
Felújították a Fizikoterápia és mozgásszervi 
rehabilitációs osztályt

Csinosodik a kórház
Egy hete adták át a székelyudvarhelyi városi kórházban a felújított és komputertomográffal 

ellátott röntgen-diagnosztikai laboratóriumot, tegnap pedig újabb, hasonló jelentőségű 
esemény színhelye volt az intézmény: a megszépített és új eszközökkel felszerelt fizikoterápia 

és mozgásszervi rehabilitációs osztályt mutatták be a sajtó képviselőinek. > 3. oldal
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2015-ig be kell Fejezni

Kilencmillió lejes 
beruházás 

Siménfalván
Önerőből ötven év alatt sem 

tudnák megvalósítani 
azt a beruházást, amely uniós 
pénzekből három év alatt is 
kivitelezhető – tájékoztatott Péter 
Zoltán siménfalvi polgármester.

A márciusi időjárás 
csalóka

Benépesednek 
a nyári kertek

Az idő felmelegedésével egyre 
több ember merészkedik a 

szabadba, friss levegőre. A helyi 
vendéglátóipari egységek szabad-
téri asztalaihoz természetesen már 
szívesebben ülnek a vendé-
gek, viszont az orvosok fi-
gyelmeztetnek: óvatosan a 
nyári kertekkel, mivel a márciusi 
idő rendkívül becsapós.

megyénkben jártak az 
ipari bizottság tagjai

A képviselőket 
lenyűgözte 

Homoródfürdő
Hargita és Kovászna megyé-

ben tett háromnapos láto-
gatást Antal István parlamenti 
képviselő meghívására a Képvise-
lőház ipar és szolgáltatások 
szakbizottsága. A politiku-
sokból és szakértőkből álló 
csoport a fahulladék és vízi ener-
gia felhasználása mellett a turiz-
mus helyzetéről is tájékozódott.
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Összekötnék a Győzelem 
és a Gábor Áron utcát 5

hargitanépe 

5indul a nagytakarítás:
portalanítják a várost 5Ma megkezdik 

a felújítást Máréfalván

Városi kórház: bentről új, kintről szép foTó: bALáZs ATTiLA

ET és IT
Mit sem ér az az informati-

kaoktatás, amely a közösségi ol-
dalak kezelésében, a csóré nők és a 
videomegosztó portálok nézegeté-
sében, valamint az internetes játé-
kok használatában merül 
ki. Ezért kár fetisizálni a 
számítógépet, a gyerek sok-
kal többel maradna, ha a szabad 
levegőn kergetné a labdát!
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     sarány istván

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3691î
1 amerikai dollár Usd 3,3048ì
100 magyar forint hUF 1,4914ì



Hargita és Kovászna megyében 
tett háromnapos látogatást An-
tal István parlamenti képviselő 
meghívására a Képviselőház 
ipar és szolgáltatások szakbi-
zottsága. A politikusokból és 
szakértőkből álló csoport a 
fahulladék és vízi energia fel-
használása mellett a turizmus 
helyzetéről is tájékozódott.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Az új turisztikai törvényt is 
az ipari bizottság tárgyal-
ja, ezért a küldöttség tagjai 

látogatásuk során két turisztikai 
komplexumot is meglátogattak. 
Mindkét helyen véleményeket, 
javaslatokat kértek a turizmusban 
érdekelt vállalkozóktól az új tör-
vénnyel kapcsolatban. Az ojtozi 
látogatás után a homoródfürdői 
Lobogó panziót és környékét is 
megtekintették, s mint mond-
ták, lenyűgözte őket az amúgy 
is színes szolgáltatási palettáját 
idéntől fedett úszómedencével 
bővítő komplexum. A honatyák 
szerint az új turisztikai törvény 
értelmében jó eséllyel pályázhat 
támogatásokra, hiszen ezután el-
sősorban azokat a vállalkozásokat 

karolja fel az állam, amelyek igye-
keznek minél több szolgáltatással 
magukhoz csalogatni a turistákat.

Oana Manolescu bizottsági 
tag, aki az albán kisebbség kép-
viselője is, úgy vélekedett: Parajd 
vagy Tusnádfürdő mellett immár 
Homoródfürdő is méltán öregbí-
ti megyénk hírnevét, s ha a tábor 
is megújul, a térség még vonzóbb 
lesz. Manolescu kijelentette, bi-
zottságuk mindent megtesz, hogy 
segítse a turizmusban érdekelt vál-
lalkozókat, s reméli, sikerül végle-
gesen kiiktatni az országra jellem-

ző bürokráciát, amely sok esetben 
szegi kedvét a beruházóknak.

– A kollégák többsége sosem 
járt felénk. Láthatták, hol tart a 
térség, s a konkrét megvalósításo-
kon keresztül azt is, hogy az inno-
vatív gondolkodásnak jó a táptala-
ja Székelyföldön – mondta Antal 
István. A képviselő elmondta, a 
politikusokat valósággal lenyűgöz-
te a homoródfürdői komplexum, s 
főként az tetszett, hogy a befekte-
tő, Benedek Lukács  maximálisan 
kihasználta a természet adta lehe-
tőségeket – tette hozzá Antal.

közélet
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MegyénKben jártAK Az ipAri bizottság tAgjAi

A képviselőket lenyűgözte 
Homoródfürdő

Homoródfürdő újra felkerül a turisztikai térképre fotó: balázs attila

A veszettség a legelterjed-
tebb, vírus okozta zoonózis, 
állatról emberre terjedő be-
tegség. Ausztrália kivételével 
minden földrészen előfordul. 
európa sok országa, az ame-
rikai, az ázsiai és az afrikai 
szárazföld egész területe 
veszettséggel fertőzött. Ro-
mániában a szigorú kutya-be-
jelentési nyilvántartás, és a 
rendelkezés, amely szerint a 
kutyatulajdonosoknak állatai-
kat minden évben kötelezően 
oltatniuk kell veszettség ellen, 
nagymértékben csökkentette 
az emberi megbetegedések 
gyakoriságát. 

A veszettség fenntartásában és 
terjesztésében vidékenként eltérő 
fajú házi és vadon élő állatok ját-
szanak döntő szerepet. Települési 
veszettségről beszélünk, ha a vírus 
fő terjesztője az ember lakhelyének 
közelében élő kutya és macska, er-
dei veszettségről pedig, ha vadon 

élő húsevők terjesztik. Európában 
főként a vörösróka terjeszti a ví-
rust. Romániában és más európai 
országokban egyaránt, az erdei 
veszettség elterjedtsége ellenére is 
lényegesen több ember érintkezik 
veszett vagy veszettséggyanús há-
ziállatokkal, mint vadállatokkal. 
Az emberi fertőzés utáni oltások 
kb. egyharmadát veszettségre 
gyanús háziállatokkal (túlnyomó-
részt kutyával, macskával) történő 
érintkezés miatt kellett elvégezni, s 
csak egy kisebb része volt indokolt 
vadon élő állatokkal való érintke-
zés miatt. Az emberre veszélyesek 
lehetnek a rókán kívül más vadon 
élő állatok, pl. őz, vadmacska, pat-
kány, görény, mókus is. 

A betegséget okozó vírus 
kimutatható a fertőzött állatok 
nyálában. A fertőzés egyik ál-
latról a másikra – vagy emberre 
– harapással szokott terjedni. A 
vírus a maráson kívül ritkán be-
légzéssel is terjed. Az ember ilyen 
módon olyan barlangokban való 
huzamos tartózkodás alkalmával 
fertőződhet meg, amelyekben 
fertőzött denevérek laknak. 

Igaz, hogy a veszettség arány-
lag ritkán előforduló emberi 
megbetegedés, de igazán csak mi, 
állatorvosok tudjuk, hogyha még-

is megbetegszik valaki, az elkép-
zelhető legszörnyűbb állapotba 
kerül. 

A veszettség heveny lefolyá-
sú, vírus okozta betegség, amely 
emlősökben, beleértve az embert 
is, a klinikai tünetek megjelené-
sét követően rendszerint halálos 
kimenetelű agy- és gerincvelő-
gyulladás formájában zajlik le. 

A veszettség lappangási ideje 
többnyire két hét és három hó-
nap között változik, átlagosan hat 
hét, de lehet akár csak öt nap vagy 
akár több év is, attól függően, mi-
lyen messze van a harapás helye az 
agytól. A kezdeti tünetek a fejfá-
jás, fokozatosan súlyosbodó rosz-
szullét, a marás helyének viszkető, 
égő fájdalmassága. Ezt magas láz, 
nyálzás, nyugtalanság, dühöngé-
si rohamok és görcsök követik. 
A víz látványától, a vízcsobogás 
hangjától is fájdalmas görcsök 
keletkeznek az állkapcsi, torok- 
és légzőizomzatban (hidrofóbia, 
azaz a víziszony stádiuma). A 
görcsös idegállapot bénulásokba 
megy át. A bénulás ott kezdődik, 
ahol a vírus a szervezetbe jutott, és 
könyörtelenül halad felfelé. A kli-
nikailag megnyilvánuló betegség 
következetesen halállal végződik. 

Dr. Sándor Zsolt

Házi Kedvenc   A veszettség – első Rész 

„Szörnyűséges megbetegedés, 
amelyben a beteget egyszerre 
gyötri a szomjúság és a víztől 
való félelem –, és még kis remény 
sincsen gyógyulásra.”

idézet az orvoslás története című könyvből 

hirdetések

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.

Kencse istván i.i.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszentimre 213. szám alatt található 
SZARVASMARHA-TENYÉSZTŐ FARM működtetéséhez a környe-
zetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

dAvid eMiL és dAvid ecAterinA
értesíti az érintetteket, hogy a La-
kásépítés Kápolnásfalun ZONÁLIS 
RENDEZÉSI TERV bemutatott 
változatára környezetvédelmi vélemé-
nyezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv 
környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észre-
vételező adatainak feltüntetésével 
naponta 9–15 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökségnél adhatják le (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám) 2012. 
április 10-ig.

A gitA iMpeX Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Bika-
falvi kavics- és homokbánya ZONÁ-
LIS RENDEZÉSI TERV bemuta-
tott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv 
környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észre-
vételező adatainak feltüntetésével 
naponta 9–15 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökségnél adhatják le (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám) 2012. 
április 10-ig.

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 – áfával.

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.

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, hétközna-
pokon 8–15 óra között. Ugyanebben az időpontban bővebb információ 
kapható a 0751–209515-ös telefonszámon. 

páLyázAti FeLHÍvás
Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési 

Egyesülete.
A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra 

kiadott Agrárfejlesztési Stratégiája 2. tengelyének, valamint a VIII. fejeze-
tének 8-as pontja értelmében a hivatalosan bejegyzett, mezőgazdasággal, 
vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egyesületek tevékenységének támo-
gatása és fejlesztése, amelyek székhelye azon településen található, melyek 
önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületé-
nek vagy megyei érdekeltségűek. 

A pályázók köre: Hargita megyei szakmai egyesületek.
A pályázatok célterületei:

– Méhészek, haltenyésztők és más mezőgazdasági szakmai egyesületek tá-
mogatása a következő témakörökben: ✓ Kiállítások szervezése ✓ Kerekasz-
tal-beszélgetések szervezése ✓ Konferenciák szervezése ✓ Szakmai rendez-
vényeken, tapasztalacserén való részvétel ✓ Eszközbeszerzés (kivéve a tej- és 
gyümölcsfeldolgozó egységek felszerelése).

Előirányzott keretösszeg: 39 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének a 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. április 15., 15.00 óra.
További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhe-

tő a közhasznú egyesület székhelyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 
Hargita Megye Tanácsának 244/B irodájában, telefon: 0740–169850, 
e-mail cím: avramcamelia@hargitamegye.ro.

A pályázat benyújtható: egy példányban lezárt borítékban Hargita 
Megye Tanácsának 244/B irodájába (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám). 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.
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Körkép
társadalom

Egy hete adták át a székelyud-
varhelyi városi kórházban a fel-
újított és komputertomográffal 
ellátott röntgen-diagnosztikai 
laboratóriumot, tegnap pedig 
újabb, hasonló jelentőségű 
esemény színhelye volt az in-
tézmény: a megszépített és új 
eszközökkel felszerelt fizikote-
rápia és mozgásszervi rehabi-
litációs osztályt mutatták be a 
sajtó képviselőinek.

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

Székelyudvarhelyen fiziko-
terápiáról immáron több 
mint száz éve beszélhetünk, 

hisz 1886-ban jött létre az osztály, 
amely az új fő épületegyüttes el-
készítésekor, 1983-ban költözött 
jelenlegi helyére, a kórház udva-
rán hátul, a régi műemléképü-
letbe – közölte Lukács Antal, az 
intézmény igazgatója.

Mint mondta, az évek során az 
épület alsó szintjén az ideggyógy-
ászattal és a szemészettel osztoz-
tak, időközben utóbbi kiköltözött, 
így a fizikoterápia levegőhöz ju-
tott, tágasabb helyre került, nem 
kell például már tizenegy betegnek 
osztoznia egy kórtermen.

– Az tudja értékelni ezeket a 
munkákat, aki tudja, mi volt itt. 
Pár éve, amikor igazgatóként ide-
kerültem, még az volt a fizikote-
rápia részéről a kérdés, hogy hány 
telet kell kihúzniuk fűtés nélkül. 
Megoldottuk a problémát, majd 
az épületet is felújítottuk – közöl-
te Lukács Antal, majd elmondta, 
mivel műemléképületről van szó, 
a felújítás során bizonyos értéke-
ket meg kellett menteniük, meg 
kellett őrizniük. 

– Nincs például álmennyezet, 
már csak azért sem, hogy nagyobb 

légtér jusson a betegeknek – emlí-
tette az igazgató, aki azt is kiemel-
te: a fizikoterápia a kórház egyik 
nagyon fontos osztálya, hisz utó-
kezelést biztosítanak számos más 
osztály betegeinek, illetve járóbe-
teg-rendelésük is van.

A felújítás során kívül és belül 
új arcot és színt kapott az épü-
let, illetve a kezelőhelyiségek, a 
tornaterem, az orvosi szoba és a 
kórtermek is megszépültek, és 
nem utolsó sorban az épülethez 
tartozó parkolófelületet is meg-
újították, bővítették. Az osztály 
felszereltségét is javították, új 
készülékeket vásároltak: egy lé-

zeres csontsűrűség-mérőt, illet-
ve egy modern elektroterápiás 
készüléket.

– A modern idők eszközei 
ezek. A csontsűrűség-mérő csúcs-
technológia. Eddig csak egy csíki 
fizikoterapeuta végzett városunk-
ban csontsűrűség-mérést – mond-
ta Lukács, akitől azt is megtudtuk, 
hogy mivel a biztosítópénztár csak 
havi tizenöt-húsz beteg vizsgálatá-
nak költségeit fedezi, a készülék és 
az általa végzett vizsgálat fontos-
ságának népszerűsítése érdekében 
a polgármesteri hivatallal karöltve 
április 16. és 22. között akciót szer-
veznek: 9 és 12 óra között ingye-

nes méréseket végeznek. A vizsgá-
latokra érdemes az érdeklődőknek 
előjegyeztetni magukat az osztály 
járóbeteg-rendelőjében.

– Az egyik legjobban igénybe-
vett osztály, sok embert ellátnak. 
Jó kórházmenedzser van, aki, akár 
a politikumot is segítségül hívva, 
sok mindent megvalósított – 
mondta az átadón Bunta Levente 
polgármester –, csinosodik a kór-
ház, fejlődik a világunk.

A fizikoterápia és mozgásszer-
vi rehabilitációs osztály felújítása 
385 ezer lejbe került – az összeget 
állami költségvetésből a szakmi-
nisztérium utalta ki célirányosan, 

akárcsak a csontsűrűség-mérő el-
lenértékét, 48 ezer lejt. Hasonló 
összegbe, 50 ezer lejbe került az 
elektroterápiás készülék is, ame-
lyet a polgármesteri hivatal tá-
mogatásával önerőből vásároltak 
meg. Ide tartozik, hogy a dr. Tóth 
Attila igazgatósága idején létre-
hozott, és általa működtetett Dr. 
Imreh Domokos Alapítvány ré-
vén is sikerült újításokat eszközöl-
niük. Az osztály jelenleg harminc 
ággyal működik, és két főorvos: 
dr. Máthé Ildikó és dr. Tóth Atti-
la, illetve egy új szakorvos és egy 
rezidens orvos áll a betegek ren-
delkezésére.

Ünnepélyes átadás. 385 ezer lejbe kerűlt a felújítás fotó: balázs attila

FElújították a FizikotErápia és mozgásszErvi rEhabilitációs osztályt

Csinosodik a kórház

Úgy véli a távközlési miniszter, hogy az ország la-
kossága többségének számára az internet és az ufó nagy-
jából azonos fogalom: mindkettő nagyon távol áll tőle, 
meg foghatatlan, a tudományos-fantasztikus irodalom 
tárgykörébe tartozik. Ugyanakkor olvasom a hírportá-
lokon, hogy az Európa-szerte lefülelt informatikai bű-
nözők jelentős hányada romániai. Azaz az informatikai 
tudás mindenképpen ördögi tudás mifelénk: van, akinek 
hozzáférhetetlensége miatt, s van akinek túlzott hozzá-
férhetősége miatt. Valahogy úgy van ezzel a tudással is az 
ország lakossága, mint a pénzzel: sokak egyáltalán nem 
férnek hozzá, másnak meg túl sok jut belőle, s nem tud 
mit kezdeni vele.

Érdekes módon Romániában rohamosan fejlődött 
a kommunikáció: gondoljunk csak arra, hogy a mobil-
telefon-hálózatok pár év alatt lefedték az egész orszá-
got, s szolgáltatásaik teljes skáláját kínálják a „mezei” 
telefonálástól az adattovábbításig. A kábeltévé-szol-
gáltatók is kínálnak immár alapcsomagban telefon- és 
internetszolgáltatást, a kép, a hang és az adat továbbítá-
sa immár egyszerre történik.

A számítógép-használat elterjedt, akárcsak az immár 
nem csupán telefonálásra alkalmas telefonkészülékek 

használata, az oktatásban is nagy hangsúlyt fektetnek a 
számítógép-használat alapfogalmainak elsajátítására. 
Mosolyogva nézzük olykor a tévéhíradókban, hogy egy-
egy falusi iskolának kerti pottyantós budija és jól felsze-
relt informatikaterme – vagy ahogy fellengzősen mond-
ják mifelénk: laboratóriuma – van.

A szülők pedig ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyermek 
informatikát tanuljon – ha kötelező az, ha nem –, mond-
ván, hogy eszköz az a megélhetéshez, az életben való boldo-
guláshoz. Tegyük hozzá: szükséges eszköz, de semmiképp 
nem elégséges. Meg hát mit sem ér az az informatikaok-
tatás, amely a közösségi oldalak kezelésében, a csóré nők és 
a videomegosztó portálok nézegetésében, valamint az in-
ternetes játékok használatában merül ki. Ezért kár fetisi-

zálni az internetet, a számítógépet, a gyerek sokkal többel 
maradna, ha a szabad levegőn kergetné a labdát!

Az Információs Technológia (IT) amolyan bűvös szó 
lett, s mindenki olyan hozzáértéssel beszél róla, mint a 
fociról vagy a nőkről. Aki meg nem tud hozzászólni, arra 
úgy tekintenek, mint Spielberg harmincesztendős filmjé-
nek főhősére, ET-re. Arra a kis földönkívülire, aki any-
nyira rusnya volt, hogy az már-már megnyerő... Holott 
e hozzáértők többsége másra sem használja a gépet, mint 
az imént felsorolt tevékenységekre: a közösségi oldalak ke-
zelésére, a csóré nők és a videomegosztó portálok nézege-
tésére, valamint az internetes játékok használatára. Akik 
ennél többet tudnak, azokból kerülnek ki a hackerek, az 
informatikai csalók, az elektronikus áruházak biztonsá-
gi rendszerének feltörői és a bankkártyaklónozók. Azaz 
valami ördögi tudás birtokosai.

A számítógépet, az IT-t nem szabad sem alábecsül-
ni, sem túlbecsülni. Használjuk csupán eszköznek. Mint 
a kalapácsot vagy a csavarhúzót. Ha így viszonyulunk 
hozzá, nem fognak minket ET-nek nézni...

ET és IT
      NézőpoNt n sarány istván



Önerőből ötven év alatt sem 
tudnák megvalósítani azt a 
beruházást, amely uniós pén-
zekből három év alatt is kivi-
telezhető – tájékoztatott Péter 
Zoltán siménfalvi polgármester 
a község hat falujának vízveze-
tési és csatornázási munkála-
tai kapcsán, amelynek szerző-
dését Borbély László miniszter 
látogatása alkalmával írta alá 
múlt heti Csíkszeredában.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Borbély László környezetvé-
delmi és erdészeti minisz-
ter múlt heti, csíkszeredai 

látogatásának alkalmával négy 
Hargita megyei település polgár-
mestere írta alá a Környezetvédel-
mi Alapból finanszírozott vízve-
zetési és csatornázási munkálat-
szerződését, amelynek értelmében 
Siménfalva, Gyergyószárhegy, 
Gyergyóremete és Gyergyóujfalu 
mintegy 23 millió lejt kaptak, az 
ivóvízhálózat és csatornázási inf-
rastruktúra kiépítésére, korszerű-
sítésére.

A dokumentumok aláírásakor 
kiderült, hogy az átfogó beruhá-
zás nagy részét az Európai Unió 
állja, a minisztérium által mene-
dzselt Környezetvédelmi Opera-
tív Program keretén belül.

Hároméves munka
Két évvel ezelőtt Ud-

varhelyszékről Siménfalva mel-
lett Homoródalmás és Ho-
moródszentmárton önkormány-
zata is pályáz ezekre az uniós 
pénzekre, az Alsó-Nyikó menti 
település számára a pozitív elbí-

rálás egyik fontos tényezője volt 
a műszaki tervek gyors elkészíté-
se, ezt már tavaly november 19-
én sikerült leadni Péter Zoltán 
polgármesternek. A szerződés 
múlt heti aláírásával a siménfalvi 
önkormányzat útnak indíthatja 
a közbeszerzési eljárást, ennek 
lebonyolítását követően kezdőd-
hetnek a munkálatok. Siménfalva 
község összesen tizennégy falut 
foglal magában, a pályázati pén-
zekből pedig az anyaközséget le-
számítva, további öt településen 
fog kiépülni a víz- és csatornahá-
lózat, azokról a falvakról van szó, 
amelyeket érinti a 13 C jelzésű út: 
Székelyszentmihály, Kobátfalva, 
Nagykadács, Kiskadács és 
Rugonfalva. A beruházás elszá-
molható összértéke 9,3 millió lej, 
ennek hét százalékát (650 ezer 
lejt) az önkormányzatnak kell 
előteremtenie, a munkálatokat 
pedig 2015-ig kell befejezni.

Lesz-e belőle valami?
Az ilyen pályázatok kifutási 

ideje meglehetősen hosszú, a la-
kosok türelmi ideje pedig igen 
rövid.

– Többször is kérdezték tőlem, 
hogy lesz-e belőle valami, ilyen-
kor muszáj elmagyaráznom, hogy 
ezek a dolgok nem egyik napról a 
másikra történnek – mondja Pé-
ter Zoltán polgármester.

Hozzáfűzte, a pályázat benyúj-
tása óta már két év eltelt, hozzá-
adva a munkák elvégzésének há-
roméves határidejét, az eredmény 
összesen öt év.

– Ezért érdemes éveket vár-
ni. Igaz, hogy sok fáradsággal és 
munkával jár, de itt akkora ösz-

szegről van szó, hogy önerőből 
valószínűleg ötven év alatt sem 
tudnánk előteremteni – jegyezte 
meg a településvezető.

Ráadásul a községben nem ez 
az egyetlen fejlesztés, amely időt, 
pénzt és figyelmet érdemel. Az 
anyaközség és a rugonfalvi ivóvíz-
hálózata kilencven-kilencvenöt 
százalékban elkészült, most tavasz-
szal be is fejezik a munkát. Folya-
tódik a medeséri és tordátfalvi víz-
vezetékrendszer kiépítése, idén na-
gyot léphetnek előre, de várhatóan 
csak 2013-ban sikerül befejezni. 
A község és Hargita Megye Taná-
csa között megegyezés született, 
amelynek értelmében Csehétfalva 
és Tarcsafalva ivóvízellátását a Kis-
víz program keretében próbálják 
megoldani. Folytatódnak az ár-
vízvédelmi munkálatok, és a pol-
gármester további két beruházás 
végére szeretne még idén pontot 
tenni: egyik a siménfalvi kultú-
rotthon felújítása, a másik pedig a 
ravatalozó megépítése.

Még egy mandátum
A közelgő választásokkal 

kapcsolatosan Péter Zoltán pol-
gármester közölte, hogy szeretne 
még egy mandátum megszerzé-
sével próbálkozni, amennyiben a 
siménfalviak is akarják ezt. Egy-
részt akad még a községben tenni-
való, másrészt szeretné megízlelni 
az elmúlt évek munkájának gyü-
mölcsét.

– Elég sok munkát fektettünk 
ezekbe a beruházásokba, és most, 
amikor jön a dolog szebbik fele, 
a kivitelezés, természetesen sze-
retném, hogy polgármesterként 
legyek jelen az avatásokon.

Az idő felmelegedésével egyre 
több ember merészkedik a sza-
badba, friss levegőre. A helyi 
vendéglátóipari egységek sza-
badtéri asztalaihoz természe-
tesen már szívesebben ülnek 
a vendégek, viszont az orvosok 
figyelmeztetnek: óvatosan a 
nyári kertekkel, mivel a márciu-
si idő rendkívül becsapós.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A székelyudvarhelyi vendég-
látóipari egységek vezetői 
arról számolnak be, hogy 

vendégeik többsége már inkább 
a nyári kerteket választja. Nagy 
Levente, az egyik legnagyobb 
szabadtéri felülettel rendelkező 
egység, a Park étterem vezetője la-
punk kérdésére elmondta, hogy a 
múlt héten vendégeik hetven-het-
venöt százaléka már a nyári kertet 
választotta, mondhatni hivatalo-
san is megnyitották azt. A ven-
dégek legfeljebb késő délutánig 
maradnak a kertben, viszont aki 
továbbra is kint szeretne maradni, 
pokrócot kérhet a pincérektől.

Szarvas Zsuzsanna, a Mokka 
kávéház üzletvezetője is arról szá-

molt be, hogy napos időben már 
kivétel nélkül a teraszra ülnek a 
vendégeik, általában 18–19 órá-
ig. Kitért arra is, hogy már foly-
nak nyári kertjük kiszélesítésének 
munkálatai. Eddig megközelítő-
leg 130 személyt tudtak leültet-
ni, a munka befejezte után pedig 
közel 170 személyes lesz a belvá-
rosi kávézó nyári kertje, amelyet 
minél természetesebbé, zöldebbé 
próbálnak alakítani.

Dr. Csiszér Éva családorvos a 
márciusban benépesedett nyári 
kertek kapcsán elmondta, hogy 
egyelőre nagyon óvatosan üljünk 
huzamosabb ideig szabadtéren.

– Ha egy könnyen izzadó, kime-
legedett ember kiül a napra, egy ki-
sebb széltől már azonnal problémái 
származhatnak. Változékony időjá-
rást jeleztek amúgy is, a március nap 
pedig csalóka. A gyengébb immun-
rendszerrel rendelkező személyeket 
ez az idő hamar megviseli, vírusos 
megbetegedés is származhat a csaló-
ka időjárásból. Márciusban kicsalja 
a napsugár az embereket a hosszú 
tél után, ez természetes: szükséges 
a szabad levegőn való tartózkodás, 
de az öltözködésre vigyázni kell – 
tanácsolja a családorvos. 

2015-ig Be keLL fejeZni

Kilencmillió lejes beruházás 
Siménfalván

A MárCiusi időjárás CsALókA

Benépesednek 
a nyári kertek

4. oldal |  2012. március 27., kedd

napirenden

Körkép

Népes nyári kert. Ajánlott jól felöltözni, napsütésben is fotó: balázs attila

Péter Zoltán polgármester sokat érő aláírása. A szerződés értéke 9,3 millió lej fotó: balázs árpád

A Csíkszeredai Megyei sürgősségi kórház
a 2010/497-es kormányhatározat előírásainak megfelelően versenyvizsgát 
szervez a következő állások betöltésére:

– általános orvosi asszisztens a sebészetre – 1 hely meghatározott időre;
– általános orvosi asszisztens az onkológiára – 1 hely meghatározott idő-

re (elvárás: szakmai régiség);
– betegápoló az általános sebészetre – 2 hely meghatározott időre (szak-

képesítéssel);
– takarítónő az urológiára – 1 hely meghatározott időre;
– takarítónő a sebészetre – 1 hely meghatározott időre.
A jelentkezési ügycsomót a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon 

belül kell leadni. A jelentkezőknek eleget kell tenniük a 2010/497-es kor-
mányhatározat előírta általános kritériumoknak. A versenyvizsga időpontja 
2012. április 18., a kórház székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a 0266–324193-as (109-es belső) telefonon.

hirdetéS



A székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatal a héten tárgyalás-
ba kezd a Győzelem és Gábor 
Áron utca találkozásánál levő 
egyik háztulajdonossal és a 
garázstulajdonosokkal, annak 
érdekében, hogy az épületeket 
megvásárolva összeköthessék 
a két utcát.

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

Régi terve a városnak, hogy 
összekössék a Bethlen 
negyedi Győzelem utcát a 

Gábor Áron utcával – ily módon 
az alsó Bethlen negyedben lakók 
számára egy újabb, a közlekedé-
süket könnyítő útszakaszt hozná-
nak létre.

– Akik ott laknak a Téglave-
tők, Verőfény vagy Mórum utcá-
ban, illetve a Virágok sétányában, 
ezen a szakaszon is tudnának köz-
lekedni, illetve nem utolsó sorban 
a Tábor negyedből is meg lehetne 
a Bethlen negyedet közelíteni a 
Győzelem utcán át. Egyszerűsöd-
ne a forgalom, tehermentesítőd-
ne a térség – vázolta lapunknak 
Tikosi László, a polgármesteri 
hivatal műszaki igazgatója.

Mint mondta, a két utca ta-
lálkozásánál levő sarokház és a 
garázsok tulajdonosaitól elvi be-

leegyezést kaptak: eladnák épü-
leteiket.

– A héten kezdjük el velük a 
tárgyalásokat. Ha olyan árat kér-
nek és sikerül megegyeznünk ve-
lük, akkor megnyitjuk az utcát, 
pontosabban akkor összekötjük 
a két utcát – közölte. A műszaki 
igazgató, azt is elmondta, bár az 
ötlet nem ma született, a város 
költségvetésében erre a célra csak 
most különítettek el összeget. 

Közismerten a város más ré-
szein is vannak olyan útkereszte-
ződések, amelyekre közlekedés-
biztonsági szempontból ráférne 
az átalakítás, a szűk utcákkal, 
egymást érő házakkal zsúfolt vá-
rosközpontban viszont nem sok 
ilyen megoldás kínálkozik. Az 
egyik, ilyen szempontból leg-
többször terítékre került kereszte-
ződés a Nicolae Bălcescu, Orbán 
Balázs és Wesselényi Miklós utca 
találkozásánál van, ahol szintén 
a szűkös utcahálózat nehezíti az 
autós és teherforgalmat. A város 
egyelőre nem talált megoldást en-
nek a csomópontnak a bővítésére, 
a villanyrendőr üzembe helyezése 
óta viszont kevesebb közúti bal-
eset történt. Hosszú távon ezen 
kereszteződés problémáját a te-
herforgalmi út elköltöztetése ren-
dezheti majd.

Ma kezdődik Székelyudvar-
helyen az általános tavaszi 
nagytakarítás, a polgármesteri 
hivatal szervezésében. Az ak-
ció során némely utcában for-
galomkorlátozásra, időszakos 
parkolási tilalomra lehet szá-
mítani. Hamarosan meghirdetik 
a lakók számára is a tavaszi 
nagytakarítást.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A múlt csütörtöki, a víz vi-
lágnapja alkalmából szer-
vezett medertakarítási 

akció után, a tavaszias időjárásnak 
köszönhetően a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal szervezé-
sében mától hozzálátnak a város 
utcáinak takarításához.

A lakónegyedekben évről-év-
re megszervezik a tavaszi takarí-
tást a tél során felgyűlt por, sár 
valamint hulladékok összegyűj-
tésére. Az akció sikere érdekében 
forgalomkorlátozás és időszakos 
parkolási tilalom lép érvénybe a 
város több utcájában. Ma reggel 
hét órától délután egy óráig a 
Győzelem utca Forrás és Lakato-

sok utca közé eső részét, valamint 
a Lakatosok, a Cipészek, illetve a 
Forrás utcát fogják portalanítani.

Az említett utcákban, mivel 
az állomásozó gépjárművek aka-
dályozzák a sár eltakarítását, a 
polgármesteri hivatal kéri a lakos-
ságot, hogy az ütemezés szerinti 
időszakban, vagyis reggel hét és 
déli egy óra között járműveikkel 
ne parkoljanak a jelzett közterü-
leteken, hagyják szabadon a taka-
rításra váró út-, parkoló- és járda-
szakaszt.

Tóásó Imre, a városgazdál-
kodási osztály munkatársa el-
mondta évről-évre akadnak 
olyan sofőrök, akik a kérés el-
lenére otthagyják járművüket, 
azonban reménykedik, hogy 
idővel a lakók belátják, mindez 
az ő érdekükben történik. Mint 
azt az utóbbi években megszok-
hattuk, a takarítással megbí-
zott Ave Hargita munkatársai 
összeseprik a hulladékot, illetve 
felmossák az utcákat. Tóásó el-
mondta, a március 27. és április 
5. közötti programba azok az 
utcák esnek bele, ahol csupán 
forgalomkorlátozással tudnak 

hatékonyan dolgozni.
– Ezekben az utcákban autó 

autó hátán van, ezért kell az útle-
zárás, azonban a takarítás termé-
szetesen folytatódik az ünnepek 
után is, csupán azokban az ut-
cákban, ahol már lehet dolgozni 
útlezárás nélkül is – fogalmazott 
Tóásó.

A városgazdálkodási osztály 
munkatársa elmondta, hamaro-
san a lakótársulásokkal közösen 
a lakókat is fel fogják kérni arra, 
hogy takarítsák meg a tömbhá-
zak körüli a zöldövezeteket. Az 
innen származó hulladékot a sze-
méttárolók mellé helyezhetik el, 
ahonnan a polgármesteri hivatal 
elszállíttatja azt.

Az első héten a következő az 
ütemterv: holnap a takarítás a 
Kisköved, a Céhek, illetve a Győ-
zelem utca Forrás és Kisköved 
utca közötti szakaszán folytató-
dik, csütörtökön a Függetlenség 
sugárút Győzelem és Tábor utca 
közötti részét takarítják, míg pén-
teken az Ady Endre utca, illetve a 
Függetlenség utca, Tábor és József 
Attila utca közötti szakasza szere-
pel a takarítási ütemtervben.

KözleKedéSi rend

Összekötnék a Győzelem 
és a Gábor Áron utcát

MÁtól elKezdődiK az udvarhelyi laKóneGyedeK taKarítÁSa

Portalanítják a várost
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Csak gyalog lehet járni. A jovőben változhat fotó: balázs attila

Kezdődik a takarítás. Nem jó, ha itt parkolnak fotó: balázs attila

> Megkezdik a felújítást Máréfalván. 
Ma délután kezdik el a Máréfalvi-patakba 
vezető erdei út feljavítási munkálatait. A 
község önkormányzata ugyanis sikerrel 
pályázott a 125-ös vidékfejlesztési kiírásra, 
mely által mezei és erdei utak korszerűsí-
tése céljából hívhatók le – száz százalékos 
támogatással – vissza nem térítendő ösz-
szegek. A pályázatot 2010 októberében bí-
rálták el pozitívan, a beruházás összértéke 
6,16 millió lej. A sikeres pályázat egy 12,5 
kilométeres út teljes rehabilitációját jelenti 
(ebből egy 4,5 km-es szakasz leaszfalto-
zását), vagyis két híd újjáépítését, további 
négy felújítását, hatvan áteresz építését, 

valamint az útszakasz infrastruktúrájának 
kialakítását (vízelvezető árok, védőkorlát, 
partvédelem).

> A KT első sikere. A januárban 
megalakult, székelyudvarhelyi Közbiz-
tonságért Testület sikeres akciót tudhat 
maga mögött egy szombatfalvi, bajba 
került család lakóházának megmentése 
ügyében. Mint megtudtuk, uzsorás és 
kétes kölcsönadási ügyletek miatt a csa-
lád egyik tagja veszélybe sodorta a közös 
ingatlant. A Közbiztonságért Testület 
közbenjárásával, a család összefogásával 
és közjegyzői hozzájárulással viszont si-

került megtenni azokat a jogi lépéseket, 
amely segítségével megelőzték az uzsorá-
sok, lakáskupecek szándékait, így végül 
biztonságba került a család lakhelye.

> Geszti Székelyföldön. A Székelyföl-
di Régió Magazin és a Chronos Marketing, 
Média & PR Ügynökség szervezésében 
április 22–25. között először koncertezik 
Erdélyben Geszti Péter. A nagyszabású 
koncertturnén a közönség a tavaly alapí-
tott Gringo Sztár, valamint a Rapülők és a 
Jazz+Az zenekar slágereit énekelheti együtt 
a fellépőkkel. A koncertturné csíkszere-
dai, marosvásárhelyi, gyergyószentmiklósi 

és székelyudvarhelyi helyszínén különle-
ges Gringo Sztár-vendégként fog fellépni 
Baricz Gergő, aki első alkalommal koncer-
tezik saját zenekarával.

> Lakást lehet igényelni. A 
székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 
felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy 
lakásigénylési kéréseiket március 31-ig 
adhatják le a városháza 10-es irodájá-
ban, hétfőtől csütörtökig, naponta 11 és 
15 óra között. Amennyiben szükséges, a 
már leadott kéréseket ugyanitt, ugyaneb-
ben az időintervallumban tegészíthetik 
ki az igénylők.hí
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Az AquA NovA HArgitA Kft. pályázAtA 

Több mint száz alkotásból válogattak 

A szomjúság eloltá-
sakor nagyot kortyintot-
tunk, hogy csak ürül és 
ürül poharainkból a tisz-
ta víz. De hogyan kerül 
poharainkba ily ragyogó-
an, tisztán? 

Egy háztetőn éldegé-
lek, a víztisztítóhoz közel. 
Nevem Csepp. Valamikor 
a Niagara vízesésnél él-
tem, de a századik lan-
dolásom óta itt unatko-
zom. Egyik szélfonallal 
hajba kaptam, de ő letolt 
a tetőről, és ebben a pilla-
natban valaki rám lépett. 
Több ezer koszos cseppszi-
lánkra szakadtam szét. 
Egy napig vergődtem egy 
nagy pocsolyában, aztán 
lassan, a Nap melegének 
köszönhetően felemel-
kedtem a fellegtakarók 
közé, melyek lentről cso-
dálatosnak tűntek, de így 
már kevésbé. Lassan elaludtak, álmukban el-eleresz-
tettek egy-egy könnycseppet, és óvatosan fogyni kezd-
tek. Ezek a könnycseppek beszivárogtak a földbe, és a 
nyomukban gyönyörű növények bújtak ki a földből, 
a fák levelei és gyökerei szomjasan itták őket. Én egy 
csermelyben landoltam, mint könnycsepp, ahonnan 
elrugaszkodtam egy patakba. 

Egy őzgidát nézegettem, amikor a társaim egy ré-
szét egy ló hörpintette fel jókedvűen. Odaszaladt gaz-

dájához, aki megsimogat-
ta fejét. Öröm volt nézni. 
Később egy fáradt vándor 
merítette kulacsát a pa-
takba. Mikor megitta a 
kulacs tartalmát, egysze-
ribe jókedve kerekedett. 
Elmúlt a szomjúsága. 

Hamarosan folyó let-
tem, aztán folyam. Egy 
híd alatt vitt át utunk, 
hátunkon kacsákkal, me-
lyeket kacagó gyermekek 
kínáltak kenyérmorzsá-
val. Csobogva tovább 
nyargaltunk, majd cso-
dálkozva tapasztaltuk, 
hogy egy szűrőn megyünk 
keresztül, mely eltávolítja 
a baktériumokat, homok-
szemeket és egyéb felesle-
ges dolgokat. Egy nagy 
épületbe folytunk utána 
be, ahol emberek és gépek 
zúgtak-búgtak, minket 
pedig szűrtek, vegyítettek, 

van, akit palackoztak, és van, aki a városi vízvezetéken 
keresztül szűk vízcsapokba kerül velem együtt. 

Egyik gyerek fogócskázás közben nagyon elfáradt, 
megengedte a vízcsapot, és velem csillapította a szom-
ját. Azóta is emlékszem csillogó szemeire... Talán újra 
vízcseppé változom e nagy utazás után? Lehet...

Fülöp Tihamér-Balázs, 4. B osztály, 
Orbán Balázs Általános Iskola, Székelyudvarhely 

társadalom

Ne hagyja elveszni jövedelem-
adója két százalékát, fordít-
sa inkább a civil szervezetek 
javára, melyekkel a Hargita 
Népe udvarhely oldalain is 
megismerkedhet. A szerveze-
tek bemutatóit, adatait várjuk 
az udvarhely@ hargitanepe.ro 
e-mail címre. 

támogassunk haltelepítést 
az adónk 2%-ával!

Újból eldönthetik, hogy éves 
adójuk két százalékát felajánlják 
valamely nonprofit szervezet-
nek, vagy hagyják, hogy becsö-
pögjön az államkasszába. Ha 
az előző lehetőséggel akarnak 
élni, akkor támogassák a Nagy-
Küküllő Vadász és Sporthorgász 
Egyesületet, ezzel is hozzájárul-

va vizeink halállományának fel-
javításához. 

Nem kell mást tenni, csak 
letölteni és kinyomtatni az egye-
sület honlapján, a www.vizpart.
ro oldalon található word do-
kumentumot, amelyet aláírva el 
kell juttatni az egyesület székhe-
lyére postán, faxon vagy e-mai-
len. Ha valakinek nincs lehető-
sége kinyomtatni a csatolmányt, 
azt várják szeretettel az egyesület 
székhelyén, és szívesen segítenek 
kitölteni a felajánlási iratot.

A Nagy-Küküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesület 1906-
ban alakult azzal a nemes cél-
lal, hogy környékünk erdőinek, 
vadvizeinek és élő vadvilágának 
szolgálatába álljon. A több mint 
száz év alatt számos változáson 
ment át az egyesület. A társulat 
elsőrendű célja a tagok horgá-

szati lehetőségének biztosítása, 
valamint minden rendelkezé-
sünkre álló eszközzel javítani és 
megvédeni a vizek élővilágát, 
megtalálni az ember és termé-
szet egyensúlyát. Jelenleg hatvan 
vízszakasz horgászati jogával 
rendelkezik az egyesület, amely-
ből négy síkvíz és ötvenöt hegyi 
víz jellegű (többnyire kisebb-na-
gyobb patakok), illetve egy 137 
hektáros hegyvidéki víztározó 
is ékesíti a horgászható vizek 
számát. Horgászvizeinken a le-
hetőségeik szerint rendszeresen, 
évente több alkalommal is vé-
geznek telepítéseket. 

Elérhetőségük, adataik:
AVPS Tarnava Mare

Románia, Hargita megye
535600 Székelyudvarhey

Tábor utca 18. szám
CUI: RO4466551

RO89BTRL02101205973501xx

2% SzéKelyudvArHelyNeK!

Üzenet a Víztől

Ma van a víz világnapja,
Tehát az én nevem napja
Büszke vagyok én ma erre, 
Bennem van az élet nedve!

A fény és én frigyre léptünk, 
Azóta is tart a létünk. 
Általunk van ez a világ, 
Volt is, lesz is, míg a világ. 

Őslény vagyok, s az is leszek!
Emberek, hát becsüljetek!
Hisz én bennetek is élek, 
Erről szól most ez az ének!

Ha magatokkal rosszul 
bántok, 
Jelzik ezt a vízkristályok, 
De ha imát mondtok 
bennem, 
Átalakul az én testem. 

Kivirulok jó zenére, 
Bennem van az élet szépe. 
De ha durván zakatoltok, 
Nagyon zavarossá válok. 

A természet a másik felem, 
Ahol megtaláltok engem. 
De ott se tudok nyugodt 
lenni, 
Emberektől békén folyni. 

Mert ti mindig beszennyeztek, 
Testembe mérget kevertek. 
A sok szennytől fuldokolva, 
Segítségért kiáltok ma! 

Vigyázzatok hát nagyon rám, 
Mert ha nem, hát nagy baj 
lesz ám!
Mert bennem van a ti létetek, 
Emberek, hát becsüljetek!

(Énekelni is lehet a Debre-
cenbe kéne menni című ének 
dallamára) 

László Norbert, 2. A osztály, 
Dr. Palló Imre Művészeti Szak-
középiskola, Székelyudvarhely

A tiszta víz ereje (részlet)

A távoli messzeségben
Él egy Apó a hegyekben. 

Nála lakik unokája, 
A gyermekének árvája. 

Egy szép nap felszekerezett a 
hegyre, 

Apóka kedves doktor ismerőse. 
Mikor megpillantotta nagyapát, 

Megijedt, és oda hívta maga mellé 
az unokát. 

– Drága gyermek, Apód súlyos 
beteg, 

Csak a tiszta víz ereje mentheti 
meg. 

Nehéz feladat azt megtalálni, 
S Apó poharába beletölteni. 

A gyermek kulacsot vett a kezébe
S könnyes szemmel ment a hegy 

tetejére. 
Addig jött-ment, ballagott, 

Míg egy aprócska forrást nem 
kapott. 

A gyöngyöző, tiszta, csillogó csoda
Vidáman bugyogott bele a 

kulcsba. 
Kortyolt egyet belőle az unoka, 

S megújult erővel sietett 
a kunyhóba. 

Mikor kitárta a kunyhó ajtaját, 
A földön fekve, ájultan találta 

a nagyapát. 
Gyorsan beletöltötte a tiszta vizet 

a szájába, 
S pár perc múlva magához tért 

Apóka. 

Ha ezt sikerült megvalósítanunk, 
Egymásnak baráti kezet 

nyújthatunk, 
Bármikor számíthatunk 

egymásra, 
S tiszta víz kerül majd a pohárba, 

a világba. 

Pál Emese, 10. A osztály, Benedek 
Elek Gimnázium, Székelyudvarhely

Március elsején alkotói pályázatot hirdetett napközisek, illetve alsó és felső tagozatos diákok szá-
mára az Aqua Nova Hargita Kft. Március 22-én, a víz világnapján került sor a díjátadóra. A beérkezett 
több mint száz alkotás: mesék, versek, rajzok és festmények a felújított ivóvíztisztító mű szűrőházá-
ban kerültek kiállításra – a nyertes munkákat a Hargita Népe udvarhely is bemutatja.

Hogyan kerül tiszta víz 
a pohárba? 
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Nyilvános térben, a szülők és 
zenekedvelők előtt tehetnek ta-
núságot – tudásuk, tehetségük 
mellett – előadói készségükről 
a Hargita Megyei Művészeti 
Népiskola zongora és szinteti-
zátor szakos diákjai. Csedő Éva 
tanítványai ma délután 5 órakor 
lépnek fel a József Attila Álta-
lános Iskola dísztermében.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro„Félévente legalább egy 

alkalommal tartanak 
nyilvános előadást a 

diákok, amikor nemcsak a tudá-
suk, fejlődésük felmérése történik, 
hanem egyfajta szembesítés, bi-
zonyítás is a szülők felé, valamint 
ilyen alkalmakkor próbára tehe-
tik előadói készségüket is” – fo-
galmazott lapunk megkeresésére 
Virágh Ibolya. A Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola munkatársa 

a csíkszeredai József Attila Álta-
lános Iskola dísztermébe meghir-
detett, ma délután ötkor kezdődő 
előadásra utalt, amely a Művészeti 
Népiskola zongora és szintetizátor 
szakos diákjainak nyújt lehetősé-
get bizonyítani tanáraik, szüleik és 
a zenekedvelő közönség előtt.

Csedő Éva vezető tanár tanít-
ványai zongorán Bartók műveiből 
népdalokat, a Párnatáncot és a 
Körtáncot adják elő. A négyke-
zesek kategóriájában Beethoven 
Kontratánc című műve, Szőnyi Er-
zsébet Nincs szebb lány a magyar 
lánynál, Alla turca kis négykeze-
sek, J. Schuster La Savoyarde-ja, 
Schumann Lovasdarabja, valamint 
Schubert Nagyapó mesélő órája 
szerzemények lesznek hallhatók. 
Szintetizátoron a Neoton Zseb-
kendő, valamint a 100 Folk Celsius 
Országút című dalát interpretálják 
a diákok. Az előadást Hargita Me-
gye Tanácsa támogatja.

Nagyobb odafigyelést igényel, 
nehezebb feladatot jelent az ok-
tatási intézmények vezetőinek az 
Iskola másként elnevezésű hét 
megszervezése, mint egy rendes 
tanítási hété. Valószínű, hogy a 
gyermekek számára is zsúfolt és 
fárasztó lesz a kikapcsolódást 
és az élményszerzést célzó ren-
dezvénysorozat.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A húsvéti vakáció előtti héten, 
azaz a nagyhéten kell meg-
tartani az Iskola másként 

elnevezésű, egyhetes programso-
rozatot, amelynek az lenne a célja, 
hogy tanterven kívüli feladatokkal, 
a tanítási órákon túl biztosítson él-
ményt a diákoknak, növelje a csapat-
szellemet, és a tantervbe nem foglalt 
tevékenységekre adjon lehetőséget. 
Erre a hétre az iskoláknak külön óra-
rendet kell összeállítaniuk, az ebbe 
foglalt programokon a pedagógu-
soknak és a diákoknak egyaránt kö-
telező részt venni. 

Hogyan készülnek az egy hét 
múlva rajtoló Iskola másként hétre, 
és mi az iskolaigazgatók véleménye a 
kötelezően előírt szórakoztató prog-
ramokról? Erre a kérdésre kerestük a 
választ néhány Hargita megyei tan-
intézményben. 

Órarend a honlapon
A székelyudvarhelyi Bethlen 

Gá bor Általános Iskolában már el-
készült minden osztály órarendje 
a következő hétre, és bárki meg-
nézheti azt az iskola honlapján. Az 
elemisták programjában termé-
szetszerűen fontos helyet foglal el a 
mese: olvassák, feldolgozzák, dra-
matizálják és versenyt is szerveznek a 
mesék kapcsán, valamint énekelnek 
is, népdalokat tanulnak, népdalve-
télkedőt tartanak. Odafigyelnek a 
helyes táplálkozásra, filmet néznek, 
szabadtéri programot szerveznek. A 
felső tagozatosok matematikai mo-
dellezést és kísérleteket végeznek, a 
hetedikes-nyolcadikosok pedig pá-
lyaválasztással kapcsolatos kérdések-
ben, a továbbtanulási lehetőségekről 
tájékozódhatnak. 

Lukács Barna aligazgató jónak 
látja azt, hogy olyan tevékenysé-
gekre biztosít lehetőséget ez a hét, 
amelyekre a tanítás alatt nem jut 
idő. Ugyanakkor úgy tapasztalta, 
hogy szervezési szempontból sokkal 
nagyobb odafigyelésre van szükség, 
mint egy rendes tanítási héten. Ezt 
a tapasztalatlanság számlájára is írja 
az aligazgató, aki reméli, jövőben 
már könnyebb lesz megszervezni a 
programot. 

Kimerítő, zsúfolt program 
A gyergyószentmiklósi Sala-

mon Ernő Gimnáziumban temati-
kus napokat szerveztek. Hétfőn az 
egészségmegőrzésre figyelnek, szak-
emberek vezetésével műhelymun-
kákat tartanak, meghívott előadók 
tartanak előadásokat. Közöttük van 
Portik Hegyi Kelemen plébános, 

dr. Brassai László sepsiszentgyör-
gyi pszichológus, autogén tréner és 
szimbólumterapeuta, Czikó László 
mentálhigiénés szakember, Babos 
Judit családterapeuta. Kedden a 
sporté a főszerep, de tartanak első-
segélynyújtó bemutatót, és ekkor 
tartják a hagyományos Eminescu-
emlékelőadást is. Szerdán diákszín-
játszó körök tartanak előadásokat. 
Csütörtök és péntek a tudományok 
napja lesz a Salamon Ernő Gimná-
ziumban, a kutatómunkát végző 
diákok tartják meg tudományos 
előadásaikat, és az iskola egykori 
diákjait, ma már elismert kutatókat 
hívtak meg. 

Ferenczi Attila, a Salamon Ernő 
Gimnázium aligazgatója elmondta, 
hogy mindig meg szokták tartani az 
iskolanapokat. Az egyhetes progra-
mot soknak és zsúfoltnak véli, sze-
rinte nehéz és kimerítő lesz mind a 
tanároknak, mind a diákoknak. 

Kirándulás 
és tudományos ülésszak
Székelykeresztúron az Orbán 

Balázs Gimnáziumban az elemi osz-
tályosok mesélnek, kézműves-fog-
lalkozásokon vesznek részt, filmet 
néznek, és – mivel nagyhét lesz – 
készülnek a húsvétra. A felső tagoza-
tosok többek között kirándulnak, a 
tanult idegen nyelveket gyakorolják 
szórakoztató formában és előadják 
tudományos dolgozataikat. A kö-
zépiskolások számára szintén lesz 
tudományos ülésszak, tantárgyakkal 
kapcsolatos vetélkedőkön vesznek 
részt, sportolnak. 

Szabó Miklós igazgató számára 
az elején jónak tűnt a kezdeménye-
zés, de amikor az intézményhez tar-
tozó óvodák és iskolák számára össze 
kellett állítani a programot, nehéz 
feladattal találta szemben magát. 
Sok gyermek számára egy héten át 
napi hat óra hasznos és szórakoztató 
tevékenységet kínálni nem egyszerű 
dolog. Ennek ellenére reméli, hogy 
mindenki jól fogja érezni magát az 
iskolában, óvodában a jövő héten. 

Vendégeket várnak
A csíkbánkfalvi Márton Ferenc 

Általános Iskolában mind az óvodá-
sok, mind az elemi és felső tagozatos 
osztályok külön-külön órarend sze-
rint vesznek részt a programokon. 

Czikó Gergely igazgató, aki szerint 
bonyolult feladat volt kitalálni a 
programot, kollégáival igyekezett 
úgy összeállítani a tevékenységeket, 
hogy azok hasznosak és szórakozta-
tók is legyenek. A felső tagozatosok 
hulladékokból használati cikkeket 
készítenek, és azokból kiállítást is 
szerveznek, odafigyelnek a helyi 
értékekre, húsvétra készülnek. Az 
elemi osztályosok Csíkszeredába 
látogatnak, ahol a műanyaggyárat 
és egy nyomdát néznek meg, majd 
vendégeket fogadnak, a Nagy István 
művészeti iskola diákjait. 

Kötelező kikapcsolódás 
A csíkszeredai Kájoni Já-

nos Szakközépiskola igazgatója, 
György Emőke úgy látja, hogy az 
iskolák – az iskolanapok alkalmá-
val – eddig is tartottak hasonló célú 
rendezvénysorozatot, minden felső 
utasítás nélkül. Éppen ezért nem 
örvend, hogy most fentről szabják 
meg a keretet. Úgy látja, hogy a 
kevésbé kreatív pedagógusok nem 
tudják, mit kezdjenek a diákok-
kal ezen a héten, a lelkes kollégák 
pedig, akik érzik a nevelő munka 
fontosságát, kétszer annyit dolgoz-
nak, mint mások. A méltányosság 
jegyében az utóbbiakat valamilyen 
módon jutalmazni kellene az igaz-
gató szerint. A diákok szempontjá-
ból nézve a kérdést György Emőke 
úgy látja, hogy akiknek kényszer az 
iskola, akik nem érzik jól magukat 
ott, azokat nehéz lesz benn tartani 
a jövő héten. 

Szerinte az iskolán kívüli progra-
mokra mindenképpen kellene kere-
tet biztosítani, de úgy, hogy minden 
iskola akkor szervezze azokat, ami-
kor számára a leginkább megfelel.

Húsvétra hangolódnak
A Kájoni János Szakközépiskolá-

ban hét osztály falumúzeumot ren-
dez be az osztálytermében otthon-
ról hozott régi tárgyakból, román 
nyelven dramatizálnak és adnak elő 
egy-egy irodalmi művet, tartanak 
csomagolóversenyt, főznek, a di-
áktanács pedig Egy perc és nyersz 
címmel szervez egész napos ügyes-
ségi játékot. Nagyhét csütörtökén 
minden osztály gyónni megy, nagy-
pénteken pedig Csíksomlyón han-
golódnak a húsvétra.

IsKolA MÁsKÉNt: NeHÉz felAdAt A pedAgÓgusoKNAK 

Kikapcsolódás felső utasításra
előAdÓI KÉpessÉgeIKet Is feJlesztIK

Zenei audícióra készülnek a 
Művészeti Népiskola diákjai

iskolába költöznek a szórakoztató programok illusztráció: balázs árpád

Átfogó tájékoztató akcióba kezd az Olt Sürgősségi Esetek Fel-
ügyelősége, amelytől az utóbbi időben aggasztó méreteket öltő tarló- és 
erdőtüzek számának csökkenését remélik. Gheorghe Pop parancsnok 
tájékoztatása szerint a helyi alakulatok a mezőgazdasági nyilvántartás 
alapján felkeresik a területtulajdonosokat vagy a területek kezelőit, és 
tájékoztatják őket a tűzesetek megelőzésének módszereiről, illetve is-
mételten figyelmükbe ajánlják azokat a büntetési tételeket, amelyek 
a száraz növényzet felgyújtásáért szabhatók ki. Mint arról lapunkban 
is beszámoltunk, csupán az elmúlt hétvégén közel két tucat nagyobb 
méretű tűzesethez riasztották a Hargita megyei tűzoltókat, de március 
16–18. között a megye területén összesen 1041 ellenőrizetlen tűzesetet 
– többségükben tarló- vagy szemétégetést – jegyeztek a tűzoltók, igaz, 
ezek nagyobb része következmények nélküli volt és nem eredményezett 
anyagi kárt. fotó: balázs árpád

Udvarhelyszék 

új 

napilapja

Igényeljen 

ingyenes 

próbaolvasást!
Tel.: 0733–553014
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A székely gyártottA kászoni cigánytéglA nyolcvAn éve

Az izzó agyagkockák mestere
A Bodó József és családja által 
a Kászonokban működtetett tég-
lagyár olyan vállalkozás, amely 
télen-nyáron ad munkát a család-
nak. Izgalmas volt betekinteni a 
téglagyártás rejtelmeibe, és meg-
ismerni egy szorgalmas székely 
család kissé különös életét.

Sokféleképpen meg lehet élni az 
anyaföldből: van, aki felszántja, 
boronálja, beülteti, más pedig 

anyagában igyekszik felhasználni, 
olyan hozzáadott értékkel ellátni a 
rögöket, hogy kenyeret teremtsen 
magának belőlük. Utóbbi mellett 
döntött egykor a Kászonokban 
Bodó József édesapja is, aki ráesz-
mélt, hogy a gyenge füvű domboldal 
agyagából kiváló tégla készíthető. A 
ma is működő téglavető műhelyt a 
szemfüles székely az 1930-as évek-
ben alapította, a család nyarai az 
alapanyag kitermelésével, formákba 
gyömöszölésével, szárításával teltek, 
telente pedig az égetőkatlanokban 
ki nem aludhatott a tűz. A tippet, 
hogy talán megérné meglátogat-
ni a „cigánytéglát” gyártó kászoni 
székelyt, András Zoltán, a település 
polgármestere mondta, sőt kísérőt is 
adott mellénk. 

Az alkalmi idegenvezető se-
gítségével könnyen megtaláljuk a 
téglagyárat. A falutól elszigetelten, 
egy domboldalban családi házak, 
gazdasági épületek, helyes kis ma-
jor tarkítják a képet. Az udvaron 
tyúkok szaladgálnak, a jókora istál-
ló arra enged következtetni, hogy 
nagyobb lábasjószág is van a gaz-
daságban. A mesterre néhány per-
cet várni kell, a háziasszony kedve-
sen tessékel befelé, elmondja, hogy 
az embere csak vásárolni szaladt a 
faluba. Addig is bámészkodunk az 

udvaron, szemügyre vesszük a lefö-
dés alatt száradó, számtalan, sápadt 
színű agyagkockát, a gondosan 
raklapra halmozott készterméket, 
a pirosló téglákból rakott tömbö-
ket. Hátrébb, az udvar végében 
jókora épület tornyosul, a felszálló 
füst sejteti, hogy az lesz az égető-
kemence. Kézbe veszünk egy-egy 
téglát, forgatjuk, közben a későn 
jött tavasz szele a nyárfa füstjének 
kesernyésen csípős szagát sodorja 
felénk.

Téglákat tojó szerkentyű
Pillanatokon belül megérkezik 

a téglavető mester is. – Bodó József-
nek hívnak – nyújtja kezét a gazda. 

Középkorú férfi, határozott kézfogá-
sa mutatja, hogy nem irodában töl-
tötte az életét, hanem kemény fizikai 
munkával keresi kenyerét. Előadjuk 
jövetelünk célját, miszerint újság-
cikk lenne a nézelődés eredménye, a 
gazda pedig nem teketóriázik. 

– Akkor menjünk oda, ahol kez-
dődik a gyártási folyamat – terelget 
bennünket a sárgálló agyagdomb 
felé. – Itt nem volt semmi, egy épü-
let sem, édesapám húzta fel az elsőt 
– mutat körbe a gazda. Jól számított 
annak idején az öregúr, a település 
fejlődött, az új épületekhez pedig kel-
lett a tégla. Annyira kellett, hogy az 
üzem túlélte a kommunizmus éveit 
is, igaz, akkor a kollektív tulajdoná-
ba került, de a gyártást továbbra is a 
mester vezette, illetve itt dolgozott a 
család is. – Bizony, sok ház épült a mi 
téglánkból a Kászonokban – mond-
ja büszkén.

A helyszín eléggé vizenyős, az 
olvadó hó alatt itt-ott mély tócsát 
rejt, óvatosan lépdelünk egy fura 
vasszerkezet felé. A gép egyik olda-
lán hatalmas lendkerék, tetején a 
malmokéhoz hasonló garat, mellette 
hengeres tartály, a szerkezet másik 
felén kisebb, szájszerű nyílás előtt 
agyagtól koszos hengerek. Kiderül, 
téglaformáló prés a gépezet neve, 
amely, ha működésbe hozza a nagy-
teljesítményű villanymotor, agyagot 
„eszik” és tömörített, simított felüle-
tű téglaformákat „tojik”.

– Homlokrakodóval termeljük 
ki az agyagot, a mar kolókupában 
hozzuk a géphez. Itt töltjük be, 
ott jön ki a tégla. Amaz pedig a 
víztartály, mert kell a víz ahhoz, 
hogy simított felületű nyerstég-
lákat kapjunk – magyarázza a 
termelési folyamat első lépéseit, 
a gép működését a mester. Az 
alakot öltött agyagkockák innen 
a huzatos szárítószínbe kerülnek, 
kézzel egyenként kell leemelni, 
targoncára rakni a gépről, odavin-
ni, majd ismételten összerakni a 
színben. A munkának ez a része 
csak nyaranta végezhető, a mí-

nusz Celsius-fokokat nem szereti 
a száradó agyag. – Megfagy ben-
ne a víz, rétesként esik szét égetés 
után a tégla – mondja a mester. A 
szárítószín alatt katonás sorok-
ban, nagyjából két méter magasra 
felrakva arról árulkodnak a kiszá-
radt agyagkockák, hogy igencsak 
megnyomták a munkát a háziak 
az ősszel. Egész télen folyt az ége-
tés, de még mindig bőven akad 
előkészített katlanba való a szín 
alatt. – Jöjjenek vissza nyáron, ak-
kor megláthatják, hogyan műkö-
dik a prés – zárja a formázó telep-
helyen tett körsétát Bodó József.

A fél: ráadás
Innen a téglák útja a katlanba 

vezet, így következő lépésként azt te-
kintjük meg mi is. Izgalmas látványt 
nyújt a hatalmas kormos téglaépít-
mény, amelyet csűrszerű tető takar. 
A földtől félméternyire kemenceaj-
tók sorjáznak, némelyik résein átsüt 
a tűz fénye, jelzi, hogy működik az 
illető katlanrész. Szemben méterfa 
sorjázik, a rakás mellett elmés szer-
kentyű, fahasogatásra használják: 
hidraulikus munkahenger tol egy 
fémekét, szemben masszív ütköző. 
Nincs olyan görcsös, ágas-bogas fa, 
amely ellenállna a hasogatógépnek. 
A katlan másik oldalán hasonló lát-

vány fogad: előkészített tüzelőanyag, 
a kemenceajtók sora, egyesek mögül 
villódzó lángok fénye és pokoli hő-
ség árad. Bekukucskálunk a működő 
katlanrészbe, odabent vörösen izza-
nak a téglák. A másik cellát éppen 
rakodják befelé, a mester magyaráz-
za a katlanrakás titkait.

– Tűzszekrény-járatokat kell 
kiépíteni az első sorokból, azt bolt-
ívszerűen rakott téglákkal lezárni, 
majd jöhet ilyen sakkosan a tetejére. 
Lényeg, hogy mindegyik tégla meg-
kaphassa a megfelelő hőt – mutatja. 
Elárulja azt is, hogy egy-egy rekesz-
be húszezer tégla fér, és egész hétig 
kell égnie a tűznek a katlanban, ami 
nagyjából negyven méter fát emészt 
fel.

– Selejt is akad, igaz, ebből kevés 
– mutatja Bodó a félrerakott, törött 
fél vagy háromnegyed téglákat. Ezek 
nem kerülnek a különböző építő-
anyag-kereskedéseknek szánt rak-
lapokra, sem pedig a háztól vásárló 
vevők járműveire. 

– Pénzt csak az ép téglákért ve-
szek el, a feleket, törött sarkúakat 
ráadásként szoktam adni. Mert fél 
tégla is kell ám a falazáshoz, és így 
nem kell az épeket törnie a kőműves-
nek – magyarázza a mester.

Mára a divatosabb falazó-
anyagok, a nagy méretű habtégla, sej-
tes téglafélék véget vetettek a cigány-
tégla fénykorának, de Bodó József 
így sem panaszkodik. – Amit meg 
tudunk termelni, az mind elkel, egy-
előre nem volt különösebb gond az 
eladással. Jönnek Kézdivásárhelyről, 
Csíkszeredából különböző építke-
zési lerakatok, de magánemberek 
is szép számban. Modern falazób-
lokkok ide vagy oda, kell a cigány-
tégla a kéményekhez, kemencékhez, 
közfalakhoz – ecseteli a téglagyártás 
üzleti oldalát. Elmesélem, tavaly 
egyik ismerősöm kérdezte – mint 
a vidéket gyakran járó embertől –, 
nem tudok-e valahol megbízható 
minőségű cigánytéglát. Kemencét 
rakatott volna, és azt mondta neki a 
kiszemelt mester, hogy a gyári tégla 
nem az igazi, jóízű házikenyér csak 
az agyagból égetett cigánytégla-ke-
mencében sül. Akkor nem tudtam 
útbaigazítani az illetőt.

– Küldje ide bátran, ha lesz még 
ilyen. Tégla van elég, s itt még mindig 
csak ötven bani darabja – búcsúzko-
dik mosolyogva a házigazda.

Hompoth Loránd

Kisüzem a hátsó udvarban. Kemencék, téglaformáló prések segítik a munkát

Bodó József a kiégetett téglákat veszi szemügyre. A korszerűbb építőanyagok mellett is van kereslet az árura fotók: tamás attila



Népbetegségnek számít a kóros 
elhízás. A világon sok millióan küz-
denek vele. Nem véletlen, hogy az 
Egészségügyi Világszervezet a 21. 
század járványának tekinti. Kóros 
kövérség miatt óránként hét em-
ber hal meg a világban.

Főként egészségügyi, és nem 
esztétikai problémáról van 
szó, bár sok túlsúlyos ember 

külleme miatt szeretne megszaba-
dulni felesleges kilóitól. A túlsúly 
leggyakoribb kísérő betegségei a 
cukorbetegség, a szív- és érrend-
szeri bajok, daganatos kórok, moz-
gásszervi elváltozások, depresszió.

Fogyókúrás tanácsokban, rek-
lámokban, különféle praktikákban 
rendkívül találékonyak és gazdagok 
vagyunk, de szakemberek vélemé-
nye szerint a diétás „jó tanácsok” 
zöme legalább annyira ártalmas, 
mint maga a túlsúly. Ahogy Pados 
Gyula, a budapesti Szent Imre Kór-
ház lipidológiai osztályának vezető 
főorvosa mondja: „A fogyókúrához 
elsősorban nem módszerekre van 
szükség, sokkal inkább önfegye-
lemre, akaraterőre, életmódkultúrá-
ra, megváltozott tudatállapotra. A 
fogyókúra sikere nem a módszeren 
múlik, sokkal inkább azon, hogy 
sikerül-e betartani.”

Tudományosan 
megalapozatlan 
„sikerdiéták”
A főorvos 40 éve foglalko-

zik az elhízottakkal, a kórház 
programjában eddig 18 ezer rá-
szoruló pácienst kezeltek. Pados 
Gyula a lassú, megtervezett, sze-
mélyre szabott fogyókúra híve. 
Szerinte a könnyen, gyorsan, 
hatékonyan sikert ígérő bogyók, 
tréningek árán csak az álmainkat 
vásároljuk meg, a kilók rendsze-
rint maradnak. A kampánysze-
rű „sikerdiéták” tudományosan 
megalapozatlanok, a súlycsök-
kenés valódi sikerének titka: 
napi 1200–1500 kalóriabevitel 
hosszú távon.

Gyűrű csak szélsőséges
esetekben ajánlott
Aki már sokféle módszert kipró-

bált, eredménytelenül, hajlandó kés 
alá feküdni, sok mindent elviselni a 
siker reményében. Újabban egyre 
többen veszik igénybe a súlycsök-
kentő sebészi beavatkozásokat.

– Ezek csak olyanoknak aján-
lottak, akik semmilyen konzervatív, 
hagyományos módszerrel nem ké-
pesek hosszú időn keresztül meg-
szabadulni felesleges kilóiktól, és 
valóban egészségügyi kockázata van 
túlsúlyuknak – húzza alá Csiszár 
Miklós főorvos, aki jó néhány gyo-
morgyűrűs beavatkozást elvégzett 
a Péterfy Kórházban, és könyvet 
is írt erről a témáról. A kórházban 
egy időben igen sok gyomorszűkí-
tő műtétet végeztek, de a főorvos 
most, több év távlatából már egyál-
talán nem lelkesedik az ilyen típusú 
beavatkozásokért.

– A gyomorgyűrűs megoldás 
csak szélsőséges esetekben aján-
lott, ha az extrém túlsúly valóban 
az egészséget veszélyezteti az álta-
la előidézett betegségek következ-
tében – magyarázza. Lényegében 
egyszerű beavatkozásról van szó, 
mikor egy műanyag gyűrű segít-
ségével kettéosztják a gyomrot, és 
ezzel a táplálék mennyiségének a 
szervezetbe jutását korlátozzák. 
Ez kényszerű és meglehetősen 
drasztikus módszer, a beteg nem 
ehet és ihat kedvére bármit, na-
gyon is oda kell figyelnie mind a 
mennyiségre, mind a minőségre, 
mert a csökkentett mennyiségnek 
is fedeznie kell a kalóriaszükség-
letet, a vitaminokat, ásványi anya-
gokat. Viszont kétségtelen, hogy 
eredménye látványos.

Csi szár Miklós hangsúlyozza, 
hogy tüneti kezelésről van szó, 
adott esetben az utolsó szalmaszál-
ról, amelybe a beteg belekapasz-
kodhat, de a szükségmegoldás he-
lyett ma már sokkal inkább a ter-
mészetes fogyókúrás lehetőségek 
mellett kötelezi el magát, és nem is 
vállal ilyen műtétet. 

Magyarországra is eljutott 
a gyomor-bypass
A világban viszont újfajta gyo-

morszűkítő megoldás járja „diadal-
útját”, a gyomor-bypass, amely már 
Magyarországra is eljutott. Beve-
zetője, Mohos Elemér, a Veszprémi 
Kórház sebész főorvosa.

– A beavatkozás lényege, hogy 
műtéti úton megkisebbítjük a 
gyomor térfogatát, így kevesebb 
táplálékot képes befogadni, és 
garantált súlycsökkenés érhető el, 
miközben az emésztés folyamatá-
ba nem avatkozunk bele. A műté-
tet laparoszkópos technikával vé-
gezzük, ami azt jelenti, hogy nem 
kell feltárni a hasüreget – magya-
rázza a szakember.

Tájékoztatása szerint ez a mód-
szer sokkal kíméletesebb a beteg 
számára, és a gyógyulás is gyorsabb, 
kevesebb a szövődmény. Világszer-
te 200 ezer ilyen jellegű műtétet 
végeztek már el, Magyarországon 
egy év alatt 10-et, és a tapasztalatok 
igen kedvezők. Kis kockázat, vég-
leges testsúlycsökkenés – röviden 
így summázható az eredmény. De 
ennél lényegesen többről van szó, 
ugyanis amellett, hogy a műtéti 
eljárás alternatívát jelent a modern 
súlycsökkentő módszerek körében, 
valóban lényeges fogyást eredmé-
nyez; a 2-es típusú cukorbetegek 
nagy része elhagyhatja korábban al-
kalmazott inzulinadagját, elmúlik a 
reflux betegség, és egyéb előnyök is 
várhatók: a csökkenő kalóriabevitel 
révén kedvező hormonális és bioké-
miai változások figyelhetők meg a 
szervezetben. Javul a beteg önérté-
kelése, közérzete, kommunikációs 
készsége, hangulata, életminősége. 

A kilók elleni küzdelem fajtái 
változatosak. Bármelyiket választ-
ja is a páciens, közreműködése, ak-
tív együttműködése nélkül nem 
születhet eredmény. A sebészi 
technika és a sebész bravúrja sok 
mindenre képes, de a beteg aka-
rata, önfegyelme, kitartása nélkül 
nem lehet „levarázsolni” a felesle-
ges kilókat.
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Feloldották 
a beteglátogatási tilalmat

Csökkent a felső légúti meg-
betegedések száma, ezért 
március 23-tól feloldották 

a tilalmat, és naponta 14–16 óra 
között újra lehet látogatni a Csíksze-

redai Megyei Sürgősségi Kórházban 
fekvő betegeket. A tilalmat korábban 
azért rendelték el, mert a beutaltak 
körében jelentősen megnőtt a felső 
légúti megbetegedések száma. 

Robert Koch 1882. március 24-
én jelentette be tudományosan 
a világnak a tuberkulózis bakté-
riumának felfedezését. Ezért ép-
pen március 24-e a tuberkulózis 
elleni küzdelem világnapja.

Az Egészségügyi Világszer-
vezet idei jelmondata: Ál-
lítsuk meg a tbc-t! A szer-

vezet célja világszerte megállítani 
a fertőzés terjedését, amely évente 
mintegy 1,5 millió ember halá-
lát okozza. Egy fertőzött ember 
évente 10-15 személynek adhatja 
át a kórokozót. Az időben felfe-

dezett betegség az esetek 95 szá-
zalékában gyógyítható, ha a beteg 
betartja az orvosi előírásokat. Ro-
mániában 2003 óta folyamatosan 
csökken a regisztrált tbc-s betegek 
száma, bár még mindig vannak 
megyék, ahol számuk jelentős. 
Hargita megye – Kovásznával 
együtt – évek óta vezető helyen 
szerepel a statisztikákban, mint a 
legkevesebb tbc-s megbetegedést 
regisztráló megyék. A közegész-
ségügyi igazgatóság adatai szerint 
tavaly Hargita megyében 80 új 
beteget regisztráltak, hárommal 
többet, mint 2010-ben.  

A magas vérnyomás csökkenté-
sének forradalmian új, műtéti el-
járással történő módját próbálták 
ki szlovák orvosok Pozsonyban 
– adta hírül a hirek.sk szlovákiai 
magyar hírportál múlt héten.

Új reményt nyújt az új gyógy-
mód azoknak a magas vér-
nyomással küsz kö dőknek, 

akiknek például nem jelenthet meg-
oldást a hosszú gyógyszeres kezelés. 
Ehelyett most műtéttel elérhető tar-
tós eredményt kínál az az új módszer, 
amelyet elsőként a pozsonyi Szív- és 
Érrendszeri Betegségek Nemzeti 
Intézete (NÚSCH) alkalmazott. 
A különleges gyógymód lényege 
a vese és az agy közti szimpatikus 
idegpályák megszakításában rej-

lik. A műtéti beavatkozás során a 
vese ütőerének faláról eltávolítják 
az idegeket, s ezáltal csökkentik az 
idegrendszerre ható ingereket, ami 
befolyásolja a vérnyomás szintjét. 
„Az eljárás majdnem két órá-
ig tart, közben a páciens ébren 
van” – magyarázta Ivan Vulev, az 
NÚSCH főorvosa, aki Szlová-
kiában elsőként alkalmazta ezt a 
módszert. Hozzátette: az idegek 
eltávolításával csökken az ideg-
rendszerre gyakorolt nyomás, s 
ennek köszönhetően pár hónap 
alatt akár egyharmadával is csök-
kenteni lehet a magas vérnyomást. 
Rámutatott: ez a beavatkozás a 
gyógyszeres kezelésnél sokkal ha-
tékonyabban és főleg tartósabban 
csökkenti a vérnyomást. 

Az uTolsó szAlMAszál 

Fogyás műtéttel 
TBC EllENi VilágNAP

Állítsuk meg a tbc-t!

szloVáKiA

Műtéttel csökkentenék 
a magas vérnyomást

hargitanépe

 illusztráció

 illusztráció



Ahány adatközlő, annyi szám. 
Erre a következtetésre jutha-
tunk, ha a különböző illetékes 
szaktárcák vagy hatóságok által 
közölt, az alkalmazottak számá-
ra vonatkozó adatokat összevet-
jük. A munkaügyi minisztérium 
adattárában szereplő állomány 
nem talál azzal, ami az Országos 
Statisztikai Intézet közleményei
ben van feltüntetve, ha pedig a 
pénzügyminisztérium nyilvántar-
tásaiban feltüntetett adatokat 
szemrevételezzük, más számmal 
szembesülhetünk, s így tovább. 
A helyzet állítólag azzal magya-
rázható, hogy a különböző ható-
ságok és intézmények különbö-
ző kritériumokat tartanak szem 
előtt, más módszertani normákat 
alkalmaznak.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Avisszás helyzet orvoslását 
célozza az a protokollum, 
amelyet március 20-án írt 

alá a munkaügyi miniszter és a pénz-
ügyminiszter az „alkalmazottak szá-
ma” statisztikai mutatók megállapí-
tására vonatkozó statisztikai adatok 
összhangba hozása végett. A szóban 
forgó dokumentumot ellenjegyezte 
a Köztisztviselők Országos Ügynök-
ségének elnöke és az Országos Sta-
tisztikai Intézet elnöke is. Továbbá a 
protokollum tekintetében beleegye-
zését adta az Országos Adóügynök-
ség, az Országos Nyugdíjpénztár, az 
Országos Prognosztikai Bizottság 
elnöke, valamint a munkafelügyelő-
ség főfelügyelője is. A jövőben nyolc 
intézmény együttesen és remélhető-
leg egyértelműen fogja megállapí-
tani az alkalmazottak számát. Nem 
lesz könnyű dolguk, mert amint 
már arra utaltunk, az adott minisz-
tériumok, illetve intézmények mód-
szertani normái is különböznek, az 
adatfelvétel hatósugara sem azonos, 
és sokszor a követett cél sem. A 
statisztikai intézet például az adat-
felvétel során nem számol a négy 
személynél kevesebbet foglalkozta-
tó munkáltatókkal, valamint egyes 
szaktárcák és testületek (honvéde-
lem, belügy, hírszerzés stb.) különle-
ges struktúráival. Így feltételezhető, 
hogy közleményeiben a valósnál 
kevesebb létszám szerepel. Az inté-
zet januári közleményében például 
4 215 100 alkalmazott szerepelt. En-
nél jóval több viszont a munkaügyi 

felügyelőség nyilvántartásában. Az 
úgynevezett Revisal törzsköny-
vében január 10-én 4 867 264 aktív 
alkalmazott volt feltüntetve. Ennél 
viszont jóval több munkaszerző-
dés: 5 262 918. Ezt azzal magya-
rázzák, hogy egy személynek több 
munkaszerződése is lehet. Adataik 
szerint egy alkalmazottra 1,2 mun-
kaszerződés jut. Pillantsunk be az 
Országos Nyugdíjpénztár nyilván-
tartásába is: 5 103 175 olyan biz-
tosítottat tartottak nyilván, akik 
munkaszerződés révén realizáltak 
jövedelmet, illetve fizettek társa-
dalombiztosítási hozzájárulást. Ez 
a számadat olyan értelemben vitat-
ható, hogy társadalombiztosítást 
nem csupán a munkaszerződések 
révén realizált jövedelmek után 
kell fizetni, hanem majd minden 
jövedelem után, és a nyugdíjpénz-
tárnál nincs külön nyilvántartás 
arra vonatkozóan, hogy az adott 
biztosítottnak van-e vagy nincs 
alkalmazotti jogállása. Nem lehet 
egyenlőségjelet tenni a biztosítottak 
és az alkalmazottak száma között. 
Ugorjunk vissza az időben és nézzük 
meg a 2010-es esztendőre vonatkozó 
számviteli mérlegekben feltüntetett 
alkalmazottszámot. Nos, azok 
összesítéséből az derül ki, hogy 
országos viszonylatban 4 500 000 
alkalmazottat foglalkoztattak.

Az Országos Statisztikai Inté-
zet 2011 novemberi adatai szerint a 
költségvetési szektorban foglalkoz-
tatott alkalmazottak száma 898 900 
volt, ugyanerre a szektorra vonatko-
zóan a pénzügyminisztérium adat-
tárában 1 202 234 alkalmazott van 
feltüntetve. Ez esetben a különbözet 
a már említett különleges struktúrák 
javára írható, amelyekről a statiszti-
kai intézet „nem tud”. Ugyancsak a 
pénzügyminisztérium adatai szerint 
ez év januárjának végén a költség-
vetési szektorban elfoglalt állások 
száma 1 196 067 volt, azaz ezek sze-
rint három hónap viszonylatában az 
állomány 6167 fővel csökkent. 

Makacs számok
Tegyünk egy kis időutazást az 

alkalmazottak számára vonatkozó 
statisztika mentén: az egyik adat-
közlő hatóság szerint 2001-ben az 
alkalmazottak száma 4 400 000 kö-
rül volt, ez év elején pedig mintegy  
4 200 000-et tett ki. A 2001–2004-
es időszakban a létszám nemigen hul-
lámzott, már-már állandósult, majd 
2005-től kezdődően éves át lag ban 
100 000-100 000 fővel gya rapodott, 
2009-ben elérve a 4,8 milliót. Ezt 
azt jelentené, hogy a 2005–2009-es 
időszakban 400 000 új munkahely 
teremtődött. De csak az első látásra 
van ez így, mert a versenyszféra és a 
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Az AlkAlMAzOttAk SzáMárA vOnAtkOzó AdAtOk 

Kusza adatok – ahány
 hirdetés

Meghívó ajánlattételre
Dátum: 2012. március 20.
A szerződés azonosítószáma: 
SIP-CW-19/CF, nr. 06/2011
Világbank – Kölcsön száma: 4825/RO
A Világbank által nyújtott kölcsön megnevezése: 
Szociális felzárkóztatásra vonatkozó projekt

1. A Szociális Védelmi, Család- és Munkaügyi Mi-
nisztérium egy kölcsönt kapott a Nemzetközi Újjáépí-
tési és Fejlesztési Banktól a Szociális felzárkóztatásra 
vonatkozó projekt finanszírozására. Ennek a kölcsön-
nek egy részét a minisztérium a Csíkszentmártoni 
multifunkcionális átmeneti otthont nyújtó központ 
létesítése /SIP–CW–19/CF nr. 06/2011/ elnevezésű 
pályázat finanszírozására fordítja. 

2. A Hargita Megyei Szociális-gondozási és Gyer-
mekvédelmi Vezérigazgatóság, a kölcsönből finanszí-
rozott szerződés haszonélvezője lezárt ajánlatokat vár 
a Csíkszentmártoni multifunkcionális átmeneti ott-
hont nyújtó központ létesítése című pályázat építkezési 
munkálataira.

A pályázat céljai: 
– egy három házból álló rezindenciális típusú köz-

pont létrehozása, amely meghatározott időre (maxi-
mum 3 évre) szállást, valamint önálló életre és szakmai 
kompetenciákra való nevelést biztosít, ezenkívül pszi-
chológiai, szakmai tanácsadást, állampolgári és egész-
séges életmódra való nevelést nyújt.

– a központnak olyan feltételeket kell biztosítania, 
amelyek segíteni fogják a hátrányos helyzetű fiatalokat 
a társadalomba való beilleszkedésben, illetve esély-
egyenlőséget fog biztosítani az önrendelkezésre, önér-
vényesítésre és a minél önállóbb életvitelre.

3. A közbeszerzési dokumentáció (és a kiegészítő 
másolatok) megvásárolható a Vezérigazgatóság székhe-
lyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 304-es szoba, 
100 lej vissza nem térítendő összeg ellenében. Az ér-
dekeltek további információkat kérhetnek ugyanezen 
a címen. 

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

5. Az ajánlatokat a Szociális-gondozási és Gyer-
mekvédelmi Vezérigazgatóság – Csíkszereda, Szabad-
ság tér 5. szám, 304-es szoba – székhelyére kell eljuttat-
ni 2012. április 20-án 10 óráig. Elektronikus formában 
nem nyújthatók be ajánlatok. A leadási határidő után 
benyújtott ajánlatokat elutasítják. Az ajánlatokat az 
ajánlatot letevő cégek képviselői jelenlétében nyitják 
fel, 2012. április 12-én 10 órától a Szociális-gondozá-
si és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság székhelyén, 
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 304-es szoba. 

6. A leadási határidő után beérkezett ajánlatokat el-
utasítják és lezárva visszaküldik az ajánlattevőknek. 

> Közel négyezer Dustert hív visz-
sza a Dacia Romániában. 3818 Dustert 
hív vissza tavasszal a Dacia Romániában a 
hátsó fék és a fékvezeték ellenőrzése miatt, 
szükség esetén kicserélik a hibásnak észlelt 
alkatrészeket – tájékoztat a Hotnews.ro. 
Idén már a Mitsubishi, a Honda, a Porsche, 
a Renault és a Chevrolet is jelentett be gép-
kocsi-visszahívásokat Romániában.

> Fizetésképtelenné vált a Murfatlar. 
A Konstancai Törvényszék jóváhagyta a 
Murfatlar Románia fizetésképtelenség elin-
dítására vonatkozó kérelmét. Románia egyik 
legnagyobb borgyártója közölte, hogy straté-

giájához híven folytatni fogja a fejlesztéseket 
és a kereskedelmi tevékenység bővítését. „Az 
üzleti szférára jelenleg jellemző a követelések 
nehézkes behajtása. A likviditási gondok 
megakadályozták, hogy gördülékenyen ve-
gyük az adósságok kifizetését” – tartalmazza 
a vállalat közleménye. A Murfatlar-lánc 125 
borpincét működtet az országban, de a ter-
vek szerint a hálózat nemsokára elérheti a 
180 helyiséget is. A vállalat forgalma tavaly 
32 százalékkal, 185 millió lejre nőtt.

> Elutasították a MOL, a Rompetrol 
és az ENI keresetét a kartellbírság ügyé-
ben. Elutasította első fokon a MOL Romá-

nia, a Rompetrol Downstream és az ENI 
Románia keresetét a bukaresti ítélőtábla, 
amelyben az olajipari cégek a versenyhivatal 
által kartellezés miatt kiszabott rekordmére-
tű bírság eltörlését kérték – közölte tegnap 
a Hotnews.ro hírportál. Az érintetteknek – 
a határozat kézbesítésétől számítva – öt nap 
áll rendelkezésükre, hogy fellebbezzenek. 
A MOL Nyrt. közölte: a bírósági döntést 
a MOL Románia megfellebbezi. A román 
versenyhivatal januárban több mint 200 
millió eurós bírságot rótt ki hat romániai 
olajipari cégre, arra hivatkozva, hogy 2008-
ban, a versenyjogi szabályok megsértésével 
megegyeztek az ECO Premium néven is-

mert, ólompótló adalékanyagot tartalma-
zó benzinnek a forgalomból való egységes 
kivonásáról. A legnagyobb, 85 millió eurós 
bírságot a legnagyobb piaci részesedéssel 
rendelkező OMV-Petromra szabták ki. A 
bírság mértéke a kartellezésért büntetett 
cégek 2010-es bevételeinek 3 százaléka – 
közölte januárban Bogdan Chiriţoiu, a ver-
senyhivatal vezetője. A bukaresti ítélőtábla 
már korábban megalapozatlannak találta és 
elutasította azt a keresetet, amelyet az OMV 
Marketing nyújtott be a versenyhivatal ha-
tározata ellen. A bírság eltörlését kérte az 
OMV Petrom és Lukoil is: ezeket az ügyeket 
még nem tárgyalta a bukaresti ítélőtábla.hí
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Hányan dolgoznak? Nyolc intézmény együtt fogja megállapítani az alkalmazottak számát

hargitanépe



közszféra alkalmazottjai számának 
alakulásából az derül ki, hogy az 
előbbi elvesztett 200 000 főt, a köz-
szféra pedig közel 600 ezerrel gyara-
podott. És ha hinni lehet az államfő-
nek, mármint az általa közölt köz-
szférai létszámot tartjuk szem előtt, 
akkor jelenleg a versenyszférában  
3 milliónál is kevesebben tevékeny-
kednek, holott számuk 2009 január-
jában 3,4 millió volt. Van egy olyan 
tanulmány is, amely szerint 2004-től 
errefelé a versenyszféra 600 000 al-
kalmazottat „veszített el”. Ezt látszik 
alátámasztani egy másabb számadat 
is: 2004-ben a közszférában foglal-
koztatottak az alkalmazotti összlét-
szám 18 százalékát tették ki, jelenleg 
pedig 28-29 százalékát.

Az alkalmazottak létszáma te-
kintetében mindenképpen elsőd-
leges lenne azt pontosítani, hogy 
hány munkaszerződéses, főállás-
ban foglalkoztatott személy is van 
Romániában, s azok közül esetleg 
hány álláshalmozó, azaz olyan, aki-
nek több munkaszerződése is van. 
Továbbá azt is jó lenne tudni, hogy 
hány főt foglalkoztatnak részmun-
kaidőben. Ami pedig a társada-
lombiztosítási és egészségbiztosítási 
hozzájárulást fizetők számát illeti, 
azok száma jóval nagyobb, mint 
az alkalmazottaké, és július 1-jétől 
tovább fog gyarapodni az Adótör-
vénykönyv vonatkozó előírásainak 
hatályba lépésével egyidejűleg.
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 hirdetés

egységesítéséről írtak alá protokollumot

intézmény, annyi statisztika
 hirdetések

Meghívó
A Hargita megye, Csíkszentkirály, Állomás u. 600. sz. székhelyű 

Hargita gyöngye rt. ügyvezető tanácsa 
összehívja a társaság részvényeseit a rendkívüli közgyűlésre, 

melyre 2012. április 25-én kerül sor 10 órai kezdettel, 
a társaság székhelyén. 

Abban az esetben, ha a közgyűlés alkalmával nincs meg a 
szükséges létszám, a második közgyűlésre 2012. április 26-án ke-
rül sor 10 órai kezdettel. 

A részvényesek rendkívüli közgyűlésének napirendje, a 31. sz. 
1990.11.05-i „a kereskedelmi társaságokról szóló” törvény (2) be-
kezdésének 111. cikkelyének előírásai értelmében, a következő:

1. Az ügyvezető tanács beszámolója a Hargita Gyöngye Rt. 
2011-es évi gazdasági-pénzügyi tevékenységéről. 

2. A könyvvizsgáló beszámolója a 2011-es évről.
3. Az éves pénzügyi helyzetek elemzése és jóváhagyása a 2011-es 

évre és a nyereség szétosztása a 2011-es évre.
4. Az ügyvezető tanács felmentése az ügyintézés alól a 2011-es 

évre. 
5. A könyvvizsgáló kinevezése, a könyvvizsgálói szerződés idő-

tartamának meghatározása és a belső könyvvizsgáló kinevezése.
6. Az ügyvezetők és a könyvvizsgáló javadalmazásának jóváha-

gyása a 2012-es évre.
7. A költségvetés és a termelési terv jóváhagyása a 2012-es évre.
8. Egyebek. 

Meghívó
A Hargita megye, Csíkszentkirály, Állomás u. 600. sz. székhelyű 

Hargita gyöngye rt. kereskedelmi társaság 
ügyvezető tanácsa összehívja a társaság részvényeseit 

a rendkívüli közgyűlésre, melyre 2012. április 25-én kerül sor 
12 órai kezdettel, a társaság székhelyén. 

Abban az esetben, ha a közgyűlés alkalmával nincs meg a 
szükséges létszám, a második közgyűlésre 2012. április 26-án ke-
rül sor 12 órai kezdettel. 

A részvényesek rendkívüli közgyűlésének napirendje, az 
1990-ben megjelent 31. számú, „a kereskedelmi társaságokról 
szóló” törvény bekezdésének 113. cikkelyének előírásai értelmé-
ben, a következő: 

1. Egy új munkapont jóváhagyása Nagyszentmiklóson, Temes 
megyében.

2. A Hargita Gyöngye Rt. alapító okiratához csatolt mellék-
let elfogadása és az így jóváhagyott alapító okirat elfogadása.

3. Egyebek. 

az rVa mureş Insolvency specialists s.p.r.l.
– Marosvásárhely, Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Csíkszereda, Hargita utca 37. szám alatti székhelyű PAP 
COM IMPEX Kft. jogi felszámolói minőségében meg-
szervezi az adós vagyonállományába tartozó ingatlan nyílt 
árverésen történő eladását: 
 Csíkszeredában, Csiba környékén található  

79 400 m2 külterület, telekkönyvezve, egy parcellában.
A kikiáltási ár 50 000 lej + TVA.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 

március 30-án 11 órakor, és azt megismétlik hetente a 
pénteki napokon ugyanazon az órában a javak értékesí-
téséig.

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magán-
személyek, akik az árverést megelőzően 24 órával befize-
tik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát, 
a részvételi illetéket és bejelentik részvételi szándékukat.

A részvételi garancia kifizethető a RO19 RNCB 0193 
0944 3698 0001 gyűjtőszámlára, BCR Central, Marosvá-
sárhely, illetve készpénzben a jogi felszámoló székhelyén. 

A feladatfüzet tartalmazza a terület részletes leírását.
Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as 
és a 0745–146096-os telefonszámokon.

létszám és átlagbér

Az alkalmazottak számának megvan a maga szerepe az átlag-
bérek alakulásában is, hisz azt lényegében úgy számítják ki, 
hogy elosztják a béralapot az alkalmazottak számával. De ha 
nem tiszta a kép ez utóbbi tekintetében, akkor ugyancsak za-
varos lehet az átlagbért illetően is. Ilyen megközelítésben pe-
dig a bérstatisztika is bizonyos meglepetéseket tartogat. Íme: 
annak ellenére, hogy a közszférai 25 százalékos bércsökkentést 
egyelőre nem sikerült „visszapótolni”, ez az átlagbérek alakulá-
sában nemigen mutatkozik meg. 2008-ban az országos átlagos 
minimálbér 1489 lej volt, ez év januárjában pedig 1467 lej. A 
különbségnek elméletileg nagyobbnak kellene lennie a közszfé-
rai bérek lefaragása okán. Ám a statisztika ezt nem támasztja 
alá. 2012 januárjában, amint már arra utaltunk, az országos át-
lagos nettó bér 1467 lej volt, a költségvetési szektorban pedig 
1453 lej. Ez utóbbi tekintetében azonban vannak más szám-
adatok is: az Országos Statisztikai Intézet minapi közleménye 
szerint a központi és a helyi közigazgatásban a januári átlagos 
bruttó bér 2604 lej volt (abba nincs belefoglalva az úgynevezett 
különleges struktúrákban realizált átlagbérek), a tanügyben 
1747 lej, az egészségügyben és a szociális gondozásban 1703 
lej, a művelődési intézményrendszerben pedig 1468 lej. Ezek 
szerint a közszférai szektoron belül is igen nagy az eltérés. Az 
országos átlagos nettó bérhez viszonyítva a központi és a helyi 
közigazgatásban realizált átlagbér elrugaszkodott. Erre is van 
magyarázat. Egyes elemzők azt állítják, hogy van egy olyan „vé-
kony kategória”, amelynek „vastag a borítékja”. A magas rangú 
és beosztású tisztségviselőkről, alkalmazottakról van szó (igaz-
ságszolgáltatás, honatyák stb.), így például a közigazgatási és 
belügyminisztériumban volt olyan államtitkár, akinek februári 
nettó jövedelme 7284 lej volt, és olyan polgári alkalmazott is, 
aki ugyanabban a hónapban 6727 lejt vihetett haza, de olyan is, 
aki alig 789 lejt. Ezek szerint azt a viszonylag magasnak tűnő 
átlagot feltunningolták a kiugróan magas bérek.

hargitanépe

Gazdaság

> Húsmarha-konferenciát és -kiállí-
tást tartanak szombaton Csíkszeredában. 
A rendezvény programja: 9.30–10.00 – Meg-
nyitó, Tánczos Barna, államtitkár, Mezőgaz-
dasági Minisztérium; Borboly Csaba, elnök, 
Hargita Megye Tanácsa. 10.00 – Előadások: 
Húsmarhatenyésztés és termelési integráció 
– Előadó: dr. Wagenhoffer Zsombor ügy-
vezető igazgató, Magyar Állattenyésztők 
Szövetsége; A Limousine húsmarhafajta főbb 
értékmérőinek bemutatása és a helyi fajták-
kal történő keresztezés lehetőségei – Előadó: 
Lequeux Gilles, a franciaországi Limousine 
Egyesület szakértője; Húsmarhák takar-
mányozása és tartása – Előadó: Éliás Dávid 

szarvasmarha főszaktanácsadó, Bábolna Ta-
karmány Holding. 11.30–11.45 – Szünet.  
A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületé-
nek megalakulása és szerepe, a Charolais te-
nyésztésének hagyománya – Előadó: Jancsó 
István, a Magyar Charolais Tenyésztők 
Egyesületének elnöke; A Charolais húsmar-
hafajta főbb értékmérőinek bemutatása és a 
helyi fajtákkal történő keresztezés lehetőségei – 
Előadó: Potard Pascal tenyésztő, a franciaor-
szági Charolais termelési és kiválasztási egye-
sület tagja; A Hereford húsmarhafajta főbb 
értékmérőinek bemutatása és a helyi fajtákkal 
történő keresztezés lehetőségei – Előadó: dr. 
Póti Péter tanszékvezető, Szent István Egye-

tem. 13.30–14.30 – Ebéd, ökörsütés. 14.30–
16.00 – Tematikus szemináriumok: Az egye-
sületi munka jelentősége a húsmarha esetében 
– Előadók: Lequeux Gilles, a franciaországi 
Limousine Egyesület szakértője; Potard Pas-
cal tenyésztő, a franciaországi Charolais ter-
melési és kiválasztási egyesület tagja; dr. Do-
mokos Zoltán, a Magyar Charolais Tenyész-
tők Egyesületének ügyvezető igazgatója; 
moderátor: Nagy Péter Tamás, a Romániai 
Fajtanemesítési és Szaporítási Országos Hi-
vatal vezérigazgató-helyettese. A hízóállatok 
európai és hazai piaca – Előadók: Pál István, 
a Sofrana Paris szakértője; dr. Wagenhoffer 
Zsombor ügyvezető igazgató, Magyar Ál-

lattenyésztők Szövetsége; moderátor: Incze 
Péter, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági 
Igazgatóság szakembere. A húsmarhatartás 
gyakorlatának, lehetőségeinek bemutatása – 
Előadó: Zászlós Tibor vezérigazgató, Me-
zőfalvai Zrt.; Bújdosó Márton, a Charolais 
Kft. tulajdonosa; moderátor: Éliás Dávid 
szarvasmarha főszaktanácsadó, Bábolna 
Takarmány Holding. Szakmai segítségnyúj-
tás és pályázati lehetőségek – Előadók: Máté 
Emma, Hargita Megyei Agrárkamara; dr. 
Magyar Ferenc, Szent István Egyetem. 
A konferenciával egy időben húsmarha-
kiállítás lesz a Hargita Megye Tanácsának 
épülete melletti parkolóban.hí
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Sport

12. oldal |  2012. március 27., kedd 

cselgáncs U20-as döntő

Bardócz Richárd országos bajnok
Déva adott otthont a hétvégén 
az U20-as egyéni országos 
cselgáncsdöntőnek. a csík-
szeredai IsK és a csíkszere-
dai sportklub versenyzői négy 
éremmel tértek haza, köztük 
egy bajnoki címmel. ez utób-
bi Bardócz Richárd nevéhez 
fűződik.

Négy éremmel, illetve 
több remek helyezéssel 
tértek haza a Csíkszere-

dai Sportiskola, illetve a Csíksze-
redai Sportklub cselgáncsozói az 
U20-as egyéni országos döntőről. 
Bardócz Richárd súlycsoportjá-
ban országos bajnoki címet szer-
zett. Vişan Vlad, az ISK sportolója 
a kézdivásárhelyi Lukács Arnold-
tól szenvedett vereséget a finálé-
ban, míg Horváth Csaba, illetve 
Farkas Zoltán 81 kilogrammban 
a bronzéremig jutott.

eredmények
Lányok: 78 kg: 5. Finta Viktó-

ria (ISK Csíkszereda), 7. Kuti Iza-
bella (Csíkszeredai Sportklub).

Fiúk: 60 kg: 7. Szeles Attila (ISK-
Szentegyháza); 66 kg: 1. Bardócz 
Richárd (ISK Csíkszereda), 5. Bodó 
Roland (ISK Csíkszereda); 73 kg: 
1. Lukács Arnold (Kézdivásárhelyi 
ISK), 2. Vişan Vlad (ISK Csíksze-
reda), 5. Horváth Balázs (ISK Csík-
szereda); 81 kg: 3. Horváth Csaba 

(ISK Csíkszereda), 3. Farkas Zoltán 
(Csíkszeredai Sportklub), 5. Koncz 
Botond (ISK Csíkszereda), Stoica 
Márk (Csíkszeredai Sportklub).

Edzők: Sportklub: Dánél Sán-
dor, Sinka Szabolcs; ISK: Dániel 
Albert, Dánél Szabolcs, Pantea 
Cornel.

> Kézilabda, BL. A férfikézilabda Baj-
nokok Ligája nyolcaddöntőinek eredményei: 
Füchse Berlin – Hamburg 24–23 (az első 
mérkőzésen: 32–30). Tj. a Berlin; FC Bar-
celona – Montpellier 36–20 (28–30). Tj. 
a Barcelona; THW Kiel – Wisla Plock 
36–24 (27–24). Tj. a Kiel; Atletico Madrid 
– Schaffhausen 26–30 (36–27). Tj. a Mad-
rid; MKB Veszprém – Ademar Leon 27–25 
(28–31). Tj. a Leon; Cimos Koper – Targi 
Kielce 25–23 (26–27). Tj. a Koper; Croatia 
Zágráb – Metalurg Szkopje 26–21 (18–19). 
Tj. a Zágráb; Kobenhavn – Savehof 26–24 
(34–25). Tj. a Kobenhavn. A negyeddön-
tők sorsolását ma délben tartják Bécsben.

> Futsal. Kikapott, majd győzött a Szé-
kelyudvarhelyi IPSE futsalcsapata a másod-
osztályú bajnokság rájátszásának első torná-
ján hazai pályán. A szombati mérkőzésen az 
elméletileg jobb játékerőt képviselő Maros-
vásárhelyi City US II ellen lépett pályára az 
udvarhelyi gárda, de nem vallott szégyent: 
olyan meccset veszített el egy góllal, amit kis 
szerencsével megnyerhetett volna. Másnap 
viszont már sikerült győztesen elhagynia a 
játékteret az IPSE-nek, miután egy góllal 
felülmúlták Iaşi gárdáját. A bajnokság követ-
kező meccseit Gyergyószentmiklóson játsz-
szák április 1-jén. A Gyergyószentmiklósi 
Inter a play outban érdekelt, ahol két mérkő-

zést játszott a Bukarsti Metropolis ellen, akik 
becsülettel „kitömtek”. Eredmények: play off: 
Székelyudvarhelyi IPSE – Marosvásárhe-
lyi City’us II 3–4 (1–2), Székelyudvarhelyi 
IPSE – CSM Iaşi 4–3 (1–0); play out: 
Gyergyószentmiklósi Inter – Bukaresti Met-
ropolis 11–6 és 9–3.

> NB1. A házigazda Győr magabiztos 
győzelmet aratott a Paks felett a labdarúgó 
OTP Bank Liga 21. fordulójának vasárnapi 
játéknapján. A találkozó mintegy kétórás ké-
séssel kezdődhetett csak el, mert egy ismeret-
len telefonáló az ETO Stadion recepcióján 
vasárnap délután jelezte, hogy 17 órakor – 

az eredeti kezdési időpontban – bomba fog 
robbanni az ETO Parkban. A rendőrség ki-
ürítette és lezárta a létesítményt, a labda pe-
dig csak az átvizsgálást követően indulhatott 
útjára. A Haladás pedig két hajrában szerzett 
góllal fordított és nyert a vendég Ferencváros 
ellen a forduló vasárnapi zárómérkőzésén. 
Eredmények: Győr – Paks 4–1, Haladás – 
Ferencváros 2–1.

> Bajnokok Ligája. Ma megkezdődik 
a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddön-
tőinek sorozata. A program, negyeddöntő, 1. 
mérkőzések: APOEL – Real Madrid (21.45, 
TVR1), Benfica – Chelsea (21.45).hí
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Dániel Albert edző és országos bajnok tanítványa, Bardócz Richárd Fotó: archív

Udvarhely körzeti

Elrajtolt hétvégén az Ud-
varhely körzeti labdarúgó- 
bajnokság tavaszi idénye a 

14. forduló mérkőzéseivel. Még 
a múlt hét közepén úgy nézett 
ki, hogy kilenc gárda mérkőzé-
seit későbbi időpontra teszik, 
mivel nem oldották meg az éves 
láttamoztatást. Ezeket végül 
minden gárda teljesítette, és így 
teljes mezőnnyel rajtolhatott az 
idény.

eredmények, 14. forduló
A csoport: Székelyudvarhelyi 

Sporting – Betfalva 5–2, Szent-
egyháza – Farcád 0–1, Farkaslaka 
– Fiatfalva 2–1, Szentábrahám – 
Lövéte 5–1, Homoródszentmárton 
– Zetelaka 3–2, Szentlélek 
– Korond 1–4, Malomfalva – 
Nagygalambfalva 1–3.

  1. Sporting 14 11 0 3 61–28 33
  2. Farcád 14 10 2 2 30–9 32
  3. Szentábrahám 14 10 1 3 45–23 31
  4. Betfalva 14 8 1 5 37–27 25
  5. Nagygalambf. 14 6 5 3 32–26 23
  6. Farkaslaka 14 7 1 6 31–27 22
  7. Szentmárton 14 6 2 6 33–39 20
  8. Lövéte 14 5 2 7 28–35 17
  9. Malomfalva 14 4 3 7 32–39 15
10. Korond 14 4 2 8 25–33 14
11. Zetelaka 14 4 2 8 24–43 14
12. Szentlélek 14 3 4 7 26–43 13
13. Fiatfalva 14 3 3 8 37–38 12
14. Szentegyháza 14 2 2 10 16–47 8

B csoport: Nagygalambfalva II 
– Székelyszentmihály 1–2, Korondi 
Ifjúság – Kányád 5–0, Zetelaka 

II – Kobátfalva 6–3, Csekefalva – 
Szentpál 2–1, Bögöz – Kápolnásfalu 
4–2, Gagy – Alsóboldogfalva 3–0. 
Agyagfalva szabadnapos volt.

  1. Szentmihály 13 9 2 2 35–22 29
  2. Agyagfalva 12 9 1 2 31–15 28
  3. Gagy 13 8 1 4 35–18 25
  4. Zetelaka II  13 7 1 5 25–20 22
  5. Bögöz 13 6 3 4 36–20 21
  6. Ifjúság 13 6 3 4 25–16 21
  7. Kobátfalva 13 7 0 6 33–27 21
  8. Csekefalva 13 6 1 6 27–30 19
  9. Kányád 13 5 1 7 23–34 16
10. Alsóboldogf. 13 4 2 7 18–28 14
11. Kápolnás 13 4 1 8 23–29 13
12. Szentpál 13 3 0 10 19–50 9
13. Nagygalambf. II 13 2 0 11 15–36 6

C csoport: Hodgya – Homo-
ródszentmárton II 5–1, Malom-
falva II – Bogárfalva 0–1, Si-
ménfalva – Oklánd 3–2, Má ré-
falva – Homoródszentpéter 2–3, 
Rugonfalva – Oroszhegy 3–5, 
Farcád II – Ócfalva 1–1. Fel-
sőboldogfalva szabadnapos volt.

  1. Siménfalva 13 9 3 1 35–17 30
  2. Oklánd 13 8 3 2 28–15 27
  3. Hodgya 13 7 3 3 33–19 24
  4. Bogárfalva 13 7 3 3 26–20 24
  5. Farcád II 13 7 2 4 24–17 23
  6. Malomfalva II 13 7 0 6 25–18 21
  7. Oroszhegy 13 6 0 7 36–28 18
  8. Máréfalva 13 6 0 7 20–28 18
  9. Felsőboldogf. 12 4 2 6 20–25 14
10. Ócfalva 13 4 2 7 24–32 14
11. Szentpéter 13 4 2 7 23–31 14
12. Rugonfalva 13 2 1 10 22–38 7
13. Szentmárton II 13 2 1 10 10–38 7

székely-kupa. Harmadik alkalommal szervezte meg hétvégén a 
csíkszentkirályi általános iskola testnevelő tanára, Portik Helga a labda-
rúgó Székely-kupát. A tornán hat csapat vett részt Alcsíkról és Felcsíkról 
egyaránt. A torna végeredménye: 1. Tusnád (testnevelő: Mihály Imre), 2. 
Csíkszépvíz–Csíkszentmiklós (Sándor Ibolya), 3. Csíkszentkirály (Portik 
Helga), 4. Csíkbánkfalva, 5. Csíkszentsimon, 6. Csíkmindszent. A szer-
vező ezúton is köszöni a csíkszentkirályi általános iskola igazgatója, Szabó 
László, illetve a szentkirályi közbirtokosság támogatását.

 hirdetések

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

Ingyenes 
gyászjelentés 

lapunkban Tel.: 0266–215 270



lakás

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

ELADÓ családi ház Csíkszereda, 
Zsögöd u. 25. szám alatt (két szoba, 
egy konyha, pince, gazdasági épü
let). Ára: 85 000 lej. Telefon: 0744–
877665. (21587)

ELADÓ bútorozott, I. emeleti gar
zonlakás Csíkszeredában, a Hunyadi 
János utcában, frissen meszelt – ára: 
14 000 euró, alkudható, vagy KIADÓ 
bérbe – 350 lej havonta. Telefon: 
0725–939065. (21586)

ELADÓ Csíkszeredában, a Lendület 
sétányon 2 szobás, I. osztályú, IV. emeleti 
tömbházlakás pincével (nagy konyha, be
épített bútorral, termopán ablakok), EL
CSERÉLHETŐ garzonlakásra különbözet
fizetéssel. Irányár: 27 500 euró. Telefon: 
0745–312031, 0740–087278. (21567)

ELADÓ Csíkszeredában 2 szobás, 
hőszigetelt tömbházlakás a rendőrség
gel szemben. Telefon: 0744–339894. 
(21539)

ELADÓ Csíksomlyón új építésű, 
130 m2es családi ház 5 ár udvarral, 
igényesen elkészítve, azonnal beköl
tözhető, részletfizetési lehetőség. Tele
fon: 0743–364929.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpá
lya negyedben II. emeleti, 2 szobás, 
felújított tömbházlakás. Telefon: 0752–
153810. (21560)

KIADÓ I. emeleti, 2 szobás lakás 
Csíkszeredában, a Villanytelep utcá
ban. Telefon: 0731–014409.

ELADÓ Csíkszeredában 900 m2 
felhasználható területtel rendelkező 
épület, 40 ár udvarral, panziónak elké
szítve. Telefon: 0757–737367.

ELADÓ kertes családi ház Újtusnád 

411. szám alatt, valamint egyes lóra 
való hám. Telefon: 0266–334180.

VÁSÁROLOK Csíkszeredában I. osz
tályú, 2 szobás, I–II–III. vagy IV. emeleti 
tömbházlakást, központi vagy ultraköz
ponti zónában, azonnali készpénzfize
téssel. Telefon: 0729–928572.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

ELADÓ 24 ár építkezésre alkal
mas beltelek a csibai részen, az erdő 
felé, szép környezetben, patakkal ha
táros (telekkönyv, iratok rendezve). 
Ára: 10 000 euró. Telefon: 0749–
093666.

ELADÓ Zsögödfürdő közelében 
74 ár kaszáló. Alkalmas hétvégi 
háznak, telephelynek, egyéb célok
ra. Villany a közelben, víz a helyszí
nen (artézi kút vagy borvíz). Irányár: 
2,5 euró/m2. Telefon: 0266–314455, 
0746–476401.

ELADÓK különböző méretű telkek 
csendes környezetben, halastavak 
környékén. Telefon: 0757–737367.

ELADÓ 11 ár beltelek Csíkszeredá
ban, a tejgyár mögött. Telefon: 0744–
696159.

ELADÓ 27 ár szántó, valamint 5 
ár belterület Csíksomlyón. Telefon: 
0745–104660, 0266–324574.

ELADÓ 15 ár beltelek Taplocán, a 
Rét utcában (víz, gáz, villany, kanalizá
lás a telken). Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 10 ár beltelek Nagytusnád 
226. szám alatt, valamint Dacia tető
csomagtartó és vonóhorog. Telefon: 
0742–874783.

jármű
ELADÓ 1992es évjáratú Land Ro

ver Discovery, 4 x 4es terepjáró, 2,5
ös dízelmotorral, vagy ELCSERÉLHETŐ 

U 650es traktorral. Irányár: 3500 euró. 
Telefon: 0724–552477, 0266–346654. 
(21615)

ELADÓ 2004es 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.

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

ELADÓ 1998as évjáratú Ford 
Transit vagy ELCSERÉLHETŐ mező
gazdasági gépekre. Telefon: 0756–
156684. (21514)

ELADÓ: 2007es évjáratú Dacia 
Logan 1.5 DCi, kombi, beíratva – CSERE 
is érdekel; 2001es Volkswagen Polo jó 
állapotban, beíratva; 2008as évjáratú 
Dacia Logan 1.5 DCi Preferance, beírat
va, CSERE is érdekel – irányár: 3500 
euró. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ hároméves, piros színű 
Matiz, 28 000 kmben, garázsban tart
va, első tulajdonostól. Irányár: 12 500 
lej. Telefon: 0744–303522.

ELADÓ 2000es évjáratú, kombi 
Opel Astra 1.4es motorral, metálzöld 
színben (ABS, szervo, klíma, légzsák, 
elektromos ablakok) frissen behozva, 
karc és rozsdamentes állapotban. 
Ára: 2750 euró. Beszámítok olcsóbb 
autót is. Telefon: 0734–415273, 
0266–334364.

ELADÓ 1983as évjáratú, kitűnő 
állapotban lévő, 65 lóerős Case traktor 
fülkével és szervóval, valamint 19 so
ros vetőgép és pók típusú takarógép. 
Telefon: 0740–369872.

ELADÓ 1997es évjáratú Volkswa
gen Caddy 1.4, benzines, nagyon jó 
állapotban. Telefon: 0744–176821.

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

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswagen 
Golf 1.6, benzines, Euro 4es, 105 lóerős, 
szép állapotban. Extrák: klíma, négy lég
zsák, négy elektromos ablak, ABS, ESP, 
CDrádió. Telefon: 0741–534730.

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 megkímélt állapot
ban. Érdeklődni: Székelyudvarhelyen a 
0743–876 401es telefonszámon a dél
utáni órákban. 

János Jenő autóvezetőoktató 
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

ELADÓ 850 literes permetező, négy
méteres vetőgép, répavető, répaszedő, 
műtrágyaszóró, rendösszeverő és hár
mas eke. Telefon: 0764–471343.

ELADÓ 5 éves, nagyon borjadzó 
tehén Csatószeg 138. szám alatt.

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

ELADÓK Csíkszentsimonban nevelt 
gyümölcsfacsemeték, ezüstfenyők, ró
zsatövek, tuják. Ugyanitt ELADÓ váltó
eke, kultivátor, homlokrakodó, 50 LEs 
traktor. Telefon: 0749–155155, 0722–
342429.

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

ELADÓ Csíkszeredában megegye
zéses alapon házi gyártmányú maró, 
kalapácsmalom, gyalupad, asztalos 
kézi szerszám, bécsi koncertzongora. 
Telefon: 0752–061951.

ELADÓ jó állapotban lévő, elektro
mos rokkantkocsi mozgássérülteknek, 

valamint 500 kgig mérő mérleg. Tele
fon: 0747–085250.

ELADÓ 100 literes tejhűtő tank, 
valamint Carpaţi hátsó híd, differen
ciál, reduktor, szekrény, különböző 
gardányok, 651es oldalgrup. Telefon: 
0266–331818.

ELADÓK cserefából készült székek, 
megfelelnek ebédlőbe, étterembe, bár
ba. Telefon: 0757–737367.

ELADÓ Csíkszeredában új, cse
refából faragott hat szék és asztal 
(ajándékba faragott kettős polc). 
Ára: 2000 lej, alkudható. Telefon: 
0266–320003.

ELADÓ három 200 literes lemez
hordó. Telefon: 0266–311221.

ELADÓ Junkers gázas, vízmele
gítős kazán, valamint egy 10 literes, 
villanyos vízmelegítő bojler. Telefon: 
0744–979066.

ELADÓK új férfi szövetruhák (30–
80 lej), új női irhabundák (60–100 
lej), új női és férfipizsamák – 10 lej, 
melegvízóra (20 lej), szép, nagyle
velű szobanövények, nagy kaktusz, 
1,50 m magas, szép, tarkalevelű 
diffenbachia és más szobanövé
nyek. Telefon: 0266–322209, 0744–
979723.

ELADÓ 220 Vos, 2000 kWos áram
fejlesztő nagy ütemű benzines motorral. 
Telefon: 0266–312550, 0743–915574.

TALÁLTAM két köteg rég elveszí
tett, sok darabból álló kulcsot a nem
zeti bank közelében (rozsdafoltosak). 
Telefon: 0748–776360.

ELADÓ öt Lada felni újszerű 
állapotban vagy ELCSERÉLHETŐ 
16”osra különbözetfizetéssel. EL
ADÓ körülbelül két hektár kaszáló a 
csíkszenttamási határban. Telefon: 
0748–776360.

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

ELADÓ egysoros, moriska típusú 
burgonyapergető és kettős eke. Tele
fon: 0752–805646.

állás

ALKALMAZOK szobafestőt, csem
pézőt, gipszkartonszerelőt bukaresti 
munkára.  Fizetés: 1500–2000 lej/hó
nap + ételjegy. Telefon: 0744–691692. 
(21588)

ALKALMAZOK 20–30 év közötti 
hölgyeket szórólap terjesztésére az 
egész országban. Fizetés: 50 lej/nap 
+ ételjegy és szállás biztosítva. Te
lefon: 0744–691692. (21588)

A Bálint Trans Kft. újonnan nyíló 
gumijavító műhelyébe ALKALMAZ 2 
személyt. Tapasztalat előnyt jelent. 
Jelentkezni személyesen, önéletrajz
zal a cég székhelyén: Csíkszentkirály 
1/A szám alatt (az autómosónál). 
(21583)

Fejőstehenek mellé megbízha
tó személyt KERESEK nyárra. Tele
fon: 0741–531571, 0742–635556. 
(21552)

tanfolyam

Kundalini jógatanfolyam indul, 
csúcs technológiás gépi ellenőrzés
sel és modern pszichológiával öt
vözve. Fő célkitűzés a mindennapi 
stressz kezelése és az érzelmi intel
ligencia növelése. Érdeklődni lehet a 
0752–966433as telefonszámon (Er
dős Alpár, pszichoszomatikus pszi
chológus), info: www.neuroterapie.
ro. Helyszín Fenyő Szálloda torna
terme, március 31., délelőtt 11től 
12.30ig.

Könyvelési tanfolyam indul Csík
szeredában április folyamán a Kreatív 
Kontir Kft. szervezésében. Telefon: 
0721–605266.

szolgáltatás
Útitársat KERESEK Németország

ba, Ausztriába, Belgiumba vagy Hol
landiába. Telefon: 0758–898989.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁST VÁLLALOK (disz
perziós festést, glettelést, csempézést, 
parkettázást, szigetelést) előnyös áron. 
Telefon: 0743–318535.

Csíki, hagyományos székely kapuk 
kivitelezését VÁLLALOM Atól Zig. Ár 
megegyezés szerint. Telefon: 0742–
343937.

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását, hely
színi kitűzését. Nyugdíjasoknak 20 
százalék kedvezmény. Telefon: 0722–
967539.

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

megemlékezés

Jelet, hogy voltunk, hagyni kell, 
mert nyomtalanná lesz létünk,
engedd, Uram, hogy kicsit még 
szeretteinkben tovább éljünk.

(G. Bánovszky József)

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
március 21re,

özv. MIREA NECULCEANÉ
Demeter Anna
nyug. varrónő

halálának első évfordulóján. A meg
emlékező szentmise ma 19 órakor 
lesz a csíkborzsovai templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. 

Az ember a szíve mélyén 
örökké odavaló, ahol született. 

(Tamási Áron)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fáj-
dalmával tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édes-
apa, nagytata, testvér, 
após, rokon, szomszéd 
és ismerős,

SALAMON IGNÁC
nyug. szállítási vezető

szerető szíve életének 74., há-
zasságának 51. évében 2012. 
március 25-én türelemmel viselt 
betegség után megszűnt dobog-
ni. Drága halottunk földi marad-
ványait március 28-án 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
csíksomlyói Szent Péter és Pál 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Áldott 
legyen emléked, mely szívünkben 
örökké élni fog. Nyugodjál béké-
ben! A gyászoló család – Csík-
szereda.

Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Örökre búcsú nélkül itt hagytál.

Fájó szívvel emlé
kezünk 1996. március 
27re,

SIPOS GYÁRFÁS

halálának 16. évfordulóján. Áldott 
emlékét szívünkbe zárjuk. Bánatos 
szerettei – Tusnádfürdő. (21544)

2012. március 27., kedd  | 13. oldal 

Ultrahangos csontsűrűségmérést végzünk 
március 29-én, csütörtökön 9–20 óra között. 

Programálásokat az alábbi telefonszámokra várunk: 
0756–083992, 0266–313556.

A ZETELAKI KÖZBIRTOKOSSÁG
értesíti az érintetteket, hogy a Zeteváralja, Zetelaka község, Szurdok 
övezetben (nyugati rész, külsőség) összeállított zonális rendezési 
terv (kőbánya megnyitására) bemutatott változatára környezetvé-
delmi véleményezést kérelmezett.

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

Rajt a rájátszásban

Sport

> Rali-ob. A hétvégén a Brassó-ra-
lival indul a hazai ralibajnokság 2012-
es idénye, az előzetes nevezés határidő-
ig 58 csapat iratkozott be a viadalra. A 
nevezési lista több érdekességet is tar-
talmaz: Dan Gârtofan idén egy Skoda 
Fabia S2000-es modellel áll rajthoz, az 
autóval tavaly vb- és IRC-futamokon 
a norvég Eyvind Brynildsen verseny-
zett. Szintén szerepel a nevezési listán a 
brassói Marcel Butuza, aki több évig a 
motorsportban volt érdekelt, több Da-
kar-ralin is részt vett KTM-motorral. A 
viadal rajtjánál lesz François Delecour, 
az 50 éves francia pilóta 1984-től 

2002-ig a rali-világbajnokságon szere-
pelt, többek között a Ford, a Peugeot 
és a Mitsubishi gyári csapatának volt 
tagja. Kilenc év szünet után tavaly tért 
vissza a vébére, idén a Monte Carlo-
ralin a 6. helyen zárt. Delecour a teljes 
román évadot teljesíteni szeretné, Bras-
sóban egy Ford Fiesta RRC-vel indul 
majd. A nevezési listán megtalálható 
a címvédő Valentin Porcişteanu mel-
lett az IRC-ben is érdekelt Marco 
Tempestini, a magyar Szabó Gergő, 
Spitzmüller Csaba, Hubert István és 
Berecki Norbert is. A Brassó-ralira 
pénteken és szombaton kerül sor.

> Magyar hoki. Kevin Primeau, a 
magyar felnőtt jégkorong-válogatott 
szövetségi kapitánya kijelölte a Divízió I 
A csoportos világbajnokságra készülő bő 
keretet. Az április 2-án kezdődő felkészü-
lést 26 játékos kezdi meg, ketten később 
csatlakoznak, és van két kérdőjeles játékos 
is. Szélig Viktor (Briancon) április 4-én, 
Hetényi Zoltán ( Jokerit) április 10-én 
csatlakozik a többiekhez, míg az AHL-
ben játszó Kóger Dániel és a Kazahsztán-
ban védő Szuper Levente érkezése nem 
vehető biztosra, sorsuk később dől el. A 
magyar csapat két felkészülési mérkőzést 
játszik Lengyelországgal. A végleges vb-

keretet április 12-én jelöli ki a kapitány. 
A magyar keret: kapusok: Bálizs Bence, 
Pleszkán József (Fehérvár), Budai Krisz-
tián (Miskolc); hátvédek: Hetényi Péter, 
Horváth András, Láda Balázs, Orbán 
Attila, Sille Tamás, Tokaji Viktor (Fehér-
vár), Hegyi Ádám, Kiss Dániel, Pozsgai 
Tamás (Dab.Docler), Szirányi Bence 
(Briancon); csatárok: Benk András, Ko-
vács Csaba, Ladányi Balázs, Magosi Bá-
lint, Mihály Árpád, Sikorcin Ladislav, 
Sofron István, Tóth Adrián, Vas Márton 
(Fehérvár), Galanisz Nikandrosz (Dab.
Docler), Hári János (Modo), Bartalis Ist-
ván, Vas János (Troja-Ljungby).hí
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hirdetések

Vezet a címVédő a hazai jégkorongbajnokság döntőjében

Győzött a HSC a Brassó ellen
sikerült a pályaelőnyét kihasz-
nálnia tegnap este a hsc csík-
szeredának a brassói corona 
Fenestela 68 ellen, így vezet a 
hazai jégkorongbajnokság döntő-
jében a címvédő. habár Lőrinczet 
jelölték meg gólszerzőnek a játék-
vezetők a brassóiak találatánál, a 
vendégek tegnap egyszer sem 
találtak be a csíki kapuba, mind 
a négy gólt a csíki csapat hokisai 
érték el. 

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Először sikerült kihasználnia a 
HSC Csíkszeredának a hazai 
pálya adta előnyt az idei jég-

korongbajnokság döntőjében, a kék-
fehérek tegnap öt gólt is lőttek, de 
csak négyet érvényesítettek a játék-
vezetők, egyet pedig saját kapujukba 
lőttek a csíkiak.

A kezdeti hazai iramra nem 
kaptak ellenszert a brassóiak, a 
6. percben Podstavek fektette el 
Polcot, és szerezte meg a vezetést 
a HSC-nek, két perccel később 
Moldován büntetőlövésből növelte 
kettőre a kék-fehérek előnyét. Más-
fél perccel később Lőrincz beadását 
követően Flinta a korongot csapata 
saját kapujába rúgta, és mivel a ho-
kiban öngól nincs, ezért a barcasági 
hokis kapta érte a pontot. Az első 
tíz perc után a csapatok visszavettek 

az iramból, helyzet ugyan adódott 
mindkét fél előtt, de több érvényes 
gól nem született. A 16. percben 
Polc ketrecébe került a korong, de 
a bírók szerint a lövés előtt elmoz-
dult a brassóiak kapuja, ezért nem 
adták meg a találatot. A második 
harmadban a brassóiak jóval iramo-
sabban hokiztak ellenfelüknél, és 
csupán Kozuchon múlt, hogy nem 
fordították meg az állást a vendé-
gek. Habár a nézők pörgős utolsó 
harmadra számítottak, ez nem tör-
tént meg, helyzetek ugyan voltak 
mindkét kapu előtt, mégis az utolsó 
percig kellett várni a harmadik csíki 
gólra, melyet Nagy István ért el ket-
tős emberelőnyből.

Az első negyedórát leszámítva 
nem játszott jól egyik csapat sem, a 
mérkőzésnél már csak a játékvezetés 
volt gyengébb a tegnapi mérkőzésen. 
A barcaságiak egyébként fontolgat-
ják, hogy a holnapi meccstől kül-
földi bírót kérnek a döntő hátralévő 
mérkőzéseire.

Eredmény: döntő, 3. mérkőzés: 
HSC Csíkszereda – Brassói Corona 
Fenestela 68 3–1 (2–1, 0–0, 1–0) /
Podstavek (6.), Moldován (8.), Nagy 
I. (60.), illetve Lőrincz (9.)/. Az 
egyik fél negyedik győzelméig tartó 
összecsapás állása: 2–1 a HSC javá-
ra. A negyedik találkozót holnap 19 
órától Brassóban rendezik, a találko-
zót a Digi Sport élőben közvetíti.

Podstavek egy szép akció végén talált a brassói kapuba fotó: balázs árpád

Vébére készülnek az ifik

Egy ellenőrző mérkőzést ját-
szik a hazai U18-as jégko-
rong-válogatott a Divízió II 

A csoportos világbajnokság előtt, 
Keresztes Ottó csapata a magyar 
korosztályos válogatott ellen lép 
jégre. A romániai csapat az elmúlt 
héten Brassóban edzőtáborozott, 
a gárda tegnap este utazott Bu-
dapestre, ahol holnap 19 órától 
a magyar válogatottal játszik a 
Jégpalotában, és csütörtökön még 
Budapesten tart edzést. A váloga-
tott pénteken repül Hollandiába, 
ahol szombattól április 6-ig a Di-
vízió II A csoportos világbajnok-
ságon vesz részt Heerenveenben.

A romániai válogatott bő ke-
rete: kapusok: Tőke Zoltán, Onodi 
Ottó (mindketten ISK–HSC 
Csíkszereda), Asandei Cristian 
(Galaci Dunărea); hátvédek: 
Bors Huba, Egyed Róbert, Gecse 
Hugó, Tamás Nándor, Nagy Ta-
más (mind ISK–HSC), Dumitru 
Dennis, Muşat Niky, Oprea 
Daniel (mind Steaua), Munteanu 
Alexandru (Dunărea), Bíró Ger-
gő, Bíró Mátyás (mindketten HK 
Nyitra), Bocu Florian, Oniciuc 

Mircea (mindketten Iserlohn, Né-
metország), Salló Alpár (Krefelder 
EV), Hodos Detre (Vasas Bu-
dapest); csatárok: Okos Csanád, 
Molnár Zoltán, Hildebrand Sza-
bolcs, Silló Arnold, Trancă Daniel 
(mind ISK–HSC), Horghidan 
Mihai, Horghidan Nicolae, 
Popa Anton, Spiridon Gabriel 
(mind Dunărea), Csergő Hunor 
(Gyergyószentmiklósi Progym), 
Constantin Mircea (Steaua), Péter 
Balázs (Krefelder EV). A csapat 
edzőjei: Keresztes Ottó és Trandafir 
Marius. Csapatorvos: dr. Bachner 
István. Felszerelésmenedzser: La-
jos Attila. Csapatvezető: Portik-
Ferencz Tibor.

A romániai válogatott szom-
baton 14.30-tól Horvátországgal, 
vasárnap 14.30-tól Litvániával, 
április 3-án 18 órától Nagy-Bri-
tanniával, április 4-én 14.30-tól 
Koreával, április 26-án 21.30-tól 
a házigazda Hollandiával játszik 
Heerenveenben. A tornagyőztes 
jövőben a Divízió I B csoportjá-
ban, az utolsó helyezett pedig a 
Divízió II B csoportjában szere-
pelhet majd.

Székelykeresztúron rendez ték 
meg hétvégén a megyei férfi-
kézilabda-bajnokság rájátszá-

sának 1-2. fordulóját. Az első két 
forduló után a Székelykeresztúri 
Egyesülés és a Székelyudvarhelyi 
KC Öregfiúk csapata százszáza-
lékos. A következő tornát Gyer-
gyószárhegyen rendezik április 
14-én.

eredmények
Székelykeresztúri Egyesülés 

– Gyergyóremetei Kereszthegy 
43–22 (19–10) /gólszerzők: 
Pálfi 8, Bellu, Palló 6–6, Gagyi 5, 
Hălăucă, Buzogány, Hintz 4–4, 
Solcanu, Simon 2–2, Nagy, Már-

ton 1–1, illetve Molnár 6, Pál 4, 
Kozma, Bakos B. 3–3, Puskás Á., 
Péter 2–2, Balázs B., Bakos Sz. 
1–1/; Székelyudvarhelyi Parti-
zán – Gyergyószárhegyi Bástya 
32–34 (16–18) /Lukács 9, Fodor 
7, Magyari, Simó 4–4, László, 
Mester 3–3, Nagy, Szőts 1–1, il-
letve Becze 16, Gábor 6, Gáspár, 
Len 5–5, Deák 2/; SZKC Öreg-
fiúk – Gyergyóditrói Auto-Tig 
33–23 (17–19) /Lőrincz 7, Szíj-
gyártó 6, Pál 5, Fodor 4, Pop, Ma-
jor, Deák, Keresztes 2–2, Sipos, 
Borsos, Borbáth 1–1, illetve Gál 
E. 9, Szőcs 6, Gergely, Bajkó 2–2, 
Puskás, Siklódi, Molnár Sz., Mol-
nár E. 1–1/; Kereszthegy – Par-

tizán 18–43 (8–22) /Péter 5, Ba-
lázs B., Molnár 4–4, Pál 3, Bakos 
B., Bakos Sz. 1–1, illetve László 
10, Magyari, Simó 8–8, Fodor, 
Benedek 5–5, Nagy 4, Mester 2, 
Szőts 1/; Bástya – SZKC 20–36 
(7–17) /Becze 10, Deák 5, Len 3, 
Lőrinczi, Lukács 1–1, illetve Bor-
sos 10, Lőrincz 7, Fodor, Pál 4–4, 
Keresztes 3, Szíjgyártó, Sipos, Pop 
2–2, Major, Deák 1–1/; Egyesü-
lés – Auto-Tig 38–21 (19–9) /
Gagyi 7, Buzogány 6, Hălăucă, 
Nagy 5–5, Solcanu 4, Palló, Pálfi 
3–3, Simon, Hintz 2–2, Bellu 1, 
illetve Gál, Szőcs 6–6, Molnár 
Sz. 3, Bajkó 2, Gergely, Puskás, 
Siklódi, Sipos 1–1/.
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programajánló

Könyvbemutató
Holnap délután öt órától a székelyud-

varhelyi Napsugár Napköziotthonban be-
mutatják Demeter Irén és Bereczki Margit 
Elmondom neked, gyermekem című, óvodá-
sok és nevelőik számára írt hittankönyvét. 
Az eseményt a székelyudvarhelyi Napsugár 
Napközi Otthon és a KOEN Alapítvány 
szervezi.

Évforduló
Megalakulásának egyéves évforduló-

ját ünnepli pénteken a Székelyudvarhelyi 
Magyar Diáktanács (SzuDiT). A péntek 
reggel kilenc órakor kezdődő, egynapos 
rendezvénynek az udvarhelyi Gondűző ét-
terem és szálloda ad otthont. 

Mara buli
Idén is megszervezi az Udvarhelyi Fiatal 

Fórum a végzősök hagyományos vetélke-
dőjét, a Mara bulit, amelyre az udvarhelyi 
iskolák háromfős csapatai jelentkezhettek. 
A főként ügyességi játékokra épülő rendez-
vényre, amely péntek este hét órától kez-
dődik a Siculus Ifjúsági Házban, a belépés 
díjtalan.

Színház
Szombaton este hét órától a 

székelyudvarhelyi közönség ismét meg-
tekintheti a Virágot Algernonnak című 
monodrámát a helyi művelődési házban. 
Daniel Keyes regényét Nagy István és 
Kulcsár-Székely Attila alkalmazta színpad-
ra. Az előadás az Aradi Kamaraszínház és a 
Marosvásárhelyi Yorick Stúdió közös pro-
dukciója.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filme-

ket tekinthetik meg a Relax Caffe Club 
3D mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám): csütörtökön, pén-
teken, szombaton és vasárnap este hat órá-
tól a Piranha című filmet vetítik 3D-ben. 
Vasárnap délelőtt a fiatalabb, rajzfilmked-
velő generációra is gondolnak, akik tizen-
egy órától az Így neveld a sárkányod című 
rajzfilmet láthatják.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Komédia kamaszoknak, szüleiknek, s mindenki másnak

A Soltis Lajos Színház 
Celldömölkről, Ma-
gyarországról érkezik 

Székelyudvarhelyre április elsején. 
A bolondok napjaként emlegetett 
napon vásári komédiákat hoznak 
városunkba, ezzel igyekeznek ha-
gyományos műfajokkal megne-
vettetni a várost. A Siculus Ifjúsági 
Házban, közel másfél órás előadás 
során a társulat színészei eljátsszák 
A pór, a fia, meg az oskolamester, 
A varga meg a vargáné, Az üstfol-
dozó, valamint Az ellopott kakas 
című darabot. A szervezők szerint 
az előadások külön-külön, és egy 
műsorszámban is megállják he-
lyüket, akár fesztiválok, vásárok 
forgatagának közepén is. Jellem-
zőjük a harsányság, energikusság, 
frissesség, a nyelvismeret nélkül is 
érthető helyzetkomikumok és az 
akrobatikus verekedések-veszeke-
dések.

A társulat alternatív színházként működik már harminc éve. Darabjaikat szakkép-
zett színészek rendezik, mindig minőségi előadásokat állítanak össze. Rengeteg díjat 
nyertek, külföldi neves fesztiválokra is hívják őket, ezeken rendszerint Magyarország 
képviselőiként lépnek fel. Évi rendszerességgel játszanak Erdélyben, Udvarhelyre, 
azonban először látogatnak el. 

Az előadásra jegyek vásárolhatók elővételben 8 lejért az UFF-irodában (Kossuth 
Lajos utca 20. szám).

HIRDETÉSEK

Vásári komédiák 
Székelyudvarhelyen

ma

Kedd
Az év 87 napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 279. Napnyugta ma 18.35-kor, 
napkelte holnap 6.14-kor. 

Isten éltesse 
Alpár és Hajnalka nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Alpár hős fér-

fit jelent, a Hajnalka jelentése hajnal.

Március 27-én történt 
1703. Nagy Péter orosz cár megalapí-

totta Szentpétervár városát.

Március 27-én született 
1847. Otto Wallach Nobel-díjas német 

kémikus
1927. Msztyiszlav Rosztro po vics orosz 

gordonkaművész és karmester
1927. Michael York angol színész

Március 27-én halt meg 
1472. Janus Pannonius/Csezmiczei 

János latin nyelven alkotó, humanista 
költő

1952. Kiicsiro Toyoda japán üzletem-
ber, a Toyota autógyár alapítója

pályázat

Pályázni lehet a magyarországi Okta-
táskutató és Fejlesztő Intézet, valamint a 
Wekerle Sándor Alapkezelő ösztöndíjára, 
illetve az Ady Endre-ösztöndíjra. A pályá-
zatot olyan diákok adhatják le, akik ma-
gyar nyelven tanulnak 6–12. osztályban, 
szociálisan hátrányos helyzetben vannak 
és kiemelkedően tehetségesek. Az ösztön-
díjpályázat leadásának határideje: április 
6. A pályázattal kapcsolatban további in-
formációkat a 10–16 óra között hívható 
0264–531153-as telefonszámon, a ntp@
ofi.hu, és az info@wekerle.gov.hu oldalon, 
vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail cí-
men kaphatnak.

para

www.parapista.com

HIRDETÉSEK
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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
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Rakonczay világrekordja

Rakonczay Gábor él, és rendben kikö-
tött Antigua-szigetén, miután egy 
kenuval átszelte az Atlanti-óceánt. 

A kikötés hírét Rakonczay felesége – a kenus 
szárazföldi kapcsolattartója – is megerősítette. 
Rakonczay Gáborral, aki a világon elsőként 
kelt át egyedül kenuval az óceánon, több mint 
egy hónapja nem lehetett kapcsolatot teremte-
ni, keresésére több mentőexpedíció is indult, 
de hiába, így többen már halottnak vélték. Fe-
lesége szerint azért szakadt meg a kapcsolat a 
kenussal, mert hajója február elején felborult. 

A tőkesúly felfelé állt, és a szellőzőnyíláson 
folyt be a víz a kenuba. „Gábor kinyitotta a ka-
binablakot, de aztán ömlött be a víz, és a hajó 
nagyjából tíz centire állt ki a vízből, fejjel lefelé. 
Majdnem elsüllyedt, megpróbálta kibillenteni 
a súlyt, de egyedül nem ment, egy nagy hullám 
segített neki. Ezután két napig folyamatosan 
evezett, hogy irányban tartsa a kenut” – nyilat-
kozta Rakonczay Viktória. Rakonczay Gábor 
a Vitéz elnevezésű kenuval indult útnak, ame-
lyet Fa Nándor, a Földet háromszor is körbevi-
torlázó hajós tervezett még 1991-ben. 

elhagyatva A fotó Csender erika, a Kapuk című pályázatra beküldött alkotása 

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Derült, száraz idő várható, bár a hegyvidéken éj-
szaka lehűlésre lehet számítani. Az északnyugati szél 
többfelé erősödhet. Napközben a melegfrontokkal 
együtt járó tünetekre kell számítani. Az időjárás vál-
tozásaira érzékenyeknél fejfájás, vérnyomás-ingado-
zás jelentkezhet.

Imádom, amikor aggódnak az egészsé-
gemért. Az persze senkit sem érdekel, hogy 
van-e pénzünk a napi betevő falatra, vi-
szont milliárdokat költenek annak érdeké-
ben, hogy meggyőzzék az embert: ne dohá-
nyozzon (és haljon meg egészségesebben.)

Folytatódik a harc eme káros szen-
vedély ellen, újabban a kocsmákból is el 
akarják kergetni a cigiseket, sőt akadt va-
laki lenn a bukaresti dumaházban, aki a 
személygépkocsik utasai számára, de még 
a saját otthonunkban való dohányzást is 
betiltaná. Szerintem sokkal egyszerűbb 
lenne bűnténnyé nyilvánítani a dohány-
zást. A gyárakat bezárni, a cigit kivonni 
a forgalomból, időnként szúrópróbasze-
rűen ellenőrizni a lakosságot, hogy nem 
szegte-e meg a törvényt. Egészségügyi 
szempontból ez remek ötletnek tűnik, ez-
zel azonban épp a nemdohányzókat fog-
ják megszívatni.

Köztudott, hogy a cigaretta árának 70-
80 százalékát különféle adók teszik ki. A 
legnagyobb kár tehát azé, aki szívja, a leg-
nagyobb haszon meg azé, aki a dohányo-
sokat szívatja, vagyis állam bácsié. Viszont 
ha betiltanák a dohányzást, a román állam 
eurómilliárdoktól esne el, és kétlem, hogy sa-
ját zsebéből fogja előszedni a hiányzó összeget. 
Kitalál majd új adókat, emeli a meglévőket. 
Mindenkiről lenyúznak egy újabb réteg bőrt, 
a volt dohányosok viszont kevésbé érzik meg, 
mert a leszokással startból kispórolták az új 
adók ellenértékét. 

Tetszik, nem tetszik, úgy érzem, ezért jár 
a dohányosoknak legalább egy kalapemelés: 
nem elég, hogy nap mint nap kacérkodnak 
a kaszással, rendületlenül verik be a koporsó-
szegeket, emellett még egy csomó adót fizetnek 
azok helyett is, akik nem hódolnak eme káros 
szenvedélynek. Tiltsák hát be a dohányzást, 
és szívassák meg azt, aki most nem szívja!

Szívni fognak a nemdohányzók
     villanás n Szász Csaba
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