit, hogy törlesszék 
elmaradásaikat, de mivel ez nem 
történt meg, megállították a 
szolgáltatást. 

– Az említettekkel egy idő-
ben más lépcsőházakban is ki füg-
gesztettük a felszólítást, ám azok la-
kói törlesztettek tartozásaikból, így 
a szolgáltatás számukra folyamatos 
– mondta Bíró Hajnalka.

A Goscom szóvivője hoz-
zátette: az akció folytatódik, 
hetente átnézik, hogy a város 
tömbházaiban hogyan alakulnak 
a tartozások, és ha az adósok nem 
fizetnek, újabb kizárásokra lehet 
számítani.



gyergyó
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Hegyi Barna fotó: jánossy alíz

> Új aszfaltréteget kap az országút is. 
Útjavítási elképzeléseket, terveket vázolt 
mind Mezei János polgármester, mind Nagy 
Zoltán alpolgármester a keddi sajtótájékoz-
tatón. Többek közt arról is szó esett, hogy 
aszfalttal burkolják a városon áthaladó DN 
12-es országutat is. Két héten belül hozzá-
fognak a várost átszelő országút javításához 
– újságolta keddi sajtótájékoztatóján Me-
zei János polgármester, részletezve, hogy a 
Kökös–Szászrégen közötti országút javításá-
nak projektjében Gyergyószentmiklóson a 
javítás a Gábor Áron–Szabadság tér–Nicolae 
Bălcescu szakaszokat érinti. Mint mond-
ta, az országút javításával párhuzamosan a 

főtéri járdák felújítását is tervezik, ponto-
sabban szeretnék eltávolítani az évek során 
járdákra rakott rétegeket és visszaállítani 
az eredeti szintet. Ugyanis, mint kifej-
tette a polgármester, a járdák szintjének 
megemelése okozza a főtéri régi örmény 
épületek salétromosodását, penészedését. 
Ugyanakkor tárgyalásokat folytat az útja-
vítást kivitelező céggel, hogy az aszfaltré-
teg alatt lévő kockakőburkolatot ássák ki, 
ezt a műemlékek körüli járdák rendbeté-
telére, a felmart aszfaltot pedig a földutak 
javítására használnák. Nagy Zoltán alpol-
gármester arról számolt be, hogy amint az 
időjárás engedi, hozzálátnak a város többi 

utcájának kátyúzásához is, első lépésként 
a teherforgalmi útszakaszokon – Dózsa 
György, Békény és Halászok utcákon – 
tüntetik el a gödröket, aztán szakaszon-
ként következik a többi utca is. Vagyis 
kijavítják a Fürdő, a Budai Nagy Antal, a 
Márton Áron utcákat, a Gyilkostó sugár-
utat, a Kórház, a Temető és Kárpátok ut-
cát, majd a Testvériség sugárutat, a Kárpá-
tok utcától a vasútállomásig, és javításokat 
végeznek a Kossuth Lajos és a Tűzoltók 
utcákban is. A földutak javítása kapcsán 
az alpolgármester elmondta, hogy azokon 
a szakaszokon, ahol zajlik a csatornázás, 
egyelőre nem eszközölnek javításokathí
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Generációk közötti eszmecsere Újfaluban

Összeült az Öregek tanácsa
békás-szoros–naGyhaGymás nemzeti Park 

Romlott a Gyilkos-tó 
vízminősége

számadatokkal dokumentált be-
számolóban ismertette hegyi 
bar na, a békás-szoros–nagy-
HagymásNemzetiPark vezetője
az intézmény múlt évi tevékeny-
ségét. többek közt arról is beszá-
molt, hogy tavaly hat pályázatot 
nyújtottakbe,ebbőlhárompozitív
elbírálásban részesült. egy kör-
nyezeti hatástanulmány viszont 
kiderítette, jelentősen romlott a
Gyilkos-tóvízminősége.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A park teljes élővilágának 
felmérésére ad lehetőséget 
az a pályázat, amit Har-

gita Megye Tanácsával közösen 
nyertünk – közölte Hegyi Barna, 
a nemzeti park vezetője keddi saj-
tótájékoztatóján.

Ugyanakkor azt is részletezte, 
hogy az ötszázezer euró összérté-
kű uniós pályázat magában fog-
lalja többek közt a 26 kilométeres 
tanösvény építését, kilátó építését 
a Nagyhagymáson, illetve kü-
lönféle felszerelések vásárlását. A 
pályázat futamideje három év, hó-
nap végén írják alá a szerződést, 
utána következik a közbeszerzés, 
a tényleges munka kezdete pedig 
jövő tavasszal esedékes. A két ki-

sebb – a környezetvédelmi neve-
léssel kapcsolatos – nyertes pályá-
zatukat már lebonyolították. 

Tervbe vették a Gyilkos-tó kör-
nyezeti rehabilitációját is, ugyanis 
még a régi rendszerben ragadozó 
halakat – csukákat – telepítettek 
a tóba, amelyek kipusztították a 
természetesen kialakult halállo-
mányt. Ezért hatástanulmányt 
készíttettek, ugyanis az elképzelés 
szerint a csukákat kihalászták vol-
na a tóból. Azonban a víz minősé-
gének vizsgálata és a próbahalászat 
azt igazolta, hogy a tó vízminősége 
a feltöltődés következtében annyi-
ra megromlott, hogy csupán azok 
a fajok maradtak fenn, amelyek 
bírják a szennyezett vizet.

– A szakemberek azt javasol-
ták, hogy csak akkor érdemes terv-
be vennünk az őshonos halfajták 
visszatelepítését a tóba, miután az 
üledéket kitakarították a tóból, és 
az ülepítő gátak betöltik szerepü-
ket – részletezte az igazgató.

Azt is elmondta, hogy szintén a 
múlt évben készült két hatástanul-
mány a csónakázás és a turizmus 
Gyilkos-tóra kifejtett hatásáról, s e 
tanulmányok következtetései, hogy 
a csónakázást folytathatják ugyan-
azon a területen, ahol eddig, húsz 
csónaknál több viszont nem lehet 
egyszerre a tó vizén.

Hegyi Barna arról is beszá-
molt, hogy 26 engedélyt bocsá-
tottak ki tavaly a különféle enge-
délyköteles tevékenységekre a park 
területén, és 16 külföldi csoport 
idegenvezetését vállalták, noha ez 
nem tartozik kifejezetten a tevé-
kenységeik közé. A park munkáját 
180 önkéntes segítette, 92 kilomé-
ter hosszúságban 18 tanösvényt 
tartottak rendben folyamatosan, 
és 316 őrjáratot hajtottak végre a 
csendőrséggel és környezetőrséggel 
közösen. Az őrjáratozásnak főleg a 
törvénytelen fakitermelés és van-
dálturizmus megfékezésében volt 
jelentős szerepe. Ugyanakkor az 
Amőba és Zöld SzékelyFöld Egye-
sületekkel közösen 400 gyereknek 
szerveztek a környezetvédelmi ne-
velést szolgáló foglalkozást, illetve 
egy felmérés során 160 növény- és 
állatfajt leltároztak fel.

Megkelleneőrizniaszékelyka-
pukat, felújítani a közkutakat,
lakodalmas termet alakítani ki a 
„metróból”, s nem ártana az sem, 
ha szívhez szóló, engedélyezett 
címerelenneÚjfaluközségnek–
ezenszándékokvisszhangjátvár-
ta egyed józsef polgármester az 
Öregektanácsától.Az1947előtt
született újfalviak negyedévente
ülnek össze tanácskozásra.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

K edden tartotta ülését az 
újfalvi Öregek tanácsa; 
az 1947 előtt születettek 

mindegyike meghívást kapott erre 
az eseményre, ám a 200-ból alig több 
mint egyharmada tudott jelen len-
ni a polgármesteri hivatal alagsori 
ebédlőjében tartott megbeszélésen. 

Amint Egyed József polgármes-
ter elmondta, a negyedévenkénti 
tanácskozást mandátuma elején 
vezette be, a nagyobb terveket, be-
ruházásokat beszéli meg ilyenkor a 
község idősebb lakóival. 

– Véleményük megerősítést je-
lent számomra, hogy jó úton járok, 
tanácsaik pedig gyakran vezettek 
tervmódosításhoz, jobbításhoz – 
méltatta Egyed József az öregek sze-
repét.

Tekerőpatakon és Kilyénfalván 
is elindított hasonló tanácskozáso-
kat, ám 3-4 alkalom után be kellett 
látnia, ideje véges, így a két faluban 
csak évente egyszer tartanak hason-
ló eseményt. Az újfalvi tanácskozás 
jellegzetessége, hogy csak férfiak 
vesznek részt. A polgármester állít-
ja, meghívót ugyan kapnak az asz-
szonyok is, viszont „ők tudják a régi 
regulát, s ma is úgy tartják, nekik a 
fakanál mellett a helyük”.

örökségvédelem 
ésközösségerősítés
A székely kapukat és közkuta-

kat térképezte fel Gyergyóújfalu 
önkormányzata, s mint kiderült, a 
községben 65 székely kapu, 30 köz-
kút található. Az épített örökség 
óvása érdekében tervezik a kapuk 
javítását, a lakosság ösztönzését, 
hogy a régi helyett hagyományos 
kaput állítsanak.

– Az önkormányzat segíteni 
fog a tulajdonosnak, egyelőre azt 

tervezzük, hogy biztosítjuk a zsin-
delyt, mert ha a fedelet felújítjuk, 
a kapu is megmenekül – közölte a 
polgármester.

Újfaluban újfalvi motívumok-
kal díszített hagyományos székely 
kapuk állítására is biztatják a lakos-
ságot, ebben épp Egyed József jár 
elöl, most állíttat portája elé hasonló 
bejárót.

Ugyancsak a múlt megőrzését 
célozza a közterületeken lévő ku-
tak rendbetétele. Erre is áldozna az 
önkormányzat, felmérés is készült, 
hogy hányan használják, mikor tisz-
tították az egyes kutakat, mi több, 
szóba álltak már az egykori kútbí-
rókkal is, s a közösségek többsége 
partner lenne a felújításban. 

– A kutakat meg kell óvnunk, a 
víz az életünk alapeleme – hangzott 
el a gyűlésen, javaslatként pedig fel-
vetődött, hogy a nem használt kuta-
kat be kellene fedni. 

Korszerű, berendezésében pe-
dig rusztikus, 300 fő befogadására 
alkalmas lakodalmas terem készül-
het el már jövő júniusra minimális 
befektetéssel. A polgármester vá-
zolta a lehetőséget: jelenleg a fia-
talok más településen tudnak csak 
lakodalmat tartani, a polgármesteri 
hivatal alagsorában lévő, poszt-
kommunista ebédlő alkalmatlan 
erre. Ám ha megtoldanák, pincéjét 
átalakítanák, a tűzoltószín és men-
tőállomás épületét összekötnék a 
hivataléval, ideális tér nyílna táncra, 
ünneplésre, és konyhát is felszerel-

hetnének, hogy az újfalviaknak a 
lehető legkisebb kiadásba kerüljön 
egy-egy családi esemény. A Metró-
ként ismert ebédlő kibővítésére már 
elkészültek a tervek, a tájékoztatón 
részt vevők közül pedig senkinek 
nem volt kifogása az ellen sem, 
hogy az üzemeltetést újfalviakra 
bízza a közösség. 

az összetartozás 
címere készül
Több hozzászólást generált a 

községcímerének terve. A jelenlegi 
jelképegyüttes bonyolult, heraldikai 
szempontból nem megfelelő, így el-
fogadhatatlan. Helyette kellene új, 
elkészítésére pályázatot írt ki az ön-
kormányzat. Amint a polgármester 
mondta, olyan alkotás is érkezett, 
amelyet megmutatni is restellne az 
időseknek, ám vannak megvitatható 
ajánlatok a falutörvény szimbólumá-
val, a Marossal és tutajozással, illetve 
az öt fenyőfával, amely a községhez 
tartozó településeket, Tekerőpata-
kot, Kilyénfalvát, Szenétét, Libánt 
és Újfalut jelképezik. A terveket 
kifüggesztik, várják a hozzászóláso-
kat – hangzott el, ugyanakkor Egyed 
József ismertette a tervezett beruhá-
zásokat is, kiemelten a legfontosab-
bat, a község közművesítését. Az 
elöljáró elmondta: nemsokára négy-
éves beszámolóját és tízéves straté-
giai tervét juttatja el a lakossághoz, 
hogy az alapján is tudjanak dönteni: 
rábízzák-e a községvezetést még egy 
mandátumra. 

Öregek tanácsa. Az idősek véleményét kéri a polgármester fotó: balázs katalin



6. oldal |  2012. március 22., csütörtökhargitanépe Interjú
KönyveK hitüKben erős és Kereső embereKneK

„A szépirodalom ajtaját is megdöngetem”

 hirdetés

 hirdetés

Két könyvét mutatta be tegnap 
az érdeklődőknek sebestyén 
Péter, a csíkszentmihályi szár-
mazású, marosvásárhelyen szol-
gálatot teljesítő római katolikus 
pap. A Kincs mélyre ásva és Gör-
deszkán a mennyországba című 
köteteiről a könyvbemutató előtt 
beszélgettünk a szerzővel. 

– Egyszerre két könyvvel örven-
dezteti meg olvasóit. Mennyiben függ 
össze a két kötet keletkezése?

– A két könyv anyaga műfaji 
szempontból teljesen elüt egymás-
tól: a Kincs mélyre ásva az egyházi 
A év liturgikus ciklusa vasárnapi 
igerészeinek magyarázata, amelyek 
a Vasárnap című hetilapnak készül-
tek, ott jelentek meg. A Gördeszkán 
a mennyországba című kötet kisesz-
széket tartalmaz, ez szintén egy év 

anyaga. Az írások a marosvásárhelyi 
Központ című hetilap felkérésére 
születtek, és az erdély.ma portálon 
legtöbbjük megtalálható. Fél évig 
egymástól különálló műfajú és témá-
jú publicisztikai írást kellett asztalra 
tennem, ami a szülési fájdalom min-
den kínjával, ugyanakkor örömével 
járt. A változatosság egyszerre öröm 
és nagy kihívás volt. Amíg a prédi-
kációk témája előre megszabott, a 
„gördeszkás anyagok” a mindennapi 
életből adódtak.

– Hatottak-e egymásra, és ha igen, 
mennyire a két műfajban, különböző 
témákat feldolgozó írások? 

– Az esszék megírása után a li-
turgikus gondolatok is esszésebbek, 
veretesebbek lettek. Nemcsak a 
templomi szószék meghosszabbítá-
sáról van szó, hanem egyfajta igénye-

sebb irodalmi, hitbeli megközelítés-
ről is, ami egyszerre hordoz teológiai 
mélységet, misztikát, hétköznapi 
pszichológiát, ha úgy tetszik, hét-
köznapi teológiát is. 

– A Kincs mélyre ásva című kö-
tetben található írások a nagyböjtben 
segíthetik az olvasót az elmélyülésben. 

– Mindenképpen. Egy-egy 
anyagot úgy kell átolvasni, átelmél-
kedni, hogy az szívünkhöz hatoljon: 
akár letenni egy időre, és hagyni, 
hogy munkáljon a Lélek a szavak 
által. Ezek a biblikus gondolatok na-
gyon sok elmélkedést, előkészületet, 
imádságos elmélyülést és szakmailag 
igényes forrásmunkák átolvasását je-
lentették mind teológiai, mind bib-
likus szempontból. Úgy próbáltam 
aprópénzre váltani egy-egy szentírá-
si rész mély teológiai üzenetét, hogy 
nyitott lélekkel csak be kell fogadni, 
és akkor már a kegyelem dolgozhat. 
Másrészt igyekeztem úgy átszűrni 
a lelkemen, hogy teljesen egyéni le-
gyen az az elmélkedés, és érződjék, 
hogy az én szívemből jön. Az előké-
születek során megszenvedtem azt a 
fajta küzdelmet, amivel, úgy érzem, 
megkönnyítem az olvasó számára 
a befogadást. A Biblia tanítását, az 
egyetemes katolicitás jegyében fo-
gant gondolatokat igyekeztem egy 
kicsit lefordítani helyi viszonyokra. 
Ebben nagy segítséget jelentettek 
anyaországi példaképeim, a misz-
tikusok, a szerzetesek, a teológiai 
tanárok elmélkedései, ugyanakkora 
segítséget jelentett Jakubinyi érsek 
úrnak, volt bilbikus tanáromnak ké-
zikönyve, amely nélkül nem lehet a 
bibliamagyarázatban labdába rúgni. 

– A másik könyv, címéből ítélve 
– Gördeszkán a mennyországba –, 
fiataloknak szól. Jól gondolom?

– Fiatalokhoz szól, de nem csak. 
Inkább azt mondanám, hogy ameny-
nyire a Kincs mélyre ásva című könyv 
azoknak szól, akik csak megerősítik, 

elmélyítik hitüket, a Gördeszkán a 
mennyországba című összeállítás 
azoknak íródott, akik esetleg meg 
sem nyitják a templom ajtaját, akik 
keresnek, akik akár Isten nélkül 
vannak a világban, vagy azoknak, 
akik megtagadták, elhagyták, akik 
frusztráltak, esetleg más vallásokban 
kutatnak valami lelki táplálék után. 
A kötet témáit, szerkesztését, borí-
tóját, a színeit tekintve összegzése az 
eddigi könyves missziómnak. Mert 
én missziónak tekintem az írást: a 
hit örömének a megosztását mások-
kal. Világi, közéleti hetilap felkérésé-
re születtek, és minden olyan témát 
érintenek, amelyek nem is nagyon 
férnek bele a templomi prédikáci-
óba. 14 éves rádiós tapasztalatom 
rádöbbentett arra, hogy a média 
eszközei nagyon fontosak, hogy 
használjuk Isten üzenetének továb-
bítására. Olyan témákat tudtam itt 
megragadni, amelyek mindennap-
jainkat, mindannyiunkat érintenek, 
és amelyek szorosan összefüggnek 
emberségünk etikai vonatkozásával, 
tartásunkkal, értékrendünkkel, vi-
selkedésünkkel. Igyekeztem ezeket 
a témákat úgy kezelni, hogy legyen 
benne egy kicsi derű, székely lelkiség 
is. Biztos, hogy itt is tetten érhető a 
„paposság”, de igyekeztem lerázni 

azokat a közhelyeket, amelyek prédi-
kációimba, papi beszélgetéseinkbe is 
belopóznak. Így kapott teret a kötet-
ben a pénz, a politika, fiatalság, öreg-
ség, a korrupciótól a munkáig, a pi-
acgazdaságtól a nőkig, az apaságtól a 
halálig nagyon átfogó témák vannak, 
és azt hiszem, aki engedi, hogy leg-
alább egy téma megérintse, az nem 
fogja abbahagyni a gondolkodást a 
cikk befejezése után. Az esszének is 
ez a lényege, és remélem, hogy ezzel 
a kötettel egy kicsit a szépirodalom 
ajtaját is megdöngetem.

– Ünnepi kötetnek szánta ezt a 
könyvet.

– A misszió évében vagyunk, 
papságom huszadik évében járok, a 
szülőfalum temploma szentelésének 
110. évfordulója van az idén, és a 
szülőfalum közössége segített nagy-
ban, támogatott anyagilag, hogy ez 
az összegző kötet megjelenhessen. A 
cím magyarázataként pedig elmon-
dom, hogy a gördeszkás pap híre 
hamar bejárta a világot, és akkor arra 
gondoltam, hogy bizony, a jónak 
is van hírértéke, és sokkal gördülé-
kenyebben utat tör magának, mint 
hinnénk.

Takács Éva

Balog László méltatta Sebestyén Péter munkásságát fotó: balázs árpád



Körkép
udvarhely

> Átvehető a februári tejpor. Székely
udvarhely Polgármesteri Hivatala felhívja 
az érintettek figyelmét, hogy átvehető 
a februári receptekre kiírt tejpor. A pol
gármesteri hivatal értesíti az érintetteket, 
hogy ma délelőtt tíz és tizenkét óra között 
átvehető a februári receptekre a tejpor (a 
portán további eligazítást kapnak).

> Mokka Pódium másodszor. Má
sodik alkalommal szervezik meg ma 
délután négy órától a székelyudvarhelyi 
Mokka Kávéházban a Mokka Pódiumot. 
A fórum  ezúttal olyan témaköröket bon
colgat, mint a március 15i ünnepség, a 

Vizi E. Szilveszterbotrány, a „bimbódzó” 
választási kampány, a város tisztasága és 
mások. A meghívottak ezúttal is Jakab 
Attila (EMNP) és Orbán Balázs (MPP) 
lesznek. Az internetes közvetítés ezúttal 
technikai okok miatt elmarad.

> Ma vetítik a Maradunk című fil-
met. Az előzetes tervek ellenére mára ha
lasztották Szabó Attila, székelyudvarhelyi 
filmes Maradunk című alkotását, ugyanis 
a keddi parlamenti közvetítés elhúzódá
sa miatt nem lehetett már műsorra tűz
ni azt. A filmet ma délután öt óra tíz 
perctől vetíti a Duna Televízió. A film 

SzeleySzabó László korabeli felvételei 
segítségével kalauzolja vissza a nézőt a 
rendszerváltás idejére, az 1990es maros
vásárhelyi fekete március előzményeinek, 
a véres utcai harcok következményeinek 
bemutatása mellett arra keresi a választ, 
hogy miként sikerült az események után 
Székelyudvarhelyen összesereglő, indulni 
kész tömeget visszatartani. A dokumen
tumfilm zenéjét Molnár Endre (Monyo) 
szerezte.

> Gyermekmosoly program idén is. 
A tavalyi évekhez hasonlóan idén is vál
tozatos családprogramokat ígér Hargita 

Megye Tanácsa. Népmesei figurákkal 
fogják barátságosabbá tenni az intéz
mények falait 2012ben. Az idei Gyer
mekmosoly programban az óvodákon 
és a kórházak gyermekosztályain kívül a 
napközik is pályázhatnak egészen április 
20ig. Hargita Megye Tanácsa 2010ben 
indította el a családeszmény, a családban 
való gondolkodás terjesztését célzó prog
ramját, melynek kiemelt célja a nagycsa
ládok népszerűsítése Hargita megyében, 
a székelyföldi társadalom elöregedésének 
megállítása, valamint a családok és gyer
mekek életszínvonalának növelését segí
tő környezet kialakítása.hí
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A máréfalvi születésű Kovács 
Piroskát talán már senkinek 
sem kell bemutatni: a néprajz-
kutatóként, magyartanárként 
és iskolaigazgatóként is híres-
sé vált Piroska nénit Europa 
Nostra-díjjal tüntették ki a szé-
kely kapuk megmentése érde-
kében végzett több évtizedes 
munkájáért. Meghatódva me-
sélte, alig tudja elhinni, hogy 
szülőfalujáról ezáltal Európa-
szerte beszélnek. Kovács Piros-
kával, a KŐLIK Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület elnöké-
vel életéről, széles körű tevé-
kenységéről beszélgettünk.

– Elöljáróban mesélne egy ke-
veset életéről, munkásságának kez-
deteiről?

– Magamat teljes mértékben 
máréfalvinak vallom, hiszen itt 
születtem, pedagógus pályámat 
is itt töltöttem. 27 éve nyugdí
jasként tevékenykedem, szintén 
a faluban. Iskolaigazgató és ma
gyartanár voltam. A pályám kez
detén Szentegyházán és Fenyéden 
dolgoztunk, majd Máréfalván 
telepedtünk le. Úgy érzem, hogy 
életem meghatározó részévé vált 
a nyugdíjaséveim alatt végzett 
munkám, hiszen teljesen másról 
szólt a tanügyi időszakom. Most 
adatott meg, hogy azt csináljam, 
amit a szívem diktál. 

– A kapufestéssel mikor és ho-
gyan került kapcsolatba?

– 55 évesen már nyugdíjaztak, 
kényszerből. Nagy fájdalommal 
vettem tudomásul: ez az állapot 
gyakorlatilag bedobott a közélet
be. Éreztem, hogy valamit tennem 
kell, hisz ép voltam és egészséges. 
Az 1989es változások kedvező 
alkalmat teremtettek. 1993ban a 
volt tanítványaimmal létrehoztuk 
a KŐLIK Hagyományőrző Mű
velődési Egyesületet. A nyugdíjas 
státus, az adott környezet, a népi 
hagyományok mindig közel álltak 
a szívemhez: az egyesület miatt 
biztos hátteret éreztem. Jóllehet a 
munka java részét magam végez
tem, tudtam, hogy velem vannak, 

azonnal segítenek. Tulajdonkép
pen beérett az a munka, amit egy 
magyartanár annak idején elkezd
hetett. Néhány székely kapu ki
döntésekor tulajdonképpen már 
a 70es években, még tanárként 
belém nyilallt a gondolat, hogy 
valamit tenni kéne, mert pusz
tult a kapuállomány. A következő 
két nyáron lerajzoltam Máréfalva 
78 székely kapuját azzal a céllal, 
ha más nem is, de legalább annyi 
maradjon meg. Akkoriban többre 
gondolni sem lehetett. A válto
zások után egy pályázatra jelent
keztünk a rajzaimmal, és rögtön 
felfigyeltek rám. Azonnal kiadásra 
javasolták, így 2000ben már meg 
is született a Máréfalva kapui című 
kötetem. Ez egy új időszakot nyi
tott meg mindenkinek, a falu lakó
inak és fafaragóinak is. A székely 
kapukkal való kapcsolatom mély
re nyúlik vissza. 1976ban a helyi 
művelődési ház nagytermének 
üresen állt a homlokzata. Jöttek a 
megyei pártelvtársak, ünnepélye
sen átadni a szabványépületet. A 
munkatársakkal megterveztük a 
homlokzati díszítés elemeit, ame
lyet úgy szoktam mondani: a ka
puállító falu névjegye. Ezek a moz
zanatok is hozzásegítettek, hogy a 
faluközösség kapukhoz való viszo
nyulása pozitív értelmet kapjon. 
Megértették, hogy ezek értékek. 
Már akkor örömmel nyugtáztam, 

hogy a munkánknak eredménye 
van. Megértették az emberek: 
nem szabad bármit csinálniuk a 
kapujukkal. Megjelentettünk egy 
kis füzetecskét a műemlékkapuk
ról, Fába rótt oklevelek címmel. 
Ezen 11 kapu és tulajdonosaik 
neve volt feltüntetve. A három
nyelvű helységnévtábla avatásakor 
ünnepélyesen átadtuk nekik a fü
zeteket, mára már büszkén viselik, 
hogy bizony nem akárki lakik az il
lető portán, a díszes kapu mögött. 
2000ben felavattuk a művelődési 
ház melletti híres székely kaput: 
tudatosan is formáltuk a falu köz
pontját, ahol a legfőbb helyet ez a 
kapu foglalja el. Ha úgy tekintjük, 
kapumentés terén három évtize
des munka áll a hátam mögött. Ma 
már örömmel tölt el, hogy közös 
munkánk miatt a máréfalviak és 
a kicsiny falunk híre szerte a világ
ban hallható. Végtelenül boldog 
vagyok!

– Többször is említette, hogy 
annak idején a székely kapuk stá-
tusszimbólumok voltak. Vajon sike-
rül ezt is visszaültetni az emberek 
tudatába? Mivel tevékenykedett a 
legutóbbi évek során?

– A mai értékítéletünk telje
sen más. Ezzel a kérdéssel a köny
vemben is foglalkoztam. A kapu
kat belső indíttatásból állíttatták, 

bizonyítani akarták, hogy ott bi
zony nem akárki lakik. Manapság 
sokan azért állítanak székely ka
put, hogy a magyarságukat, szé
kelységüket előtérbe helyezzék. 
A nemzetiség szimbólumává vált. 
Pontosan ezért kell rájuk vigyázni, 
hogy ne vesszenek ki a falu látké
péből. Az üzenete mögött ki kell 
hangsúlyozni, hogy ma is csak az 
állíttat nagy kötött székely kaput, 
akinek pénze van. Gyakorlatilag 
ma is státusszimbólum. 1015 
ezer lejbe is belekerülhet egy szép 
galambdúcos kapu elkészítése. 
Nem mindegy, hogy a falu képét 
hogyan őrizzük: ebben szerepet 
vállaltunk. Egy helyi programot 
hoztunk létre Hagyományos ut-
cakép, falukép néven, amelyben 
támogatónk Hargita Megye Ta
nácsa. Udvarhelyen és környékén, 
szintén kapumentő program kere
tében nyolc százéves kaput újítot
tunk fel, sikerült visszaadnunk az 
eredeti arculatukat. Sírva vették 
át a tulajdonosok, sosem hitték a 
80 éves emberek, hogy valaha új 
pompájukban láthatják a kapu
jukat. Az utóbbi években főként 
ezzel foglalkoztam. Merem állí
tani, hogy maga Borboly Csaba is 
sokat segített. 

– Melyik értékmentő munkájá-
ra a legbüszkébb? Van olyan egyálta-
lán, hogy a „legkedvesebb munka?”

– Mi egyesületként tevé
kenykedünk. Nem vagyunk res
taurátorok. Nagy kihívás volt a 
lengyelfalvi 1848as kapu felújí
tása. Úgy érezzük, hogy sikerült 
visszaadni az eredeti pompáját. 
Egy elégtétel is volt. De ne csak 
a régi kapukról beszéljünk. A 
máréfalvi iskola nemrég új arcu
latot kapott. Úgy éreztem, hogy 
egy felújított épület mellé egy 
méltó székely kaput kell állítani. 
Huszka József könyve alapján 
egy 1825ös kapu mintakincsét 
szeretném újrateremteni: egy 
olyan bejáratot, ami már csak 
a szakirodalmoban létezik. Ez 
egy reprodukció lesz. Készül a 
pompálkodó teljesen új kapu a 
bejárathoz, amely az iskola éke 
lesz. Mivel az iskola Nyirő Jó
zsefről kapta a nevét, nyilván 
tőle fogunk idézni a kapura. 
Szintén büszke vagyok az Ud
varhely és környékbeli öreg ka
puinak feltérképezésére is, ame
lyet a Hargita Megyei Kulturális 
Központ adott ki CDn. 

– Hogy érzi: sikerült megvál-
toztatni a fiatalok viszonyulását a 
kapukhoz?

– Nehéz megmondani, örü
lünk, hogy szép munkák szület
nek az egyesület által szervezett 
táborokban. Majd később de
rül ki, hogy szerezteke annyi 
tudást, hogy saját maguknak 
kaput állítsanak, esetleg restau
ráljanak.

– Mit jelent önnek ez a díj?

– Tudtam a nevezésről, hi
szen a szervezők szóltak előre, 
de őszintén mondom, hogy 
nem hittem benne. Köszönetem 
fejezem Borboly Csabának, és 
mindenkinek, aki pályázott és 
felfigyelt a munkámra. Ez a díj 
csak bizonyos mértékig az én 
érdemem. Amikor megtudtam, 
hogy díjat nyertem, felfokozott 
érzelmi állapotba kerültem. Már 
rengetegen megkerestek gratu
lációjukkal, külföldről is. Kicsi 
lett a világ. 
 Antalfi József

Egy éLEt A széKELy KAPuK szoLgáLAtábAn

Europa Nostra-díjjal tüntették ki Kovács Piroskát
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2012. március 22., csütörtök  | 7. oldal hargitanépe



8. oldal |  2012. március 22., csütörtökhargitanépe Memoár

Élthes Csaba ténylegesen az 
egyik legnagyobb vívóedző, 
akit ez az ország ismerhe-

tett. Magyarországról Jugoszlávián 
keresztül szökött ki 1957-ben, csak 
rettenthetetlen szívét és vívótudását 
hozva magával. Előbb New Jersey-
ben, a Szent Péter Kollégiumban 
kezdett edzeni, és néha besegített 
Giorgio Santelli termének edzései-
be is. Hamarosan felfedezték tehet-
ségét, és 1960-ra ő lett az amerikai 
olimpiai válogatott edzője. 

[Élthes] Csaba nagyban befo-
lyásolta a vívók fejlődését, és tanít-
ványai hamar elkezdték uralni a 
mezőnyt. Csapata huszonöt év alatt 
22-szer nyerte meg a bajnokságot, 
az utolsó 14 alkalommal zsinórban. 
[...] Tanítványai nemzetközi téren is 
remekül szerepeltek. Csapatunk az 
1960-as olimpián negyedik helyet 
szerzett. Több tanítványa, többek 
között Dasaro, Morales, Orban, 
Blum, Apostol és Losenczy vi-
lágbajnokságokon és olimpiákon 
döntős volt. És végül a legnagyobb 
győzelem: Westbrook olimpiai 
érme. Edzési stílusa egyedi, és több-
ször dicsérték Európa legnagyobb 
edzői. Kárpáti Rudolf az egyik 
legnagyobb vívómesternek nevez-
te. Élthes teljesítménye nemcsak a 
kardvívás területén érhető tetten, az 
általa edzett NYAC párbajtőrcsa-
pata több országos bajnokságot és 
egyéni bajnoki címet nyert el. Két 
női tanítványa is országos bajnok 
lett. E sorok írója is sokat köszön-
het vívóként [Élthes] Csabának.[...] 
Innentől Élthes beszél: 

Nyolcéves koromig szülőváro-
somban éltem, a régi Magyarország 
legészakibb részén, Erdélyben, a 
román határon. Édesapám (Élthes 
Zoltán – a szerk. megjegyzése) ügy-
véd volt, nagyapám (Élthes Jakab – a 
szerk. megjegyzése) magas rangú 
bíró (1897 és 1901 között – halá-
láig – Csíkszereda polgármestere 
volt – a szerk. megjegyzése). A Ver-
sailles-i szerződés megszületése után, 
1919-ben a családom Budapestre 
költözött. Ott jártam gimnáziumba, 

irodalmat, matematikát, tudomá-
nyokat, történelmet, latint és más 
nyelveket tanultam. 

13 évesen apám azt mondta, 
hogy meg kell tanulnom vívni. Első-
sorban nem azért, mert arra gondolt 
volna, hogy valaha bajnok lehetek, 
hanem mert tudta, hogy szükségem 
lehet rá. Apám valószínűleg felmér-
te, hogy miután végzek, tartalékos 
tisztként, jogi végzettséggel, ha 
akarom, ha nem, felsőbb körökben 
fogok forogni, ahol megtörténhet, 
hogy párbajba keveredem és így meg 
tudom védeni magam. 

A párbaj
A párbaj Európa életéhez tarto-

zott azokban az időkben. Annak el-
lenére, hogy illegális volt, kilenc óra-
kor, miután a rendes vívóórák lejár-
tak, bizonyos ügyeket így rendeztek. 
Nem lehetett kiszámítani, hogy mi 
válthat ki egy párbajt – az okok le-
hettek politikaiak, párton belül tör-
tént megjegyzések, női ügyek, de az 
is előfordult, hogy akaratod ellenére 
keveredtél bele egy ügybe. Ha meg-
történt a kihívás, kártyát cseréltünk, 
találkoztunk a megadott időben és 
párbajoztunk. A párbajt mindenki 
komolyan vette. A kihívást el kellett 
fogadni, ha nem akartad társaid tisz-
teletét elveszteni. A legjobb módja 
annak, hogy elkerülj egy párbajt, az 
volt, ha legyőzhetetlen párbajozó 
hírében álltál. Természetesen nem 
ölésre ment a dolog. Bár éles kardok-
kal küzdöttünk, ezek túl könnyűek 
voltak ahhoz, hogy megfelelő beha-
tolásra alkalmasak legyenek. A csuk-
lók és a nyak be voltak kötve védők-
kel, de az arcot, a hátat és a mellkast 
meg lehetett vágni az éles fegyverek-
kel. Ha valaki úgy érezte, hogy sú-
lyos sértés áldozata lett, a csukló- és 
nyakvédőktől el lehetett tekinteni. 
Nagyon súlyos esetekben a szúrás is 
engedélyezett volt, és ez adott eset-
ben halálhoz is vezethetett. 

Nem szerettem vívni, de tud-
tam, hogy az ebbéli tudás fontos, ha 
ezekben a körökben akartam mo-
zogni. A párbaj elfogadása arra is jó 
volt, hogy az embereket udvariassá 

tegye, kétszer meggondolta min-
denki, mielőtt valami rosszat szólt 
volna valakire.

A karrier kezdete
A vívás az iskolában nem az én 

sportom volt, én a vízilabda-kapitány 
voltam, emellett gerelyt és diszkoszt 
hajítottam, aktívan eveztem, síz-
tem és pingpongoztam. 1933-ban, 
amikor 18 éves lettem, a budapesti 
egyetemre mentem jogot tanulni. 
Akkor döntöttem a vívás mellett. 
Az egyetemen oktatott a három leg-
nagyobb magyarországi edző egyi-
ke: dr. Gerentser László. Szerencsés 
voltam, hogy a másik kettővel is volt 
lehetőségem dolgozni és még többet 
tanulni tőlük. Ez a két edző: Italo 
Santelli – Giorgio apja, akinek volt 
egy saját terme is – és Borsodi Lász-
ló volt – az utóbbi edzett a Magyar 
Tisztek Klubjában és a Magyar Ví-
vóakadémián. 

Egyik évben bekerültem az egye-
temi válogatottba. 1936-ban én let-
tem az első számú vívó- és 1938-ban 
több országos versenyen szerepeltem 
és a nemzetközi porondon is nagy si-
kerrel vívtam. 

A háború kitörése után, 1941-
ben hadnagyként szolgáltam a Har-
madik Lovas Huszár Alakulatnál az 
orosz fronton. Csapatomat hat hó-
nap múlva visszahívták, és jogi dip-
lomámnak köszönhetően a belügy-
minisztériumhoz kerültem. A hábo-
rú befejezése után a győztes oroszok 
módszeresen lecseréltek mindenkit 
a minisztériumban. Végül engem is 
kirúgtak. Ez volt a Sztálin-korszak 
legrosszabb időszaka. 

Az egymást követő események-
nek köszönhetően fokozatosan a 
vívás lett a legfontosabb tevékeny-
ségem, és abból is tartottam fel ma-
gam. Az oroszok le akartak számolni 
a vívással, mert burzsoá sportnak tar-
tották, de aztán a magyarok huszon-
négy olimpiai érme miatt inkább 
úgy döntöttek, hogy inkább meg-
taníttatják maguknak a vívást. Bay 
Béla volt az első vezetője a Magyar 
Vívó Szövetségnek [...] Ebben az 
időben éledt fel újra a magyar vívás. 
1951-ben kérdezte meg tőlem Geor-
ge Pilar, hogy szeretnék-e vívóedző 
lenni, és elkezdtem vívást tanítani az 
egyik budapesti klubban. Két éven 

belül a tanítványaim országos sike-
reket kezdtek elérni. 1953-ban meg-
kaptam az edzői, ’56-ban a „szakér-
tői” oklevelet. Ebben az évben szólt 
Pilar, Gerevich és dr. Boros, hogy 
készüljek, mert el fognak vinni Tatá-
ra, az olimpiai csapat edzőtáborába, 
ahol én is partner- és társedző lennék 
a csapatnál. Végül nem így lett. Utol-
só pillanatban szóltak, hogy nem kell 
menjek, Bay Béla lecserélt egy másik 
edzővel. Tudtam, hogy nem vagyok 
persona grata a kommunistáknál, de 
nem tudtam semmit tenni ez ellen. 
A helyzetem kezdett reménytelen 
lenni és világossá válni, hogy a re-
zsim nem szeret engem. Azután le-
zajlott a magyar forradalom a maga 
tragikus végkifejletével, és a helyzet 
csak rosszabbodott. Tudtam, hogy 
el kell hagynom az országot. 

Újvilág – új élet
1957-ben elmenekültem Ma-

gyarországról Jugoszláviába, ahol 
egy internálótáborba kerültem. Ott 
húztam le 8 hónapot, aztán jöttek az 
amerikaiak és többünket elhoztak az 
Egyesült Államokba. 

1967 (így írja a dátumot, de való-
színűleg téved – a fordító megjegy-
zése) október 7-án már Amerikában 
voltam, be voltam jelentve a New 
York-i Szt. George Hotelbe, másnap 
elköszöntek tőlem, és végre szabad 
voltam. De hova menjek? Féltem 
kimenni az utcára. Szerencsére ta-
lálkoztam magyarokkal és segítet-
tek nekem munkát keresni. Az első 
munkám a St. Peter kollégiumban 
volt. El kellett jutnom Brooklynból 
New Jersey-be mindenféle angol-
tudás nélkül. Egy hamuzógyárban 
kaptam munkát. Kevés volt a fizetés, 
de tudtam belőle lakást bérelni, ételt 
venni és néha egy-egy pár cipőre is 
félretenni. Krőzusnak éreztem ma-
gam, mert Magyarországon abban 
az időben családi ereklyét kellett el-
adnod ahhoz, hogy megvehess egy 
pár cipőt. Szép lassan több tanítvá-
nyom lett, Giorgio Santelli engedte, 
hogy tartsak kardedzéseket a klubjá-
ban. Ez nagyon jó volt nekem, dol-
gozhattam Pallaghy-vel, Worth-szel, 
Bob Blummal, Kwartlerrel, és a csa-
pat meg is nyerte az országost. Nagy 
pillanat volt nekik. Ehhez meg kel-
lett verjenek egy csapatot, ahol Pilar 

legjobb tanítványai vívtak: Magay 
(a magyar olimpiai aranyérmes vá-
logatott tagja), Örley és Dömölky, 
ők mind emigráltak Amerikába. Ez 
nem miattam volt, mert ők Giorgio 
tanítványai voltak, de besegítettem 
nekik és szerették az óráimat. Ezután 
elkezdtem edzeni a Vívó Klubban, 
és nem sokkal utána a New York-i 
Atléta Klubban. Végre letelepedtem, 
és jól éreztem magam új hazámban.

A család
Mindennek, amit mondtam, 

köze volt ahhoz, hogy hogyan nőt-
tem fel, éltem és dolgoztam. Ezek 
mellett természetesen velem is meg-
történt, ami mindenkivel normális 
körülmények között: ismerősök, 
barátok, szerelem, házasság és gyere-
kek. 1945-ben házasodtam meg, első 
feleségem Ingeborg Gundisch volt, 
Magyarország 1943-as tőrbajnoka. 
Született két lányunk: az nagyobbik, 
Adrian 1947-ben, a második, Esther 
1950-ben. Adrian műépítész lett, 
férjes, Ausztriában él és van két gye-
reke – két unokám. Esther fogorvos 
Nyugat-Németországban és szintén 
házas. Ingeborgtól ’54-ben váltam el, 
a két lány értelemszerűen az anyjával 
tartott. Minden nyáron hazamegyek 
Magyarországra és meglátogatom a 
gyerekeimet és unokáimat. Semmi 
gond nincsen közöttünk, én vagyok 
az apjuk és megértettük mindany-
nyian, hogy a dolgok változnak az 
emberek között. 

Azóta újranősültem, jelenlegi fe-
leségemet, Babát még Magyarország-
ról ismertem. Itt találkoztunk újra és 
összeházasodtunk. Minden évben 
kétszer elmegyek Európába és meg-
látogatom Magyarországot. Sokáig 
álmodtam arról, hogy visszavonulá-
som után visszamegyek Budapestre. 
Aztán láttam, hogy a rezsim meny-
nyire megváltoztatja az embereket, 
a gondolkodásukat, hogy mennyire 
óvatosak, hogy kinek és mit mond-
hatnak. Akkor kezdtem el tényleg 
értékelni Amerikát és a szabadságot. 
Még mindig szeretek hazamenni, 
látni a gyerekeimet és a barátaimat, 
de én mondom, két hét elég, alig 
várom már, hogy visszajöjjek Ame-
rikába. Gondolkoztam azon is, hogy 
Párizsban éljek, de nekem nincs még 
egy olyan hely, mint New York. 

Edzői karrierem folyamán 
soha nem arra gondoltam, hogy 
ki tehetséges és ki nem, mert 
mindig úgy gondoltam, hogy ví-
vásban nincsen reménytelen eset. 
Bárki jó vívó lehet, hogyha van jó 
edzője, élvezi a vívást és kitartóan 
gyakorol. A vívás technikai sport, 
és nem igaz, hogy csak néhány 
kiválasztott lehet jó vívó. Ez volt 
mindig az elvem, és ez alapján 
próbáltam mindenkiből, aki hoz-
zám jött, jó vívót faragni. Azt kell 
mondjam, hogy ez nem volt min-
dig könnyű, de több olyan nevet 
tudnék említeni, aki nagyon sze-
rény tehetséggel jött hozzánk, és 
mégis eljutott az olimpiára. 

Ez az Élthes Csaba credója, 
ebben foglalta össze a tanulói 
iránti odaadását [...]. Csaba, az 
American Fencing köszönt téged! 
Sokat köszönhetünk neked – légy 
nyugodt, amit tettél, mindig érté-
kelve lesz!

Lejegyezte: Albert Axelrod
American Fencing Magazine 

1987. január–február, 
38-as kötet, 3-as szám

Száz éve, 1912. március 10-én született Csíkszeredában a tusnádi 
Élthes Csaba vívómester, jogász, huszárhadnagy. 1958-ban az Ame-
rikai Egyesület Államokba emigrált, ahol a New York-i Atlétikai Klub 
és Vívó Klub edzője volt. Az Egyesült Államok olimpiai csapatának 
edzőjeként nyolc olimpián és több Pan American játékon vett részt 
1964 és 1988 között. Ő edzette többek között Peter Westbrook 
olimpiai bronzérmes vívót és Jerry O’Conell színművészt. 
Második felesége, Élthes Mária (Baba) ma is New Yorkban él. Úgy em-
lékszik, hogy valamikor az 1960-as években látogattak haza utoljára. 
„Tusnádra is elmentünk, mert az Élthesek onnan származtak, ott volt a 
házuk, a birtokuk – mondta. – Én úgy tudom, azért mentek ki ’19-ben, 
mert nem akartak a románok alatt élni. Olyan időszak is volt, amikor 
vagonban laktak. Amikor Erdély visszakerült, 1940 után, már Budapes-
ten meg voltak állapodva.” Amint Élthes Baba mesélte, férjének min-
den idejét lefoglalta a vívás. Délután fél négyre, négyre ment a klubba 
edzeni, amikor a vívók a munkahelyükön végeztek, s kilencre jött haza, 
s ha pedig söröztek, akkor 10-11-re.” „A férjem nagyon erdélyi volt, 
nagyon erősen erdélyi, nagyon székely...” – hangsúlyozta többször is 
telefonbeszélgetésünk során. Élthes Csabát egyik budapesti látogatá-
sakor, 1995. október 12-én érte agyvérzés (aznap indultak volna vissza 
az Egyesült Államokba), és november 18-án halt meg.
Születésének századik évfordulója alkalmából részleteket közlünk 
egy, a jeles vívóról szóló cikkből, illetve a vele készített interjúból 
Szabó Ádám fordításában – első ízben magyar nyelven. Rovatszer-
kesztő: Daczó Katalin

Egy nagyon székely 
amerikai

Élthes Csaba időskorában
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Székelyudvarhelyről Székelykeresztúr felé haladva láthatjuk a környék 
két legnevezetesebb hegyét, a Budvárt és a Csicsert. A város régmúltba ve-
sző történelme kapcsolódik ehhez a helyhez, érthető hát, hogy legenda is 
keletkezett róla.

Budvárról azt tartják, hogy a nagy hun királynak, Attilának az öccse 
építette, és maga Attila is gyakran tartózkodott itt. Orbán Balázst idéz-
zük, aki A Székelyföld leírásában részletesen foglalkozik ezzel a történelmi 
hellyel: „E vár volt az Attila hunjaitól elszakadt és ide a havasok közé vo-
nult székelyek főrabonbánjainak is székhelye. A székelyek legfőbb tisztje az 
Árpád előtti korban, s azután is I. Béla idejéig, a közakarattal választott 
főrabonbán volt, kit mindig Apolt (Upolet) családjából választott a nem-
zet közös akarata. Ő volt a nemzet főbírája és főpapja, ő vezette a hadat a 
külnemzetek ellen, ő hirdette ki áldozattétel után a nemzet törvényeit, ő 
őrködött a törvények megtartása felett, halállal lakoltatván azoknak áthá-
góit. A főrabonbán alatt volt a 6 székely törzsnek 6 nagy rabonbánja, és 3 
nagy gyulája és egy főharkász, kik úgy látszik, a főrabonbán elnöklete alatti 
főtörvényszéknek tagjai, a rabonbánnak mintegy tanácsosai voltak.”

A keresztény hitre tért székelyek fontos váraként is számon tartják 
Budvárt, mely állítólag a tatárjárásig, 1240-ig állt. Akkor a tatárok el-
özönlötték a vidéket, és a várat lerombolták. A hegy üregei ezután is gyak-
ran nyújtottak menedéket a székelyeknek. 

A történészek szerint a várat a XI–XII. század fordulóján építették 
őrhelynek. Szintén lármafa szerepe lehetett a Budvár melletti, magasabb 
hegyen épült Csicser-várnak is, amely azonban jóval kisebb volt az előbbi-
nél. Csicser tetejéről ugyanis egész sor őrhely, vár látszik: Zeta vára, Kadics 
vára, a bágyi és galambfalvi várak. Annak idején az itteni kis várban fellob-
banó lármafatűz adta hírül a közelgő veszedelmet a környék lakóinak. 

Két héttel ezelőtti rejtvényünk megfejtői közül a gyergyóremetei Sza-
bó Blankának kedvezett a szerencse, Páll Lajos Hódara című verseskötetét 
küldjük neki ajándékba.
 Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Bajkó Zoltán, IV. osztályos, Gyergyóalfalu

Pál Angéla, IV. osztályos, Gyergyóalfalu

Benedek Elek

Csicser

hargitanépe

A szemétdomb alacsony,
nem ül rá a kakasom,
nem lát onnan messzire,
csak a világ végire.

 Nem látja, ha tyúkjait,
sunyi rókák elviszik,
ha suttyomba elviszik,
feleségül is veszik.

Ahíres Budvár átellenében 
emelkedik a Csicser: ma-
gasabb Budvár hegyénél. 

A Csicser tetejéről egy egész sereg 
várat lehet látni. Jól látszik ide Zeta 
vára, Kadics vára, s ide látszanak a 
bágyi és galambfalvi várak is. A 
Csicser tetején is vár volt a rabon-
bánok idejében, s mert Csicser vára 
volt a legmagasabb valamennyi 
közt, innét vették észre a székelyek, 
ha ellenség közeledett, s nyomban 
jelt adtak a többi váraknak, hatal-
mas nagy tüzeket gyújtván.

Abban az időben, mikor 
Budvárában rabonbánok székel-
tek, egy Csicser nevű vitéz dalia 
lakott a csicseri várban. Ez a da-
lia megszerette a budvári rabon-
bán szépséges leányát, s amikor 
csak szerét ejthette, átlovagolt 
Budvárába. A leány is szerette 
a daliát, de a büszke rabonbán, 
mikor észrevette leánya hajlandó-
ságát, kitiltotta a várból Csicsert. 
Kevesellette, mert Csicser nem 
volt fejedelmi vérből való. Azt 
mondta Csicsernek:

– Hallod-e, ne járj az én leá-
nyom után! Maradj veszteg a vá-
radban. Fejedelmi személy illeti 
meg az én leányomat.

Elment Csicser nagy búsan, s 
többet nem is alkalmatlankodott 
Budvárában. A csicseri várból só-
hajtozott a szép leány után, aki 
éppen úgy sóhajtozott őutána. 
Hanem hiába volt a büszke apa 
tilalma: a fiatalok mégis beszél-
gettek egymással. Nyílvesszőn 
küldözgették egymásnak kesergő 
leveleiket.

– Ne búsulj – írta a leány –, 
elébb-utóbb a tied leszek.

Válaszolt a dalia:
– Ne sírj, élve vagy halva, de 

egymásé leszünk.
Így múltak az esztendők, míg-

nem egyszer ellenséges népek törtek 
be az országba. Csicser vette észre 
először, hogy jön az ellenség, las-
sankint elborítja a Küküllőmentét. 
Egyszeriben meggyújtotta az óriási 
famáglyát, s ezzel jelt adott a szom-
széd váraknak. Egy pillanatban 
mozdult meg az összes várak fegy-

verhordó népe, s kikerekedvén a vá-
rakból, összeverődött egy seregbe, 
s mentek mind a rabonbán után. 
Ott volt Csicser is a vitézek közt, 
az ő kis seregének az élén. De alig 
csaptak össze, az ellenség körülvette 
a rabonbánt. Itt volt az ideje, hogy 
Csicser megmutassa a vitézségét. 
Széles kardjával utat vágott, úgy 
vágtatott a rabonbán mellé, s nagy 
erős viadal után megmentette a ra-
bonbán életét. Az ellenség szétsza-
ladt, s a győzelmes sereg diadalma-
san tért vissza a várakba.

– No, Csicser – mondá a ra-
bonbán útközben –, az életemet 
megmentetted: kérjed vitézséged-
nek akármi jutalmát, megadom.

– Akármit kérhetek? – kérdez-
te Csicser.

– Akármit, akármit!
– Add nekem a leányodat!
– Hát legyen a tied – mondotta 

a rabonbán. – Szavamat adtam: 
meg sem is másolom.

Még aznap megtartották a lako-
dalmat, s hét álló hétig nem is lett 
vége a nagy dínomdánomnak.

Kristó Tibor

Volt egy bolt
Amikor én kicsi voltam,
állandóan kóboroltam.
A nadrágom foltos volt,
én voltam a kiskobold.

Utcánkban, Zsoltékon felül,
volt egy bolt, rásütött a Hold.
Mikor abban sok cukor volt,
a boltos néni emígy szólt:

jer Zoltánka cukrot enni,
foltos kantust átcserélni,
az én boltom ingyen bolt.

*
Mond Hunorka, hogyha tudod:
milyen folyó, az amelyik
a versemen így átfolyt?

Milyen állatnevek hiányoznak az alábbi szólásokból, közmondásokból? Ha megvan a 
megfejtés, vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíksze-
reda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyeremény-
sorsoláson.

készítette: Benedek enikő

Egy ............... nem csinál tavaszt.
Szegény, mint a templom ...............

Ért hozzá, mint ............... az ábécéhez.
Hamarabb utolérik a hazug embert, mint a sánta ...............

Sok ...............     ............... győz.
Ajándék ............... ne nézd a fogát

Ha nincs otthon a ............... cincognak az ...............
Amelyik ............... ugat, az nem harap.

A ............... négy lába van, mégis megbotlik. 
Ne igyál előre a ............... bőrére.

Láttam én már karón ...............
Ártatlan, mint a ma született ...............

      Tekse Antal

Alacsony

Akkor szegény kakasom
– mivel a domb alacsony –
árván, egyedül marad,
És bánatában elszalad



A tűzoltósággal és a környe-
zetvédelmi őrséggel közösen 
lép fel idén tavasztól a tarló- 
és legelőégetőkkel szemben a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügy-
nökség. A napokban megkö-
tött protokollum értelmében a 
tűzoltók kérésére az APIA-nak 
a leégetett területek tulajdono-
sainak nevét is ki kell szolgál-
tatnia.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Idén tavasztól több hatóság 
részéről is szankciókra szá-
míthatnak a tarló-, kaszáló- 

és legelőterületeiket felgyújtó 
gazdák a napokban megkötött 
együttműködési megállapodás 
értelmében – újságolta lapunk-
nak Haschi András Péter, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügy-
nökség (APIA) igazgatója. Mint 
hozzátette, az APIA mellett a 
Sürgősségi Esetek Felügyelete 
(ISU) keretében működő tűz-
oltóság és a Környezetvédelmi 
Őrség szakemberei is határozot-
tabban lépnek fel a területége-
tőkkel szemben, ezzel próbálva 
meg visszaszorítani a tavaly év-
ben elharapódzott tarló- és lege-
lőégetési kedvet.

APIA-s térképeket 
használnak a tűzoltók
A napokban megkötött pro-

tokollum értelmében ráadásul a fe-
lek a tapasztalt legelő- és tarlóégeté-
si esetekről kötelezően kell tájékoz-
tassák egymást, de immár lehetőség 
nyílik, hogy az APIA adatbázisára 
alapozva pontosan behatárolják a 
felgyújtott parcellát és a tulajdono-
sát is. „Ha ISU-t tarlótűzhöz riaszt-
ják, 24 órán belül ezt felénk is jelez-
niük kell. De hozzáférésük van az 
APIA térképadatbázisához is, ami 
nyomán meghatározzák a leégetett 
területet, mi pedig kötelezően ki 
kell szolgáltatnunk a szóban forgó 
terület tulajdonosának nevét. Ettől 
a perctől kezdve pedig a tűz okozó-
jának szankcionálása már nemcsak 
a kifizetési ügynökség hatáskörében 
lesz, hanem a többi érintett félében 
is, ami gyakorlatilag a gyújtogatá-
sért járó büntetések sokszorozódá-
sát, pontosabban az intézményen-
kénti bírságok egymásra rakódását 
is jelenti” – magyarázta Haschi.

Domokosi az első eset
A tarlóégetés elleni közös fel-

lépésnek ugyanakkor egy március 
18-i tűzeset kapcsán már az első 
Hargita megyei „áldozata” is meg-
van. Az ISU szakemberei ugyanis 
Csíkszentdomokos határában egy 
80 áron leégett legelőterület kapcsán 

kérték az APIA-tól a tulajdonos be-
határolását. A terület pedig a helyi 
közbirtokosság tizenhat hektáros 
legelőtestéhez tartozott. „Eddig még 
senkit sem büntettünk meg a tarló-
égetés miatt, nem kerestük kifejezet-
ten a tarlóégetőket, nem játszottuk a 
rendőrt. De nem is várták el tőlünk, 
nem is kellett. Idéntől viszont más 
lesz a helyzet, mi se tudunk szemet 
hunyni. Ugyanis ha a hivatásos vagy 
az önkéntes tűzoltókat riasztják, 
hogy ég a mező, és közbe kell lépni-
ük, akkor arról már hivatalos jelentés 
is születik. Ettől a perctől kezdve 
kötelesek vagyunk megmondani, 
hogy kinek a földterületén lobbant 
fel a láng” – fejti ki a Hargita me-
gyei kifizetési ügynökség igazgatója. 
Hozzáteszi, a felelősségre vonás az 
esetben is fennáll, amennyiben a tü-
zet más gyújtotta meg, vagy pedig 
más parcellákról terjedt át a terület-
re, ám ez esetben a vétlen területtu-
lajdonosnak rendőrségi bejelentéssel 
is kell tudni igazolnia ártatlanságát. 
A szakember szerint az elmúlt évek 
tarlótüzes tapasztalatai alapján azon-
ban idén is számos olyan esettel kell 
számolni, amelynek következmé-
nyeként a vétkes gazdától nemcsak 
a területalapú támogatást vonják 
meg, hanem a büntetést még a Kör-
nyezetvédelmi Őrség és tűzoltóság 
részéről benyújtandó számlával is 
megtoldják.

Agrárgazdaság
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Közösen léPneK fel Az IntézMényeK A HAtárfÜstölés ellen

Kedvét szegik a tarlóégetőknek
áPrIlIsbAn InDul A 122-es IntézKeDés

Erdősítésre 
pályáztatnak

erdőgazdálkodáshoz szükséges gépek vásárlására, újabb 
területek erdősítésére, illetve csemetekertek létreho-
zására hirdet április 2–30. között a nemzeti Vidékfej-
lesztési Program 122-es intézkedési ágán pályázati 
kiírást a mezőgazdasági szaktárca.

HN-információ

Az erdők gazdasági értékének növelését támogató in-
tézkedéssel bővül idéntől az Országos Vidékfejlesz-
tési Program (PNDR). Az újonnan induló – az er-

dők megtisztítását, gaztalanítását, mezőgazdasági területek 
erdősítését, valamint csemetekertek létrehozását célzó – 122-es 
intézkedés pályázati útmutatóját immár a szaktárca is jóváhagyta. 
Az első kiírásra pedig április 2–30. között kerül sor. „Az elmúlt 
időszakban az erdők jelentősen nagy részét visszaszolgáltatták 
Romániában. Ezeket a területeket különösen súlyosan érinti a 
karbantartáshoz szükséges megfelelő eszközök hiánya, aminek 
következtében az erdők állapota leromlott. A meglévő gépállo-
mány, valamint az alkalmazott technológia egyaránt korszerűsí-
tésre és bővítésre szorul”– nyilatkozta a hamarosan induló kiírás 
kapcsán Tánczos Barna, a vidékfejlesztési minisztérium államtit-
kára, aki a pályázati lehetőséget a fenntartható erdőgazdálkodás 
és az erdők többfunkciós szerepének megőrzésével indokolta.

Hozzátette, a vissza nem térítendő támogatás elsősorban az 
erdőgondozási célra használt géppark fejlesztését és korszerűsí-
tését szolgálja. „A támogatás beteg fák, széltörés okozta károk 
eltávolítására, a fakitermelési szakaszig használatos erdészeti célú 
gépek beszerzésére nyújt lehetőséget, illetve olyan gépek vásárlá-
sára, amelyek ültetvények, faiskolák létrehozását is biztosítják” 
– fogalmazott az államtitkár. Elmondta, a támogatásra olyan 
gazdálkodók, vidéki vagy városi önkormányzatok, kulturális és 
tanügyi intézmények, illetve erdőtulajdonosokból álló egyesü-
letek jelentkezését várják, akik – erdőgazdálkodási terv alapján 
– erdőgazdálkodási tevékenységeket folytatnak, legyen az ma-
gán- vagy önkormányzati tulajdonban, illetve azon személye-
ket, akiket az erdészeti hatóságok erdőgazdálkodóként tartanak 
nyilván. A gazdáknak a 122-es intézkedés keretén belül 2013-ig 
összesen 135,86 millió euró áll a rendelkezésükre. A pályázha-
tó összeg legkevesebb 5 ezer, legtöbb 1 millió euró lehet, míg az 
önrészt a hátrányos helyzetű térségek esetében 50 százalékban, a 
Natura 2000 minősítésű területek esetében pedig 40 százalék-
ban szabják meg. A támogatás igénylési feltételeiként a gazdának 
legalább 0,5 hektár területen kell tervvel ellátott erdőgazdálko-
dási tevékenységet folytatnia, de a projektek kivitelezési időtarta-
ma nem haladhatja meg a finanszírozási szerződés megkötésétől 
számított három évet. Két évet, amennyiben a beruházás nem 
terjed ki építkezésekre, illetve ötöt, ha erdősítési projektekről, 
vagy az erdők szerkezetének javításáról van szó.

> Nem kér az uniós húsból Oroszor-
szág. Március 20-tól teljesen leállíttatta az 
Európai Unió tagállamaiból Oroszországba 
irányuló szarvasmarha,- juh,- kecske- és ser-
tésbehozatalt a mezőgazdasági termékeket 
bevizsgáló és állategészségüggyel foglalkozó 
orosz szakhatóság. A Roszszelhoznadzor 
honlapján szereplő tájékoztatás szerint az in-
tézkedésre azért volt szükség, mert romlott a 
járványügyi helyzet az Európai Unió számos 
országában, az élőállat-szállítások ellenőrzése 
pedig nem megfelelő az uniós szolgálatok ré-
széről. Az orosz hatóságok arra hivatkoznak, 
hogy az európai uniós tagállamokban terjed 
a Schmallenberg-vírus, és hiányzik az állat-

szállítmányok megfelelő uniós állatorvosi 
kontrollja. A Roszszelhoznadzor annak elle-
nére nem változtatta meg korábbi döntését, 
hogy szakemberei március 15-én az Európai 
Bizottság egészségügyi és fogyasztóvédelmi 
főigazgatósága által delegált szakértőkkel 
folytattak konzultációt Moszkvában. Szergej 
Dankvert, az orosz hatóság vezetője az 
Interfax hírügynökségnek kijelentette: szak-
embereik több uniós tagállamban vizsgálód-
tak – Németországban és Észtországban is 
–, és azt állapították meg, hogy semmilyen 
garancia sincs a biztonságra, nincs kiépített 
rendszer az ellenőrzésre. John Dalli, az Euró-
pai Unió egészségügyi és fogyasztópolitikai 

biztosa ezzel korántsem ért egyet. Az orosz 
vezetésnek korábban küldött levelében ész-
szerűtlennek, a veszély mértékéhez képest 
aránytalannak és tudományosan megala-
pozatlannak nevezte az élőállat-behozatalra 
vonatkozó, kedden életbe lépett tilalmat. A 
Schmallenberg-betegség főként a juhokat és 
a szarvasmarhákat fertőzi meg. Nevét arról a 
németországi városról kapta, ahol tavaly elő-
ször azonosították, majd januárban felbuk-
kant Nagy-Britanniában is. Orosz szakértők 
arra figyelmeztetnek, hogy a szarvasmarha,- 
kecske,- juh- és sertésbehozatal tilalma miatt 
jelentősen megnőhet a belföldi hús- és hús-
termékek ára.hí
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Folttal jelölték a térképen a Csíkszentdomokos határában leégett területet. A tűzoltók kérésére az APIA-nak a nevet is ki kell adnia fotó: domján levente

 fotó: domján levente
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> Lehetőségeikről tájékoztatják a 
közbirtokosságokat. Az erdőgazdálko-
dáshoz kötődő pályázati lehetőségekről, 
valamint a közbirtokosságok adózási kér-
déseiről szervez holnap 11 órától szakmai 
tájékoztató konferenciát Csíkszeredában, 
a megyeháza Márványtermében a Hargi-
ta Megyei Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifizetési Ügynökség – tudtuk meg 
Haschi Andrástól, az intézet igazgató-
jától. Mint fogalmazott, a találkozót a 
résztvevők igényeinek megfelelően az 
aktuálisan felmerülő közbirtokossági 
problémák kapcsán is rendszeressé sze-
retnék tenni. A holnapi találkozón Édler 

András háromszéki parlamenti képviselő, 
a képviselőház költségvetési szakbizottsá-
gának tagja a közbirtokosságok könyvvi-
teléhez fűződően a mezőgazdasági támo-
gatások könyvelési problémáiról beszél, 
míg a közbirtokosságok adózási kötele-
zettségeiről és a legelőgazdálkodási tör-
vény előírásairól Kedves Imre, a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
igazgatója és Tánczos Barna, a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkára tájékoztatja a megjelenteket. 
Könczei Csaba, a Kovászna megyei me-
zőgazdasági szakigazgatóság vezetőjének 
előadása ugyanakkor már a Nemzeti Vi-

dékfejlesztési Program 142-es intézke-
déséről szól, mely a közbirtokosságok 
termelői csoportokként való támogatását 
teszi lehetővé, míg a közbirtokosságok 
számára kínált banki lehetőséget az OTP 
Bank romániai szakemberei fogják is-
mertetni.

> A földvásárlási moratórium meg-
hosszabbítását kéri a LAPAR. A külföl-
di magánszemélyek romániai földvásár-
lását tiltó rendelkezés meghosszabbítását 
kéri a román Mezőgazdasági Minisztéri-
umon keresztül Brüsszeltől a hazai mező-
gazdasági termelői-szövetségeket tömö-

rítő szervezet elnöke, Laurenţiu Baciu. 
A LAPAR elnöke szerint jelenleg a föld 
az ország egyik legfontosabb termelési 
tényezője, és olyan nemzeti kincs, amit 
nem szabad külföldi kézbe engedni. Je-
lenleg a külföldiek földvásárlási tilalma 
2013 végén jár le, ám mint a napokban 
Stelian Fuia mezőgazdasági miniszter 
kifejtette, kevés az esély a földvásárlási 
moratórium meghosszabbítására. Ettől 
függetlenül mind a tárcavezető, mind 
a LAPAR elnöke szerint kísérletet kell 
tenni a külföldiek romániai földvásár-
lására vonatkozó korlátozások újratár-
gyalására.
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FelsősóFalváról kértek ideiglenes vágási engedélyt

Készülnek a húsvétra

Ünnepi asztalra szánt juhok az egyik ideiglenes vágóponton. Rajtra kész az állategészségügy is

hargitanépe
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villanypásztorral védenék  
a termőFöldeket

Árammal tartanák 
távol a vadakat

napelemrendszerről táplált, 4 kilométeres hosszú ve-
zetéket kiszolgáló vadkárelhárító villanypásztorok vá-
sárlására szóló pályázati lehetőséget kínál a Hargita 
megyei tulajdonosi társulások és vadászegyesületek 
számára a megyei önkormányzat vidékfejlesztési egye-
sülete.

HN-információ

Hargita megyei tulajdonosi társulások és vadászegyesü-
letek számára vadkár elleni védelmet szolgáló villany-
pásztor vásárlásának 49 százalékos részfinanszírozá-

sára hirdetett meg pályázati kiírást Hargita Megye Tanácsának 
Vidékfejlesztési Egyesülete. A villanypásztor-vásárlásra – mint 
tegnap a megyei önkormányzat lapunkhoz eljuttatott közle-
ményéből kiderül – 45 ezer lej vissza nem térítendő támogatási 
keret áll rendelkezésre. A lehetőség iránt érdeklődő vadásztársa-
ságok és tulajdonosi társulások pályázati anyagaikat legkésőbb 
2012. április 15-ig, délután 3 óráig fogadják.

„A vadkárok állandó problémaként vannak jelen a gazdálko-
dók mindennapjaiban, sok törekvés volt a károk megtérítésére, 
de úgy gondoltuk, a megelőzésre kellene fektetnünk a hangsúlyt. 
A vadtámadások megállításában a leghatásosabb és egyben a 
legköltséghatékonyabb megoldás a villanypásztorok felszerelése. 
Ezért alakítottuk ki ezt a pályázati rendszert, hogy ösztönözzük a 
gazdákat területeik hatékony megvédésére” – nyilatkozta a kiírás 
kapcsán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Mint tegnap lapunk érdeklődésére Márton István, a vidék-
fejlesztési egyesület igazgatója hozzátette, az elmúlt esztendei 
vadkárok tekintetében Hargita megyében 11 különösen veszé-
lyeztetett településről lehet beszélni. A szakember ezek közül 
Székelykeresztúr, Székelyvarság, Galambfalva és Siménfalva, 
illetve Csíkszentsimon és Csíkszentimre nevét említette. El-
mondta, a pályázati kiírás olyan speciális, napelemről működő, 
4 kilométernyi hosszú vezetéket tápláló villanypásztorrendszer 
kiépítéséről szól, amelyet a kedvezményezett vadásztársaságok – 
mobilisan telepítve – a vadkároknak leginkább kitett erdőszéli 
termőföldterületek védelme kapcsán tudnak hasznosítani. Mint 
hozzátette, egy-egy ilyen rendszer – napelemmel és vezetékkel 
együtt – hozzávetőleg 4500 lejbe kerül.

A pályázatról bővebb információt az érdeklődők Hargita Me-
gye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének székhelyén – Csík-
szereda, Szabadság tér 5. szám –, a megyeháza 244/B irodájában 
kaphatnak (telefon: 0740–169850, e-mail: avramcamelia@
hargitamegye.ro).

már fogadja a húsvéti bárány 
vágására ideiglenes működési 
engedélyt kérő vágópont-üze-
meltetők jelentkezését a Har-
gita megyei állategészségügy. 
mint megtudtuk, tegnapig csu-
pán Felsősófalváról kértek mű-
ködési engedélyt, ám a szak-
emberek tapasztalatai szerint 
április 1–13. között várhatóan 
idén is 4-5 vágóponton zajlik 
majd a húsvéti asztalra szánt 
juhok, bárányok vágása.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Csupán egyetlen település-
ről, Felsősófalváról kérték 
a szakhatóságtól a juhok 

és bárányok húsvét előtti ideiglenes 
vágópontjainak kijelölését és enge-
délyezését Hargita megyében, noha 
a szakhatóság elnökének hét elején 
megjelent szolgálati feladata immár 
ezt is lehetővé teszi – tudtuk meg 
tegnap dr. Borsos Csabától és dr. 
Bodó Árpádtól, a Hargita Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszerbiz-
tonsági Hatóság munkatársaitól. A 
lehetséges vágóponthelyszínek fel-
leltározására a Hargita megyei állat-
orvosok hétfőig kaptak megbízást.

4-5 vágópontra számítanak
Elmondták, a tavalyi húsvéti ün-

nepekre készülődve Hargita megyé-
ben négy ideiglenes bárányvágópont 
működött: a Kászonok mellett 
Felsősófalván, Csíkszentdomokoson 
és Székelyudvarhelyen, a tavalyelőtt 
pedig más településekről is bejelent-

kezve, összesen hat egységre kértek 
működési engedélyt. A két szakem-
ber szerint bár a gazdák eddig még 
nem tolongtak a kérésletétellel, idén-
re várhatóan mégis négy-öt bárány-
vágópontra számítanak, különösen 
a nagy hagyományokkal rendelkező 
juhtartó vidékeken. Borsos doktor 
ilyen évről évre engedélykérő és -kapó 
helyszínnek tartja a Felsősófalva mel-
lett a kászoni és csíkszentdomokosi 
vágópontokat is. „Az ideiglenes 
vágópont-engedélyezést idén is a 
vágópont működtetőjének kell kér-
nie. Az engedély – tekintettel, hogy 
idén a magyar és a román húsvét 
külön időpontra esik – összesen két 
hétre vonatkozik. A rendelet szerint 
az április 1–13. közötti időszakban. 
Vágni mindkét ünnep kapcsán a vi-
rágvasárnap és nagypéntek közötti 
napokon lehet” – mondta el Bodó 
doktor. Hozzátette, az engedély csak 
és kizárólag a juhok és bárányok vá-
gására vonatkozik. A vágás minden 
településen a helyi állatorvos fel-
ügyelete alatt zajlik, levágásra pedig 
kizárólag egészséges, fülszámozott és 
megfelelő eredetigazolással rendel-
kező állatok kerülhetnek.

Félbe vágva adják el 
az állatot
Felhívják viszont a figyelmet, 

hogy a vágópont területén belül tilos 
a juh- és bárányhús feldolgozása: az 
elvéreztetett állatot a nyúzást kö-
vetően így legtöbb két fél darabba 
vágva szabad értékesítésre kínálni, 
az emberi fogyasztásra alkalmatlan 
állati eredetű melléktermékek táro-

lásáról és megsemmisítéséről pedig 
az üzemeltetőnek külön kell gon-
doskodnia. „Az élő állatot, majd 
pedig a húst minden alkalommal a 
területileg illetékes főállatorvos el-
lenőrzi. Ő látja el pecséttel a félbevá-
gott bárányokat is. A pecsét alapján 
természetesen minden vágópontot 
utólag is be lehet azonosítani, de a 
nyomon követhetőségre és az élel-
miszerbiztonsági követelmények be-
tartására a teljes folyamat alatt nagy 
hangsúlyt fektetünk. De betegség 
vagy valamilyen más probléma mi-
atti kobzásra tavaly sem került sor” 
– tette hozzá a szakember. Kérdé-
sünkre válaszolva Bodó elmondta, 
hogy a húsvéti vágópontoknak – a 
működési engedély időszaka alatt – 
nincs jogszabályilag plafonált vágási 
kerete, a levágásra kerülő mennyisé-
get így ez idő alatt csupán a termelői 
kínálat és a fogyasztói kereslet szabja 
meg. Elárulta, tavaly Hargita megyé-
ben az ideiglenesen engedélyezett 
kisvágópontokon mintegy 850-900 
juhot és bárányt vágtak le, míg 2010-
ben ez a szám elérte az 1200 darabos 
nagyságrendet. Mint hozzátette, 
ez a szám csupán a Hargita megyei 
vágópontokon levágott állatokra vo-
natkozik, a külföldről vagy más me-
gyékből származó húsvétibárányhús-
behozatalt más statisztikák vezetik.

ellenőrzik 
az élelmiszerboltokat
Az állattartók mellett ugyan-

akkor húsvét közeledtével foko-
zottabb ellenőrzésre kell számí-
taniuk az élelmiszertermelőknek 
is. „A hús mellett rengeteg ellen-
őrzést szervezünk tejtermékek és 
tojásáruk ellenőrzésére is. Foko-
zottabb ellenőrzésre kell számíta-
niuk a forgalmasabb boltoknak, 
üzletláncoknak, de még egyéni 
termelőknek is. A tojás esetében 
– különösen, hogy az ára is igen 
magas – a piacokon a kollégáim 
ovoszkópikus vizsgálatokat is 
végeznek. Ez például egy olyan 
helyben elvégezhető átvilágításos 
vizsgálat, mely révén a levegő-
kamra méretéből pontosan követ-
keztetni lehet a tojás korára, fris-
sességére” – fejtette ki Bodó. Bár a 
szakemberek tavaly sem találkoz-
tak kirívó esetekkel, problémákat 
– az ünnepekre felhalmozott na-
gyobb mennyiségekből adódóan 
– inkább a termékek hűtésénél 
szoktak tapasztalni.  fotó: domján levente
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> UEFA. Az Európai Labdarúgó-
szövetség (UEFA) döntése értelmé-
ben a 2014-es Bajnokok Ligája-döntőt 
a Benfica otthonában, az Estadio da 
Luzban rendezik. A több mint 65 ezer 
férőhelyes lisszaboni létesítmény leg-
utóbb 1967-ben adott otthont európai 
kupadöntőnek, s a 2004-es görög sikert 
hozó Eb-finálét is ott bonyolították le. A 
2014-es Európa Liga fináléját a Juventus 
stadionjában rendezik, amely mintegy 
41 ezer férőhelyes. Ez lesz az első alka-
lom, hogy Olaszországban egymeccses 
EL- vagy UEFA-kupa-döntőt rendez-
nek. A 2015-ös U21-es Európa-bajnok-

ság rendezési jogát Csehországnak ítélte 
az UEFA. Mint ismeretes, az idei Bajno-
kok Ligája döntőjét Münchenben, míg 
az Európa Liga fináléját Bukarestben, a 
Naţional Arenába rendezik.

> EURO–U19. A 2012-es FIFA-
kongresszus után újabb rangos esemény 
otthona lesz Magyarország, miután az 
UEFA végrehajtó bizottsága isztambuli 
ülésén úgy határozott, hogy Magyaror-
szág rendezheti meg a 2014-es U19-es 
Európa-bajnokságot. A magyar labda-
rúgás fejlesztési stratégiájának részeként 
a szövetség 2012 elején két kontinensvi-

adal lebonyolítási jogát is megpályázta 
az Európai Labdarúgó-szövetségnél. A 
végrehajtó bizottság tagjai a szakmai elő-
terjesztések alapján keddi ülésükön úgy 
határoztak, hogy a 2014-es U19-es Euró-
pa-bajnokság Magyarországra kerül. Ez 
azt jelenti, hogy 2014 júliusában a buda-
pesti Szusza Ferenc Stadion, a székesfe-
hérvári Sóstói Stadion, valamint a győri 
ETO Park és a pápai Perutz Stadion ad 
otthont a legjobb európai U19-es válo-
gatottak kontinesviadalának. Magyaror-
szág 2005-ben a női U19-es Európa-baj-
nokságot, 2010-ben pedig a futsal Eb-t 
rendezte meg sikerrel.

> Román labdarúgás. Kedd este két 
mérkőzéssel rajtolt el a román labdarúgó-
bajnokság hétközi, 22. fordulója. Tegnap 
négy mérkőzést rendeztek. Eredmények: 
Medgyes – Mioveni 1–1, Pandurii Târgu 
Jiu – Nagyszebeni Akarat 0–0, Sportul 
Studenţesc – Kolozsvári CFR 1–1, Petrolul 
Ploieşti – Concordia Chiajna 3–4. A Ko-
lozsvári U – Astra Ploieşti és a Galaci Oţelul 
– Bukaresti Dinamo mérkőzések tegnap este 
lapzárta után értek véget. A mai műsor: Bu-
karesti Rapid – Ceahlăul Piatra Neamţ (19, 
Dolce Sport), FC Vaslui – Brassói FC (19, 
Digi Sport), Marosvásárhelyi FCM – Buka-
resti Steaua (21.30, Digi Sport).hí
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Varó nélkül konstanca ellen

Rangadóra készül az SZKC

Újabb nagy mérkőzés előtt áll a 
Székelyudvarhelyi KC férfi-kézi-
labdacsapata. Pénteken a baj-
noki címvédő Konstancai HCM 
otthonában lépnek pályára az 
udvarhelyi fiúk. Varó Lajost meg-
műtötték, hat hónap pihenő kö-
vetkezik számára.

Presztízsmérkőzés előtt áll a 
Székelyudvarhelyi KC fér-
fi-kézilabdacsapata, ugyan-

is pénteken este a bajnoki címvédő 
otthonában lépnek pályára. A felek 
ebben az évben két alkalommal 
találkoztak egymással. Előbb a Szu-
perkupában egy nagyon szoros mér-
kőzésen, majd a bajnokságban egy 
könnyedébb találkozón húzta be a 
győzelmeket a tengerparti alakulat. 
A hétvégi magabiztos Temesvár el-
leni győzelem után Vlad Caba, az 

SZKC trénere elmondta, nagyon 
reménykedik benne, hogy végre 
megtörik az idényben mutatott 
idegenbeli átok. A tréner a hétvé-
gi sokgólos győzelemből igyekszik 
erőt meríteni, csakúgy mint „fiai”. 
„Nekünk nincs semmi veszteniva-
lónk. A Bákó elleni találkozó előtt 
azt beszéltem a fiúkkal, hogy vagy 
azt, vagy ezt, a bajnokcsapat elle-
ni meccset meg kell nyerjük, hogy 
valamit megmentsünk ebből a sze-
zonból. Az egyik elment, így most a 
Konstancával szemben kell bizonyí-
tanunk. Még matematikailag oda-
érhetünk a harmadik helyre, ebben 
bíznunk kell.” – nyilatkozta Caba.

Ha már szezonról és átokról is 
beszélt a mester, úgy néz ki, az nem 
akarja elhagyni az SZKC-t. A leg-
utóbbi két mérkőzést Varó Lajos há-
lóőr kihagyta térdproblémák miatt. 

A kapust kedden Marosvásárhelyen 
vizsgálták ki, ahol kiderült kereszt-
szalag-szakadása van. Azonnal meg 
is operálták. Az SZKC csapatorvosa, 
dr. Venczel László a csapat hivatalos 
portáljának elmondta: „Ez a beavat-
kozás a térdízület egyik legnehezebb 
operációja. A sportoló már rég bajló-
dik ezzel a sérüléssel, ebben az idény-
ben másodszor kellett meccseket 
kihagynia.” A felépülési időszak sem 
túl gyors, Varó Lajosra legalább hat 
hónap kényszerpihenő vár.

Az SZKC a bajnok ellen pén-
teken 19.30-tól fog pályára lépni. A 
találkozót a Digi Sport élőben fogja 
közvetíteni.

Hárman a válogatottban
Az új szövetségi kapitány, Eliodor 

Voica kijelölte keretét a soron követ-
kező felkészülési időszakra. A román 
válogatott Macedóniával játszik pá-
ros meccset, majd a hazai rendezésű 
Kárpát-kupán lép pályára. Három 
SZKC-játékos van a keretben. Ionuţ 
Ciobanu, Andrei Mihalcea és Tálas 
Huba kapott behívót a válogatottba, 
nekik március 26-án Izvorani-ban 
kell jelentkezniük. A gárda április 
1-jén és 2-án Macedóniában lép 
pályára, ahol a hazai, olimpiai selej-
tezőre készülő nemzeti együttessel 
játszik találkozókat. Ezt követően 
már Nagyvárad lesz az újabb hely-
szín, itt április 6–9. között rendezik 
a hagyományos Kárpát-kupát. A há-
zigazdák két csapattal szerepelnek, 
a négyestorna tagja még Ukrajna és 
Törökország.

Szükség lesz a bravúros megoldásokra is a hétvégén Fotó: Balázs attila / archív

Sakksuli (11.)
Európa-bajnokság
Plovdivban
A hónap legrangosabb sakkver-

senye zajlik március 20–31. között 
Plovdivban. Bulgária fővárosától, 
Szófiától 140 km-re rendezik a 13. 
egyéni Európa-bajnokságot. A tö-
rökországi női EB-hez hasonlóan 
déli szomszédaink is 100 000 eurót 
biztosítottak a díjalapba. Az 1–3. 
helyezett itt „csak” 14, 11 és 9 ezer 
euróval gazdagodhat (melyből a 
bolgár pénzügyi törvények miatt le-
vonnak 10%-ot), de a 25. helyezett 
is 1000 eurót kap. Aztán az Élő-
teljesítményért is ezer eurót kap a 
„szerző”. Érdekesség és újdonság, 
hogy 20%-ot vonnak le a győztes 
díjából, ha hiányzik a záróünnep-
ségről. A VB és EB megszervezése 
(főleg az ifjak esetében) nagy üzlet 
a rendezőnek is. A FIDE-versenyek 
megrendezése már öt évre előre le 
van foglalva... Plovdivban az 5 csil-
lagos Novotel Plovdivban 56 euró 
(245 lej) a szállás naponta, egy ágyas 
szoba esetén ez napi 74 euró (325 
lej). Feltevődik a kérdés, hogy miért 
érdemes indulni ilyen költséges ver-
senyen? Nos, a jelenlegi 344 részt-
vevőből 292 a nemzetközi címvise-
lő (180 nagymester, 72 nemzetközi 
mester, 39 FIDE-mester, 1 FIDE-
mesterjelölt). A nagymesterek a 
kieséses világbajnokságon való rész-
vételt jelentő 1–23. helyért, a többi 
sakkozó a nagymesteri és nemzet-
közi mesteri normákért játszik. Az 
Európa-bajnokságra 43-an jöttek 
Oroszországból, a rendező ország 
31 sakkozót nevezett, aztán követ-
kezik Románia 28 résztvevővel. 

Magyarországról 14-en indultak a 
versenyen. Sok meglepetés volt az 
1. fordulóban: a címvédő Potkin 
csak döntetlennel kezdett, de a 
csíkszeredai Postabank-versenyek 
háromszoros győztese, a maros-
vásárhelyi Barátosi Dániel (2407) 
nemzetközi mester sötéttel érté-
kes döntetlent ért el Iordăchescu 
Viorel (2644) nagymester el-
len. Danónak a 2. fordulóban 
Khalifman Alexander (2649) ex-
világbajnok is „nagy falat”. Játsz-
mák, eredmények naponta követ-
hetők a www.eicc2012.eu vagy a 
www.chess-results.com honlapon 
(a BUL-ra kattintva).

Sakkverseny Szovátán
A szovátai Medve-tó SK már-

cius 26–30. között 7 fordulós 
svájci rendszerű versenyt szervez a 
Brădeţ Szállóban. A verseny hon-
lapján (http://sovatachessopen.
ro/sovata-chess-open-2012/) vagy 
Fekete Árpádnál (arpad_fekete@
yahoo.com, 0745–668378) lehet 
érdeklődni.

Sakktanulmány
Amelung F. 1896-ban szerkesz-

tett tanulmányában a túlerővel 
szemben világos elméleti döntet-
lent harcol ki: 1.h6!! gh6 2.Kf3+ 
Kb1 (2...Fd2 3.Bd2+ Kb3 4.Bd6 
döntetlen) 3.Bb2+!! Kb2 4.Kg2!, 
és a bástya lenyerése után az állás el-
méleti döntetlen, mert sötét h-gya-
logját nem lehet bevinni a „rossz” 
futója miatt!

Biró Sándor
caissa@topnet.ro

Kitűnő körülmények között 
rendezték meg a hétvégén 
a Farkaslakán az országos 

birkózó kadet-csapatbajnokság el-
ső fordulóját. A Bodrogi Csaba 
és Katona László által felkészített 
Székelyudvarhelyi ISK bebizonyí-
totta, hogy a csoport esélyese. A 
tíz súlycsoportból öten a döntőig 
jutottak, négyet meg is nyertek, el-
sők lettek: Vajda Sándor (42 kg), 
Jakab Árpád (58 kg), Boros Gábor 
(85 kg), Sándor Arnold (100 kg), 
második lett Lőrincz Roland (64 

kg). Nem is volt kérdés, hogy össze-
tettben ne a sportiskola végezzen az 
élen, 26 ponttal előzi meg a Petrilát. 
Az országos kadet-csapatbajnok-
ság állása: 1. Székelyudvarhelyi 
ISK 92 pont, 2. Inter Petrila 66, 3: 
Kolozsvári Jövő 58, 4. Zilah 52, 5. 
Vajdahunyad 49.

Tenisz
37 gyerek részvételével harma-

dik alkalommal szervezték meg 
Udvarhelyen az ifi fedett pályás 
teniszbajnokságot. Eredmények: 

10–11 éves korosztály, haladók, 
fiúk: döntő: 1. Bara Levente 
(ISK), 2. Casiadi Soma (Csíksze-
reda), 3. Demeter József (Udvar-
helyi ISK); 14–16 évesek, fiúk ha-
ladók: döntő Burus Endre (Csík-
szereda) – Ambrus Dániel 6–2; 
11–15 évesek, lányok, kezdők:1. 
Jakab Zsuzsa (Udvarhelyi ISK), 
2. Győri Anett (Udvarhelyi ISK); 
15–18 évesek, lányok, haladók: 1. 
Szatmári Anna (Csíkszereda), 2. 
Szatmári Éva (Csíkszereda), 3. Pál 
Beáta (Udvarhelyi ISK).

udVarHELyi SPorTiSKoLáS HírEK

Első helyen állnak a birkózók



jókívánság

Borszékre KRISZTIÁN ERZSÉ-
BETNEK 76. születésnapja alkal-
mából kívánjuk, hogy adjon a jó Is-
ten sok erőt, egészséget, türelmet 
és sok boldog évet szerettei köré-
ben. Fia, István; Bözsike; Krisztina; 
Attila.

lakás

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

ELADÓ tömbházlakás Csíksze-
redában, a Márton Áron u. 1/A/15. 
szám alatt, a volt Femina fölött, a 
IV. emeleten. Telefon: 0740–216671. 
(21441)

ELADÓ Csíkszeredában, a Test-
vériség sugárút 12. szám alatt 2 
szobás, I. osztályú, III. emeleti, déli 
fekvésű lakás tízemeletes, szige-
telt tömbházban saját hőközponttal, 
termopán ablakokkal. Telefon: 0723–
149265.

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

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

Kiadó 50–60 m2-es helyiséget 
KERESEK műhelynek a város szélén. 
Telefon: 0740–799107.

ELADÓ jó állapotban lévő, köz-
ponti fekvésű tömbházlakás manzárd-
szobával és pincével. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (21552)

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt 
tömbházlakás a rendőrséggel szem-
ben. Telefon: 0744–339894. (21539)

ELADÓ Csíkszeredában, a Pa-
csirta sétányon IV. emeleti, részben 
felújított 2 szobás lakás. Telefon: 
0720–012771. (21538)

ELADÓ Csíkszeredában I. osztá-
lyú, II. emeleti, 2 szobás, saját kazán-
nal rendelkező lakás a Testvériség su-
gárút 4. szám alatt (a rendőrség mel-
lett). Telefon: 0749–520550. (21521)

ELADÓ I. osztályú, 2 szobás tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Len dület 
sétány 4. szám alatt (nagy konyha, 
nagy fürdő, terasz). Irányár: 27 500 
euró. Beszámítok személyautót. Tele-
fon: 0748–128888. (21472)

ELADÓ Csíkszentléleken 90%-
ban elkészített családi ház (két 
szint + pince, összesen 260 m2 

+ 50 m2 dupla garázs, filagória), 
4 x 4-es alapterületű nyári ház. 
Összterület: 1500 m2. Beszámítok 
tömbházlakást, személyautót. Te-
lefon: 0746–956869. (21472)

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre al-

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

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

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

jármű
ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 

Zafira 1.6-os motorral, Euro 4-es, 
nagyon szép karc- és rozsdamentes 
állapotban, metalizált szürke szín-
ben, eredeti kilométerben. Extrák: 
ABS, szervo, klíma, távirányítós 
központi zár, elektromos ablakok, 
bordkomputer, nyolc légzsák stb. 
Irányár: 3700 euró. Telefon: 0724–
175640, 0729–257421. (21537)

ELADÓK személygépkocsik. Bő-
vebb információ a www.carcosmetic.
ro honlapon. (21472)

ELADÓ 2002-es évjáratú, kombi 
Volkswagen Golf IV, 1.4, Euro 4-es 
motor, kevés illetékkel, karc- és rozs-
damentes, nagyon szép állapotban, 
eredeti festéssel és reális kilométer-
ben. Extrák: ABS, szervo, elektromos 
tükrök, légzsákok, kipörgésgátló, 
klíma, központi zár. Irányár: 3300 
euró. Vállalok bármilyen tesztet. Te-
lefon: 0721–773479, 0266–334468. 
(21537

VÁSÁROLOK forgalomban lévő 
öreg autót roncsprogramba. Telefon: 
0753–092433. (21528)

vegyes

Tisztelt hölgyem, uram! Szeretne 
ön többet tenni családja egészsé-
géért? Szeretne ön nagyobb anya-
gi biztonságban élni? Szeretné ön 
olcsóbbá tenni háztartását? Ha a 
válasz IGEN, akkor szeretettel várjuk 
Csíkszeredában, a Meteor vendéglő-
ben, a Gál Sándor u. 16/B szám alatt 
2012. március 24-én 10 órakor. Tele-
fon: 0746–174412. (21548)

Dr. Jakab Ferenc: Kutyapszi-
chológia és Psihologia canină című 
könyve megvásárolható a 0742–
169113-as telefonszámon, valamint 
megvásárolható lesz 2012. március 
24-én a homeopátiás állatorvosi tan-
folyamon: Csíkszereda, Csillag Mo-
tel, Brassói u. 113 szám. (21535)

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

ELADÓ feketeribizli-szörp Csík-
szeredában. Telefon: 0720–545423.

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

ELADÓ bálázó, permetező, ve-
tőgép, répavető, répaszedő, műtrá-
gyaszóró és rendösszeverő. Telefon: 
0764–471343.

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

felhívás

Jelennel az érdekeltek tudomásá-
ra hozzuk, hogy a Gyergyószentmikló-
si Bíróság 2012. március 27-i idő-
pontra kitűzte a 654/234/2011-es 
számú ügycsomó tárgyalási időpont-
ját a Gyergyóditró község, Puskás Ti-
vadar 111. szám alatti, a gyergyóditrói 
telekkönyvbe 50682-es szám alatt 
bejegyzett – 3033, 3034 és 3035/2-
es topószámú ingatlan elbirtoklása 
ügyében. Felhívjuk bárki érdekelt 
személy figyelmét, aki jogot követel 
az ügyben szereplő ingatlanra vonat-
kozóan, hogy ellenvetési kérelmet 
nyújthat be a Gyergyószentmiklósi 
Bíróságon 2012. március 27-re ki-
tűzött 654/234/2011-es számú el-
birtoklási ügycsomóra vonatkozóan.

szolgáltatás

AUTÓMOSÓ! A Haladás u. 18. 
szám alatt (az APIA mellett) gyors 
és minőségi mosás. Cégek és intéz-
mények szerződés esetén árcsök-
kentésben részesülnek. Minden 4. 
mosás után bónusz! Érdeklődni a 
0266–311245 és a 0744–594409-
es telefonszámokon. (21555)

Útitárs szállítását VÁLLALOM Né-
metországba, Hollandiába, Belgium-
ba. Vállalok ügyintézést, tolmácso-
lást. Telefon: 0758–898989. (21515)

Takarítást, gyermekfelvigyázást 
vagy idősgondozást VÁLLALOK. Te-
lefon: 0756–521691.

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík-

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

állás

Budapesti varrodába több moz-
zanatot varrni tudó VARRÓNŐKET 
KERESEK. Szállást helyben biztosí-
tok díjmentesen. Fizetés teljesítmény 
szerint. Telefon: +36–70–3911183, 
+36–1–2280629 és 0745–485861.

részvétnyilvánítás

A csíkszeredai Jégpálya negyed 
12/A lépcsőház lakói őszinte részvé-
tüket fejezik ki Kocsis Ilonának férje 
elvesztése miatt érzett fájdalmában.

A Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem Média és Kommunikáció 
szakos hallgatói őszinte részvé-
tüket fejezik ki osztálytársuknak, 
Orbán Bernadette-nek édesanyja 
elvesztése miatti fájdalmában. 
Békés nyugodalmat kívánunk a 
megboldogultnak, vigasztalódást 
a hozzátartozóknak!

Séta az élet, semmi más,
Nincs érkezés, csak indulás! 
Az út rögös, és nehéz, 
De boldogulsz, ha nem félsz! 
De soha ne feledd: 
Egyszer megszűnik a sétatér, 
A szív kialszik, s az élet véget ér.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 1999. 
március 22-re,

ORBÁN ANTAL
ácsmester

halálának 13. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (21542)

Hirdetések

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

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, após, rokon, szomszéd és ismerős,

TÉGLÁS SÁNDOR

életének 76., házasságának 51. évében 2012. március 20-án türe-
lemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága 
halottunkat március 23-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíktaplocai temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Részvétnyilvá-
nítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Pihenésed legyen csen-
des, emléked áldott. Nyugodjál békességben! A gyászoló család.

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

(Michelangelo)

Szomorú szívvel és fájdalommal tudatjuk, hogy a nagyon szere-
tett drága jó édesanya, nagymama, anyós,

özv. SZIKSZAY BÉLÁNÉ
Kovács Vera

nyug. tanítónő

83 éves korában 2012. március 18-án elhunyt. Felejthetetlen ha-
lottunktól végső búcsút ma 13 órakor veszünk a Szentlélek utcai 
temetőben. Áldja és nyugtassa őt a föld és az Egek Ura! Siratják 
gyermekei, unokái és menyei. Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
március 22-re,

id. FÁBIÁN LÁSZLÓ

halálának 2. évfordu-
lóján. Akik ismerték 
és szerették, gondol-
janak rá kegyelettel. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes. Szerettei – Székely ud-
varhely, Déva.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

elhalálozás

MÁTÉFFY TAMÁS
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gabonatároló építése című 
tervével kapcsolatosan a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség  
döntéstervezetet hozott  2012. február 13án, melynek értelmében nem 
szükséges a Natura 2000re vonatkozó hatástanulmány elkészítése. A meg
valósítandó terv Csíkpálfalva község, Csíkcsomortán falu külterületén va
lósul meg.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Kör
nyezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt (fax. 0266–310040). A döntés tervezete tanulmányozható a http://
apmhr.anpm.ro címen.

A ZETELAKI KÖZBIRTOKOSSÁG
értesíti az érintetteket, hogy a Zeteváralja, Zetelaka község, Szurdok 
övezetben (nyugati rész külsőség) összeállított ZONÁLIS REN
DEZÉSI TERV (kőbánya megnyitására) bemutatott változatára 
környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy
nökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) a 
hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül. 

hargitanépe
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Sport
Dies az All Star-gálán

Első alkalommal vett részt Csík-
szeredában játszó kosaras a férfi 
All Star-gálán, amelyet Temesvá-
ron szerveztek meg. Dies az észa-
ki csapatban jutott szóhoz. A csí-
kiak közben készülnek a hétvégi, 
Nagyvárad elleni összecsapásra.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Temesváron rendezték meg 
idén a férfikosárlabda All 
Star-gálát, amelyen Észak 

és Dél csapatai csaptak össze egy 
igen látványos mérkőzésen. Észak 
válogatottjába a szurkolók szava-
zatai alapján bekerült a csapatba a 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
játékosa, Emmanuel Dies is. Így a 
Csíkszeredai KK már azzal büsz-
kélkedhet, hogy volt játékosa az All 
Staron. Dies egyébként a gálán hét 
pontig jutott, és ez mellett 3-3 lepat-
tanót, illetve asszisztot osztott ki. A 
gálát a Dél válogatottja nyerte meg 
133:131 arányban.

Várad érkezik
Csíkszeredába
Szombaton 18 órától a Csíksze-

redai Hargita Gyöngye KK a he-
tedik helyen tanyázó és szinte biz-
tosan play-offos Nagyváradi VSK 
gárdáját fogadja. Az idény során a 
két csapat már három alkalommal 
találkozott. Kétszer a Románia-ku-
pában, amelyben a KK azt a bravúrt 
hajtotta végre, hogy az odavágón 
hazai környezetben legyőzte neve-
sebb ellenfelét. A további két össze-
csapáson nem sok babér termett a 
csíkiaknak.

A KK a szezonban a hétvégi 
összecsapáson kívül még egy alka-
lommal lép pályára szintén hazai 
környezetben a CSŞ Giurgiu ellen 
a bajnokság alapszakaszának utolsó 
fordulójában. Ezt követően a play-
outban, azaz az alsóházi rájátszásban 
lesznek érdekeltek.

A felsőházban szinte biztosra 
mondható, hogy az első hét he-
lyezett már a play-offban érdekelt. 
Az utolsó play-offos helyért három 
csapat – Nagyszeben, Piteşti és 
Rovinari – küzd meg az elkövet-
kezendő fordulókban. A 11–15. 
helyezettek biztosan play-outosak. 
Köztük a Csíkszeredai KK is. Hogy 
az alsóházi rájátszás első körében 
kivel fog játszani a KK, az még nem 
tudott, de az erőviszonyokat ismer-
ve, valószínűsíthető, hogy a SCM 

Craiovával. Párosítások a rájátszás-
ban: felsőház: 1–8, 2–7, 3–6, 4–5; 
alsóház: 9–16 (játék nélkül nyer a 9., 
mivel az Otopeni visszalépett a baj-
nokságból), 10–15, 11–14, 12–13.

  1. temesvári BC 24 19 5 43
  2. Ploieşti-i CSU 25 18 7 43
  3. Marosvásárhelyi kk 25 18 7 43
  4. Medgyes 25 19 6 43
  5. Bukaresti CsM 25 17 8 42
  6. Kolozsvári U 25 17 8 42
  7. Nagyváradi Vsk 24 16 8 40
  8. Nagyszebeni CSU 25 13 12 38
  9. BCM U Piteşti 25 12 13 37
10. energia rovinari 23 13 10 36
11. sCM Craiova 25 9 16 34
12. dinamo 25 7 18 32
13. CSŞ Giurgiu 25 6 19 31
14. Csíkszeredai kk 26 2 24 28
15. Poli Iaşi 25 0 25 25
16. Cs Otopeni 0 0 0 0

dies (10) rászolgált a szurkolók szavazataira fotó: balázs árpád

All Star-meccsel zárul az EFAJL
A héten véget ért az Erdélyi Füg-
getlen Amatőr Jégkorong Liga 
(EFAJL) második bajnoksága, a 
csapatok a hétvégén a csík karc-
falvi műjégpályán egy zárótornán 
vesznek részt. A bajnokság 
ugyan lezárul vasárnap, ám az 
All Star-mérkőzést április köze-
pén Csíkszeredában tartják, ezt 
követően díjazzák a pontvadászat 
legjobbjait is.

Idén második alkalommal hir-
det bajnokot az Erdélyi Füg-
getlen Amatőr Jégkorong Liga 

(EFAJL). Az elmúlt évtől eltérő-
en két győztes is lesz a ligában. Az 
EFAJL által szervezett amatőr jégko-
rongbajnokság második kiadására, a 
2011/2012-es idényre tíz csapat neve-
zett (Sepsiszentgyörgyi Királyping-
vinek, Székelyudvarhelyi Old Boys 
Küküllő, Csíkszentdomokosi 
HC Terkő, Gyergyószentmiklósi 
Gyer gyói Pingvinek, Csíkszentimrei 
Szent imrei Sasok, valamint Csíksze-
re dából az Autosport, a Golden 
Time, a Pro Hoki, a Zsögödi Med-
vék és a Csíki Kakasok), az egy 
körből álló alapszakaszt követően 
kettéoszlott a pontvadászat, az első 
öt csapat az A, a második öt a B cso-
portban folytatta a küzdelmeket. Ér-
dekesség, hogy mindkét csoportban 
bajnokot hirdet az EFAJL.

Az alapszakaszt az Autosport 
nyerte a Golden Time, a Gyergyói 
Pingvinek, a Csíki Kakasok és 
az OldBoys Küküllő előtt, ez az 
öt csapat az A csoportban, míg a 
Zsögödi Medvék, a Királypingvi-
nek, a Pro Hoki, a HC Terkő és a 
Szentimrei Sasok a B csoportban 
folytatta a küzdelmeket. Mindkét 
csoportban újabb oda-visszavágó 
kört rendeztek.

Az A csoportban még három 
mérkőzést kell a héten lejátszani, a 
Gyergyói Pingvinek csapatának 
a Golden Time, az Autosport és a 
Csíki Kakasok ellen kell még pályára 
lépnie, így a rangsor még nem vég-
leges, jelenleg a Golden Time-nak 
15, a gyergyószentmiklósiaknak 12 

pontjuk van, és közöttük dől majd el 
a bajnoki cím sorsa.

A B csoportban a Zsögödi Med-
vék és a Pro Hoki közötti mérkőzés 
van még hátra a pontvadászatból, ez 
a meccs dönt a harmadik helyről, eb-
ben az ötösben már biztosan bajnok 
a Királypingvinek csapata.

A hétvégén a csíkkarcfalvi mű-
jégpályán rendezik az EFAJL zá-
rótornáját, szombaton 11 és 18, 
vasárnap 10 és 11, illetve 13 és 19 
óra között rendezik a találkozókat. 
A liga All Star-mérkőzését április 
24-én a csíkszeredai Vákár Lajos 
Műjégpályán játsszák, a 16 órakor 
kezdődő találkozó után kerül sor 
a 2. EFAJL-bajnokság díjkiosztó 
ünnepségére.

Újabb amatőr tornát rendeznek a hétvégén a csíkkarcfalvi műjégpályán fotó: balázs árpád



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 82. napja, a hátralévő napok szá-

ma 284. Napnyugta ma 18.30-kor, napkelte 
holnap 6.14-kor.

Isten éltesse
Beáta és Izolda nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat.

Névmagyarázat
A latin eredetű Beáta jelentése boldog, a 

kelta–német eredetű Izolda jelentése pedig 
vas; tevékenykedni, rendelkezni.

Március 22-én történt
1895. A francia Lumière-fivérek első íz-

ben mutatták be celluloidfilmre rögzített 
mozgóképeiket.

Március 22-én született
1599. Anthonis van Dyck holland festő
1797. I. Vilmos porosz király, majd német 

császár

Március 22-én halt meg
1687. Jean-Baptiste Lully olasz származású 

francia zeneszerző
1832. Johann Wolfgang Goethe német 

író, költő

székely festékesek

A Csíki Székely Múzeum galériájában ápri-
lis 7-ig megtekinthető a Székely festékesek című 
textilkiállítás, ahol tizenhat természetes anyag-
ból készült, székely mintákkal díszített szőt-
test mutatnak be. A festékesek mintáit a híres 
etnográfus, Viski Károly által egybegyűjtött 
és 1928-ban kiadott, 16 darabból álló székely 
festékesek ihlették, melyeket Portik Erzsébet, 
Benedek Katalin és Páll Etelka szőtték meg. 
A kiállítás a Kossuth utcai galériában hétfőtől 
péntekig 12 és 18 óra között látogatható.

fotótanfolyam

A Hargita Megyei Kulturális Központ 
(HMKK) akkreditált fotótanfolyamot szer-
vez április 13-tól (curs de fotograf cod COR 
343101). A 80 órás képzésre jelentkezhetnek 
a teljesen kezdők és a gyakorlottabb fotózni 
vágyók, illetve azok is, akik hosszú ideje fo-
tóznak, de tudásukat szeretnék elmélyíteni. 
A jelentkezés feltétele, hogy a tanulni vágyók 
rendelkezzenek fényképezőgéppel. A képzés 
5 hétvége alatt zajlik: április 13–15., 20–22., 
27–29., május 4–6., 11–13., péntekenként 
17–21, szombaton és vasárnap 9–15 óra kö-
zött, és magában foglal egy hétvégi kirándulást 
is. Az oktatók szakavatott, nemzetközi elisme-
résekkel díjazott, a fotózást művészeti fokon 
gyakorló fotográfusok. Érdeklődni munka-
napokon a HMKK székhelyén lehet: Csík-
szereda, Temesvári sugárút 4. szám, telefonon: 
0266–315891, 0746–244235.
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Trekkingtúrák – előadás
A Csíkszéki EKE és a Sapientia – EMTE 

közös szervezésében vetített képes előadást 
tart Trekkingtúrák Dél-Patagóniában címmel 
Kedves Zsuzsa és Kedves Ferenc ma 18 órától 
az egyetem nagyaulájában.

Gitárjáték
Hargita Megye Tanácsának támogatásá-

val ma 17 órától színpadra lépnek a Hargita 
Megyei Művészeti Népiskola gitár szakos di-
ákjai. Az előadást az iskola székhelyén tekint-
hetik meg (Gál Sándor utca 9. szám).

Fotótárlat
Alkotó emberek címmel a csíkszeredai 

Nagy István Művészeti Szakközépiskola aulá-
jában nyílik fotókiállítása Teutcsh Alpárnak 
ma 18 órától.

Könyvbemutató
Székelyudvarhelyen, a Művelődési Ház 

kon certtermében ma 17 órától mutatják be 
Máthé Éva marosvásárhelyi szerző Balázs Éva 
színművészről szóló beszélgetőkönyvét. Közre-
működik Balázs Imre József, a Korunk című 
folyóirat főszerkesztője és Komoróczy György 
közíró.

*
Holnap 18 órától Harangozó Imre, az Ipo-

lyi Arnold Népfőiskola alapító elnöke könyv-
bemutatóval egybekötött előadására várják 
az érdeklődőket a Hargita Megyei Kulturális 
Központ Pincetermébe. Az előadás címe: Má-
ria tiszteletire aki ide jöttetek… – búcsújárás a 
néphagyományban. Az előadót Halász Péter 
néprajzkutató, a Duna TV nyugalmazott fő-
szerkesztője mutatja be a közönségnek.

Előadás
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerve-

zete és Csíkszereda Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala szervezésében holnap 18 
órától dr. Makkai Béla történész, kisebbség-
kutató, publicista, tanszékvezető egyetemi 
docens Székely kivándorlás a 19. század végén, 
a 20. század elején címmel tart előadást a pol-
gármesteri hivatal gyűléstermében.

Közkorcsolyázás
Csíkszeredában, a Vákár Lajos Műjégpá-

lyán szombaton és vasárnap 19 órától köz-
korcsolyázást tartanak.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap Csíkcsicsóban, a 
410–650. szám alatt.

*
Ma 8–16 óra között szünetel a gázszol-

gáltatás Csíkszereda következő utcáiban: 
Zsögödi Nagy Imre, Testvériség (2., 4. és 
4/A szám alatt), Tudor Vladimirescu (34. 
szám alatt), Szász Endre, Zöld Péter, Gá-
bor Áron, Bolyai, Hóvirág, Brassói út (21–
73. szám alatt), Harom, Zsögöd, Kútpatak, 
Kismező, Kőbánya.

– Maga sokkal kopaszabb, mint én.
– Hiszen magának sincs egy szál haja sem...
– Hát az igaz, de magának nagyobb a feje.
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A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház bemutatja

A Hargita Népe ajánlja

Örömállam

Ma 19 órától Görgey Gábor Örömállam című ko-
médiáját tekinthetik meg a színházkedvelők Szé-
kelyudvarhelyen, a Tomcsa Sándor Színház nagyter-

mében. Érvényes a Tomcsa Sándor-bemutatóbérlet.
Görgey Gábor Örömállam című komédiája egy jó lehetőség 

arra, hogy beszéljünk arról a világról, amiben élünk. Arról az 
elérzéstelenedő világról, amiben minden a testiség körül forog. És 
beszéljünk úgy erről a világról, hogy közben kifordítjuk az egészet: 
Görgey történetében örökös szeretkezésre szólítják fel a lakókat, a 
testiség államilag ellenőrzött kötelessége Örömállam polgárainak. 
Teljesíteni kell mindenáron, sőt mindezt meggyőződéssel.

Hétvégi túrák
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 

csíki szakosztálya túrát szervez a Csicsói-
Hargitára szombaton. Indulás: a csík-
szeredai Goscom autóbusz-állomásáról 
Hargitafürdőre a 9-kor induló járattal. 
Távolság: 4 km, szintkülönbség 400 m. 
Ajánlott túraöltözet: vízálló bakancs, ré-
teges öltözet, szélkabát, hó elleni lábszár-
védő, kesztyű. Túrakellékek: síbot, hótalp, 
fényképezőgép. Túravezető: Szabó Károly, 
telefon: 0751–065345.

A csíkszéki EKE túrát szervez a 
Bodoki-havasokba szombaton. Indulás: 
a csíkszeredai vasútállomásról a 6.22-kor 
induló vonattal. Útvonal: málnásfürdői 
vasútállomás (577 m) – Herecz vára (705 
m) – Kincsás vára (1053 m) – Zoltán 

kútja – Bodoki-csúcs (1194 m) – Henter-
mező – Egreskő (1126 m) – Málnásfalu 
vasútállomása. Visszaérkezés a 17.17-es 
vonattal. Szükséges felszerelés: vízhatlan 
túrabakancs, lábszárvédő, évszaknak meg-
felelő réteges öltözet, ivóvíz. Túravezető: 
Kánya József, telefon: 0745–072237.

A Gentiana Természetjáró Egye-
sület vasárnap a Dél-Hargita-hegy ségbe 
szervez túrát, melyre minden érdeklődőt 
szívesen vár. Túraútvonal: Új tusnád – 
Tompád-Mitács-puszta – Kapus- tető – 
Újtusnád. Indulás: vasárnap reggel a 6.30-
kor induló személyvonattal Újtusnádig. 
Megjegyzés: a túrára szombaton este 9 
óráig lehet beiratkozni a 0745–107618-
as telefonszámon.
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Zongorázó kutyák

Zongorázni tanítja két kutyáját egy 
francia nő, és halad velük. A golden 
retrieverek saját „ebzongorán” játsza-

nak, padlópianínónak is mondható hangsze-
ren, mivel a billentyűzetet nem magasítják 
lábak. A két kutya a négykezes mintájára akár 
négymancsost is játszhatna, de – egyelőre – 
pusztán fél lábbal paskolgatja a billentyűket. 
Mindegyikük jobblábas. Gazdasszonyuk 
szemben ül velük, és előjátssza furulyán a 
dallamot 1-2-3 hangra elaprózva, ebei pedig 
utánamennek, és fegyelmezetten lépkednek 
a kellő billentyűre gazdájuk felszólítására. A 
nagyobb testű „basszusebnek” van a köny-
nyebb dolga, ő kevesebbet nyomkod, a szólis-
ta pedig láthatóan lelkesebben muzsikál.

A trióról készült videó megtekinthető a 
világhálón a http://youtu.be/uVQsg-lzS5Q 
címen. Eddig már negyedmillióan nézték 
meg. A kutyás nőt az indította az ebek zenei 
képzésére, hogy egy zongorázó macskának 
kirobbanó sikere van a neten, a http://youtu.

be/TZ860P4iTaMA címen lehet megcso-
dálni. Eddig 23,6 millióan tették – adta hírül 
a brit Metro újság. Ami a két produkciót ille-
ti, a macska ugyan két manccsal játszik és lát-
ványra profibbnak tűnik, mégis macskazenét 
produkál, műve rögtönzés műve. A két kutya 
viszont nem kénye-kedve szerint játszogat, 
hanem a Szamárindulót – más címen Bolha-
valcert – „nyomja”, bár túl lassan ahhoz, hogy 
könnyedén felismerhető lenne.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

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

Vidéken ért minap az ebédidő, továbbá egy 
igen kellemes meglepetés. Annak tudatában, 
hogy messze lesz még a vacsora, betértünk egy 
barátságos étterembe. A gombás szelet tűnt a 
legszimpatikusabbnak, s mint utólag kiderült, 
jól választottunk. Mennyei ízű szaft, igazi, a 
…-i hegyekben szedett helyi rókagomba emelte 
a lakoma fényét. A kedves vendéglátónak okoz-
ható kellemetlenségek megelőzése érdekében, 
az árgus szemű, EU-konform „sterilitásőrzők” 
számára hadd maradjon a helyszín örök titok. 
Végre! – ünnepeltem. Nem kínai eredetű kon-
zervgombával bolondították meg a húst, még 
csak nem is termesztett csiperkét vagdaltak 
mellé, hanem igazi, erdőben szedett róka-
gomba tette teljessé az ebédet.

Újfent felcsillant bennem a reménysugár, 
hogy kezdjük felfedezni, hasznosítani a térség 
nyújtotta lehetőségeket. Dél-tiroli ember mesél-
te, hogy az ottani tartományi kormány – ahol 

autonómia van, ott könnyű – törvényt hozott, 
miszerint idegenek csak meghatározott napo-
kon, mennyiségben gyűjthetnek gombát az 
erdőkben. A jogszabály előtt Olaszországból 
érkező gyűjtögetők hada lepte el a régiót, akik 
különböző felvásárlók számára szedték a gom-
bát. Köztudott, az olasz gasztronómia eléggé 
gombacentrikus, és az sem titok, hogy a talján 
konyha világhírű. A tiroli gomba pedig olyan 
áron kel el a világ olasz éttermeiben, hogy ha 
azt az öreg székely meghallaná, egész nyáron 
a sárgakalaposok után kajtatna az erdőben. 
„Húsz eurót kértek egy maroknyi tokányért. 
Kifőzdében” – mesélte döbbenten olaszországi 
rókagomba-élményét ismerősöm.

Talán van még addig, amíg dél-tiroli 
módra meg tudjuk védeni magunkat és így 
el tudjuk „húszeurózni” a rókagombát, de 
addig is legalább etessük vagy együk meg itt-
hon. Lejért.

Rókagomba-történet
       villanás n Hompoth Loránd

A fotót András Tamás, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.
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