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Máréfalvának
nem csak jár, jut is
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Mesemondó versenyre készülnek az udvarhelyszéki diákok
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Ma avatják a vízvizsgáló laboratóriumot
valutaárfolyam

Beruházás

Épül az önkiszolgáló benzinkút,
és lesz új körforgalom is
A bukaresti Bioromoil Automatic Stations vállalkozás nekilátott a Bethlenfalvi út és a Kaufland
közötti, utóbbi tulajdonában levő területen egy teljes mértékben önkiszolgáló, bioüzemanyagot
forgalmazó töltőállomás építésének. Mint megtudtuk, először kutat építenek, aztán
jöhet a körforgalom is. > 3. oldal

1 euró		EUR 4,3688î
1 amerikai dollár USD 3,2694î
100 magyar forint	HUF 1,5026î
hirdetés

Hiánypótló
kezdeményezés

Udvarhelyi
képzőművészeti
telep

A

július 16. és 28. között a
szombatfalvi Spanyár-házban
tartandó Pulzus udvarhelyi képzőművészeti alkotótelepen tizenegy,
többségében udvarhelyszéki művész vesz majd részt. A munkálatokat július 27-től a Haáz
Rezső Múzeum képtárában tekintheti meg a nagyközönség, illetve a tervek szerint
katalógus is készül majd.
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Húsvéti vásár

A kisnyúl
és a Vasszékely

H

armadik alkalommal rendezi meg Székelyudvarhelyen
a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége pénteken és
szombaton a Húsvéti Vásárt. A polgármester tervei
között emlegette, hogy
havi rendszerességgel szerveznének ezentúl vásárt.
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Egy éven belül végeznek. A kivitelező ideális területre talált

fotó: balázs attila

hirdetések

Szaharai
kalandtúra

Jakab Árpád

Petúniák
Azon a tavaszi napon végre
hírt találtunk a postaládánkban:
elkezdődött a választási kampány.
Na jó, ez így konkrétan nem volt
leírva, a szomszéddal meghányva-vetve a dolgot mégis erre
a következtetésre jutottunk,
miközben a petúniáknak
készítettük elő némi vízben áztatott tehénganyéval a kertet.
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M

árcius 8–20. között zajlott
a Saharun Adventure offroadverseny és jótékonysági kalandtúra. A székelykeresztúri, illetve
székelyudvarhelyi gyökerekkel bíró
Bálint F. Gyula és Bálint Gáspár, a
mezőnyből egyedüliként,
kétkerék-meghajtású autóval vágtak neki a Szaharának. Teljesítették a túrát, szerencsésen hazaértek és még díjat is hoztak.
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Körkép

2. oldal | 

Megkezdték a felújítást

hirdetések

A Hargita megyei Mentőszolgálat
egy általános egészségügyi nővért alkalmaz,
meghatározott időszakra,
a korondi mentőpontra.
Szakmai önéletrajzokat a hirdetés megjelenésétől számított 15
napig fogadunk.
Részletekről érdeklődni lehet a hivatal székhelyén, személyesen
Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utca 4. szám alatt, illetve a 0266–
371562 vagy 0722–497663 telefonszámokon.

Gyergyóremete Önkormányzata nyílt árverésen,
500 m3 kitermelt fenyőfát ad el.
Az árverés 2012. március 30-án, de. 10 órától lesz megtartva a
Gyergyóremetei Községháza tanácstermében.
Az árverezett fa kifizetése elszállítás előtt történik.
Indulási ár 115 lej/m3, lépték 1 lej.
Érdeklődni a 0266–352101-es telefonszámon lehet.
Az EDBAL CONSULT Kft
– Kolozsvár, Zaharia Stanciu utca 10–12/9. sz. –
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Pisztrángos bővítése és modernizálása című tervét Vasláb sz. n. benyújtotta a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés
elnyerése céljából.
A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, az engedélyezési eljárás alatt. (telefon:
0266–371313, fax: 0266–310041).

Az EGRES IMPEX Kft.

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Andezit kitermelése és feldolgozása Csíkcsicsó kültelkében című tervét benyújtotta a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30
között.
Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041).

A csíkkarcfalvi a Larix Közbirtokosság Ügyvezető Tanácsa
összehívja tagságát 2012. április 14-én 10 órakor tartandó közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.
Napirendi pontok:
✓ a 2011-es évi beszámoló;
✓ az ellenőrzőbizottság beszámolója;
✓ az ügyvezetőtanács és az ellenőrzőbizottság megválasztása;
✓ a 2012-es évi költségvetés megvitatása;
✓ különfélék.
Vezetőtanácstagnak, illetve ellenőrzőbizottsági tagnak jelentkezni lehet a közbirtokosság székhelyén április12-én 13 óráig.
Nem döntőképes jelenlét esetén a gyűlés 7 nap múlva, április 21-én
megismétlődik. Minden közbirtokossági tagot tisztelettel várunk!

Igényeljen

ingyenes
próbaolvasást!
Tel.: 0733–553014

Udvarhelyszék

új
napilapja
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Máréfalvának nem csak jár, jut is
Közel kétmillió eurós beruházás
munkálatai kezdődtek meg tegnap Máréfalván. A 125-ös vidékfejlesztési pályázati kiírásra
sikerrel pályázó község az idei
évben a Máréfalvi-patak menti
erdei út 12 km-es szakaszának
teljes rehabilitációját végezheti
el vissza nem térítendő uniós
pénzekből.
Szász Csaba

A

szasz.csaba@hargitanepe.ro

sikeres pályázat mögött
többéves munka van, a
máréfalvi önkormányzat
még 2007-ben visszaszerzett az állami erdészettől 12 kilométer erdei
utat, elvégezték a topográfiai méréseket, rendezték a tulajdonjogot,
elkészítették a magvalósíthatósági
tanulmányt és megírták a pályázati
dokumentumokat. Akkor még kiírásról nem volt szó, de számítottak rá, így megpróbáltak a dolgok
elébe menni, és a lehető legjobb,
mondhatni tökéletes pályázatot
leadni. Ez persze nem jelentett
automatikusan pozitív elbírálást, a
125/b jelzésű kiírás meghirdetését
követően országos szinten összesen 151 pályázatot adtak le. Ezekből csak 39-et bíráltak el pozitívan, köztük három udvarhelyszéki
dokumentációt, a máréfalvit, az
oroszhegyit és a homoródalmásit.
Természetesen kellett ehhez a
megfelelő politikai hátszél is.

haáz-sarok
A Haáz Rezső Múzeumban
nemrégiben lebontott néprajzi
kiállítás – Udvarhelyszék falusi közösségeiből származó
tárgyak révén – méltó hírnöke
volt a székely mesterek szépérzékének. Székelyföld virágaival ismerkedhetett a látogató,
amint áthaladt Udvarhelyszék
egyik legöregebb kapuja alatt.
A mívesen faragott, ízlésesen
festett és gondosan hímzett
virágindák
megtekintésére több mint egy évtized állt
rendelkezésre, s talán pont a
nyitányt képező, öreg, farcádi
kapu története fölött siklott el
a legtöbb látogató.
Az 1816-os évszámmal datált kapu gyakorlott faragó
munkája, feltehetően valamely,
a környéken tevékenykedő „hivatásos” kapufaragó készítette.
2000-ben, a kiállításra való betelepítés időpontjában a közeli
Farcádon nagy múlttal rendelkező Vajda család portája előtt
állt. Egykoron a mintegy öt hektárnyi birtok bejáratául szolgált,
s méreteiben is jelezte a család
tehetős voltát. A közkinccsé vált
kapu értékét továbbá az a tény is
növeli, hogy Udvarhelyszéken
jelenleg álló kapuk közül a harmadik legrégebbi ilyen népi

Az út tizenhét falu határába vezet. Közel kétmillió eurót költenek rá

– A legtöbb pályázat jó szokott
lenni, hiszen ezeket szakemberek
készítik elő, de mint mindenhol
a világban, nálunk is a politikum
dönt. Mert nem mindenkinek jut,
akinek jár – fejtette ki a tegnapi
munkakezdéskor jelenlevő Borboly Csaba megyeitanács-elnök.
Dávid Lajos polgármestertől
megtudtuk, hogy egy 12,5 kilométeres út teljes rehabilitációját
kezdték el, ebből egy 4,5 km-es
szakaszt leaszfaltoznak. Összesen
62 átereszt építenek, öt hidat felújítanak, ebből kettőt teljesen újjáépítenek, és kialakítják az útszakasz
teljes infrastruktúráját (vízelvezető
árkok, védőkorlát, partvédelem,
patakmeder-szabályozás).
– A Máréfalvi-patak völgye
egybeesik a község turisztikai zónájával, egyre több hétvégi ház

fotó: szász csaba

van itt és lakóházak is épülnek
– árulta el a településvezető, aki
hangsúlyozta az út fontosságát is:
2000 hektár erdőt szolgál ki, nem
kevesebb mint tizenhét falunak
van itt a határa. A beruházás összértéke 1,86 euró, a munkálatokat
idén október 18-ig kell befejezni.
A máréfalviak jó ha tudják,
hogy a polgármesteri hivatalban
minden hétfő reggel munkamegbeszélést tartanak, a tervező, építésfelügyelő, kivitelező és beruházó jelenlétében.
– Bárki bejöhet és érdeklődhet, ha kérdése van egy adott útszakasszal kapcsolatosan. A tervezéskor próbáltunk odafigyelni, de
így is akadhatnak olyan helyek,
helyzetek, ahol kérésre lehet módosítani, korrigálni – tájékoztatott Dávid Lajos.

Történelmet mesélő öreg székely kapu
építményként regisztrálják. Korából adódóan is a régi típusú,
sajátos udvarhelyszéki oszlopos
kapuk egyik igen becses darabja.
A zábékon egyaránt alkalmazott, domborúan faragott oszlopdíszek kizárólag a régi típusú
udvarhelyszéki székely kapuk
egyedi vonásaként említhetők.
A székely kapuk legdíszesebb része minden esetben a
kaputükör, amely a kiskapu bejárati, íves része fölött, a szemöldökfáig terjed. A farcádi kapu
tükre nemcsak a mesteri megmunkálás miatt vonja magára
a figyelmet, azért is különleges,
mert a központi mezőt, kerek
pajzsba foglalva, Erdély címere
ékesíti. A címeres díszítés nem
volt idegen a XIX. századi kapufaragók körében. Haáz Ferenc
leírásaiból értesülünk, hogy az
udvarhelyszéki kapukon főként
a magyar címer és korona tűnt
fel, de Erdély címerének megjelenítését sem nélkülözték. A
szóban forgó kapu címerének
érdekessége, hogy Erdély címerét a kétfejű sas ábrázolásával kivitelezte a mester. Látható, hogy
a korabeli társadalmi konjunktúra tükrében egyedi stiláris kivitelezést választott a faragó. Az
(osztrák) kétfejű sas megfaragása önmagában nem példáz egye-

di esetet, hiszen már Malonyai
Dezső is talált hasonló ábrázolást a (háromszéki) mártonfalvi
kapun. Továbbá egy 1866-os készítésű (udvarhelyszéki) oroszhegyi kapu tükrében is feltűnt a
kétfejű sas, de Erdély címerének
hasonló kompozíciójáról nincsenek szakirodalmi előzmények.
A farcádi kapu tükrének alaposabb vizsgálata ahhoz a felismeréshez vezet, hogy a címerben
megfaragott madár eredetileg valóban kétfejű sast ábrázolt, azonban ennek egyik fejét időközben
lemetszették. Feltételezéseknek
adtak hangot azon magyarázatok, amelyek ezen cselekedetben
a tulajdonos egyéni bosszújának
kifejezését látták. Vagyis az osztrák abszolutizmus elleni tiltakozás jeléül vagy 1849-et követően,
esetleg 1867-ben, a kiegyezés
évében került sor a sas egyik fejének eltüntetésére. A kaputükör
részleges csonkítása viszonylag
kismértékű, ezért valószínű az
egyéni indítatásból véghezvitt
változtatás.
A néprajzi kiállítás bezárt, s
vele együtt az öreg székely kapu is,
mígnem majd új múzeumi helyszínen teljes pompájában nyitva
áll a betérő látogatók előtt.


Miklós Zoltán néprajzkutató

2012. március 28., szerda
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Mindössze kettőötven volt a petúnia, s mi nem is tudtunk róla. A kisvároshoz ragasztott falu peremén ritkán
kapunk szórólapot, elvétve jár a postás, igaz, utóbbiért
különösebben nem bánkódunk, úgyis mindig csak számlát hoz. Azon a zsenge tavaszi napon azonban végre
hírt, fontos hírt találtunk a postaládánkban: elkezdődött a választási kampány. Na jó, ez így konkrétan nem
volt leírva sem a színes, sem pedig a fekete-fehér időszakos kiadványban, mi a szomszéddal meghányva-vetve a
dolgot mégis erre a következtetésre jutottunk, miközben
épp a petúniáknak készítettük elő némi vízben áztatott
tehénganyéval a kertet.
Szóval azt írja a postaládánkba bedobott újságban, a
színesebbikben, hogy volt egyszer Udvarhelyen egy nagy
ember, akinek idejében minden jobb volt, még a kézilabdacsapat is, amelyre nagyon sokat áldozott, s egy kicsikét
egy másik ember is segített, akit ennek ellenére csalással,
lopással vádolnak, igaz, ezt már a másik újság, a feketefehér írja. A színesben sokan dicsérik a nagy embert, aki
nélkül ma nem tartana ott a város, ahol tart, a fehér-feketében pedig szidnak egy másik nagy embert, amiért ott tart
a város, ahol tart...
Nézegettük, lapozgattuk az újságokat, s minél mélyebbre merültünk a két kiadványban fellelhető pozitív
(színes) és negatív ( fekete-fehér) kampány bájos harmóniájában, annál biztosabbak voltunk a dolgunkban: a
szajkókkal együtt megérkezett a választási kampány is a

Nézőpont n Jakab Árpád

Petúniák
Küküllő partjára. A szomszédom ki is számolta hirtelenjében, hogy erősen telik az idő, utoljára négy éve kapott hasonszőrű kiadványt a postaládájában, sőt utoljára négy éve
látta templomban a nagy embert, aki nagyon sokáig volt
nagy ember, s akit egykor annyira idealizáltak, hogy volt,
aki megesküdött rá, könnyezni kezdett kezében a címlapfotója, mások meg azt rebesgették róla, kétszer volt Budán
kutyavásáron. Aztán nagyból hirtelen kis ember lett (ezt
már nem írják a lapok, sem a színes, sem a fehér-fekete),
mert a „tanítványok” rájöttek, nem is volt kutyavásáron,
más ügyben járt Budán, s különben sem vásárolta vissza
azt a bazi nagy épületet a domb tetején.
Szomszédom nem értette, miért veszik fel időszakosan
néhányan azt a szokást, hogy szabadidejükben teremfoci és kézilabdameccsekre járnak, s az pedig végképp nem
fért a fejébe, miként jár együtt a sport és a Jóisten szeretete, ugyanis ezek az emberek egyszerre lesznek szurkolók és
vasárnaponként templomba járó istenhívők. „A meccseken
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tökmagoznak, s amit kiköpnek, az a fejünkre hullik. A
mag az övék” – kesergett.
Ott álltunk a kertben, s miközben a műveletben elmélyülve tehénszaros gumicsizmánkat pucolgattuk, hirtelen
felsejlett előttünk a múlt, s a közeljövő rémképe. Aggódva kérdeztük egymástól: csak nem fog felszedelőzködni,
s visszamenni a múltba Udvarhely népe? Mert hiába az
elmúlt négy év egyébként pocsékul kommunikált megvalósításai, ha időről-időre be-beüt egy-egy „szilveszteri” tréfa,
ha bevetik a médiahadtesteket, ha elkezdődik a KISZ-titkározás (egyébként a KISZ-titkárokból nagyszerű vezetők
lesznek, jó példa erre tizenötmillió kisember legnagyobb
embere), s a pünkösdi urna is biztosan hoz néhány pecsétet a választókerületek urnáiba. De különben is: az üres
beszéd és a feneketlen butaság kombinációja csodákat tud
tenni.
Bementem tévézni, s egy eugeniát majszolgatva arra
gondoltam: a sors nagy rendező, de ezt a forgatókönyvet,
amiben nekünk csak egynapos statisztaszerep jut, most
mások, tőlünk nyugatabbra írják. Faanyag van, még ha
kissé szúette is, de újra elő lehet venni a fészerből. Csak egy
a bökkenő: szálfagyalulás közben senki nem törődik a forgácsokkal.
Valahonnan csak szerzek petúniát, még ha nem is akciósat, aztán jövőre legfeljebb dugvánnyal szaporítom. A
kerti petúniák csodálatos szépségű, hálás, tartósan virágzó
növények, nagy, tölcsér alakú virágaik bódító illatúak.

Körkép
társadalom
Beruházás

Épül az önkiszolgáló benzinkút, és lesz új körforgalom is
A bukaresti Bioromoil Automatic Stations vállalkozás nekilátott
a Bethlenfalvi út és a Kaufland
közötti, utóbbi tulajdonában levő
területen egy teljes mértékben
önkiszolgáló, bioüzemanyagot
forgalmazó töltőállomás építésének. A várossal kötött egyezségük szerint a szomszédos kereszteződésben körforgalmat is
kialakítanak. Mint megtudtuk,
először kutat építenek, aztán jöhet a körforgalom is.

zásra amúgy nem lesz szükség,
vélhetően könnyítést jelent az is,
hogy a tér teljes felületét korábban lebetonozták. Tény, hogy a
betonrengeteg helyét hamarosan
egy modern töltőállomás veszi
majd át.
Noha Székelyudvarhely nem
szűkölködik
benzinkutakban,
úgy tűnik, akárcsak a bankok
esetében, egy újabbnak mindig
van hely a piacon. A lakók és a
város pedig mindenképpen csak
jól jöhet ki ebből a történetből:
a vállalkozás saját költségén épít
egy körforgalmat, s emellett meglehet, olcsó környezetbarátabb
üzemanyagot is kínál majd.

Máthé László Ferenc

K

mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

ét hónappal ezelőtt a
Hargita Népe Udvarhely
érdeklődésére Laurenţiu
Argeşan, a fővárosi Bioromoil
Automatic Stations vezérigazgatója közölte, ha a hőmérséklet
átlagban öt fok fölé emelkedik,
elkezdik Székelyudvarhelyen a
bioüzemanyagot forgalmazó, önkiszolgáló töltőállomás építését
a Kaufland szomszédságában.
Azért ott, mert üzletpolitikája,
vonatkozó stratégiája szerint a
bioüzemanyagokat előállító és
forgalmazó vállalkozás országszerte bevásárlóközpontok mellett létesít automata töltőpontokat. Ilyen szempontból a Kaufland
partnerük – az áruház udvarhelyi munkapontjának pedig volt
is üres telke: a Bethlenfalvi út,
pontosabban a buszmegálló és a
vasúti sínek közötti, betonozott
terület ideális, a célnak megfelelő
helynek bizonyult.
Több mint egy éve jelezte
Bioromoil a székelyudvarhelyi

Addig nem vágnak szalagot, míg kész nem lesz a körforgalom

polgármesteri hivatalnak építkezési, kútüzemeltetési szándékát. A
városvezetés egy feltétellel bólintott rá a beruházásra: ha kút kell,
a szomszédos kereszteződésben
építsenek körforgalmat, ellenkező
esetben ugyanis az amúgy is zsúfolt csomópontban ellehetetlenül
a gépjárműforgalom.
– Tavaly szeptember másodikán adtuk ki az építkezési engedélyt. Csak úgy engedélyeztük a
kút megépítését, ha körforgalmat
is építenek, hisz a töltőállomás

forgalom szempontjából még
jobban megterheli azt a térséget,
ahol már korábban sem volt zökkenőmentes a közlekedés – közölte lapunkkal Farkas Domokos, a
polgármesteri hivatal urbanisztikai osztályának vezetője.
A szakember elmondta azt is,
hogy a vállalat először a töltőállomást építi meg, majd azt követően a körforgalmat.
– Avató addig nem lesz, a míg
mindkettő el nem készül – tette
hozzá Farkas Domokos, aki arról

fotó: balázs attila

is említést tett, nem lesz könnyű
feladat a Bethlenfalvi út ezen szakaszán körforgalmat építeni, hisz
ehhez fél- vagy egészsávos útlezárásokra és időszakos forgalomelterelésekre lesz majd szükség.
Tegnap a cég által megbízott
munkacsoport neki is látott az
építőtelep kialakításának: fehér
krétával jelölték ki a benzinkút
majdani helyét, majd körbekerítették, aztán az üzemanyagtartály helyéül szolgáló részen
feltörték a betont. Sok alapo-

A Bioromoil és az AutoMat
Mint korábban már hírül
adtuk, a bukaresti székhelyű
Bioromoil Automatic Stations
önműködő, vagyis automata, önkiszolgáló benzinkutak építéséreüzemeltetésére szakosodott vállalkozás országszerte közel húsz
töltőállomást működtet. Egy
benzinkút felépítése, üzembe helyezése nagyjából 200 ezer euróba kerül. Kútjaikat AutoMatnak
hívják. Ezek önkiszolgáló rendszerben, azaz személyzet nélkül
működnek. Kétféle benzint és
egy gázolajat lehet majd vásárolni, fizetni pedig készpénzzel vagy
bankkártyával lehet. A vállalkozás
úgy reklámozza magát: kútjainál
nemcsak olcsóbb az üzemanyag,
hanem a tankolási idő is csökken.
Számos AutoMatnál bankautomata és snack-, illetve üdítőautomata is működik.
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közélet
Húsvéti vásárt tartanak pénteken és szombaton Udvarhelyen

A kisnyúl és a Vasszékely
Harmadik alkalommal szervezi meg Székelyudvarhelyen a
Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége pénteken
és szombaton a Húsvéti Vásárt.
A kétnapos rendezvénynek a
belváros szolgál otthonául, a
vásáron több mint negyven kiállító és helyi termelő mutatkozik majd be. A polgármester
tervei közt emlegette, hogy
havi rendszerességgel szerveznének ezentúl vásárt.
Berkeczi Zsolt

A

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

z elmúlt évek sikerein
felbuzdulva harmadszorra szervezi meg a Húsvéti Vásárt a Székelyudvarhelyi
Mikrovállalkozók
Szövetsége
(SZMVSZ), a rendezvényt idén
ezen a hétvégén tartják. A kétnapos vásárnak a Márton Áron
tér, közismertebb nevén a Patkó szolgál majd otthonul, ahol

A Húsvéti Vásáron a kézművesek is megmutatják magukat

több mint negyven kiállító és
helyi termelő kínálja portékáját

a látogatóknak. A szervezők elmondása szerint a vásár fontos

P. Buzogány Árpád

A

z „Édesanyátok nyelvét
nem szabad elfelejteni” mottójú vetélkedőre Rugonfalva, Kissolymos,
Kobátfalva, Siménfalva, Alsóboldogfalva, Etéd, Székelyszenterzsébet, Nagygalambfalva, Újszékely,
Csekefalva,
Gagy,
Firtosmartonos, Kőrispatak és
Székelykeresztúr települések diákjai jelezték részvételi szándékukat,
utóbbiból három iskola külön, illetve természetesen a nagy mese-

mondó szentábrahámi „unokái”
is ott ügyeskednek majd. Így a
körzeti vetélkedőn összesen tizenhét oktatási intézmény legjobbjai
méretkeznek meg. A rendezvény
résztvevői március 30-án, pénteken reggel kilenc órakor az iskolában gyülekeznek, ahonnan együtt
vonulnak át a kultúrotthonba,
a verseny színhelyére – mondta
Antal Margit szervező, irodalom
szakos tanár. Az érdeklődők, akár
előző az években, belépő fizetése
nélkül hallgathatják aznap a meséket.
Második éve (igaz, sok-sok
esztendő után), hogy a mesemondó versenyen a középiskolás diákok, vagyis a IX–XII. osztályosok
is színpadra állnak. Az elemisek,
illetve az V–VIII. osztályosok
korcsoportjából eddig is országos
versenyen való részvételi jogot
nyert a legjobb előadó.

Nemcsak a gyerekek, hanem a tanítónők is szerepelnek

Több éve, hogy a szentkirályi
Szent István Általános Iskola
az elemiseknek mesemondó
versenyt szervez, amelyen a
szomszéd települések diákjai is
részt vesznek. Idén is így lesz,
mégpedig április 3-án, kedden
kilenc órától – tudtuk meg Fülöp Éva Laurától, a Szent István
iskola tanítónőjétől, szervezőtől. Ez a nap a meséé, és nem
véletlenül, hiszen a korosztályhoz tartozó kisgyerekek szívesen hallgatnak mesét bármikor.
Illő, hogy mondjanak is, alkalomadtán.
Tizenhét iskola diákja méri össze mesemondó tudását

fotó: archív

sokból a zsűri válogatja majd ki
a legszebbeket díjazásra. A húsvétra hangoló rendezvényt idén a
polgármesteri hivatal teljes mellszélességgel támogatja, ugyanis,
mint a szervezők elmondták, a
hivatal ingyen bocsátja rendelkezésükre a teret, illetve a költségek
egy részét is ők állják.
Bunta Levente polgármester
a sajtótájékoztatón elmondta:
amennyiben sikeres lesz a hétvégi
rendezvény és igény lesz rá, akkor
a polgármesteri hivatal havi rendszerességgel megszervezi azt a hajdan ugyancsak a vásárok színteréül szolgáló Patkóban.
A Húsvéti Vásár hivatalos
megnyitóját pénteken déli tizenkét órakor tartják, ezt követően az
Udvarhelyszéki Fúvószenekar ünnepi koncertje hallható. A vásár
pénteken déli tizenkét óra és este
hét óra, szombaton pedig reggel
tíz és délután hat óra között várja
látogatóit.

Öt éve mondanak mesét
Székelyszentkirályon

Körzeti verseny Szentábrahámon
mesemondóknak
Szentábrahámon a Benedek Elek
nevét viselő iskola és az azonos
nevű iskolaalapítvány idén is
megszervezi hagyományos mesemondó versenyét, amelyen
népmesékkel, illetve Elek apó
által gyűjtött, feldolgozott mesékkel állhatnak színpadra a
versenyzők március 30-án.

fotó: Balázs attila

részét képezik majd a gyerekfoglalkozások, a kézművesek bemutatói, a fúvószenekar koncertje
is. Birtalan József, az SZMVSZ
elnöke a rendezvényt ismertető
tájékoztatóján elmondta, hogy a
vásár lehetőség minden termelő
számára az ismertté válásra.
– Fontos, hogy az eladó találkozzon a vásárlóval – véli Birtalan,
aki szerint abban kíván szerepet
játszani a vásár, hogy a helyi fogyasztók megismerkedjenek a
termelőkkel, a termelők pedig a
fogyasztói szokásokkal.
A hétvégén a Haáz Rezső
Múzeum és a Cimbora Gyerekek
Klubja tojásfestést tart a gyerekeknek, ugyanakkor idén is szavazás révén választják ki a legszebb
húsvéti standot. Erre minden látogató szavazhat.
Természetesen a kisállat-kiállítás sem marad ki a felhozatalból.
A gyerekeknek tojásfestőversenyt
hirdetnek, az elkészült alkotá-

P. B. Á.

E

z már az ötödik esztendő,
hogy Fülöp Éva Laura ötlete valósággá vált. Az iskola épületében zajló versenyen
idén szentkirályi és fancsali elemisek mondanak népmesét társaiknak. A tanítónő elmondta:
ez alkalommal tanítványai idegen
népek meséiből válogattak. Így
emlékeznek a székelymuzsnai Bán
Péter műfordítóra (1946–2006),
aki saját írásokat is közölt, például
a Napsugárban olvashatták verseit régi olvasói, ám fordításai által
vált ismertté. Szláv (bolgár, cseh,
orosz, szlovák, ukrán) mellett
számos nyelvből fordított: cseremisz, csuvas, észt, grúz, karél, lett,

fotó: archív

litván, mordvin, vogul, zürjén stb.
Mivel környezete sem anyagilag
nem honorálta, sem társadalmi
elismerésben nem részesítette,
így az utókor erkölcsi kötelessége
maradt, hogy jóvátegye, amit életében tőle megtagadtak: nagyságát kiemelje, fordításait kiadja, és
emlékét ápolja. A szentkirályiak
ez utóbbira vállalkoztak.
A mesemondást követően erre
az alkalomra előkészített műsort
tekintenek meg a gyermekek,
ebben részt vesznek a tanítónők
is – árulta el a szervező. Bábozás,
illetve daltanulás furulya- és gitárkísérettel szerepel a meglepetések
között.
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> Polgárvédelmi nap. A mai napon
polgárvédelmi gyakorlatot szervez a Hargita megyei Sürgősségi Esetek Felügyelősége. Székelyudvarhelyen a reggeli órákban a
Merkúr üzletház parkolójában kezdődik az
esemény, ahol egy tűzeset eloltását szimulálják, ekkor a vésszirénák is megszólalnak.
Ezekután a Tábor lakótelepi víztisztító állomásnál vegyi anyag okozta balesetet szimulálnak, és a Tábor lakótelepen kapcsolják be
a szirénákat.
> Lőgyakorlat a Kerekerdőn. A mai
napon a kerekerdői katonai alakulat lőgyakorlatot tart délután fél három és este

kilenc óra között. A jelzett időszakban a kerekerdői katonai alakulat és a polgármesteri
hivatal kéri a lakosok fokozott figyelmét a
laktanya közelében.
Több tűzeset volt hétfőn. Jelentős anyagi kárral járó tűzesethez riasztották a székelyudvarhelyi tűzoltókat hétfőn délután a Zeteváraljával szomszédos
Deságban. Nem sokkal öt óra után riasztották az udvarhelyi alakulatot, hogy lángra kapott az egyik fafeldolgozó műhely. A
helyszínre érkező udvarhelyi tűzoltóknak, a
zetelaki önkéntesekkel együttműködve hét
órára sikerült eloltani a tüzet. A lángokban
>

elégett a fafeldolgozó fából készült tetőszerkezete, valamint 8 köbméter fenyőfa
fűrészáru, ugyanakkor megrongálódott egy
körfűrész és a hozzá tartozó alkatrészek. A
tűzoltók munkájának köszönhetően közel
500 ezer ezer lej értékben mentettek meg
javakat. A kár 18 ezer lej rúg. A tűz okát
egyelőre nem tudják, a körülményeket még
vizsgálják. Ugyanakkor a tűzoltóknak a
felelőtlen tarlóégetések miatt is meggyűlt
a teendőjük, hiszen két szombatfalvi esethez is riasztották őket hétfőn. Először a
Park utcából érkezett riasztás déli tizenkét
órakor, ahol hét árnyi terület kapott lángra.
Délután öt órakor pedig újra egy felelőtlen

tarlóégető miatt mintegy hat árnyi terület
kapott lángra a Templom utcában, alig háromszáz méterre az egyik panziótól.
> Feloldották a karantént. Nem
erősítették meg az ivói szarvasmarhán
a veszettség tényét, a bukaresti laboratóriumban negatív lett az állat agyából
és véréből vett minták eredménye – tájékoztatott dr. Püsök László. A megyei
állat-egészségügyi hatóság szóvivője elmondta, a februárban elrendelt karantént annak ellenére feloldották, hogy
véleményük szerint veszettség fertőzött
meg egy gazdaságban tartott tehenet.

Körkép
társadalom
Hiánypótló kezdeményezés

Pulzus – az udvarhelyi képzőművészeti telep

Felavatják
a vízvizsgáló
laboratóriumot

Országos
premier
Igen fontos eseményre kerül sor ma délelőtt a Hargita
Megyei Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Hatóság
székelyudvarhelyi laboratóriumában: felavatják az ország
legjobban felszerelt vízvizsgáló
laboratóriumát.
HNU - információ

M

Vécsi Nagy Zoltán, Kovács Árpád, Berze Imre, Miklós Zoltán: legyen Pulzus

Berze Imre szobrász fejéből
pattant ki az ötlet: hiánypótlóként útjára kellene indítani
Székelyudvarhelyen egy képzőművészeti alkotótelepet, amely
a helyi fiatal, takaréklángon égő
tehetségeknek kibontakozási,
fejlődési lehetőséget biztosíthatna. Az elképzelést felkarolta a
Haáz Rezső Múzeum és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, így – mint tegnapi
sajtótájékoztatójukon bejelentették – Pulzus név alatt július 16.
és 28. között a Spanyár-házban
tizenegy alkotó részvételével sor
is kerül az első megmozdulásra.
Máthé László Ferenc

B

mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

erze Imre az egyetem elvégzését követően szobrászként
számos képzőművészeti telepen és alkotótáborban vett részt
itthon és külföldön egyaránt, és
mindenhol azt tapasztalta – a magányos műtermi munkafolyamattal
ellentétben –, hogy az összegyűlt
művészek az alkotótáborban hatnak egymásra, befolyásolják egymás létét, munkáját.
– Gondoltam, Udvarhelyen is
életre kellene hívni egy alkotótá-

bort, egy telepet, hisz rengeteg fiatal, tehetséges képzőművész él itt,
ám sokan alkotói vágyukat el kell,
hogy fojtsák. A telep révén viszont
közeget adnánk, és még ha egyszerre kis létszámot is tudnánk meghívni, az évek során mindenki sorra
kerülhetne – közölte Berze Imre.
A kezdeményező azzal folytatta,
a telepre idős alkotókat is elvárnak,
hogy a képzőművészeti kultúra átöröklődjön, és a generációk között
személyes kapcsolat alakuljon ki
– erre, mint hangsúlyozta, egy képzőművészeti telep a legalkalmasabb
helyszín.
– Ha létrejön a telep, örvendenénk annak is, ha a munkák bekerülnének a gyűjteményünkbe.
Szakmai szempontból ez lenne a
legnagyobb hozadéka a telepnek,
hisz szívesen gyarapítanánk a képzőművészeti gyűjteményünket kortárs alkotásokkal – jelentette a téma
kapcsán Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója.
Kovács Árpád művészettörténész, a hagyományőrzési forrásközpont munkatársa elmondta,
korábban is voltak próbálkozások
egy ilyen telep létesítésére.
– Most erős teremtő szándék
fogalmazódott meg, amelyet a
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múzeummal közösen felkaroltunk.
Több helyen is pályáztunk. Reméljük, lesz kellő támogatás a tervekhez – mondta Kovács Árpád, aki
azt is tudatta, hogy egy olyan hiánypótló rendezvényről van szó, amely
visszatükrözné Székelyudvarhely
kisvárosi adottságait, és ugyanakkor – külföldi meghívottak révén
– lehetőséget adna a nemzetközi
kitekintésre is.
Vécsi Nagy Zoltán, a Haáz
Rezső Múzeum művészettörténésze a témában összehívott sajtótájékoztatón elmondta, hogy
Székelyudvarhely sokkal intenzívebb képzőművészeti életet érdemelne.
– Próbálkozások voltak, lásd a
Termés, ám ez egy új ötlet. Jónak találom, hisz régi, ki-kiújuló kórt gyógyítana be: a művészek között nincs
jó kapcsolat. Ugyanakkor meg kell
említenünk, hogy sok művész él
a városban, több mint amennyire
az udvarhelyi lakosok gondolnának, sokuk viszont takaréklángon
használja képességeit. Reméljük, a
telep javítja az egymás közti kapcsolatokat, és a kifele történő nyitásra is lehetőséget ad – vélekedett
Vécsi Nagy Zoltán, majd a tájékoztatón azt emelték ki, a térségben

Homoródszentmártonban, Csíkszeredában, Gyergyószárhegyen is
van hasonló alkotóműhely – remélik, az udvarhelyi kiegészíti, és nem
„kioltja” majd ezeket.

Tizenegy alkotó

A július 16–28. között a szombatfalvi Spanyár-házban tartandó
Pulzus udvarhelyi képzőművészeti
alkotótelepen tizenegy, többségében udvarhelyszéki alkotó vesz
majd részt: Éltes Barna sepsiszentgyörgyi szobrász, Lakatos László
udvarhelyi szobrász, Major Barna
farkaslaki festőművész, Kuti Botond szovátai festőművész, Sántha
Csaba szovátai szobrász, Berze Imre
udvarhelyi szobrász, Jakab Ágnes udvarhelyi képzőművész, Ütő
Gusztáv sepsiszentgyörgyi képzőművész és külföldi meghívottként
Preben Chabert dán szobrász lesz
jelen. A telepen előadások is elhangzanak: Vécsi Nagy Zoltán és
Kovács Árpád többek között az
udvarhelyszéki kortárs képzőművészeti törekvésekről is jelentést ad
az alkotónak. A telep munkálatait
július 27-től a múzeum képtárában
tekintheti meg a nagyközönség,
illetve a tervek szerint katalógus is
készül majd.

a délelőtt avatják
fel azt, az országos
szinten egyedülálló,
székelyudvarhelyi laboratóriumot, amelynek köszönhetően a
Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság élen fog járni az üzemek
által palackozott ásványvizek és
üdítőitalok vizsgálatában. Az új
gépeknek köszönhetően vegyi és
mikrobiológiai szempontból lehet majd vizsgálni azokat a közfogyasztásra szánt, palackozott
folyadékokat, amelyekről az udvarhelyi laboratórium munkatársai minden kétséget kizáróan meg
tudják állapítani, hogy fogyaszthatók-e, illetve tartalmazzák-e
azokat a komponenseket, amelyeket a gyártó hirdet a csomagoláson. Az eseményen jelen lesz és
beszédet mond Ladányi László
Zsolt, Hargita megye prefektusa,
Bunta Levente Székelyudvarhely
polgármestere, illetve Ladó Zsolt,
a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság vezetője is.
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társadalom
A székely srácok megjárták a kéthetes szaharai kalandtúrát

A Dacia nem hagyta cserben őket
Március 8–20. között zajlott a Saharun Adventure
offroadverseny és jótékonysági
kalandtúra. A székelykeresztúri,
illetve székelyudvarhelyi gyökerekkel bíró Bálint F. Gyula és Bálint Gáspár, a mezőnyből egyedüliként, kétkerék-meghajtású
autóval vágtak neki a Szaharának. Teljesítették a túrát, szerencsésen hazaértek és még
díjat is hoztak.
HNU-információ

A

túra már az elején rászolgált a „kaland” jelzőre, ugyanis a résztvevők fél napig Palermóban kényszerültek vesztegelni. A viharos
tengeren, Szicília partjánál
zátonyra futott egy teherhajó,
emiatt nem engedték kifutni
a kikötőből a saharunosokat
is szállító kompot. A váratlan
közjáték miatt nem vasárnap,
hanem hétfőn tudták átadni
azokat az adományokat, amelyeket a Vitéz Kürtős Team

humanitárius partnereivel közösen gyűjtött.
– Magyarországi és erdélyi
cégek, illetve tanintézmények
együttműködésével számítógépeket, tanszereket, edzőruhákat,
futball-labdákat, illetve pénzt
vittünk Tunéziába – mondta el
Bálint Gáspár.
Az Afrikai–Magyar Egyesület koordinálásával a begyűlt
adományok a Tunisz melletti ElHouda Wed Ellil Általános Iskolához kerültek, míg a 700 eurót
egy Sousse-i, fogyatékos gyerekekkel foglalkozó intézmény
kapta, gyógyszervásárlási célra.
– Meglepően jól viselkedett
az autó a dűnéken. Száraz homokra számítottam, de mint
kiderült, csak a felső 4–5 centi réteg száraz, alatta nedves és
emiatt egész jó alátámasztást
ad. Így már az is érthető, hogy
honnan kapnak elég vizet a homokban növő bokrok. Nyilván
a nagyobb emelkedőkre nem
tudnánk felmenni, de az egy-

A fiúk és a Logan is jól bírta a homokdűnéket

fotó: bálint F. Gyula

A Szaharában készülhetnek a legjobb profilfotók

két méteres szintkülönbségek,
megfelelő irány kiválasztásával és lendülettel, leküzdhetők
– mesélte élményeit Bálint F.
Gyula.
A Saharun Adventure 2012
díjátadó ünnepségét március 17én egy tengerparti szállodában
tartották, ahol minden résztvevő emlékplakettet kapott, a verseny kategóriadobogósai pedig
természetesen trófeákat is. A
győztes a HN Aquincum Team
lett, második helyen a lengyel
White Elefant Team, a harmadikon pedig a szintén lengyel
Solter RS Team végzett. A Vitéz
Kürtős Team különdíjat kapott:
a legtöbbet adományozó csapatot a legnagyobb kőrózsával
lepték meg a Saharun rendezői.
– Szeretném megköszönni a tá-

mogatóinknak, a Vitéz Kürtősnek, az Autokartnak, a Hotel
Küküllőnek, a Hargita Line-nak,
a Dacia Klub Magyarországnak
és az Autopress Simónak, hogy
segítettek teljesíteni a túrát. Köszönjük az Eolex Productionsnak a videokamerát, amellyel
négy óra anyagot forgattunk,
a Demaco Autócentrumnak és
a Renault Hungáriának a tartalék alkatrészeket, amelyekre,
szerencsére, nem volt szükségünk – fejezte ki köszönetét a
csapat vezetője azoknak, akikkel
együttműködve teljesítették a
kalandos utat, ami nem szűkölködött élményekben.
Bálint F. Gyula szerint természetesen mindezek mellett a
humanitárius partnereknek is
köszönettel tartoznak, hiszen a

fotó: bálint F. Gyula

Vitéz Kürtős, a MÜTF Oktatási Központ, az Udvarhelyi Fiatal
Fórum, a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium, a Hotel
Küküllő, a Hargita Line, a Fitness
Factory, a Bluechip.hu, a Dacia
Klub Magyarország és a Csipike
Könyvesbolt felajánlásai nélkül
nem sikerült volna ennyi adományt összegyűjteni, amiért külön köszönetet kapott a csapat.
– Fantasztikus tájakon jártunk: a Chebika-oázis, a Mideskanyon, a Chott el-Jerid sóstó, a
Kambout-környéki domborzati
formák és természetesen a dűnék
mind-mind nagy hatással voltak
rám. Én elsősorban fotósként
mentem erre a túrára, a nyár
folyamán kiállítást is tervezek a
Szaharában készült képekből –
összegezett Bálint F Gyula.

Autógáz a gazdaságos megoldás
Székelyudvarhely és Segesvár
körzetében, az Autogroup Simó
Kft. műhelyeiben foglalkoznak
autógáz (GPL) rendszerek szerelésével. Őket kerestük fel,
hogy tisztázzunk pár kérdést
autógáz témakörben. Ebben
volt segítségünkre Fülöp Ignác
szervizvezető.

A

cégnél több mint tíz éve
foglalkoznak autógázrendszerek szerelésével
és szervizelésével.
Ez az ágazat párhuzamosan
kell, hogy lépést tartson az autóipar rohamos fejlődésével, rá kell
hangolódnia a márkák fejlesztéseire. Ugyanakkor meg kell felelnie
az Európai Unió egyre szigorúbb

biztonsági és környezetvédelmi
előírásainak. A cég szakemberei
tegnap érkeztek haza az Autogaz
Románia szervezésében, Bulgáriában megrendezett szakmai felkészítőről. Érdemes megemlíteni, hogy
a háromnapos rendezvényt a festői
környezetben fekvő Veliko Tirnovo
városban tartották. A nagy múltú,
meghitt hangulatú település Bulgária középkori fővárosa. A rendezvény fő célkitűzése az autógáz-rendszerek fejlesztéseinek megismerése,
mind kereskedelmi, mind szakmai
szempontból.
Kiemelkedően fontos, hogy a
szerelő ismerje ezeket, és mindig
a legmegfelelőbb rendszerkonfigurációt tudja ajánlani a felhasználónak, figyelembe véve annak

igényeit és a jármű műszaki adatait.
Így mindig azt a rendszert kell beszerelni, amelyik árban és technikai
megoldásként is optimális az adott
helyzetben. A cél: elejét venni a fölösleges költségeknek – de nem a
motorteljesítmény vagy a műszaki
állapot kárára – egy, árban esetleg
kedvezőbb rendszer beszerelésével.
A közhiedelemmel ellentétben
a helyesen megválasztott, és minőségileg kifogástalanul beszerelt
rendszer nem károsítja a motort.
Sőt, ellenkezőleg: kíméli. Épp
azért, mert a gáz halmazállapotú
levegő az autógázzal tökéletesebb
keveréket képez, mint a benzinnel,
amely porlasztott folyadék. Az
autógáz kereskedelmi formájában
lényegesen tisztább változata a

konyhában használt propán-bután
gáznak, s ezt a hengerbe érkezése
előtt további szűrők tisztítják.
Aki kételkedik a rendszerek
biztonságával vagy környezetbarát
tulajdonságával kapcsolatosan, a
világhálón elegendő információ áll
rendelkezésére a felmerülő kételyek eloszlatására.
Tudni kell, a piacon maradt rendszerek maximálisan biztonságosak és
környezetkímélők. Ha nem így lenne, nem szerelnék be már gyárilag
olyan ismert autómárkákba, mint a
Volvo, Opel, vagy akár a Dacia.
A legfontosabb érv talán, amiért manapság egyre többen döntenek a gázüzem beszereltetése mellett, a gazdaságosság. A meredek
ívben növekvő benzinár sokunkat

arra késztet, hogy vagy kevesebbet használjuk autónkat, vagy keressünk alternatív megoldást. Az
autógáz, mivel a kőolajipar mellékterméke, habár kalóriaértéke a
benzinnel azonos, mindég jelentősen olcsóbb lesz, mint a benzin.
Aki autójával meghaladja az évi
10 000–12 000 km-t, megéri, ha
tájékozódik, mert a ráfordított
érték hamar megtérül.
Az itt beszerelt rendszerek
jótállási ideje duplája a más autóalkatrészek esetében általánosan alkalmazott szavatosságnak.
Vagyis nem egy, hanem használt
autó esetében két év. Új autó estében megegyezik az autó garanciaidejével. Ez lehet négy, de akár
hét év is.
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társadalom
Egyre szaporodnak a turkálók Csíkszeredában

Új alternatívát jelent a helyi kereskedők számára
Jelentős teret hódítanak a piacon
a külföldi árut importáló használtruha-kereskedések. Csíkszeredában az eddig működő üzletek mellett újabb turkálók nyílnak – Fülöp
Árpád Zoltán közgazdász szerint
ez amellett, hogy az életszínvonal
stagnálását jelenti, alternatívát
is nyújt a helyi kereskedőknek a
fennmaradásra.
Pál Bíborka

U

pal.biborka@hargitanepe.ro

grásszerűen növekszik a
használtruha-kereskedések száma Csíkszeredában, és a folyamat attól is látványos, hogy több esetben a turkálók tevékenységükhöz akár a város
legdrágább kereskedelmi felületeit
is igénybe veszik. A köztudattal
ellentétben nemcsak használt ruhák kerülnek a turkálók vállfáira
– Fülöp Árpád Zoltán közgazdász
szerint gyakran a világmárkák
képviselői is a használtruha-kereskedésekben értékesítik a szezon
végén megmaradt árukészleteiket.
Ennek köszönhető a vásárlói réteg
sokszínűsége is, mondja a gazdasági szakember. Az anyagi szempontból tehetősebb réteg részéről észlelt kezdeti távolmaradás után ma
már a legkülönbözőbb társadalmi
rétegekhez tartozók látogatják az
üzleteket.

Bár látszólag kedvező a válság teremtette helyzet, a turkálók forgalma is csökkent 

– Valójában mindig is szerették
a turkálókat a gazdagabb polgárok
is, csak nem nappal – magyarázta a
jelenséget lapunknak a csíkszeredai
Blauenstein
használtruha-kereskedés egyik társtulajdonosa. Azt
gondolni viszont, hogy Románia
gazdasági visszaesése nem volt negatív hatással a turkálóláncok éves pro-

fitjára, Demroszky Róbert szerint ez
helytelen meglátás. – A válság idején
a mi üzleteink bevételei is csökkentek. Valójában nem is a boltokban
eladott ruhamennyiség biztosítja
cégünk fennmaradását, hanem a
külföldre – Afrikába, Pakisztánba,
Bulgáriába, Magyarországra – exportált áru forgalma – nyilatkozta.

fotó: balázs árpád

Az üzletember szerint nemcsak Romániában, hanem szerte a világon
általános jelenség a használtruha-kereskedések elszaporodása. Ez az állapot meglátása szerint ugyanakkor
már nem sokáig lesz fenntartható.
Felmerül a kérdés, hogy a turkálok ilyen mértékű jelenléte a piacon
előnyt vagy hátrányt jelent-e? Fülöp

Árpád Zoltán közgazdász szerint
a turkálók nagyon jó alternatívát
nyújtanak arra, hogy minőségi, akár
új ruházati árucikkeket vásárolhassanak az emberek. – Ez szociális
szempontból mindenképpen jó, és
a vállalkozói szféra számára is új lehetőséget nyújt arra, hogy profilváltással túlvészelje a jelenlegi időszakot
– érvelt a közgazdász. Emellett szerinte természetesen az ilyen típusú
üzletek és üzletláncok sikere abban
is definiálható, hogy egyértelműen
romlott az emberek fizetőképessége.
Dr. Gergely Orsolya szociológus
a fogyasztói társadalom önfenntartását látja a használtruha-üzletek jelentős térhódításában.
– Most, amikor az életszínvonal
jelentősen csökkent, nyugati minták mentén próbálja a piacgazdaság
megfékezni a vásárlói kedv hanyatlását, úgy, hogy színes kínálattal, megfizethető áron szolgálja ki vásárlóit. A
turkálók ugyanakkor olyan ruhadarabokat kínálnak eladásra, amelyek
kielégítik az emberek egyediségre
való törekvését, és mellőzik a tucatárukat – magyarázta a szociológus.
Gergely Orsolya véleménye szerint
a használtruha-kereskedések lehetőséget nyújtanak az embereknek arra,
hogy ne csak szükségletből költekezzenek, hanem megteremtsék vagy
közelebb hozzák hétköznapjaikban
a média által diktált életstílust.

Közel kétezer gépkocsit vizsgáltak át tavaly a közutakon a Hargita megyei vámosok

Útját állják a feketekereskedelemnek
A rendszeres és összehangolt
ellenőrzéseknek köszönhetően
egyre inkább visszaszorulóban a
Hargita megyei illegális dohányés alkoholkereskedelem – vallja
a tavalyi tapasztalataik alapján
Ambrus István, a Hargita Megyei
Jövedékiadó- és Vámigazgatóság
ügyvezető igazgatója.
Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

É

rezhetően csökkent tavaly
a Hargita megyei illegális
dohány- és alkohol-feketekereskedelem a hatóságok gyakoribb
ellenőrzése nyomán – állította lapunknak Ambrus István, a Hargita
Megyei Jövedékiadó- és Vámigazgatóság vezetője. A szakember szerint
a jövedékiadó-csalás visszaszorítására tett erőfeszítéseiket a legálisan
működő ital- és dohánytermék-forgalmazók eladásainak növekedése
is alátámasztja. A zárjegy nélküli
cigaretta értékesítése terén viszont
a vámparancsnok nem titkolja: tapasztalatai szerint Hargita megye
egyelőre mind tranzitmegyeként,
mind végcélként szerepet kap a
csempészek számításaiban. „Tavaly
a rendőrséggel közösen számos alkalommal rajtaütésszerű ellenőrzé-

Ambrus István, a megyei vámigazgatóság ügyvezetője

seket tartottunk mind a közutakon,
mind a piacokon. 2011-ben összesen 1007 céget, számos pálinkafőző
magángazdaságot és pálinkafőzdét
ellenőriztünk, míg a közutakon
ugyancsak ellenőrzés végett közel
kétezer gépkocsit és teherautót állítottunk meg. A mozgó ellenőrző
csapatok által kiszabott büntetések

értéke egyébként meghaladta a 220
ezer lejt. Úgy tűnik, ezek – az üzlettulajdonosok visszajelzései alapján
– meg is hozták a kívánt eredményeket mind a dohányáru, mind az ital
feketekereskedelmének visszaszorítása terén” – jelentette ki lapunknak
a megyei vámigazgatóság vezetője.
Ami a vámtevékenységet ille-

fotó: domján levente

ti, Ambrus beszámolója szerint a
Hargita megyei vámosoknak tavaly
összesen 1255 import- és 2459 exportművelet kapcsán kellett eljárniuk. 2011 augusztusától ugyanakkor a székelyudvarhelyi vámhivatal
megszüntetésével a feladatokat egy
Udvarhelyen létesített vámponton
keresztül a csíkszeredai vámhivatal

vette át. Ambrus viszont azt is megjegyezte, hogy az általuk nyilvántartott export-import adatok minden
esetben a Hargita megyei cégek Unión kívüli országokkal kapcsolatos
vámtevékenységét jelentik. Az Unió
határain kívülről tavaly a legtöbb
termék Svájból, Törökországból és
Kínából érkezett, de szintén jelentős
árumennyiséget rendeltek a cégek
Ukrajnából, Indiából, Thaiföldről,
Koreából, Malajziából és az Egyesült
Államokból is. A megyénkbe érkező
legnépszerűbb importcikkek listáján egyébként a gumiabroncsok és
alkatrészek, hősugárzók, különböző
műanyag termékek, a textilgyárak által rendelt fonalak, a legkülönfélébb
csövek, réz- és acéllemezek, illetve
kábelek szerepelnek. Ezzel szemben
a Hargita megyei exportcikkek listáját a faanyag és fűrészáru, illetve a sör,
a bútor és az ásványvízkivitel vezeti.
Míg a fűrészáruk az Egyesült Arab
Emírségekbe és más arab államokba
irányultak, addig a Hargita megyei
borvizek legtávolabbi célállomásait
az Egyesület Államok és Kanada jelenti. A vámtevékenységből, illetve
az ehhez kapcsolódó illetékekből
és adókból tavaly a Hargita megyei
vámigazgatóság több mint 39,7 millió lej bevételt termelt, mely a központi költségvetést gazdagította.
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A Prefektusi kollégium ülése

a Régizene Fesztivál népszerűsítő kampánya

Koherens egészségügyi
stratégia kellene

Európai hírnév a cél

A Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénztár tavalyi éves
beszámolója szerepelt többek
között a Prefektusi Kollégium
tegnapi ülésének napirendjén.
Duda Tihamér, a pénztár elnökvezérigazgatója azt mondta, a
rendszer jelenlegi állapotában
nem finanszírozható, ezért a
kórházak tekintetében új, koherens stratégiára van szükség a
megyében.

Pál Bíborka

H

pal.biborka@hargitanepe.ro

Forró-Erős Gyöngyi

S

forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

zázkilencvenmillió lejt költött egészségügyi szolgáltatásokra tavaly a Hargita
Megyei Egészségbiztosító Pénztár,
a kiadások pedig jóval nagyobbak
voltak, mint a bevételek – a számítások szerint 30 százalékos deficittel zárta 2011-et az intézmény, nagyobbal, mint az országos szinten
jegyzett deficit – hangzott el tegnap a Prefektusi Kollégium ülésén.
Duda Tihamér, az egészségbiztosító elnök-vezérigazgatója a tavalyi
évet ismertető beszámolójában azt
mondta, a kiadások fele a megyében működő kórházak finanszírozását jelenti, a pénz 30 százaléka
ment ártámogatott gyógyszerekre,
9 százaléka a családorvosi ellátásra,
7,5 százaléka a mentőszolgálatra, a
maradék pedig a többi szolgáltató között oszlott meg. A legtöbb
pénzt tehát a kórházak viszik el,
amelyek jelenlegi, konkurencián
alapuló működése nem hatékony,
ezért Duda szerint úgy kellene
megtalálni a megye mindegyik

Nagyobb hangsúlyt fektet idén
Hargita Megye Tanácsa a csíkszeredai Régizene Fesztivál
népszerűsítésére. A megyei ön
kormányzat és a Hargita Megyei Kulturális Központ célja,
hogy a fesztivál bekerüljön Európa legrangosabb rendezvénysorozatai közé.

Vita a Prefektusi Kollégium ülésén. Sarkalatos pont volt a kórházak működése

kórházának szerepét, hogy azok
tevékenysége kiegészítse egymást
– ugyanakkor ő egy erre vonatkozó megyei stratégia kidolgozását is
javasolta.
A másik költséges fejezetet az
ártámogatott gyógyszerek jelentik az egészségügyi rendszerben,
jelen pillanatban ugyanis nincs
semmiféle korlátozás a receptírásokra vonatkozóan. A pénztár
adatai alapján tavaly a megyében
50 százalékkal nőtt az ártámogatott receptre felírt orvosságok értéke, ami az igazgató szerint egyrészt azzal magyarázható, hogy
a lakosság egészségtudatosabb,
hamarabb fordul betegségeivel
orvoshoz, másrészt pedig azzal,
hogy indokolatlanul írnak fel orvosságokat receptre az orvosok.
A megyei szociális kifizetési
és felügyeleti ügynökség vezetője,
Stoica Ionel is beszámolt az általa

vezetett intézmény tevékenységéről. Azt mondta, 11 százalékkal
csökkent a megyében a szociális
segélyben részesülők száma, ezt
a csökkenést pedig a megszorító
törvénykezéssel magyarázta. Adatai szerint a megye lakosságának
mintegy 3,5 százaléka kap szociális segélyt, legnagyobb arányban
Székelyandrásfalván, ahol a lakosság 21 százaléka részesül segélyben.
A napirendi pontok után
Ladányi László Zsolt prefektus
szólt arról, hogy egyre nagyobb
méreteket ölt Hargita megyében is a száraz növényzet felégetése, ami szerinte az eddigieknél
drasztikusabb intézkedéseket
követel meg a hatóságoktól.
Bejelentette azt is, hogy a hét
végén Székelyudvarhelyen megtartják az ország prefektusainak
és alprefektusainak találkozóját.

argita Megye Tanácsa pályázati úton támogatást
nyert a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériumtól a
Regionális Operatív Program 5.3-as
tengelyén a csíkszeredai Régizene
Fesztivál népszerűsítésére, így idén
uniós forrásokból népszerűsítik a
július 8-án kezdődő fesztivál programkínálatát.
– Azt várom el, hogy olyan marketingstratégiát építsünk ki, amely
növeli a rendezvény hírnevét, és Európa fesztiválnaptárjában az őt megillető helyre emeli azt – jelentette ki
Borboly Csaba megyeitanács-elnök.
Ferencz Angéla, a Hargita Megyei
Kulturális Központ igazgatója szerint a 30 éves múltra visszatekintő

Régizene Fesztivál műfaját tekintve
egyedülálló Romániában. – Sokszor
beszélünk a kultúra kapcsán annak
térségfejlesztő szerepéről. E gondolat mentén csatlakozunk mi ehhez a
pályázathoz, úgy, hogy a rendezvény
szakmai tartalmán túlmenően a kultúrát összekapcsoljuk a gazdasággal,
a turizmussal, a térségi marketinggel és az oktatással – hangsúlyozta
Ferencz Angéla.
Hargita Megye Tanácsa kezdeményezésére négy évvel ezelőtt
kidolgozták azt a megyei turisztikai
stratégiát, amely magában foglalja a
térség önálló turisztikai vonzerejének megteremtését. – Reális esélyt
látunk abban, hogy a Régizene
Fesztivál térségen kívüli, országos,
de akár a nemzetközi piacokról is
idevonzza a turistákat. Ehhez viszont egy jól felépített reklámmarketingre van szükségünk – ennek a
megvalósítására nyert most pénzt a
megyei önkormányzat – mondta el
Gászpor István, a fejlesztési igazgatóság szakembere. A projekt összértéke 603 000 lej, ennek 98 százalékát
a turisztika minisztérium, a fennmaradt 2 százalékot pedig Hargita Megye Tanácsa finanszírozza.

Hangsúlyos reklámstratégia előzi meg az idei Régizene Fesztivált. Eredményt várnak

Vetélkedő a Mikó-vár történetéről

A gyerekek identitástudatát erősíti a verseny
Első lépésben a Hargita megyei iskolákat szólítja meg az a versenyfelhívás, amelyet a Csíki Székely
Múzeum, Hargita Megye Tanácsa
és a Hargita Megyei Nevelési
Tanácsadó és Erőforrás Központ
hirdet meg A Mikó-vár története
címmel. A múzeum készülő állandó kiállítása jó alkalmat ad a
diákok nemzettudatának, identitástudatának erősítésére.
Takács Éva

N

takacs.eva@hargitanepe.ro

agy időszakos kiállításai
kapcsán hirdetett meg vetélkedőket az elmúlt években a Csíki Székely Múzeum. Idén
a készülő, a Mikó-vár 17–18. századi
történetét bemutató állandó kiállítás
kapcsán hívják tanulásra, versenyzésre az V–VIII. osztályos diákokat.
A vetélkedő kapcsán tartott
sajtótájékoztatón tegnap Gyarmati

Zsolt igazgató azt az összefogást
hangsúlyozta, amely bizonyos értékek mentén létrejött a megye
és a város között. Borboly Csaba
megyeitanács-elnök európai színvonalú értékeinkre, látnivalóinkra
hívta fel a figyelmet, amelyeket
a gyerekeknek meg kell ismerniük. Ezért hirdette meg a megyei
tanács a Barangoljunk Székelyföldön elnevezésű programját, amely
a természeti szépségek mellett a
székelyföldi emlékhelyek megismertetését is célozza – mondta.
A vártörténeti vetélkedő kapcsán
reményét fejezte ki, hogy abba a
későbbiekben a szórványmagyarság
is bekapcsolódhat. Ráduly Róbert
Kálmán polgármester emlékeztetett arra, hogy nemzettudat-építés
jellemezte népünket, ez a folyamat
azonban 1920 után kilúgozódott,
1948 után pedig teljesen eltűnt.
Ezért van szükség most az identitás-

tudat megerősítésére. A Mikó-vár és
az előtte levő tér felújítása, a munkálatok során szerzett és megerősített
ismeretek mind ezt szolgálják. A
város, a múzeum és a megye közötti
hármas együttműködés pedig új távlatokat nyit meg, tartalmas közép- és
hosszú távú együttműködés kezdetét
jelentheti. A Várdotfalva–Mikó-vár
történelmi tengely sok tennivalót
hordoz mind a megye, mind a város
számára. Csíkszék egykori székháza,
a Stabiliment (a kórház) épülete,
amely visszakerült az egyház birtokába, valamint a Mikó-vár melletti,
régi kórház épülete felújításra, új rendeltetésre vár. A régi kórház épülete
már nem felel meg annak a célnak,
amelynek építették, nagy tereivel és
ablakaival sokkal inkább alkalmas
lenne képzőművészeti alkotások bemutatására – jelezte a polgármester.
A Mikó-vár történetét bemutató kiállításhoz kapcsoló-

dó vetélkedő segítségével a vár
népszerűsítését célozzák meg a
szervezők. A diákok betekintést
nyernek a kora újkori várkastély/
kaszárnya történetébe, a régészeti
és művészettörténeti kutatások
eredményei révén megismerhetik
17–18. századi virágkorát.
A vetélkedőre 50 iskola jelentkezését várják, egy-egy iskolából
hat csapat nevezhet be, egy csapat három tanulóból állhat. Beiratkozni kizárólag a www.csikimuzeum.ro honlapon lehet. A nevezéseket időrendi
sorrendben fogadják, a sorrend
alakulása figyelemmel követhető a
honlapon. A versenyt hétfőn hirdették meg, tegnap délig 16 iskola
jelezte részvételi szándékát összesen
139 csapattal. Az 50 hely betelte
után a további jelentkezők pótlistára kerülnek.
A jelentkezési határidő március
30. Szervezési és szakmai tanácso-

kat, valamint könyvészeti anyagot
a Csíki Székely Múzeum állít össze
CD-n, melyet a Hargita Megyei
Nevelési Tanácsadó és Erőforrás
Központ küld el a bejelentkezett
iskolákhoz legkésőbb április 6-ig. A
feladatlapot április 30-án juttatják
el a szervezést vállaló tanároknak
e-mailen. A vetélkedő lebonyolítási határideje május 11.
A vetélkedő díjait Hargita Megye Tanácsa biztosítja. Az I., II. és
III. helyezettek ajándékcsomagot
kapnak, továbbá ingyenes utazást
és belépőt a Csíki Székely Múzeum
újonnan nyíló, állandó kiállítására.
A részt vevő csapatok számára (50
személyig) ingyenes utazást biztosítanak a kiállítás helyszínére.
További információk a fenti
honlapon olvashatók, valamint az
info@csikimuzeum.ro e-mail címen vagy a 0266–311727-es telefonszámon igényelhetők.
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Véget ért a sítájfutó-Világkupa

Csúcs Klaus a legjobb 25-ben
Az Amerikai Egyesült Államok,
Ukrajna, Kazahsztán és Svédország rendeztek versenyeket
idén a sítájfutó-világkupában,
melyen a csíkszeredai Csúcs
Klaus is elindult. Először fordult
elő a sorozatban, hogy hazai versenyző a teljes vk-t teljesítette,
Csúcs Klaus kiváló eredményt
ért el: a 25. helyen végzett.

R

emekül teljesített Csúcs
Klaus az idei sítájfutó világkupán, a csíkszeredai sportoló a sorozat mind a négy versenyén
indulva összesítésben a 25. helyen
zárta az idényt. Hazai versenyző
először teljesített világkupa-sorozatot, a Csíkszeredai VSK sportolója
az Amerikai Egyesült Államokban,
Ukrajnában, Kazahsztánban és
Svédországban is rajthoz állt, ös�szesen 120 vk-pontot szerzett, ezzel
a sítájfutó 2012-es ranglistán a 42.
helyen áll.
Január 30. és február 4. között az
USA-ban egy világkupa-viadalon és
egy sítájfutó középtávú versenyen
vett részt Csúcs Klaus. A csíki sportoló a vk-versenyen a hosszútávú futamon a 25., rövidtávon a 19., sprintben pedig a 24. helyen zárt, összesen
40 vk-pontot szerezve. A Sierra
Touron a középtávú futamon a 12.

Csúcs Klaus sikerrel zárta az idei sítájfutó Világkupa-sorozatot

lett, ám ez a verseny nem számított
bele a világkupa-összesítésbe.
Február 21. és 26. között Ukrajnában vk-futamot, világ- és Európa-bajnokságot rendeztek. Csúcs
középtávon a 42., sprintben a 39.
helyen zárt, a hosszútávú futamot
pedig nem tudta befejezni, mivel
eltört az egyik síbotja, így képtelen
volt továbbhaladni. Itt sajnos a csíki sportoló egyetlen vk-pontot sem
gyűjtött. Február 29. és március 3.
között Kazahsztánban rendezték az
idény 3. vk-versenyét, Csúcs Klaus
sprintben és hosszútávon egyaránt
a 25. helyen zárt, míg középtávon a

24. lett, és 34 vk-pontot szerzett. Az
elmúlt héten Svédországban zárult a
vk-sorozat, itt gyűjtött Csúcs Klaus a
legtöbb pontot, 46-ot. A csíki sportoló hosszútávon a 25., középtávon
a 23., sprintben pedig a 31. helyen
zárt. A 2012-es sítájfutó világkupa-sorozatban 120 pontot szerezve
Csúcs Klaus az előkelő 25. helyen
végzett (a 97-ből).
A nemzetközi szövetség honlapja szerint a 2012-es sítájfutóidényt
Csúcs Klaus a 42. helyen zárta (a
302-ből), összesen 1044 pontot
szerezve, a csíki sportoló tavaly 945
pontjával a 60. helyen állt.
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Két döntőt rendeznek ma

B

rassóban a Corona Fe
nestela 68 ma este a HSC
Csíkszereda csapatát fogadja a hazai felnőtt jégkorongbajnokság döntőjében – melynek
állása 2–1 a csíkiak javára –, a 19
órától kezdődő mérkőzést a Digi
Sport 2 élőben közvetíti. Noha
a barcaságiak a hétfői találkozót
követően tegnap hivatalosan is
kérték a hazai szakszövetséget
(RJSZ), hogy a döntő negyedik mérkőzésétől biztosítsanak
külföldi játékvezetőket, Portik
Ferencz-Tibor, a RJSZ versenybizottságának vezetője szerint,
biztosan hazai négyes fújja a mai
meccset is. „A versenykiírás szerint legkésőbb a találkozó előtt 30
nappal kell letenni a kérést a szövetséghez a külföldi játékvezetés
kéréssel kapcsolatosan. A brassóiak tegnap nyújtották be hivatalosan a kérést, tehát szabálytalanul járnánk el, ha teljesítenünk
kívánságukat. Hazai bírók fújják
a döntő további mérkőzéseit is”
– nyilatkozta lapunknak Portik
Ferencz-Tibor.
Az ISK–HSC Csíkszereda
serdülőcsapata is megkezdi ma
az U16-os országos bajnokság
döntőjét, a csíkiak a Vákár Lajos
Műjégpályán 17.30-tól a Gyer
gyószentmiklósi ISK csapatát
fogadják. Az egyik fél második
sikeréig zajló párharc második

találkozóját holnap 17.45-től
Gyergyószentmiklóson rendezik,
szükség esetén szintén a Békényparti városban lesz a harmadik
mérkőzés pénteken 9 órától.
Az ISK–HSC Csíkszereda
U14-es csapata a magyar kölyökbajnokság bronzérméért harcol a
héten. A csíkiak hétfőn büntetőlövésekkel kaptak ki a MAC Budapesttől, tegnap azonban nyertek. Eredmények: ISK–HSC –
MAC 4–5 – szétlövéssel és 6–2.
A csíki gólszerzők: Zsigmond 2,
Búzás 2, Szigeti, Márton R., Fejes, Boros, Márton K., Mihály. Az
egyik fél harmadik sikeréig tartó
párharc állása: 1–1. A harmadik
meccset holnap 19 órától játsszák
a budapesti Jégpalotában.

Bronzérmes a Steaua

A kisdöntő negyedik mérkőzésén is diadalmaskodott a
Steaua, így a fővárosiak végeztek
a 2011/2012-es hazai jégkorongbajnokság harmadik helyén, míg
a Galaci Dunărea a negyedik lett.
Tegnap este a Duna-parti városban nyertek Timaruék.
Eredmény: kisdöntő, 4. mérkőzés: Dunărea – Steaua 2–10
/Ruzicka L., Baros, illetve Burgoyn
3, Persson 2, Piszarenko 2,
Butocsnov, Munteanu, Timaru/.
A párharcot 3–1-re (10–1, 5–6,
7–2, 10–2) a Steaua nyerte.
hirdetés

hírfolyam
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ezelőtt túlhaladta a korábban elképzelhetetlen szintnek tartott egy fontot. Az Economist Intelligence Unit
(EIU) áprilisra szóló globális prognózisában közölte, hogy a világgazdaság szempontjából most már nem az
euróövezeti adósságválságot, hanem
egy új olajársokk bekövetkeztének lehetőségét tartja igazán aggasztónak.
Az elemzők szerint ha „Iránban vagy
környékén” fegyveres konfliktus robban ki, akkor hetek, vagy akár néhány
nap alatt 30–50 százalékkal szökhetnek fel az olajárak. Másik fő kockázat,
hogy Irán az Egyesült Államok és az

> EU: az üzemanyag a briteknél a
legdrágább. Rekordszintre emelkedtek a kiskereskedelmi üzemanyagárak
Nagy-Britanniában a folyamatosan
dráguló olaj hatására. A legnagyobb
brit autóklub, az AA kimutatása szerint
egy liter ólommentes motorbenzin átlagosan 1,402 fontba kerül. A dízelüzemanyag ára is rekordon jár: egy
liter gázolajat átlagosan 1,467 fontért
kínálnak. Nagy-Britanniában a magas adótartalom miatt a legdrágább
az üzemanyag az Európai Unión belül. A benzin és a gázolaj literenkénti
kiskereskedelmi átlagára már évekkel

EU szankcióinak megtorlásaként lezárja a Hormuzi-szorost, amelyen a világ
nyersolajellátásának 20 százaléka halad át. Ez legalább akkora – vagy még
nagyobb – károkat okozhat Irán saját
olajexportjának, mint más térségi termelők kivitelének, és fő bevételi forrásától fosztaná meg az iráni kormányt. E
forgatókönyv megvalósulása esetén 200
dollár közelébe is felszökhet a nyersolaj
hordónkénti ára, és ezen a szinten maradna a feszültség oldódásáig, illetve
addig, amíg a Hormuzi-szoros legalább
valamilyen mértékben ismét hozzáférhetővé nem válik.

Gazdaság


Hitel és betét

hirdetések

Munkalehetőség meghatározott időre!
Elvárások:
– felsőfokú végzettség, záróvizsgával;
– minimum 9 éves régiség;
– számítógép-kezelői ismeretek;
– jó kommunikációs képesség román és magyar nyelven.
Munkakör:
– intézményekkel való kapcsolattartás;
– gyűlések dokumentálása és döntés-előkészítő
anyagok elkészítése.
Fizetés kb. havi 1400 lej nettó.
Önéletrajzokat a humaneroforras@gmail.com e-mail címre
fogadunk el 2012. március 30-ig.

Halmozódnak a tartozások
Szakelemzők szerint nemzetgazdasági szempontból is aggályosnak nevezhető a „rosszul teljesítő” banki hitelek erőteljes gyarapodása. Jelenleg a törlesztési
esedékes határidőt több mint 90
nappal meghaladó hátralékos
hitelek állománya több mint 20
milliárd lejt tesz ki.
Hecser Zoltán

A

hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
havonta ingyenes tanácsadást biztosít
vállalkozóknak
védjegybejegyzésekről, márkavédelemről.
Időpont: 2012. március 31., 14–16 óra.
Helyszín: a Hargita Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara székhelye, Temesvári sugárút 24–26.
szám, Csíkszereda.
Programálás telefonon:
0740–887334.
Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt.
Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI
RO11418778), a Management Reorganizare Lichidare
Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. február
16-án meghozott 272-es határozat alapján kinevezett
Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós
cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.
11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak
névjegyzéke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai
Fiókjának székhelyén, valamint megtekinthető a jogi
felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).
Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reor
ganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca
32–34. szám alatt 2012. április 2-én 11 órakor és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös törvény
előírásaival, valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésének a határozataival összhangban kerül sor.
Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás
és egy meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212231-es faxszámon kell
bejelentkezniük vagy e-mailen a iasi@insolventa.ro címen.
Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai
Fiókjánál, a 0744–610058-as telefonszámon (Szász
László igazgató) vagy a Management Reorganizare
Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–212231, 0232–
243864 és a 0755–132471-es telefonszámokon.

gazdasági-pénzügyi válság
velejárója volt a banki hitelek törlesztésének elnapolódása. Ezt támasztják alá a statisztikai számadatok is. A jegybank
adatai szerint 2008-ban a hátralékos
hitelállomány csak 2,8 százalékát
tette ki a hitelek összállományának.
A szóban forgó arány 2009 végére
7,9 százalékra emelkedett, majd
2010 derekán 10 százalékra, az elmúlt esztendő végén pedig elérte a
18 százalékot. Ilyen aggasztó mérvű
dinamikát Európa kevés országában
jegyeztek. Egy nemzetközi felmérés
szerint 2011 első félévének végén
Szlovénia esetében a hátralékos hitelállomány részaránya 3,9 százalék
volt, Szlovákia esetében 5,8 százalék, Csehország esetében 6,3 százalék, Lengyelország esetében 7,9 százalék, Magyarország esetében 10,5
százalék, Horvátország esetében
11,9 százalék, Románia esetében
13,4 százalék, Bulgária esetében
13,5 százalék, Albánia esetében 17
százalék és Szerbia esetében 18,1
százalék. A bankok rákényszerülnek a kockázati céltartalékok megemelésére. Azok értéke egyébként
az elmúlt esztendő végén megközelítette a 7 milliárd eurót. Ugyanakkor fokozódott a hitelkockázati
ráta. A törlesztések elmaradásának
megvolt a maga szerepe abban,
hogy az elmúlt két esztendő során
egyes bankok veszteséget könyveltek el. 2010-ben országos viszonylatban a bankszektor szintjén a
veszteségek értéke 516 millió lejt
tett ki, abból az elmúlt esztendőben
sikerült lefaragni, s az esztendő végén a veszteségek értéke 430 millió
lej körül volt. És ez nem véletlen,
mert a banki adósságok behajtása
rendszerint igen körülményesnek
bizonyul, a kényszervégrehajtások
pedig nem mindig járnak kellő
eredménnyel, azaz sokszor a kikiáltási ár alatt kel el az az ingatlan vagy
az a személygépkocsi.

2011-ben országosan a bankszektor vesztesége 430 millió lejt tett ki

fotó: balázs árpád

Hargita megyében pozitív az egyenleg
Ugyan nincs közvetlen összefüggés a hitel-, illetve a betétállomány alakulása között, azok összehasonlítása mégis bizonyos következtetések levonására ad lehetőséget. A hitelállomány alakulásából következtetni lehet
az ügyfelek készpénzigényeire, a betétek alakulásából pedig arra, hogy
milyen tartalékokkal, megtakarítási lehetőségekkel rendelkeznek azok.
Országunkban az összhitelállomány értéke 104,5 milliárd lej körül van, a
határidős betéteké pedig 94 milliárd lej körül. Ezek szerint az egyenleg negatív előjelű. Ám, ha a betétekhez hozzáadjuk az ügyfelek rendelkezésére
álló pénzösszegeket (a folyószámlákon, a bankkártyákon lévőket), akkor
az egyenleg pozitívvá válik, ugyanis a pénzállomány oldalán 11,8 milliárd
lejes plusz jelentkezik. Ebben az összefüggésben érdemes utalni arra, hogy
az ország 29 megyéjében deficites az egyenleg, s azok között gazdaságilag
fejlett megyék is találhatók, mint például Temes, Kolozs, Brassó, Arges,
valamint a főváros. Tizenegy megyében a betétek és a rendelkezésre álló
pénzösszegek értéke meghaladja a hitelállomány értékét. Ezek között van
Neamţ, Bákó, Maros, Hargita és Kovászna megye is. Megyénk a 360 000
lejes pozitív egyenlegével a második helyet foglalja el Bákó megye után,
amely esetében a szóban forgó egyenleg értéke 414 ezer lej. Ez esetben is
érdekes jelenséggel kell számolnunk: jobbára olyan megyékről van szó,
amelyek a gazdasági fejlettség szempontjából nem hasonlíthatók össze a
fővárossal vagy Temes, Brassó megyével és az átlagkeresetek tekintetében
sem. Végeredményben egy adott szemléletmóddal állunk szemben, nevezetesen: a hitelfelvétel tekintetében feltételezhető, hogy megfontoltabbak
a potenciális ügyfelek, ugyanakkor a takarékossági szellem is hathatósabban érvényesül.
Amúgy országos viszonylatban a betétekkel rendelkező magánszemélyek száma 15,5 millió körül van, a tendencia pedig csökkenő,
ugyanis 2010-hez viszonyítva számuk 8 százalékkal csökkent. Ebből arra
lehet következtetni, hogy a megtakarítási lehetőségekkel rendelkezők
száma hovatovább mérséklődik. Ugyanakkor azonban érdekes módon
megnövekedett az egy betétesre jutó átlagos betétösszeg. Az 2009 decemberében 5900 lej volt, 2010 decemberében 6800 lej, 2011 decemberében pedig 7400 lej. Ezek szerint e tekintetben is megmutatkozott egy
polarizációs folyamat: csökkent a betétesek száma, azaz azok száma, akik
megtakarítási lehetőséggel rendelkeznek, ugyanakkor kikristályosodik
egy olyan ügyféli csoport, amely többet tud „félretenni”. Ismeretes, hogy a
garantált betétek felső határa 100 000 euró. A betétesek 0,1 százalékának
van csak ennél magasabb összegű megtakarítása. Igen ám, de ők birtokolják a betétre elhelyezett összegek közel 20 százalékát.

hírfolyam
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> Elkezdődik az Electrica-fiókok 15
százalékos privatizálása. A kormány eldöntötte, hogy hozzáfog az Electrica dél-erdélyi,
észak-erdélyi és észak-munténiai fiókok 15
százalékos részesedésének értékesítéséhez –
közölte Dan Suciu kormányszóvivő. A három vállalat 15 százalékának privatizálására
a kormány ígéretet tett a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF). Az értékpapírok eladási
áráról a három vállalat részvényeseinek
közgyűlése egyenként fog dönteni. A három vállalatot 78 százalékban az Electrica
S.A. birtokolja, a Fondul Proprietateának
22 százalékos részesedése van. Az IMF-fel
kötött egyezmény értelmében a közeljövő-

ben az Electrica Furnizare át fogja venni az
Electrica S.A.-tól az áramszolgáltatást, ez
utóbbinak csak a villanyórák leolvasása, az
energetikai rendszer beállítása, illetve különböző szélenergia-projektek kivitelezése
lesz a feladata.
> 40 százalékkal nőtt tavaly az
online-kifizetések értéke Romániában.
Megközelítette a 800 millió eurót tavaly
az itthon kibocsátott bankkártyával történő online-kifizetések értéke: ez 40 százalékkal meghaladja az előző év eredményét.
A pénzből 600 millió euró külföldre vándorolt – nyilatkozta Cătălin Creţu, a Visa

Románia vezérigazgatója. „A számok azt
mutatják, hogy a romániai lakosok egyre
jobban bíznak az online-fizetési rendszerben, és egyre többet vásárolnak internetes
áruházakból, túlnyomóan külföldről. A
növekvő trend idén is folytatódik, az év
végére az online-tranzakciók értéke meghaladja az egymilliárd eurót” – tette hozzá
Creţu. Elmondta még, hogy az onlinekereskedelem már nem jár gyerekcipőben:
a kártyával történő internetes vásárlások
az összes kártyás kifizetés 20 százalékát
tették ki tavaly. A BNR adatai szerint Romániában jelenleg 13 millió bankkártya
van használatban.

Gazdaság
Bankárok a megyeházán

A bankok támogatását kérik
a projektek kivitelezéséhez
Hírösszefoglaló

A



Leállították a roncs
traktor-programot
Február elején írtunk arról, hogy kérdéses, illetve bizonytalan a roncstraktor-program idei évi indulása. Most
még bizonytalanabbá vált, ugyanis arra nem irányoztak
elő pénzösszegeket a Környezetvédelmi Alap ez évi költségvetésében. Feltételezhető, hogy annak okán, mert a
környezetszennyezési illetékkel kapcsolatos jogszabály
módosítása nyomán annak bevételi oldalán az eredetileg
tervezettnél kisebb összeg szerepelt.

A megye húzóágazatainak nyújtandó lehetséges hitelkonstrukciókról tárgyalt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a
romániai bankok helyi képviselőivel tegnap Csíkszeredában.
hazai bankok Hargita megyei képviselőivel egyeztetett Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke, munkatársaival együtt, március
27-én a csíkszeredai megyeházán.
A tanácselnök felsorolta azokat az
ágazatokat, amelyekre hangsúlyt
kell fektetni a megye gazdaságának
fejlesztésében. Nagy gazdasági potenciál rejlik az alternatív energiafelhasználásban, az élelmiszer-előállításban, a fafeldolgozó iparban
és a turizmusban. Borboly Csaba
szorosabb együttműködést szorgalmazott a pénzintézetekkel. Felvetette, hogy a projekteket kivitelező
cégek jobban járnának, ha a bankok
megelőlegeznék számukra az adott
beruházás munkálatainak költségét,
mert az elszámolás, a számlák kifizetése jelenleg hosszadalmas procedúra, hat-nyolc hónapba is beletelik,
és a megyei tanácsnak nincs lehetősége előre kifizetni a kivitelezést.
Az elöljáró ehhez kérte a bankok
partnerségét, hogy vizsgálják meg,

A vártnál alacsonyabb bevételek
a Környezetvédelmi Alapnál

Hecser Zoltán

G

hecser.zoltan @hargitanepe.ro

Borboly: a projekteket kivitelező cégeknek segítene a banki előleg

Fenntartható növekedés
A megbeszélésen Szép Róbert fejlesztési igazgató röviden ismertette a
megyei tanácsnak a Környezetvédelmi Operatív Programban futó pályázatát, amelynek célja a biodiverzitás megőrzése Hargita megyében.
A menedzsmenttervek elkészítését, illetve jóváhagyását kívánja elérni a
megye valamennyi védett területe számára, Hargita megyében ugyanis
még egyetlen jóváhagyott menedzsmentterv sem létezik. András Zoltán, a fejlesztési igazgatóság szakfelügyelője az Erdély 2020 – a szülőföld
EU-s forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete és fejlesztési terve című vitaanyagot
mutatta be, amely a gazdasági növekedést célozza, és kiindulópontja az
Európa 2020 stratégia.
milyen hitelnyújtási lehetőségeik
vannak ilyen esetekre. A jelenlévők
megegyeztek abban, hogy áprilisban
a vállalkozókkal is találkozókat szer-

veznek a fent felsorolt területeken, és
arra keresik a választ, hogy miként
működhetnek szorosabban együtt a
térség fejlesztésében.
hirdetések

heorghe Popescu, a Környezetvédelmi Alap elnöke a
minap kijelentette: „Ebben az esztendőben ez a program már nem finanszírozott. Lehet, hogy a nyáron a
költségvetési kiigazítás révén esetleg újraindítjuk a roncstraktor programot. Ezek szerint ami biztos, egyelőre leállt a roncstraktor-program, és semmi garancia nincs arra nézve, hogy az a
későbbiek során újrainduljon. A szóban forgó program amúgy
sem bizonyult vonzónak és sikeresnek, egyrészt annak okán,
hogy a 4000 eurós értékjegy nemigen „pótolta ki” egy valamirevaló traktor árát, másrészt pedig azért, mert a roncstraktor-jegyeket nem lehetett halmozni, azaz hármat „összepótolni”. Ez
az utóbbi lehetőség egyébként sikerre vitte a roncsprogramot a
gépkocsik esetében.
A Romániai Mezőgazdasági Gépgyártók és Importőrök
Egyesületének elnöke, Monika Puiu szerint nagy szükség lenne
a hazai mezőgazdasági traktorpark felújítására, illetve gyarapítására. Szerinte itt nem önös érdekről van szó, hisz a mezőgazdasági gépállomány javítása a mezőgazdasági szektor elsődleges érdeke. Ami pedig a roncsprogramban az értékjegyek révén nyújtott
támogatást illeti, szerinte is az túlontúl kevésnek bizonyult, hisz
egy korszerű 65 lóerős traktor kiskereskedelmi ára akár a 24 000
eurót is elérheti. Ugyanakkor szerinte a mai körülmények közepette és nagyobb földterületek esetében már nem elégséges egy
60 lóerős traktor. Ám a lóerők számának gyarapodásával egyidejűleg „gyarapodik” a traktor ára is. Így például van olyan 250
lóerős traktor, amelynek ára 120 000 euró körül van. A tavaly a
roncsprogram keretében országos viszonylatban 49 új traktort
vásároltak meg, ebből Hargita megyében kettőt. Ez az eladott
traktorok számához viszonyítva is elenyésző: az utóbbi öt évben
országos viszonylatban összesen 5000 traktort adtak el, a legtöbbet 2010-ben, 2000 darabot (ugyanebben az évben 600 kombájnt is sikerült értékesíteni). Kínálatban nincs hiány, az elmúlt
esztendőben is a roncsprogram keretében 27 traktorgyártó, valamint traktort importáló cég jegyeztette részvételét. És traktort
Romániában továbbra is gyártanak, illetve szerelnek össze, még
akkor is, ha az egykori neves traktorgyárak – köztük a csíkszeredai – időközben felszámolásra kerültek. Jelenleg traktort szállít a
Mecanica Ceahlăul, a régeni IRUM (fehérorosz licenc alapján),
a kínai érdekeltségű rozsnyói Hoyo, az egyiptomi érdekeltségű,
brassói Crystal, valamint a bukaresti Geda Prodexim. A statisztikai adatok szerint országunkban jelenleg mintegy 175 000 mezőgazdasági traktor van (ezen kívül a nyilvántartásokban még
25 000 kombájn is szerepel), azoknak pedig közel 70 százaléka
több mint 10 éves. A becslések szerint viszont még 200 000 traktorra lenne szükség, egyidejűleg a meglévők egy részének felújításával, illetve kicserélésével. Ezt a számítást támasztja alá az egy
traktorra jutó mezőgazdasági terület is, amely jóval nagyobb,
mint az európai átlag. Amúgy országunkban egy traktorra mintegy 80 hektárnyi mezőgazdasági terület jut.
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Bronzérem a Beszterce-kupán

Eredmények

G

A bronzérmes Kalóz Anita és Urszuly Tímea

A fiúknál a Péter Nándor –
Onofrei Rareş páros a negyeddöntő
ig menetelt, ahol kikaptak, és végül
az ötödik helyen zártak. A második
csapatnak nem sikerült a csoportból
való továbbjutás.
Az újoncoknál Puja Attila Ta
más – Tamás Szabolcs a selejtezőcso
portban a harmadik helyen végzett,
a Kövecsi Tamás – Bíró Norbert al
kotta páros a negyeddöntőig jutott,
és végül ötödikek lettek. A harma

dik páros, Sánduly Levente – Cighir
Alex nem jutott túl a csoportkörön.
Az egyéni küzdelmekben is a
remekül helytálltak a sportolók. A
legjobban az újoncok szerepeltek.
Urszuly Tímea a főtábla első köré
ben búcsúzott, a serdülő Demeter
Hunor a legjobb 16 közé jutott. Az
újoncoknál Kövecsi a főtábla első
körében, míg Puja Tamás és Tamás
Szabolcs a nyolcaddöntőben volt
kénytelen búcsúzni.

Meglógott a CFR

Ö

tpontos előnyre tett szert
a Kolozsvári CFR labda
rúgócsapata a román baj
nokságban a Dinamóval szemben a
bajnoki címért vívott küzdelemben.
A kolozsváriak három fordulóval
ezelőtt még két ponttal le voltak
maradva a Dinamo mögött. A 22.,
hétközi, illetve a hétvégi forduló
után viszont eldőlni látszik, hogy a
bajnoki címért a CFR, a Dinamo, a
Vaslui, a Steaua és a Rapid száll harc
ba. Bár amennyiben a Rapid foly
tatja eddigi szereplését, akkor nem
ér oda a dobogóra. Az alsóházban
sűrűsödik a mezőny. A Marosvásár
helyi FCM az edzőváltást követően
mindkét mérkőzését megnyerte a ré
gi-új edzővel, Ioan Ovidiu Sabăuval
és egyelőre elkerülte a kieséses határt.
Igaz a 9–17. helyezettek közül bárki
kieshet még.
A Liga I., a 23. fordulójának eredményei: CS Mioveni –
Pandurii Târgu Jiu 0–2, Concordia
Chiajna – Kolozsvári U 0–0, Nagy
szebeni Akarat – Sportul Studenţesc
1–0, Astra Ploieşti – Marosvásárhe
lyi FCM 0–2, Brassói FC – Buka
resti Rapid 1–0, Bukaresti Dinamo
– FC Vaslui 0–1, Ceahlăul Piatra
Neamţ – Petrolul Ploieşti 2–1, Ko
lozsvári CFR – Galaci Oţelul 2–0,
Bukaresti Steaua – Medgyesi Gaz
Metan 0–0.
1. CFR

23 15 5

3 44–16 50

2. Dinamo

23 13 6

4 38–17 45

3. Vaslui

23 13 3

7 38–20 42

4. Steaua

23 12 6

5 28–16 42

5. Rapid

23 12 5

6 34–22 41

Érmek a sífutó ob-ról
Cheile Grădiştei-en rendezték
meg hétvégén az ifjúsági I-es
és II-es korosztályok számára
az országos sífutóbajnokságot.
A Gyergyószentmiklósi ISK versenyzői remekül szerepeltek,
csakúgy mint a Csíkszeredai
ISK sportolói.

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg az asztalitenisz
Beszterce-kupát, amely az ország legrangosabb és legszínvonalasabb rendezvényévé nőtte
ki magát. Kilenc ország sportolói indultak a megmérettetésen
összesen 229-en, több nemzet
az országa válogatottját nevezte, ifi, serdülő és újonc kategóriákban, többek közt az ISK–FSK
Székelyudvarhely sportolói is.
yörgy István edző csapa
tából tizennégyen kép
viselték az ISK–FSK
Székelyudvarhelyt a hétvégén ren
dezett nagyszabású asztalitenisz
Beszterce-kupán. A csapatos ver
senyszámmal kezdődött a túrné, a
Besztercei Olimpiai Központban
tizenhat asztalon folytak a mér
kőzések. A Kaloz Anita – Urszuly
Tímea ifi lánycsapat a csoportküz
delmekben nagyszerű játékot pro
dukált, előbb Ukrajna második
csapatát, majd a slatinai kettőst,
végül a csoport utolsó mérkőzésén
Bukarestet verték a lányok, és cso
portelsőként jutottak az elődön
tőbe. Itt viszont már elfáradtak a
lányok, és Ukrajna válogatottjá
nak első számú csapata ellen 3–1es vereséget szenvedtek. A bronz
viszont ezzel már megvolt.
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Sprint, csapat. Ifi I., lányok
(3 x 2 x 1,2 km): 1. Gyergyószent
miklósi ISK I. (Ferencz Katalin, Sára
Tímea), 2. Gyergyószentmiklósi
ISK II. (Blénesi Rita, Vakaria
Edit); fiúk (3 x 2 x 1,4 km): 3.
Gyerg yószentmiklósi ISK (Fîr
ţală Adrian, Sára Péter). Ifi II.,
lányok (3 x 2 x 1,2 km): 1. Gyer
gyószentmiklósi ISK I. (Bajkó
Réka, Sára Erzsébet), 2. Gyer
gyószentmiklósi ISK II. (Sára
Dalma, Kacsó Bernadette), 3.
Csíkszeredai ISK (Főcze Ber
nadette, Rácz Renáta), 4. Gyer
gyószentmiklósi ISK III. (Bíró
Ágnes, Bokor Rita); fiúk (3 x 2
x 1,4 km): 3. Csíkszeredai ISK
(Crăciun Richárd, Kristó Nor
bert), 6. Gyergyószentmiklósi ISK
(Kercsó Péter, Blénesi Márk).
Duatlon. Ifi I., lányok (5 km
klasszikus + 5 km szabad): 1. Sára
Tímea, 3. Ferencz Katalin, 4. Blénesi
Rita, 5. Bokor Rita Melinda (mind

Gyergyói ISK); fiúk (10 km klas�szikus + 10 km szabad): 4. Sára
Péter, 7. Fîrţală Adrian (mindketten
Gyergyói ISK); Ifi II., lányok (3,5
klasszikus + 3,5 szabad): 1. Sára Er
zsébet, 2. Bajkó Réka, 3. Sára Dalma,
4. Kacsó Bernadett, 5. Vakaria Edit
(mind Gyergyói ISK); fiúk (5
km klasszikus + 5 km szabad): 4.
Crăciun Richárd, 6. Kristó Norbert
(mindketten Csíkszeredai ISK), 9.
György Sándor, 10. Kercsó Péter, 11.
Blénesi Márk, 18. Salamon Norbert
(mind Gyergyói ISK).
Staféta. Ifi I., lányok (3 x 3,3
km): 1. Gyergyószentmiklósi ISK
(Ferencz Katalin, Sára Tímea,
Blénesi Rita); fiúk (3 x 10 km): 2.
Gyergyószentmiklósi ISK (Fîrţală
Adrian, Sára Péter, Kolumbán Ist
ván); Ifi II., lányok (3 x 3 km):
1. Gyergyószentmiklósi ISK I.
(Bajkó Réka, Sára Erzsébet,Vakaria
Edit), 2. Gyergyószentmiklósi
ISK II. (Sára Dalma, Kacsó Ber
nadett, Bíró Ágnes), 3. Csíkszere
dai ISK (Búzás Dorottya, Főcze
Bernadette, Rácz Renáta); fiúk: 3.
Csíkszeredai ISK (Crăciun Richárd,
Koncsag Tamás, Kristó Norbert), 5.
Gyergyószentmiklósi ISK I. (György
Sándor, Kercsó Péter, Blénesi Márk),
6. Gyergyószentmiklósi ISK II. (Sa
lamon Norbert, Gyulai Albert, Bo
kor Rajmond).

Tófalvi két bajnoki címe

6. Oţelul

23 10 6

7 20–18 36

7. Pandurii

23 9 8

6 34–24 35

8. Kv-i U

23 8 10

5 30–23 34

9. Brassó

23 8 5 10 23–22 29

10. Ceahlăul

23 7 8

8 22–30 29

11. Astra

23 7 7

9 22–26 28

12. Medgyes

23 7 6 10 30–35 27

13. Szeben

23 6 7 10 14–24 25

14. Vásárhely 23 5 9

9 20–26 24

15. Sportul

23 5 9

9 25–36 24

16. Chiajna

23 5 6 12 18–39 21

17. Petrolul

23 4 7 12 22–33 19

18. Mioveni

23 2 5 16 14–49 11

Régenben játszottak

A Csíkszeredai VSK U18-as és
U16-os labdarúgócsapatai tegnap
délután a Szászrégeni ISK ottho
nában léptek pályára az országos
utánpótlás-bajnokság 7–15. helyé
ért vívott selejtező 2. fordulójában.
Eredmények: U18: Szászrégeni
ISK – Csíkszeredai VSK 0–5
(0–3) /a VSK gólszerzői: Tankó Le
vente 3, Nica Silviu, Kicsi Zoltán/;
U16: Szászrégeni ISK – Csíkszere
dai VSK 0–3 (0–1) /Csűrös Attila,
Dinu Daniel, Fodor Tamás/.

Elrajtolt az országos felnőtt sí
lövőbajnokság Cheile Grădişteien, amely első két számát, a
sprintet, illetve az üldözőversenyt a Csíkszeredai Sportklub
versenyzője, Tófalvi Éva nyerte
meg.

T

ófalvi Éva nyerte az orszá
gos sílövőbajnokság első két
számát – sprint és üldöző –
Cheile Grădiştei-en. A Törcsvár
közelében megépített új biatlonpá
lyán hétfőn kezdődtek a versenyek,
és holnapig tartanak. Tófalvi Éva
mellett a Csíkszeredai Sportklub
másik versenyzője Szőcs Emőke,
aki idéntől Magyarország színeiben
versenyzik, is jól szerepelt. A sprint

próbán az 5., míg üldözőben a 6.
lett. A gyergyótekerőpataki Ferencz
Réka, aki a Brassói Dinamo leiga
zolt sportolója, mindkét próbában
a 3. helyet szerezte meg.
Tegnap az ifjúsági korosztály
ban is versenyeket szerveztek. A
lányoknál Búzás Dorottya bajnok
lett, míg Szőcs Renáta a 3. helyen
végzett. A fiúknál Gegő Hunor a
2., míg Crăciun Richárd a harma
dik lett. Ma a tömegrajtos verse
nyeket, míg holnap a váltó számo
kat rendezik.

Eredmények

Női, 7,5 km:, sprint: 1. Tó
falvi Éva (Csíkszeredai Sport
klub), 2. Purdea Mihaela (CSAM

Bucegi Predeal), 3. Ferencz Réka,
4. Flangea Claudia (mindketten
Brassói Dinamo), 5. Szőcs Emőke
(Csíkszeredai Sportklub), 6. Dana
Plotogea, 7. Luminiţa Pişcoran
(mindketten Brassói Dinamo).
Női, 10 km, üldöző: 1. Tófalvi
Éva (Csíkszeredai Sportklub), 2.
Purdea Mihaela (CSAM Bucegi
Predeal), 3. Ferencz Réka (Brassói
Dinamo) ... 6. Szőcs Emőke (Csík
szeredai Sportklub).
Ifjúságiak, üldöző. Lányok,
7,5 km: 1. Búzás Dorottya, 3.
Szőcs Renáta, 4. Főcze Bernadette
(mindhárman Csíkszeredai ISK);
fiúk (10 km): 2. Gegő Hunor, 3.
Crăciun Richárd, 5. Kristó Norbert
(mindhárman Csíkszeredai ISK).
hirdetés

Bajnokok Ligája

Ma további két mérkőzéssel
folytatódik a labdarúgó Bajnokok
Ligája negyeddöntője. Az AC
Milan a Barcelonát, míg a Mar
seille a Bayernt fogadja. A műsor:
AC Milan – FC Barcelona (21.45,
TVR1), Marseille – Bayern Mün
chen (21.45, Dolce Sport).

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!

Hirdetések

2012. március 28., szerda

lakás
KIADÓ felújított, bútorozatlan garzonlakás a Szív u. 7/B tömbházban.
Telefon: 0744–895621. (21601)
ELADÓ családi ház 15 ár telekkel,
víz, gáz bevezetve. Telefon: 0751–
095978. (21596)
ELADÓ Csíkszeredában, a Lendület sétányon 2 szobás, I. osztályú, IV.
emeleti tömbházlakás pincével (nagy
konyha, beépített bútorral, termopán
ablakok), ELCSERÉLHETŐ garzonlakásra különbözetfizetéssel. Irányár:
27 500 euró. Telefon: 0745–312031,
0740–087278. (21567)
ELADÓ bútorozott, I. emeleti garzonlakás Csíkszeredában, a Hunyadi
János utcában, frissen meszelt – ára:
14 000 euró, alkudható, vagy KIADÓ
bérbe – 350 lej havonta. Telefon:
0725–939065. (21586)
ELADÓ családi ház Csíkszereda,
Zsögöd u. 25. szám alatt (két szoba,
egy konyha, pince, gazdasági épület). Ára: 85 000 lej. Telefon: 0744–
877665. (21587)
ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya negyedben földszinti, 3 szobás tömbházlakás két erkéllyel, saját
hőközponttal. Irodának, rendelőnek is
megfelel. Irányár: 38 000 euró. Telefon: 0721–916408, 0757–109888.
ELADÓ egy 3 szobás, földszinti
tömbházlakás Csíkszeredában – ár:
15 000 euró, beszámítok olcsóbb
autót, valamint egy pirosban épített családi ház Csíkmindszenten
(8 ár terület, víz, villany). Beszámítok csíkszeredai 2-3 szobás
tömbházlakást. Telefon: 0755–
899990. (21591)
ELADÓ Lókodban egy újonnan
épült villaszerű családi ház, nyári
lakkal és 35 ár gyümölcsössel, igényesnek vagy alapítványnak is. Telefon: 0744–182886.

KIADÓ Csíkszeredában központi fekvésű, 2 szobás, bútorozott tömbházlakás.
Telefon: 0744–870502. (21552)
KIADÓ bútorozatlan garzonlakás.
Telefon: 0745–079589. (21536)
ELADÓ tömbházlakás Csíkszeredában, a Márton Áron u. 1/A/15.
szám alatt, a volt Femina fölött, a
IV. emeleten. Telefon: 0740–216671.
(21441)

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkalmas, déli fekvésű telek Fitódban. Víz,
villany a telek előtt. Telefon: 0728–
012611, 0728–012612.
ELADÓ 8,5 ár építkezésre alkalmas beltelek Csíkszereda csobotfalvi
részén (víz-, villanybekötési lehetőség). Ár: 17 euró/m2. Telefon: 0723–
241333. (21578)

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Opel
Zafira 1.6-os motorral, Euro 4-es, nagyon szép karc- és rozsdamentes állapotban, metalizált szürke színben, eredeti kilométerben. Extrák: ABS, szervo,
klíma, távirányítós központi zár, elektromos ablakok, bordkomputer, nyolc légzsák stb. Irányár: 3700 euró. Telefon:
0724–175640, 0729–257421. (21537)
ELADÓ Csíkszeredában 2004-es
évjáratú, piros színű, 1.5-ös dízel Renault Megane Sedan kitűnő állapotban, garázsban tartva, 43 000 km-ben,
számlával. Irányár: 5150 euró. Telefon:
0722–533027.
ELADÓ 2000-es évjáratú, kombi
Opel Astra 1.4-es 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.
ELADÓK személygépkocsik. Bővebb információ a www.carcosmetic.
ro honlapon. (21472)
ELADÓ 2001-es évjáratú Opel
Zafira 1.6-os motorral, frissen behozva, Euro 4-es, nagyon szép karc- és
rozsdamentes állapotban. Extrák: ABS,
szervo, légzsákok, központi zár, állítható
kormány, multivolán, elektromos ablakok stb. Irányár: 3450 euró. Vállalom
a beíratását is. Telefon: 0721–773479,
0266–334468. (21593)
ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswagen Golf IV-es, kombi, Euro 4-es,
kevés illetékkel, frissen behozva, karcés rozsdamentes állapotban. Irányár:
3350 euró. ELADÓ 1995-ös évjáratú
Opel Astra limuzin, 1.4-es motor, beíratva, sok extrával, érvényes műszakival, minden illeték kifizetve, jó állapotban. Irányár: 1750 euró. Telefon:
0721–773479, 0266–334468. (21593)
ELADÓ 2004-es évjáratú Opel
Corsa 1.0 i, 60 LE, ötajtós, piros színű, hat hónapja beíratva, megkímélt
állapotban. Beszámítok olcsóbb autót. Ára: 2900 euró. Telefon: 0725–
370752.
ELADÓ 1998-as évjáratú Volkswagen Polo, 1.4-es, kombi, benzines,
frissen behozva, 180 000 km-ben,
rozsdamentes állapotban. Extrák:
klíma, ABS, két elektromos ablak,
tükrök. Irányár: 1600 euró. Telefon:
0757–602240. (21590)

vegyes
Eladó
kottatartó
megkímélt
állapotban.
Érdeklődni:
Székelyudvarhelyen a 0743–876 401es telefonszámon a délutáni órákban.
Eladó 50 liter fehér házi bor (5
lej/l). Érdeklődni a 0743–643 995
-ös telefonszámon a délutáni órákban lehet.

ELADÓ Claas
Mega 208 típusú
kombájn. Ára: 32
ezer euró. Telefon:
0752–773564.

Eladó étkezési és ültetni való
krumpli. Érdeklődni a 0743–643 995ös telefonszámon a délutáni órákban
lehet.
ELADÓ alig használt, kifogástalan állapotban lévő Asus EEE901
8,9” netbook. Intel Mobile Atom 1,6
GHz processzor, 1 GB DDR2 memória, 12 GB SSD tároló, bluetooth,
wifi, beépített kamera, 6-7 órás
üzemidő. Irányár: 700 RON. Telefon:
0745–609399.
ELADÓ Csíkszeredában jó minőségű nyers tűzifa, hasogatott,
vegyes (nyár-, nyír-, cserefa) –
100–120 lej/m, valamint bükk tűzifa
– 125–135 lej/m. Szállítás megoldható, felvágjuk méretre. A száraz fa
megegyezés szerinti árban van. Telefon: 0746–968617, 0743–798568.
(21501)
ELADÓK Csíkszentsimonban nevelt
gyümölcsfacsemeték, ezüstfenyők,
rózsatövek, tuják. Ugyanitt ELADÓ
váltóeke, kultivátor, homlokrakodó, 50
LE-s traktor. Telefon: 0749–155155,
0722–342429.
ELADÓ vécépapírgyártó gépsor,
késztermék-felvásárlással,
információkkal a gyártással kapcsolatban. Ár: 2500 euró. Telefon: 0725–
370752.
ELADÓ 850 literes permetező,
négyméteres vetőgép, répavető, répaszedő, műtrágyaszóró, rendösszeverő és hármas eke. Telefon: 0764–
471343.
ELADÓ gabonával tartott, 170
kg körüli disznó. Telefon: 0747–
036439.
TISZTÍTÓSZER-AKCIÓ A COMCO
LOR FESTÉKÜZLETEKBEN! Ariel 15
kg – 104 lej; eredeti kartonos, osztrák Ariel – 10,4 kg – 87 lej; félliteres
Pur mosogatószer – 2,90 lej; 1 liter
Pur mosogatószer – 5,90 lej; 750 ml
Domestos – 6,80 lej; 2 liter Coccolino
öblítő – 11,50 lej; Pampers pelenka –
0,90 lej/db; felnőttpelenka – 2,30 lej/
db; 500 ml Clin szórófejes ablaktisztító
– 5,50 lej.
ELADÓ feketeribizli-szörp Csíkszeredában. Telefon: 0720–545423.

szolgáltatás
Gyerekek és ifjak szobájának igény
szerinti tematikus festését – rajzfilmfigurák, nonfiguratív díszítő elemek stb.
– VÁLLALJUK Csíkszeredában és Gyer
gyószentmiklóson. Érdeklődni a 0740–
115113 és a 0753–851621-es telefonszámokon lehet.

A csíkszeredai

KÉSZRUHA Rt.

Ultrahangos csontsűrűségmérést végzünk
március 29-én, csütörtökön 9–20 óra között.
Programálásokat az alábbi telefonszámokra várunk:
0756–083992, 0266–313556.
Előfizetésért hívja
terjesztőinket:
Székelyudvarhely:
Győrfi András: 0744–391537,
Jakab Zoltán: 0743–643995,
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva:
Székely Csilla – 0740–701932,
Zetelaka:

Szőcs Éva – 0740–423858,
Székelykeresztúr:
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825,
András Ildikó – 0735–882976,
Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:
Magánszemélyeknek (postán): 19,
54, 105 és 204 lej

VARRÓNŐKET
ALKALMAZ.
Érdeklődni a cég székhelyén,
Szentlélek utca 39. sz.
Telefon:
0266–371420/121.
Magánszemélyeknek (lapkihordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és
220 lej
Apróhirdetés:
magánszemélyeknek 20 szó alatt
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek
duplája.
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hirdetések: 1 lej/cm2 + ÁFA.
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János Jenő autóvezető-oktató
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 0721–710866.
Síremlék készítését VÁLLALOM
jutányos áron mozaikból, márványból
Csíksomlyó, Szék u. 2/18. szám alatt.
Telefon: 0740–817129.
Útitársat KERESEK Németországba, Ausztriába, Belgiumba vagy Hollandiába. Telefon: 0758–898989.
Cég VÁLLALJA épületek bontását,
felújítását és kőművesmunkálatokat,
hőszigetelést. Telefon: 0757–602240.
(21592)
VÁLLALOK bármilyen ácsmunkát,
tetők, faházak, hétvégi házak, régi
faházak felújítását, valamint hinták,
teraszok készítését. Telefon: 0743–
687850, 0741–587430. (21534)
VÁLLALOM hűtők, tejhűtők, mosógépek, marógépek és más háztartási
gépek javítását kedvező áron. Telefon:
0744–861991. (21561)

tanfolyam
Kundalini jógatanfolyam indul,
csúcstechnológiás gépi ellenőrzéssel és modern pszichológiával ötvözve. Fő célkitűzés a mindennapi
stressz kezelése és az érzelmi intelligencia növelése. Érdeklődni lehet a
0752–966433-as telefonszámon (Erdős Alpár, pszichoszomatikus pszichológus), info: www.neuroterapie.
ro. Helyszín Fenyő Szálloda tornaterme, március 31., délelőtt 11-től
12.30-ig.

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

állás
Fejőstehenek mellé megbízható személyt KERESEK nyárra. Telefon: 0741–531571, 0742–635556.
(21552)
A Bálint Trans Kft. újonnan nyíló
gumijavító műhelyébe ALKALMAZ 2
személyt. Tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a cég székhelyén: Csíkszentkirály
1/A szám alatt (az autómosónál).
(21583)
A Csíkmadarasi Szarvasmarhatartók Egyesülete pásztort KERES 2012
nyári periódusára. Jelentkezni lehet a
0745–926952-es telefonszámon.

köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk,
TANKÓ KÁLMÁN
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló
család.

részvétnyilvánítás
A Márton Áron Gimnázium munkaközössége megrendülve értesült
egykori jeles tanítványa és egyben
tanára,
BEGE ANTAL
hirtelen elhunytáról, és őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak.

Gyászjelentő és megemlékezés:
INGYENES!
Maximális terjedelem: 80 szó.
Telefonszám: 0266–215270.
Az ingyenes szelvények csak a megjelenés hónapjában érvényesek (lejárati dátum a szelvényen).
Egyszerre maximum 5 szelvény vehető igénybe.

A csíkszeredai Nagyrét u. 12/B
lépcsőház lakói őszinte részvétüket
fejezik ki a gyászoló családnak lakótársuk,
SALAMON IGNÁC
elhunyta miatt érzett fájdalmukban.
(21599)

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

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér,
após, rokon, szomszéd
és ismerős,
SALAMON IGNÁC
nyug. szállítási vezető
szerető szíve életének 74., házasságának 51. évében 2012.
március 25-én türelemmel viselt
betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait ma 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 békében! A gyászoló
család – Csíkszereda.
Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett testvér, sógor,
rokon, szomszéd és jó barát,
SZEGEDI JÁNOS
életének 61. évében 2012. március 27-én, türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt.
Temetése 2012. március 29-én,
csütörtökön délelőtt 9 órakor lesz
a csíkszenttamási ravatalozóból
a helyi temetőbe. Akik szerették
és tisztelték, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Nyugodjék
békességben. Siratják testvérei:
Regina, Anna, Mária, sógora, Antal, rokonai és Gizella.
Szívünk legmélyebb fájdalmával, de a jó Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a drága jó férj, édesapa,
nagyapa, dédtata, após, rokon,
szomszéd és ismerős,
TŐKE JÓZSEF
szerető szíve életének 93., házasságának 66. évében 2012. március 26-án megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait
ma 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkzsögödi ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugalma
legyen csendes, emléke áldott! A
gyászoló család.

Ügyfélszolgálati irodánk:
535600, Székelyudvarhely,
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270
Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00,
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro

14. oldal |  hargitanépe

B

iológusként a Natura 2000
területek kezelésével, ezen
belül több állatfaj, elsősorban a halak felmérésével, biológiájával, ökológiájával foglalkozom.
Munkám nagy része a vízi életterekhez kötött, ezért az utóbbi
években egyre gyakrabban foglalkoztam a hódokkal is, főleg a Csíki-medencében. A Hargita Népe
március 23-i számában megjelent
hírre szeretnék reagálni néhány
sorban.
Véleményem szerint nem vet
jó fényt a legutóbbi cikk erre a fajra, mivel csak támadó jellegű véleményeket közölt, szinte semmi
olyan információt nem szűrhetett
le belőle az olvasó, amiből objektív képet kaphat a helyzetről.
A csíkszentsimoni polgármester véleménye, miszerint „kártékony állatok, semmi hasznunk
nincs belőlük, kárunk viszont
annál több. Rezervátumban jó
helyen lennének, de itt mindent
tönkretesznek”, nagyban befolyásolhatja a közvéleményt, annak
ellenére, hogy nagyon egyszerű a
magyarázat a „problémára”. Nem
hiszem, hogy az lenne a megoldás,
hogy kiirtunk mindent a megyéből, amiből nincs direkt haszna az
embereknek.
Bernát Zelma a védett faj „bürokratikus” oldalát mutatja be,
ami ellen (a cím szerint) mindannyian küzdünk, és olyan rossz
nekünk emiatt. Lenne egy kérdésem: ha csak a Csíki-medencéből
érkezett panasz a hódok ellen az
egész országból, biztos, hogy a
hódokkal van a probléma, nem
pedig velünk?
Válaszolok is: velünk van a
probléma. A hódok visszatelepítése és jelenléte megmutatta,
hogy mennyire tönkre van téve a

A

Kappa család több mint
230 éve összefonódott a
szentkeresztbányai (Har
gita megye), Németországból
betelepített felső-szász mesterek, „szipszerek” életével. Amikor II. József osztrák császár
felépítette a híres „Rókaváros”
fegyvergyárát, elődeimet, mint
vasgyártókat és öntőket hozták
be azzal a céllal, hogy megtanítsák a székelyeket e mesterségre. Kisgyermek koromban
üldözték el családomat a „nagy
félelem” fegyverével, azzal, hogy
édesanyámat és nővéremet is
Szibériába hurcolják – ott halt
meg édesapám. Megköszönöm
Szőcs István szüleinek, Mihálynak és Juliannának határtalan
szeretetét és anyagi segítségét, amit tettek családjainkért
Szentkeresztbányán.
Elődeim
sírját
Szent
keresztbányán 2000 nyarán látogattam meg, amikor vendége
voltam a Szőcs házaspárnak,
Katalinnak és Istvánnak. Munkám Németország politikai-gazdasági életében, meg a Kappa
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A hódok nem kártékonyak

A Fiság alsó szakasza. A hódok feljebb költöztek

medence vízhálózata. Mennyire
csatornahálózattá változtatták,
mennyire mesterséges és szen�nyezett szinte minden folyóvíz!
Nem lenne konfliktus a térségben, ha a vizeknek megfelelő méretű árteret, a part mentén pedig
megfelelő mennyiségű fás növényzetet hagytak volna. A hód
a szárazon nehezen mozog, így
maximum 15-20 méterre hagyja
el a vizet. Ha közvetlenül a parton van növényzet, amivel táplálkozhat, nem hagyja el a partot. A
vízügyi munkálatokkal minden
part menti növényzetet eltávolítanak (árvízvédelmi célokból,

bár mindannyian tudjuk, hogy
a part menti növényzet stabilan
tartja a partot), így a hódoknak
nem lesz tápláléka. Ergo olyan
helyeket keresnek, ahol még van
part menti növényzet. Ilyen pedig sajnos csak a patakok felső
szakaszán van. Ha szétnézünk
Alcsíkon, az Olt mentén, éppen
a Fiság-patak környékén, kilométereken át nincs egy szál fa sem.
A vízügyi munkálatok során eltűntek. Így a hódok fennebb szorultak, ahol még van fa, viszont a
víz már alacsonyabb, és nem biztonságos számukra. A víz mélysége elég nagy kell legyen, hogy

gyorsan menekülhessenek az
esetleges támadók (medve, hiúz,
róka, farkas) elől, hiszen csak az
úszás a menekvésük. Ezért kisebb
gátakat csinálnak, hogy a fás parti növényzet közelében legyen
elég mély a víz.
A fotó a Fiság-patak alsó
szakaszán készült. Most is így
néz ki, csak hó nélkül. Ezt a szakaszt „árvízvédelmi célokból”
az ősszel ásták ki engedély nélkül, védett területen, bár a legközelebbi település északra 650
méterre van, délre pedig 1250
méterre. Lényeg, hogy kiásták,
és a part menti sűrű bokrosokat

teljesen eltüntették. Ezen a szakaszon felméréseim szerint két
hódcsalád élet és táplálkozott
nyugodt körülmények között.
Az ásás következtében eltűnt az
élőhelyük, a partokba fúrt járatok és a táplálékuk, a part menti
fás növényzet. Ennek következtében a Fiság felső szakaszaira
kellett költözzenek, mert az
ártéren, ahol nem kellene gátat
építsenek, lehetetlenné tesszük
számukra az életet.
Nagyjából ez az oka annak,
hogy felhúzódnak a patakokra,
és ott gátakat építenek. Az Olt
menti növényzet az árvízvédelmi munkálatok során eltűnik,
ezáltal a hódok kiszorulnak.
Tudni kell róluk, hogy territoriális állatok, tehát ha kijelölnek
maguknak egy folyószakaszt,
ott maradnak életük végéig, és
vigyáznak arra, hogy mindig
elég fa legyen a parton. Nem
buta állatok, és nem kártékonyak. Emberi meggondolatlanság eredménye a kártékony jelző,
amit rájuk használunk. Egyszerű megoldás van, a part közvetlen közelében meg kell hagyni
a növényzetet, ahol nincs, oda
fűzfát kell ültetni, ami gyorsan
nő és szaporodik, és meggátolja
a hódokat abban, hogy távolabb
merészkedjenek és gyümölcsfákat rágjanak meg.
Úgy gondolom, alaposabb
és szakmaibb véleményeknek is
hangot kellene adni a közvélemény alakítása érdekében. Ez is
olyan probléma, amit könnyen
meg lehetne oldani, de inkább
azt választjuk, hogy pusztítsunk
ki mindent, ami él és mozog, ha
utunkban van.
Imecs István,
Tusnádfürdő

Csak a kiválók történelmi emberek
konszernem, vállalataim csak
egynapi időt engedtek arra, hogy
a múltam felett gondolkodván
meglátogassam elődeim kétszázharminc éves tartózkodási helyét
Szentkeresztbányán. Ott sem
kívántam fogadni Románia miniszterelnökét és külügyminiszterét, akik oda utaztak Bukarestből, csak azokkal az emberekkel
kívántam találkozni, akik életem
legnagyobb emberei: Szőcs Istvánnal és feleségével, Katalinnal.
Az 1985. november másodikán megszervezett nemzetközi versenyen (licittermék),
ahol részt vett 19 vállalat a világból, Románia nyerte a gyártási jogot. A világ legnagyobb
cementgyárrendszeréhez: Assuit
I és II (Egyiptom) szükséges volt
30 ezer tonna őrlőgolyó, pajzs
(páncél) a malmokba és forgókemencékbe. Megjegyzem, hogy
egy kiló öntvény 4,20 amerikai
dollár. Tehát hatalmas pénzről
volt szó! A nyugatnémet titkosszolgálat jelentését a licit elvesztése után kaptam kézhez, hogy a
feltalálók a Szőcs házaspár, Ist-

ván és Katalin. A jelentésben az
is állt, hogy Szentkeresztbányán
is dolgoztak, de őket is – mint
politikai elítélteket – kidobták
a munkahelyeikről és Hargita
megyéből. Politikai büntetésüket munkahelyen töltötték a
kolozsvári Nehézgépgyárnál, de
a legfelső kommunista pártvezetés legnagyobb kitüntetéseket
adományozta a házaspárnak,
megközelíthetetlen védettséget
biztosított számukra, megadva
Románia legnagyobb kutatói
rangját. Ezért is igyekeztem találkozni velük, hogy megismerjem őket, akiket soha nem fog
elfeledni a tudományos világ.
Katalin külföldön tartózkodott, így nem láthattam a tudós asszonyt, a négygyermekes
édesanyát, akinek fotometriáit
és automatizált öntött formák
találmányait meg acél- és vasmárkáit alkalmazza a világ. A
Szőcs házaspár patentjait 5060 vállalat alkalmazta, amelyeken dolgozott 300-400 ezer
ember. Mindent elkövettem,
hogy magamhoz vigyem őket,

de sikertelenül, mivel szigorúan
őrizték őket. Követtem a Szőcs
házaspár tevékenységét negyed
évszázadon át (1985-től), és azt
tapasztaltam, hogy a székelymagyar átkozottul hallgatott és
senki soha ajkára nem vette az
elüldözött Szőcs családot akkor,
amikor a nagyvilág ismeri őket
és alkotásaikat.
Találkozásunk csodálatos
volt. Itt megköszönöm Margit
nővérednek (főkönyvelőnek)
azt a csodálatos asztalt, amelyet előkészített számomra. Így
életem alkonyán újra megízlelhettem a szipszerek tárkonyos
kakaslevesét, narancsszínű rákokat vadas papsalátával. Az
ötven négyzetméteres szobát
feldíszítette Margit a Nagyrét
vadvirágjaival, és ott volt a csodálatos pünkösdirózsa is, életem
szerelme. Itt csak ketten lehettünk, hisz a német biztonságiak
nem engedtek be senkit.
És sírtunk Istvánnal, hogy
családjaink a román kommunista diktatúra áldozataivá váltak.
Imádkoztunk úgy, mint szakadt

rövidnadrágos gyermekkorunkban: „Gegrüβet seist du, Maria”
és énekeltük „Dank sei dir,
Vater, für das ewige Leben”.
Akkor megkértelek, hogy írd
be jegyzeteimbe a családodon kívül azokat, akik bíztak benned.
Én most leírom azok nevét, akik
itt szerepelnek: Pálfi Géza, Márton Áron, Szőcs Mihály, Miniér
Gábor, Auer Zoltán, Baja Pál,
Vitos Károly, Dumitru Popescu,
Molnár Sándor, Mihály István,
Finta András, Tamás András és
Balázs Márton. Elgondolkodom
azon, barátom, hogy milyen
kevesen bíznak az emberben
egy egész életen át. A díjazott
könyvedet lefordíttatom német
és angol nyelvre, hogy ismerje
meg a nép is a két magyar tudós
életét, úgy, ahogyan tolmácsolod: Egy életút emlékei (Incitato
Kiadó, Kolozsvár 2010, szerző
Szőcs M. István).
Ölelem Katinkát, gyermekeiteket, unokáitokat és téged,
István barátom!
Kappa Arnold,
Németország
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Az év 88. napja, az év végéig 278 nap
van hátra. Napnyugta ma 19.37-kor, napkelte holnap 7.14-kor.

Isten éltesse

Gedeon és Johanna nevű olvasóinkat,
valamint mindazokat, akik ma ünneplik
születésnapjukat.

Névmagyarázat

A héber eredetű Gedeon jelentése harcos, vágó, romboló, míg a héber–görög–latin
eredetű Johanna Isten kegyelmét jelenti.

Március 28-án történt

1708. Oroszországban bevezették a
megreformált ábécét, amely az addig használt egyházi ószláv ábécé helyébe lépett.
1776. II. Katalin orosz cárnő megalapította Moszkva első nyilvános színházát, a
Nagy Színházat.

Március 28-án született

1592. Jan Amos Komensky cseh–morva író, filozófus, teológus, pedagógus
1868. Makszim Gorkij orosz író

Március 28-án halt meg

1933. Fridrich Arturovics Cangyer szov
jet rakétakutató, mérnök
1943. Sergey Rachmaninov orosz születésű amerikai zeneszerző, zongoraművész

a nap vicce
Feleség: Na, légy szíves! Kérlek...
Férj: Ne, hagyjál.
Feleség : Na... Olyan régóta várok
már rá.
Férj: De nem fogok tudni utána elaludni.
Feleség: Én meg így nem tudok elaludni.
Férj: Most miért az éjszaka közepén
jutott az eszedbe?
Feleség: Mert olyan forróságot érzek.
Férj: Mindig a legrosszabb időpontban érzel forróságot...
Feleség: Ha szeretnél, nem kellene
ilyeneket kérnem, tudnád magadtól is!
Férj: Ha TE szeretnél, akkor nem követelnél ilyeneket!
Feleség: Már nem szeretsz?
Férj: De igen, de ma éjszakára felejtsd el.
Feleség: (Hüppögve): Kérlek...
Férj: Na, jól van, egye fene... (mocorgás)
Feleség: Mi a baj? Felkapcsoljam a
lámpát?
Férj: Nem találom...
Feleség: Az isten szerelmére, tapogasd ki!
Férj: Na, megvan. Most boldog vagy?
Feleség: Igen, nagyon!
Férj: Legközelebb, ha meleged van,
nyisd ki te az ablakot!

hargitanépe
Hargita megye közéleti napilapja

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor

Felelős szerkesztő:
Sarány István

programajánló

ajánlata

Író-olvasó találkozó

Amiről lehet – és amiről nem címmel
kerül sor író-olvasó találkozóra és beszélgetésre alkotásról, művészetről, utazásról, barátságról, élményekről és tapasztalatokról
a székelyudvarhelyi Gondűző étteremben
ma délután öt órától. A kortárs magyar irodalom két, igen sajátos hangvételű alkotója: Bartis Attila író-fotográfus és Kemény
István költő-író a meghívott, beszélgetőtársuk pedig Tamás Dénes esszéíró.

Az ajtó

S

zabó Magda így vall önéletrajzi ihletésű regényéről: „Ez a könyv, pontosabban mostani új kiadása, több okból kivételes állomás
írói életutamon: elsősorban amiatt, hogy míg
készült, szüntelenül azt éreztem, hasztalan tettem papírra, senkit nem fog érdekelni Szeredás
Emerenc, még kevésbé az én nem is valami vonzó arcképemet rögzítő gyónás, mely összetört
tükörcserepekből egybetákolt keretbe szorítja az
írót és a megsérthetetlen, mégis megsértett igazságot.” Szabó Magda Az ajtó című regényéből
idén az Oscar-díjas magyar filmrendező Szabó
István filmet forgatott, ebből az alkalomból adták ki újra a regényt.

Népdalvetélkedő

A Hargita Megyei Hagyományőrzési
Forrásközpont szervezésében szombaton
fél tíztől a székelyudvarhelyi művelődési
ház koncerttermében tartják a Székelyföldi népdalvetélkedők döntőjét. Az eseményen részt vesznek Csík és Gyergyó vidéke,
Udvarhelyszék, Háromszék, Marosszék valamint Aranyosszék versenyének nyertesei.

Floorball-kupa

Szombaton második alkalommal kerül
megrendezésre Székelyudvarhelyen a Rákóczi Centrumban a II. Rákóczi Floorball
Kupa. Az esemény szervezője, a Black 69
Floorball Team felhívja a figyelmet, hogy
a csapatok száma korlátozott, ezért várják
azoknak a csapatoknak a jelentkezését, akik
kedvet kaptak a versenyzésre. Jelentkezni,
illetve érdeklődni a tuc69sok@yahoo.com
e-mail címen lehet.

Festészeti tárlat
Székelykeresztúron

M

iklós István (Indián) csíkszeredai festő- és
tetoválóművész festményeiből Székelyföld
címmel nyitják meg az alkotó egyéni tárlatát Székelykeresztúron, a Molnár István Múzeumban
április 1-jén, 12.30-kor. A tárlatnyitó beszédet Kecskés Emőke művészettörténész tartja. A kiállítás április 27-ig lesz megtekinthető.

Táncelődás

Ki mint veti táncát... című előadásával
vasárnap este hét órától a székelyudvarhelyi
művelődési házban lép fel a kolozsvári
Ördögtérgye Néptáncegyüttes. A másfél
órás műsorra, amelyen a Csereklye zenekar
húzza a talpalávalót, a felnőttek 15, a diákok
és nyugdíjasok 8 lejért válthatnak jegyet.

para

www.parapista.com

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.r
hirdetések

– Szabó bácsi, legyen szíves keljen fel, és ugráljon egy kicsit, így ni!
– De hát miért, nővérke?
– Mert elfelejtettem az orvosságot felrázni, mielőtt beadtam magának.
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A vendég: II. Erzsébet

időjárás-előrejelzés
Várható időjárás holnap Székelyföldön

N

em hívatlan, de váratlan vendégként állított be II. Erzsébet angol
királynő egy manchesteri lakodalomba. A királynő férjével, Fülöp herceggel
és természetesen kíséretével toppant be a
lagziba, az ifjú pár legnagyobb ámulatára:
az eseményről készült, a világhálón terjedő
videófelvételen jól látható a vendégek döbbenete, amikor megpillantják az uralkodót – ennek ellenére a protokoll szabályai
szerint meghajlással, illetve pukedlivel köszöntik Erzsébetet. A váratlan helyzet előzménye az volt, hogy az ifjú pár, bizonyos
John és Frances Canning csak úgy küldött egy esküvői meghívót a királynőnek
– ő meg elment. A királynő idén ünnepli
ugyanis uralkodásának 60. évfordulóját, és
ennek alkalmából egész évben a birodalom
különböző városait és pontjait látogatja
meg. Az esküvő napján pont Manchester-

2
15˚C
-5
13 ˚C

2
15˚C

ben tett látogatást, és az ifjú pár meg úgy
gondolta, hogy ha pont a városban lesz a
királynő, miért ne küldhetnének neki egy
meghívót. Küldtek, II. Erzsébet meg, bár
általában nem a kedélyeskedő magatartásáról ismert, eleget tett a meghívásnak.

Marosvásárhely

Csíkszereda

Székelyudvarhely

Sepsiszentgyörgy

3/19

-6/16

3/19

3/19

Napközben a legtöbb helyen derült idő várható, de a
hegyvidéken éjszaka még erős lehűlésre lehet számítani.
Az északnyugati szél többfelé erősödik, hosszabb időszakra esőfelhők is jelentkeznek. Az éjjeli csapadékhullás
valószínűsége 40 százalék, kisebb esőkre napközben is
lehet számítani. Az időjárás változásaira érzékenyeknél
fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet.

villanás n Takács Éva

A vesszőseprű ára

fotóalbum

Hasznos munkaeszköz a vesszőseprű télen-nyáron. Seperjük vele a havat, ha szakad
túl sok reggelre a járdára, és seperjük ilyenkor,
tavasszal is mindazt, ami maradt a hó elolvadása után. De nyáron is szükség van rá, hiszen járdán, udvaron hamar gyűl a szemét.
A háztartásokban tehát fontos, szinte nélkülözhetetlen a vesszőseprű. De mert
természetes anyagból készül, gyorsan kopik,
tehát újat kell venni. A kínálatról van, aki
gondoskodjon. Időről időre házalnak vele,
hangos szóval kínálva a portékát. Az árusok szerényebbje első lépésben csak egy marék
élelmet kér, mert ugye, nagy a család, sok a
gyermek, és alig jut betevő falatra. Aztán ha
a darab kenyér megvan, már ruha is kellene,
nem beszélve a pénzről, mert holnapra ebédet
kellene főzni. Az érvekből nem fogynak ki, a
vásárló szociális érzékenységét próbára tevő
alkudozás pedig egyre fárasztóbb. Legalábbis
az egyik fél számára.

A fotó Mózes Tamás Arc-Élek című pályázatra beküldött alkotása

Csak távoli rokona a kéregetésnek a ves�szőseprű árulása. Mert a portékát ugye, el kell
készíteni. Ahhoz ágakat kell vágni, és nem is
akármilyent. Mert a minőséget a jó nyírfaág
hordozza, ami kint a hegyoldalon terem. A seprűkötés maga is külön tudomány: hol és men�nyire kell egymáshoz szorítani az ágakat ahhoz,
hogy az első-második használatkor ne essen
szét. És ha mindez megvan, jön a marketing,
magyarán: az árut el kell adni. A házalók
előtt pedig – többnyire a fent jelzett okok
miatt – a legtöbb kaput becsukják még akkor is, ha amúgy szükség lenne a portékára.
Ha mindezt figyelembe vesszük, elgondolkodhatunk azon, arányos-e az egy seprűért
kért összeg a befektetett energiával. De mielőtt bezárulna a kör, eszembe jutnak azok a
megcsonkított, derékban kettévágott nyírfák,
amelyeket nemrég láttam egy Csíkszeredához
tartozó domboldalon. Hogy minek estek áldozatul azok a fák, ahhoz nem fért kétség.
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket
2012. április 11-ig kell beküldeni.

Név:.................................................
Cím:.....................................................
.............................................................
Tel.:...........................................................
Helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................
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Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!
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KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ

Bekopog a skót az orvoshoz.
– Doktor úr, nézze már meg
a nyelvemet! Belement egy
szálka.
– Szálka a nyelvébe? De
hogyan?
– Hát, az úgy kezdődött, hogy
... (poén a rejtvényben).

