
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. > 5. oldal

Használtruha-kereskedés nyitására váró sorbanállók Csíkszeredában. Míg a tehetősebbek kezdetben távol maradtak, ma ez már nem jellemző fotó: balázs 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 meghány-
va-vetve a dolgot mégis erre 
a következtetésre jutottunk, 
miközben a petúniáknak 
készítettük elő némi vízben ázta-
tott tehénganyéval a kertet.
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     Jakab árpád

Pulzus – az udvarhelyi 
képzőművészeti telep 82 3A rendőrséggel együtt lépnek 

fel a guberálók ellen
Útját állják a fekete-
kereskedelemnek

hirdetés

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3688î
1 amerikai dollár USD 3,2694î
100 magyar forint HUF 1,5026ì
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bankárok a mEgyEházán

A bankok  
támogatását kérik 
A megye húzóágazatainak nyúj

tandó lehetséges hitelkonst
rukciókról tárgyalt Bor
boly Csaba, Hargita Me
gye Tanácsának elnöke a 
romániai bankok helyi képviselői
vel tegnap Csíkszeredában. 

gyErgyószEntmiklós

Eltüntetik 
a gödröket

Elkezdődött az útjavítás Gyer
gyó szentmiklóson, a munkála

tok az önkormányzat által összeál
lított ütemterv szerint zajlanak. El
sőként a teherforgalmi út vonalán 
tüntetik el a hóolvadás után 
előbukkant gödröket, majd 
a város utcáit aszfaltozzák le 
– de a víz és csatornahálózat kiépí
téséig csak foltoznak. 

régizEnE FEsztivál

Európai hírnév 
a cél

Nagyobb hangsúlyt fektet 
idén Hargita Megye Taná

csa a csíkszeredai Régizene Fesz
tivál népszerűsítésére. A megyei 
ön kormányzat és a Hargita 
Megyei Kulturális Köz
pont célja, hogy a fesztivál 
bekerüljön Európa legrangosabb 
rendezvénysorozatai közé.

CsíkszErEda

Tavaszi 
nagytakarítás

A Csíkszereda minden utcáját 
és terét érintő tavaszi 

nagytakarítást idén az április 
2–25e közötti időszakra hir
dette meg a polgármesteri hivatal. 
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> Hidegaszfalttal javítják a Szék útját. 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala folya-
matosan javítja a város területén a tél során 
megrongálódott útszakaszokat. Szőke Do-
mokos alpolgármester szerint addig, amíg a 
melegaszfaltot biztosító cégek nem kezdik el 
működésüket, csak hidegaszfalttal javíthat-
nak az utak jelenlegi állapotán. A hét során 
a város több utcájában is dolgoztak a város-
háza alkalmazottjai, hidegaszfalttal foltozva 
be a nagyobb gödröket. Mint arról már ko-
rábban beszámoltunk, 12 utca neve került 
fel arra a listára, amely alapján a polgármes-
teri hivatal saját költségvetéséből javíttatja 
az útfelületeket. Tegnap a Szék útján és a Ba-

romtér utcában tűntek el az autósforgalom 
biztonságát veszélyeztető mély gödrök, ma 
további szakaszokon folytatják a munkála-
tokat. Szőke Domokos szerint a kátyúzással 
a tavaszi nagytakarítással egy időben több 
helyszínen javul a közlekedés minősége.

> A tarlóégetés veszélyei. A környezet-
védelemre vonatkozó 2006/195-ös sürgős-
ségi kormányrendeletben megfogalmazott 
tiltás ellenére egyre gyakoribb a mezőgaz-
dasági területek tavaszi és őszi takarításakor 
a felelőtlen tarlóégetés. Csíkszeredában és 
környékén is már több esetben vált szüksé-
gessé a tűzoltók beavatkozása a felügyelet 

nélkül hagyott lángok továbbterjedésének 
megakadályozása érdekében. Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala felhívja a gazdálko-

dók figyelmét, hogy kerüljék a mezőgazda-
sági és legelős területeken a tarló, a nád és a 
bozót égetését. Amennyiben nincs lehetőség 
más módon, csak tűzzel megsemmisíteni 
a növényi maradványokat, tűzgyújtási és 
környezetvédelmi engedély kiváltására van 
szükség, és semmiképp nem szabad felügye-
let nélkül hagyni a lángokat. Ha bebizo-
nyosodik, hogy a gazdálkodó megszegte a 
törvényi előírásokat, 3000–6000 lej közötti 
(magánszemélyek esetében), illetve 25 000–
50 000 lej közötti (jogi személyek esetében) 
büntetéssel számolhat, de a területalapú tá-
mogatást is megvonhatják – áll a városháza 
közleményében.hí
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hirdetések

A csíkkarcfalvi a Larix Közbirtokosság Ügyvezető Tanácsa
összehívja tagságát 2012. április 14-én 10 órakor tartandó közgyű-
lésre 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 jelent-

kezni 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!

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 EGRES IMPEX Kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Andezit kitermelése és feldol-
gozása Csíkcsicsó kültelkében című tervét benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnye-
rése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, 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 Ügy-
nökséghez (telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041).

Az EDBAL CONSULT Kft
– Kolozsvár, Zaharia Stanciu utca 10–12/9. sz. –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Pisztrángos bővítése és mo-
dernizálása 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, munka-
napokon 8.30–16.30 között, az engedélyezési eljárás alatt. (telefon: 
0266–371313, fax: 0266–310041).

Háztartási szemét csúfítja el 
Csíkszereda több lakónegye
dét, főleg azokon a városré
szeket, ahol a szelektív hul
ladékgyűjtés céljából színes, 
műanyag gyűjtőedények van
nak elhelyezve: ezeket a gu
berálók gyakran szétszedik, 
az értékesíthető hulladékot 
elviszik, a szemét nagy része 
meg marad a földön, szétszór
va. Az új köztisztasági szol
gáltató áprilistól megoldást 
ígér a helyzetre.

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

Lefeszítik a műanyag gyűjtő-
edények alját, az azokban 
lévő hulladékot a földre 

ürítik és zsákokba rakják belőle 
azt, amit értékesíthetőnek tarta-
nak – többnyire a pillepalackok a 
kelendők –, majd legjobb esetben 
a felborított gyűjtőedényt talpra 
állítják, és távoznak – ezzel a mód-
szerrel dolgoznak azok a guberá-
lók, akik a csíkszeredai lakónegye-
dekben felállított, a hulladékok 

szelektív gyűjtésére alkalmas táro-
lók „kifosztására” sza kosodtak.

Az önkormányzat a város több 
pontján szorgalmazta az ilyen tá-
rolók felállítását, a lakosság egyre 
nagyobb hányada kapható is a 
hulladékok szelektív gyűjtésére, 
egyre többen választják szét a ház-
tartási szeméttől a pillepalackokat, 
papírt, az üveget, és helyezik eze-
ket a különböző színű műanyag 
edényekbe. A guberálók viszont 
hamar megtalálták az egyébként 
méretes edények kiürítésének 
módját. Nyomukban pedig ott 
marad a földön mindaz a szemét, 
amely kihull az edényekből, ám 
mivel nem értékesíthető, nem vi-
szik el: nejlonzacskók, papírok ka-
varognak a szélben a lakónegyedek 
tömbházai között. Ugyanakkor 
gyakran olyan típusú hulladék is 
marad a tárolóedény kiürítése után 
a földön, amelynek igazából nem 
volna keresnivalója az illető edény-
ben – ami azt bizonyítja, hogy a 
szelektív szemétgyűjtés kultúrá-
jával még nem barátkozott meg a 
tömbházlakók egy része.

– Tudunk erről a problémáról 
– mondta megkeresésünkre Szőke 
Domokos alpolgármester, jelezve, 
hogy az Eco-Csík Kft.-vel, azzal 
az új szolgáltatóval, amelyik ápri-
lis 1-jétől átveszi Csíkszeredában 
a köztisztasági szolgáltatást, már 
több ízben tárgyaltak erről a kér-
désről.

A cég igazgatója, Páll Tamás is 
ismeri a helyzetet. Ő azt mondta, 
a tárolóedényekbe összegyűjtött 
hulladék a vállalat tulajdonát ké-
pezi, tehát az általa vezetett céget 
károsítja meg április másodika 
után az, aki a szelektíven össze-
gyűjtött hulladékot elviszi. Ezért 
a rendőrség segítségét fogják 
kérni, és az egyenruhások bevo-
násával igyekeznek megfékezni a 
jelenséget. Ami pedig a lakókat 
zavaró, a konténerek körül ma-
radó szemetet illeti, erre is van 
megoldásuk. Páll ígérete szerint 
áprilistól a város minden olyan 
részén, ahol ilyen gyűjtőedények 
vannak, naponta legalább három-
szor megfordulnak a cég munká-
sai, és összetakarítják a szemetet. 

SzELEKTívEN GyűjTÖTT HULLADéKKAL SzENNyEzETT LAKóNEGyEDEK

A rendőrséggel együtt 
lépnek fel a guberálók ellen

Kiszóródott szemét a szelektív gyűjtőedények mellett. A kukázók felfeszítik a tárolókat a hasznosítható hulladékért fotó: balázs árpád
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Mindössze kettőötven volt a petúnia, s mi nem is tud-
tunk róla. A kisvároshoz ragasztott falu peremén ritkán 
kapunk szórólapot, elvétve jár a postás, igaz, utóbbiért 
különösebben nem bánkódunk, úgyis mindig csak szám-
lát hoz. Azon a zsenge tavaszi napon azonban végre hírt, 
fontos hírt találtunk a postaládánkban: elkezdődött a vá-
lasztási 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 kö-
vetkeztetésre jutottunk, miközben épp a petúniáknak készítet-
tük elő némi vízben áztatott tehénganyéval a kertet.

Szóval azt írja a postaládánkba bedobott újságban, a 
színesebbikben, hogy volt egyszer Udvarhelyen egy nagy em-
ber, akinek idejében minden jobb volt, még a kézilabdacsapat 
is, amelyre nagyon sokat áldozott, s egy kicsikét egy másik em-
ber is segített, akit ennek ellenére csalással, lopással vádolnak, 
igaz, ezt már a másik újság, a fekete-fehér 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 mélyebb-
re merültünk a két kiadványban fellelhető pozitív (színes) és 
negatív ( fekete-fehér) kampány bájos harmóniájában, an-
nál biztosabbak voltunk a dolgunkban: a szajkókkal együtt 
megérkezett a választási kampány is a Küküllő partjára. A 

szomszédom ki is számolta hirtelenjében, hogy erősen telik az 
idő, utoljára négy éve kapott hasonszőrű kiadványt a postalá-
dájában, sőt utoljára négy éve látta templomban a nagy em-
bert, aki nagyon sokáig volt nagy ember, s akit egykor annyira 
idealizáltak, hogy volt, aki megesküdött rá, könnyezni kez-
dett 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 kutya-
vásáron, más ügyben járt Budán, s különben sem vásárolta 
vissza azt a bazi nagy épületet a domb tetején.

Szomszédom nem értette, miért veszik fel időszakosan né-
hányan azt a szokást, hogy szabadidejükben teremfoci- és ké-
zilabdameccsekre 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 temp-

lomba járó istenhívők. „A meccseken tökmagoznak, s amit ki-
köpnek, az a fejünkre hullik. A mag az övék” – kesergett.

Ott álltunk a kertben, s miközben a műveletben elmé-
lyülve tehénszaros gumicsizmánkat pucolgattuk, hirtelen 
felsejlett előttünk a múlt, s a közeljövő rémképe. Aggódva 
kérdeztük egymástól: csak nem fog felszedelőzködni, s visz-
szamenni 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 (egyéb-
ként a KISZ-titkárokból nagyszerű vezetők lesznek, jó példa 
erre tizenötmillió kisember legnagyobb embere), s a pünkösdi 
urna is biztosan hoz néhány pecsétet a választókerületek ur-
náiba. De különben is: az üres beszéd és a feneketlen butaság 
kombinációja csodákat tud tenni.

Bementem tévézni, s egy Eugéniát majszolgatva arra gon-
doltam: 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: szálfagya-
lulás közben senki nem törődik a forgácsokkal.

Valahonnan csak szerzek petúniát, még ha nem is akci-
ósat, aztán jövőre legfeljebb dugvánnyal szaporítom. A kerti 
petúniák csodálatos szépségű, hálás, tartósan virágzó növé-
nyek, nagy, tölcsér alakú virágaik bódító illatúak.

Petúniák
      NézőpoNt n Jakab Árpád

hargitanépe

A rendszeres és összehangolt 
ellenőrzéseknek köszönhetően 
egyre inkább visszaszorulóban a 
Hargita megyei illegális dohány- 
és alkoholkereskedelem – vallja 
a tavalyi tapasztalataik alapján 
Ambrus István, a Hargita Me-
gyei Jövedékiadó- és Vámigaz-
gatóság ügyvezető igazgatója.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Érezhetően csökkent tavaly a 
Hargita megyei illegális do-
hány- és alkohol-feketeke-

reskedelem a hatóságok gyakoribb 
ellenőrzése nyomán – állította 
lapunknak Ambrus István, a Har-
gita Megyei Jövedékiadó- és Vám-
igazgatóság vezetője. A szakember 
szerint a jövedékiadó-csalás vissza-
szorítására tett erőfeszítéseiket a le-
gálisan működő ital- és dohányter-
mék-forgalmazók eladásainak nö-
vekedése is alátámasztja. A zárjegy 
nélküli cigaretta értékesítése terén 
viszont a vámparancsnok nem tit-
kolja: tapasztalatai szerint Hargita 
megye egyelőre mind tranzitme-
gyeként, mind végcélként szerepet 
kap a csempészek számításaiban. 
„Tavaly a rendőrséggel közösen 
számos alkalommal rajtaütésszerű 
ellenőrzéseket tartottunk mind 
a közutakon, mind a piacokon. 
2011-ben összesen 1007 céget, szá-
mos pálinkafőző magángazdaságot 
és pálinkafőzdét ellenőriztünk, míg 
a közutakon ugyancsak ellenőrzés 
végett közel kétezer gépkocsit és te-
herautót állítottunk meg. A mozgó 
ellenőrző csapatok által kiszabott 
büntetések értéke egyébként meg-
haladta a 220 ezer lejt. Úgy tűnik, 
ezek – az üzlettulajdonosok visz-

szajelzései alapján – meg is hozták 
a kívánt eredményeket mind a do-
hányáru, mind az ital feketekeres-
kedelmének visszaszorítása terén” 
– jelentette ki lapunknak a megyei 
vámigazgatóság vezetője.

Ami a vámtevékenységet ille-
ti, Ambrus beszámolója szerint 
a Hargita megyei vámosoknak 
tavaly összesen 1255 import- és 
2459 exportművelet kapcsán kel-
lett eljárniuk. 2011 augusztusától 
ugyanakkor a székelyudvarhelyi 
vámhivatal megszüntetésével a 
feladatokat egy Udvarhelyen lé-
tesített vámponton keresztül a 
csíkszeredai vámhivatal vette át. 
Ambrus  viszont azt is megjegyez-

te, hogy az általuk nyilvántartott 
export-import adatok minden 
esetben a Hargita megyei cégek 
Unión kívüli országokkal kapcso-
latos vámtevékenységét jelentik. 
Az Unió határain kívülről tavaly 
a legtöbb termék Svájból, Török-
országból és Kínából érkezett, de 
szintén jelentős árumennyiséget 
rendeltek a cégek Ukrajnából, 
Indiából, Thaiföldről, Koreából, 
Malajziából és az Egyesült Álla-
mokból is. A megyénkbe érkező 
legnépszerűbb importcikkek lis-
táján egyébként a gumiabroncs-
ok és alkatrészek, hősugárzók, 
különböző műanyag termékek, a 
textilgyárak által rendelt fonalak, 

a legkülönfélébb csövek, réz- és 
acéllemezek, illetve kábelek szere-
pelnek. Ezzel szemben a Hargita 
megyei exportcikkek listáját a fa-
anyag és fűrészáru, illetve a sör, a 
bútor és az ásványvízkivitel vezeti. 
Míg a fűrészáruk az Egyesült Arab 
Emírségekbe és más arab államok-
ba irányultak, addig a Hargita 
megyei borvizek legtávolabbi cél-
állomásait az Egyesület Államok 
és Kanada jelenti. A vámtevékeny-
ségből, illetve az ehhez kapcsoló-
dó illetékekből és adókból tavaly 
a Hargita megyei vámigazgatóság 
több mint 39,7 millió lej bevételt 
termelt, mely a központi költség-
vetést gazdagította.

Közel Kétezer gépKocsIt VIzsgÁltAK Át tAVAly A KözutAKon A HArgItA MegyeI VÁMosoK

Útját állják a feketekereskedelemnek
Húsvéti vásár 

Csíkszeredában

A2009 óta tartó beosztáshoz 
igazodva, húsvét előtt egy 
héttel újra megtartják a Ha-

gyományos Székely Termékek Hús-
véti Vásárát a csíkszeredai megye-
háza oszlopsorai között, valamint 
a gépkocsiparkolóban felállított 
sátrakban. A vásárlók pénteken és 
szombaton szerezhetik be az ünne-
pi asztalra szánt székely termékeket. 
Hargita Megye Tanácsa 2012 feb-
ruárjától alintézményét, a Hargita 
Megyei Agrárkamarát bízta meg a 
havivásárok szervezésével. A hétvé-
gén tartandó tavaszi vásáron a tava-
lyinál gazdagabb, hagyományos mó-
don készült termék- és terménykí-
nálatot szeretnének felsorakoztatni. 
Hargita Megye Tanácsa ily módon 
kívánja segíteni a helyi termelőket az 
értékesítésben, ugyanakkor a vásár-
lók számára is megteremti a lehető-
séget, hogy rendszeresen vásárolhas-
sanak egészséges helyi termékeket. 
„Ez utóbbira van is kereslet, sok he-
lyi terméket kedvelő jelezte igényét a 
vásárok gyakoribb megszervezésére, 
ugyanis egy helyen ritkán van lehe-
tőségük beszerezni ezeket, a terme-
lő és a vásárló közvetlen kapcsolata 
pedig méltányosabb árat is jelent 
mindkét fél számára” – áll a megye-
háza közleményében.

Ambrus István, a megyei vámigazgatóság ügyvezetője. Eredményesnek bizonyult akciókról számol be  fotó: domján levente

 fotó: domján levente



Nagyobb hangsúlyt fektet idén 
Hargita Megye Tanácsa a csík-
szeredai Régizene Fesztivál 
népszerűsítésére. A megyei ön
kormányzat és a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ célja, 
hogy a fesztivál bekerüljön Eu-
rópa legrangosabb rendezvény-
sorozatai közé.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Hargita Megye Tanácsa pá-
lyázati úton támogatást 
nyert a Regionális Fejlesz-

tési 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 prog-
ramkínálatát. 

– Azt várom el, hogy olyan mar-
ketingstratégiát építsünk ki, amely 
növeli a rendezvény hírnevét, és Eu-
rópa fesztiválnaptárjában az őt meg-
illető helyre emeli azt – jelentette ki 
Borboly Csaba megyeitanács-elnök. 
Ferencz Angéla, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ igazgatója sze-
rint a 30 éves múltra visszatekintő 

Régizene Fesztivál műfaját tekintve 
egyedülálló Romániában. – Sokszor 
beszélünk a kultúra kapcsán annak 
térségfejlesztő szerepéről. E gondo-
lat mentén csatlakozunk mi ehhez a 
pályázathoz, úgy, hogy a rendezvény 
szakmai tartalmán túlmenően a kul-
túrát összekapcsoljuk a gazdasággal, 
a turizmussal, a térségi marketing-
gel és az oktatással – hangsúlyozta 
Ferencz Angéla. 

Hargita Megye Tanácsa kez-
deményezésére négy évvel ezelőtt 
kidolgozták azt a megyei turisztikai 
stratégiát, amely magában foglalja a 
térség önálló turisztikai vonzerejé-
nek megteremtését. – Reális esélyt 
látunk abban, hogy a Régizene 
Fesztivál térségen kívüli, országos, 
de akár a nemzetközi piacokról is 
idevonzza a turistákat. Ehhez vi-
szont egy jól felépített reklámmar-
ketingre van szükségünk – ennek a 
megvalósítására nyert most pénzt a 
megyei önkormányzat – mondta el 
Gászpor István, a fejlesztési igazga-
tóság szakembere. A projekt összér-
téke 603 000 lej, ennek 98 százalékát 
a turisztika minisztérium, a fennma-
radt 2 százalékot pedig Hargita Me-
gye Tanácsa finanszírozza. 
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VEtélKEdő A MiKóVár történEtéről

A gyerekek identitástudatát erősíti a verseny
Első lépésben a Hargita megyei is-
kolákat szólítja meg az a verseny-
felhívás, amelyet a Csíki Székely 
Múzeum, Hargita Megye tanácsa 
és a Hargita Megyei Nevelési 
tanácsadó és Erőforrás Központ 
hirdet meg A Mikóvár története 
címmel. A múzeum készülő ál-
landó kiállítása jó alkalmat ad a 
diákok nemzettudatának, identi-
tástudatának erősítésére. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nagy időszakos kiállításai 
kapcsán hirdetett meg ve-
télkedőket az elmúlt évek-

ben a Csíki Székely Múzeum. Idén 
a készülő, a Mikó-vár 17–18. századi 
történetét bemutató állandó kiállítás 
kapcsán hívják tanulásra, versenyzés-
re az V–VIII. osztályos diákokat. 

A vetélkedő kapcsán tartott 
sajtótájékoztatón tegnap Gyarmati 

Zsolt igazgató azt az összefogást 
hangsúlyozta, amely bizonyos ér-
tékek mentén létrejött a megye 
és a város között. Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök európai szín-
vonalú értékeinkre, látnivalóinkra 
hívta fel a figyelmet, amelyeket 
a gyerekeknek meg kell ismerni-
ük. Ezért hirdette meg a megyei 
tanács a Barangoljunk Székelyföl-
dön elnevezésű programját, amely 
a természeti szépségek mellett a 
székelyföldi emlékhelyek megis-
mertetését is célozza – mondta. 
A vártörténeti vetélkedő kapcsán 
reményét fejezte ki, hogy abba a 
későbbiekben a szórványmagyarság 
is bekapcsolódhat. Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester emlékezte-
tett 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 munká-
latok során szerzett és megerősített 
ismeretek mind ezt szolgálják. A 
város, a múzeum és a megye közötti 
hármas együttműködés pedig új táv-
latokat 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 birto-
kába, valamint a Mikó-vár melletti, 
régi kórház épülete felújításra, új ren-
deltetésre vár. A régi kórház épülete 
már nem felel meg annak a célnak, 
amelynek építették, nagy tereivel és 
ablakaival sokkal inkább alkalmas 
lenne képzőművészeti alkotások be-
mutatására – jelezte a polgármester. 

A Mikó-vár történetét be-
mutató 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 jelent-
kezését várják, egy-egy iskolából 
hat csapat nevezhet be, egy csapat há-
rom tanulóból állhat. Beiratkozni ki-
zárólag a www.csikimuzeum.ro hon-
lapon lehet. A nevezéseket időrendi 
sorrendben fogadják, a sorrend 
alakulása figyelemmel követhető a 
honlapon. A versenyt hétfőn hir-
dették meg, tegnap délig 16 iskola 
jelezte részvételi szándékát összesen 
139 csapattal. Az 50 hely betelte 
után a további jelentkezők pótlistá-
ra 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 lebonyolítá-
si határideje május 11. 

A vetélkedő díjait Hargita Me-
gye 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 bizto-
sítanak a kiállítás helyszínére.

További információk a fenti 
honlapon olvashatók, valamint az 
info@csikimuzeum.ro e-mail cí-
men vagy a 0266–311727-es tele-
fonszámon igényelhetők.

A PrEfEKtuSi KollégiuM üléSE

Koherens egészségügyi 
stratégia kellene

A Hargita Megyei Egészség-
biztosító Pénztár tavalyi éves 
beszámolója szerepelt többek 
között a Prefektusi Kollégium 
tegnapi ülésének napirendjén. 
duda tihamér, a pénztár elnök
vezérigazgatója azt mondta, a 
rendszer jelenlegi állapotában 
nem finanszírozható, ezért a 
kórházak tekintetében új, kohe-
rens stratégiára van szükség a 
megyében.

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

Százkilencvenmillió lejt köl-
tött egészségügyi szolgál-
tatásokra tavaly a Hargita 

Megyei Egészségbiztosító Pénztár, 
a kiadások pedig jóval nagyobbak 
voltak, mint a bevételek – a számí-
tások szerint 30 százalékos deficit-
tel zárta 2011-et az intézmény, na-
gyobbal, mint az országos szinten 
jegyzett deficit – hangzott el teg-
nap a Prefektusi Kollégium ülésén. 
Duda Tihamér, az egészségbiztosí-
tó elnök-vezérigazgatója a tavalyi 
évet ismertető beszámolójában azt 
mondta, a kiadások fele a megyé-
ben működő kórházak finanszíro-
zását jelenti, a pénz 30 százaléka 
ment ártámogatott gyógyszerekre, 
9 százaléka a családorvosi ellátásra, 
7,5 százaléka a mentőszolgálatra, a 
maradék pedig a többi szolgálta-
tó 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 

kórházának szerepét, hogy azok 
tevékenysége kiegészítse egymást 
– ugyanakkor ő egy erre vonatko-
zó megyei stratégia kidolgozását is 
javasolta. 

A másik költséges fejezetet az 
ártámogatott gyógyszerek jelen-
tik az egészségügyi rendszerben, 
jelen pillanatban ugyanis nincs 
semmiféle korlátozás a recept-
írásokra vonatkozóan. A pénztár 
adatai alapján tavaly a megyében 
50 százalékkal nőtt az ártámoga-
tott receptre felírt orvosságok ér-
téke, ami az igazgató szerint egy-
részt azzal magyarázható, hogy 
a lakosság egészségtudatosabb, 
hamarabb fordul betegségeivel 
orvoshoz, másrészt pedig azzal, 
hogy indokolatlanul írnak fel or-
vosságokat receptre az orvosok. 

A megyei szociális kifizetési 
és felügyeleti ügynökség vezetője, 
Stoica Ionel is beszámolt az általa 

vezetett intézmény tevékenységé-
ről. Azt mondta, 11 százalékkal 
csökkent a megyében a szociális 
segélyben részesülők száma, ezt 
a csökkenést pedig a megszorí-
tó törvénykezéssel magyarázta. 
Adatai szerint a megye lakos-
ságának mintegy 3,5 százaléka 
kap szociális segélyt, legnagyobb 
arányban Székelyandrásfalván, 
ahol a lakosság 21 százaléka ré-
szesül segélyben.

A napirendi pontok után 
Ladányi László Zsolt prefektus 
szólt arról, hogy egyre nagyobb 
méreteket ölt Hargita megyé-
ben is a száraz növényzet felége-
tése, ami szerinte az eddigieknél 
drasztikusabb intézkedéseket kö-
vetel meg a hatóságoktól. Beje-
lentette azt is, hogy a hét végén 
Székelyudvarhelyen megtart-
ják az ország prefektusainak és 
alprefektusainak találkozóját. 

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

Hangsúlyos reklámstratégia előzi meg az idei Régizene Fesztivált. Eredményt várnak

A régizEnE fESztiVál néPSzErűSítő KAMPányA

Európai hírnév a cél
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EgyrE szaporodnak a turkálók CsíkszErEdában

Új alternatívát jelent a helyi kereskedők számára

Tavaszi nagytakarítás „Győzzétek le a cenzúrát, a szeGényséGet és a nihilizmust”

A színház világnapját ünnepelték

dátum időpont helyszín

április 2., hétfő 14.00–20.00 Kalász negyed és Tető utca
április 3., kedd 14.00–20.00 Kőrösi Csoma Sándor utca 
április 4., szerda 14.00–20.00 Szabadság tér
április 5., csütörtök 14.00–20.00 Müller László utca és Gyermek sétány
április 10., kedd 14.00–20.00 Pacsirta sétány
április 11., szerda 14.00–20.00 Nárcisz sétány
április 12., csütörtök 14.00–20.00 Fenyő és Lendület sétány 
április 14., szombat 9.00–17.00 Testvériség sugárút
április 16., hétfő 14.00–20.00 Zöldségpiac és Piac utca
április 17., kedd 14.00–20.00 Octavian Goga sétány
április 18., szerda 14.00–20.00 Nagy István és Szív utca
április 19., csütörtök 14.00–20.00 Decemberi forradalom utca
április 20., péntek 14.00–20.00 Temesvári sugárút
április 21., szombat 9.00–17.00 Kossuth Lajos utca és Gál Sándor utca
április 23., hétfő 14.00–20.00 Nagyrét és Fűzfa utca
április 24., kedd 14.00–20.00 Mérleg utca
április 25., szerda 14.00–20.00 Jégpálya negyed

Jelentős teret hódítanak a piacon 
a külföldi árut importáló használt-
ruha-kereskedések. csíkszeredá-
ban az eddig működő üzletek mel-
lett 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
pal.biborka@hargitanepe.ro

Ugrásszerűen növekszik a 
használtruha-kereskedé-
sek száma Csíkszeredá-

ban, és a folyamat attól is látvá-
nyos, hogy több esetben a turká-
lók tevékenységükhöz akár a város 
legdrágább kereskedelmi felületeit 
is igénybe veszik. A köztudattal 
ellentétben nemcsak használt ru-
hák kerülnek a turkálók vállfáira 
– Fülöp Árpád Zoltán közgazdász 
szerint gyakran a világmárkák 
képviselői is a használtruha-keres-
kedésekben értékesítik a szezon 

végén megmaradt árukészleteiket. 
Ennek köszönhető a vásárlói réteg 
sokszínűsége is, mondja a gazdasá-
gi szakember. Az anyagi szempont-
ból tehetősebb réteg részéről ész-
lelt kezdeti távolmaradás után ma 
már a legkülönbözőbb társadalmi 
rétegekhez tartozók látogatják az 
üzleteket. 

– 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 hatás-
sal a turkálóláncok éves profitjára, 

Demroszky Róbert szerint ez hely-
telen 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 for-
galma – nyilatkozta. Az üzletember 
szerint nemcsak Romániában, ha-
nem szerte a világon általános jelen-
ség a használtruha-kereskedések el-
szaporodása. Ez az állapot meglátása 
szerint ugyanakkor már nem sokáig 
lesz fenntartható. 

Felmerül a kérdés, hogy a turká-
lók 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 vásárolhas-
sanak az emberek. – Ez szociális 
szempontból mindenképpen jó, és 
a vállalkozói szféra számára is új le-
hetőséget nyújt arra, hogy profilvál-
tással túlvészelje a jelenlegi időszakot 

– érvelt a közgazdász. Emellett sze-
rinte természetesen az ilyen típusú 
üzletek és üzletláncok sikere abban 
is definiálható, hogy egyértelműen 
romlott az emberek fizetőképessége. 

Dr. Gergely Orsolya szociológus 
a fogyasztói társadalom önfenntar-
tását látja a használtruha-üzletek je-
lentős térhódításában. 

– Most, amikor az életszínvonal 
jelentősen csökkent, nyugati min-
ták mentén próbálja a piacgazdaság 
megfékezni a vásárlói kedv hanyatlá-
sát, úgy, hogy színes kínálattal, meg-
fizethető áron szolgálja ki vásárlóit. A 
turkálók ugyanakkor olyan ruhada-
rabokat kínálnak eladásra, amelyek 
kielégítik az emberek egyediségre 
való törekvését, és mellőzik a tucat-
árukat – magyarázta a szociológus. 
Gergely Orsolya véleménye szerint 
a használtruha-kereskedések lehető-
séget nyújtanak az embereknek arra, 
hogy ne csak szükségletből költekez-
zenek, hanem megteremtsék vagy 
közelebb hozzák hétköznapjaikban 
a média által diktált életstílust.

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

Ünnep az ünnepben, turné és 
előadások voltak a színház világ-
napján csíkszeredában, Gyer  -
gyószentmiklóson és szé kely -
udvarhelyen. az 1962. március 27. 
óta minden évben ezen a napon 
tartott rendezvényekkel hívják fel 
a figyelmet a színházművészet – 
és tágabb értelemben a kultúra 
– fontos ságára, így tisztelegnek 
a színészek, a színházi dolgozók 
előtt, és kérik a közönség szere-
tetét és támogatását.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Abban a hitben viszonyu-
lok az ünnephez, hogy 
a színház és a közönség 

egyre inkább egymásra talál. Ebben 
bízom, és szerintem ez a legfonto-
sabb” – fogalmazta meg személyes 
üzenetét Parászka Miklós, a Csíki 
Játékszín rendező-igazgatója tegnap, 
a színház világnapján. A csíkszeredai 
társulat ebből az alkalomból, vala-
mint az Örkény-centenáriumra han-
golva kétnapos ünneppel készült. A 
rendezvény alkalmával Victor Ioan 
Frunză két Tóték-rendezése tekint-
hető meg Csíkszeredában. A Csíki 
Játékszín nagyszínpadi előadása mel-
lett a bukaresti székhelyű Nicolae 
Bălcescu UNESCO Kulturális Köz-
pont román nyelvű előadása látható 
két ízben.

a színházra irányul 
a figyelem
Március 27-én ünnepeljük a szín-

házi világnapot, amelyet a Nemzet-
közi Színházi Intézet bécsi közgyű-
lésének határozata alapján 1962 óta 

tartanak. 1978-tól a világ valameny-
nyi országában üzenettel köszöntik 
e napot. A színházi világnap célja, 
hogy felhívja a figyelmet a színház-
művészet – és tágabb értelemben 
a kultúra – fontosságára, tiszteleg-
jen a színészek, a színházi dolgozók 
előtt, kérje a közönség szeretetét és 
támogatását. A színházi világnap 
üzenetét minden évben egy-egy ne-
ves színházi szakember fogalmazza 
meg, idén John Malkovich amerikai 
színészt kérték fel erre a feladatra.

Üzenet erre a napra
„Kívánom, hogy munkátok 

legyen nagyszerű és eredeti. Mély, 
megindító, elgondolkodtató és 
egyedi. Azt kívánom, hogy segít-
sen elgondolkodni azon, mit is 
jelent embernek lenni, és mindezt 
szívvel-lélekkel, őszintén, nyíltan és 
méltósággal tegyétek. Azt kívánom, 
hogy győzzétek le a viszontagságo-
kat, a cenzúrát, a szegénységet és a 

nihilizmust, melyekkel közületek 
sokaknak meg kell küzdeni. Tehet-
séggel és kérlelhetetlenül tanítsatok 
arra, hogy a magunk összetettsé-
gében értsük meg az emberi érzel-
meket. Ez egy egész élet munkája, 
amelyet alázattal és kíváncsisággal 
valósítsatok meg. Kívánom, hogy 
tehetségetek legjavát adva – és ez 
is csak kivételes és rövid pillanatok-
ban lehetséges – sikerrel fogalmaz-
zátok meg a »hogyan éljünk?« 
alapvető kérdését. Így legyen!” – 
fogalmazta meg John Malkovich. 
Ezen üzenet tolmácsolásával kezd-
te meg tegnap műsorra tűzött elő-
adását a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház társulata is. A 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház társulata három előadással 
Egerben vendégszerepel. A színház 
világnapján Katona Imre szerzemé-
nyét, A téboly hétköznapjai című 
produkciót adták elő az Egri Kultu-
rális és Művészeti Központban.

Idén az április 2–25-e közötti 
időszakra hirdette meg a pol-
gármesteri hivatal a Csíkszereda 

minden utcáját és terét érintő tavaszi 
nagytakarítást. A takarítás alkalmá-
ból a városháza felkéri a lakosságot, 
hogy az akcióval egy időben a tömb-
házak, lakóházak, cégszékhelyek 
körül végezzék el a lomtalanítást és 
szervezzék meg a takarítást a zöld-
övezeteken, valamint az épületek 
bejárata körül. Az innen származó 
hulladékot a szeméttárolók mellé 
kell helyezni, ahonnan a polgármes-
teri hivatal elszállíttatja. Ugyanakkor 
kérik, hogy a hatékonyság érdekében 
a lakosok segítsék a hivatal által irá-
nyított takarítócsoportokat, és az 
utcák szerinti ütemezés betartásá-
val – mind a tömbházak, mind a 
magánházak esetében – járuljanak 
hozzá az akció sikerességéhez. A 
takarítás utcánkénti ütemezését 
kifüggesztik a tömbházak bejáratá-
nál, illetve heti lebontásban lapunk-
ban is közöljük azt. 

A takarítás magában foglalja a 
város utcáinak, járdáinak takarí-
tását, pormentesítését. A munká-
latok érdekében forgalomkorláto-
zás és időszakos parkolási tilalom 
lesz a város több utcájában, ennek 
ütemezését táblázatunkban tün-
tettük fel. A jelzett időszakban 
az érintett közterületeket fel kell 
szabadítani a parkoló járművek-
től, hogy azok ne akadályozzák 
az érintett út-, parkoló- és járda-
szakasz takarítását. Az otthagyott 
és a munkálatokat akadályozó 
járműveket a City Parking Kft. 
elszállítja, ezek visszaszolgáltatá-
sa az önkormányzat 2010/230-as 
számú határozata értelmében a 
150 lej/autó-elszállítási díj, vala-
mint a napi 50 lej/autótárolási és 
felülvigyázati díj ellenértékében 
történik. Az általános tavaszi 
nagytakarításra a város minden 
utcájában sor kerül, azokban is, 
ahol nem lesz forgalomkorlátozás 
vagy útlezárás. 

Két előadás közötti köszöntő a Csíki Játékszín színpadán. Ünnepnap fotó: balázs árpád



Sajtóközleményben fogalmazta 
meg álláspontját a Hargita Me-
gyei Egészségbiztosító Pénztár a 
Gyergyószentmiklósi Városi Kór-
házban bevezetett hozzájárulási 
támogatással, illetve a kórház 
menedzserének kijelentéseivel 
kapcsolatban. A Duda Tihamér 
elnök-vezérigazgató által aláírt 
közleményben az áll, hogy ha a 
biztosítással rendelkező beteg 
gyógyszert vagy bármilyen más 
fogyóanyagot kell megvásárol-
jon kórházi kezelése idején, an-
nak ellenértékét a kórháztól kell 
visszaigényelnie.

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

Duda Tihamér, a Hargita 
Megyei Egészségbiztosí-
tási Pénztár elnök-vezér-

igazgatója a gyergyószentmiklósi 
kórház vezetősége által kezdemé-
nyezett kórházi díjakkal kapcsola-
tosan juttatott el sajtóközleményt 
szerkesztőségünkbe. A közle-
ményben három pontban fogal-

mazta meg az általa vezetett in-
tézmény álláspontját a kérdésben: 
elsőként arról szól, hogy a me-
gyei egészségbiztosítási pénztár 
szerződés alapján finanszírozza a 
kórház által nyújtott orvosi szol-
gáltatásokat, amiből a kórház kö-
teles fedezni minden beutalt biz-
tosított számára a gyógyulásához 
szükséges teljes ellátás költségét 
(beleértve a gyógyszereket, illetve 
a gyógyászati segédeszközöket is).  
Az egészségbiztosítási törvény je-
lenlegi rendelkezése értelmében a 
bent fekvő biztosítottaknak nem 
kell részhozzájárulást fizetniük a 
kórházi kezelésükért. A második 
pont szerint a biztosítóval kö-
tött szerződés nem egyedüli jö-
vedelemforrás a kórház számára, 
törvényes jövedelmet valósíthat 
meg állami, illetve helyi költség-
vetésből kiutalt pénzösszegekből, 
helyiségek vagy orvosi eszközök 
és felszerelések bérbeadásából, 
szponzorizálásból, a kérésre törté-
nő orvosi szolgáltatások elvégzé-
séből, valamint a páciensek által 

önként felajánlott adományok-
ból. A harmadik pont szerint a 
biztosítottak által befizetett hoz-
zájárulásokból fedezi az egész-
ségbiztosító pénztár a kórházi 
kezelések összes költségét a kór-
házzal kötött szerződés alapján. A 
jelenlegi törvényes rendelkezések 
alapján, ha a biztosított a kórházi 
bentfekvése ideje alatt gyógyszert, 
gyógyászati segédeszközt kényte-
len megvásárolni vagy laboratóri-
umi vizsgálatok elvégzését fizetni, 
azok ellenértékét a kórháztól kell 
visszaigényelnie – a biztosítónak 
nincs törvényes lehetősége sem-
milyen befizetési bizonylat ellen-
értékének a megtérítésére.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a gyergyószentmiklósi 
kórházban a bent fekvő betegek-
től 30 lejes hozzájárulást kérnek, 
hogy ezáltal tudják biztosítani a 
kórház fenntartásának költsége-
it. A hozzájárulás befizetése nem 
kötelező, de az intézmény vezető-
sége – más lehetőség híján – szor-
galmazza azt. 
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Közvetlenebbé tenné a jogi pro-
cedúra által elrendelt közvitát a 
tusnádfürdői Sólyomkő Termé-
szetvédelmi Rezervátum és az 
alcsíki Natura 2000 terület keze-
lője, az Accent GeoÖkológiai szer-
vezet. A természetvédők április 
3-ra találkozót hirdettek, amelyre 
várják az említett területek tulaj-
donosait, valamint az összes érin-
tett intézmény és civilszervezet 
képviselőjét, hogy megvitassák a 
területeken zajló tevékenységek 
következő lépéseit.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az Accent GeoÖkológiai 
szervezet a tusnádfürdői 
Sólyomkő Természetvédel-

mi Rezervátum és az alcsíki Natura 
2000 természetvédelmi területek 
kezelőjeként szerződött, ponto-
sabban írt alá kezelési egyezményt 
a környezetvédelmi minisztérium-
mal. A procedúra következő lépé-
seként a szervezet köteles az érvény-
ben levő jogszabályi keretek alapján 
kidolgozni egy ideiglenes belső 
szervezési és működési szabályza-
tot. A dokumentumot nyilvános 
felületen, az egyesület honlapján 
közvitára kell bocsátani, majd eset-
leg a jelzett módosító javaslatokkal 
együtt kell eljuttatni a környezetvé-
delmi minisztériumhoz, láttamozás 
céljából. A kezelési szabályzat meg-
született, az érintettek megtekint-
hetik, véleményezhetik a szervezet 
honlapján, a www.ogaccent.ro web-
oldalon. A szabályzat ideiglenes, és 
még sokat változhat a természetvé-
delmi területek menedzsmentter-
vének elkészítése alatt – feltehetően 
fog is változni, hiszen az említett 

kezelési tervet az összes érintett, a 
területtulajdonosok, a térségben 
tevékenykedő gazdasági tényezők 
igényeinek figyelembe vételével 
véglegesítenék.   

– Mi igyekszünk a lehető leg-
jobban leszűkíteni a területtulajdo-
nosok, bérlők kötelezettségeit. Az 
ideiglenes szabályzatban olyasmi-
ket rögzítettünk, amit jó szándékú 
ember az íratlan szabályok alap-
ján amúgy is betart: ne szemetelj, 
kíméld a természetet. Emellett a 
jogszabályok előírják, hogy a ter-
mészetvédelmi területen bizonyos 
tevékenységek megkezdése vagy 
folytatása – például építkezés – ese-
tén az illető terület kezelőjétől jóvá-

hagyás szükséges. Ezért, noha lenne 
jogi háttere, mi nem szándékozunk 
pénzt kérni, inkább annak okán 
szorgalmaznánk a törvény betartá-
sát, hogy elkerülhessük az utólagos 
bonyodalmakat. Ha tudjuk, ki mire 
készül, akkor sikerül megtalálni 
a középutat, olyan alternatívákat, 
amely a természetnek, a területtu-
lajdonosoknak, a befektetőknek is 
egyaránt megfelelnek, illetve elejét 
lehet venni azoknak a beruházá-
soknak, amelyekről menet közben 
kiderülhet, hogy tiltaná valamelyik 
törvény. A siker kulcsa a jó kommu-
nikáció – fogalmazott Imecs István 
biológus, a környezetvédelmi szer-
vezet regionális igazgatója.

Az EGéSzSéGbizToSíTó PéNzTáR KiTART álláSPoNTjA MEllETT

A kórház kell fedezze a költségeket

Sir Ken Robinson Filmvetítés:

„Kezdõdjék a tanulás forradalma“

Ady Endre:
A gyermekség elégiája

Keresztes Szabolcs 

Weöres Sándor:
Glázer Ella címû verse

Keresztes Szabolcs 

ALLA BREVE kórus
énekel azChopin 

E-moll és  B-dúr
prelûdje

mozgásban megjeleníti

András Edina

Kötetlen beszélgetés

A nevelési elvekrõl

Mécs László:

A királyfi három bánataKeresztes Szabolcs 

A csíki Waldorf  

kezdeményzés   szervezésében

2012. március 30. péntek

Az elõadás helyszíne: 

Nagy István Mûvészeti Liceum aulája

a csíkszeredai 

Az elõadásra a belépés díjtalan! Gyermekfelügyeletet biztosítunk
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> Péntekig még kedvezményesen 
lehet adót fizetni. Eddig a magánsze-
mélyek 40 százaléka és a vállalkozók 
20 százaléka élt a törvény biztosította 
adókedvezménnyel, fizette be adóját 
Gyergyószentmiklóson. Lăcătuşu Livia, 
az adóhivatal vezetője szerint főként a 
nyugdíjasok és a kisvállalkozók éltek 
a 10, illetve 6 százalékos kedvezmény 
lehetőségével. „A kedvezmény lejártá-
ig még van néhány nap, és péntek délig 
még mindig kisebb összegű adót fizet-
hetnek a magánszemélyek, illetve idén-
től a cégek is” – közölte az osztályve-
zető. Megjegyezte, hogy a kedvezmény 

csak abban az esetben érvényes, ha az 
érintett teljes évre kifizeti a házra, 
területre és járműre vonatkozó adó-
ját. Egyébként az adó két részletben 
is kifizethető, ebben az esetben mind-
azon magán-, illetve jogi személyek, 
akik március 31-ig kifizették adójuk 
felét, és szeptember 30-áig a másik fe-
lét, nem kell késedelmi kamatot fizes-
senek. Szeptember 30. után viszont a 
kifizetetlen összegre minden hónap-
ban kétszázalékos kamatot számolnak 
fel. Mostanig több mint hárommillió 
lej folyt be, és az osztályvezető becs-
lése szerint az utolsó héten további 

egymillió lejes bevétel esedékes. A 
gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy az 
adófizetők rendszerint az utolsó héten 
„rohamozzák meg” a hivatal kasszáját. 
Egyébként a múlt évi adatokhoz képest 
idén sem mutatkozik mérvadó változás 
a gyergyószentmiklósiak adófizetési 
kedvét illetően – az osztályvezető sze-
rint talán annyi a változás, hogy a ked-
vezményt kihasználó nyugdíjasok mellé 
felzárkóztak a kisvállalkozók is.

> Turisztikai irodát nyitnak Gyer gyó
szentmiklóson. Csütörtökön 11 órá tól 
lesz az ünnepélyes megnyitója a Gyer gyó-

szentmiklósért Turisztikai Egye sület 
által működtetett turisztikai irodának. 
A Szabadság tér 27. szám alatt – a volt 
illatszerüzlet helyén – működő iroda 
koordináló szerepet lát el, vagyis a vá-
ros és környéke turisztikai kínálatából 
állít össze és ajánl programcsomagokat 
utazási irodáknak, illetve a hosszabb-
rövidebb ideig Gyergyószentmiklóson 
tartózkodó tu ristáknak. „A turizmus 
lesz a város lüktető gazdasági ereje” – 
hangoztatta Mezei János polgármester 
tegnapi sajtótájékoztatóján, kifejtve, 
hogy a szervezett turizmus fejlesztése 
lendítheti fel a térség gazdasági életét.hí
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Közel száz CD-t és DVD-t adott 
át Bőhm Dávid konzul tegnap 
Gyergyószentmiklóson a Váro si 
Könyvtárnak. A Magyar Konzu-
látus eddig mintegy ezer, ma-
gyarországi előadóművészek 
hangfelvételeit tartalmazó le-
mezt osztott szét 15 székelyföl-
di könyvtárnak.

J. A.

„Tavaly decemberben 
jó tékonysági akciót 
hirdettünk a magyar-

országi előadóművészek körében, 
amelynek az volt a célja, hogy 
bővítsük a székelyföldi könyvtá-
rak kölcsönözhető hangzóállo-
mányát” – közölte Bőhm Dávid, 
Magyarország csíkszeredai kon-
zulja. Megkeresésükre hozzáve-
tőleg negyven előadóművész je-
lentkezett, az akció során közel 
ezer lemez gyűlt, amely – kezdve 
a dzsessztől a klasszikus zenén át a 
rockzenéig – a legkülönfélébb 
műfajú hangfelvételeket tartal-
mazza. Bőhm kijelentette, a kul-
turális kapcsolatok ápolása „kel-
lemes és kedves kötelezettsége” a 
konzulátus intézményének a po-

litikai és gazdasági kapcsolatok 
fenntartása mellett. Egyébként 
a kulturális kapcsolatok ápolása 
terén a konzulátus előadóművé-
szek, színművészek meghívását 
tervezi, Bőhm Dávid szerint pró-
bálnak részt venni a székelyföldi 
kulturális élet támogatásában 
mind anyagi, mind szervezői mi-
nőségben.

„Ilyen természetű állomá-
nygazdagodással átlényegül a 
könyvtár kínálata: jelentősen 
gazdagodik az állomány, ami-
vel eddig próbáltuk kiszolgálni 
az érdeklődőket” – hangoztatta 
Kisné Portik Irén könyvtárigaz-
gató. Megjegyezte, hogy intéz-
ményes szinten a könyvtáraknak 
kell felvállalniuk a hanganyag-
ok tárolására és kölcsönzésé-
re irányuló szolgáltatást, főleg 
az olyan kisvárosokban, mint 
Gyergyószentmiklós. Kisné Por-
tik Irén szerint mostanig is 
volt érdeklődés hangfelvételek 
iránt, a könyvtárlátogatók kö-
zül sokan kölcsönöztek nép-
meséket, a pedagógusok pedig 
a népdalfelvételeket tartalmazó 
CD-ket keresik.

ADoMány A GyerGyószentMiKlósi KönyVtárnAK

Hanglemezeket 
hozott a konzul

Tavaszi nagytakarítás Gyergyószentmiklóson

A teherforGAlMi út VonAlán, MAjD A Város utcáin AszfAltoznAK

Igyekeznek eltüntetni a gödröket

nagytakarítás zajlik tegnaptól 
Gyer gyószentmiklóson, a közte
rü leteket a szociális segélyre 
jogosultak takarítják, az utcák 
portalanítására szakcéget kértek 
fel. ugyanakkor az önkormányzat 
kéri, hogy a lakók is tegyenek 
rendet a portájuk környékén.

J. A. 

Gyergyószentmiklós utcá-
inak és köztereinek ta-
karítása, pormentesítése 

március 27.–április 15. között zajlik 
– közölte tegnapi sajtótájékoztató-
ján Mezei János polgármester. Ez 
idő alatt a közterületek takarítását 
folyamatosan végzik a polgármes-
teri hivatal mellékgazdaságának 
alkalmazottjai, illetve a szociális se-

gélyre jogosult személyek, akik köz-
hasznú munka végzésére kötelesek. 
Az akció során feltakarítják a télen 
kiszórt csúszásgátló anyagot, illetve 
a fák, cserjék metszéséből származó 
hulladékot. „A város utcáinak por-
mentesítésére szakcéget kértünk 
fel, azonban várnunk kell, ugyanis 
az AVE Hargita előbb azokban a 
városokban végzi el ezt a munkát, 
amelyekkel szerződéses viszonyban 
áll” – jelezte Mezei. A tömbházak 
környékén a hétvégén, azaz március 
30.–április 1. között zajlik a nagyta-
karítás. Ezért kérik a lakókat, hogy 
ezeken a napokon a tömbházak 
környékén tegyenek rendet, az ösz-
szegyűjtött szemetet pedig minden 
délután elviszik a szemetesautók. A 
kertes házak környékén a nagytaka-

rítás április 2–6. között zajlik, a hul-
ladékot azokon a napokon szállítják 
el, amikor az utcákban egyébként is 
jár a szemetesautó. A polgármester 
ugyanakkor kéri a lakosságot, hogy ez 
alkalommal ne rakjanak ki az utcára 
lomtalanításból származó hulladékot 
– ruhaneműt, régi bútort, elektroni-
kus hulladékot –, ugyanis április fo-
lyamán a Vöröskereszt helyi fiókjával 
közösen szerveznek egy nagy lomta-
lanítási akciót, és a megunt, de még 
használható holmikat a rászorulók-
nak továbbítják.

Egyébként a városban idén is lesz 
húsvéti díszítés, az óriás méretű 
hímestojások ismét díszítik majd 
a Bălcescu utca és Gyilkostó su-
gárút kereszteződésénél lévő kör-
forgalmat. Seprik a gyergyószentmiklósi utcákat. Húsvéti nagytakarítás a városban  fotó: archív 

elkezdődött az útjavítás Gyer gyó
szentmiklóson, a munkálatok az 
önkormányzat által összeállított 
ütemterv szerint zajlanak.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A teherforgalmi út, vagyis a 
Dózsa György–Békény–
Halászok utcák nyom-

vonalán tüntetik el első körben a 
tavaszi hóolvadás után előbukkant 
gödröket – közölte Mezei János 
polgármester. Jelenleg a hibás 
útburkolatot készítik elő az asz-
faltozásra, vagyis az egyik sávon 

felmarják azokat a részeket, ahol 
gödrök vannak, majd miközben 
ott aszfaltoznak, addig a másik 
sávot készítik elő a munkálatra. A 
kátyúzás pontos ütemterv szerint 
zajlik, a teherforgalmi útvonalat 
követően a Fürdő, a Budai Nagy 
Antal, a Márton Áron utcák, majd 
a Gyilkostó sugárút, a Kórház, a 
Temető, a Kárpátok utca követ-
kezik, illetve később a Testvériség 
sugárút a Kárpátok utcától a vas-
útállomásig, valamint a Kossuth 
Lajos és a Tűzoltók utca. A mun-
kálatok zavartalan végzése miatt 
kérik az autótulajdonosokat, hogy 

vigyék el az út szélén parkoló au-
tóikat. A polgármester szerint – az 
anyagiak függvényében – további 
útszakaszok javítását is tervezik, 
egyelőre azonban csak azokon a 
részeken kátyúznak, ahol nagyon 
sok a gödör. „A víz- és csatorna-
hálózat-program rövidesen újra-
kezdődik, emiatt nem építünk ki 
összefüggő aszfaltréteget” – érvelt 
Mezei, kifejtve, hogy az infrastruk-
turális projekt keretében a városnak 
nyertes pályázata van, amely révén 
azokon az utakon, ahol már lefek-
tették a vezetékeket, összefüggő 
aszfaltréteggel burkolják az utat.

Erőgépek dolgoznak a teherforgalmi úton. Rövidesen eltűnnek a gödrök  fotó: Balázs Katalin
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Harmadik alkalommal rende-
zi meg Székelyudvarhelyen a 
Székelyudvarhelyi Mikrovál-
lalkozók Szövetsége pénteken 
és szombaton a Húsvéti Vásárt. 
A kétnapos rendezvénynek a 
belváros ad otthont, a vásáron 
több mint negyven kiállító és 
helyi termelő mutatkozik majd 
be. A polgármester tervei közt 
emlegette, hogy havi rendsze-
rességgel szerveznének ezen-
túl vásárt.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Az elmúlt évek sikerein 
felbuzdulva harmadszor-
ra szervezi meg a Hús-

véti Vásárt a Székelyudvarhelyi 
Mikrovállalkozók Szövetsége 
(SZMVSZ), a rendezvényt idén 
ezen a hétvégén tartják. A két-
napos vásárnak a Márton Áron 
tér, közismertebb nevén a Patkó 
ad majd otthont, ahol több mint 
negyven kiállító és helyi termelő 
kínálja portékáját a térre látoga-
tóknak. A szervezők elmondása 
szerint a vásár fontos részét képe-
zik majd a gyermekfoglalkozások, 
a kézművesek bemutatói, a fú-
vószenekar koncertje is. Birtalan 
József, az SZMVSZ elnöke a 
rendezvényt ismertető tájékozta-
tóján elmondta, hogy a vásár le-
hetőség minden termelő számára 
az ismertté válásra. 

– Fontos, hogy az eladó ta-
lálkozzon a vásárlóval – véli 
Birtalan, aki szerint abban kíván 
szerepet játszani a vásár, hogy a 

helyi fogyasztók megismerkedje-
nek a ter melőkkel, a termelők pe-
dig a fogyasztói szokásokkal.

A hétvégén a Haáz Rezső 
Múzeum és a Cimbora Ház to-
jásfestést tart gyermekeknek, 
ugyanakkor idén is szavazás ré-
vén választják ki a legszebb hús-
véti standot. Erre minden láto-
gató szavazhat.

Természetesen, a kisállat-kiál-
lítás sem marad ki a felhozatalból. 
A gyerekeknek tojásfestő versenyt 
hirdetnek, az elkészült alkotások-
ból a zsűri válogatja majd ki a leg-
szebbeket díjazásra.

A húsvétra hangoló rendez-
vényt idén a polgármesteri hivatal 
jelentős mértékben támogatja, 
ugyanis, mint a szervezők el-
mondták, a hivatal ingyen bo-
csátja rendelkezésükre a Patkót, 
illetve a költségek egy részét is ők 
állják.

Bunta Levente polgármester 
a sajtótájékoztatón elmondta: 
amennyiben sikeres lesz a hét-
végi rendezvény és igény lesz rá, 
akkor a polgármesteri hivatal 
havi rendszerességgel fog vásárt 
szervezni a hajdan ugyancsak 
a vásárosok színteréül szolgáló 
Patkóban. 

A Húsvéti Vásár hivatalos 
megnyitóját pénteken déli tizen-
két órakor tartják, ezt követően az 
Udvarhelyszéki Fúvószenekar ün-
nepi koncertje hallható. A Húsvé-
ti Vásár pénteken déli tizenkét óra 
és este hét óra, szombaton pedig 
reggel tíz és délután hat óra kö-
zött várja látogatóit.

HúSVéti VáSárt tArtAnAk pénteken éS SzoMbAton

Sokadalom a Patkóban

A Húsvéti Vásáron a helyi kézművesek is bemutatják portékáikat fotó: Balázs attila

berze imre fiatal szobrász fe-
jéből pattant ki az ötlet: hiány-
pótlóként útjára kellene indítani 
Székelyudvarhelyen egy képző-
művészeti alkotótelepet, amely 
a fiatal, takaréklángon égő helyi 
tehetségeknek kibontakozási, 
fejlődési lehetőséget biztosít-
hatna. Az elképzelést felkarolta 
a Haáz Rezső Múzeum és a Har-
gita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont, így – mint tegnap 
sajtótájékoztatón jelentették – 
Pulzus név alatt július 16. és 28. 
között a Spanyár-házban tizenegy 
alkotó részvételével sor kerül az 
első megmozdulásra.

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

Berze Imre az egyetem elvég-
zését követően szobrászként 
számos képzőművészeti tele-

pen és alkotótáborban vett részt itt-
hon és külföldön, és mindenhol azt 
tapasztalta – a magányos műtermi 
munkafolyamattal ellentétben –, az 
összegyűlt művészek az alkotótábor-
ban hatnak egymásra, befolyásolják 
egymás létét, munkáját. 

– Gondoltam, Udvarhelyen 
is életre kellene hívni egy alkotó-
tábort, egy telepet, hisz rengeteg 
fiatal tehetséges képzőművész él 
itt, ám sokan alkotói vágyukat 
el kell fojtsák. A telep révén vi-
szont közeget biztosítanánk, és 
még ha egyszerre kis létszámot is 
tudnánk meghívni, az évek során 
mindenki sorra kerülhetne – kö-
zölte Berze Imre.

A képzőművészeti telepre idős 
alkotókat is elvárnak, hogy a képző-
művészeti kultúra átöröklődjön, és a 
generációk között személyes kapcso-
lat alakuljon ki – erre, mint hangsú-
lyozta, egy képzőművészeti telep a 
legalkalmasabb helyszín. 

– Ha létrejön a telep, örven-
denénk annak is, ha a munkák be-
kerülnének a gyűjteményünkbe. 
Szakmai szempontból ez lenne a 
legnagyobb hozadéka a telepnek, 
hisz szívesen gyarapítanánk a kép-
zőművészeti gyűjteményünket 
kortárs alkotásokkal – jelentette 

a téma kapcsán Miklós Zoltán, a 
Haáz Rezső Múzeum igazgatója.

Kovács Árpád művészettör-
ténész, a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont munka-
társa elmondta, korábban is voltak 
próbálkozások egy ilyen telep létre-
hozására.

– Most erős teremtőszándék fo-
galmazódott meg, amelyet a múze-
ummal közösen felkaroltunk. Több 
helyen is pályáztunk. Reméljük, 
lesz kellő támogatás a tervekhez – 
mondta Kovács, aki azt is tudatta, 
hogy egy olyan hiánypótló ren-
dezvényről van szó, mely visszatük-
rözné Székelyudvarhely kisvárosi 
adottságait, és ugyanakkor – külföl-
di meghívottak révén – lehetőséget 
adna nemzetközi kitekintésre is.

Vécsi Nagy Zoltán, a Haáz Rezső 
Múzeum művészettörténésze a témá-
ban összehívott sajtótájékoztatón azt 
mondta el, 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 gondolná-
nak, sokuk viszont takaréklángon 
használja képességeit. Reméljük, a 
telep enyhíti az egymás közti kap-

csolatokat, és a kifele történő nyi-
tásra is lehetőséget ad – vélekedett 
Vécsi Nagy Zoltán, majd a tájékoz-
tatók azt emelték ki, a térségben 
Homorószentmártonban, Csíksze-
redában, Gyergyószárhegyen is van 
hasonló alkotóműhely – remélik, az 
udvarhelyi kiegészíti, és nem „kiolt-
ja” majd ezeket. 

tizenegy alkotó
A július 16. és 28. között a szom-

batfalvi Spanyár-házban tartandó 
Pulzus udvarhelyi képzőművészeti 
alkotótáborba tizenegyen kaptak 
meghívást: Éltes Barna szobrász 
Sepsiszentgyörgyről, Lakatos Lász-
ló szobrász Udvarhelyről, Major 
Barna festőművész Farkaslakáról, 
Kuti Botond festőművész és Sántha 
Csaba szobrász Szovátáról, Berze 
Imre szobrász és Jakab Ágnes kép-
zőművész Székelyudvarhelyről, Ütő 
Gusztáv képzőművész Sepsiszent-
györgyről, külföldi meghívottként 
Preben Chabert dán szobrász, vala-
mint Vécsi Nagy Zoltán és Kovács 
Árpád művészettörténészek. A 
telepen előadások is elhangzanak: 
Vécsi Nagy Zoltán és Kovács Árpád 
többek között az udvarhelyszéki 
kortárs képzőművészeti törekvések-
ről is jelentést ad az alkotónak. A 
telep munkálatait július 27-étől a 
múzeum képtárában tekintheti meg 
a nagyközönség, illetve a tervek szerint 
katalógus is készül majd. 

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

Hiánypótló kezdeMényezéS 

Pulzus – az udvarhelyi 
képzőművészeti telep

> Polgárvédelmi nap. A mai na-
pon polgárvédelmi gyakorlatot szervez 
a Hargita Megyei Sürgősségi Esetek Fel-
ügyelősége. Székelyudvarhelyen a reggeli 
órákban a Merkúr üzletház parkolójában 
kezdődik az esemény, ahol egy tűzeset el-
oltását szimulálják, ekkor a vészszirénák 
is megszólalnak. Ezek után a Tábor lakó-
telepi víztisztító állomásnál vegyi anyag 
okozta balesetet szimulálnak, és a Tábor 
lakótelepen bekapcsolják a szirénákat.

> Lőgyakorlat a Kerekerdőn. A ke-
rekerdői katonai alakulat lőgyakorlatot 
tart ma délután fél három és este kilenc 

óra között. A jelzett időszakban a kerek-
erdői 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 ri-
asztották az udvarhelyi lánglovagokat, 
mert lángra kapott az egyik fafeldolgozó 
műhely. A helyszínre érkező udvarhelyi 
tűzoltóknak – a zetelaki önkéntesekkel 
együttműködve – hét órára sikerült el-

oltani a tüzet. A lángokban elégett a fa-
feldolgozó fából készült tetőszerkezete, 
valamint 8 köbméter fenyő fűrészáru, 
ugyanakkor megrongálódott egy körfű-
rész és a hozzá tartozó alkatrészek. A tűz-
oltók munkájának köszönhetően közel 
ötszázezer ezer lej értékben mentettek 
meg javakat. A kár tizennyolcezer lejre 
rúg. A tűz okát egyelőre nem tudják, a 
körülményeket még vizsgálják.

Ugyanakkor a tűzoltóknak a felelőt-
len tarlóégetések miatt is meggyűlt a te-
endőjük, hiszen két szombatfalvi esethez 
is riasztották őket hétfőn. Először a Park 
utcába riasztották a lánglovagokat déli 

tizenkét órakor, ahol hétárnyi terület ka-
pott lángra. Délután öt órakor pedig újra 
egy felelőtlen tarlóégető miatt mintegy 
határnyi terület kapott lángra a Temp-
lom utcában, alig háromszáz méterre az 
egyik panziótól.

> Bejegyzetlen autót vezetett. Hét-
főn délben Székelyudvarhelyen, a Vá-
sártér utcában állították meg a 28 éves 
felsőboldogfalvi L. M.-et, aki – mint az 
ellenőrzés során kiderült – egy forgalom-
ba be nem írt gépkocsit vezetett. A fiatal-
ember ellen a bíróság mellett működő 
ügyészség eljárást indított.

hargitanépe



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

Remekül teljesített Csúcs 
Klaus az idei sítájfutó világ-
kupán, a csíkszeredai spor-

toló a sorozat mind a négy versenyén 
indulva összesítésben a 25. helyen 
zárta az idényt. Hazai versenyző 
először teljesített világkupa-soroza-
tot, a Csíkszeredai VSK sportolója 
az Amerikai Egyesült Államokban, 
Ukrajnában, Kazahsztánban és 
Svédországban is rajthoz állt, ösz-
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 spor-
toló a vk-versenyen a hosszútávú fu-
tamon a 25., rövidtávon a 19., sprint-
ben pedig a 24. helyen zárt, összesen 
40 vk-pontot szerezve. A Sierra 
Touron a középtávú futamon a 12. 

lett, ám ez a verseny nem számított 
bele a világkupa-összesítésbe.

Február 21. és 26. között Uk-
rajnában vk-futamot, világ- és Eu-
rópa-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 csí-
ki 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 spor-
toló hosszútávon a 25., középtávon 
a 23., sprintben pedig a 31. helyen 
zárt. A 2012-es sítájfutó világku-
pa-sorozatban 120 pontot szerezve 
Csúcs Klaus az előkelő 25. helyen 
végzett (a 97-ből).

A nemzetközi szövetség honlap-
ja 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.

Csúcs Klaus sikerrel zárta az idei sítájfutó Világkupa-sorozatot
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Két döntőt rendeznek maVégEt ért A SítÁjfUtó-VilÁgKUpA

Csúcs Klaus a legjobb 25-ben

hargitanépe

Brassóban a Corona Fe-
nes tela 68 ma este a HSC 
Csíkszereda csapatát fo-

gadja a hazai felnőtt jégkorong-
bajnokság 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 negye-
dik mérkőzésétől biztosítsanak 
külföldi játékvezetőket, Portik 
Ferencz-Tibor, a RJSZ verseny-
bizottságának vezetője szerint, 
biztosan hazai négyes fújja a mai 
meccset is. „A versenykiírás sze-
rint legkésőbb a találkozó előtt 30 
nappal kell letenni a kérést a szö-
vetséghez a külföldi játékvezetés 
kéréssel kapcsolatosan. A brassó-
iak tegnap nyújtották be hivata-
losan a kérést, tehát szabálytala-
nul 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 Békény-
parti városban lesz a harmadik 
mérkőzés pénteken 9 órától.

Az ISK–HSC Csíkszereda 
U14-es csapata a magyar kölyök-
bajnokság bronzérméért harcol a 
héten. A csíkiak hétfőn büntető-
lövésekkel kaptak ki a MAC Bu-
dapesttől, tegnap azonban nyer-
tek. Eredmények: ISK–HSC – 
MAC 4–5 – szétlövéssel és 6–2. 
A csíki gólszerzők: Zsigmond 2, 
Búzás 2, Szigeti, Márton R., Fe-
jes, 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 mér-

kőzésén is diadalmaskodott a 
Steaua, így a fővárosiak végeztek 
a 2011/2012-es hazai jégkorong-
bajnokság harmadik helyén, míg 
a Galaci Dunărea a negyedik lett. 
Tegnap este a Duna-parti város-
ban nyertek Timaruék.

Eredmény: kisdöntő, 4. mér-
kőzés: 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.



Szakelemzők szerint nemzetgaz-
dasági szempontból is aggályos-
nak nevezhető a „rosszul teljesí-
tő” banki hitelek erőteljes gya-
rapodása. Jelenleg a törlesztési 
esedékes határidőt több mint 90 
nappal meghaladó hátralékos 
hitelek állománya több mint 20 
milliárd lejt tesz ki. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A gazdasági-pénzügyi válság 
velejárója volt a banki hi-
telek törlesztésének elna-

polódása. Ezt támasztják alá a sta-
tisztikai 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 el-
múlt 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 hi-
telállomány részaránya 3,9 százalék 
volt, Szlovákia esetében 5,8 száza-
lék, Csehország esetében 6,3 száza-
lék, Lengyelország esetében 7,9 szá-
zalék, 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 rákényszerül-
nek a kockázati céltartalékok meg-
emelésére. Azok értéke egyébként 
az elmúlt esztendő végén megkö-
zelítette a 7 milliárd eurót. Ugyan-
akkor fokozódott a hitelkockázati 
ráta. A törlesztések elmaradásának 
megvolt a maga szerepe abban, 
hogy az elmúlt két esztendő során 
egyes bankok veszteséget könyvel-
tek el. 2010-ben országos viszony-
latban a bankszektor szintjén a 
veszteségek értéke 516 millió lejt 
tett ki, abból az elmúlt esztendőben 
sikerült lefaragni, s az esztendő vé-
gén 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 kikiál-
tási ár alatt kel el az az ingatlan vagy 
az a személygépkocsi. 
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Halmozódnak a tartozások
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Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt. 
balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereske-
delmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI 
RO11418778), a Management Reorganizare Lichidare 
Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi felszá-
moló révén – képviselve a Hargita Megyei Törvényszék-
nél 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 elő-
írásai, valamint a hitelezők 2011. november 11-i ülésé-
nek 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 székhe-
lyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 
32–34. szám alatt 2012. április 2-én 11 órakor és arra a fi-
zetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös törvény 
előírásaival, valamint a hitelezők 2011. november 11-i köz-
gyűlésének a határozataival összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás 
és egy meglátogatási protokollum aláírása alapján, amely-
ben szerepel a bizalmassági kikötés is. A programálás céljá-
ból 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.

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.

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.

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

ezelőtt túlhaladta a korábban elkép-
zelhetetlen szintnek tartott egy fon-
tot. Az Economist Intelligence Unit 
(EIU) áprilisra szóló globális prog-
nózisában közölte, hogy a világgazda-
ság szempontjából most már nem az 
euróövezeti adósságválságot, hanem 
egy új olajársokk bekövetkeztének le-
hetőségét tartja igazán aggasztónak. 
Az elemzők szerint ha „Iránban vagy 
környékén” fegyveres konfliktus rob-
ban ki, akkor hetek, vagy akár néhány 
nap alatt 30–50 százalékkal szökhet-
nek fel az olajárak. Másik fő kockázat, 
hogy Irán az Egyesült Államok és az 

EU szankcióinak megtorlásaként lezár-
ja a Hormuzi-szorost, amelyen a világ 
nyersolajellátásának 20 százaléka ha-
lad át. Ez legalább akkora – vagy még 
nagyobb – károkat okozhat Irán saját 
olajexportjának, mint más térségi ter-
melők kivitelének, és fő bevételi forrá-
sától fosztaná meg az iráni kormányt. E 
forgatókönyv megvalósulása esetén 200 
dollár közelébe is felszökhet a nyersolaj 
hordónkénti ára, és ezen a szinten ma-
radna a feszültség oldódásáig, illetve 
addig, amíg a Hormuzi-szoros legalább 
valamilyen mértékben ismét hozzáfér-
hetővé nem válik.hí
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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 alaku-
lása között, azok összehasonlítása mégis bizonyos következtetések levo-
nására 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 ne-
gatív 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, neve-
zetesen: a hitelfelvétel tekintetében feltételezhető, hogy megfontoltabbak 
a potenciális ügyfelek, ugyanakkor a takarékossági szellem is hathatósab-
ban érvényesül. 

Amúgy országos viszonylatban a betétekkel rendelkező magán-
személyek 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 de-
cemberében 5900 lej volt, 2010 decemberében 6800 lej, 2011 decembe-
rében 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 birtokol-
ják a betétre elhelyezett összegek közel 20 százalékát.

hargitanépe



A megye húzóágazatainak nyúj-
tandó lehetséges hitelkonstrukci-
ókról tárgyalt Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke a 
romániai bankok helyi képviselői-
vel tegnap Csíkszeredában. 

Hírösszefoglaló

A hazai bankok Hargita me-
gyei képviselőivel egyez-
tetett Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnö-
ke, munkatársaival együtt, március 
27-én a csíkszeredai megyeházán. 
A tanácselnök felsorolta azokat az 
ágazatokat, amelyekre hangsúlyt 
kell fektetni a megye gazdaságának 
fejlesztésében. Nagy gazdasági po-
tenciál rejlik az alternatív energia-
felhasználásban, az élelmiszer-elő-
állításban, a fafeldolgozó iparban 
és a turizmusban. Borboly Csaba 
szorosabb együttműködést szorgal-
mazott a pénzintézetekkel. Felve-
tette, hogy a projekteket kivitelező 
cégek jobban járnának, ha a bankok 
megelőlegeznék számukra az adott 
beruházás munkálatainak költségét, 
mert az elszámolás, a számlák kifi-
zetése jelenleg hosszadalmas proce-
dúra, hat-nyolc hónapba is beletelik, 
és a megyei tanácsnak nincs lehe-
tősége előre kifizetni a kivitelezést. 
Az elöljáró ehhez kérte a bankok 
partnerségét, hogy vizsgálják meg, 

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.

> Elkezdődik az Electrica-fiókok 15 
százalékos privatizálása. A kormány eldön-
tötte, hogy hozzáfog az Electrica dél-erdélyi, 
észak-erdélyi és észak-munténiai fiókok 15 
százalékos részesedésének értékesítéséhez – 
közölte Dan Suciu kormányszóvivő. A há-
rom vállalat 15 százalékának privatizálására 
a kormány ígéretet tett a Nemzetközi Valu-
taalapnak (IMF). Az értékpapírok eladási 
áráról a három vállalat részvényeseinek 
közgyűlése egyenként fog dönteni. A há-
rom 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 kü-
lönböző 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 törté-
nő online-kifizetések értéke: ez 40 száza-
lékkal meghaladja az előző év eredményét. 
A pénzből 600 millió euró külföldre ván-
dorolt – nyilatkozta Cătălin Creţu, a Visa 

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

BAnkárok A MegyeHázán

A bankok támogatását kérik 
a projektek kivitelezéséhez

Borboly: a projekteket kivitelező cégeknek segítene a banki előleg

hargitanépe
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Fenntartható növekedés

A megbeszélésen Szép Róbert fejlesztési igazgató röviden ismertette a 
megyei tanácsnak a Környezetvédelmi Operatív Programban futó pá-
lyázatát, 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 Zol-
tán, a fejlesztési igazgatóság szakfelügyelője az Erdély 2020 – a szülőföld 
EU-s forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növe-
kedésének közös stratégiai kerete és fejlesztési terve című vitaanyagot 
mutatta be, amely a gazdasági növekedést célozza, és kiindulópontja az 
Európa 2020 stratégia.

A várTnál AlACsonyABB BevéTelek 
A környezeTvédelMi AlApnál

Leállították a roncs
traktorprogramot

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

Hecser Zoltán
hecser.zoltan @hargitanepe.ro

Gheorghe Popescu, a Környezetvédelmi Alap elnöke a 
minap kijelentette: „Ebben az esztendőben ez a prog-
ram már nem finanszírozott. Lehet, hogy a nyáron a 

költségvetési kiigazítás révén esetleg újraindítjuk a roncstrak-
tor programot. Ezek szerint ami biztos, egyelőre leállt a roncs-
traktor-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 valami-
revaló traktor árát, másrészt pedig azért, mert a roncstraktor-je-
gyeket 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 gyarapítá-
sára. Szerinte itt nem önös érdekről van szó, hisz a mezőgazdasá-
gi gépállomány javítása a mezőgazdasági szektor elsődleges érde-
ke. 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 köze-
pette és nagyobb földterületek esetében már nem elégséges egy 
60 lóerős traktor. Ám a lóerők számának gyarapodásával egyi-
dejűleg „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 legtöb-
bet 2010-ben, 2000 darabot (ugyanebben az évben 600 kom-
bájnt is sikerült értékesíteni). Kínálatban nincs hiány, az elmúlt 
esztendőben is a roncsprogram keretében 27 traktorgyártó, va-
lamint traktort importáló cég jegyeztette részvételét. És traktort 
Romániában továbbra is gyártanak, illetve szerelnek össze, még 
akkor is, ha az egykori neves traktorgyárak – köztük a csíkszere-
dai – 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 statisz-
tikai adatok szerint országunkban jelenleg mintegy 175 000 me-
zőgazdasági 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 trak-
torra lenne szükség, egyidejűleg a meglévők egy részének felújí-
tásával, 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 mint-
egy 80 hektárnyi mezőgazdasági terület jut.
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Bronzérem a Beszterce-kupán
Tizennegyedik alkalommal ren-
dezték meg az asztalitenisz 
Besz terce-kupát, amely az or-
szág legrangosabb és legszínvo-
nalasabb rendezvényévé nőtte 
ki magát. Kilenc ország sporto-
lói indultak a megmérettetésen 
összesen 229-en, több nemzet 
az országa válogatottját nevez-
te, ifi, serdülő és újonc kategóri-
ákban, többek közt az ISK–FSK 
Székelyudvarhely sportolói is.

György István edző csapa
tából tizennégyen kép
viselték az ISK–FSK 

Székelyudvarhelyt a hétvégén ren
dezett nagyszabású asztalitenisz 
Besztercekupán. 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 3–1
es vereséget szenvedtek. A bronz 
viszont ezzel már megvolt.

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.

Érmek a sífutó ob-ról

A bronzérmes Kalóz Anita és Urszuly Tímea

hargitanépe

Tófalvi két bajnoki címe

Csíkszereda – IaşI párharC a kIesés ellen

Nem lesz alsóházi rájátszás

elrajtolt az országos felnőtt sí
lövőbajnokság Chei le Grădiştei
en, amely első két számát, a 
sprintet, illetve az üldözőver-
senyt a Csíkszeredai Sportklub 
versenyzője, Tófalvi éva nyerte 
meg.

Tófalvi Éva nyerte az orszá
gos sílövőbajnokság első két 
számát – sprint és üldöző – 

Cheile Grădişteien. 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).

nem rendeznek alsóházi ráját-
szást a román férfi-kosárlabda-
bajnokság 2011/2012-es idé-
nyében – döntött a Román Ko-
sárlabdaszövetség hétfőn este. 
a kiesésről a Csíkszeredai kk – 
poli Iaşi két nyert meccsig tartó 
párharca fog dönteni.

Több csapat kérvénye
zését figyelembe véve 
a Román Kosárlabda

szövetség hétfő esti ülésén úgy 
döntött, hogy nem rendezi meg 
a 2011/2012es idényében az al

sóházi rájátszást a 9–13. helyen 
végzőknek. Csupán egy össze
csapást tűztek műsorra, éspedig 
a kiesés elkerülése ellen vívandó 
Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK – Poli Iaşi párharcot. A két 
csapat már biztosan a 14., illet
ve a 15. helyen végez, így ők egy 
két nyert meccsig tartó párharcot 
fognak játszani. Az első mérkő
zést Csíkszeredában rendezik 
április 11én, a másodikat április 
18án Iaşiban, és amennyiben 
szükséges, a harmadikot április 
21én újból Csíkszeredában.

A felsőházi rájátszás műsorát 
a szakszövetség csak az utolsó for
duló lejárta után közli. A 30. for
dulóban egyébként minden ösz
szecsapást április 4én rendeznek 
majd 18 órai kezdettel. A Csík
szeredai KK ekkor a CSŞ Giurgiu 
együttesét fogadja.

A felsőházi rájátszásba bizto
san bejutott a Temesvár, a Ploieşti, 
a Marosvásárhely, a Bukaresti 
CSM, a Kolozsvári U, a Medgyes 
és a Nagyváradi VSK. A fennma
radó egy helyért a Nagyszeben, a 
Piteşti és a Rovinari küzd.

Cheile Grădişteien rendezték 
meg hétvégén az ifjúsági Ies 
és II-es korosztályok számára 
az országos sífutóbajnokságot. 
a Gyergyószentmiklósi Isk ver-
senyzői remekül szerepeltek, 
csakúgy mint a Csíkszeredai 
ISK sportolói.

Eredmények
Sprint, csapat. Ifi I., lányok 

(3 x 2 x 1,2 km): 1. Gyergyó szent
miklósi ISK I. (Ferencz Katalin, Sára 
Tímea), 2. Gyergyószentmiklósi 
ISK II. (Blénesi Rita, Vakaria 
Edit); fiúk (3 x 2 x 1,4 km): 3. 
Gyer gyószentmiklósi ISK (Fîr
ţa  lă Adrian, Sára Péter). Ifi II., 
lányok (3 x 2 x 1,2 km): 1. Gyer
gyószentmiklósi ISK I. (Baj kó 
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 klasz-
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).

Ötpontos 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
giúj edzővel, Ioan Ovidiu Sabăuval 
és egyelőre elkerülte a kieséses határt. 
Igaz a 9–17. helyezettek közül bárki 
kieshet még.

A Liga I., a 23. fordulójá-
nak 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

  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 U18as és 

U16os labdarúgócsapatai tegnap 
délután a Szászrégeni ISK ottho
nában léptek pályára az országos 
utánpótlásbajnokság 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/.

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).

Meglógott a CFR



lakás
ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri-

ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí-
tott, kívül-belül szigetelt lakás. Irányár: 
35 000 euró. Telefon: 0751–085805.

ELADÓ Csíkszereda, Temesvá-
ri sgt. 63/4. szám alatt egy telje-
sen felújított, I. emeleti, 3 szobás 
tömbházlakás. Telefon: 0744–696372.

ELADÓ családi ház Csíkszentimre 
353. szám alatt. Telefon: 0747–033074.

KIADÓ felújított, bútorozatlan gar-
zonlakás a Szív u. 7/B tömbházban. 
Telefon: 0744–895621. (21601)

ELADÓ családi ház 15 ár telekkel, 
víz, gáz bevezetve. Telefon: 0751–
095978. (21596)

VÁSÁROLOK Csíkszeredában I. 
osztályú, 2 szobás, I–II–III. vagy IV. 
emeleti tömbházlakást, központi vagy 
ultraközponti zónában, azonnali kész-
pénzfizetéssel. Telefon: 0729–928572.

ELADÓ Csíkszeredában, a Lendü-
let sétányon 2 szobás, I. osztályú, IV. 
emeleti tömbházlakás pincével (nagy 
konyha, beépített bútorral, termopán 
ablakok), ELCSERÉLHETŐ garzonla-
kásra különbözetfizetéssel. Irányár: 
27 500 euró. Telefon: 0745–312031, 
0740–087278. (21567)

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

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

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Jég-
pálya negyedben földszinti, 3 szo-
bás tömbházlakás két erkéllyel, saját 
hőközponttal. Irodának, rendelőnek is 
megfelel. Irányár: 38 000 euró. Tele-
fon: 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 csík-
szeredai 2-3 szobás tömbházlakást. 
Telefon: 0755–899990. (21591)

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

KIADÓ Csíkszeredában központi fek-
vésű, 2 szobás, bútorozott tömbházlakás. 
Telefon: 0744–870502. (21552)

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

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

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal-

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

ELADÓ 8,5 ár építkezésre alkal-
mas beltelek Csíkszereda csobotfalvi 
részén (víz-, villanybekötési lehető-
ség). Ár: 17 euró/m2. Telefon: 0723–
241333. (21578)

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 

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

ELADÓ Csíkszeredában 2004-es 
évjáratú, piros színű, 1.5-ös dízel Re-
nault Megane Sedan kitűnő állapot-
ban, 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. Bő-
vebb információ a www.carcosmetic.
ro honlapon. (21472)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os motorral, frissen behoz-
va, Euro 4-es, nagyon szép karc- és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, légzsákok, központi zár, állítható 
kormány, multivolán, elektromos abla-
kok stb. Irányár: 3450 euró. Vállalom 
a beíratását is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (21593)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf IV-es, kombi, Euro 4-es, 
kevés illetékkel, frissen behozva, karc- 
és rozsdamentes állapotban. Irányár: 
3350 euró. ELADÓ 1995-ös évjáratú 
Opel Astra limuzin, 1.4-es motor, be-
íratva, sok extrával, érvényes műsza-
kival, minden illeték kifizetve, jó álla-
potban. Irányár: 1750 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21593)

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa 1.0 i, 60 LE, ötajtós, piros szí-
nű, hat hónapja beíratva, megkímélt 
állapotban. Beszámítok olcsóbb au-
tót. Ára: 2900 euró. Telefon: 0725–
370752.

ELADÓ 1998-as évjáratú Volks-
wagen 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 alig használt, kifogásta-
lan állapotban lévő Asus EEE901 8,9” 
netbook. Intel Mobile Atom 1,6 GHz 
processzor, 1 GB DDR2 memória, 12 
GB SSD tároló, bluetooth, wifi, beépí-
tett kamera, 6-7 órás üzemidő. Irány-
ár: 700 RON. Telefon: 0745–609399.

ELADÓ Csíkszeredában jó minő-
ségű nyers tűzifa, hasogatott, vegyes 
(nyár-, nyír-, cserefa) – 100–120 
lej/m, valamint bükk tűzifa – 125–135 
lej/m. Szállítás megoldható, felvágjuk 
méretre. A száraz fa megegyezés sze-
rinti 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, informáci-
ókkal a gyártással kapcsolatban. Ár: 
2500 euró. Telefon: 0725–370752.

ELADÓ 850 literes permetező, 
négyméteres vetőgép, répavető, ré-
paszedő, műtrágyaszóró, rendössze-
verő 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 mo-
sogatószer – 5,90 lej; 750 ml Domestos 
– 6,80 lej; 2 liter Coccolino öblítő – 
11,50 lej; Pampers pelenka – 0,90 lej/
db; felnőtt pelenka – 2,30 lej/db; 500 ml 
Clin szórófejes ablaktisztító – 5,50 lej.

ELADÓ feketeribizli-szörp Csíksze-
redában. Telefon: 0720–545423.

szolgáltatás
Gyerekek és ifjak szobájának igény 

szerinti tematikus festését – rajzfilmfi-
gurák, nonfiguratív díszítő elemek stb. 
– VÁLLALJUK Csíkszeredában és Gyer-
gyószentmiklóson. Érdeklődni a 0740–
115113 és a 0753–851621-es telefon-
számokon lehet.

János Jenő autóvezető-oktató 
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Tele-
fon: 0721–710866.

Síremlék készítését VÁLLALOM 
jutányos áron mozaikból, márványból 
Csíksomlyó, Szék u. 2/18. szám alatt. 
Telefon: 0740–817129.

Útitársat KERESEK Németország-
ba, Ausztriába, Belgiumba vagy Hol-
landiába. 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, mosó-
gépek, marógépek és más háztartási 
gépek javítását kedvező áron. Telefon: 
0744–861991. (21561)

tanfolyam

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

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

állás

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

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

A Csíkmadarasi Szarvasmarhatar-
tók Egyesülete pásztort KERES 2012 
nyári periódusára. Jelentkezni lehet a 
0745–926952-es telefonszámon.

köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik drága halottunk,

TANKÓ KÁLMÁN 

temetésén részt vettek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek és mély fáj-
dalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család.

részvétnyilvánítás

A Márton Áron Gimnázium mun-
kaközössége megrendülve értesült 
egykori jeles tanítványa és egyben 
tanára,

BEGE ANTAL

hirtelen elhunytáról, és őszinte rész-
vétét fejezi ki a gyászoló családnak.

A csíkszeredai Nagyrét u. 12/B 
lépcsőház lakói őszinte részvétüket 
fejezik ki a gyászoló családnak lakó-
társuk,

SALAMON IGNÁC

elhunyta miatt érzett fájdalmukban. 
(21599)

elhalálozás

Hirdetések

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

SALAMON IGNÁC
nyug. szállítási vezető

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

Szívünk legmélyebb fájdal-
mával, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagyapa, dédtata, após, rokon, 
szomszéd és ismerős,

TŐKE JÓZSEF

szerető szíve életének 93., házas-
ságának 66. évében 2012. márci-
us 26-án megszűnt dobogni. Drá-
ga halottunk földi maradványait 
ma 15 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkzsögödi ravatalozó-
ból a helyi temetőbe. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család.

Fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett testvér, sógor, 
rokon, szomszéd és jó barát,

SZEGEDI JÁNOS

életének 61. évében 2012. már-
cius 27-én, türelemmel viselt be-
tegség 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 ke-
gyelettel. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Nyugodjék 
békességben. Siratják testvérei: 
Regina, Anna, Mária, sógora, An-
tal, rokonai és Gizella.

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

2012. március 28., szerda  | 13. oldal 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé
ke, állomás környéke), Elekes Csa
ba: 0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

A csíkszeredai
KÉSZRUHA Rt.
VARRÓNŐKET 

ALKALMAZ.

Érdeklődni a cég székhelyén, 
Szentlélek utca 39. sz. 

Telefon: 
0266–371420/121.

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

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



Biológusként a Natura 2000 
területek kezelésével, ezen 
belül több állatfaj, elsősor-

ban a halak felmérésével, biológi-
ájával, ökológiájával foglalkozom. 
Munkám nagy része a vízi élet-
terekhez kötött, ezért az utóbbi 
években egyre gyakrabban foglal-
koztam a hódokkal is, főleg a Csí-
ki-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 faj-
ra, mivel csak támadó jellegű vé-
leményeket közölt, szinte semmi 
olyan információt nem szűrhetett 
le belőle az olvasó, amiből objek-
tív képet kaphat a helyzetről.

A csíkszentsimoni polgármes-
ter véleménye, miszerint „kárté-
kony állatok, semmi hasznunk 
nincs belőlük, kárunk viszont 
annál több. Rezervátumban jó 
helyen lennének, de itt mindent 
tönkretesznek”, nagyban befolyá-
solhatja a közvéleményt, annak 
ellenére, hogy nagyon egyszerű a 
magyarázat a „problémára”. Nem 
hiszem, hogy az lenne a megoldás, 
hogy kiirtunk mindent a megyé-
ből, amiből nincs direkt haszna az 
embereknek.

Bernát Zelma a védett faj „bü-
rokratikus” oldalát mutatja be, 
ami ellen (a cím szerint) mind-
annyian küzdünk, és olyan rossz 
nekünk emiatt. Lenne egy kérdé-
sem: 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 visszatele-
pítése és jelenléte megmutatta, 
hogy mennyire tönkre van téve a 

medence vízhálózata. Mennyire 
csatornahálózattá változtatták, 
mennyire mesterséges és szeny-
nyezett szinte minden folyóvíz! 
Nem lenne konfliktus a térség-
ben, ha a vizeknek megfelelő mé-
retű árteret, a part mentén pedig 
megfelelő mennyiségű fás nö-
vényzetet hagytak volna. A hód 
a szárazon nehezen mozog, így 
maximum 15-20 méterre hagyja 
el a vizet. Ha közvetlenül a par-
ton van növényzet, amivel táplál-
kozhat, nem hagyja el a partot. A 
vízügyi munkálatokkal minden 
part menti növényzetet eltávo-
lítanak (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 pe-
dig sajnos csak a patakok felső 
szakaszán van. Ha szétnézünk 
Alcsíkon, az Olt mentén, éppen 
a Fiság-patak környékén, kilomé-
tereken át nincs egy szál fa sem. 
A vízügyi munkálatok során el-
tűntek. Így a hódok fennebb szo-
rultak, ahol még van fa, viszont a 
víz már alacsonyabb, és nem biz-
tonságos számukra. A víz mély-
sége 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 par-
ti 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 sza-
kaszt „árvízvédelmi célokból” 
az ősszel ásták ki engedély nél-
kül, védett területen, bár a leg-
közelebbi település északra 650 
méterre van, délre pedig 1250 
méterre. Lényeg, hogy kiásták, 
és a part menti sűrű bokrosokat 

teljesen eltüntették. Ezen a sza-
kaszon felméréseim szerint két 
hódcsalád élet és táplálkozott 
nyugodt körülmények között. 
Az ásás következtében eltűnt az 
élőhelyük, a partokba fúrt jára-
tok és a táplálékuk, a part menti 
fás növényzet. Ennek következ-
tében 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 árvízvédel-
mi munkálatok során eltűnik, 
ezáltal a hódok kiszorulnak. 
Tudni kell róluk, hogy territo-
riális 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 kártéko-
nyak. Emberi meggondolatlan-
ság eredménye a kártékony jelző, 
amit rájuk használunk. Egysze-
rű megoldás van, a part közvet-
len 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 gyümölcsfá-
kat rágjanak meg.

Úgy gondolom, alaposabb 
és szakmaibb véleményeknek is 
hangot kellene adni a közvéle-
mény 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

A Fiság alsó szakasza. A hódok feljebb költöztek
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Csak a kiválók történelmi emberek

A hódok nem kártékonyak

hargitanépe

AKappa család több mint 
230 éve összefonódott a 
szentkeresztbányai (Har-

gita megye), Németországból 
betelepített felső-szász meste-
rek, „szipszerek” életével. Ami-
kor II. József osztrák császár 
felépítette a híres „Rókaváros” 
fegyvergyárát, elődeimet, mint 
vasgyártókat és öntőket hozták 
be azzal a céllal, hogy megta-
nítsák a székelyeket e mester-
ségre. 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, Mihály-
nak és Juliannának határtalan 
szeretetét és anyagi segítsé-
gét, amit tettek családjainkért 
Szentkeresztbányán.

Elődeim sírját Szent-
keresztbányán 2000 nyarán lá-
togattam meg, amikor vendége 
voltam a Szőcs házaspárnak, 
Katalinnak és Istvánnak. Mun-
kám Németország politikai-gaz-
dasági életében, meg a Kappa 

konszernem, vállalataim csak 
egy napi időt engedtek arra, hogy 
a múltam felett gondolkodván 
meglátogassam elődeim kétszáz-
harminc éves tartózkodási helyét 
Szentkeresztbányán. Ott sem 
kívántam fogadni Románia mi-
niszterelnökét és külügyminisz-
terét, akik oda utaztak Bukarest-
ből, csak azokkal az emberekkel 
kívántam találkozni, akik életem 
legnagyobb emberei: Szőcs Ist-
vánnal és feleségével, Katalinnal.

Az 1985. november máso-
dikán megszervezett nemzet-
közi versenyen (licittermék), 
ahol részt vett 19 vállalat a vi-
lágból, Románia nyerte a gyár-
tási jogot. A világ legnagyobb 
cementgyárrendszeréhez: Assuit 
I és II (Egyiptom) szükséges volt 
30 ezer tonna őrlőgolyó, pajzs 
(páncél) a malmokba és forgó-
kemencékbe. Megjegyzem, hogy 
egy kiló öntvény 4,20 amerikai 
dollár. Tehát hatalmas pénzről 
volt szó! A nyugatnémet titkos-
szolgálat jelentését a licit elvesz-
tése 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 bünteté-
süket munkahelyen töltötték a 
kolozsvári Nehézgépgyárnál, de 
a legfelső kommunista pártveze-
tés legnagyobb kitüntetéseket 
adományozta a házaspárnak, 
megközelíthetetlen védettséget 
biztosított számukra, megadva 
Románia legnagyobb kutatói 
rangját. Ezért is igyekeztem ta-
lálkozni velük, hogy megismer-
jem őket, akiket soha nem fog 
elfeledni a tudományos világ. 
Katalin külföldön tartózko-
dott, így nem láthattam a tu-
dós asszonyt, a négygyermekes 
édesanyát, akinek fotometriáit 
és automatizált öntött formák 
találmányait meg acél- és vas-
márkáit alkalmazza a világ. A 
Szőcs házaspár patentjait 50-
60 vállalat alkalmazta, ame-
lyeken 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 székely-
magyar 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, ame-
lyet előkészített számomra. Így 
életem alkonyán újra megízlel-
hettem a szipszerek tárkonyos 
kakaslevesét, narancsszínű rá-
kokat vadas papsalátával. Az 
ötven négyzetméteres szobát 
feldíszítette Margit a Nagyrét 
vadvirágjaival, és ott volt a cso-
dálatos pünkösdirózsa is, életem 
szerelme. Itt csak ketten lehet-
tünk, hisz a német biztonságiak 
nem engedtek be senkit.

És sírtunk Istvánnal, hogy 
családjaink a román kommunis-
ta diktatúra áldozataivá váltak. 
Imádkoztunk úgy, mint szakadt 

rövidnadrágos gyermekkorunk-
ban: „Gegrüβet seist du, Maria” 
és énekeltük „Dank sei dir, 
Vater, für das ewige Leben”.

Akkor megkértelek, hogy írd 
be jegyzeteimbe a családodon kí-
vül azokat, akik bíztak benned. 
Én most leírom azok nevét, akik 
itt szerepelnek: Pálfi Géza, Már-
ton 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 tolmácso-
lod: Egy életút emlékei (Incitato 
Kiadó, Kolozsvár 2010, szerző 
Szőcs M. István).

Ölelem Katinkát, gyerme-
keiteket, unokáitokat és téged, 
István barátom!

Kappa Arnold,
Németország
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Szerda
Az év 88. napja, az év végéig 278 nap 

van hátra. Napnyugta ma 19.37-kor, nap-
kelte holnap 7.14-kor. 

Isten éltesse 
Gedeon és Johanna nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A héber eredetű Gedeon jelentése har-

cos, 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 hasz-
nált egyházi ószláv ábécé helyébe lépett. 

1776. II. Katalin orosz cárnő megalapí-
totta Moszkva első nyilvános színházát, a 
Nagy Színházat. 

Március 28-án született 
1592. Jan Amos Komensky cseh–mor-

va 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 szüle-

tésű amerikai zeneszerző, zongoraművész 

Helytörténeti 
évforduló

Kétszázhuszonöt éve, 1787. március 
28-án hunyt el Désen Péterffi István Már-
ton, OFM tartományfőnök. Csík szent-
györgyön született. 

* 
Százötven éve, 1862. március 28-án szü-

letett Alsó-Kálosán (Gömör megye) Perjéssy 
Mihály jogi doktor, királyi ítélőtáblai bíró, a 
csíkszeredai királyi törvényszék elnöke.

3D-s mozi

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ked-
den és pénteken 20 órától a Végső állomás 
című filmet, szerdán és csütörtökön 20 órától 
pedig a Frászkarika című filmet. Az Avatart 
csütörtökön és pénteken 17, míg szombaton 
és vasárnap 19.15-től láthatják. A Trón: Örök-
ség című film vetítési ideje: szombaton és 
vasárnap 17 óra. A Delfines kaland című filmet 
szombaton és vasárnap 15 órától láthatják, míg 
A Karib-tenger kalózainak kalandjait kedden 
és szerdán 17.30-tól kísérhetik figyelemmel. 
Az Anyát a Marsra című filmet szombaton 11, 
vasárnap pedig 13 órától, míg a Gnómeó és Júlia 
című filmet vasárnap 11 órától tűzték műsorra. 
A Kung-fu panda rajzfilmet szombaton 13 
órától vetítik. Helyfoglalás a 0757–565398 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon.
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A Székelyföld márciusi száma
A Székelyföld Galériában (Tudor 

Vla dimirescu utca 5. sz.) mutatják be 
a Székelyföld kulturális folyóirat már-
ciusi számát csütörtökön. A 18 órától 
kezdődő rendezvény meghívottja dr. 
Gáll Erwin régész, történész. A folyóirat 
márciusi számának tartalmából: Vaszilij 
Bogdanov, Jánk Károly, Király Lász-
ló versei; Füzi László: A kilépés; Dávid 
Gyula: Reményik és Dsida; Forgószín-
pad: Czintos József; Gáll Erwin: Donoka 
a modern nemzeti mítoszok fogságában; 
Mens sana: Erőss Zsolt; Műteremtés: 
Szepessy Béla.

Előadás adóproblémákról
A Csíki Vállalkozók Egyesülete szer-

vezésében Aktuális adó- és pénzügyi 
problémák címmel tart előadást Kedves 
Imre, a Hargita megyei pénzügy vezér-
igazgatója. Az előadás helyszíne: Har-
gita Megye Tanácsának 19-es terme, 
kezdési időpont: 17 óra, szerda. Az ese-
ményre minden vállalkozót és érdeklő-
dőt várnak.

Recultivatur-konferencia
A Délkelet-európai Transznacioná-

lis Együttműködési Program keretében 
kivitelezett RECULTIVATUR nem-
zetközi projekt népszerűsítése – Mária 
Út zarándokútvonal témában szerveznek 
konferenciát Csíksomlyón ma, a Ja kab An-
tal Tanulmányi Házban. A kon ferencia 
programja: 11.30–11.45 A kon ferencia 
hivatalos megnyitója. Az eseményt 
megnyitják: Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke és P. Urbán 
Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom 
igazgatója. 11.45–12.00 A RE CUL TI-
VATUR projekt bemutatása – dr. Szép 
Róbert, Hargita Megye Tanácsa Fejlesz-
tési Igazgatóságának vezetője. 12.00–
12.15 A vallási-kulturális tematikus útvo-
nalak kiterjesztése Bukovina területére 
– Gheorghe Flutur, Szucsáva Megye 
Tanácsának elnöke. 12.15–12.30 A val-
lási-kulturális útvonalak és azok befog-
lalása Románia idegenforgalmi kínála-
tába – Arsene Octavian, a  Turisztikai 
Fejlesztési Igazgatóság igazgatója, Bu-
karest. 12.30–12.45 Az Erdélyi Kárpát-
Egyesület a Mária Út zarándokútvonal-
lal kapcsolatos eredményeinek és más 
szervezetekkel való együttműködésének 
bemutatása – Dezső László, az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület elnöke. 12.45–13.00 
A Mária Út zarándokútvonal bemuta-
tása – Márton András, a gyulafehérvári 
Caritas igazgatója. 13.00–13.15 A fü-
zesmikolai zarándokközpont bemutatá-
sa – Andrei Coroian főapát, házfőnök. 
14.15–15.15 A bemutatott anyagokkal 
kapcsolatos kérdések, javaslatok. 

Hírszerkesztő: burus jános botond

burus.janos.botond@hargitanepe.ro

– 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 Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Bogdán László: 
Az erdélyi Madonna. Versek

Az erdélyi Madonna 
epikus költemény, 
egy asszony sorsán 

keresztül azokat a történel-
mi traumákat villantja fel, 
amelyeket a huszadik szá-
zadban kellett elszenvednie 
az erdélyi magyarságnak: a 
két világháborút, Erdély el-
csatolását és a kollektivizálás 
rémségeit. A költeményben 
„felragyogtatott hőstörténet” 
tragédiája a kollektív emlé-

kezetet erősíti a szenvedés 
kohójában. A kötetet a ne-
ves festőművész, Márton 
Árpád illusztrálta.

A könyv terjedelme 
54 oldal, melyből 15 oldal 
illusztráció, kötött, ára: 
18,50 lej.

A könyv megvásárol-
ható a Gutenberg Köny-
vesboltban: Csíkszereda, 
Petőfi utca 4. sz. Telefon: 
0266–316798.

Festészeti tárlat 
Székelykeresztúron

Miklós István (Indián) csíkszeredai festő- és 
tetoválóművész festményeiből Székelyföld 
címmel nyitják meg az alkotó egyéni tárla-

tát Székelykeresztúron, a Molnár István Múzeumban 
április 1-jén, 12.30-kor. A tárlatnyitó beszédet Kecs-
kés Emőke művészettörténész tartja. A kiállítás ápri-
lis 27-ig lesz megtekinthető. 
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A vendég: II. Erzsébet

Nem hívatlan, de váratlan vendég-
ként állított be II. Erzsébet angol 
királynő egy manchesteri lakoda-

lomba. 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 döb-
benete, amikor megpillantják az uralko-
dót – ennek ellenére a protokoll szabályai 
szerint meghajlással, illetve pukedlivel kö-
szöntik Erzsébetet. A váratlan helyzet előz-
ménye az volt, hogy az ifjú pár, bizonyos 
John és Frances Canning csak úgy kül-
dött 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-

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 magatartásá-
ról ismert, eleget tett a meghívásnak. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

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

Hasznos munkaeszköz a vesszőseprű té-
len-nyáron. Seperjük vele a havat, ha szakad 
túl sok reggelre a járdára, és seperjük ilyenkor, 
tavasszal is mindazt, ami maradt a hó elol-
vadása után. De nyáron is szükség van rá, hi-
szen járdán, udvaron hamar gyűl a szemét. 

A háztartásokban tehát fontos, szin-
te 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 áru-
sok 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.  

Csak távoli rokona a kéregetésnek a vesz-
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 sep-
rűkötés maga is külön tudomány: hol és meny-
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 ak-
kor is, ha amúgy szükség lenne a portékára. 
Ha mindezt figyelembe vesszük, elgondol-
kodhatunk azon, arányos-e az egy seprűért 
kért összeg a befektetett energiával. De mie-
lőtt bezárulna a kör, eszembe jutnak azok a 
megcsonkított, derékban kettévágott nyírfák, 
amelyeket nemrég láttam egy Csíkszeredához 
tartozó domboldalon. Hogy minek estek áldo-
zatul azok a fák, ahhoz nem fért kétség. 

A vesszőseprű ára
        villanás n Takács Éva

A fotó Mózes Tamás Arc-Élek című pályázatra beküldött alkotása
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Bekopog a skót az orvos hoz.
– Doktor úr, nézze már meg 

a nyelvemet! Belement egy 
szálka.

– Szálka a nyelvébe? De 
hogyan?

– Hát, az úgy kezdődött, hogy 
... (poén a rejtvényben).


