
Jött, válogatott, győzött

Ecosorter, 
az ökorobot

A szelektív hulladékgyűjtés 
az erőssége, de beszélni 

is tud az az Ecosorter névre 
keresztelt, automata gépezet, 

amelyet fél év 
alatt alkotott meg egy 

négytagú egyetemista csoport, 
a hónap elején pedig elnyerte 

a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem által 
meghirdetett robotépítő 

versenyt. A sikeres projektről 
a csapat egyik tagja, 

a székelyudvarhelyi Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány oktatási 

pályázatának 
ösztöndíjasa, Székely Barnabás 

számolt be lapunknak.
 > 4. oldal
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Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014

hargitanépe 
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Bemutatón az Ecosorter. Szelektíven gyűjtöget

hogyan kerül tiszta 
víz a pohárba? 8
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2Ne legyünk 
konzum székelyek! 4A tavasz 

„legforróbb” hétvégéje

Legendás 
könyvbemutató 
legendás helyen
Hatalmas sajtóérdeklődés kö-

zepette mutatták be március 
23-án a székelyderzsi unitárius erőd-
templomban a régóta várt Székely-
földi Legendárium kötetet. A 
155 mondát tömörítő könyv 
224 színes A4-es oldalon mu-
tatja be Székelyföld legendáit, törté-
nelmi székenként csoportosítva. 

Kivizsgálást 
kértek 

a rendőrségen
Újból ülésezett a pénteken a 

székelyudvarhelyi Közbiz-
tonságért Testület. Tagjai levelet 
írtak a belügyminiszternek, mely-
ben belső kivizsgálás elin-
dítását kérik a rendőrségen 
annak érdekében, hogy fel-
színre kerüljenek a rendőrök és az 
alvilág esetleges kapcsolatai. 
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3Ne neveljünk 
magyarrománokat!

Anyanyelvet és ennek az 
érzelmi hátterét nem igazán 
lehet megtanulni felnőttként 
vagy akár egy év alatt. Példá-
ul csak a gyermekmon-
dókák, gyermekversek 
közös ismerete olyan 
kapocs közöttünk, amitől meg-
fosztani egy embert bűn. 
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 Isán István Csongor

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3712î
1 amerikai dollár USD 3,2980î
100 magyar forint hUF 1,4841î

hatos lottó

ötös lottó

SzErENcSESzám: 4699796



A népművészet fontosságáról 
tartott előadást szombat délután 
a székelyudvarhelyi művelődé-
si házban összegyűlteknek Ha-
rangozó Imre. A néprajzkutató 
többször hangsúlyozta: fontos 
megőriznünk népművészetünket, 
azonban arra is ügyelnünk kell, 
hogy saját értékrendünket képvi-
selje az, és ne engedjünk a divat 
nyomásának.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Népes közönség előtt tartott 
könyvbemutatóval egybe-
kötött előadást a magyar-

országi Ipolyi Arnold Népfőiskola 
alapító elnöke, Harangozó Imre 
néprajzkutató szombaton délután 
a székelyudvarhelyi művelődési ház 
oszlopos termében. Miután Tifán 
Irén, az Udvarhelyszéki Népművé-
szek Egyesületének elnöke köszön-
tötte a hallgatóságot, és bemutatta 
az előadót, Juon Anna Orsolya, a 
székelyudvarhelyi Móra Ferenc Ál-
talános Iskola diákja szórakoztatta 
népdallal az egybegyűlteket. 

Az egyébként tanítóként dol-
gozó néprajzkutató, Harangozó 
Imre előadásában számtalanszor 
elhangzott, hogy a világ sajnos 
abba a helyzetbe került, hogy 
nem érti mit is kezdhetne magá-
val. Elmondása szerint ugyanis 
nem a gazdaság van válságban, 
hanem mi és a kultúránk. Az 
ember válságban van lelkiekben, 
mert elszakadt a gyökereitől, el-
távolodott az őseitől, erre pedig 
természetesen az lenne a megol-
dás, hogy újra közeledni kellene a 
gyökerekhez. Harangozó szerint, 
a hódító téveszmék ellenére nem 
úgy kell elképzelni a gyökerekhez 
való közeledést, hogy magunkra 
rántunk egy hajdani székely ruhát 
és máris kész.

– A népviselet lehet és kell is 
modernizálni, ugyanis a népvi-
selet a saját értékrendünket kell, 
hogy mutassa, ezért nem vehe-
tünk fel egy olyan ruhát, amit 
több mint száz évvel ezelőtt hor-
dott egy más vidéken élő ember. 
A Székelyföldön is előfordul, 
hogy a megvásárolható, konzum 

székely ruhákat olyanok veszik 
fel, akiknek tulajdonképpen sem-
mi közük hozzá. Nem lehet csak 
úgy magunkra venni valamit, tisz-
tában kell lennünk, hogy mi a ha-
gyományunk, és a magam képére 
formálom azt. Megtartom a régi 
ruhát, viszont újrafogalmazom – 
véli Harangozó. A néprajzkutató 
úgy gondolja, nem lehet felvenni 
egy futószalagon gyártott, egyéb-
ként falusi mintázatú ruhát, mert 
az ma értelmezhetetlen.

A néprajzkutató hitvallása 
szerint a népművészetnek köszön-
hetően sikeresen élhetjük át ezt a 
nehéz, válságos időszakot, elmon-
dása szerint az elmúlt száz évben 
már sokan próbálták eltüntetni a 
népművészetet, azonban ez nem 
sikerült senkinek. A mai ember-
nek nem kell egyebet csinálnia, 
csak át kell emelnie ebbe a korba, 
és a külsőségeket elhagyva a saját 
értékrendje szerint kell alakítania. 
Mi sem bizonyítja jobban, hogy 
nem tudunk meglenni a népművé-
szet nélkül, mint az, hogy ez az ami  
összeköt népeket és kultúrákat.

Körkép

A múlt héten túraajánlóval 
szolgáltam, most egy beszá-
molóval mutatnám be, hogy 
is zajlanak az EKE által szer-
vezett, bárki számára nyitott 
túrák. 

Ez alkalommal a kadicsfalvi 
Rez-tetőre hirdettünk kelle-
mes tavaszi gyaloglást. Mivel az 
időjárás-jelentés napos idővel 
kecsegtetett, így szombaton reg-
gel kilenc órakor szép számban 
jelentek meg a túrázni vágyók a 
Mol benzinkútnál. Miután úgy 
tűnt, hogy mindenki itt van, aki 
velünk szeretné tölteni a napot 
– számban huszhonheten – el-
indultunk Kadicsfalva irányá-
ba. Tudván, hogy van elegendő 
időnk, kellemes sétával halad-
tunk a dombtető irányába. A 
Millennium vendéglőnél bal-
ra fordultunk és a kadicsfalvi 
templom mellett elhaladva, 
rátértünk a szekérútra, amely 
egészen a tetőig vezetett. Mivel 
innen kezdődik az emelkedő, 
egy kissé lassabban haladtunk 
tovább, de legalább szemügyre 
vehettük a kőbányát, amely az 
érdekes színvilágával megér egy 
pillantást. Ezután, beérve az er-
dőbe, szomorkás látvány tárult 
elénk a kormos, szenesre égett 
erdő láttán, mely az őszi tűzeset 
áldozatává lett. Számos fenyő-
nek, bár megmenekült, nem 
sok esélye maradt a túlélésre, így 
majd a kivágásukkal könnyítnek 
sorsukon. Elértünk egy elága-
záshoz, ahol jobbra vettük az 
irányt. Örömmel tapasztaltunk, 
hogy csak a nagyon árnyékos 
részeken maradt egy kevés hó-

folt, máshol már felszáradt a rét. 
Apró zöld növényzet kezdett 
kibújni és a rovarvilág is feléledt. 
Néhány színes pillangó és don-
gó útját kereszteztük, melyek a 
tavasz hírnökeiként repkedtek a 
meleg domboldalon.

Utunk, mivel felfele haladt, 
így kissé megoszlott a csapat, 
hiszen minden korosztály kép-
viseltette magát a hét évestől 
a hetven évesig. A tetőn ter-
mészetesen, újra egyesültünk, 
ahol már néhányan a napozás 
örömeinek hódoltak. Minden-
kinek jól esett a pihenő és a fel-
töltődés, amelyre már vágytunk 
a hideg téli napok után. Miután 
elkészült az elmaradhatatlan 
csoportkép, balra leereszked-
tünk a forráshoz, ahol megej-
tettük az ebédet. A friss levegőn 
jól estek a finom falatok: sza-
lonna, túró, hagyma, hiszen teli 
vannak energiákkal, amelyre a 
túrázónak szüksége van, még 
ha csak néhány kilométert gya-
logol is. Aztán az étel elnyom-
tatásaképpen előkerültek a házi 
borok, amelyek aromájukkal 
méltó befejezésként szolgáltak 
az elemózsiák elfogyasztása 
után. Amíg a társaság egy része 
kora délutáni pihenőt tartott, 
egy páran elkalandoztunk az 

erdőbe, ahol apró meglepetésre 
bukkantunk: a kakasmandikó 
nevezetű, kora tavaszi virágra. 
Érdekes volt látni, ahogy a szá-
raz leveleken keresztül kibújt ez 
a kis lila virág, színt varázsolva 
az erdőbe. Majd visszatérve, hűs 
forrásvízzel oltottuk szomjun-
kat és csatlakoztunk a pihenők-
höz. Aránylag hosszúra nyúlt 
a szieszta, így aztán három óra 
tájban csomagoltunk össze és 
indultunk hazafelé. Mivel most 
már lefelé tartottunk, gyorsab-
ban haladtunk és nem sokkal 
több, mint fél óra alatt el is ér-
tük Kadicsfalvát. Innen a társa-
ság több irányba indult, mivel 
voltak, akik hazafelé mentek, 
míg néhányan úgy döntöttek, 
még egy kevéssel megnyújtják 
az együttlétet, és egy hűs sör 
mellett megbeszélik a nap él-
ményeit. 

Újból bebizonyosodott az, 
hogy a természet minden for-
májában tartogat szépségeket a 
látogatóknak, viszont egy vidám 
hangulatú csapattal megláto-
gatva csak fokozza az élményt, 
mely által gazdagabb leszünk, 
s ami arra buzdít, hogy máskor 
is közösen osszuk meg a túrázás 
örömeit. 
 Ambrus Helga-Gyöngyvér
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HArAngozó ImrE néprAjzKuTATó ElőAdásA A népI TExTIlművészETről

Ne legyünk konzum székelyek

A Tölgyesi pszichiátriai Kórház
– Gyergyótölgyes, Központ utca 342. szám – 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez ugyanazon cím alatt megvalósítandó Hőközpont létesítése 
című tervét a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhetők a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtartama alatt 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez  

(telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041).

Az ITAs rt.
a részvényesek évi közgyűlését 2012. április 26-án 9 órától tartja a cég székhelyén, 
Csíkszereda, Vadász utca 7. szám. Elégtelen részvételi arány esetén a gyűlés 2012. 
április 27-én lesz megtartva 9 órától a cég székhelyén.

Napirendi pontok:
◆ a cég éves pénzügyi helyzetének megbeszélése és jóváhagyása;
◆ a cenzorbizottság beszámolójának jóváhagyása;
◆ az ügyvezető javadalmazásának megállapítása;
◆ az ügyvezető tehermentesítése;
◆ a 2011-es évi költségvetés jóváhagyása;
◆ szervezési kérdések.

A CovAlACT rt.
eladásra bocsátja árverés útján a következő gépjárműveket:

◆ 2002-es évjáratú Ford Transit, indulási ár 2250 euró;
◆ 1999-es évjáratú Mercedes Sprinter, indulási ár 2520 euró;
◆ 1996-os évjáratú Man nyerges vontató, indulási ár 1800 euró;
◆ 2001-es évjáratú Fiat Doblo, indulási ár 2700 euró.

Ajánlatokat lezárt borítékban a cég székhelyén, a szállítási irodában lehet leadni, 
(Sepsiszentgyörgy, Lunca Oltului 1. szám) 2012. március 29-ig, hétköznapokon 
8–15 óra között. Bővebb információ kapható a 0755–745363-as telefonszámon. 

A prImulACT rt.
eladásra bocsátja árverés útján a következő gépjárműveket:

◆ 1992-es évjáratú Roman 10FFI, indulási ár 1980 euró;
◆ 1983-as évjáratú Roman 10215, indulási ár 1980 euró.

Ajánlatokat lezárt borítékban a cég székhelyén, a szállítási irodában lehet leadni, 
(Szentlélek utca 49. szám) 2012. március 29-ig, hétköznapokon 8–15 óra között. 

Ugyanebben az időpontban bővebb információ kapható  
a 0751–209515-ös telefonszámon. 

A gos-mAd Kft., melynek székhelye  
Csíkmadaras 193. szám, Hargita megye

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Csíkmadaras község beltelkén megvaló-
sítandó Andezit kitermelése Madaras kerületéből című tervére a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2012. március 20-án döntés-
tervezetet hozott (nem szükséges környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8.30–16.30, szerdán pedig 
8.30–18.30 óra között, valamint a www.apmhr.anpm.ro címen

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg jelenésétől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be (2012. április 2-ig)  

a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez ( fax: 0266–310040).

A ClEAn World Kft.
a LEX FORI I.P.U.R.L. jogi felszámoló révén közli, hogy 2012. március 29-én 
11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 
47. szám) nyilvános árverésre kerül a csődbe ment cég Mitsubishi L200 márkájú 
haszonjárműve, gyártási év 2001, 310 000 km-ben, amelynek indulási ára 3937,5 
euró – áfa nélkül.

Amennyiben nem kerül sor odaítélésre, az áralkut csütörtöki napokon 11 óra-
kor megismétlik. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–372216-os és a 0755–098938-as telefonszámokon.

A CsÍK Hús Kft.
a LEX FORI I.P.U.R.L. jogi felszámoló révén közli, hogy 2012. már-
cius 29-én 11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu utca 47. szám) nyilvános árverésre kerül a csődbe ment cég 
Volkswagen Golf Break márkájú személyautója, gyártási év 2003, 190 000 
km-ben, amelynek indulási ára 3800 euró – áfa nélkül.

Amennyiben nem kerül sor odaítélésre, az áralkut csütörtöki napokon 
11 órakor megismétlik.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–372216-os és a 0755–098938-as telefonszámokon.

Hirdetések



Körkép
közélet

Újból ülésezett pénteken dél-
előtt a székelyudvarhelyi Közbiz-
tonságért Testület (KT), melynek 
tagjai civil és politikai szerveze-
tek, a polgármesteri hivatal, az 
egyházak és a média képviselői. 
A testület levelet írt a belügy-
miniszternek, melyben belső 
kivizsgálás elindítását kéri a 
székelyudvarhelyi rendőrségen 
annak érdekében, hogy felszínre 
kerüljenek a rendőrök és alvilág 
esetleges kapcsolatai. 

Máthé László Ferenc 
mathe.laszlo.feren0063@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, a Köz-
biztonságért Testület 
létrejöttét a városban 

szaporodó és egyre nagyobb nyil-
vánosságot kapó bűncselekmé-
nyek indokolták – a KT a január 
31-i 10-es számú tanácsi határo-
zattal alakult meg hivatalosan. 
Célja, hogy Székelyudvarhelyen 
visszaálljon a nyugodt közhangu-
lat, a biztonság érzése. A testület 
szerint ehhez a hivatalos szervek 
másfajta hozzáállása, a civil ön-
tudat erősödése, a városvezetés 
beavatkozása, felelősségvállalása, 
illetve a bűnmegelőzés különböző 
formái szükségesek. A testület te-
vékenysége során leginkább a meg-
előzésre, a felvilágosításra helyezi a 
hangsúlyt, meghallgatja a polgárok 
panaszait, és egyeztetéseket is foly-
tat az illetékes szervekkel, ha kell, 
a nyilvánosság erejével gyakorolva 
nyomást tevékenységük pozitív 
irányba való befolyásolására.   

A legutóbbi ülésen a testület 
tagjai beszámoltak arról, hogy a 

közelmúltban levelet küldtek a 
belügyminiszternek, akitől a vá-
rosi rendőrség berkeiben belső ki-
vizsgálás megindítását kérték. A 
Gabriel Berca miniszternek címe-

zett levélben az áll, a KT azért kéri 
a belső vizsgálatot, hogy felszínre 
kerüljenek az alvilág és a rendőrök 
esetleges kapcsolatai. Példaként a 
városközpontban novemberben 

megvert fiatalok ügyét hozták fel: 
a bántalmazók a rendőrség épü-
letében is agresszíven léptek fel a 
rend őreivel szemben, mely csele-
kedetre nem igazán tud senki pre-
cedenst említeni. A KT levelében 
azt is megjegyzi: ez az eset nem 
egyedülálló, az udvarhelyi alvi-
lág tagjai egyre több formában 
(csendzavarás, testi sértés, lakás-
maffia stb.) és egyre több helyszí-
nen mutatkoznak – egy internetes 
felmérés szerint 4000 válaszadó a 
rendőrség engedékenységét ne-
vezte meg a bajok fő forrásaként. 
Emiatt úgy tűnik, a lakosság nem 
bízik a rendőrségben. A testület a 
belügyminiszternek küldött leve-
lét azzal zárja: a belső kivizsgálást 
nem azért kérik, hogy még inkább 
súlyosbítsák a lakosok és rendőr-
ség közötti krízist, sőt, ezáltal a 
rendőrség visszaszerezhetné újból 
a lakosok elvesztett bizalmát. 

A KT tagjai ugyanakkor – a 
gyanús ügyletek megelőzése érde-
kében – személyesen levelet jut-
tattak el a város területén működő 
közjegyzőkhöz, együttműködésre 
kérve fel őket.  

Ebben a levélben az áll, hogy 
a bűncselekmények egyik részé-
nek, az úgynevezett lakásmaffia 
ügyeknek az „eredményességé-
hez” közjegyzői hitelesítések is 
szükségesek. A KT tagok azt ta-
pasztalták, hogy a városban nem 
minden közjegyző viszonyul kel-
lő körültekintéssel a gyanús ügy-
letekhez, ezzel sokszor kilátásta-
lan helyzetbe hozva ártatlan pol-
gárokat. A KT-tagok úgy vélik, 
sem Székelyudvarhelynek, sem a 

közjegyzői szakmának nem hasz-
nálnak azon kapcsolódó negatív 
híresztelések, melyeknek egy ré-
sze bizonyítottan valós alapokra 
épül, ezért felkérik a közjegyző-
ket, segítsék a testületet céljai el-
érésében. „Kérjük, akadályozzák 
meg a tisztességtelen üzletkötése-
ket, találjuk meg közösen a mód-
ját annak, hogy visszaszorítsuk az 
ilyen és ehhez hasonló ügyleteket” 
– kérték a közjegyzőktől. 

A testület ugyanakkor továb-
bi levelek megírásáról is döntött: 
az igazságügy-miniszternek, il-
letve a közjegyzői kamarának 
küldenek hasonló tartalmú le-
velet, melyben segítséget és köz-
reműködést kérnek említett 
intézményektől és vezetőiktől. 
A KT – az ígéretéhez híven – nem 
kíván politizálni, éppen ezért egy-
hangúlag első elnökét, illetve a két 
alelnökét a civil társadalom sorai-
ból választotta. A testület elnöke 
Tófalvi Tamás unitárius segédlel-
kész lett. Az ülésen arról is döntés 
született, hogy levélben fordul-
nak a polgármesteri hivatalhoz, 
melyben kérni fogják, hogy enge-
délyezzék egy olyan irodahelység 
használatát a városházán, ahol a 
tagok fogadóórákat tudnak majd 
tartani. A pénteki ülés utolsó na-
pirendi pontjaként meghallgatták 
a nemrégiben a központi taxiállo-
máson történt verekedés áldoza-
tát, akit tanácsokkal láttak el az 
ügy jogi orvoslatának érdekében. 
Végezetül arról döntöttek, hogy a 
Közbiztonságért Testület ezentúl 
rendszeresen, minden hónap má-
sodik csütörtökén ül össze. 

A KözbizTonságérT TesTüleT ülése 

Belső kivizsgálást kértek a rendőrségen
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Visszaszerezhetnék a lakosok bizalmát fotó: balázs attila

Első osztályt fog kezdeni a nagyobbik fiam, ugyhogy a szü-
lői közösségben gyakori téma volt, hogy ki hová íratja iskolába 
a gyerekét. Meglepődve tapasztaltam milyen magas azoknak 
a tiszta magyar szülőknek az  aránya, akik román iskolába 
iratják gyereküket )a meglepetés elős hulláma akkor ért, amikor 
az ovódában tapasztaltam ugyanezt). Valójában annyian írtak 
erről a kérdésről (nálam sokkal szakavatottabb emberek), hogy 
valószínű nem tudok semmi újat hozzáadni a problémához, 
elismételni mégis fontos: az anyanyelv minden ember számára 
elsődleges, életének, identításának alapja. 

A szülők a legjobbat akarják csemetéjüknek, és a beszélgeté-
sek alatt záporoztak az érvek, hogy román tannyelvű osztályba 
mért jobb járni egy magyar gyereknek: mert magyarul úgy is 
megtanul, mert jobban érvényesül, ha jól tud románul, mert az 
állam nyelvét beszélni kell, nehogy hátrányba kerüljön. Félre-
téve azt, hogy ezek álelőnyök, ezek az emberek nem gondolnak 
arra, hogy milyen súlyos hátrányba kerül gyerekük, ha román 
iskolába vagy óvodába jár. 

Elsősorban le kell szögezni, hogy magyar tannyelvű osztály-
ban is meg lehet tanulni tökéletesen románul – ha a szülőnek ez 
fontos, akkor fokozottan figyeljen oda gyereke román tanulási 
eredményeire, de semmiképpen se válassza azt a döntést, ami 
számára kényelmesnek tűnhet. Ha valaki magyar osztályba 
jár, akkor a román tanulást, illetve a román nyelvvel kapcso-
latban egy természetes viszonyt alakít ki: el tudja helyezni saját 
rendszerében a román tudás értékét. Megérti fontosságát, de ez 
nem helyezkedik nyomásként rá. Ugyanúgy, ahogy megértjük, 
hogy például szakmai szempontból fontos megtanulni legalább 

angolul, de ha úgy adódik, akár németül, franciául, spanyolul 
(hogy csak a legkedveltebb kivándorlási célországok nyelveit 
említsem). Ahogy ezeket a nyelveket is meg lehet tanulni (akár 
felnőttkorban is, akár egy év alatt is), ugyanúgy románul is meg 
lehet tanulni akár felnőtt fejjel, akár egy év alatt is. De mind-
nyájan tudjuk, hogy a román oktatás nagyon hangsúlyosan 
jelen van a magyar osztályok tananagában is. 

Anyanyelvet és ennek az érzelmi hátterét nem igazán lehet 
megtanulni felnőttként vagy akár egy év alatt (ha meg is lehet, 
az nagyon ritka eset, és semmikppen sem egy év alatt). Példá-
ul csak a gyerekmondókák, gyerekversek közös ismerete olyan 
kapocs közöttünk, amitől megfosztani egy embert bűn. És nem 
a nemzetre gondolok (holott ezzel szemben is árulás), hanem 
arra a kissrácra, akinek nem lesz anyanyelve – aki az ő alap-
kultúráját, a nyelvet amit a szülei, rokonai otthon beszélnek 
értéktelennek fogja érezni, ezzel önmagát is szégyellni fogja ho-
vatartozásáért. Logikus következtetés ez a részéről, hiszen ha az 

a kultúra nem volt érdemes arra, hogy őt is belekapcsolják, hogy 
megtanuljon azon a nyelven olvasni, akkor nyilvánvalóan az 
valami szégyellnivaló például a románnal szemben, amit az ő 
alapkultúrájává akarnak tenni. Élete végéig tartó deficittudatot 
kap az ilyen gyerek, amit aztán megpróbál valahogy feldolgoz-
ni. Akár úgy is, hogy teljesen letagadja magyarságát, és olyan 
szakmai közeget keres, ahol ez lehetséges (pl. rendőr lesz, vagy 
a katonaságnál keres állást). Igazán boldog semmiképpen sem 
lesz, mert mindig érezni fogja a különbséget, amit majd mindig 
le akar küzdeni. 

Ha visszakerül egy teljesen magyar közegbe, ott is hátrány-
ban lesz, hiszen nem tud olvasni, és nem tud megérteni dol-
gokat, kifejezéseket egyből, nincsenek meg azok a közös nyelvi 
élményei, amelyek a többieknek megvannak. 

„te mondd magadban, behunyt szemmel,
csak mondd a szókat, miktől egyszer 
futó homokok, népek, házak 
Magyarországgá összeálltak. 
 
Dühöngő folyók kezesedtek, 
konok bércek — ezt ne felejtsed, 
ha megyünk büszke szájjal vissza, 
mint várainkba, titkainkba.”

Ha román iskolába iratjuk gyerekeinket, akkor ezekből a 
titkokból ők kimaradnak, és amikor ezekbe visszamegyünk, ők 
lemaradnak. Nagy kár lenne bármelyikükért. 

Ne neveljünk 
magyarrománokat

  NÉZŐpoNt n isán istván Csongor



A szelektív hulladékgyűjtés az 
erőssége, de beszélni is tud az 
az Ecosorter névre keresztelt 
automata gépezet, amelyet fél 
év alatt alkotott meg egy négy-
tagú egyetemista csoport, a 
hónap elején pedig elnyerte a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem által meghirde-
tett robotépítő versenyt. A si-
keres projektről a csapat egyik 
tagja, a székelyudvarhelyi Dr. 
Verestóy Attila Alapítvány ok-
tatási pályázatának ösztöndíja-
sa, Székely Barnabás számolt 
be lapunknak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Székely Barnabás neve azok 
számára cseng ismerősen, 
akik figyelemmel követik a 

székelyudvarhelyi Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány által meghir-
detett oktatási pályázat nyertese-
inek kilétét, a 2011–2012-es tan-
év tizenegy ösztöndíjasa között 
ugyanis őt is ott találjuk.

A csíkszeredai informatikus 
hallgató nevét nemrég az egész or-
szág megismerhette annak köszön-

hetően, hogy három másik diáktár-
sával együtt (Ovidiu Pârvu, Rareş 
Dragomir, Szabó Krisztián) meg-
nyerte a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem által, a hónap 
elején megrendezett UBBots 2012 
robotépítő versenyt. 

– Látványos legyen, forra-
dalmian újító vagy hasznos? Ez 
kérdeztük magunktól, mielőtt 
nekifogtunk a robot megépíté-
sének – árulja el Székely Barna-
bás, aki szerint azért döntöttek a 
praktikusság mellett, mert valami 
olyan akartak alkotni, amelynek a 
mai társadalom is hasznát veheti. 
Mivel a szelektív hulladékgyűjtés-
re való átállás Romániában még 
gyerekcipőben jár, egy olyan ro-
botot építettek, amelyben ebben 
segíthet nekünk.

A beszélő robot
Az Ecosorter elnevezés önma-

gáért beszél, a gépet csak útnak kell 
indítani egy kijelölt területen, „sze-
mével” (ami egy webkamera) érzé-
keli az útjába kerülő fém és műanyag 
palackokat, majd rövid vizsgálódás 
után fémkarjával szépen különvá-
logatja ezeket a saját rekeszeibe. A 

gépet megpróbálták felruházni pár 
emberi tulajdonsággal is, így beszél-
ni is tud, az udvarias bemutatkozás 
után az elvégzett műveleteket el is 
magyarázza, például a megvizsgált 
PET-palackra ellentmondást nem 
tűrő, száraz hangon vágja rá, hogy: 
„műanyag”.

A négytagú csapat tavaly 
októberben állt neki a robot 
megépítésének, és közel féléves 
munkájuk nem volt mentes a 
nehézségektől. Székely Barnabás 
elmesélte, hogy a programozás 
mellett rengeteget fúrtak-farag-
tak, barkácsoltak, többször is 
megváltoztatták a robot dizájnját, 
emellett a hibák kiküszöbölése és 
a gépezet tökéletesítése végett 
rengeteget kellett tesztelni. A 
projekt hasznosságának kihang-
súlyozására némi terepmunkát is 
beiktattak, végigjárták Kolozsvár 
utcáit, hogy megtudják, mennyi-
re környezetbarát a kincses város. 
Kiderült, hogy a helyzet nem is 
annyira rossz, mint gondolták, a 
nagyobb negyedekben, iskolák, 
kórházak és egyetemi épületek 
környékén gyakran találkoztak 
szelektív hulladékgyűjtő konté-

nerekkel. Voltak igazán nehéz, 
kilátástalan időszakok is, amikor 
nem remélték, hogy végig tudják 
vinni a projektet. Külön említést 
érdemel, hogy a robot megalkotá-
sát szabadidejükben végezték.

A projekt jegelve
Az Ecosorter nem tökéletes, 

ipari felhasználása csak idő, pénz és 
munka kérdése, ezt azonban egyelő-
re nem tervezik, a projektet jegelték.

– A rendelkezésükre álló 

felszereléssel tovább már nem 
tudnánk fejleszteni a robotot, 
államvizsga előtt állunk, ráadá-
sul a csapat két tagja a nyáron 
huzamosabb időre külföldre tá-
vozik – magyarázza Barnabás. 
S mivel a robot közös munka 
eredménye, megegyeztek egy-
más közt, hogy sem az állam-
vizsgára, sem saját személyük 
fényezésére nem fogják felhasz-
nálni a projektet.
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JöTT, VálogAToTT, győzöTT

Ecosorter, a környezetbarát robot

A csapat: Székely Barnabás balról az első 

társadalom

Körkép

Nehéz hétvége áll a Hargita 
megyei tűzoltó alakulatok mö-
gött: nem kevesebb mint 21 kü-
lönböző helyszínen riasztották 
elharapódzott tarlótűzhöz vagy 
felelőtlen piknikezők miatt égő 
erdőhöz a lánglovagokat. A mér-
leg riasztó: összesen több mint 
60 hektárnyi területen lángolt a 
növényzet, ebből több mint 25 
hektár erdő vagy csemetekert.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro
Jánossy Alíz
janossy.alzi@hargitanepe.ro

„A tüzek mindenfelé gon-
dokat okoztak, nehéz 
napok vannak a csíki, 

a gyergyói, valamint az udvarhelyi 
térségben szolgálatot teljesítő tűz-
oltók mögött. Sajnos a szó szoros 
értelmében forró volt a hétvége” 
– nyilatkozta Alina Ciobotariu, 
a Hargita Megyei Olt Sürgősségi 
Esetek Felügyelőségének szóvivője. 

Kirándulók okozták 
a Csík környéki tüzeket
Csíkszereda környékén vasárnap 

két erdőtüzet is okoztak a felelőtlen 
kirándulók. A város keleti határá-
ban, a Suta-erdő mellett feltehetően 
egy piknikező társaság által rakott 
tűz harapódzott el. A szél miatt pil-
lanatok alatt lángra kapott a száraz 
növényzet, a tűz átterjedt a közeli 
erdőre. Rövid idő alatt két és fél hek-
tárnyi területen égett el az aljnövény-
zet, és azok a csemeték is, amelyeket 

2003-ban a széldöntés pusztította 
erdőrész helyére ültettek. A hegyes 
területet a tűzoltók nehezen tudták 
megközelíteni, így a csíkszentléleki-
ek és a fitódiak szekerekkel hozták a 
vizet és vedrekkel locsolták a felgyúlt 
erdőt. A csobotfalvi részen a közbir-
tokosság tulajdonában levő csemete-
kertre is átterjedtek a lángok, ame-
lyeket szintén felelőtlen kirándulók 
okoztak. 

– Igyekszünk meggátolni a tűz 
továbbterjedését, de nagyon nehéz, 
mert erősen fúj a szél, a lángok gyor-
san szaladnak a száraz aljnövényze-
ten – nyilatkozta lapunknak Gecző 
Tibor, a csobotfalvi közbirtokosság 
elnöke vasárnap délután. Elmond-
ta, kb. negyven ár csemetés ég. Ké-
sőbb a tűzoltóság már arról tájékoz-
tatott, hogy az említett helyszínen 
négyhektárnyi száraz növényzet és 

egyhektárnyi, csemetével beültetett 
terület lángol. 

gyergyóban is égett a határ
Huszonhét hektárnyi cse-

me te ültetvény égett le Gyergyó-
szentmiklóson, illetve öthektár-
nyi csemete és fiatal erdő Gyer-
gyótölgyesen a hét végén. A 
tüzet feltételezhetően mindkét 
helyen gondatlanság okozta. 
Gyergyótölgyesen a Márk-patak-
dűlőben kapott lángra 3,5 hektárnyi 
csemetekert, illetve 1,5 hektárnyi fi-
atal erdő pénteken az esti órákban – 
tájékoztatta lapunkat Csibi László 
alpolgármester. Mint mondta, a cse-
meteültetvény teljesen elpusztult, a 
fiatal erdőben pedig lényegében bo-
zóttűz volt, vagyis az erdő alján lévő 
száraz növényzet kapott lángra. Az 
oltásban a helyi önkéntes tűzoltók, 

illetve a gyergyóhollói és borszéki 
kollégáik vettek részt, de több mint 
száz helybéli lakos is segédkezett a 
lángok megfékezésében. Kárbecslés 
még nem történt.

Gyergyószentmiklóson a Tankó-
sarka-, valamint a Kiskürüc-dűlőben 
kapott lángra szombaton délelőtt 27 
hektárnyi önkormányzati tulajdonú 
csemete – számolt be a Hargita Nép-
ének Tóth Károly, a polgármesteri 
hivatal mellett működő gazdasági 
egység vezetője. Mint részletezte, a 
tüzet véleménye szerint tarlóégetés 
okozhatta, amely a szél következté-
ben gyorsan terjedt tovább. Az oltás-
ban a helyi hivatásos tűzoltó alakulat, 
illetve önkéntesek vettek részt, a kár 
Tóth becslése szerint százezer lej. Az 
önkormányzat ismeretlen tettes el-
len feljelentést tett gondatlanságból 
okozott tűz miatt.

Fekete tűzoltósági mérleg
A tűzoltóságtól kapott mérleg 

szerint pénteken három, szom-
baton nyolc, míg vasárnap kilenc 
bozót- vagy erdőtűzhöz riasz-
tották a megyében szolgálatot 
teljesítő alakulatokat. Emellett 
pedig négy esetben lakóházban 
vagy gazdasági épületben kelet-
kezett tüzet is meg kellett fékezni 
a hétvégén. A felégetett területek 
nagyságát illetően az információk 
ellentmondásosak, hiszen pontos 
felmérések még nem készültek, a 
hozzávetőleges adatok az oltás-
ban részt vevő tűzoltók, terület-
tulajdonosok, szemtanúk becslé-
seiből származnak. Ezek alapján 
több mint hatvan hektáron égett 
a megyében a száraz növényzet, 
ebből több mint 25 hektár erdő 
vagy csemetekert. A legnagyobb 
gondot a gyergyótölgyesi erdő-
tűz okozta, ahol péntek délután-
tól szombat reggelig dolgoztak a 
lángok továbbterjedésének meg-
akadályozásán, és ahol közel négy 
hektár erdő és másfél hektárnyi 
csemetekert semmisült meg. A 
lakott területeken felgyújtott 
árokparti fű miatt több kilomé-
ter kerítés is elégett a megyében, 
Székelyudvarhelyről, Salamásról, 
Balánbányáról jelentettek hason-
lót. Lapzártánkkor még jó néhány 
helyszínen küzdöttek a lángokkal 
a tűzoltók. – A szeles időjárás és 
az emberi felelőtlenség volt a hét-
végi tüzek fő okozója – foglalta 
össze a tűzoltósági szóvivő.

HuSzoNEgy BozóT- VAgy ErDőTűzHöz riASzToTTáK A TűzolTóKAT

A tavasz „legforróbb” hétvégéje

Egy, a tűzoltásban önként segédkező férfi elszenesedett hússzeleteket mutat. Kirándulók okozták a Suta-környéki tüzet fotó: balázs árpád



> Újból előkerült a lusta em-
ber kaszája. Olvasóink jelezték, hogy 
Szombatfalván a Tamási Áron és Orbán 
Balázs utca között, a vasúti nyomvonal 
mellett újból előkerült a lusta ember 
kaszája. A Dózsa György utcai lakók a 
házuk háta mögött a vasúti töltésig tar-
tó tarlós területet felégetve igyekeztek 
megtakarítani. Érkezésünkkor félméte-
res magasságban csapkodtak a lángok, a 
felszálló füst alapján pedig már messzi-
ről be lehetett azonosítani a rendhagyó 
tavaszi takarítás helyét, a tüzet gyújtót 
viszont nem zavarta, hogy kifüstöli 
szomszédait, akik nem utolsó sorban a 

tűzveszélytől is féltek. A jelenség nem 
egyedi, nem ritka – a hétvégén város-
szerte égették a tarlót, a száraz növény-
zetet. A tűzoltók felhívják mindenki fi-
gyelmét, hogy engedély nélküli, be nem 
jelentett tarlóégetésért magánszemélyek 
esetében 3–6000 lej, jogi személynél pe-
dig 25–50 000 lejes pénzbírság róható 
ki, illetve a szemét, száraz növényzet, 
egyéb házkörnyéki hulladékok meggyúj-
tásáért 1000 és 2500 lej közötti bünte-
tés szabható ki. A témához hozzá kell 
toldanunk: térségünkben nem jellemző 
a büntetés, csak akkor jár pénzbírság, ha 
már megtörtént a baj. (M. L. F.)

Hatalmas sajtóérdeklődés kö-
zepette mutatták be március 
23-án a székelyderzsi unitárius 
erődtemplomban a régóta várt 
Székelyföldi Legendárium kö-
tetet. A 155 mondát tömörítő 
könyv 224 színes A4-es olda-
lon mutatja be Székelyföld le-
gendáit, történelmi székenként 
csoportosítva. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A bemutató kezdetén Dénes 
Éva Márta idengenvezető 
körbevezette a jelenlévő-

ket a vártemplomban, amely ti-
zennégy éve az UNESCO Világ-
örökség része. Mint elmondta, a 
székelyderzsi emberek a mai napig 
a vártemplomban tárolják a sza-
lonnát, gabonát. Minden hét szer-
dáján a reggeli harangozás után a 
hívek összegyűlnek a „kastély” 
előtt, majd ki-ki annyi szalonnát 
vesz magához a családi szegről, 
amennyi egy hétre elegendő. A 
templom belső falán megtekint-
hető Szent László-freskó ismer-
tetése után átadta a szót Fazakas 
Szabolcsnak, a legendárium ötlet-
gazdájának, aki elmondta: azért 
választották a bemutató helyszíné-
ül a székelyderzsi vártemplomot, 

mivel a könyv huszonkilencedik 
oldalán helyet kapott a Szent 
László-legenda is. Természetes, 
hogy jobban vissza tudja adni a le-
gendák hangulatát a székelyderzsi 
templom. Elmondta, hogy több 
mint három és fél éve kezdték el a 
könyv munkálatait. – A kötet raj-
zait Márton Erika képzőművész 
készítette. Az volt a célunk, hogy 
a legendák mellett levő képek ne 
legyenek túlbonyolítva, de meg-
feleljenek a 21. század igényeinek. 
Cseke Tímea és János Levente 
digitalizálta a rajzokat, Pálfi Csa-
ba pedig rengeteget dolgozott a 
könyv szerkesztésén: végül sike-
rült az egész munkát önállóan 
elkészítenünk. Kudelász Nóbel 
írta meg a legendákat, minden 
magyar ember számára érthető 
nyelvezetben. Elmondható, hogy 
gyakorlatilag Székelyföldön egy 
négyzetméteren több legenda ta-
lálható, mint az ország bármelyik 
pontján. Az eddigi visszajelzések 
alapján az embereknek, gyerekek-
nek tetszik a könyv – magyarázta 
Fazakas, majd átadott egy kötetet 
Székelyderzs egyik legjelesebb ta-
nulójának, Kovács Boglárkának. 
Újvárosi Katalin lelkész hangsú-
lyozta: azt remélik a könyvtől, 
hogy a templom freskóihoz a kö-

vetkező nemzedék fel tud majd 
nőni. 

Az Orbán Balázs-idézettel in-
duló könyv (amelynek kiadását 
támogatta a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal, illetve a 
megyei tanács) érdekessége, hogy 
a tartalmi részek előtt található  
az egyoldalas legendás családfa. 
Az első tulajdonos feltünteti a 
nevét, az évszámot, majd tovább-
adhatja utódainak. A könyv szer-
vesen kapcsolódik a legendárium 
térképhez, rendszerezett kódok 
szerint minden egyes monda 
kikereshető benne. Tízezer pél-
dányt nyomtattak ki, igény sze-
rint többet is készítenek, ha a már 
kész könyvek elfogynak. Fazakas 
arra is kitért, hogy nem állnak 
le, készül az animációs film is, 
valószínűleg egy éven belül meg-
tekinthető lesz: a tatárjárás tör-
téneteit dolgozzák fel, egy egész 
estéss „Asterix és Obelix”-stílusú, 
csalafinta székely rajzfilmben. 

A Székelyföldi Legendárium 
kötet, megvásárolható a helyi, 
központi könyvesboltokban, 45-
50 lejbe kerül, üzlettől függően. 
Készült könyvjelző is hozzá, ame-
lyet kiosztanak a nyugdíjasok és 
az iskolások között, és ami ked-
vezményes vásárlásra jogosít fel. 

A MÁV Nosztalgia Kft. és a 
Küküllő Szálloda szervezésé-
ben második alkalommal ér-
kezik Erdélybe, Székelyföldre, 
többek közt Székelyudvarhelyre 
Budapestről az élményvonat. A 
szervezők célja, hogy az uta-
zással tovább népszerűsítsék 
Székelyöldet, illetve a helyi tu-
rizmust. 

A. J.

Először tavaly, április 22-én 
járt az élményvonat Ud-
varhelyen, ekkor avatták fel 

Hargita nevet viselő kocsit. Ez-
úttal április 6-án, nagypénteken 
indul Budapestről, a tervek serint 
19 órakor érkezik meg az udvar-
helyi állomásra. 

Szigeti András, a MÁV Nosz-
talgia Kft. értékesítési igazgatója 
ismertette, hogy a tavalyi uta-
zás siekrén felbuzdulva ismét 
meghirdették a hagyományőr-
ző húsvéti vonat lehetőségét: a 
tavaly felavatott Hargita kocsi 
most már „hazaérkezik”. 2011-
hez képest számos újdonsággal 
készülnek: húsvét vasárnapján 
nemcsak a Csíki-medencébe lá-
togathatnak el, hanem Marosvá-
sárhelyre, a parajdi sóbányába, 
valamint Szászföldre is. Szombat 
délig nyolcvan utas jelentkezett 

az élményvonatra,százharminc 
főig probléma nélkül tudják nö-
velni az utasszámot. Már most 
készülnek a 2013-as húsvéti Har-
gita Expressz-útra, amelyet már 
tizenöt különböző utazási iroda 
is népszerűsít. Dobrita Ildikó, 
a szálloda ügyvezető igazgatója 
elmondta, hogy a venégeknek 
bemutatják a környék hagyomá-
nyait: az udvarhelyi és farkaslaki 
kirándulások mellett Zetelakára 
is ellátogathatnak Sándor Olgá-
hoz, akinél megkóstolhatják a 
tradicionális házi kenyeret, illetve 
a székely konyha jellegzetességeit, 
igény szerint „beavatják” őket a 
lópatkolás fortélyaiba is. 

László János, a Küküllő Szállo-
da vezérigazgatója elmondta a saj-
tótájékoztatón, hogy ez nemcsak a 
Küküllő Szálloda, hanem az egész 
régió eseménye is. Céljuk, hogy a 
csíksomlyói búcsú mintájára hús-
vétkor is az egész régió szálláshe-
lyeit megtöltsék vendéggel – eh-
hez viszont programot kell biztosí-
tani számukra, majd megköszönte 
a magyarországi és helyi média 
támogatását. Házigazdaként So-
mogyi Zoltán, a Juventus Rádió 
műsorvezetője fogja szórakoztatni 
az utasokat. Somogyi elmondta, 
hogy szernte Erdélynek nemcsak 
múltja van, hanem jelene is. 

SzéKELyföLdi LEgENdÁriuM

Legendás könyvbemutató legendás helyen
HúSVéti HArgitA ExprESSz

Ismét érkezik 
az élményvonat
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Fazakas Szabolcs, a legendárium ötletgazdája. Három és fél év munka után elkészült a kötet fotó: balázs attila

Élményvonat. Székelyföldet népszerűsítik vele fotó: csedő attila
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Csíkszentmártoni a 2012-es Év 
Kenyere, csíkszeredai az Év Fagy-
laltja, de második, harmadik he-
lyezések esetében is hangsúlyos 
a Hargita megyei jelenlét a hét-
végén, Marosvásárhelyen tartott 
GastroPan Expón. A Nemzetközi 
Sütőipari, Cukrászati és Közélel-
mezési Szakkiállítás háromnapos 
programja keretében szervezett 
versenyeken számos rangos 
résztvevő, olimpiai és világbaj-
nok pék, szakács és cukrász is 
tiszteletét tette. A szakmai elis-
merésért, ismertségért 250 pék, 
cukrászmester és szakács ver-
sengett, és 32 zsűritag bírálta a 
munkákat.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Két díjjal a tarsolyában, a 
szakma elismerésével tér
hetett haza a csíkszeredai 

Nagymama Cukrászda tulajdono
sa és vezetője a Marosvásárhleyen 
megszervezett GastroPan Expóról. 
A Nemzetközi Sütőipari, Cukrá
szati és Közélelmezési Szakkiállítás 
keretében hirdetett fagylaltverseny 
nyertese ifj. Fazakas Gergely ordás 
készítménye lett. „A kézműves fagy
laltok felhozatalában a gyümölcsös 
nem volt trendi, a tejes fagylaltok 
esetében szélesebb a variációk ská
lája, és igényesebb az összeállításuk 
is” – tudtuk meg a Nagymama 
Cukrászda tulajdonosától.

„Nincs fagylaltkultúránk”
Fazakas Gergely szerint a kiál

lítás remek lehetőséget nyújtott a 
résztvevőknek a szakma legjobbjai
tól, a többi versenyzőtől tanulni, 
ötleteket meríteni, habár úgy látja, 

fagylalt  kategóriában nem volt erős 
a mezőny. „Nincs komoly kultúrája 
ennek az édességnek Romániában, 
és a kézműves fagylaltok tekinteté
ben nincs is méltó ellenfelünk” – 
fogalmazott Fazakas. A Nagymama 
Cukrászda tulajdonosa elmondta, 
jólesett a szakmai elismerés, de az 
igazi visszajelzés mindig a fogyasz
tótól jön, a kliens a legjobb kritikus. 
Az Év Fagylaltja elismerés mellett 
a torták versenyében is a döntősök 
között, harmadik helyen végzett a 
Nagymama Cukrászda, a zsűri érve
lése szerint a megvalósítás, a díszítés 
nehézségi foka biztosította a dobo
gós helyet.

Szentmártoni 
az Év Kenyere
Váradi János, a GastroPan Egye

sület elnöke lapunk megkeresésére 
elmondta, hangsúlyos volt a Hargita 
megyeiek részvétele és versenyké

pessége, nagyon sok díjat söpörtek 
be a sorban negyedik alkalommal 
megrendezett expón, Közép és Ke
letEurópa egyik legnagyobb és 
legfontosabb szakmai kiállításán. 
A háromnapos kiállítás minden 
napjára jutott verseny: pénteken a 
pékek mérték össze tudásukat az Év 
Kenyere, a művészeti alkotás kenyér
tésztából és péksütemények kategó
riákban, szombaton volt a menyasz
szonyi torták, a cukorból készült 
művészi alkotások és a fagylaltok 
versenye, míg tegnap a szakácsok hi
degtál kategóriában mérkőztek meg. 
„A 2012es Év Kenyere díjat a csík
szetmártoni Primula pékség nyerte, 
második helyen a sepsiszentgyörgyi 
Diószegi Pékség végzett, a harmadik 
helyezett a kézdivásárhelyi Székely 
Pékség lett” – tudtuk meg a rendez
vény főszervezőjétől. Váradi János 
érdekességként jegyezte meg, hogy a 
szombati fagylaltversenyen az ország 
leghidegebb régiójából került ki az 
első két helyezett, Csíkszeredából és 
Gyergyószentmiklósról.

Rangos zsűri értékelt
Váradi János szerint a versenye

ken mintegy 250en vettek részt, 
a különböző kategóriákon belüli 
elbíráláson 32 zsűritag dolgozott. 
„Hogy csak egy pár nagy nevet 
említsek, akik jelenléte emelte a 
rendezvény rangját és színvonalát: 
a pékek versenyén ítélkező zsűri 
elnöke Ilonka Boldizsár, a Pék Vi
lágszövetség alelnöke, a fagylalt és 
a tortakészítők teljesítményét vizs
gáló zsűri elnöke Pataki János, a 
Cukrászok, Csokoládé és Fagylalt
készítők Világszövetségének elnöke 
volt” – emelte ki a GastroPan Egye
sület elnöke.

KözÉP- ÉS KElEt-EuróPA EGyiK lEGNAGyobb SzAKMAi KiállítáSA MAroSváSárHElyEN

Gasztronómiában tarolt a megye

Fazakas Gergely a díjnyertes tortával
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„Mária tiszteletire aki ide jötte-
tek…” – Búcsújárás a népha-
gyományban címmel hirdette 
meg erdélyi körúton bemuta-
tott előadását a magyarországi 
Harangozó Imre, az újkígyósi 
Ipolyi Arnold népfőiskola ala-
pító elnöke. Csíkszeredában, a 
Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont pincetermében az előadót 
Halász Péter néprajzkutató, a 
Duna TV nyugalmazott főszer-
kesztője mutatta be pénteken.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro„A mai előadás témája a 

búcsújárás hagyomá-
nya, és azt hiszem, 

jobb helyet nem is találhattunk vol-
na ehhez, mint Csíkszereda, ahol 
Csíksomlyó egész művelődéstörté-
neti háttere és kultúrája a búcsújá-
rásra alapul és azzal kötődik össze” 
–  vezette fel Harangozó Imre pén-
teki, csíkszeredai előadását Halász 
Péter néprajzkutató. A Duna TV 
nyugalmazott főszerkesztője az 

újkígyósi Ipolyi Arnold népfőiskola 
alapító elnökéről, mint régi barát-
járól beszélt. „Kapcsolatunk amo-
lyan fegyvertársi barátság volt – az 
akkori időben az efféle munkával 
foglalkozóknak is szükségük volt 
fegyverre” – mondta. Halász sze-
rint az előadás abból a szempontból 
is fontos, „mert ez a csíksomlyói bú-
csú, amennyire én ismerem pogány 
evangélikus létemre, az elmúlt 20-
25 évben egyre profánabbá vált. Az 
elején még dominált az a felemelő-
lelkesítő hangulat, ahogy jöttek a 
keresztalják, és ott fogadták őket a 
kegytemplomnál; a vallási életet és 
a magyarságot összefogó és együvé 
terelő esemény volt. Később egyre 
több lett a cirkusz benne, az árusítás, 
a tömeg, ami mindenképpen fon-
tos és jó dolog, de én már kevésbé 
éreztem a vallásos és a magyarság át-
érzésében elmélyülő gondolkodást. 
Ez egy folyamat, amelyet föltartóz-
tatni talán nem, de fékezni lehet”. 
A néprajzkutató ezért is tartja fon-
tosnak, hogy halljunk arról, hogy 
ennek a búcsúnak milyen hagyo-

mánya, milyen kulturális múltja, 
milyen értékei vannak, és az ember 
mit kaphat attól, ha őszinte lélek-
kel vesz részt rajta. „A csíksomlyói 
búcsúnak – tudjuk a történelem-
ből, hogy honnan eredeztetik és 
milyen változásokon ment keresz-
tül – nemcsak ez a kurta idő, pár 
évszázad jelenti a fundamentumát 
és oszlopcsarnokát, hanem ennél 
sokkal régebbi, sokkal általánosabb 
és a magyarsághoz is közelebb álló 
dolgokban gyökerezik. Ezt nem árt 
Csíkszeredában is elmondani, és 
hogy ezt történetesen egy Magyar-
országról jövő hitoktató, Harango-
zó Imre fogja megtenni, ez az isteni 
kegyelem és iránymutatás jele: hogy 
a magyarországiak nemcsak elvisz-
nek Erdélyből, hanem vissza is hoz-
nak egyet és mást, amikor módjuk 
van rá” – fogalmazott Halász Péter. 
Harangozó Imre a Mária tiszteleté-
ről híres magyar nemzet, a Máriának 
ajánlott ország kapcsán sok érdekes, 
a témához többé-kevésbé kapcso-
lódó kitérőt tett. Elkalandoztatta 
hallgatóságát a csángó gyűjtéseken 

keresztül a halotti siratónekek rej-
télyes, tudatos és kevésbé tudatos 
szövegformáló világába, és Erdélyi 
Zsuzsanna Kossuth-díjas magyar 
néprajzkutató, folklorista által gyűj-
tött archaikus imádságok területére 
is. Az előadó Ipolyvölgyi Németh 

József Krizosztom pap Búcsújárók 
könyve című munkájáról is emlí-
tést tett. Egy csallóközi mondával 
kapcsolatosan idézte is:  „A palóc 
búcsújárás atyja mondta: akárki 
akármit mond, Magyarország te-
lekkönyvileg Máriáé.”

KeVesebb A bűneseT Az első éVnegyeDben HArgITA megyében

Hatékony az együttműködés a rendőrséggel

A búcsújárás HAgyományáról TArToTTAK előADásT

„Magyarország telekkönyvileg Máriáé”

Kevesebb bűneset volt idén 
Hargita megyében, mint a ta-
valyi év azonos időszakában. 
A lakók biztonsága szempont-
jából megyénk előkelő helyen 
áll az országos statisztikában, 
a rendőrség újjászervezésével 
pedig gyorsabb lett a járőrözők 
reakcióideje – állítja gheorghe 
Filip, a Hargita megyei rendőr-
felügyelőség szóvivője.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Idén kevesebb bűnesetet és 
szabálysértést regisztráltunk, 
mint a tavalyi év azonos idő-

szakában. Míg a tavaly a rendőrsé-
gi akciók száma több mint 8 ezer 
volt január és március között, idén 
ez idáig 7644 esetet regisztráltunk 
a megyében – számolt be lapunk-
nak Gheorghe Filip. A Hargita 
Megyei Rendőr-felügyelőség szó-
vivője ugyanakkor megemlítette, 
nagyon sok rendőri beavatkozást 
igénylő eset megelőzhető vagy el-
kerülhető lett volna és lenne, ha a 
lakosság jobban figyelne környe-
zetére. Példaként említette azokat 
a betöréseket, ahol a nyitott ajtón, 
ablakon hatoltak be az elkövetők. 

A leggyakoribb rendőrségi esete-
ket megyénkben egyébként a közúti 
balesetek jelentik. 

– Sokszor kapunk ittas vezeté-
sen sofőröket, de gyakran előfordul 
az is, hogy jogosítvány nélküli veze-
tőket szűrünk ki. Emellett pedig saj-
nos elég jelentős a gondatlanságból 
vagy éppen szándékosan elkövetett 
testi sértések, verekedések, gyilkos-

ságok, károkozások száma. Hargita 
megyében viszonylag széles skálán 
mozog a bűnesetek száma: családon 
belüli erőszak, szándékos károkozás, 
rablás és betörés miatt tárcsázzák a 

leggyakrabban az emberek a segély-
hívó számot.

Filip viszonylag jónak tartja 
a lakosság és a rendőrök közötti 
együttműködést, mint mondta, a 

kommunikációs problémák nagy-
jából kiküszöbölődtek, hiszen „elég 
szép számban vannak már azok a 
rendőrök a megyében, akik értenek 
és beszélnek is magyarul. Nagyjából 
minden esetben van legalább egy 
rendőr, aki beszél magyarul, így ha-
tékonyan tudunk fellépni azokban 
az esetekben is, ha az érintettek nem 
beszélnek románul”. 

A szóvivő úgy látja, a falusi őr-
sök felszámolása óta hatékonyabb 
lett a rendőrség működése, ugyanis 
a terepen levő egységek adott eset-
ben hamarabb kiérkeznek a bűneset 
helyszínére.

– Sajnos még mindig nagy-
mértékű megyénkben a falopás és 
az ebből következő károkozás. De 
az embereknek meg kell érteniük, 
hogy a rendőrség nem az az intéz-
mény, amely őrző-védő szolgálatot 
teljesít az erdőkben a fatolvajok le-
füleléséért. Az őrzést az erdészetek 
munkatársai kell megoldják. A mi 
hatáskörünk onnan kezdődik, ami-
kor ezek a szállítmányok megjelen-
nek a forgalomban. Ekkor tudjuk 
igazoltatni a szállítókat, és ha kide-
rül, hogy lopott fát szállítanak, azt 
elkobozzuk, és a tettes ellen eljárást 
indítunk – részletezte Filip. 

Elmondható ugyanakkor, hogy 
a megye az utolsó helyen áll az ut-
cán elkövetett bűnesetek számát te-
kintve, emellett pedig szintén utolsó 
helyeken vagyunk a vagyon ellen 
elkövetett bűnesetek terén. „A lakók 
biztonsága szempontjából Hargita 
megye előkelő helyen áll az orszá-
gos statisztikákban” – fogalmazott a 
rendőrség szóvivője.

nyílt napot tartottak pénteken a Hargita Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség csíkszeredai székhelyén, a romániai rendőrség fennállásának 
190. évfordulója alkalmából. Az ide látogatók betekintést nyerhettek 
a rendőrség mindennapi munkájába, szemrevételezhették a bűnüldöző 
szervek felszereléseit, autóit, valamint a rendőrségen alkalmazott tech-
nikák alkalmazásának is tanúi lehettek. Az eseményre több száz magyar 
és román általános iskolás látogatott el tanáraik, szüleik kíséretében. 
Népszerűek voltak a fegyverbemutatók, ezen belül külön a bilincselés, 
amit kivétel nélkül minden gyerek örömmel próbált ki. Emellett beül-
hettek a rendőrautókba, és kipróbálhatták a különböző felszereléseket, 
eszközöket is. A közlekedésrendészet bemutatója mellett a diákok a la-
boratóriumokba, különböző irodákba is bemehettek, ahol a helyszíne-
lés, nyomozás módszereivel ismerkedtek. fotó: balázs árpád

A KIcsIK nem KApHATnAK 
érDemöszTönDíjAT

Eddig sem volt 
pénz rá

nem jár érdemösztöndíj többé 
az elemi osztályos gyerekek-
nek, egy miniszteri rendelet 
megvonja tőlük a jó tanulásért 
járó jutalmat – a legtöbb helyen 
azonban eddig sem kaptak az 
általános iskolások érdemösz-
töndíjat.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Miniszteri rendelettel 
módosították a köz-
oktatásban odaítélt 

ösztöndíjakra jogosultak körét. 
A jó tanulmányi eredmények 
után járó érdemösztöndíj egy 
őszi miniszteri rendelet értel-
mében járt volna az elemisták-
nak és az általános iskolák felső 
tagozatosai számára is. A módo-
sítás után már csak az általános 
iskola felső tagozatosai, a közép-
iskolások és a szakiskolások kap-
hatnak érdemösztöndíjat.

Különösebb érvágást nem 
jelent senkinek ez a módosí-
tás, hiszen amint Antal Attila 
alpolgármestertől megtudtuk, 
Csíkszeredában eddig is csak a 
középiskolások kaphattak a jó 
tanulmányi eredményeik után 
ösztöndíjat. 

Lőrincz Juli, a József Attila 
Általános Iskola igazgatója sem 
emlékszik arra, hogy általános 
iskolások kaptak volna ilyen 
elismerést. „A szociális ösztön-
díjakra is alig van pénz, örven-
dünk, ha azokat ki tudjuk fizet-
ni a gyerekeknek” – mondta az 
igazgató.

Harangozó Imre hitoktató (balra) és Halász Péter néprajzkutató  fotó: darvas beáta 
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Az AquA NovA HArgitA Kft. pályázAtA 

Hogyan kerül tiszta víz a pohárba? 
Március elsején alkotói pályázatot hirdetett napközisek, illetve 
alsó- és felső tagozatos diákok számára az Aqua Nova Hargita Kft. 
Március 22-én, a víz világnapján került sor a díjátadóra. A beérke-
zett több mint száz alkotást: meséket, verseket, rajzokat és festmé-
nyeket a felújított ivóvíztisztító mű szűrőházában állítottak ki – a 
nyertes alkotásokat a Hargita Népe Udvarhely is bemutatja.  

I. helyezett: Márton Nóra, Miklós Helén-Katalin és Sebők Andrea – Dr. P. Boros Fortunát, Zetelaka
I. helyezett: Székely Botond – Nárcisz Napközi Otthon, Szentegyháza

II. helyezett: Fakopáncs csoport – Csicsergő Napközi Otthon, Székelyudvarhely

II. helyezett: Kovács Barbara – Orbán Balázs Általános Iskola, Székelyudvarhely

Különdíj: Veres Róbert és Kovács Kincső – Tompa László Általános Iskola, Székelyudvarhely

HIRDeTéSeK
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Csíki és szentegyházi siker

Továbbra is kéz a kézben vezeti 
a megyei labdarúgó-bajnok-
ságot a Csíkszeredai VSK és 
a Szentegyházi Vasas miután a 
hét végi 14. fordulóban mindkét 
csapat könnyed győzelmeket 
aratott Csíkszeredában.

A14. forduló rangadóját 
Csík szentmihályon ját-
szották, ahol viszont csak 

a vendég csicsói együttes játszott el-
fogadhatóan, és be is húzták a győ-
zelmet. Az éllovas és a bajnokság 
második helyezettje egyaránt Csík-
szeredában lépett pályára. A Csík-
szeredai VSK már az első félidőben 
eldöntötte a győztes kilétét szom-
baton, míg a Vasas tegnap 2–2-es 
döntetlen félidő után hattal verte 
Felsőlokot. A forduló meglepetését 
Almás okozta, kétgólos győzelmet 
arattak Keresztúron.

Eredmények
Csíkszentmihályi Törekvés 

– Csíkcsicsói KSE 0–2 (0–0) /
Róth Róbert (49.), Drian Mirel 
(88. – büntetőből); Csíkszeredai 
VSK – Parajdi SE 7–1 (6–0) /
Gliga Cristian (13.), Székely Zol-
tán (29.), Kovács István (34., 40.), 
Homos Paul (38.), Vrabie Adrian 
(44.), Sándor Levente (64.), illetve 
Kénesi Ferenc (52. – büntetőből); 
Székelykeresztúri Egyesülés – 

Homoródalmási Homoród 2–4 
(0–3) /Varga Lehel (70.), Molnár 
Csaba (91.), illetve Papp Róbert 
Flórián (11., 18., 40.), Kolozsi 
László (67.)/; Szentegyházi Va-
sas – Gyimesfelsőloki SE 10–4 
(2–2) /Knobloch Zoltán (9., 72., 
83.), Mag Árpád (30., 58., 68.), 
Vătămaniuc Sándor (56.), Szőcs 
Róbert (65.), Gergely Tibor (75., 
79.), illetve Condrea Zsolt (15.), 
Bodor Áron (38.), Ambrus Cson-
gor (61., 81.)/;

A Székelyudvarhelyi Roseal – 
Maroshévízi-Salamási Tudomány 
mérkőzést április 4-re halasztották.

  1. Csíkszereda 13 11 1 1 51–8 34
  2. Szentegyháza 13 11 1 1 27–10 34
  3. Csíkcsicsó 13 9 0 4 42–17 27
  4. Szentmihály 14 7 2 5 25–22 23
  5. Maroshévíz 12 7 1 4 29–20 22
  6. Felsőlok 13 4 2 7 21–42 14
  7. Parajd 14 4 0 10 18–33 12
  8. Almás 13 4 0 9 23–41 12
  9. Keresztúr 14 3 2 9 20–30 11
10. Roseal 13 1 1 11 10–53 4

Megyei támogatás 
a focinak
A Csíkszeredai VSK – Parajdi 

SE mérkőzés előtt tartott sajtótá-
jékoztatót Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke, ame-
lyen bejelentette, hogy a megye a 
Sportklub Egyesületén keresztül 
a tavaszi idényben támogatja a 
megyei labdarúgócsapatokat. A 
programot a csapatokkal közösen 
bonyolítják le. Hargita Megye Ta-
nácsának támogatása 44 223 lej, 
ez fedezi a megyei bajnokságban 
(4. liga) és a körzeti bajnokságban 
(5–7. liga) játszandó 376 mérkő-
zés főbírójának a díját, illetékekkel, 
ami összesen 39 232 lej. Ezenkívül 
a Románia-kupában a Hargita 
megyei csapatok még hátralévő 
31 mérkőzésén szintén a főbírók 
díját állja a megyei tanács, összesen 
4991 lej értékben.

A tavaszi idény második mérkő-
zésén is vereséget szenvedett a 
Szentegyházi Vasas női labdarú-
gócsapata a román bajnokság 11. 
fordulójában. A Nagygalambfal-
ván rendezett mérkőzésen a ven-
dég Brassói Blue Angel megérde-
melten győzött.

Kellemes napsütésben ren-
dezett mérkőzésen a Szent-
egyházi Vasas női labdarú-

gócsapata nem tudta otthon tarta-
ni a három pontot a Brassói Blue 
Angel ellen a román bajnokság 
11. fordulójában. Székely János, a 
Vasas vezetőedzője a Pap – Berta-
lan, Szőke, Sándor, Papp, Bálint, 
Stroia, Elekes, Bíró, Căldare, Filler 

(játszott még: Dénes, Hajdó, Péter, 
Albert) tizeneggyel kezdte meg a 
találkozót. A lányok az első félidő 
hajrájáig tartották magukat, de két 
figyelmetlenség után a vendégek 
két góllal megléptek. A térfélcserét 
követően a Vasas enyhe mezőny-
fölénybe került, de a kísérelteik 
rendre elhaltak. A vendégek pedig 
remekül védekeztek ki minden ha-
zai próbálkozást.

A Vasas játékán nagyon lát-
szott, hogy kimaradt a téli fel-
készülés, és hogy még időre van 
szüksége Székely Jánosnak ahhoz, 
hogy a csapatot újból összerázza.

Eredmény: Szentegyházi Va-
sas – Brassói Blue Angel 0–2 
(0–2).

Nem tudták megállítani a VSK-t (fehérben)

hiRdetéS

Román–magyar foci

Liga I., a 22 forduló csütörtök esti eredményei: FC Vaslui – 
Brassói FC 0–1, Bukaresti Rapid – Ceahlăul Piatra Neamţ 1–2, 
Marosvásárhelyi FCM – Bukaresti Steaua 1–0; a 23. fordulóban: 
Mioveni – Pandurii 0–2, Chiajna – Kolozsvári U 0–0, Szeben – 
Sportul 1–0, Astra – Marosvásárhely 0–2. A Brassó – Rapid és 
Dinamo – Vaslui mérkőzések tegnap este lapzárta után értek véget. 
A mai műsor: Ceahlăul – Petrolul (19, Digi Sport), CFR – Galac 
(19, Dolce Sport), Steaua – Medgyes (21.30, Digi Sport).

NB1, 21. forduló: Honvéd – Kecskemét 1–4, Debrecen – Pápa 
2–2, Kaposvár – Siófok 2–3, Pécs – Videoton 1–3, Vasas – ZTE 
3–2, Diósgyőr – Újpest 1–0. A Győr – Paks és a Haladás – Ferenc-
város mérkőzések lapzárta után értek véget.



Kétnapos munkalátogatás ke-
retében a Hargita megyei mik-
ro-vízierőművek és a Kovászna 
megyei energiafűz-mezők fel-
keresésével kaphattak bete-
kintést a zöldenergia-termelés 
mikéntjébe a képviselőház ipari 
és szolgáltatási szakbizottsá-
gának tagjai. A honatyákat az 
elfogadás előtt álló zöldener-
gia-törvénycsomag kapcsán 
hívták tapasztalatszerző terep-
útra Antal István és Olosz Ger-
gely képviselők.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A kézdipolyáni energiafűz-
mezők után a Csíkma-
darason épülő mikro-ví-

zierőmű megtekintésével szerez-
hettek első kézből tapasztalatokat 
az elfogadás előtt álló zöldener-
gia-törvénycsomag fontosságáról 
és hasznáról a képviselőház ipari 
és szolgáltatási szakbizottságának 
tagjai. A kilencfős parlamenti kül-
döttség a múlt héten Antal István 
Hargita megyei és Olosz Gergely 
Kovászna megyei parlamenti kép-
viselők meghívására érkezett tér-
ségünkbe.

Kiaknáznák 
az energiafűzben 
rejlő potenciált
Antal István lapunk kérdésére 

válaszolva sikeresnek értékelte a 
látogatást, hozzátéve, hogy a szak-
bizottsági kollégái végre élőben is 
láthatták és megismerhették az 
energianövények termelési eljárá-
sait és egy valódi zöldenergia-elő-
állításra alkalmas mikro-vízierő-
mű felépítését, működését, beru-
házási költségeit. „A szakértők be-
mutatói és a felső-háromszéki 50 
hektáros ültetvény megtekintése 
révén például megtapasztalhatták, 
hogy az energiafűz-termesztés 
igenis hihetetlen nagy lehetőség a 
felhagyott, klasszikus kultúrákkal 
művelésre alkalmatlan területek 
hasznosítására. Ez egy olyan lehe-
tőség, amely a növény első három-
évi kellő gondozása után 20-25 
éven keresztül értékes biomassza- 
és jövedelemtermelési forrásként 
szolgál” – fejtette ki Antal. Az 
udvarhelyszéki parlamenti képvi-
selő szerint az energiafűz termesz-
tésére Hargita megyében is óriási 
potenciál kínálkozik, ám immár 
– mint arról a sepsiszentgyörgyi 
Green Energy Egyesület bemuta-

tója alapján a szakbizottság tagjai 
is meggyőződhettek – az apríték 
hasznosítására is kidolgozott el-
járások állnak rendelkezésre. „Az 
egyik munkacsoport például ki-
dolgozott egy olyan konténe-
res biomasszás kazánrendszert, 
amelyben egyrészt tárolni is le-
het az energiafűz-aprítékot, más-
részt pedig egy beépített kazánon 
keresztül lakóközösségek, ön-
kormányzatok, közintézmények 
hőenergia-ellátását is biztosítani 
lehet. Ennek egy továbbfejlesz-
tett változatán keresztül pedig 
nemcsak hőt, hanem elektromos 
energiát is elő lehet állítani. A 
rendszer működéséről ráadásul 
az egyesület élő bemutatót is tar-
tott, illetve konkrét és hasznos 
javaslatokat is megfogalmaztak 
az elfogadás előtt álló jogszabály 
végső szövege kapcsán” – magya-
rázta Antal István.

Bürokráciamentes 
zöldenergia-termelést 
kérnek
A zöldenergia-termelés más 

válfajaiba a szakbizottsági tagok 
Hargita megyei példákon keresz-
tül a hegyi patakokra telepíthető 

Gazdaság
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 hirdetés SzéKelyföldön járt a KépviSelőház

Zöldenergia-termelésbőlA Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

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

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
április 6-án 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. 
sz. alatt árverés útján eladja az adós TRANS FAREX 
Kft. (fiskális lakhelye: Farkaslaka 96. szám, Hargita 
megye, fiskális azonosítószáma: 4559375) tulajdonát 
képező következő ingóságokat:

 Kamion haszongépjármű CAB AV, 
kétajtós RABA, gyártási év 1996.  32 000 lej
 Rába márkájú haszongépjármű 
utánfutó, gyártási év 1998 31 000 lej
Összesen:  63 000 lej.

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

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (be-
jegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be 
kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felha-
talmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

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

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–217558/328-as telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2012. március 23-án kifüggesztették.

> Közel 10 ezer szabad munkahelyet 
tart nyilván az Országos Munkaerő-elhe-
lyezési Ügynökség. Mintegy 10 ezer szabad 
munkahely van országszerte – közölte az 
Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynök-
ség. A következő hétre érvényes ajánlatok 
közül a legtöbb munkahelyet Kolozs, Iaşi 
megyében, valamint a fővárosban hirdették 
meg, a legkevesebb szabad munkahely pe-
dig Suceava, Galac és Mehedinţi megyében 
van. Országos szinten 712 állást hirdettek 
meg a felsőfokú végzettséggel rendelke-
zőknek, a legtöbbet mérnöki, almérnöki 
és programozói munkakörben. Több mint 
9 ezer állást pedig a középfokú végzettsé-

gűeknek és a szakmunkásoknak hirdették 
meg. Számukra főleg a textiliparban és a ke-
reskedelemben van a legtöbb munkahely.

> 1,7%-os gazdasági bővülésre számít a 
kormány. A kormány 1,7%-ra csökkentette 
a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejel-
zését. Az idei költségvetést még 1,9–2,3%-
os gazdasági növekedésre alapozták, és a 
tavalyi kedvezőbb növekedési adatoknak 
köszönhetően 609 milliárd lejes GDP-re 
számítanak. A költségvetés szerint továbbá 
a pénzügyminisztérium célja a GDP-ará-
nyos 33,7%-os bevételi szint megvalósítása. 
Elemzők szerint azonban túl ambiciózus ez 

a célkitűzés, figyelembe véve, hogy tavaly 
is a becsült 33% helyett csak 31,4%-ot ért 
el az állam bevétele. Amennyiben a pénz-
ügyminisztérium idén mégis tartani tudná 
a 33,7%-os bevételi arányt, emelhetnének 
a közalkalmazottak fizetésén, mert így 10 
milliárd lejjel többet költhetne a kormány. 

> Capital Economics: Magyarország 
végül az államcsődöt fogja választani. 
Magyarország végül a fizetésképtelenséget 
fogja választani adósságproblémáinak meg-
oldásaként, ugyanis a fenntartható pályára 
álláshoz szükséges megszorításokat nem 
fogadná el sem a lakosság, sem a politikai 

osztály – közölte William Jackson elemző 
a Capital Economics pénteken megjelent 
tanulmányában. Magyarország államadós-
sága elérte a GDP 82,6%-át, amely a leg-
magasabb érték Kelet-Közép-Európában. 
A lakosság eladósodottsági rátája a GDP 
37,7%-át teszi ki, a bankok és nem pénzügyi 
vállalkozások esetében ez az arány a GDP 
72%-a. „Az eurózóna problémái miatt a 
magyar kormány nem számíthat arra, hogy 
a gazdasági növekedés megoldja adósság-
gondjait, az adósság elinflálása pedig nem 
lehetséges, mivel az állam és a privátszektor 
hiteleinek jelentős része külföldi valutában 
van” – írja a tanulmányban.hí
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Mészáros Csaba az ipari bizottságnak és a helyi elöljáróknak tartott előadás közben  fotó: domján levente
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mikro-vízierőművek révén nyer-
hettek betekintést. Utóbbi kap-
csán a honatyákat – a kivitelezés 
alatt álló csíkmadarasi és a már 
megvalósított, gyergyóhollói 
mikro-vízierőművek esettanulmá-
nyán keresztül – Mészáros Csaba, 
a két törpe-vízierőmű tervezője 
tájékoztatta. A szakember szerint 
nemcsak a beruházási költségek és 
a megtérülési idő, de a kereskedel-
mi célra hasznosítható energiater-
melés szempontjából is különbsé-
get kell tenni a 100 kW-nál kisebb 
és az ennél nagyobb kapacitású ví-
zierőművek között. Elsőre példa-
ként a 2010–2011-ben, 420 ezer 
lejes beruházásból felépített, 10 
kW kapacitású Cross flow típusú 
turbinával felszerelt gyergyóhollói 
létesítményt említette, mely éves 
szinten hozzávetőleg 70 MWh 
villamosenergia-termelésére ké-
pes. Hozzátette, az ilyen típusú 
törpe-vízierőművek leginkább 
szociális célokat, a közvilágítást, 
egyes közintézmények, illetve 
a vezetékes hálózattól távol eső 
turisztikai pihenő- és menedék-
házak, hegyi esztenák energiael-
látására alkalmasak, míg a Csík-
madarason kivitelezés alatt álló 
nagyobb kapacitású vízierőmű 
már kereskedelmi célokra is 
hasznosítható. A település hatá-
rában, a Madarasi-Hargita lábá-
hoz tervezett – első körben egy 
640 kW kapacitású, Pelton tí-
pusú turbinával felszerelt – erő-
mű beruházási költsége viszont 
1,2 millió euró, ami bővítéssel 

tervezett újabb 500 kilowattos 
turbinával együtt már közel 2,5 
millió euróra növeli a szükséges 
invesztíciót. Ennek ellenére – a 
köz- és magánszféra összefogá-
sával, PPP-konstrukcióban lét-
rejövő – éves szinten mintegy 
2200 MWh villamos energia 
termelésére képes létesítmény 
beruházás-megtérülési idejét a 
szakember mindössze ötévesnek 
ítélte.

Mészáros külön kitért viszont 
a törpe-vízierőművek engedélye-
zési folyamatának bonyolultsá-
gára, bemutatva a képviselőknek, 
hogy az említett két létesítmény 
kapcsán a kivitelezőnek még az 
építési engedély megszerzése előtt 
– egyéves munkával – tizenkét 
különböző intézmény és hatóság 
engedélyét és jóváhagyását kellett 
megszereznie.

Finomítanak 
a törvénytervezeten
Antal szerint mind a három-

széki, mind a Hargita megyei 
bemutatók jelentősen hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a bizottság előtt 
levő két törvényben – a zöldener-
gia-termelést és energianövények 
termesztését szabályozókban – is 
olyan finomításokat tudjanak 
eszközölni, amelyek a beruhá-
zókat és a helyi önkormányza-
tokat elsősorban a végrehajtási 
módszertanokban zavarják. „A 
látogatás egyik haszna, hogy le-
hetőségünk adódik mind a két 
törvényben módosítani olyan cik-
kelyeket, amelyeket a végrehajtási 
módszertanokban nem tudnak 
megakadályozni, illetve átalakíta-
ni, és ezen keresztül le tudjuk rö-
vidíteni a mindenféle jóváhagyás-
hoz szükséges bürokratikus intéz-
kedéseket. A másik pedig, hogy 
világosabban megértettük azt a 
támogatási rendszert, illetve szabá-
lyozást, mely az önkormányzatok 
felé olyan stimulensként működik, 
amely elősegíti ezeket a beruházá-
sokat. Gyakorlatilag 2015-ig már 
csupán két esztendőnk van arra, 
hogy a zöld értékjegyes támogatási 
rendszereket kihasználjuk. Ezek 
a támogatások ugyanis 15 évig 
működnek, ezekre azok a zöld-
energia-termelők jogosultak, akik 
az említett határidőig az országos 
rendszerbe megújuló víz, nap és 
szél, illetve biomasszából, biogáz-
ból eredő energiát kezdenek el fel-
tölteni” – magyarázta Antal.
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kaptak bemutatót a honatyák
A Csíkmadarason ki-
vitelezés alatt álló  
vízierőmű már ke-
reskedelmi célokra is 
hasznosítható. Az első 
körben egy 640 kW 
kapacitású, Pelton tí-
pusú turbinával fel-
szerelt erőmű beruhá-
zási költsége 1,2 mil-
lió euró, ami bővítés 
után duplázódhat. 

Gazdaság
A csíkszeredai HARMOPAN Rt. vezetőtanácsa 

összehívja részvényeseinek közgyűlését 
2012. április 26-án 12 órára  
a Harmopan Rt. székhelyére 

– Csíkszereda, Hargita u. 46. szám.

NAPIRENDI PONTOK:

 a vezetőtanács gazdasági és pénzügyi jelentése és jóvá-
hagyása;
 a vezetőtanács jelentése a 2011-es év tevékenységéről;
 a könyvviteli és pénzügyi átvilágítók jelentése;
 a 2011-es számviteli mérleg ismertetése és jóváhagyása;
 a 2011-es pénzügyi év nettó nyereségének elosztása;
 a vezetőtanács mentesítése a kezelési felelősség alól;
 a 2012-es évi költségvetési és gazdasági mutatók jóvá-
hagyása.

Amennyiben a meghirdetett dátumon a közgyűlés 
nem lesz határozatképes az alapító okirat értelmében, a 
közgyűlést 2012. április 27-én 12 órára újra összehívja, 
ugyanezekkel a napirendi pontokkal.

a general Mir Consult s.p.r.l.
a Székelyudvarhely, Sport u. 3. szám alatti székhelyű 
DOMUS-EXE Kft. jogi felszámolói minőségében 
2012. április 12-én 13 órakor megszervezi az adós 
ingó javainak egyenként történő nyílt kikiáltásos 
árverését. Az árverésre a felszámoló csíkszeredai 
munkapontjánál kerül sor, Testvériség sgt. 8. szám, 
B lépcsőház, 2-es lakrész. 

Az ingatlan javak kikiáltási ára 108 432 lej, amely 
a felértékelési ár 80%-át jelképezi:
 2001-es évjáratú Ford Mondeo 2.01 személy-

gépkocsi – 9360 lej;
 famegmunkálási gépi berendezések: CNC 

Reichenbacher szerszámgép (12 096 lej); DELL 
Inspiron (720 lej); ipari porszívó (2088 lej); kazán 
+ ventilátor (6120 lej); porszívó (1080 lej); csiszo-
lógép (1728 lej); félautomata eszterga (1800 lej); 
kartondoboz-gyáró berendezés (25 056 lej); sza-
lagfűrész (1080 lej); pneumatikus prés (3312 lej); 
kalibrálógép (3096 lej); körfűrész (2520 lej); mo-
toros kompresszor (3528 lej); csiszológép (1800 
lej); félautomata csomagológép (1440 lej); inga 
(2880 lej); marógép (4896 lej); csiszológép (5400 
lej); szalagcsiszológép (1440 lej); marógép (4248 
lej); MUT univerzális gép (4824 lej); Makita gyalu 
(720 lej); fűtőkazán (1152 lej); egyetemes marógép 
(1440 lej); szalagos csiszológép (1080 lej); porszívó 
légelszívó csövezettel (3528 lej).

Az árverésen való részvétel végett az ajánlatte-
vőknek az árverés megkezdése előtt legalább egy 
órával be kell fizetniük az Alpha Bank csíkszere-
dai fiókjában megnyitott különleges folyószámlára 
RO84 BUCU 2041 2119 5708 5RON, a kikiáltási 
ár 10 százalékát kitevő részvételi garanciát és az 50 
lejes részvételi illetéket. 

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

> Pályázatok fiatal vállalkozóknak. 
Két pályázati lehetőséget jelentetett meg 
a kis- és középvállalkozások pályázatait 
és programjait levezető marosvásárhe-
lyi ügynökség – jelentette lapunknak 
Fancsali Kálmán, az ügynökség szakta-
nácsadója. A Start nevet viselő program 
a fiatalok vállalkozási ismereteinek fej-
lesztését, illetve a finanszírozáshoz való 
hozzájutást célozza meg, a másik pedig a 
kézművességet és népművészetet támo-
gatja. A Start programban a 18–40 év 
közötti, román állampolgárságú, közép- 
vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező 
magán-személyek vehetnek részt. A fel-

készítő tanfolyamok szervezésére és fi-
nanszírozására, valamint az üzleti tervek 
finanszírozására nyújtandó, vissza nem 
térítendő támogatás értéke százezer lej, 
ami a költségek hetven százalékát jelenti. 
A fiatal vállalkozónak lehetősége nyílik  
számítógépek vásárlására (hordozható 
egységek, nyomtató, operációsrendszer-
licensz), gépek, felszerelések, techno-
lógiai berendezések vásárlására. A tíz-
millió lejes összköltségvetésű program 
célja a munkaerőpiacra való betörés 
elősegítése a fiatalok körében. A kéz-
művességet és népművészetet támogató 
program éves költségvetése egymillió 

lej. Pályázhatnak a 2005/1-es törvény 
alapján megszervezett szövetkezetek, 
valamint az 1990/31-es törvény alapján 
megszervezett kereskedelmi társaságok, 
szakmai szövetségek vagy kézművessé-
get támogató alapítványok, egyéni vál-
lalkozók vagy családi vállalkozók, akik a 
kézművesség területén tevékenykednek. 
A támogatás formája: Romániában vagy 
külföldön megszervezett vásárokon és 
kiállításokon való részvétel saját stand-
dal vagy más céggel társulva; nemzetkö-
zi forgalmi nyelveken való nyomtatott 
bemutatkozó anyagok előállítása; a cég 
tevékenységét és termékeit bemutató 

weboldal készítése román és legalább egy 
nemzetközi forgalmú nyelven; PC és/
vagy hordozható számítógép megvásárlá-
sa; különböző szerszámok, berendezések, 
felszerelések, gépek megvásárlása, melyek 
a tevékenység folytatásához szükségeltet-
nek. Nem lehet pályázni azon technoló-
giai vonalak megvásárlására, melyek nem 
biztosítják a termékek vagy szolgáltatás 
kézműves jellegét. A vissza nem téríten-
dő támogatás értéke húszezer lej, ami a 
költségek kilencven százalékát jelenti. 
Bővebb információ a Fancsali Kálmán 
szaktanácsadónál a 0758–029414-es te-
lefonszámon.hí
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Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Csupán a mérkőzés elején tud-
ta tartani a lépést a Szé kely
udvarhelyi KC férfikézilabdacsa
pata a bajnoki címvédő Konstancai 
HCMmel szemben a Nemzeti 
Liga 21. játéknapjának meccsén. 
Az SZKC egyszer sem nyert az 
aranyérmesnél, és most sem.

Jól indult a találkozó a Vlad Caba 
által irányított Székelyudvarhe
lyi KC férfikézilabdacsapatának 

a Konstancai HCM elleni bajnoki 
mérkőzésen, tíz percig kiegyensúlyo
zott volt a párharc. Az SZKC ekkor 
Rusiát sérülés miatt elveszítette, a 
címvédő gyorsabb fokozatra kap
csolt. Védekezésben nem tudták tar
tani a lépést, támadásban pedig sok 
labdát elszórtak, gyorsan elhúzott az 
ellenlábas.

A második félidőben sem válto
zott a játék képe, egy pillanatig sem 
tudták az udvarhelyi fiúk megszorí
tani, de még csak kellemetlen hely

zetbe sem hozni a házigazdát. Így a 
végén hétgólos vereséget szenvedtek, 
a konstancaiak pedig megtartották 
előnyüket. Majd egy hónapos szünet 
következik a pontvadászatban.

„El kell ismernem, hogy ennyi
re voltunk képesek. Amennyiben 
kevesebb gyerekes hibát követtünk 
volna el, akkor az eredmény talán 
szorosabb lehetett volna. De azt is 
be kell látnunk, hogy akár többel 
is megverhetett volna a bajnokcsa
pat. Sokat kellett rögtönöznöm, a 
kispad elég foghíjas volt” – nyilat
kozta Vlad Caba a találkozót köve
tően. A mester Rusia sérülésére is 
kitért: „A válla fáj, nem tudja fel
emelni a kezét.”

Nemzeti Liga, 21. fordu
ló: Konstancai HCM – Szé kely
udvarhelyi KC 37–30 (19–13) /az 
SZKC gólszerzői: Mihalcea, Florea, 
Kuzmanoszki 66, Adomnicăi 4, 
Ferenczi 3, Komporály, Rusia 22, 
Tálas 1/.
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Európabajnoki selejtező

Mind a magyar, mind a román női kézilabdaválogatott Európabaj
noki selejtező mérkőzést játszott a hétvégén. A magyarok az 1es 
csoportban Németországgal, míg a románok a 2es csoportban Szer
biával mérkőztek meg kétszer. Eredmények: 1. csoport: Magyaror
szág – Németország 25–23, Németország – Magyarország 26–18; 
2. csoport: Szerbia – Románia 29–27, Románia – Szerbia 23–21. A 
csoportokból az első két helyezett jut ki az év végi hollandiai Ebre. 
A magyarok csoportjába Azerbajdzsán és Fehéroroszország, míg a 
románokéba Portugália és Görögország kapott besorolást.

Kiesett a Veszprém

Tegnap este rendezték a férfikézilabda Bajnokok Ligája nyol
caddöntőjének visszavágóját, amelyen az MKB Veszprém nem tud
ta ledolgozni az Ademar Leon otthonában összeszedett háromgólos 
(28–31) hátrányt, és így búcsúzott a sorozattól. Eredmény: MKB 
Veszprém – Ademar Leon 27–25 (16–12). Továbbjutott: a Leon 
idegenben lőtt több góllal.

hargitanépe

TErEMLAbdArúgáS

Odavágott az SK 
a Brassónak

Könnyed győzelmet aratott a 
Székelyudvarhelyi SK teremlab-
darúgócsapata a román bajnok-
ság 17. fordulójában hazai kör-
nyezetben a brassói–Keresztvári 
Inter ellen tegnap este.

Nem okozott gondot a 
Jakab Zoltán által felké
szített Székelyudvarhelyi 

SKnak a Brassói–Keresztvári 
Inter legyőzése a teremlabdarú
góbajnokság 17. fordulójában. 
Az udvarhelyi gárda már az első 
percektől kezdve magabiztosan 
játszott, és sorozatban lőtték a gó
lokat. Bajkó Barna az első félidő
ben nem kevesebb mint öt gólig 
jutott, csapata pedig 11ig.

A térfélcserét követően sem 
változott sokat a játék képe, még 
akkor sem, ha az SK helyenként 
alábbhagyott.

Eredmény, 17. forduló: Szé
kelyudvarhelyi SK – Brassói–
Keresztvári Inter 17–4 (11–2)  
/Bajkó (6., 8., 10., 15., 17.), Doltea 
(9., 25., 29., 40.), Képíró (16., 
20.), Szabó (17.), Birtalan (18., 
19.), Csoma (25.), László (32.), 
Bíró (37.), illetve Guiman (12., 
16., 40.), Olaru (30.)

Vébéselejtező
A román teremlabdarúgóvá

logatott holnap 18 órakor Ma
rosvásárhelyen fogadja Ukrajna 
legjobbjait a világbajnoki selejte
ző első mérkőzésén. A magyarok 
tegnap este hazai környezetben 
Szerbiát fogadták. A találkozó 
lapzárta után ért véget. A visz
szavágókat április 8–11. között 
rendezik. A párharcok győztesei 
kvalifikálják magukat a novembe
ri világbajnokságra.
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A ZENIT rt. vezetőtanácsa 
– Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 10. sz., Hargita megye –

összehívja a RÉSZVÉNYESEK RENDHAGYÓ KÖZGYŰLÉSÉT 
2012. április 20án 11 órára a cég székhelyére.

Napirendi pontok:
– a vezetőtanács 2011es évi jelentése;
– a cenzorbizottság 2011es évi jelentése;
– a 2011es évi számviteli mérleg megvitatása és jóváhagyása, 
valamint a nyereség elosztása;
– cenzorbizottság választása;
– különfélék.

A közgyűlésen részt vehetnek mindazon részvényesek, akik 
2012. április 5én jegyezve voltak. Nem megfelelő létszám esetén, a 
közgyűlés 2012. április 21én megismétlődik ugyanott, ugyanabban 
az időpontban. Bővebb felvilágosítás 0266–311909es telefonon 
kapható munkanapokon 11–13 óra között.

A CSÍKLáZárFALVI MEZŐgASdASágI TárSULáS
– Fő út 199. sz. –

összehívja rendkívüli közgyűlését 2012. március 31én 
délelőtt 11 órára a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:
– a fenti mezőgazdasági társulás eladása, értékének 

meghatározása és annak megszavazása;
– különfélék. 

A hajdani 1. számú líceum 1972ben végzettjei figyelmébe!
Kedves A, B, C és Ds osztálytársak!

40 éves találkozónk május 19én, szombaton 10 órakor lesz.

Érdeklődni és bejelentkezni az alábbi email címen: 
karimosarka@gmail.com vagy naponta 18 óra után a 

0740–838249es telefonszámon tudtok.

A szervezők nevében, 
Szabó Andris

Nem törték meg az átkot Alonsóé az esős nagydíj

Anyolcadik helyről induló 
Fernando Alonso nyerte az 
idei Forma–1es világbaj

nokság második futamát, a Maláj 
Nagydíjat, amely három órán át tar
tott, benne egyórás leállással. Közvet
lenül a rajt előtt érkezett az eső, a pi
lóták átmeneti gumikkal indultak, de 
csak kilenc kört tehettek meg. A két 
McLaren, Hamilton és Button volt 
az élen, amikor felhőszakadás érte el 
a pályát, és félbe kellett szakítani a fu
tamot. Közel egy órát állt a mezőny, 
majd a biztonsági autó mögött in

dult újra a futam. Alonso sikerével a 
vébén is átvette a vezetést Hamilton 
és Button előtt. A Maláj Nagydíj 
pontszerzői: 1. Fernando Alonso 
(Ferrari), 2. Sergio Pérez (Sauber), 
3. Lewis Hamilton (McLaren), 4. 
Mark Webber (Red Bull), 5. Kimi 
Räikkönen (Lotus–Renault), 6. 
Bruno Senna (Williams–Renault), 
7. Paul di Resta (Force India–Mer
cedes), 8. JeanEric Vergne (Toro 
Rosso–Ferrari), 9. Nico Hülkenberg 
(Force India–Mercedes), 10. Mi
chael Schumacher (Mercedes).

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

Ingyenes 

gyászjelentés 

lapunkban Tel.: 0266–215 270



lakás

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

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

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

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

telek
ELADÓ Csibában 20 ár beltelek 

a kistemplom háta mögött. Telefon: 
0745–012387, 0744–593308.

ELADÓ beltelek Csíkszentkirály be-
járatánál. Víz, gáz, villany, kanalizálás a 
helyszínen. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 12 ár telek Csibában, panorá-
más kilátással, szép környezetben, ked-
vezményes áron. Telefon: 0741–534730.

jármű
ELADÓ 1997-es évjáratú, ötajtós, 

piros Ford Fiesta szép állapotban. 
Irányár: 1050 euró, plusz illeték. Tele-
fon: 0745–794892, Szé kelyudvarhely. 

ELADÓ 2001-es év végi, háromaj-
tós, piros Fiat Punto gyári állapotban, 
extrákkal. Irányár: 1490 euró, plusz il-
leték 200 euró. Telefon: 0745–794892, 
Székelyudvarhely.

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

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, klí-
ma, központi zár. Irányár: 3300 euró. 
Vállalok bármilyen tesztet. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21537)

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

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

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa 1.0i, 60 LE, ötajtós, bordó színű, 
hat hónapja beíratva, megkímélt álla-
potban. Beszámítok olcsóbb autót. Ár: 
2900 euró. Telefon: 0725–370752.

ELADÓ 1992-es évjáratú Land Ro-
ver Discovery, 4 x 4-es terepjáró, 2,5-
ös dízel motorral, vagy ELCSERÉLHETŐ 
U 650-es traktorral. Irányár: 3500 euró. 
Telefon: 0724–552477, 0266–346654. 
(21615)

ELADÓ 2004-es Opel Corsa, Euro 
4-es, frissen behozva, tökéletes ál-
lapotban. Extrák: CD-rádió, négy 
légzsák, elektromos ablakok, szervo, 
multivolán, központi zár, téli gumik. Te-
lefon: 0722–967539.

ELADÓ Yamaha R1-es sportmotor. 
Fix ár: 3500 euró. Telefon: 0742–620484.

vegyes
Eladó étkezési és ültetni való 

krumpli. Érdeklődni a 0743–643 995-
ös telefonszámon a délutáni órákban 
lehet.

Eladó 50 liter fehér házi bor (5 lej/l). 
Érdeklődni a 0743–643 995 -ös telefon-
számon a délutáni órákban lehet.

Eladó kottatartó megkí-
mélt állapotban. Érdeklődni: 
Székelyudvarhelyen a 0743–
876 401-es telefonszámon a délutá-
ni órákban. 

ELADÓ Bánffy Miklós: Erdély Triló-
gia – 95 lej, Erdély Története I–III. kötet 
– 145 lejért, Orbán Balázs: Székelyföld 
leírása – 190 lej. Házhoz szállítás ingyen 
a megyében. Telefon: 0752–301914, 
Székelyudvarhely.

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

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor, 
kész termékfelvásárlással, informáci-
ókkal a gyártással kapcsolatban. Ár: 
2500 euró. Telefon: 0725–370752.

ELADÓ gabonával tartott, 170 kg 
körüli disznó. Telefon: 0747–036439. 

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 szerinti 
árban van. Telefon: 0746–968617, 
0743–798568. 

VÁSÁROLOK 20-30 méhcsaládot. 
CSERE is érdekel, beszámítok újon-
nan gyártott méhkaptárakat. Telefon: 
0745–381417. (21390)

KIADÓ kereskedelmi felületek 
pünkösdre Csíksomlyón, a Szék útján, 
fronton (parkolás biztosított). Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ étkezési krumpli nagy és 
kis mennyiségben, valamint szedett 
alma (nem vegyszerezett). Telefon: 
0742–648606.

ELADÓ széna és sarjú (0,25 lej/kg), 
1310-es Daciához alternátor (100 lej), 
önindítók (100 lej), vonóhorog (50 lej), 
hűtő (100 lej), egy pár 155 x 13-as gu-
mi (100 lej). Telefon: 0745–986890.

ELADÓ Csíkszeredában jó minőségű 
feketeribizli-bor (10 lej/liter); 400 kg nagy-
burgonya (0,5 lej/kg), akár 100 kg-os 
kiszerelésben is, necc-zsákban. Telefon: 
0745–772227.

szolgáltatás
VÁLLALOM családi házak, faházak 

építését, felújítását, valamint gombás 
házak, pincék kezelését, fertőtleníté-
sét. Telefon: 0742–404912. (21540)

VÁLLALUNK szobafestést, mázo-
lást (lépcsőházakat is), gipszkartono-
zást, csempézést, hőszigetelést, par-
kettacsiszolást, valamint teljes körű 
lakásfelújítást kedvezményes áron, 
igény szerint vagy saját ötleteinkkel. 
Telefon: 0756–493656. (21564)

VÁLLALOK bármilyen ácsmun-
kát, tetők, faházak, hétvégi házak, 

régi faházak felújítását, valamint 
hinták, teraszok készítését. Tele-
fon: 0743–687850, 0741–587430. 
(21534)

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

VÁLLALOM hűtők, tejhűtők, mosó-
gépek, marógépek és más háztartási 
gépek javítását kedvező áron. Telefon: 
0744–861991. (21561)

tanfolyam

Kundalini jógatanfolyam indul, 
csúcs technológiás gépi ellenőrzéssel 
és modern pszichológiával ötvözve. Fő 
célkitűzés a mindennapi stressz keze-
lése és az érzelmi intelligencia növelé-
se. Érdeklődni lehet a 0752–966433-as 
telefonszámon (Erdős Alpár, pszicho-
szomatikus pszichológus), info: www.
neuroterapie.ro. Helyszín Fenyő Szál-
loda tornaterme, március 31., délelőtt 
11-től 12.30-ig.

állás

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

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

megemlékezés

Fáj, hogy nem vagy köztünk többé,
de emlékezetünkben élni fogsz örökké!

Fájó szívvel emlékezünk

MIKLÓS ROZÁLIA

halálának első évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Akik 
ismerték és szerették, áldozzanak egy 
percet emlékének. Szerettei. (21574)

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan zokogva.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
találj odafent örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk

özv. TREUER KRISZTINA
szül. Csata

halálának első évfordulóján. Akik is-
merték és szerették, áldozzanak egy 
percet emlékének! Szerettei. (21574)

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan zokogva.
Két kezed munkáját mindenütt látjuk,
áldott szép emléked szívünkbe zárjuk.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
március 26-ra,

SZŐCS IMRE

halálának 2. évfordulóján. Akik ismerték 
és tisztelték, áldozzanak egy percet em-
lékének. Szerettei – Csíkszentgyörgy.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

TÉGLÁS SÁNDOR

temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek és mély fájdalmunk-
ban osztoztak. A gyászoló család. 

Hálás szívvel köszönjük mind-
azoknak, akik

id. BÁLINT FERENC

temetésén részt vettek, sírjára vi-
rágot helyeztek és fájdalmunkban 
osztoztak. A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunk,

DEMETER ANNA
szül. Sipos

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, nehéz 
óráinkban segítő kezet nyújtottak, 
fájdalmunkban osztoztak. Külön kö-
szönet a szomszédoknak. A gyászo-
ló család.

Hálás szívvel mondunk őszinte 
köszönetet azoknak, akik

özv. SZIKSZAY BÉLÁNÉ
Kovács Vera

nyug. tanítónő

temetésén osztoztak fájdalmas szo-
morúságunkban. Gyászoló szerettei. 
(21578)

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik

TARR MARGIT
volt galócási lakos

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak. A gyászoló család.

elhalálozás
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Mély fájdalommal 

tudatjuk, hogy a drá-
ga jó édesapa, nagy-
apa, komatárs és jó 
szomszéd,

TANKÓ KÁLMÁN
(Álozi)

életének 75. évében csendesen 
elhunyt. Temetése 2012. márci-
us 27-én, kedden 15 órakor lesz 
a csíkszeredai Kalász negyedi 
temetőben. Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával fo-
gadunk. Nyugalma legyen csen-
des! A gyászoló család.

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték 
és tisztelték, hogy 

BEGE ANTAL,
a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem docense, 
tanszékvezető, a matematikai 

tudományok doktora

életének 50. évében, 2012. márci-
us 22-én tragikus hirtelenséggel 
visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Felejthetetlen halottunkat Kolozs-
váron kísérjük utolsó útjára, mely-
nek időpontját a későbbiekben kö-
zöljük. A gyászoló család.

Ezen a napon minden más,
Újra mélyen érint meg a gyász.
Kicsordul könnyünk, állva a sírodnál,
Mélységes fájdalom, 
hogy örökre távoztál.
Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál,
Értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Szívünkben tovább élsz, 
emléked nem száll tova,
Mert akit nagyon szerettünk, 
nem hal meg soha.
Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk,
Csak te tudod, mennyire szerettük.

Soha el nem múló 
fájdalommal emléke-
zünk életünk legszo-
morúbb napjára, 2010. 
március 26-ra,

özv. ZSIGMOND DÉNESNÉ
Bíró Veronika

halálának 2. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkdánfalva. (21572)

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Elfeledni Téged nem lehet,
Csak megszokni élni nélküled.

Fájó szívvel emlé-
kezünk

ANDRÁS KÁROLY

halálának 6. hetén. A 
megemlékező szentmi-
se 2012. március 27-én 19 órakor 
lesz a Millenniumi-templomban. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Gyászoló szerettei. (21575)

Te, aki szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Minket örökre itt hagytál.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2009. március 
26-ra,

CSISZER LÁSZLÓNÉ
Orbán Mária

halálának 3. évfordulóján. Emlékét 
örökre szívünkbe zárjuk. Nyugalma le-
gyen csendes, emléke áldott! Szeret-
tei – Csíkszereda és Gödöllő. (21571)

Elfeledni téged nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2010. március 
27-re,

NAGY ANDRÁS

halálának 2. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2012. már-
cius 27-én 19 órakor lesz a csík som-
lyói kegytemplomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei.

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

BIRÓ ANNA
szül. Szebeni

szerető szíve életének 82. évében 
2012. március 25-én csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2012. március 27-én 10 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkkarcfalvi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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Százszázalékos mérleggel nyerte 
az ISK–HSC Csíkszereda I. csa-
pata a hazai U12-es jégkorong-
bajnokságot, a második helyen a 
Gyergyószentmiklósi Progym–ISK, 
a harmadikon az ISK–HSC II. vég-
zett. A csíkszeredai jégkorong idén 
negyedik bajnoki címét szerezte az 
ISK–HSC I. csapata, korábban az 
U18-as, az U14-es és a Sportklub 
női csapata tudott a hazai pont-
vadászatban diadalmaskodni. A 
felnőtteknél és az U16-os korosz-
tályban még zajlik a bajnokság.

Csíkszeredai csapat negye-
dik bajnoki címét nyerte a 
2011/2012-es idényben: 

az U18 és az U14-es, valamint 
a Sportklub női csapata után az 
U12-es korosztályban is aranyér-
met nyert az ISK–HSC Csíkszere-
da I. Az ISK–HSC II. a harmadik 
helyen zárt, a két csíki csapat közé 
a Gyergyószentmiklósi ISK–
Progym férkőzött be. Negyedik 
helyen a Galaci Dunărea, ötö-
diken a Kézdivásárhelyi KSE–
HC Bikák, a hatodikon pedig a 
Gyergyócsomafalvi ISK–Délhegy 
végzett. A hétvégén a Vákár La-
jos Műjégpálya adott otthont az 
U12-es hazai Szuperliga utolsó 
tornájának, melyen ezúttal is száz-
százalékosan teljesített az ISK–HSC 
I., és pontveszteség nélkül zárta a 
bajnokságot.

Eredmények
U12-es Szuperliga, 3. tor-

na, Csíkszereda: ISK–HSC I. – 
ISK–Progym 9–0, ISK–Délhegy 
– Dunărea 1–8, ISK–HSC Csík-
szereda II. – HC Bikák–KSE 7–1, 
ISK–HSC I. – Dunărea 11–1, 
ISK–Progym – ISK–HSC II. 4–3 
– hosszabbítás után, ISK–HSC II. 
– ISK–Délhegy 3–2 – hosszabbí-
tás után, ISK–Progym – Dunărea 
5–2, ISK–Délhegy – ISK–HSC 
I. 0–27, HC Bikák–KSE – ISK–
Progym 1–4, Dunărea – ISK–
HSC II. 3–2, Dunărea – HC 
Bikák–KSE 5–2, ISK–Progym – 
ISK–Délhegy 4–0, ISK–HSC I. 
– ISK–HSC II. 14–0, KSE–HC 

Bikák – ISK–Délhegy 3–5. Az 
ISK–HSC I. – HC Bikák–KSE 
találkozót törölték.

Az ISK–HSC Csíkszereda I. 
bajnokcsapata: Ilyés Tamás, Zsig-
mond Áron, Részeg Zsolt, Bartalis 
Attila, Eduard Căsăneanu, Amb-
rus Ervin, Kánya, Tamás, Vízi 
Ádám, Gecse Olivér, Botta Nor-
bert, Albert Tamás, Török Botond, 
Szabó Ákos, Silló Huba, György 
Patrik, Antal László, Borbáth 
Márk, Csiszer Ádám, Horváth 
Pál, Bálint Adolf, Mózes István, 
Görbe Tivadar, Kristó Csongor, 
Galusnyák Botond. A csapat edzői: 
Györpál Tamás, Janovits Endre, 
Barta Csaba.

Egyenlített a döntőben a címvédő

Sport

> Magyar bajnokság. Söpréssel nyerte 
tizedik magyar jégkorongbajnoki címét 
a Sapa Fehérvár AV19. A döntő utolsó 
mérkőzésén a fehérváriak 8–3-ra nyertek 
a Miskolci Jegesmedvék ellen (gólszerzők: 
Mihály 2, Sofron, Pratt, Magosi, Orbán, 
Ryan, Hajós, illetve Saluga 2, Rafaj), így 
4–0-s összesítéssel lett bajnok a Sapa Fe-
hérvár AV19. A magyar pontvadászat kü-
löndíjazottjai: legjobb kapus: Bálizs Ben-
ce (Sapa Fehérvár AV19); legjobb hátvéd: 
Juhamatti Hietamaki (FTC); legjobb csa-
tár: Galanisz Nikandrosz (Dab.Docler) és 
Sofron István (Sapa Fehérvár AV19); leg-
technikásabb csatár: Nagy Gergő (Jeges-

medvék); legjobb újonc felnőtt játékos: 
Ritó László ( Jegesmedvék); legjobb fel-
nőtt edző: Stephan Lundh (Dab.Docler); 
legjobb játékvezető: Halassy György.

> Serdülőbajnokság. Az 5. helyen zár-
ta a magyar jégkorong-serdülőbajnokságot 
(U16) az ISK–HSC Csíkszereda csapata, 
amely a helyosztón 2–1-es összesítéssel 
múlta felül a Sapa Fehérvár AV19 B csa-
patát. Eredmények: ISK–HSC – Fehérvár 
B. 6–2, 4–5 és 6–5 – hosszabbítás után. 
A csíki gólszerzők: Mátyás 4, Iszaly 3, Ko-
vács M. 3, Sotir 2, Antal, Részegh, Geréb, 
Rokaly. A Brassói Corona a 11. helyért zaj-

ló párharcban 13–7 és 6–5 (hosszabbítás 
után) nyert a Dragó Skorpiók ellen. A több 
csíki hokist is felvonultató barcasági csapat 
gólszerzői: Lőrincz 4, Péter 3, Creangă 2, 
Voicu 2, György 2, Dragoş, Antal, Mezei, 
Marinescu, Salló, Madarász. A kölyök-
bajnokságban (U14) ma kezdi meg az 
ISK–HSC Csíkszereda csapata a kisdöntőt 
a MAC Budapest ellen, az egyik fél harma-
dik sikeréig zajló párharc első meccse ma 
19, a második holnap 18, a harmadik csü-
törtökön 19 órakor kezdődik.

> Amatőr hoki. A Marmipal–Csíki 
Sasok sikerével zárult a Csíkkarcfalván 

rendezett amatőr torna, melyet az Erdélyi 
Független Amatőr Jégkorong Liga szer-
vezett. Eredmények: Szentimrei Sasok 
– Székelyudvarhelyi OldBoys Küküllő 
7–4, Csíkszeredai Pro Hoki – HC Terkő 
Csíkszentdomokos 2–3, Szentimrei Sa-
sok – Csíkszeredai Crazy Motors 0–7, 
Marmipal – Csíki Sasok – Pro Hoki 1–2 
– hosszabbítás után, OldBoys Küküllő 
– Crazy Motors 0–4, Marmipal–Csíki 
Sasok – HC Terkő 6–3. Helyosztók: 5. 
helyért: OldBoys Küküllő – Pro Hoki 
5–3; 3. helyért: HC Terkő – Szentimrei 
Sasok 2–7; döntő: Marmipal–Csíki Sa-
sok – Crazy Motors 3–2.hí
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Remek játékkal visszavette a pá-
lyaelőnyét a hazai jégkorongbaj-
nokság döntőjében a HSC Csík-
szereda. Pénteken Brassóban a 
címvédő újra a szokásos formáját 
mutatta, és könnyedén győzött a 
Corona Fenestela 68 ellen.

A vártnál jóval könnyebben 
győzött pénteken a ha-
zai jégkorongbajnokság 

döntőjének második mérkőzé-
sén a címvédő HSC Csíkszere-
da a Brassói Corona Fenestela 
68 ellen. A brassói műjégpályán 
rendezett találkozót az első pilla-
natoktól a kék-fehérek uralták, a 
hazaiak csupán a második játék-
részben voltak egyenlő partnerei 

a címvédőnek, de addigra már 
három góllal vezettek a csíki ho-
kisok.

Az egyik fél negyedik sikeréig 
zajló párharc újra egyenlő, a dön-
tőben eddig mindkét csapat ide-
genben tudott nyerni. Az össze-
csapás harmadik mérkőzését ma 
17.30-tól a Vákár Lajos Műjégpá-
lyán játsszák a felek, a találkozót a 
Digi Sport 3 élőben közvetíti.

A kisdöntőben pénteken némi 
meglepetést okozva Galacon nyert 
a Dunărea a Steaua ellen, tegnap 
Bukarestben játszott a két csapat, 
az egyik fél harmadik sikeréig zaj-
ló párharcban vezet a fővárosi gár-
da. A negyedik találkozót holnap 
Galacon játsszák.

Eredmények
Döntő: 2. mérkőzés: Brassói 

Corona Fenestela 68 – HSC Csík-
szereda 1–6 (0–3, 1–1, 0–2) /
Borsos (35.), illetve Petres (4., 16., 
43.), Podstavek (12.), Péter L. (25.), 
Moldován (47.)/. Az állás: 1–1.

Kisdöntő: 2. mérkőzés: Dunărea 
– Steaua 6–5 (1–2, 3–2, 2–1) /Ele-
kes (2.), Gavac (29.), Zemko (32., 
42.), Nuţu (39.), Baron (45.), illet-
ve Georgescu (9.), Burgoyn (20.), 
Kostandi (36.), Persson (40., 49.)/; 
3. mérkőzés: Steaua – Dunărea 7–2 
/Butocsnov (25., 46.), Nicolescu 
(33.), Poznik (34.), Georgescu (45.), 
Piszarenko (56.), Paşcaru (60.), illet-
ve Ruzicka L. (1.), Zemko (30.)/. Az 
állás: 2–1 a Steaua javára.

VéGEt éRt Az U12-ES SzUPERlIGA, HARGItA mEGyEI Az öSSzES doBoGóS

Bajnok az ISK–HSC Csíkszereda I.

Az arany- és bronzérmes csíkszeredai csapatok fotó: balázs árpád
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Író–olvasó találkozó
Amiről lehet – és amiről nem címmel 

kerül sor író-olvasó találkozóra és beszélge-
tésre alkotásról, művészetről, utazásról, ba-
rátságról, élményekről és tapasztalatokról 
a székelyudvarhelyi Gondűző étteremben 
holnap délután öt órától. A kortárs ma-
gyar irodalom két, igen sajátos hangvételű 
alkotójával találkozhatnak az érdeklődők: 
Bartis Attila író-fotográfussal és Kemény 
István költő-íróval. A meghívottak beszél-
getőtársa: Tamás Dénes esszéíró.

Színház
Holnap, holnapután és csütörtökön 

ismét megtekinthető a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház társulatának elő-
adásában Görgey Gábor Örömállam című 
komédiája. A darabot Vadas László ven-
dégrendező állítja színpadra, ugyanakkor 
a produkcióban két székelyudvarhelyi szár-
mazású alkotó is közreműködik: a díszlet 
Albert Alpár díszlettervező tervei alapján 
készült, az előadásban hallható zene Cári 
Tibor zeneszerző munkáját dícséri. Először 
a Tamási Áron-, holnap a Fekete István-di-
ákbérlet, míg csütörtökön a Nyírő József 
felnőtt bérlet lesz érvényes, ugyanakkor a 
bérletes előadásokra korlátozott számban 
jegyek is kaphatóak.

Népdalvetélkedő
A Hargita Megyei Hagyományőrzési 

Forrásközpont szervezésében szombaton 
fél tíztől a székelyudvarhelyi művelődési 
ház koncerttermében megtartják a Szé-
kelyföldi népdalvetélkedők döntőjét. Az 
eseményen részt vesznek Csík és Gyergyó 
vidéke, Udvarhelyszék, Háromszék, 
Marosszék, valamint Aranyosszék verse-
nyeinek nyertesei.

Floorball Kupa
Szombaton második alkalommal ren-

dezik meg Székelyudvarhelyen a Rákóczi 
Centrumban a II. Rákóczi Floorball Ku-
pát. Az esemény szervezője, a Black 69 
Floorball Team figyelmeztet, hogy a csapa-
tok száma korlátozott, ezért várják azoknak 
a csapatoknak a jelentkezését, akik kedvet 
kaptak a versenyzésre. Jelentkezni, illetve 
érdeklődni a tuc69sok@yahoo.com e-mail 
címen lehet.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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az ajánlata

Bíró Szabolcs: 
Sub Rosa

A Haáz Rezső Múzeum kiállításai

Emlékezzünk (h)őseinkre!
Nemzeti ünnepünk alkalmából két 

kiállítás is nyílt a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeumban, Székely 

panteon, valamint Hőseink – A szabadság-
harc udvarhelyszéki veteránjai címmel. A 
Székely panteon nevet viselő kiállítás, mely 
május 27-ig látogatható, a múzeum vezető-
sége szerint segít tudatosítani a látogatók-
ban, különösen a diákságban a székelység 
valós értékeinek meglétét, példaképeket 
adni az önazonosságra építő helytállás, a 
saját és sajátos kultúra elkötelezett építé-

séhez és megőrzéséhez, ápolásához. Az 
április 22-ig látogatható Hőseink – A sza-
badságharc udvarhelyszéki veteránjai című 
kiállításba a szervezők igyekeztek bevonni, 
udvarhelyszéki fellelhető 1848-as emléket. 
A tárlat kiindulópontja egy 1896-os fotó, 
amely a még életben levő veteránokat örö-
kíti meg, ugyanakkor többek közt megte-
kinthetőek a korabeli sorozási lajstromok, 
feltérképezésre és bemutatásra kerültek az 
udvarhelyszéki veteránok sírjai, valamint a 
környék szabadságharcos emlékművei.

HIRDETÉS

Mitikus hősök, varázslók, alkimis-
ták, súlyos titkok őrzői, világ-
rengető összeesküvések kiötlői? 

Ennek az izgató veszedelmes titoknak a 
nyomába ered egy prágai antikvárius, aki 
egy napon különös megrendelést kap: kis 
cédulát hagynak az asztalán, rajta egy te-
lefonszámmal és a Sub Rosa felirattal. Bíró 
Szabolcs Umberto Eco-i vagy talán Dan 
Brown-i ihletésű, lélegzetelállítóan izgalmas 
művészettörténeti thrillere tisztelgés a köny-
vek és Európa szellemi-kulturális öröksége 
előtt. A 336 oldalas, puhatáblás, ragasztókö-
tött könyv megvásárolható az Árnika Köny-
vesboltban (Székelyudvarhely, Kossuth La-
jos utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 
0751–103 915).
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Hétfő 
Az év 86. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 280. Napnyugta ma 18.34-kor, 
napkelte holnap 6.10-kor. 

Isten éltesse 
Emánuel nevű olvasóinkat és mindazokat, 

akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Emánuel jelentése: velünk 

az Isten. 

Március 26-án történt 
1999. II. János Pál pápa vértanúvá nyilvání-

totta a nácizmus 108 lengyel áldozatát. 

Március 26-án született 
1911. Tennessee Williams amerikai író 

Március 26-án halt meg 
1827. Ludwig van Beethoven, minden 

idők egyik legnagyobb zeneszerzője

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben 
8 sérült személyhez, 4 infarktusos esethez, 
17 agyvérzéshez, 18 szívbeteghez, 26 magas 
vérnyomásos esethez, 19 csonttöréshez, 11 
testi sértéshez, 20 különböző traumához, 3 
asztmás és 4 epilepsziás krízishez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. 
Továbbá segítséget kértek tőlük 26 szülés, 13 
ájulás, 6 ittas állapot, 10 kómás állapot, 5 gyo-
morvérzéses eset,  42 nehéz légzés, 12 görcsös 
állapot, 1 öngyilkossági kísérlet, 16 pillanatnyi 
elmezavar, 1 égési sérülés, 2 gyógyszer-, illetve 
2 élelmiszer-mérgezéses eset, 50 lázas állapot, 4 
hasmenés, 5 allergiás reakció és 1 kutyaharapás 
esetén. Nyilvános helyről 9 alkalommal riasz-
tották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
kilenc halottat jegyeztek.

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Általános Isko-
la gyer mekneurológusa, dr. Pálmafy Beatrix 
április 10–13. között vizsgálatra fogad gyer-
mekeket a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő 
és Rehabilitációs Központba. Érdeklődni 
és időpontot kérni a következő telefonszá-
mokon: 0732–500 793, 0266–332 100, va-
lamint a www.korai.ro honlapon lehet.

para

– Lépjünk, haver, ezek a nyugdíjasok félreérthetetlenül néznek!

 www.parapista.com

HIRDETÉS



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. március 26., hétfőhargitanépe 

sudoku
skandi pályázati szelvény 2012. március 26.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. április 11-ig kell beküldeni.

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

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

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

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 

AjÁndék

A GYÁSZjELEnTéS éS 
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Whiskyvég: Johnny Walker
„kisétált” Kilmarnockból

Johnny Walker „kisétált” Kilmarnockból: 
pénteken töltötték meg az utolsó palackot 
a whiskyfajtából a skót szeszfőzdében 192 

évi üzemelés után.
A piros címkés változatról van szó. Az 

üzem pár éve még 700 embernek adott 
munkát. Tulajdonosa, a londoni központú 
Diageo cég – a világ legnagyobb szeszesital-
gyártója – 2009-ben jelentette be, hogy be-
zárja kilmarnocki telepét, amelynek dolgo-
zói közül vagy 200-an a cég más részlegeinél 
találtak munkát – többségük Glasgowban 
–, páran pedig Fife-ban.

Az első palack whisky 1820-ban hagyta 
el az üzemet. Az utolsó 2012. március 23-án, 
utóbbit kiállítják egy helyi múzeumban, 
amely az italmárka történetét mutatja be – 
adta hírül a BBC brit sajtóorgánum.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Derült, napos időre van kilátás, kevés felhővel. 
Csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt ma-
rad a légmozgás, erősebb szeles idő csak a hegyvidé-
ken várható. 

Minap nagy főzésben voltam. Úgy tettem, 
mint a nagyok – beizzítottam minden kari-
kát a gáztűzhelyen, de sietségemben édesapám 
kioktatását sem hanyagoltam el: ha most vol-
na egy vízforralónk, s forró vízzel önthetném 
fel a pityókát, mennyivel gyorsabban megfőne. 
Édesapám nézett megütközve, s csak annyit 
mondott: de hát nekünk van időnk. Ezen el-
gondolkodtam. Milyen igaz, végül is hozzáál-
lás kérdése. Ahelyett, hogy ripsz-ropsz, sebbel-
lobbal, időspórlásom, időgazdaságosságom 
tudatában elfuseráljam a dolgokat, meg is 
adhatnám a módját és idejét. Az idő nemcsak 
sürgethet, záros keretek közé szoríthat, hanem 
ha jól bánok vele, kitágul, az addig szűk egy 
órából bő egy óra kerekedhet.

Az idő (és) gazdálkodás kapcsán jutott 
eszembe, hogy nagyszüleim a természet 

rendjét követve egész nyáron és ősszel haj-
nalhasadtától, sokszor még holdvilág mel-
lett is művelték a földet, két igavonó mar-
hával hordtak, és a csűrük több és finomabb 
szénával volt tele, mint a miénk, s nem 
maradt semmi parlagon. Mi a sok munka-
egyszerűsítő/könnyítő géppel rövidebb idő 
alatt sem érünk a nyomukba. S ez nemcsak 
üres beszéd, a gépek segítségével játszi köny-
nyedséggel lehet gazdálkodni, mégis egyre 
több terület marad ugaron, egyre több az 
olyan mezőrész, aminek megművelésére 
nem marad időnk. És nem hiába lángol a 
határ országszerte: amit idő híján a dom-
bokról-mezőkről nem takarítottunk le, azt 
pillanatok alatt egy gyufasercintéssel meg-
oldjuk. Pedig az idő pénz, csak úgy látszik, 
mi eladtuk.

Az idő pénz
       villanás n Darvas Beáta

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt kép alá írást a benedek.eniko@
har   gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer -
kesz tőségünk postai cí  mére (535600 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. 
szám) várjuk.

*
A fotót Sinka Lakatos Klaudia készítette 
(a Mesterségek, mesteremberek című 
pályázatra beküldött alkotás)

skandi  KészÍtEttE: bENEdEK ENiKő

1 3 6
3 1 7

2 7 5 8
8 6 5

7 6 3
1 4 2 8

8 5 7

9 5 4
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