
1100 gyermek él állami gondozásban Hargita megyében

Félnek kilépni a rendszer védelméből
A Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium adatai szerint tavaly év végén 

Romániában több mint 65 ezer gyermek volt állami gondozásban. 
Az országos adatok mellé állítva, a Hargita megyei statisztika sem mutat 

megnyugtató eredményeket: 2010-ben és 2011-ben is közel 
1100 gyermekről gondoskodott a rendszer. > 5. oldal

Tanuló gyermekek a csíkszeredai 3-as számú családi típusú elhelyező központban. A gazdasági nehézségek miatt még többen kerülhetnek be a rendszerbe fotó: balázs árpád

Letisztul, ha letisztul

Egyértelmű, hogy nem lehet 
kiragadni az egyik vagy a másik 
szakaszt az Adótörvénykönyvből, 
és csak arra összpontosítani. Ha 
viszont a különböző előírá-
sokat összevetjük és együtte-
sen próbáljuk alkalmazni, 
akkor nem hogy letisztulna a kép, 
hanem még zavarosabbá válik.
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    Hecser zoltán

brassóban

Újra nyert a HSC
Izgalmas és negyven percig szoros 

mérkőzésen nyert tegnap este 
a HSC Csíkszereda Brassóban a 
Corona Fenestela 68 ellen 
a hazai jégkorongbajnok-
ság döntőjében. A sikernek 
köszönhetően immár 3–1-re vezet 
a csíki csapat.

egyetemre

Csak felvételi 
vizsgával

Nem vehetik figyelembe az 
egyetemi felvételinél a kö-

zépiskolai eredményeket, a felvé-
teli jegybe csak az érettségin 
elért jegyeket foglalhatják 
be. Az egyetemi felvételiket 
szabályozó miniszteri rendelet 
kötelezővé teszi a felvételi vizsgát.

Méltó elismerést nyerne 
az 500 éves hagyomány 42 3Kampányra hangol 

az EMNP
Jövő héttől bárányhús 
is kapható

HiRdEtéSEK

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3737ì
1 amerikai dollár USd 3,2750ì
100 magyar forint HUF 1,4970î
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Munkamegbeszélést tartottak 
tegnap Csíkszeredában az Erdé-
lyi Magyar Néppárt (EMNP) szé-
kelyföldi vezetői. Az ezt követő 
sajtótájékoztatón a helyhatósági 
választásokon induló jelöltjeiket 
ugyan még nem nevezték meg, 
de kijelentették: megyei tanács-
elnök-jelöltet és polgármester-
jelölteket is indítanak, valamint 
tanácsosi listáik is lesznek a 
helyhatósági választásokra. 

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

Sok újdonsággal nem szolgál-
tak a székelyföldi néppártos 
vezetők a tegnapi sajtótájé-

koztatón, amelyen az EMNP Ma-
ros és Hargita megyei, valamint há-
romszéki vezetői voltak jelen. Papp 
Előd, a párt Székelyföldért felelős 
alelnöke, miután bemutatta a jelen-
lévőket, azt mondta: látható, hogy 
rajta kívül egyik vezető személy sem 
volt soha más szervezet tagja, tehát a 

„jövő-menő társaság” megnevezés, 
amelyet irányukban gyakran és so-
kan emlegetnek, nem helytálló.  

– Az EMNP felkészült a júni-
us 10-i választásokra – jelentette ki 
Papp. A jelöltek nevei viszont nem 
hangoztak el, arra való hivatkozással, 
hogy a párt jelöltállítása április 20-án 
zárul. Ugyanakkor közölték: egyes 
jelöltek neveit ennél a dátumnál ko-
rábban hozzák majd nyilvánosságra, 
de lesznek olyan nevek is, amelyeket 
csak a választási lista letételének nap-
ján jelentenek be. Céljuk természe-
tesen az, hogy minél jobban szere-
peljenek a választásokon, minél több 
olyan személyt juttassanak be az 
önkormányzatokban, akik „becsüle-
tesek, a magyar ügy és az autonómia 
iránt elkötelezettek”. 

Újságírói kérdésre válaszolva 
Papp Előd elmondta: a Hargita 
és a Kovászna megyei tanácselnö-
ki tisztségre is állítanak jelöltet. 
Ami a Hargita megyei városok 
polgármesteri tisztségeit illeti, azt 

mondták, mind Csíkszeredában, 
mind Székelyudvarhelyen indíta-
nak polgármesterjelöltet, teljes vá-
rosi tanácsosi jelöltlistájuk lesz, a 
neveket viszont csak a jelöltállítási 
ülések után hozzák nyilvánosságra. 
Gyergyószentmiklós esetében nem 
egyértelmű a helyzet, ott még nem 
született döntés arról, hogy saját 
polgármesterjelöltet keresnek-e, 
vagy pedig egyenlő félként, más 
politikai szervezettel együttmű-
ködve szerepelnek a választásokon. 
Maroshévízen, ahol a magyarság ki-
sebbségben van, az EMNP beszél-
getést kezdeményezett egy közös 
jelölt állításáról az RMDSZ-szel, és 
mint elhangzott, kíváncsian várják 
a szövetség válaszát. 

Papp Előd azt is hangsúlyozta, 
nagyon fognak vigyázni arra, hogy 
biztosítsák a választások tisztaságát, 
követik majd a szavazás és a szava-
zatszámlálás folyamatát is, mert 
tapasztalata szerint e téren nagy 
odafigyelésre van szükség.

A Néppárt székelyföldi vezetői. Neveket még nem mondanak, de a legtöbb városban saját polgármester-jelöltet ígérnek fotó: balázs árpád

 fotó: balázs árpád

A VÉDELMI MINISZTÉRIUM
a 01158-as Csíkszeredai Katonai Alakulat révén kikiáltásos nyílt ár-
verést szervez egy 39,18 m2-es felület bérbeadására élelmiszerkioszk 
rendeltetéssel.

Az árverésre 2012. április 25-én 10 órakor kerül sor a 01158-as 
katonai alakulat székhelyén, Csíkszereda, Hargita u. 203. szám alatt.

Oda nem ítélés esetén az árverést megismételjük 2012. május 2-án 
10 órakor és 2012. május 9-én 10 órakor a fenti címen.

A részvételi és odaítélési feltételek megtalálhatók a feladatfüzet-
ben, melyet a 01158-as katonai alakulat székhelyén, Csíkszereda, 
Hargita u. 203. szám alatt lehet megvásárolni 2012. április 9-től kez-
dődően 5 lej ellenértékben (befizetni az egység pénztáránál lehet).

A cég dokumentációit az ajánlattal együtt az egység iktató irodájá-
ban 2012. április 25-én 9 óráig lehet letenni.

A részvételi díjat lejben, az egység pénztáránál lehet befizetni, leg-
később az árverés napján.

Bővebb felvilágosítás az egység székhelyén vagy a 0266–314006-os 
telefonszámon kapható; fax: 0266–312985, e-mail: unitatea01158@
clicknet.ro.

A Csíkdánfalvi Közbirtokosság Igazgatótanácsa 
értesíti tagságát, hogy 2012. április 14-én, szombaton 10 óra-
kor tartja tisztújító közgyűlését. Az új alapszabályzat értelmé-
ben, amennyiben a gyűlés határozatképtelen, 11 órától megis-
métlik, függetlenül a jelenlevők számától.

Napirendi pontok:  2011-es évi beszámoló;  az ellenőr-
ző bizottság beszámolója;  elnöki beszámoló a mandátumi 
tevékenységről;  tisztújítás;  a 2012-es évi költségvetés el-
fogadása;  különfélék.

Kérjük a tagságot, tiszteljen meg jelenlétével!

A Csíki Közbirtokossági Erdészet 
2012. április 12-én 9 órakor a Haladás utca 17. szám alatti székhe-
lyén árverést szervez a kobzásból származó faanyagok értékesítése 
céljából, a következő mennyiségekre:

Sor-
szám Választék Mennyiség Az őrzött faanyag helye

1. Fenyő tűzifa 10,79 m3 Csíkdánfalva 394. szám, Hargita megye
2. Fenyő fűrészáru 20,41 m3 Csíkdánfalva 394. szám, Hargita megye

3. Fenyő gömbfa 2,91 m3 Középlok, Hargita megye

4. Fenyő tűzifa 45 m3 A Csíki Közbirtokossági Erdészet székhelye, Csík-
szereda, Haladás utca 17. szám, Hargita megye

Felhívás Családprogramra
Hargita Megye Tanácsa 2010-ben indította el a családeszmény, a 

családban való gondolkodás terjesztését célzó programját, melynek 
kiemelt célja a nagycsaládok népszerűsítése Hargita megyében, a csa-
láddal és gyermekkel kapcsolatos praktikus információk terjesztése, 
közös segítségnyújtás, valamint programok szervezése, ahol a csalá-
dok jól érzik magukat, feltöltődnek, megbecsült szerepet kapnak.

Hargita Megye Tanácsa lehetőségeihez mérten támogatja civil-
szervezetek ilyen jellegű programjait, rendezvényeit is, hiszen számos 
olyan családokat érintő program elindítója és úttörője vagyunk, ame-
lyek sikerét csakis az összefogásban, együttműködésben látjuk.

Kéréseiket a családbarát programjaikra, ezek tevékenységeire és 
a költségvetésére vonatkozóan, kérjük, küldjék el az orbanerika@
hargitamegye.ro e-mail címre.

A CSÍKSZENTMIHÁLY–AJNÁD KÖZBIRTOKOSSÁG 
2012. április 14-én 11 órai kezdettel közgyűlést tart. Elégtelen rész-
vétel esetén a közgyűlést egy óra múlva megismétlik.

Napirendi pontok: 
 a 2011-es évi beszámoló;  a 2012-es évi költségvetés ismerte-

tése;  különfélék.

Tusnád Önkormányzata, 
Tusnád 176. alatti székhellyel értesíti az érintett nyilvánosságot, 
hogy a Szennyvízhálózat és tisztítóállomás Tusnád községben című 
tervét Tusnád, Újtusnád és Verebes kül- és belterületén benyújtotta 
a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos felvilágosítá-
sok beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munka-
napokon 8–16 óra között (0266–310041, office@apmhr.anpm.ro) 
az engedélyezési eljárás alatt.

A MEGYEI TANÁCSELNÖKI TISZTSÉGRE IS ASpIRÁLNAK

Kampányra hangol az EMNP

Lőgyakorlaton az újságírók

HirdEtésEK

A Román Csendőrség megala-
kulásának évfordulóján, április 
3-án és az azt megelőző idő-
szakban nyílt napokat tartanak 
a csendőralakulatok. Tegnap a 
Hargita megyei alakulat meghí-
vására közel húsz újságíró vett 
részt lőgyakorlaton.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Évértékelővel, az ünnepi 
rendezvények ismertetésé-
vel, valamint a csendőrök 

véradó, életmentő akciójának 
népszerűsítésével fogadta teg-
nap az újságírókat a Hargita me-
gyei csendőrség vezetője. Dan 
Iamandi őrnagy a 2011-es évről 
elmondta, az egyik legnehezebb 
esztendő volt a Hargita megyei 
alakulat történetében: nemcsak 
a pénzügyi megszorítások jelen-
tettek nehézséget, a krónikus sze-
mélyzethiány is tovább súlyosbo-
dott. „Mindezek mellett az összes 
kirótt feladatot maradéktalanul 

sikerült teljesíteni, eleget tettünk 
kötelességeinknek” – nyilatkozta 
Dan Iamandi megyei parancsnok.

Április 3-ra, a Román Csend-
őrség Napjára rendezvénysorozatot 
terveztek sportvetélkedőkkel, elis-
merések és kitüntetések kiosztásával 
egybekötve. Iamandi megemlítette 
a Hargita megyei csendőrök kezde-
ményezte véradási akciót is, amely-

nek felhívására – Nyújts kezet! Ments 
életet! Adományozz vért! – 24 csend-
őr jelentkezett Csíkszeredából és 
Gyergyószentmiklósról. 

A tegnapi lőgyakorlaton az új-
ságírók pisztollyal, huszonöt méter 
távolságról, hat golyóval kellett célba 
találjanak. Lapunk munkatársai a 
férfi és női csoportokban is dobogós 
helyen végeztek a pontversenyben. 



Friss zöldség illata fogadja a vá-
sárlókat a csíkszeredai zöldség-
piac szabadtéri felületén, a helyi 
viszonteladók mellett Dâmboviţa 
megyéből érkező termelők kí-
nálnak eladásra hónapos retket, 
zöldhagymát és spenótot is. Vár-
hatóan jövő héttől bárányhúst is 
árulnak majd a piaccsarnokban.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Bőséges a kínálat a csíksze-
redai zöldségpiacon, az el-
múlt napokban jelentősen 

megnövekedett a friss tavaszi zöldsé-
get kínáló árusok száma. 

– Több mint 15 termelő érke-
zett a piacra, a többségük délről, 
Dâmboviţa megyéből – nyilatkozta 
lapunknak Graur Adrian, a piaccsar-
nok gondnoka. A fólia alatt nevelt 
hazai zöldségek megjelenésének kö-

szönhetően a húsvéti ünnepekhez 
közeledve megnőtt a piac forgalma, 
a termelők és helyi kereskedők sze-
rint a napokban tapasztalt növeke-
dés  jövő héten, a nagyhét alatt csú-
csosodik majd ki. 

– A hosszú téli hónapokat kö-
vetően jólesik egy kis hazai, nem 
külföldről behozott, ízletes zöldsé-
get fogyasztani. Többnyire figyelek 
is arra, hogy az országból származó 
élelmiszereket fogyasszon a csalá-
dom – mondta egy általunk megkér-
dezett édesanya, aki éppen spenótot 
vásárolt a piacon. 

A retek kötését 2-3 lej között ve-
hetik meg a vásárlók, szintén ezen az 
áron kapható a zöldhagyma, és vala-
mivel drágábban, 5 lejért a spenót. 
Az árusok szerint az árak az elkövet-
kező időszakban sem módosulnak. 

Jelenleg csak a déli megyéből ér-
kező termelők foglalták el helyeiket a 

szabadtéri felületen, a piacgondnok-
tól kapott információk szerint a hét-
vége során teljesen kiürül a csarnok 
fedett területe, és mindenki kiköl-
tözik a kint elhelyezett standokhoz. 
Helyüket egy alapos fertőtlenítés 
után a bárányhúst értékesítő keres-
kedők és termelők veszik át. 

– Áprilisban új licitet írunk ki a 
kinti helyek bérlésére, ezt követően 
megszűnik a zöldségárusítás a beltéri 
helyiségben, ahol a hústermékeket 
kínálók veszik át a helyet. Sajnos az 
utóbbi évek tapasztalatai azt mu-
tatják, egyre kevesebben értékesítik 
feldolgozott formában a húsvéti 
ünnepi asztalra kerülő bárányhúst, 
az emberek nagy része élősúlyban 
vásárolja meg a bárányokat. Azok, 
akik a piaccsarnokban helyet fog-
lalnak, visszatérő, többnyire kászoni 
juhtartó gazdák – tájékoztatott a pi-
acgondnok. 
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A mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmek 
adózási módját próbálta meg tisztázni a pénzügyminiszté-
rium egyik illetékes vezérigazgatóságának nemrég keltezett 
körlevele. E körlevél megfogalmazásának előzménye az volt, 
hogy Tánczos Barna vidékfejlesztési államtitkár és Édler 
András RMDSZ-es parlamenti képviselő a minisztérium il-
letékeseivel tárgyalt a jelenlegi törvényes keretek előírásainak 
tisztázásáról. Erre azért volt szükség, mert az Adótörvény-
könyv, illetve az annak alkalmazási normáit jóváhagyó kor-
mányhatározat egyes előírásai között hiányzott, hiányzik az 
összhang, valamint a pontatlan megfogalmazások okán félre-
értések is támadtak. A 2012/415 549-es körlevél megpróbált 
tiszta vizet önteni a pohárba, de ez csak részben sikerült. Tény, 
hogy az Adótörvénykönyv egyes előírásait nem lehet, nem sza-
bad külön-külön értelmezni és alkalmazni, hanem tekintettel 
kell lenni az egyik vagy másik szakasz, illetve az azok előírása 
közötti összefüggésekre is. 

Vegyünk egyetlen példát: adott termények vagy termékek 
természetes állapotban lévő értékesítése, pontosabban az abból 
származó jövedelem az Adótörvénykönyv 42-es szakaszának 
k) bekezdése értelmében adómentes, már amennyiben azt a 
gazda közvetlenül értékesíti, legyen szó tejről, gyapjúról, to-
jásról, nyers bőrről, erdei gyümölcsről, gyógynövényről stb. 
De ha például tejfölt vagy netalán túrót értékesít, akkor már 
feldolgozott termékről van szó, és az abból származó jövede-
lem már nem kerülhet be az adómentesség körébe. De még a 
szárított gomba sem. 

Továbbá, amennyiben a terményt értékesítő személy enge-
délyezett magánszemélyként vagy családi vállalkozásként van 
bejegyezve, akkor – tetszik, nem tetszik – kötelezett adónyilat-
kozat, nevezetesen a 200-as űrlap benyújtására. Igen ám, de 
ebben az űrlapban nincs egy olyan rubrika, amelyben a meg 
nem adózandó jövedelmeket kellene vagy lehetne feltüntetni. 
És akkor? A szóban forgó nyilatkozatok feldolgozási program-
ja sem „kezeli” a meg nem adózandó jövedelmeket. Menjünk 
tovább: az Adótörvénykönyvet módosító 2011/125-ös sürgős-
ségi kormányrendelet értelmében a mezőgazdasági területek 
haszonbérbe adási szerződése révén realizált jövedelem 16 
százalékos adókulccsal adózandó meg. Az viszont, aki bér-
be vette a területet és a termény természetes állapotban lévő 
eladása révén jövedelmet realizál, adómentességet élvez. Így 
diszkriminációról beszélhetünk pozitív, de negatív értelemben 
is. Ez pedig méltánytalanságot szülhet. A földtulajdonos adó-
zik, a jövedelmet realizáló bérlő viszont nem. A körlevélben 
az is szerepel: az adómentesség tekintetében nincs jelentősége 

annak, hogy az azt élvező személynek magánszemélyi vagy 
engedélyezett magánszemélyi (PFA) jogállása van-e vagy 
sem. Fogadjuk el ezt az álláspontot. Igen ám, de a nyugdíj-
törvénykönyv értelmében az engedélyezett magánszemélyek 
kötelezettek a társadalombiztosítási hozzájárulás fizetésére, 
illetve a társadalombiztosítási szerződés megkötésére, akár-
csak az egészségbiztosítási és a munkanélküliségi segélyala-
pi hozzájárulás fizetésére. Azaz az ő esetükben ilyen jellegű 
fizetési kötelezettségek is fennállnak, és ezektől nem lehet el-
tekinteni. Értesüléseink szerint viszont országszerte számos 
engedélyezett, a 2008/44-es sürgősségi kormányrendelet alap-
ján e vállalkozói kategóriába tartozó magánszemély ennek a 
szóban forgó kötelezettségének nem tett, nem tesz eleget. Arról 
már nem is beszélve, hogy az 1999/28-as sürgősségi kormány-
rendelet értelmében azok a vállalkozók, akik kiskereskedelmi 
tevékenységet folytatnak, kötelezettek a pénztárgép használa-
tára. Továbbá, nem lehet tisztán látni a tekintetben sem, hogy 
ilyen és hasonló esetekben miként alkalmazandóak az Adótör-
vénykönyv 48-as szakaszának előírásai?

Amint már említettük, nem lehet kiragadni egyik vagy 
másik szakaszt az Adótörvénykönyvből, és csak arra összpon-
tosítani. Ha viszont a különböző előírásokat összevetjük és 
együttesen próbáljuk alkalmazni, akkor nem hogy letisztulna 
a kép, hanem még zavarosabbá válik. Következésképpen az 
eddigi tárgyalások, próbálkozások és a fentebb említett körlevél 
tisztázó szándékát ugyan nem lehet kétségbe vonni, de egyelőre 
„letisztulásról” sem lehet beszélni.

Letisztul, ha letisztul
           NézőpoNt n Hecser Zoltán

hargitanépe

Bőséges a kínálat a csíkszereDai zölDségpiacon

Jövő héttől bárányhús is kapható

kigyullaDt egy olajtartály

Tűz a keleti iparnegyedben

Egy kofa alkalmi „öntözőberendezéssel” tartja frissen áruját a csíkszeredai zöldségpiacon. Gazdag áruválaszték fotó: balázs árpád

kigyulladt egy nyersolaj táro-
lására szolgáló óriástartály a 
Hamerock rt. telephelyén. a 
tüzet hamar megfékezték, de 
az oltás ideje alatt hatalmas fe-
kete füstfelhőre figyelhettel fel 
a csíkszeredaiak.

HN-információ

Sűrű fekete füstfelhő emelke-
dett tegnap az ég felé Csík-
szeredában, a város udvarhe-

lyi kijáratának közelében. 
A szokatlan jelenséget több 

olvasónk is jelezte, valamint azt 
is, hogy szirénázó tűzoltóautók 
vonultak a helyszín irányába. 

Alina Ciobotariu, a Hargi-
ta Megyei Olt Sürgősségi Ese-
tek Felügyelőségének szóvivője 
elmondta, a füstoszlopot egy, 

a Hamerock Rt. udvarán láng-
ra kapott óriástartály okozta, 
amelyben a régi hőközpontok 
kazánjainak fűtésére használt 
nyersolajat (pakurát) tároltak. 

– A riasztás 13 óra 7 perckor 
futott be, egy kilencfős egység 
azonnal a helyszínre sietett. A 
tűz csak a tartály közvetlen köze-
lében, nagyjából 50 négyzetmé-
teres területen égett. Szerencsére 
sikerült hamar elszigetelni a tűz-
fészket, majd elfojtani a lángokat, 
13 óra 52 perckor már le is zárult 
az oltás. A becslések szerint a 
keletkezett kár csupán 200 lej, a 
gyors és hatékony közbelépésnek 
köszönhetően 50 ezer lejnyi érté-
ket sikerült megmenteni – nyi-
latkozta lapunknak a tűzoltósági 
szóvivő.

Tűz az iparnegyedben. Nagyobb volt a füstje fotó: péter andrás



Kelemen Hunor kulturális és örök-
ségvédelmi miniszter aláírásával 
kedden elküldték Párizsba, az 
UNESCO székhelyére azt az irat-
csomót, amellyel a csíksomlyói 
búcsút a szellemi világörökség 
listára terjesztik fel. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A Kulturális és Örökség-
védelmi Minisztérium 
hatáskörébe tartozó 

Országos Szellemi Örökség Bi-
zottság 2011. szeptember 13-án 
szavazta meg azt a javaslatot, 
hogy a csíksomlyói búcsút a vi-
lágörökségi státusz elnyerésére 
terjesszék fel. A javaslat alapját 
az a dokumentáció képezte, ame-
lyet dr. Tánczos Vilmos egyetemi 
docens állította össze. A jelölési 
dossziét egy szakértői bizottság 
állította össze, amely a búcsú 
lelkiségének, szellemiségének, 
identitásának megőrzését tartot-
ta szem előtt. 

Az összmagyarság egyik leg-
jelentősebb vallási és nemzeti ün-
nepének tekinti a kulturális mi-
niszter a búcsút, ezért is volt célja 
azt felvetetni a szellemi világ-

örökségi listára. „Az UNESCO 
világörökségéhez tartozva a 
csíksomlyói búcsú fokozottabb 
védelmet is kapna, ugyanak-
kor méltó elismerést jelentene 
a székelység több mint 500 éves 
hagyományának. Ezzel egyfajta 
nemzetközi elismertséget nyer-
ne; egy olyan közös székelyföldi, 
erdélyi, magyar értékünk kerülne 
fel a nyilvántartott nemzetközi 
értékek közé, amely méltó mó-
don képviselne romániai magyar 
értékként először bennünket 
ezen a listán” – jelentette ki Ke-
lemen Hunor.

az UNESCO-hoz elküldött 
felterjesztési dosszié tartalmaz 
egy rövid dokumentumfilmet, 
amelyben megszólal dr. Jakubinyi 
György gyulafehérvári érsek és 
dr. Tánczos Vilmos néprajzkuta-
tó, egyetemi docens.

A kulturális tárca által elkül-
dött jelölési dosszié tartalmazza 
még az Erdélyi Ferences Rend, 
a Hargita Megyei Tanács, Csík-
szereda Városi Tanácsa, a Hargi-
ta Megyei Kulturális Központ, a 
gyergyóalfalvi Polgármesteri Hi-
vatal, a gyulafehérvári Caritas, a 
Kriza János Néprajzi Társaság, a 

gyergyóalfalvi római katolikus 
egyházközség, a Pogány-havas 
Kistérségi Társulás, a Csíksomlyó 
Egyesület, valamint a pusztinai 
Szent István Egyesület egyet-
értését és támogatását – áll az 
RMDSZ közleményében.

Hegedüs Csilla miniszteri ta-
nácsos a világörökségi státusról 
elmondta: „Az UNESCO-jel-
vény, ami ezután nemcsak a bú-
csút, hanem az ebben részt vevő 
önkormányzatokat, civilszerve-
zeteket, közösségeket fogja kísér-
ni, pályázati lehetőségeket nyit 
meg előttük. Ez helyi szinten 
fejlődési lehetőséget jelent: a 
vallási, kulturális örökséget arra 
használjuk, hogy a helyi közössé-
get fejlesszük. Végső soron ez az, 
amit mi akarunk, életerős erdélyi 
közösséget, és ez az, amiért java-
soltuk az UNESCO-listára való 
felkerülést.”

P. Urbán Erik, a csíksomlyói 
kolostor elöljárója, a kegytemp-
lom igazgatója a Hargita Népének 
elégedettségét fejezte ki, hogy a 
felterjesztésben a búcsús zarán-
doklaton, a szentmisén, azon be-
lül pedig a Mária-tiszteleten van a 
fő hangsúly.

4. oldal |  2012. március 29., csütörtökhargitanépe

csík

Körkép

Az OMV PETROM Rt. Bukarest, 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a PETROM-lerakat lebon-
tása Csíkszeredában című tervére, Csíkszereda, Brassói út 1. szám 
alatt, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás 
alapján 2012. március 27-én döntéstervezetet hozott(nem szüksé-
ges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16 óra 
között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a 
hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Fax: 0266–310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

NEM SzáMíTHATjáK BE A KözéPiSKOlAi jEgyEKET

Csak felvételi vizsgával 
lehet egyetemre menni

Az UNESCO VilágöRöKSég liSTájáRA TERjESzTETTéK fEl A CSíKSOMlyói BúCSúT

Méltó elismerést nyerne 
az 500 éves hagyomány

Több tízezer zarándok a tavalyi csíksomlyói búcsún. A legnépesebb székelyföldi rendezvény világhírűvé válhat fotó: domján levente

hirdeTÉs

Lejár a határidő. Március 
31-én lejár az első félévi helyi adók 
és illetékek kifizetési határideje. A 
csíkszeredai polgármesteri hiva-
talban hosszabbított programmal 
működnek a pénztárak: napon-
ta 8-tól 13 óráig és 14 órától 17 
óráig fogadják az adófizetőket. A 
törvény értelmében tízszázalékos 
kedvezményben részesülnek azok, 
akik március 31-ig az egész évi 
adójukat befizetik.  fotó: balázs árpád

Nem vehetik figyelembe az 
egyetemi felvételinél a középis-
kolai eredményeket, a felvételi 
jegybe csak az érettségin elért 
jegyeket foglalhatják be. Az 
egyetemi felvételiket szabályo-
zó miniszteri rendelet kötelező-
vé teszi a felvételi vizsgát.

T. É.

Nem lehet többé csak irat-
csomó alapján szervezni 
az egyetemi felvételit, 

minden egyetemnek felvételi vi-
zsgát kell rendeznie. A felvételi 
módszertanának kidolgozása, va-
lamint az is, hogy írásbeli vagy szó-
beli felvételi vizsgát tart, és hogy 
figyelembe veszi-e, és ha igen, 
milyen mértékben az érettségi 
eredményeket, minden egyetem-
nek saját hatáskörében marad. A 
művészeti és sport profilú egyete-
meken ugyanakkor kizáró jellegű 
gyakorlati próbákat kell tartani. A 
felvételi vizsga kötelező a mesteri 
fokozatra jelentkezők számára is. 
A miniszteri rendelet értelmében 
ugyanakkor egy hallgató egy idő-
ben csak két egyetemet látogathat, 
amelyből csak egyet finanszíroz az 
állam, tehát a második egyetem 
végzése tandíjköteles lesz.

A miniszteri rendelet értelmé-
ben az egyetemeknek a felvételi 
előtt hat hónappal közölniük kell a 
felvételi módszertanát és a meghir-
detett helyek számát. Ez a passzus 
nehéz helyzetbe hozza az egyeteme-
ket, ugyanis a felvételit rendszerint 
az érettségi vizsga eredményeinek 
közlése után tartják, július közepéig 
pedig nincs már hátra hat hónap, 
így nem férnek bele a határidőbe.

Dávid László, a Sapientia – 
EMTE rektora a Hargita Népe kér-
désére elmondta, hogy ugyanúgy 
szándékoznak megszervezni a felvé-
telit a különböző karokra, mint ed-
dig, azzal a különbséggel, hogy nem 
veszik figyelembe a középiskolai ta-
nulmányi eredményeket: lesz, ahol 
írásbeli, máshol csak szóbeli vizsgát 
hirdetnek meg. A felvételi időpont-
járól konzultáltak más egyetemekkel 
is, és arra a következtetésre jutottak, 
hogy a felvételit ugyanakkor fogják 
megtartani, mint eddig: az érettségi 
vizsga eredményhirdetése után egy 
héttel. „Igyekszünk a legkevesebbet, 
azaz a legszükségesebbet változtatni 
a felvételi módszertanán, hiszen már 
túl vagyunk az egyetemi tájékoztató 
körúton, és szeretnénk tartani ma-
gunkat az ott elhangzottakhoz” – 
mondta Dávid László. 

Felvételit hirdetnek az egyetemek. Vissza a régi kerékvágásba fotó: balázs árpád



csík

Körkép hargitanépe2012. március 29., csütörtök | 5. oldal 

Helyzetjelentés: 1100 gyermek él állami gondozásban Hargita megyében

„Félnek kilépni a rendszer védelméből”
a szociális, Családügyi és munka-
ügyi minisztérium adatai szerint 
tavaly év végén romániában több 
mint 65 ezer gyermek volt állami 
gondozásban. az országos ada-
tok mellé állítva, a Hargita megyei 
statisztika sem mutat megnyug-
tató eredményeket: 2010-ben és 
2011-ben is közel 1100 gyermek-
ről gondoskodott a rendszer. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Stabilnak mutatkozik az álla-
mi gondozásban levő gyer-
mekek száma a Hargita me-

gyei összesítés szerint. A Hargita 
Megyei Szociális és Gyermekjog-
védelmi Igazgatóság 2010 és 2011-
re vonatkozó adatai szerint évente 
1100 gyermek van a rendszerben.

Nevelőszülői rendszer: 
a legfontosabb kapu
Két nagyobb típusú elhelyezést 

különböztet meg a gyermekvédelmi 
szakhatóság: az egyik a nevelőszü-
lőknél való elhelyezés, amit főleg a 
kisgyerekek esetében használnak. 
„Ezt azért találták ki, hogy a kórház-
ban hagyott csecsemők ne kerülje-
nek otthonokba, mivel kimutatha-
tó, hogy ha a gyermek élete első két 
évében nem létesít személyes kap-
csolatot, akkor olyan károsodáso-
kat szenved, amelyeket később már 
nem lehet kárpótolni” – ismertette 
a rendszer működési elvét Elekes 
Zoltán. A Hargita Megyei Szociális 
és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság 
vezetője lapunknak a nevelőszülői 
rendszerről azt mondta: ez az egyik 
legfontosabb bejöveteli kapu a gyer-
mekvédelmi rendszerbe. Ilyen elhe-
lyezésben 2010 év végi statisztikája 
alapján 406 gyermek volt, 2011-ben 
pedig 398.

nem teljes a statisztika
A másik, ugyancsak a rendszer-

hez tartozó elhelyezési forma a kü-
lönböző típusú gyermekotthonok-
ba való elosztás – részletezte Elekes. 
„Itt megkülönböztetünk családi 
típusú otthonokat, ahol 8-10 gyer-
mek van egy központban, és van 
néhány, nagyobb kapacitású létesít-
ményünk, amelyek inkább fogya-
tékos gyermekeket fogadnak be” 
– sorolta a szociális és gyermekvé-
delmi igazgatóság vezetője. Ebben a 
kategóriában említette a csíkszere-
dai Szent Anna Elhelyező Közpon-
tot, valamint az oklándi és a bélbori 
intézményeket. A maroshévízi és a 
székelykeresztúri központ a súlyo-
san fogyatékos gyermekek számára 
van fenntartva. „A családi típusú 
otthonokban és a központokban 
összesen 650 gyermek volt 2010-
ben, 2011-ben pedig 645” – összeg-
zett a szakember. 

Ebben a nyilvántartásban 
ugyanakkor nincsenek benne 
– két engedélyezett intézmény 
kivételével – az alapítványok köz-
pontjaiban elhelyezett gyerme-
kek és fiatalok. „A hasonló tevé-
kenységű központok adatai, mivel 

nincs gyermekvédelmi központ 
státusuk, nem kerülnek bele a hi-
vatalos statisztikába” – mondta az 
igazgatóság vezetője.

Nem népszerű 
a családi elhelyezés
Elekes szerint van még egy 

nagy, nem intézményes elhelye-
zési forma: a családi elhelyezés és 
ennek a különböző formái. „Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
gyermeket vagy a bővebb család-
ból neveli valaki, vagy egy ismerős, 
szomszéd, idegen személy. Akárki 
lehet ez, vagy pedig kinevezett 
gyám gondozza a gyermeket. Ilyen 
eset 2010-ben 400, 2011-ben 360 
volt.” Mivel erre az ellátási formá-
ra a család nagyon kis támogatást 
kap, kevesen választják ezt a lehe-
tőséget. „Még több gyermeket ki 
lehetne vinni családi környezet-
be a rendszerből, ha jelentősebb 
lenne a támogatás, és ez lenne a 
legjobb mindenkinek” – jegyezte 
meg a szakember.

többségük nem árva
A rendszerbe kerülő gyer-

mekek többsége nem árva, az 
elhagyottak száma, illetve azok 
száma jelentős, akiknek családi 
körülményei olyanok, hogy a 
gyermekvédelem nem engedé-
lyezi, hogy otthon tartózkodjon 
a gyermek. „Egy másik fontos 
ok, amiért bekerülnek a gyer-
mekvédelem szárnyai alá, a rend-
szeres erőszakos cselekedet elő-
fordulása a családban, a szülők 
alkoholproblémái és a gyermek 
elhanyagoltsága, illetve akkor is 
lépéseket kell tennünk, ha a gyer-
mek maga is erőszak áldozata.”

Hogyan tovább 
alternatívák
A 18 évet betöltött fiatalok 

számára is vannak alternatívák: 
folytathatják tanulmányaikat, van-
nak esetek, amikor egyéni támo-

gatók segítenek a boldogulásban, 
vannak, akik a házasságkötésben 
keresnek menedéket, de vannak 
olyan, a gyermekvédelmi igaz-
gatósággal partnerségben álló 
egyesületek is, akik a rendszerből 
kikerült, támasz nélküli fiatalo-
kat próbálják munkára szoktatni, 
számukra munkahelyet keresni, 
elindítani őket az életben. „Mi is 
létrehoztunk egy védett otthon-
hálózatot értelmi fogyatékos fia-
taloknak, valamint a tervek sze-
rint ebben az évben három házat 
építünk Csíkszentmártonban a 
rendszerből kikerült fiatalok szá-
mára, az önállósodásig szükséges 
átmeneti időszakra” – vázolta a 
továbblépési lehetőségeket az 
igazgató.

Visszafogott 
az örökbefogadási hajlam
Más megyékhez képest is 

visszafogott az örökbefogadá-
si hajlam Hargita megyében, de 
nagyobb nehézséget jelent olyan 
gyermekeket találni, akiket örök-
be adhatónak tud nyilvánítani a 
Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekjogvédelmi Igazgatóság. „Pil-
lanatnyilag kérelmezőkkel jobban 
állunk, mint gyermekekkel” – 
tájékoztatott Elekes Zoltán, aki 
magyarázatként az adoptálható 
gyermekek roma származását, va-
lamilyen betegségét, gyengeségét, 
illetve korát tudta megnevezni.

a rendszer rossz… 
„Az elmúlt évekhez képest 

sajnos az állami gondozott gyer-
mekek száma nem csökkent, sőt 
ez az arány a lakosság rohamos 
elszegényedése végett nőni is fog. 
Ezt bizonyítja, hogy a legtöbb be-
utalt gyerek pont a legszegényebb 
rétegből, a roma közösségből 
származik. Igaz, esetükben a fe-
lelőtlen gyermekvállalás is fő té-
nyező” – összegezte tapasztalatait 
megkeresésünkre Csató Miklós. 

A csíkszeredai, 3-as számú családi 
típusú elhelyező központ vezető-
je azt is megjegyezte, megyénket 
nagyban tehermentesítették Böjte 
Csaba atya házai, sokan annak hi-
ányában talán ma a rendszerben 
volnának. 

A jelenlegi gyermekvédelmi 
rendszer egyik úttörőjének számí-
tó Csató Miklós véleménye szerint 
a szociális rendszert és a törvénye-
ket át kellene alakítani. „Nagyobb 
gondot kellene fordítani a családok 
egyben maradására, és ha ez nem 
lehetséges, akkor a szülőkre is vissza 
kellene osztani a nevelési költségek 
egy részét. Nem humánus az, hogy 
az egyik család vállalja szegényes 
körülmények között is a gyermekei 
felnevelését, míg a hozzá hasonló 
család hat gyermekéből öt állami 
gondozásban van – és az is teljes 
jogokkal rendelkezik, de kötele-
zettsége nincs” – adott hangot vé-
leményének.

…és jó oldaláról
A rendszer előnyeiről szólva 

a szakember elmondta: egyfor-
ma neveltetést biztosít minden 
rászoruló gyermeknek, nemtől 
és nemzetiségtől függetlenül. Így 
remény van arra, hogy tanulhat-
nak azok, akiket talán a családban 
maradva elhanyagoltak volna – 
fogalmazott Csató. 

A rendszerrel kapcsolatosan 
egy érdekességre hívta fel a figyel-
münket a 3-as számú családi típu-
sú elhelyező központ vezetője: a 
benne nevelkedett fiatalok nem 
szívesen hagyják el azt, ezért min-
den eszközt felhasználnak, hogy 
továbbra is ott maradhassanak. 
„Nem az életre való felkészítés 
kimaradása ennek az oka – ezt 
megteszik a nevelők –, hanem a 
munkanélküliség és a kilátásta-
lan jövő. Egy nagyon biztos jelen 
után következik egy nagy űr, és 
ettől nagyon félnek” – világított 
rá Csató Mikós. 

Leckét tanuló gyermek és segítője. A rendszerben nevelkedő, annak biztonságát élvező gyermekek nehezen lépnek ki fotó: balázs árpád

reCultiVatur-program

Cél a vallási-
kulturális 

értékek integrálása 
a délkelet-európai transzna-
cionális Együttműködési Prog-
ram keretében kivitelezett re-
cul tivatur nemzetközi projektet 
ismertették tegnap a jakab 
antal konferencia központban 
tartott konferencián. a vallás-
sal kapcsolatos kulturális ér-
tékeknek a területfejlesztésbe 
való integrálása új perspektívá-
kat nyithat székelyföld városai 
és falvai számára.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A konferencia hivatalos meg-
nyitóján Petres Sándor, 
Hargita Megye Tanácsá-

nak alelnöke köszöntötte a részt-
vevőket, majd P. Urbán Erik is-
mertette a csíksomlyói kegyhelyet. 
A Re cultivatur-projektet dr. Szép 
Róbert, Hargita Megye Tanácsa 
Fejlesztési Igazgatóságának veze-
tője ismertette.

A 3 020 000 eurós összértékű 
projektben 12 partner működik 
együtt a Közép-Pannon Regionális 
Fejlesztési Zrt. vezetésével. A Har-
gita Megye Tanácsára eső összeg 
230 000 euró, amelyből nemzetközi 
szakemberek bevonásával szeretné-
nek összeállítani egy vallásörökség-
térképet, képzéseket tartanak fiatal 
szakemberek számára, ajánlatokat 
dolgoznak ki a vallásos turizmus 
terén, továbbá népszerűsítik a vallá-
sos-turisztikai célpontokat, és igye-
keznek bekapcsolni vidékünket az 
európai kulturális útvonalba. 

A vallási-kulturális útvonalakról, 
és azoknak Románia idegenforgal-
mi kínálatába való belefoglalásá-
ról Arsene Octavian, a bukaresti 
Turisztikai Fejlesztési Igazgatóság 
igazgatója, a vallási-kulturális tema-
tikus útvonalaknak Bukovina terü-
letére való kiterjesztéséről Gheorghe 
Flutur, Suceava Megye Tanácsának 
elnöke beszélt. 

A Mária-út zarándokútvonalat 
Márton András, a gyulafehérvá-
ri Caritas igazgatója mutatta be, 
Dezső László, az Erdélyi Kárpát-
Egyesület elnöke pedig a Mária-út 
zarándokútvonal kiépítésében el-
ért eredményekről, más civilszer-
vezetekkel való együttműködésről 
tartott előadást. Andrei Coroian 
főapát a Szamosújvárhoz közel eső 
füzesmikolai zarándokközpontot 
mutatta be a konferencia résztve-
vőinek. 



Első helyezést ért el egy gyer
gyókilyénfalvi diák a Neumann 
János nevét viselő informatikai 
programok és találmányok ver
senyén, amelyet nemrég Szek
szárdon, az I. Béla Gimnázium
ban tartottak.

 
HN-információ

Kezdetben csak alkalma-
zói és játékprogramokkal 
lehetett nevezni a meg-

mérettetésre, idén azonban már 
nyolc kategóriában hirdették 
meg a Neumann János-versenyt: 
grafika, animáció, zene, azaz szá-
mítógépes művészeti programok, 
megépített automata vezérlésű 
berendezések, számítógéppel 
támogatott tervezés, valamint 
oktatói, alkalmazói és játékprog-
ramok.

A területi elődöntők eredmé-
nyeként 100 diák jutott a döntő-
be. A Csík Terület Ifjúsági Taná-
csa (CSTIT) által szervezett er-
délyi elődöntőből kilenc pályázó 
jutott tovább, köztük Szász Attila 
Gyergyókilyénfalváról, Nagy Ta-
más Csíkszeredából és Hegedüs 
Gergely Székelykeresztúrról. 

A pályamunkák elbírálásában 
a földrajzi régiók, az informatikai 
munkaerőpiac képviselői, valamint 
a szakma néhány tekintélye is részt 
vett. A versenyzők kategóriákra 
osztva 10-10 percben mutatták be 
munkájukat, majd a zsűri és a kö-
zönség tagjai kérdéseket intéztek 
hozzájuk. A kilenc erdélyi verseny-
ző közül hárman dobogós helyet 
értek el, a gyergyókilyénfalvi Szász 
Attila Webteszt nevű oktatóprog-
ramja pedig a kategória első helye-
zését nyerte el.

Az értékelés során elsősor-
ban az ötlet eredetiségét, a ver-
senyzőben rejlő potenciált és 
magát a bemutatót vette figye-
lembe a zsűri. 

A Neumann-verseny nemcsak 
tematikájában, de hangulatában 
és emberi dimenzióiban is kü-
lönlegesnek mondható, hiszen a 
versenyzők egymásnak nem ve-
télytársai, hanem segítőtársai, arra 
törekednek, hogy új és különleges 
technikákat, informatikai megol-
dásokat és lehetőségeket osszanak 
meg egymással.  A döntős verseny-
zők kiutazási költségeit Csík Terü-
let Ifjúsági Tanácsa biztosította.
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MEGoldódIk az ElMaradt fűtéSSzáMlák kIfIzEtéSE SzENtEGyházáN

Negyvenezer lejjel segítik ki a várost

ElBírálta a kulturálIS pályázatokat a cSíkSzErEdaI öNkorMáNyzat BIzottSáGa

Több mint 200 ezer lejes 
az éves támogatási keret

 hirdetések

a cSíkrákoSI 
közBIrtokoSSáG
 VEzEtŐtaNácSa

2012. április 21-én 10 órakor 
tartja tavaszi közgyűlését.

Napirendi pontok:
– beszámoló a 2011-es év 

gazdasági, pénzügyi tevékeny-
ségéről;

– ellenőrző-bizottsági be-
számoló;

– a 2012-es évi költségvetés 
megvitatása, jóváhagyása;

– különfélék.
Amennyiben a gyűlés nem 

lesz határozatképes, 7 nap múl-
va megismételjük. 

az idei tartalékalapból elkülö
nített negyvenezer lejjel oldja 
meg hargita Megye tanácsa a 
szentegyházi Gábor áron kö
zépiskola elmaradt fűtésszám
láinak kiegyenlítését. az ösz
szegből az óvodák, az iskolák, 
a művelődési ház és a polgár
mesteri hivatal számláit is tör
lesztik.

HN-információ

Tegnap a szentegyházi Gá-
bor Áron Középiskolába 
látogatott Borboly Csa-

ba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke, hogy a helyszínen adja 
át azt a tanácshatározatot, amely 
értelmében 40 000 lejt különít el 
a megyei tanács 2012-es évi tar-
talékalapjából a város javára, az 
elmaradt fűtésszámlák fedezésé-
re. Ebből az összegből az óvodák, 
az iskolák, a művelődési ház és a 
polgármesteri hivatal számláinak 
ellenértékét törlesztik.

A találkozón részt vett Burus 
Ella Mária polgármester, Máthé 
István, a Gábor Áron Középiskola 
igazgatója, a napközi otthon és az 
általános iskola vezetői, a tanárok 
és diákok. Borboly Csaba kijelen-
tette: mint ahogy erre korábban 

is volt már példa, a megyei tanács 
lehetőségei szerint támogatja 
a bajba jutott településeket – 
különösen az olyan problémás 
helyzetekben próbál segítséget 
nyújtani, amelyek gyerekeket is 
érintenek.

több mint nyolcvan csíkszere
dai szervezet nyújtott be pályá
zatot az év elején, az első félévi 
kulturális, iskolanapi és ifjúsági 
programok támogatását kérve 
csíkszereda önkormányzatától. 
a pályázatokat elbírálták, a 
szervezetek az első félévben 
140 ezer lejes, és összesen 
több mint 200 ezer lejes keret
ből gazdálkodhatnak.

HN-információ

A Csíkszereda Megyei 
Jogú Város Önkormány-
zatának 2012/18-as ha-

tározatával kinevezett bizottság 
március második hetében bírálta 

el a 2012-es év I. félévi kiírására 
beérkezett pályázatokat. 

Az önkormányzat idei költ-
ségvetésből 213 600 lejt különí-
tett el pályázati célra, januárban 
hirdetve meg az első félévi kultu-
rális, iskolanapi és ifjúsági progra-
mok támogatását. A február 29-i 
határidőig összesen 82 szervezet 
nyújtotta be a támogatási kérel-
mét, ebből a legtöbb, 51 szervezet 
kulturális események megszerve-
zésére igényelt támogatást, míg 10 
szervezet iskolanapi és 21 ifjúsági 
programok szervezésére igényelt 
pénzt az önkormányzattól. Az 
első félévben összesen 140 100 lej 
értékben javasolt támogatást az 

elbíráló bizottság. Pályázati kate-
góriákra lebontva 45 000 lej jut 
gyermekprogramokra, 10 000 lej 
kortárs zenei programok támo-
gatására, a képző- és fotóművé-
szet terén rendezett programokra  
18 000 lejt költhetnek a pályázó 
szervezetek, hagyományápolás-
ra 20 000, ifjúsági programokra 
24 700, iskolanapi programokra 
pedig 22 400 lej jut. 

A nyertes pályázók névsora (ka-
tegóriák szerint) megtekinthető az 
önkormányzat honlapján, a www.
szereda.ro / Közérdekű informáci-
ók / A polgármesteri hivatal által 
támogatott ifjúsági és kulturális 
programok menüpont alatt. Az erdélyi csapat a szekszárdi verseny díjkiosztó ünnepsége után

Iskolák, óvodák és közintézmények fűtésszámla-hátralékait egyenlíti ki a támogatás 

SIkEr a SzEkSzárdI NEuMaNNVErSENyEN 

Első díjazott a székelyföldi 
oktatóprogram
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gyergyó

Körkép

> Konferecia a faipar jelenlegi hely-
zetéről. A Faipar jelenlegi helyzete Har-
gita megyében címmel szervez konferen-
ciát az Arbor Vállalkozók Szövetsége és 
Hargita Megye Tanácsa március 29-én 
13 órai kezdettel a gyergyószentmiklósi 
Szilágyi Vendéglőben. A rendezvényt 
Borboly Csaba, Hargita megye taná-
csának elnöke nyitja meg, ezt követő-
en az aktuális helyzet elemzése kerül 
terítékre, a nyersanyag-beszerzési le-
hetőségekről, a környezettudatosság-
ról, a szakemberképzés fontosságáról 
hallhatnak előadásokat a jelenlévők. 
A gyergyószentmiklósi magánerdé-

szet vezetői az erdőőrzés és -gazdál-
kodás kapcsán tartanak beszámolót, 
utána kötetlen beszélgetés következik. 
A konferencia végén a faszerkezetek 
költséghatékony tűzvédelméről, vala-
mint tűzvédelmi eszközök használatá-
ról tartanak előadást, illetve gyakorlati 
bemutatót a budapesti Fire Shields Kft. 
szakemberei.

> Először turnézik Erdélyben a 
Gringo Sztár. Teljes hangszeres kísé-
rettel áll színpadra első erdélyi turnéján 
Geszti Péter, aki tíz év pihenő után, a 
tavaly megalapított Gringo Sztár nevű 

együttesével érkezik. Geszti a Székely-
földi Régió Magazin szervezésében áp-
rilis 22–25. között indul többállomásos 
erdélyi turnéra a Gringo Sztárral. Re-
pertoárjukban rengeteg új dal, feldol-
gozás szerepel, emellett régi formációi-
nak – mint a Rapülők, illetve a Jazz+Az 
– slágereiből is szemelgetnek majd. A 
koncertsorozatban vendégfellépőként 
részt vesz az X-Faktor harmadik helye-
zettje, Baricz Gergő is, aki ez alkalom-
mal saját zenekarral és dalokkal debütál, 
emellett még néhány duettet is előad 
majd az egykori mentorral karöltve. 
Geszti Péter elmondta, a Gringo Sztár 

egy „kozmopuritán” együttes, ugyanis 
ötvözi a dzsessz, az etno, a latin és a pop 
stílusokat, amelyeket – nemes egyszerű-
séggel – az ő pozitív hangvételű magyar 
dalszövegei fonnak össze. Az erdélyi 
közönség egy pörgős, slágeres koncertre 
számíthat, amelyen minden korosztály 
megtalálja majd a kedvére való dalokat. 
A gyergyószentmiklósi koncertre április 
24-én 19 órai kezdettel kerül sor, a je-
gyek már elővételben kaphatók a Műve-
lődési Központban, a C+C raktáráru-
házban, a Lázár Panzióban, a Gyergyói 
Hírlap, illetve a Fény TV szerkesztősé-
gében – áruk 25 lej. hí
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Pályabörze a Fogarassy Mihály általános iskolában

Nőtt az érdeklődés a mesterségek iránt 
Megnőtt a diákok érdeklődése 
a kőműves, ács, villanyszerelő, 
asztalos mesterségek iránt – de-
rült ki a március 27–28-án szer-
vezett pályabörzén. A Gyergyói-
medence Pszichopedagógiai 
Munkaközössége által negyed-
szerre megtartott börzén hozzá-
vetőleg 1200 tanuló vett részt 
Gyergyószentmiklós, illetve a 
környékbeli falvak iskoláiból.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Rutinszerűen, az előző évek-
ből ismert forgatókönyv 
alapján zajlott a Fogarassy 

Mihály Általános Iskolában a pá-
lyabörze. A nyolcadikos, illetve 
középiskolás diákoknak tartott 
börze célja az volt, hogy hite-
les információt és tájékoztatást 

nyújtson a pályaválasztás előtt 
álló diákoknak a különféle mes-
terségekről és szakmákról. Az ese-
ményre az idén több mint nyolc-
van szakembert hívtak az oktatás, 
jog, informatika, egészségügy, 
média, művészetek, vendéglátó-
ipar, élelmiszeripar, szépségipar 
szakterületeiről, illetve gazdasági 
szakokról és szociális szakmák-
ból. De hívtak néprajzkutatót, to-
pográfust és idegenvezetőt, illetve 
mesterembereket is, többek közt 
ácsot, kőművest és asztalost.

„Azt tapasztaltuk, hogy az 
előző évekhez képest jelentősen 
megnőtt az érdeklődés a külön-
féle mesterségek iránt” – számolt 
be lapunknak András Gabriel-
la szervező, nevelési tanácsadó. 
Korábban csekély érdeklődést 
tanúsítottak a tanulók az olyan 

szakmák iránt, mint az ács, kő-
műves, asztalos és villanyszerelő, 
inkább a szellemi munkák iránt 
vonzódtak. A börzén egyébként 
az idén lényegesen kevesebb kö-
zépiskolás vett részt, mint előző 
években, ami a szervezők szerint 
azzal magyarázható, hogy az első 
rendezvényen még nyolcadikos-
ként hallgathatták a szakembe-
rek előadásait az érdeklődők. 
Egyébként a diákok, valamint a 
szülők visszajelzéséből arra lehet 
következtetni – a nevelési tanács-
adó szerint –, hogy hasznos a pá-
lyabörze, ugyanis olyan oldalait 
is megvilágítja egy-egy mester-
ségnek, amelyekre kívülállóként 
nem lehet rálátásuk a gyerekek-
nek. Példának azt az esetet hozta 
fel, amikor az egyik diák éppen 
egy orvos előadását meghallgatva 

döntötte el, hogy az egészségügyi 
hivatás, noha változatlanul szép és 

nemes szakmának tűnik számára, 
mégsem neki való.

hargitanépe

Szakemberek meséltek mesterségükről. Diákok kérdéseinek kereszttüzében fotó: jánossy alíz

Aszfaltút, tágas parkoló épül 
a Lázár-kastély környékén, jú-
niusban pedig újabb szárhegyi 
utcákat, valamint Güdüc tele-
pülést közművesítik. Arra is 
van kilátás, hogy a hálózatra 
kedvezményesen csatlakozhas-
sanak Szárhegy község lakói.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A megyei visszaosztásból 
Szár hegy község 407 000 
lejt kapott a Lázár-kastély-

hoz vezető út rendbetételére. Az L 
alakú Bástya utca forgalmasabb sza-
kaszán kezdik az aszfaltozást, a kas-
tély előtt pedig gépkocsiparkolót 
alakítanak ki, majd – a fennmaradó 
összeg függvényében – a polgár-
mesteri hivatal felé vezető utcarészt 
is rendbe teszik – közölte Gábor 
László polgármester. Mint meg-
jegyezte, reméli, hogy a megyei 
tanácstól kapott összeg mellé si-
kerül további anyagi forrásokat 
rendelni, hisz a kastélybejáratnál 
lévő híd is javításra szorul még a 
turistaidény előtt.

Szintén nyár elejét említette le-
hetséges időpontként a polgármes-
ter a csatornázási munkálatok má-
sodik szakaszának elkezdésére. A 
Környezetvédelmi Alapból közel 6 
millió lejt pályázott meg sikeresen 

Szárhegy önkormányzata, ehhez 
hozzávetőleg 2,8 millió lej önrészt 
kell pótolni, végeredményként pe-
dig Szárhegy és Güdüc település 
összesen 1471 házához érnek majd 
el a közművezetékek.

A csatornázás első fázisában 12 
kilométer csövet fektettek le, a licitá-
lás előtt álló, frissen elfogadott pályá-
zat révén 23,3 kilométer szennyvíz-
vezeték kerülhet földbe, ebből 1650 
méter Güdücöt szolgálja. 2,6 kilo-

méterrel bővül a vízhálózat, illetve a 
kormánytámogatás révén 400 víz- és 
400 csatornabekötés is ingyenesen 
végezhető el. A rendszerre való 
csatlakozást eddig 280-an igényel-
ték, ők ki is fizették a 1430 lejes dí-
jat. Gábor László elmondta, a 400 
rácsatlakozás mellé még pályázni 
szeretnének, majd újraszámolják 
a lakosság által fizetendő költsége-
ket, és akár arra is van remény, ha 
megfelelő pénzösszegre tesz szert a 
község, hogy a már beszedett csat-
lakozási díjat visszafizessék.

Egyébként a vízszolgáltatást 
és szennyvízkezelést a Ditróval és 
Remetével közösen létrehozott 
részvénytársaság, a Redisza végzi, 
eddig Szárhegy esetében fennaka-
dások nélkül – közölte a polgár-
mester, hozzátéve, a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása után kezdő-
dő hálózatépítési munkálatok mi-
att nem kell feltörni az aszfaltot, a 
nyomvonal csak földutakat érint. 
Ha végeznek, 4,17 kilométernyi 
útra aszfaltréteg kerülhet, erre 
pályázatot nyertek a kormány inf-
rastruktúra-fejlesztési alapjából. 

nyárra tervezett szárhegyi Munkálatok

Csatornázásra, aszfaltozásra nyert támogatás

Folytatódik a szárhegyi közművesítés: még idén 1471 házhoz ér el a víz- és szennyvízvezeték
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> A Föld Órája Székelyudvarhelyen. 
Az Udvarhelyi Fiatal Fórum és a Europe 
Direct Információs Iroda idén is megszer-
vezi Székelyudvarhelyen a Föld Óráját. Idén 
a Mokka kávéházzal partnerségben, Kap-
csolj ki és kapcsolódj ki! felhívással egyórás 
gyertyás, akusztikus gitárestet szerveznek. 
2012. március 31-én 20.30 és 21.30 között 
minden székelyudvarhelyit arra biztatnak, 
vállaljon be egy árammentes estét, cserébe 
pedig hangulatos közösséget és kávéházi 
kedvezményeket ajánlanak. A Föld Órá-
ja (Earth Hour) 2007-ben indult hódító 
útjára Sydneyben. A ma már világméretű 
önkéntes kezdeményezés megpróbálja fel-

hívni a figyelmet a  környezetszennyezés és 
a túlfogyasztás okozta problémákra. Idén 
több mint 135 ország vesz részt a Föld Órá-
ja 2012 akcióban.

> Tavaszi takarítás. Elkezdődött a 
tavaszi takarítás a lakónegyedekben. A 
polgármesteri hivatal kéri a lakosokat, 
hogy reggel 7 és 13 óra között ne állomá-
sozzanak az alábbi utcákban autóikkal: 
március 29-én a Győzelem utcától a Tá-
bor utcáig tart a takarítás, március 30-án 
a Tábor utcától a József Attila utcáig, il-
letve a Tábor utca és a Függetlenség su-
gárút frissül fel.

> Kifizetik a fűtésszámlákat. A szent-
egyházi Gábor Áron Gimnáziumba lá-
togatott tegnap Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke. Látogatása 
célja annak a tanácshatározatnak az átadá-
sa volt, amely 40 000 lejt különít el a me-
gyei tanács 2012-es évi tartalékalapjából a 
város javára, az elmaradt fűtésszámlák fe-
dezésére. Ebből az összegből az óvodák, az 
iskolák, a művelődési ház és a polgármes-
teri hivatal számláit törlesztik.

> Osztják a tejport. Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala értesíti az érintet-
teket, hogy a februári receptekre ismét 

átvehető a tejpor március 29-én, csütör-
tökön 10 és 12 óra között a városházán.

> Lombtalanítanak. Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalának műszaki igazga-
tósága 2012. március 31-én tavaszi lombta-
lanítást szervez. Kérik a székelyudvarhelyi 
lakosokat, hogy szombaton déli 12 óráig 
a tömbházak körül, valamint a kertekből 
összegyűjtött zöld hulladékot tegyék ki a 
kapuk elé, illetve a tömbházakhoz tartozó 
hulladékgyűjtők mellé. Elektromos és elekt-
ronikai hulladékot, veszélyesnek számító 
hulladékot, építkezési törmeléket, állati ere-
detű hulladékot nem szállítanak el.hí
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Hatalmas kudarc volt a pró
baérettségi Székelyudvarhely 
műszaki, illetve szolgáltatás 
profilú szakközépiskoláiban: a 
Bányai János Műszaki Kollé
giumban és az Eötvös József 
Szakközépiskolában a 250 diák
ból mindenki megbukott, a Kós 
Károly Iskolaközpontban pedig 
160 tanulóból mindössze egy 
hozta a hatos átlagot. Az iskola
igazgatók a tanulók érdektelen
ségén, felkészületlenségén túl 
az oktatási rendszer hibájaként 
értékelik a történteket. A tan
felügyelőség is egyetért azzal, 
hogy differenciált tételeket kel
lene adni a szakiskolák és az el
méleti középiskolák tanulóinak. 

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

Az érettségihez hasonló kö-
rülmények között mérték 
fel Székelyudvarhelyen 

kö zel ezer tizenkettedikes diák 
tudását – minden oktatási for-
ma (nappali, esti, csökkentett 
látogatású tagozat) résztvevői 
próbaérettségin estek át. A város 
három műszaki és szolgáltatás 
profilú, vagyis nem az elméleti 
tudásra összpontosító, hanem a 
diákoknak szakmát tanító kö-
zépiskolájában csúfos eredmé-
nyek születtek: a Bányai János 
Műszaki Kollégiumban a vizsgá-
ra megjelent 106 tanulóból senki 
nem szerezte meg az átmenőnek 
számító hatos átlagot. Az Eötvös 
József Szakközépiskolában is ha-
sonló a helyzet: 140 tanuló vett 
részt a próbaérettségin, és mind-
egyikük megbukott a vizsgán. A 
Kós Károly Iskolaközpontban – 
ha nem próba lett volna – 160 
tanulóból mindössze egy kapna 
a megmérettetést követően érett-
ségi oklevelet.

– A tanulókkal is gond van, 
nem vették komolyan a felké-
szülést, ám igazából az oktatási 
rendszer hibáit tárta fel a vizsga 
– vélekedik Szakács Paál István, 
a Bányai János Műszaki Kollégi-
um igazgatója, aki szerint nem 
helyes, hogy egy szakiskola ta-
nulója ugyanazokból a tételek-
ből kell vizsgázzon, mint egy 
elméleti középiskola diákja. Az 

igazgató szerint főleg matemati-
kából kellene többszintű érett-
ségi tételrendszer.

– Természetesen a diákoktól 
is elvárnánk, hogy másképp állja-
nak a tanuláshoz. Lesz értekezlet, 
ahol a szülők segítségét is kérjük, 
hiszen az őszi vizsga is sikertelen 
volt. A diákok nem kaptak út-
mutatást, nem lehetett puskáz-
ni, a telefonokat nem lehetett 
bevinni – részletezte Szakács, 
aki egy kapcsolódó jelenségről is 
említést tett: Székelyudvarhelyen 
túlsúlyba kerültek az elméleti is-
kolák.

– A szakmát adó iskolákban 
azért romlott az átlag, azért lett 
rosszabb az eredmény, mert akik 
nálunk az élen lennének, azok az 
elméleti iskolákban kullognak. 
Nálunk azok a tanulók marad-
tak, akik többnyire szakiskolák-
ba valók – közölte Szakács Paál 
István.

Ferencz Csaba, az Eötvös 
József Szakközépiskola igazga-
tója sem büszke a próbaérettségi 
eredményeire, ám ő részjegyen-
ként is elemezné a vizsgát.

– Akadnak jó jegyek is, pél-
dául van, aki románból 9,50-et 
kapott, matematikából viszont 
csupán 1,50-et. Tény, hogy a gye-
rekek nem tanultak, kilencven 
százalékuknak eszébe sem jut, 

hogy hamarosan itt az érettségi 
– mondta Ferencz, aki a történte-
kért szintén az oktatási rendszert 
hibáztatja.

– Matematikából nálunk heti 
két óra van, egy elméleti gimná-
ziumban pedig négy vagy hat. 
Akármilyen szorgalmas a tanuló, 
nem tud felkészülni, és nincs is a 
diákoknak választási lehetőségük. 
Mivel ipari profilúak, matemati-
kából és fizikából is kell érettsé-
gizzenek, választott tantárgyként 
pedig nem jöhet szóba például a 
biológia, hiszen alig vagy egyálta-
lán nem is tanulnak ilyent. Ez egy 
olyan visszás állapot, egy olyan or-
szágos probléma, melyen ha köz-
pontilag nem segítenek, nem lesz 
javulás – vélekedik Ferencz Csaba. 
Az igazgató arra is emlékeztetett, 
hogy korábban – míg nem volt a 
kamera a vizsgateremben – az osz-
tály három-négy ügyesebb tanuló-
ja kisegítette társait, most viszont 
csak ők mennek át, „a többi leg-
feljebb akkor, ha felébred, és ösz-
szeszedi magát, ám még akkor sem 
biztos, hogy a jelenlegi vizsgarend 
ütemét fel tudják venni”.

– A többség a szakmai ok-
levélért jött hozzánk, nem az 
érettségiért, hanem azért, hogy 
tudjon majd munkába menni, 
így erőfeszítést sem tesznek az 
érettségi oklevél megszerzéséért 

– mondta Ferencz, aki úgy sum-
mázott: szakmát tanítanak, nem 
érettségi okleveleket gyártanak, 
ezt kellene a szaktárca is figye-
lembe vegye.

A többek között kereske-
dőket, pincéreket, könyvelőket 
képző Kós Károly Iskolaközpont 
igazgatója, Végh Jenő a téma kap-
csán kijelentette: ha a vizsga éles-
ben ment volna, egy diákjuknak 
tudnának csak érettségi oklevelet 
adni.

– Főleg a matematikával volt 
probléma, és kisebb százalékban 
a románnal – közölte Végh. Mint 
mondta, iskolájukban bizonyos 
tantárgyakat kisebb óraszámban 
tanítanak, mint az elméleti közép-
iskolákban, illetve tanulóik szak-
mai gyakorlatokon is részt vesz-
nek, négy-hét hetet, emiatt pedig 
kevesebb idő jut bizonyos elméleti 
ismeretek elsajátítására.

– A gyerekanyagunk nagyjából 
ugyanaz, mint a Bányaiban vagy az 
Eötvösben. Ezt tudtuk most a di-
ákokból kihozni, ennél csak jobb 
jöhet. Reméljük, rádöbbennek a 
gyermekek, hogy nagy az elvárás, 
hogy megváltozott a feltételrend-
szer, hogy le kell ülni tanulni – 
üzente Végh Jenő.

Motiváló lehet 
az eredmény 
– A próbaérettségi lényege az 

volt, hogy felmérjük a diákok tu-
dását. Az eredmény sokak számára 
motiváló lehet, bár nem ajánlott 
a hegy alatti abrakolás – közölte 
megkeresésünkre Ferencz S. Alpár. 
A megyei főtanfelügyelő szerint 
a legszükségesebb intézkedés az 
lenne, ha a különböző oktatási 
formák résztvevői differenciált 
érettségiben részesülnének, vagyis 
hogy ne ugyanabból a tantárgy-
ból, ne ugyanazon követelmény-
szint szerint vizsgázzon a szak- és 
az elméleti iskola tanulója.

– Többször javasoltuk ezt már 
a minisztériumnak. A folyamat 
elindult, de nem olyan ütemben, 
mint ahogyan a pedagógusok el-
várnák. Reméljük a legjobbakat 
– mondta a főtanfelügyelő, aki bí-
zik abban, hogy a júniusi érettségi 
vizsgán sokkal jobb eredmények 
születnek majd. 

BányAI, KóS, EötvöS: KudArcoS vIzSgA 

410-ből egy diák ment át a próbaérettségin

Lesújtó eredmények. Nem csak a diák hibás fotó: balázs attila

Fontos eseményre került sor 
tegnap délelőtt a Hargita Me
gyei állategészségügyi és Élel
miszerbiztonsági Hatóság szé
kelyudvarhelyi munkapontján: 
felavatták azt a romániában 
egyedülállónak számító vízvizs
gáló laboratóriumot, amely a 
legkorszerűbb technikával ér
demelte ki a kiválóságot.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Tegnap délelőtt avatták fel 
azt az országos szinten 
egyedülállónak számító 

szé kelyudvarhelyi laboratóriu-
mot, amelynek köszönhetően 
a Hargita Megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság élen fog járni az üzemek 
által palackozott ásványvizek és 
üdítőitalok vizsgálatában. Az 
avatón jelen volt, illetve beszédet 
mondott Radu Cheţan Roatiş, 
az Országos Állategészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
vezetője, Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke, Bunta 
Levente, Székelyudvarhely pol-
gármestere, Ladó Zsolt, a Har-
gita Megyei Állategészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
vezetője, ugyanakkor az esemé-
nyen látogatását tette Ladányi 
László Zsolt, Hargita megye pre-
fektusa is.

A felszólalók beszédeikben 
többször is hangsúlyozták a befek-
tetés fontosságát, dicsérték az ud-
varhelyi munkapont alkalmazott-
jainak hozzáállását, szakértelmét. 
Marosfői Levente, a laboratórium 
vezetője bemutatta a legértéke-
sebb gépet, az ionkromatográfot. 
Elmondta,  az új műszernek kö-
szönhetően a labor munkatársai 
minden kétséget kizáróan meg 
tudják majd állapítani, hogy az 
elemzésre kerülő folyadék tartal-
mazza-e azokat a komponenseket, 
amelyeket a gyártó hirdet terméke 
csomagolásán.

– Szakmai elismerésként él-
jük meg ezt a napot – nyilatkoz-
ta Marosfői, aki szerint a döntés 
jól szemlélteti, hogy a főhatóság 
vezetői az udvarhelyi laboratóri-
umban és munkatársaiban látnak 
lehetőségeket. 

Vízvizsgáló
laboratóriumot

avattak

hargitanépe
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Székelyudvarhelytől 12 km-re, Felsőboldogfalva községközponttól 
9 km-re fekszik Telekfalva 550-580 méteres tengerszint feletti magas-
ságban. Eredetének történetét szájhagyomány őrzi. Az egyik változat 
szerint a bágyi vár urának volt három fia, Sándor, Tamás és Elek. 
Mindhárom fiú otthont alapított magának. Azt a falut, amelyet Sándor 
alapított, Sándorfalvának nevezték el. Tamás Tamafalában, Elek pedig 
a mai Telekben telepedett meg. Később Tamás és Elek telepesei össze-
költöztek a mai Telekfalva helyére, és a falu is a két fiú nevéből kapta a 
nevét. 

A másik változat szerint a közeli bágyi várat védő székelyek voltak 
az első telepesek, a falut pedig egy Balázs nevű vitéz alapította, akinek 
megtetszett a forrásokban bővelkedő völgy. Később máshonnan is sokan 
települtek oda, az így keletkezett falut pedig Balázs vitéz első telkéről 
Telekfalvának nevezték el. Később a tatárok által elpusztított Tamafalva 
lakói is ide költöztek. 

A történelmi adatok szerint a falu már a XIV. században létezett, de 
első írásos emlék csak 1566-ből van róla. Sajnos a papilak és annak ér-
tékes levéltára 1872-ben egy tűzvész alkalmával elpusztult, így a falura 
vonatkozó számos írás is odaveszett. 

A falutól északra eső Somoserdő sziklaoldalban az emberek 
védbarlangokat alakítottak ki. Ezek az Udvarhely környékén található 
mesterséges barlangok közül a legnagyobbak, és ezek maradtak meg a 
legépebben. Három barlang található itt, amelyek több nagy kamrából 
állnak. A hagyományok szerint a falu lakossága ide menekült a tatár 
támadások idején. 

Március 15-i rejtvényünk helyes megfejtése: Gábor Áron. A megfej-
tők közül a madéfalvi Miklós Ibolyának kedvezett a szerencse, aki Koz-
ma Mária Régiségek Csíkországból című, történelmi regéket tartalmazó 
könyvét kapja ajándékba. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Bálint Dávid, II. osztályos, Csíkszereda

Kerekes Kamilla, II. osztályos, Csíkszereda

Benedek Elek

A halál anyja

hargitanépe

Tamkó Sirató Károly

Szélkiáltó
Hol a sziklaszél
kiálló,
oda szállt,
és
ott kiált
a

tarka tollú
szélkiáltó.
Bekiáltja
éjbe-télbe:
a hidegnek 
végre vége.
Kék napsütés
rügyet fakaszt...
– Kikiáltom
a szép tavaszt!

Katikát vásárolni küldte az édesanyja. Ha a szótagokat helyes sorrendben rakod össze, 
megtudod, mit kellett vennie. A megfejtést vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztősé-
gének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, 
így részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő
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A Nagyerdőn
egy kis evet
oly nagyon nevet.

Alighanem
gombát evett,
s belekenyeret.

A mókusnak
nem való a
galócagomba.

Viszont ehet
egész szelet

belekenyeret.
A gombától
folyton nevet
Nevető Evet.

Vele nevet
a Nagyerdő
s a nagy rengeteg.

Lám csak, nem fél,
még e versben
is nevetgél
Nevető Evet.

Sokat viaskodtak a telekfalvi 
székelyek is a tatárokkal. A 
tatárjárás idejében az Őr-

hegyen mindig lengett a zászló, 
egyszer fehér, másszor vörös. 
Többször a vörös, mint a fehér. 
A vörös azt jelentette, hogy jőnek 
a tatárok, a fehér azt jelentette: 
maradhattok bátorsággal a falu-
ban, járhattok a mezőre, nem jár 
errefelé tatár. Mert az Őr-hegyről 
látni lehet a Küküllő és Homoród 
vidékét, s ha az őr vörös zászlót 
tűzött ki, elég idejök volt a te-
lekfalviaknak, hogy az Őr-hegy 
mögé, a Somos-erdőbe húzódja-
nak. Ennek az erdőnek a sziklás 
oldalába három barlangot ástak a 
telekiek, s ha túlságos nagy erővel 
jött a tatár, ide menekültek.

Hanem a tatárok, ha a faluban 
meg nem lephették a telekieket, 
utánuk mentek a Somos-erdőbe 
is, megvetették a lábukat a bar-
langok előtt, s várták türelemmel, 
míg kikergeti az éhség a népet. Ez 
volt a fogásuk az almási barlang-
nál is, ez itt is. Csakhogy a telekiek 
nemcsak eleséget vittek a barlan-
gokba, hanem puskát meg ágyút 

is. Sok tatár hagyta itt a fogát. De 
mennél többen estek el, annál na-
gyobb lett a haragjuk. Hát még 
mikor a vezérüket is meglőtték!

Nagy, harangos lovon jött a 
tatárok vezére, a harang kolom-
polásától zúgott az erdő. Akkor 
előállott egy legény, aki tüzér volt, 
s értett az ágyúhoz. Mondta a né-
peknek:

– Fogadjunk, egy célzásra le-
lövöm a vezért.

– Csak lőjed! – biztatták.
A legény célba vette a vezért, s 

bumm! a lovával együtt miszlikbe 
szakadott. Csak a harang maradt 
meg épen. (Ez a harang azóta a 
telekfalviak templomtornyában 
vagyon.)

A tatárok azonban nem vesz-
tették el a fejüket, mikor a ve-
zérük elesett. Úgy látszik, volt 
vezérnek való köztük több is. 
Továbbra is csak ott maradtak. 
Tudták, hogy sok eleség nem 
fér el a barlangban, elébb-utóbb 
kikergeti az éhség a népet. Hát 
abban igazok volt: az eleség el-
fogyott, de a telekfalviak még-
sem jöttek ki. Emlékeztek ugye, 

hogy az almási barlangban is egy 
vénleány mentette meg a népet, 
a hamuból sült taligakerék-ke-
nyeret fölmutatván a tatároknak. 
A telekfalviakat is egy vénleány 
találós esze mentette meg. Ez a 
vénleány egy nagy disznótök-
nek szemet, orrot, szájat vágott, 
s a szájába retekből szörnyű nagy 
fogakat. Akkor a tököt póznára 
szúrta, a póznát pedig felöltöz-
tette, s éjnek idején kiment a bar-
langból, fel az Őr-hegyre, ő meg 
szépen meglapult a szörnyeteg 
mögött. Mert olyan volt az, mint 
egy szörnyeteg.

Rettentő rémület szállotta 
meg a tatárokat. Aki legbátrabb 
volt köztük, az is fogvacogva kér-
dezte:

– Ki vagy?
– A halál anyja vagyok! – sipí-

tott a vénleány. – Az élet fonalát 
nyújtom s szaggatom. Elszagga-
tom a tiéteket is, ha mindjárt el 
nem takarodtok.

Hiszen a tatároknak sem kel-
lett egyéb. Eszük nélkül szaladtak, 
ki amerre látott, s többet feléje se 
néztek Telekfalvának.

Kristó Tibor

Nevető Evet



Országos szinten idén eddig 
több mint 16 kisvágópont nyi-
tását kérvényezték a gazdák 
a megyei állategészségügyi 
hatóságoktól – mondta el teg-
nap lapunknak Radu Cheţan 
Roatiş, az Országos Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság (ANSVSA) 
elnöke. A Székelyudvarhelyre 
látogató szakembert a kisvá-
góhidak mellett az élelmiszer-
biztonság kapcsán Romániába 
érkező olcsó termékek ellen-
őrzéséről is kérdeztük.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Ha a vártnál lassúbb ütem
ben is, de egyre több 
gazda kérvényezi a ko

rábban működtetett vágópontok 
újranyitását. Mint tegnap lapunk 
kérdésére válaszolva Radu Che
ţan Roatiş, az Országos Állat
egészségügyi és Élelmiszerbiz
tonsági Hatóság (ANSVSA) 
elnöke elárulta, országos szinten 
az újraindításra kérvényezett kis
vágóhidak száma immár közelíti 
a húszat. Ebből legalább 16ról 
ez engedélyezést végző főható
ság vezetője személyesen is tud. 
Hozzátette viszont, hogy az 
engedélyezés alatt álló kistér
ségi vágópontok megyénkénti 
pontos számát a megyei Állat
egészségügyi és Élelmiszerbiz

tonsági Igazgatóságok vezetik. 
„Információim szerint már az 
év elejétől van ilyenre igény. Én 
legalább 16ról tudok. Ám hang
súlyoznám, ezek egyelőre csak 
igénylések” – nyomatékosította 
a szakember.

Be kell tartani 
a minimál-követelményeket
Arra a felvetésünkre, hogy a vá

gópontok újraindítása iránt érdek
lődő gazdák közül sokan a főható
sági rendelet ellenére sem tartják se 
könnyebbnek, se egyszerűbbnek a 
feltételeket, a szakhatóság vezetője 
fejcsóválással reagált. Úgy véli, az 
általuk kiadott 57es rendelettel 
igenis megkönnyítették azoknak a 
személyeknek, illetve vidéki közös
ségeknek a dolgát, akik kistérségi vá
gópontot, illetve feldolgozót szeret
nének létesíteni. „A rendelet meg
szabja az alapfeltételeket: mosható 
kell legyen a padlózat, kell lennie 
hűtőkamrának. Nem veszélyeztet
hetjük a fogyasztók egészségét azzal, 
hogy szemet hunyunk a higiéniát 
és tisztaságot érintő dolgok felett. 
Ugyanakkor a fertőzéskockázattal 
járó parenchimás szervekkel kap
csolatos uniós normákat sem hagy
hatjuk figyelmen kívül, de a rendelet 
egyszerűsítése könnyebbé teszi az 
engedélyeztetést, és a kritériumok
nak való elégtételt, amennyiben a 
közösségek kisebb vágóállatszám
ban gondolkoznak. Semmi gondjuk 

nem lesz, ha betartják a szabályokat. 
Aki akarja, az meg tudja csinálni” – 
fogalmazott Radu Roatiş.

Nem fogyaszthatatlan 
az olcsó termék
Az országba beáramló olcsó, 

gyen gébb minőségű élelmiszerter
mékekkel kapcsolatban a romániai 
főhatóság vezetője kérdésünkre vá
laszolva leszögezte, vannak országos 
szintű ellenőrző programjaik, amivel 
minden élelmiszer jellegű árumoz
gást szemmel tartanak. „Amikor az 
Unióhoz csatlakoztunk három do
logra kellett rábólintsunk: az embe
rek szabad mozgására, azaz ha valaki 
kilép Hargita megyéből, bárhová 
mehessen Európában. A második 
a tőke szabad áramlása volt, azaz 
bárhova vihesse pénzét és értékeit, 
a harmadik pedig a szabad árufor
galom. Hogy itteni példával jöj
jek, tehát ha valaki hargitai vízből 
ásványvizet palackoz, azt elviheti 
Kölnbe, Párizsba vagy London
ba is. Ott már szükségtelen egy 
újabb ellenőrzés, mert elfogadják 
az udvarhelyi laboratóriumi elem
zéseket. Elfogadják, hogy e szerint 
az áru minősége is megfelelő. Ez 
a vizsgálat természetesen igaz for
dítva is, vagyis bármi érkezik az 
országba, azt az ottani kollégák 
ellenőrzik, ezért nincs szükség ha
zai ellenőrzésre” – állította a szak
ember. Roatiş persze különválasz
totta azoknak a termékeknek az 
ellenőrzését, amelyek nem felelnek 
meg bizonyos fogyasztási, tárolá
si kritériumoknak: így amelyek 
romlottak, hibás a csomagolásuk, 
azonnal visszavonják, nem kerül
nek kereskedelmi forgalomba. 
„Amiről esetleg beszélhetünk, az 
az élelmiszerek normatív értéke, 
alacsony vagy magasabb kalória
tartalma. Ahogy a gépkocsiknál, 
úgy az élelmiszer esetében is be
szélhetünk alacsony, közép vagy 
magas árkategóriás termékekről. 
Ez viszont nem azt jelenti, hogy a 
biztonsági paramétereket is mó
dosították. Amennyiben valaki 
olcsóbb szalámit fogyaszt, nem azt 
jelenti, hogy megbetegszik tőle, 
hanem azt, hogy egyszerűen csak 
kevesebb protein kerül a fogyasztó 
szervezetébe. Viszont az olcsóbb 
termékekre is ugyanúgy érvénye
sek az élelmiszerbiztonsági kritéri
umok” – summázott Radu Roatiş, 
az ANSVSA vezetője.

Agrárgazdaság
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Aki akarja, meg tudja csinálni
 hirdetések

a hargita Megyei kereskedelmi 
és iparkamara, 

Havonta ingyenes tanácsadást biztosít 
vállalkozóknak védjegybejegyzésekről, 

márkavédelemről.
 Időpont: 

2012. március 30., péntek, 14–16 óra.

 Helyszín: 
a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
székhelye, Temesvári sugárút 24–26. szám, 
Csíkszereda.

 Programálás telefonon: 0740–887334.

haRgita Megye tanÁCsa
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám – 

versenyvizsgát hirdet köztisztviselői állás 
betöltésére meghatározatlan időre a

Beruházás vezérigazgatóságán 
szakelőadó, ii. osztály, asszisztens szakmai fokozat.
Részvételi feltételek:

◆ főiskolai végzettség záróvizsgával, topográfia sza
kosítás; 

◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188as 
újraközölt törvény 54es szakaszának előírásai;

◆ minimum 8 hónap szakmai tapasztalat;
◆ számítógépkezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2012. április 25., 10 óra 

(írásbeli) és 2012. április 27. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsá

nak székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől 
számított – a Hivatalos Közlöny III. részében – 20 na
pon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtat
ványt, valamint bővebb felvilágosítást Hargita Megye 
Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának humán
erőforrásrészlegén kaphatnak az érdeklődők (134es 
iroda, 0266–207700/belső 1408as vagy 1406os te
lefonszám).

a Milan stUPak kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Me
gyei Környezetvédelmi Ügynökség módosította az 
1/06.01.2011. számú döntését, mely Gyergyóalfalu 
község kültelkében megvalósítandó Homok és kavics 
kitermelése halastó létesítése céljából című tervre vo
natkozik.

A módosított döntés tervezete és az azt megalapo
zó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét il-
letően a hirdetés meg jelenésétől számított 10 nap alatt 
nyújthatják be, április 10-ig a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez ( fax. 0266–310040).

> Fizetésképtelen a Murfatlar. A tu
lajdonosok kérésére fizetésképtelennek nyil
vánította a Konstancai Bíróság az ország 
egyik legnagyobb bortermelő vállalatát, a 
Murfatlar Romániát. Az adósságaik rende
zése kapcsán kialakult helyzetet közlemé
nyében a vállalat a kintlevőségeik nehézkes 
behajtásával magyarázza. „A pénz nehézkes 
piaci visszaszerzése – mely általános jellem
zője ebben az időszakban az üzleti környe
zetnek – elsősorban a likviditások hiányában 
mutatkozik, és emiatt nehézkessé vált a tarto
zások kifizetése is” – mutat rá kommüniké
jében a vállalat. A bortermelő határozottan 
állítja, hogy a hazai piacfejlesztési és bővítési 

stratégiájának megfelelően tovább folytatja 
kereskedelmi tevékenységét. A Murfatlar 
tulajdonosi körét jelen pillanatban három 
cég alkotja. Közülük az Euroavipo 41,93 
százalékos, az Euro Trade Invest 39,01 szá
zalékos, míg a Vitivinicola Basarabi 19,04 
százalékos tulajdonhányaddal rendelkezik. 
Az Euroavipo két főrészvényese azonban – 
Emanuel Corneliu Dobronăuţeanu és Maria 
Ivănescu – az Euro Trade Invest részvényesei 
között is jelentős tulajdonrésszel szerepel
nek. A Murfatlar hálózatát országos szinten 
125 borpince alkotja, ám a vállalat további
ak nyitását tervezi, míg a névhasználati jogot 
közel 180 helyiségre terjesztenék ki.

A Murfatlar Románia elmúlt esztendei 
legnagyobb beruházásai elsősorban a fajta

frissítésre irányultak. A 2007ben elindított 
vörös borfajták – Fekete Leányka, Pinot 
Noir és Merlot – telepítését célzó projekt 
keretében 15,6 millió eurós beruházással 
összesen 975 hektárt telepítettek újra. Eb
ből csak tavaly 130 hektár szőlőst ültettek 
újra, ami a cégnek 2,08 millió eurójába ke
rült. Az idei évre előirányzott beruházási 
tervben ugyanakkor már 1,8 millió euró 
értékben 300 hektáron a tartószerkezetek 
felszerelése szerepel. A befektetés 20 száza
lékát, azaz 360 ezer eurót a cég saját gazdál
kodásából fedezi. A vállalat üzleti forgalma 
amúgy tavaly 32 százalékkal, 140 millióról 
185 millió lejre nőtt.hí
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Radu Cheţan Roatiş: kisvágóhídnyitáskor csak minimál feltételeket kérnek fotó: balázs attila

hargitanépe



> Növényvédelmi előrejelzés. Az idő-
járás melegebbre fordulása, illetve az éj-
szakai levegő-hőmérséklet fagypont fölé 
emelkedése nyomán a gyümölcsfák lemosó 
permetezésének szükségességére figyelmez-
tetik a gazdálkodókat a Hargita Megyei 
Növényegészségügyi Hivatal csíkszeredai 
szakemberei. „Bár az utóbbi hetek roppant 
fagyosak voltak, és a gyümölcsfák kártevői-
nek bizonyos részét elpusztították, szükség 
van a vegyszeres kezelésre. A tél végi lemosó 
permetezés fő célja a gyümölcsfák ágain és 
törzsén az áttelelő atka- és levéltetűtojások 
megsemmisítése. A jól sikerült lemosó per-
metezés eredményeként a vegetáció első 

szakaszában kevesebb lesz a gyümölcsfák 
természetes ellensége is” – olvasható a nö-
vényvédelmi hivatal közleményében. Ki-
emelik: nagyon fontos, hogy a permetezés 
rügyfakadás előtt történjen. A lemosó 
permetezésre amúgy szakemberek a kö-
vetkező növényvédő szerek egyikét ajánl-
ják: Confidor Oil SC 004 – 1,5 százalé-
kos töménységben, Nuprid Oil 004 CE 
– 1,5 százalékos töménységben, valamint 
Mospilan 20 SG – 0,045 százalékos tö-
ménységben. A szakemberek felhívják a fi-
gyelmet, hogy a Mospilan 20 SG esetében 
csak 0,5 százalékos Toil adalékanyaggal 
társítva permetezhetünk.

> Mezőgazdasági szakmai egyesüle-
teket támogat a megyei tanács. Hargita 
megyei szakmai egyesületek számára hirdet 
pályázatot Hargita Megye Tanácsának Vi-
dékfejlesztési Egyesülete. A pályázat célja a 
hivatalosan bejegyzett, mezőgazdasággal, 
vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egye-
sületek tevékenységének támogatása és fej-
lesztése. A méhészeket, haltenyésztőket és 
más mezőgazdasági területen tevékenyke-
dőket összefogó szakmai egyesületek a vissza 
nem térítendő támogatásért pályázhatnak 
kiállítások, kerekasztal-beszélgetések vagy 
konferenciák szervezésére, illetve különbö-
ző szakmai rendezvényeken való részvételre, 

tapasztalatcserét elősegítő tanulmányútra. A 
pályázat révén – a tej- és gyümölcsfeldolgo-
zó egységek felszerelésének kivételével – kü-
lönböző eszközbeszerzés is megvalósítható. 
Az előirányzott keretösszeg 39 ezer lej. A tá-
mogatás minden esetben a pályázat összkölt-
ségének 49 százalékára igényelhető. A pá-
lyázatok leadási és iktatási határideje: 2012. 
április 15., 15 óra. További információ, a 
pályázási űrlap és útmutató a vidékfejlesztési 
egyesület, illetve Hargita Megye Tanácsának 
székhelyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. 
szám, 244/B iroda – vagy a 0740–169850-
es telefonszámon és az avramcamelia@
hargitamegye.ro e-mail címen igényelhető.
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Könnyen elveszthető a területalapú támogatás

Pénzbe kerül a tarlóégetés

hargitanépe

Agrárgazdaság

hí
rf

ol
ya

m

I. széKelyföldI hússzarvasmarha-
KonferencIa és -KIállítás

Tudást adnak 
az állattartáshoz

rangos külföldi vendégek részvételével ezen a hétvé-
gén kerül megrendezésre az I. székelyföldi húsmarha-
konferencia. mint tánczos Barna mezőgazdasági 
államtitkártól megtudtuk, a rendezvény keretében a 
szaktárca hússzarvasmarha-támogatási csomagját is 
bemutatják.

D. L.

„Hiszem és vallom, hogy a mezőgazdaság több 
mint egyszerű hagyományos tevékenység. 
Tudományos alapokra kell építeni, mind az 

állattenyésztést, mind a növénytermesztést, és több szak-
maiságot kell bevinniük a mindennapi munkájukba a szé-
kelyföldi gazdáknak” – mondta tegnap lapunknak nyilat-
kozva Tánczos Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkára a szombaton, Csíkszeredában 
megszervezésre kerülő első székelyföldi hússzarvasmarha-
konferencia és -kiállítás kapcsán. Hozzátette, mint a ren-
dezvény kezdeményezőjeként e szakmaiság megteremtését 
vállalta fel, karöltve a megyei tanács és az RMDSZ Csíki 
Területi Szervezetének csapatával. „Az RMDSZ-nek sok-
kal nagyobb a felelőssége ezen a téren, mint amit kívülről 
mások látnak. A székelyföldi munkahelyteremtésben ha-
tározottabb lépéseket kell tennie. A mezőgazdaságban és 
vidékfejlesztés terén elindítható folyamatok márpedig a 
munkahelyteremtés, jövedelemtermelés terén is kulcsfon-
tosságúak” – tette hozzá az államtitkár.

Az állattartást, és ezen belül a hússzarvasmarha-tenyész-
tést ugyanakkor a Hargita megyei adottságokat szem előtt 
tartva Tánczos különösen nagy potenciállal rendelkező 
ágazatnak tartja, ezzel magyarázza a szombati konferencia 
kifejezetten húsfajtákra való fókuszálását is. „Az előadó-
kat és a témákat húsmarhatenyésztéssel foglalkozó szak-
emberekkel választottuk ki. Lequeux Gilles a Limousine 
Egyesület és Potard Pascal a Charolais termelési és kivá-
lasztási egyesület képviseletében két olyan franciaországi 
szakembert hívtunk meg, akik azon kívül, hogy aktívan 
vesznek részt az egyesületek munkájában, maguk is gaz-
dálkodnak, húsmarhát tartanak. Ezért beszélni tudnak 
a Limousine és Charolais húsfajták előnyeiről és hát-
rányairól, tartási, tenyésztési technológiáiról is. Ezen-
kívül a magyarországi Charolais tenyésztő egyesület 
elnöke is itt lesz, aki főként azt fogja bemutatni, hogy 
miben tudja egy hússzarvasmarha-tartó egyesület a ta-
gokat segíteni. De szó lesz még a Hereford húsmarha 
bemutatásáról, a különböző fajták takarmányozási kér-
déséről is, míg a délután folyamán több téma kapcsán is 
kötetlen szakértői beszélgetésekre kerül sor ” – sorolta 
Tánczos. Hozzátette, a konferenciát és állatbemutatót 
minden olyan gazdálkodónak ajánlja, aki fantáziát lát a 
húsmarha-tenyésztésben.

Az államtitkár ugyanakkor nem titkolta, hogy a konfe-
rencia keretében a mezőgazdasági tárca legújabb és immár 
véglegesített húsmarha-támogatási kormányhatározat-ter-
vezete is bemutatásra kerül. Az első támogatás-igénylési 
kiírásra Tánczos szerint már május–június folyamán sor 
kerül. „Ez a támogatás már idén életbe fog lépni. Az első 
kérésleadási periódust nagy valószínűséggel a május 15.–
június 31. közötti időszakra hirdetjük ki” – mondta el teg-
nap lapunk érdeklődésére Tánczos Barna.

nem szabad a hektáronkénti 
380 eurós támogatást egy szál 
gyufával kockára tenni – hívta 
fel a lövétei és homoródalmási 
gazdák figyelmét a tarló- és le-
gelőégetéssel járó lehetséges 
szankciókra haschi andrás pé-
ter, a hargita megyei mezőgaz-
dasági Kifizetési és Intervenciós 
ügynökség igazgatója.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Verestóy Attila szenátori és 
Antal István képviselői iro-
dájának meghívására gaz-

dafórum keretében tájékoztatta 
kedden a homoródalmási és lövétei 
gazdálkodókat a területalapú támo-
gatás idei évi igényléséhez kapcso-
lódó tudnivalókról Haschi András 
Péter, a Hargita Megyei Mezőgaz-
dasági Kifizetési és Intervenciós 
Ügynökség (APIA) igazgatója.

18 esetet vizsgálnak
Leszögezte, a legelőterületekre 

járó támogatást idén a jószágállo-
mánnyal való lefedési kötelezettség 
miatt nemcsak igényelni lesz nehe-
zebb, de könnyebb is lesz elveszíteni. 
Utóbbi oknak legfőképp a tarló-, 
kaszáló- és legelőégetést nevezte, 
amivel szemben a hatóságok idén 
tavasztól határozottabban lépnek 
fel. Haschi bár igyekezett meggyőz-
ni a hallgatóságot, hogy az APIA 

szakembereinek nem a tarlóégető 
gazdák utáni nyomozás a feladata, 
azonban leszögezte, hogy a tűzol-
tósággal és a környezetvédelmi őr-
séggel országos szinten életbe lépett 
megállapodás értelmében – a másik 
két szerv kérésére – a kifizetési ügy-
nökségnek is kötelessége lesz segít-
séget nyújtani a lángra lobbantott 
területek tulajdonosainak behatá-
rolásában. Elmondta, Hargita me-
gyében eddig tizennyolc ilyen esetre 
került sor. „Ha az illető területre 
kértek területalapú támogatást, ak-
kor nekünk kötelességünk kiadni a 
tűzoltóságnak a területtulajdonos 
adatait. Ezt nem jó kedvünkből tesz-
szük, hanem kényszerből. De azért 
mindenki értse meg azt is, hogy ami 
területégetés kapcsán például a ta-
valy ősszel is zajlott, az egyszerűen 
már tűrhetetlen volt” – magyarázta 
Haschi. Kifejtette, a területalapú 
és az agrárkörnyezet-gazdálkodási 
csomagokkal együtt összesen kér-
hető hektáronkénti 380 euró bőven 
érdemessé kell tegye a legelő terüle-

teket a művelésre, kaszálásra, tisztán 
tartásra. Ezt a támogatást – más kö-
vetkezményekkel együtt – márpedig 
egyetlen gazdának sem szabad egy 
szál gyufával, a területek lángra lob-
bantásával kockára tennie – hangsú-
lyozta a szakember.

leader mint mini pndr
A fórumokon ugyanakkor a 

gazdák számára kínálkozó pályáza-
ti lehetőségekről is szó esett, amit 
Sándor Kálmán, a Homoród–
Rika–Küküllő LEADER-térség 
ügyvezető igazgatója a hamarosan 
induló LEADER-pályázati kiírá-
sok bemutatásával is megtoldott. A 
Nemzeti Vidékfejlesztési Program 
(PNDR) kicsinyített másának ne-
vezett LEADER kapcsán elmondta, 
hogy a két Küküllő menti települése-
ken élők számára – a 112-es mintá-
jára – pályázatonkénti 25 ezer eurós 
felső határral lesz fiatal gazdák elin-
dulását segítő program is, de ezen 
túl 480 ezer eurós keret áll rendel-
kezésre a mezőgazdasági termékek 
hozzáadott értékét növelő projek-
tek – feldolgozók, kisvágóhidak – 
megvalósítására is. Ezenkívül 489 
ezer eurót a vidéki tevékenységet 
diverzifikáló mikrovállalkozások 
létrehozására, míg 514 ezer eurót a 
vidéket erősítő turisztikai projektek 
finanszírozására különítettek el – 
magyarázta a homoródi LEADER-
térség igazgatója.

 hirdetés

Az APIA-nak is köte-
lessége segíteni a láng-
ra lobbantott területek 
tulajdonosainak beha-
tárolásában. Hargita 
megyében eddig 18 
ilyen esetre került sor.
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> Teremlabdarúgás. A román te-
remlabdarúgó-válogatott négygólos hát-
rányba került hazai környezetben Uk-
rajna válogatottja ellen a világbajnoki 
selejtező első összecsapásán. A találko-
zót Marosvásárhelyen rendezték. A ma-
gyarok ellenben 1–0-ra győztek Szerbia 
ellen. A visszavágókat április 8–11. kö-
zött rendezik. A párharcok győztesei 
kvalifikálják magukat a novemberben 
esedékes világbajnokságra, amelynek 
Thaiföld fog otthont adni. Eredmények, 
odavágó: Románia – Ukrajna 0–4, Ma-
gyarország – Szerbia 1–0 /gól: Lovas 
Norbert (36.)/.

> SZKC II. Kedden délután az A di-
vízió keretén belül Beszterce csapatát fo-
gadta a Székelyudvarhelyi KC fiókcsapa-
ta a városi sportcsarnokban. Sipos Lóránt 
edző együttese nagyarányú győzelmet 
aratott, egy híján hússzal dobott többet, 
mint az ellenfél. A Nemzeti Liga most 
szünetel, így az első csapattól többen a 
fiókcsapatot erősítették, ezáltal játékle-
hetőséget kapott Orbán Szilárd, Irakli 
Chikovani, Komporály Attila, Câmpan 
Alin és Martin Johannson is. A találkozó 
elején hamar elhúzott az SZKC II, és már 
a szünetben eldőlt, hogy hová kerül a két 
pont. A mérkőzésen mindenki játékle-

hetőséget kapott, a fiatalok is pályára 
léptek. Legközelebb jövő csütörtökön a 
Segesvári Național otthonában játszik a 
fiókcsapat. Eredmény: Székelyudvarhelyi 
KC II – Beszterce 40–21 (20–10).

> Kézilabda. A Székelyudvarhelyi KC 
férfi-kézilabdacsapatának fiatal jobb-
szélsőjének utóbbi időben mutatott jó 
játéka felkeltette a román férfiváloga-
tott szövetségi kapitányának, Eliodor 
Voicának is a figyelmét, így behívta 
Komporály Attilát a B keretbe. A 22 
éves jobbszélső a Székelyudvarhelyi KC 
első saját nevelésű játékosa, aki behívót 

kapott a felnőttválogatottba. Április 
6–9. között Nagyváradon rendezik a 
hagyományos Kárpátok-kupát, ame-
lyen Ukrajna, Törökország és Romá-
nia az A és B válogatottal vesz részt, 
Komporály az utóbbiban kap majd 
szerepet. A baróti születésű játékos az 
elmúlt négy SZKC-mérkőzésen rendre 
betalált, ezeken a meccseken összesen 
13 alkalommal zörgette meg az ellen-
felek hálóját (Konstanca 2, Bákó 2, 
Temesvár 3, Suceava 6). Az első számú 
válogatottban további három SZKC-
játékos kapott behívót: Ionuţ Ciobanu, 
Andrei Mihalcea és Tálas Huba.hí
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Biatlon országos Bajnokság

Ferencz Rékáé a harmadik próba
a harmadik próbát, a tömegraj-
tos versenyt Ferencz réka nyerte 
meg Cheile Grădiştén, ahol hétfő-
től a sílövő országos bajnokság 
zajlik. tófalvi Éva nem indult a 
számon, ő a mai váltó versenyre 
pihent rá.

Ferencz Réka nyerte meg teg-
nap délelőtt a Cheile Gră-
diştén zajló sílövő országos 

bajnokság harmadik, tömegraj-
tos versenyét a női mezőnyben. 
A gyergyótekerőpataki verseny-
ző, aki a Brassói Dinamo színe-
it képviseli Purdea Mihaelát és 
Dana Plotogeát előzte meg. Szőcs 
Emőke a Csíkszeredai Sportklub 
versenyzője a hetedik helyen zárt. 
Tófalvi Éva, a Sportklub első szá-
mú versenyzője nem indult el a 
versenyen. Éva a mai váltó számra 
készül, amelyet a Sportklubbal sze-
retne megnyerni, ami nehéz lesz 
a Brassói Dinamóval szemben.

A nagyifjúsági lányoknál a 
Csík szeredai ISK versenyzője, 
csakúgy mint egy nappal koráb-
ban, a második helyet szerezte 
meg. Búzás Dorottya míg kedden 
még rajthoz állt és 3. lett, addig 
tegnap már nem vállalta a ver-
senyt. Az országos bajnokság ma 
a váltó versenyekkel zárul

Eredmények
Női sprint, 7,5 km: 1. Tófalvi 

Éva (Csíkszeredai Sportklub), 2. 
Purdea Mihaela (CSAM Bucegi 
Predeal), 3. Ferencz Réka (Bras-
sói Dinamo) ... 5. Szőcs Emőke 
(Csíkszeredai Sportklub).

Női üldöző, 10 km: 1. Tófalvi 
Éva (Csíkszeredai Sportklub), 2. 
Purdea Mihaela (CSAM Bucegi 
Predeal), 3. Ferencz Réka (Bras-
sói Dinamo) ... 6. Szőcs Emőke 
(Csíkszeredai Sportklub).

Női tömegrajt, 12,5 km: 1. 
Ferencz Réka (Brassói Dinamo), 
2. Purdea Mihaela (CSAM Bucegi 
Predeal), 3. Dana Plotogea (Bras-

sói Dinamo) ... 7. Szőcs Emőke 
(Csíkszeredai Sportklub).

Nagyifjúságiak, lányok, ül
döző: 2. Tófalvi Orsolya, 3. Búzás 
Dorottya (mindketten Csíkszere-
dai ISK).

Nagyifjúságiak, lányok, tö 
meg rajt: 2. Tófalvi Orsolya (Csík-
szeredai ISK).

Kisifjúságiak, lányok, üldöző: 
1. Búzás Dorottya, 3. Rácz Renáta, 
... 5. Főcze Bernadett (mindhár-
man Csíkszeredai ISK).

Kisifjúságiak, fiúk, üldöző: 2. 
Gegő Hunor, 3. Crăciun Richárd, 
... 5. Kristó Norbert, ... 8. Koncsag 
Tamás (mind Csíkszeredai ISK).

Tófalvi Éva a mai váltóversenyre készül

Sakksuli (12.)

Európa-bajnokság
Nagy a tömörülés a Plovdivban 

zajló 13. Európa-bajnokság élme-
zőnyében. Hét forduló után megle-
petésre a fehérorosz Azarov Sergei 
(2667) nagymester vezet 6 ponttal. 
Azarov két döntetlennel kezdte a 
versenyt, aztán 5-ös nyerősorozatra 
kapcsolt, a 7. fordulóban a szen-
zációsan rajtoló német Naiditsch 
(2702) nagymestert győzte le. A 12 
fős 5,5 pontos „üldöző” seregben 
van a francia színekben versenyző 
bukaresti Istrăţescu Andrei (2633) 
nagymester is. A 28 fős románi-
ai küldöttségből csak a brassói 
Nisipeanu Dieter (2643) nagymes-
ter veretlen, 5 ponttal egyenletesen 
halad előre. A 14 fős magyar kül-
döttségben nincs veretlen sakkozó, 
Berkes Ferenc (2682) nagymester is 
5 pontot ért el ez idáig.

Az 5. fordulóban Azarov lát-
ványosan nyert Savchenko Boris 
(2580) orosz nagymester ellen.

azarov – savchenko
szicíliai védelem
1.e4 c5 2.Hf3 d6 3.d4 cd4 

4.Hd4 Hf6 5.Hc3 Hc6 6.Fc4 e6 
7.Fe3 Fe7 8.f4 d5 9.Fb5 Vc7 10.e5 
Hd7 (10...He4!?) 11.0-0 a6 12.Fd3 
Fc5 13.Hce2 Hde5 (Jobb 13...g5! 
14.c3 gf4 15.Ff4 Hde5 16.Fc2 zava-
ros állással.) 14.fe5 Ve5 15.Vd2 Fd4? 
(15...Hd4 16.Hd4 Fd4 17.Fb5+ 
ab5 18.Fd4 Vc7 19.Fg7 Bg8 20.Fd4 
után a gyaloghátrány ellenére világos 
kezdeményezhet a nyílt vonalakon.) 
16.Hd4 Hd4 17.Ff4 Vf6 18.Fg5 
Ve5 19.Bae1 Vc7 20.Ff4 Vb6?? (20...
Ve7 21.Vc3! Hc6 22.Vg7 Vf8 23.Vc3 

d4 24.Vd2 Vc5 25.Vf2 Fd7 26.Fc7! 
is világost igazolja.) 21.Vf2!! (Kö-
tés.) Vb2 (21...0-0 22.Fe5 Hf3+ 
23.gf3 Vf2+ 24.Kf2 világos előnyé-
vel.) 22.Fc1!! Hf3+ 23.Vf3 Vb6+ 
24.Kh1 0-0 25.Fa3! Fd7 26.Ff8 
Bf8 27.c4! dc4 28.Fc4 Fc6 29.Be6!! 
(Újabb kötés.) Vc5 30.Vf4 b5 (30...
fe6 31.Fe6+ mattig megy.) 31.Fb3, 
és sötét feladta (1-0).

Országos ifjúsági döntők 
A Román Sakk Szövetség (www.

frsah.ro) kijelölte az országos gye-
rek és ifjúsági sakkbajnokság ren-
dezésének helyszínét. Az idén is az 
Olt-völgyi Călimăneşti-Căciulata 
ad otthont a közel ezerfős rendez-
vénynek. Április 2–8. között zajlik 
a 9 fordulós svájci rendszerű döntő a 
8, 10, 12, 14, 16, 18 és 20 éven alu-
liaknak, április 9-én feladványfejtő 
bajnokságot, április 10–11. között 
rapid sakkbajnokságot, míg április 
11–12-én a villámsakk országos baj-
nokságát rendezik.

kombináció
Jól küzd az Európa bajnoksá-

gon a marosvásárhelyi Barátosi 
Dániel (2407) nemzetközi mester. 
Khalifman exvilágbajnok elleni dön-
tetlenje után a román Manolache 
Marius (2561) nagymestert sötéttel 
bástyaáldozattal győzte le : 53...Be3!! 
54.Ke3 Fg2!! (A bástyát teljesen ki-
zárja a játékból.) 55.Kf2 Kd6 56.Bg2 
hg2 57.Kg2 Ke5 58.f6 Kf4 és világos 
feladta (0–1), mert a gyalogvégjáték 
semmi jóval nem kecsegtet számára.

Biró Sándor
caissa@topnet.roBajnokok Ligája

Mindkét idegenben pályára 
lépő csapat előnybe ke-
rült a labdrúgó Bajnokok 

Ligája negyeddöntőjének kedd esti 
mérkőzései után. A Real Madrid 
az APOEL Nicosia, míg a Chelsea 
a Benfica otthonában diadalmas-
kodott. Eredmények, negyeddöntő, 
odavágó: APOEL Nicosia – Real 
Madrid 0–3 /Benzema (75., 90.), 
Kaká (82.)/; Benfica – Chelsea 0–1 
/Kalou (75.)/.

Európa liga
Ma az Európa Liga negyed-

döntőinek odavágó összecsapásira 
kerül sor. A műsor: AZ Alkmaar 
– Valencia (22), FC Schalke 04 
– Athletic Bilbao (22), Sporting 
Lisszabon – Metaliszt Harkiv 
(22), Atlético Madrid – Hanno-
ver 96 (22). A visszavágókra jövő 
csütörtökön kerül sor.

IV. Tusnádfürdő-kupa. Negyedik alkalommal szervezték meg 
Tusnádfürdőn a teremlabdarúgó Tusnádfürdő-kupát. Az esemény-
re 12 csapat nevezett be. A házigazdák mellett több alcsíki csapat, 
Szentegyháza, de Háromszék csapatai is képviselve voltak. A tornát 
végül a Sepsiszentgyörgyi Sepsi08 együttese nyerte meg Szentegy-
háza és a Csíkbánkfalvi Fiság előtt. A tornát Tusnádfürdő Polgár-
mesteri Hivatala és a Green Zone egyesület szervezte.



lakás

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Test
vériség sugárúton 2 szobás, teljesen 
felújított, kívülbelül szigetelt lakás. 
Irányár: 35 000 euró. Telefon: 0751–
085805.

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)

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 23 szobás tömbházlakást. 
Telefon: 0755–899990. (21591)

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

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

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

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

jármű
ELADÓ 2004es évjáratú Opel 

Corsa 1.0 i, 60 LE, ötajtós, piros színű, 
hat hónapja beíratva, megkímélt álla
potban. Beszámítok olcsóbb autót. Ára: 
2900 euró. Telefon: 0725–370752.

ELADÓ 2001es évjáratú, fekete szí
nű Volkswagen Polo 1.4, frissen behozva, 
Euro 4es, kétajtós. Extrák: két légzsák, 
ABS, szervo, CDlejátszó – ára: 2200 eu
ró; Opel Omega 2.0 (ABS, két légzsák, 
hargitai rendszámmal) – ára: 1500 euró. 
Telefon: 0727–394453. (21609)

ELADÓ 1999es évjáratú BMW 
316 sötétkék színben, frissen behozva, 
kifogástalan állapotban, 1600 000 reá
lis kilométerben, kevés illetékkel. Ext
rák: elektromos ablak, elektromos nap
fénytető, szervo, ABS, ESP, elektromos 
tükrök, AC, alufelnik, xenon, angel eyes 
stb. Irányár: 3650 euró. Beíratását vál
lalom. Telefon: 0734–859586. (21608)

ELADÓ 2004es évjáratú Opel Astra 
Bertone 1.8i, benzines + GPL, ezüst
metál színben, Euro 4es, karc és rozs
damentes állapotban, frissen behozva, 
RARvizsgával, fullextrás: elektromos ab
lakok, elektromos tükrök, klimatronik, bőr 
ülések, ülésfűtés, ESP, szervo, multivolán, 
CDlejátszó, 17 colos alufelni. Irányár: 
4150 euró. Telefon: 0734–859586. 

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

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

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

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

ELADÓ 2002es évjáratú Opel Zafira 
1.6os motorral, Euro 4es, nagyon 
szép karc és rozsdamentes állapotban, 
metalizált szürke színben, eredeti kilo
méterben. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
távirányítós központi zár, elektromos 
ablakok, bordkomputer, nyolc légzsák 
stb. Irányár: 3700 euró. Telefon: 0724–
175640, 0729–257421. (21537)

vegyes
ELADÓK húsdisznók. Telefon: 0742–

791222. (21607)

SZILÁGYI ERZSÉBET BÍRÓSÁGI VÉG
REHAJTÓ 2012. április 10én 10 órakor 
elárverez egy TAFot (50 000 lej), egy 
gattert (40 000 lej), egy szalagfűrészt 
(1000 lej), egy körfűrészt (13 000 lej), egy 
körfűrészt (5000 lej). Érdeklődni az iroda 
székhelyén: Csíkszereda, Bălcescu u. 
2/12. szám alatt vagy a 0266–314956os 
telefonszámon. (21610)

ELADÓ egy kétszemélyes kanapé 
megkímélt állapotban, valamint egy 100 
kgos disznó. Telefon: 0749–246846.

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

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)

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, 67 órás üzemidő. Irány
ár: 700 RON. Telefon: 0745–609399.

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

ELADÓK malacok és tejkvóta. Te
lefon: 0266–331817. (21602)

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csíkszere

dában április folyamán a Kreatív Kontir Kft. 
szervezésében. Telefon: 0721–605266.

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

állás

Eladási ügynököt ALKALMA
ZUNK kiváló kereseti lehetőséggel. 
Telefon: 0748–113590.

Fejőstehenek mellé megbízható 
személyt KERESEK nyárra. Telefon: 
0741–531571, 0742–635556. (21552)

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

szolgáltatás
János Jenő autóvezetőoktató 

(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

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

Gyümölcsfametszést VÁLLALOK 
Csíkszeredában és környékén. Telefon: 
0758–343064. (21606)

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

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

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

Takarítást, gyermekfelvigyázást 
vagy idősgondozást VÁLLALOK. Tele
fon: 0756–521691.

elhalálozás

Hirdetések

Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott,
pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott.
Aki szeretett, 
az soha nem feled,
mert Te túléled 
az őszt és a telet.
Számunkra Te sosem
leszel halott,
örökre élni fogsz, 
mint a csillagok.

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a forrón szeretett 
feleség, édesanya, nagymama, 
testvér, anyós, anyatárs, rokon 
és jó szomszéd,

id. GEGŐ ANDRÁSNÉ
Csiszár Irén

életének 68., házasságának 46. 
évében 2012. március 27-én 20 
órakor hosszú szenvedés után 
csendesen elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait március 
30-án 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a madéfalvi ravata-
lozóból a helyi temetőbe. A gyá-
szoló család – Madéfalva.

Búcsúztam volna, 
de erőm nem engedett,
így hát búcsú nélkül 
szívetekben tovább élhetek.
A halálban sem lettem 
hűtlen hozzátok,
Az égből is gondolok 
s vigyázok rátok.
Ha rátértek erre az útra, 
elétek megyek, 
s találkozunk újra.

Szívünk legmélyebb fájdal-
mával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó édesapa, testvér, 
após, rokon, barát, szomszéd 
és jó ismerős,

TANKÓ ISTVÁN

életének 78., özvegységének 
19 évében 2012. március 27-én 
rövid betegség után csendesen 
elhunyt. Egész életét az önfel-
áldozás, törekvés, család iránti 
hűség és ragaszkodás, a szor-
galmas, becsületes munka jel-
lemezte. Jóságát és szeretetét 
nagylelkűen osztotta övéinek és 
embertársainak. Drága halottun-
kat március 29-én, ma 16 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a 
római katolikus egyház szertar-
tása szerint, a székelyudvarhelyi 
Szent Miklós-hegyi ravatalozó-
ból a helyi temetőbe. Emléked 
legyen áldott, pihenésed csen-
des! Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt fél órával fogadunk. 
A gyászoló család.

Életünk a világon véges,
Végére már csak 
a számvetés marad.
Aki dönt, felettünk áll,
S kezében vagyunk 
mindannyian.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, rokon, szomszéd 
és jó ismerős,

KEREKES DÉNES

életének 58., házasságának 37. 
évében 2012. március 27-én tü-
relemmel viselt betegség után 
csendesen elhunyt.

Elmentél tőlünk 
egy csendes alkonyon, 
búcsúzni, köszönni 
nem volt alkalom.
Szerettük volna, 
ha maradsz még közöttünk,
de a zord halál 
elválasztott tőlünk.
Hiába hull rád 
a föld nehéz göröngye,
fájó szívünkben 
itt maradsz örökre.

Az Úr adjon hűséges fárado-
zása után égbe szállt lelkének 
örök nyugalmat! Drága halottun-
kat 2012. március 29-én 15 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
a református egyház szertartása 
szerint, a székelyudvarhelyi bel-
városi református temető rava-
talozójából. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. A gyászoló 
család.


Kölcsönadtad nekünk, Uram, 
és ő a mi boldogságunk volt.
Visszavetted tőlünk, Uram, 
és mi visszaadtuk Őt panasz 
nélkül, de fájdalommal teli szívvel.
Köszönjük neked, Uram, hogy ő 
a miénk volt és az is marad,
mert aki szerettei szívében él, 
az nem hal meg, csak távol van.

(Szent Ágoston)

Szomorúan tudatjuk roko-
nainkkal, barátainkkal, hogy a 
drága édesanyánk, jó testvér 
és sógornő,

FORRAI ILONA
szül. Máthé

életének 73., özvegységének 
9. évében méltósággal viselt 
betegség után szentségekkel 
megerősítve csendesen megpi-
hent. Síri nyugalomra helyezzük 
a Kalász negyedi temetőben 
március 30-án, pénteken 14 
órakor. Lelkünkben velünk ma-
radsz: Gizike és Mártika lánya-
id, valamint testvéreid. Csendes 
álma fölött őrködjön a szeretet 
és a ráemlékezés! A gyászoló 
család – Csíkszereda.

2012. március 29., csütörtök  | 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
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hirdetések

Sport

> Kézilabda. Kedd délelőtt az Eu-
rópai Kézilabda-szövetség (EHF) bécsi 
központjában elkészítették a férfi Bajno-
kok Ligája párosítását. A negyeddöntő pá-
rosításai: AG Köbenhavn (dán) – Barce-
lona (spanyol), Ademar León (spanyol) 
– Füchse Berlin (német), CO Zágráb 
(horvát) – THW Kiel (német), Cimos 
Koper (szlovén) – Atlético Madrid (spa-
nyol). Az összecsapásokra április utolsó 
két hétvégéjén kerül sor. A párharcok első 
mérkőzését az elöl álló csapatok otthoná-
ban rendezik, a visszavágót a kiemelteké-
ben. Az összecsapásokra április utolsó két 
hétvégéjén kerül sor.

> Kerékpár. A csíkszeredai Tusnad 
Cycling Team, Románia egyetlen konti-
nentális kerékpárcsapata április 4-én 18 
órától tartja a 2012-es csapat hivatalos 
bemutatóját a csíkszeredai Hargita Ven-
dégváróban. A rendezvényen beszámol-
nak a csapat tavalyi eredményeiről, ezt 
követően kerül sor a junior-, a mozgássé-
rült- és a kontinentális felnőttcsapat be-
mutatására, illetve ismertetik az idei évi 
célkitűzéseket.

> Műkorcsolya. Nem folytathatja 
szereplését a Csíkszeredai Sportklub ver-
senyzője, Kelemen Zoltán a Nizzában 

zajló műkorcsolya-világbajnokságon, mi-
u tán a keddi selejtezőben nem jutott be 
a legjobb 12 közé. Zoltán a 30 verseny-
zőt felvonultató selejtezőben a 14. he-
lyet csípte meg, így lemarad a következő 
körből. Hasonlóan járt a Sportklub női 
versenyzője, Sabina Mariuţă is, aki a 33 
versenyzőt felvonultató női mezőnyben 
a 25. lett. A magyar versenyzők sem tud-
tak a legjobb 12 közé kerülni. A nőknél 
Pavuk Viktória a 33., míg a férfiaknál 
Markó Márton a 21. lett.

 
> Kosárlabda. Debrecen ad ott-

hont a férfikosárlabda Eurochallenge-

kupa áprilisi négyes döntőjének, 
amelyben a Szolnoki Olaj is érdekelt 
lesz. Az európai szövetség (FIBA 
Europe) hétfőn este jelentette be dön-
tését a helyszínről, miután vezetősége 
hétvégi, stockholmi ülésén áttekintet-
te a három pályázati anyagot. A négy 
részt vevő klub közül a magyar bajnok 
mellett a török Besiktas és a francia 
Chalon jelezte lebonyolítási szándé-
kát. A Final Fourra április 27–29-én 
kerül, a Szolnok mellett a Besiktas, a 
Chalon és az orosz Ljuberci harcolta 
ki a részvételt. A magyarok elődöntős 
ellenfele az isztambuli együttes lesz.hí
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Egy lépésrE a címvédéstől

Brassóban újra nyert a HSC
Cél a sportág népszerűsítése

Izgalmas és negyven percig szo-
ros mérkőzésen nyert tegnap 
este a Hsc csíkszereda Bras-
sóban a corona Fenestela 68 
ellen a hazai jégkorongbajnok-
ság döntőjében. a sikernek kö-
szönhetően immár 3–1-re vezet 
a csíki csapat, és csupán egy 
győzelem kell a kék-fehéreknek 
az újabb bajnoki címhez, a 15.-
hez. a döntő holnap este csík-
szeredában folytatódik.

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Egy győzelem választja el a 
HSC Csíkszereda csapatát 
az újabb címvédéstől: a csí-

kiak tegnap Brassóban győzték le a 
Corona Fenestela 68 csapatát a ha-
zai jégkorongbajnoki döntő negye-
dik mérkőzésén. A remek iramú és 
izgalmas meccsen féltávnál esett az 
első gól, Petres pedig beérte Filipet 
a döntőben lőtt gólokat tekintve.

Remek és izgalmas játékot hozott 
a finálé negyedik mérkőzése, a barca-
ságiak az első harmadban rengeteget 
támadtak, ám helyzeteiket nem sike-
rült gólra váltaniuk. Pedig egy ket-
tős fórt is „kaptak”, másfél percig ki 
sem jártak a támadóharmadból, de 
tegnap Kozuchnak egyszerűen nem 
lehetett gólt lőni. A második játék-
részben némiképp megváltozott a 
játék képe, habár sokkal kevesebbet 
lőttek az ellenfél kapujára a csapatok, 
mint az első harmadban. A meccs 
felénél, a Moldován és Podstavek 
által kidolgozott helyzet végén Bíró 
Tamás szerzett vezetést a HSC-nek, 
a gól után a barcaságiak támadásba 
lendültek, de ezúttal sem sikerült a 
csíki kaput bevenniük.

Az utolsó harmad elején Petres 
emberelőnyből egy kapu előtti 
kavarodás végén talált Polc kapu-
jába, innentől a brassói hokisok 
iramot váltva több támadást is 
indítottak, és megpróbálták hibá-
ra kényszeríteni a csíkiakat. Szőcs 
kisbüntetése első felében kapu-
hoz is szegezték a „méhecskék” 
az ellenfelüket, ám egy elcsípett 
koronggal Novak megiramodott 
Polc kapuja felé, és védhetetlenül 
lőtte a játékszert a szlovák háló-
jába. A háromgólos hátrány után 
a barcaságiak belátták, számukra 
elúszott a meccs, a csíkiak pedig a 
biztos előny tudatában kapcsoltak 
vissza, így az utolsó tíz percben 
néhány helyzetet leszámítva nem 
volt nagy izgalom a pályán.

Tegnap este Kozuch kapott gól 
nélküli találkozót zárt (shot-out), 
a barcaságiak 145 és fél perce nem 
tudták bevenni a csíkiak kapuját. 
Utoljára a döntő második találko-

zójának 35. percében (34:29) Bor-
sos győzte le Kozuchot a barcasági 
csapatból, habár hétfőn, a finálé 
harmadik mérkőzésén Lőrincznek 
is jegyeztek egy találatot, azt a gólt 
nem brassói hokis, hanem Flinta, a 
HSC hátvédje – lábbal – lőtte csa-
pata saját kapujába.

A csíkiaktól a döntő során 
Petres tegnap immár a negyedik 
gólját szerezte, ezzel beérte a bras-
sói Filipet, aki még az első meccsen 
jegyzett „mesternégyest”.

Eredmény
Döntő, 4. mérkőzés: Brassói 

Corona Fenestela 68 – HSC Csík-
szereda 0–3 (0–0, 0–1, 0–2) /Bíró 
T. (31.), Petres (44.), Novak (48.)/. 
Az egyik fél negyedik sikeréig zajló 
párharc állása: 3–1 a HSC javára.

A döntő ötödik találkozóját 
holnap 19.30-tól a Vákár Lajos 
Műjégpályán rendezik, a találkozót 
a Digi Sport 2 élőben közvetíti.

Polcot tegnap háromszor győzték le Brassóban a csíkiak  fotó: balázs árpád / archív

Ateremhoki – vagy más né-
ven floorball – egyre nép-
szerűbb sportág Székely ud-

varhelyen: néhány hete a Székely-
udvarhelyi Közösségi Alapítvány 
(SZKA) idei első, Ön dönt! névvel 
kiírt tornát az Udvarhelyi Fiatal Fó-
rum (UFF) nyerte. Az UFF a tor-
nagyőzelemért kapott ötezer lejt a 
teremhoki népszerűsítésére fordít-
ja, az ifjúsági szervezet társzerve-
zője lesz a szombaton sorra kerülő 
II. Rákóczi Floorball-kupának.

Az egynapos tornán tizenegy 
csapat vesz részt, a székely ud var-
helyi csapatok mellett csíksze-
re dai, szászrégeni, illetve egy 
ma gyar or szá gi floorball-csapat 
is jelen lesz Székelyudvarhelyen. 
A szervezők minden érdeklő-
dőt, sportszeretőt, szurkolót 
várnak a Rá kó czi Centerbe, az 
első mérkőzés szombaton reggel 
fél kilenckor kezdődik, a torna 
minden találkozójára a belépés 
ingyenes.

megnyerte az IsK–Hsc 
Csík szereda csapata a hazai 
U16-os jégkorongbajnokság dön-
tőjének első mérkőzését a Gyer-
gyó szent miklósi ISK ellen. Az 
egyik fél második győzelméig 
tartó párharc állása 1–0 a csíkiak 
javára, a döntő további meccseit 
Gyer gyó szent miklóson játsszák, 
a másodikra ma 17.45-kor kerül 
sor. Eredmény: U16-os döntő,  
1. mérkőzés: ISK–HSC Csíksze-
reda – Gyergyószentmiklósi ISK 
6–1 /Karda M. 2, Kovács M., Ge-
réb, Iszlay, Lőrincz, illetve Rokaly/.



Napról napra
szabadidő

ma

Csütörtök
Az év 89. napja, a hátralévő napok szá-

ma 277. Napnyugta ma 19.37-kor, napkel-
te holnap 7.13-kor.

Isten éltesse 
Auguszta és Jónás nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Auguszta jelentése fen

séges, fennkölt, a héber eredetű Jónás Isten 
ajándékát jelenti.

Március 29-én történt 
1464. Hunyadi Mátyást magyar király-

lyá koronázták
1989. Párizsban felavatták a Louvre 

üvegpiramissal fedett új bejáratát. 
1991. Szerbiában megszűnt a Vajdaság 

autonómiája. 

Március 29-én született 
1821. Lumniczer Sándor magyar orvos, 

sebész
1885. Kosztolányi Dezső költő, író, 

műfordító, a Nyugat első nemzedékének 
kiemelkedő alakja 

1892. Mindszenty József esztergomi ér-
sek, bíboros, hercegprímás 

Március 29-én halt meg 
1912. Robert Falcon Scott angol sark-

kutató, tengerésztiszt 
1937. Karol Maciej Szymanowski len-

gyel zeneszerző, a modern lengyel zene je-
lentős egyénisége 

1982. Carl Orff német zeneszerző, a 
Carmina Burana szerzője

húsvéti családi nap

A Csíki Székely 
Múzeum családi 
na pot tart március 
31-én, szombaton 
a Kossuth utcai ga-
lériában a húsvéti 
ünnepre való fel-
készülés jegyében. 
Délelőtt 11 órától 
a székely ud var he-
lyi Tomcsa Sán dor 
Színház tagjainak 
előadásában a Hús

véti mese című előadást tekinthetik meg a gyer-
mekek és kísérőik. A Húsvéti mese egy kedves, 
tanulságos kis történet egy bárányról és a zene 
szeretetéről, mindez húsvéti környezetbe he-
lyezve. A fuvolaszóval kísért előadásban meg-
jelenik a lusta kisbárány, két szorgos nyuszi és 
két tündér is, akik játékosan tanítják meg a 
báránykának és ezzel együtt a gyerekeknek is 
a tanulás és a munka szeretetét. A gyerekelő-
adást követően pedig délután 4 óráig húsvéti 
ajándéktárgyakat, kézművesmunkákat készít-
hetnek és tojást festhetnek a résztvevők.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Balázs Árpád Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Balázs Attila 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

para

programajánló

„Bolondok napi” túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület a hétvégén, április 1-jén, vasár-
nap az ehhez a naphoz illő túrát szervez, 
amelyre minden épeszű „természetjáró 
bolondot” szívesen vár. Túraútvonal: Csík-
szereda – szentkirályi kőbánya – Útszéli 
borvízforrás – Köves-tető – Csíkszereda. 
Indulás: „Bolondok napja” reggelén fél ki-
lenc után egy félórával, de nem hamarabb, 
mint fél tíz előtt egy félórával, a Mikó-vár 
előtti térről. A túrán csak előzetes beiratko-
zással lehet részt venni. Jelentkezni szom-
bat este 21 óráig lehet a 0745–107618-as 
telefonszámon.

3D-s mozi
Ezen a héten a következő filmeket ve-

títik a Fidelitas Egyesület mozitermében 
(Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): 
kedden és pénteken 20 órától a Végső állo
más 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: Örökség című film vetítési ideje: 
szombaton és vasárnap 17 óra. A Delfines 
kaland című filmet szombaton és vasár-
nap 15 órától láthatják, míg A Karibten
ger kalózainak kalandjait kedden és szer-
dán 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 tűz-
ték műsorra. A Kungfu panda rajzfilmet 
szombaton 13 órától vetítik. Helyfoglalás 
a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as 
telefonszámokon.

Mezőgazdasági konferencia
Az I. Székelyföldi Húsmarha Konferen-

ciát és Kiállítást tartják szombaton Csíksze-
redában, az eseményt az RMDSZ Csíki Te-
rületi Szervezete és Hargita Megye Tanácsa 
szervezi. A megyeháza nagytermében – a 
regisztrációt követően – 9.30-tól kezdődő 
szakmai fórumon délelőtt előadások hang-
zanak el – témák: Húsmarhatenyésztés és 
termelési integráció; A Limusine húsmar-
hafajta főbb értékmérőinek bemutatása és 
a helyi fajtákkal történő keresztezés lehe-
tőségei; Húsmarhák takarmányozása és 
tartása; A Magyar Charolais Tenyésztők 
Egyesületének megalakulása és szerepe; 
a Charolais tenyésztésének hagyománya; 
A Charolais húsmarhafajta főbb értékmé-
rőinek bemutatása és a helyi fajtákkal tör-
ténő keresztezés lehetőségei; A Hereford 
húsmarhafajta főbb értékmérőinek bemu-
tatása és a helyi fajtákkal történő kereszte-
zés lehetőségei –, délután pedig tematikus 
szemináriumokat tartanak. Jelentkezni az 
info@csikirmdsz.ro e-mail címen vagy 
a 0266–315710-es telefonszámon lehet 
pénteken 12 óráig. A konferenciával egy 
időben egész napos húsmarha-kiállítás 
lesz a Hargita Megye Tanácsa melletti 
parkolóban.

– Fiatalember, ön hamarosan megnősül. 
De látok a közelében egy nőt is, aki ezt mindenáron meg akarja akadályozni.

– Igen, az nyilván a jelenlegi feleségem.
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Ismét indul a harácsolás! – 
EMI-tábor belépőért!

Idén ötödik alkalommal rendezi 
meg az Erdélyi Magyar Ifjak Csík-
széki Szervezete az ÁNGI néven 

becézett április 1-jei Nagy Gyűjtést, 
amelyre háromfős csapatok jelentkezé-
sét várják. Minden csapat egy listát kap, 
amelyről a lehető legtöbb dolgot kell 
beszereznie, adott idő alatt. Helyszín: 

Csíkszereda, a Tulipán Nagyáruház 
előtti tér. Időpont: április 1., vasárnap 
délután 3 óra.

Jelentkezési díj: csapatonként 6 lej. 
Jelentkezési határidő: március 31. Jelent-
kezés és információ: az emi.csik@yahoo.
com e-mail címen vagy Kovács Katánál a 
0748–503402-es telefonszámon.

A Kele Könyv Vár heti ajánlata

Kovács Piroska: 
Székelykapuk Máréfalván

A székely ház mérték-
adó dísze és koronája 
a székely kapu, me-

lyet valósággal családtagjának 
tekint a gazda. Levágja az erdő 
fáját, de az elpusztult élet a he-
lyében újat teremt, mert az a 
székely kapu tényleg él, és részt 
vesz mindennapi küzdelmes 
életének vérkeringésében, élő-
vé válik azáltal, hogy a székely 
a lelkét leheli belé, amikor ki-
faragja, és az Isten nevét vési rá 
szelíd és áhítatos betűkkel... A szerző szerint 
a székely kapu egykor státusszimbólum volt. 
A falu módos gazdái a lehetőségeik szerint 

állítottak kaput maguknak. 
Úgy vélte, ma a székely kapu 
több mint státusszimbólum, 
„nemzeti önazonosságunk 
szimbóluma”.

A székely kapuk meg-
mentéséért Europa Nostra-
díjjal kitüntetett Kovács Pi-
roska elmondta, annak ör-
vend leginkább, hogy a díj 
által Székelyföldre irányul a 
világ figyelme.

A könyv 85 oldal, képes 
melléklettel kiegészítve, puha kötés, ára: 25 
lej. Megvásárolható a Kele Könyv Vár üzle-
tében (Petőfi Sándor utca 20. szám).
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Erőss Zsolt az Annapurnára indul

Újabb himalájai expedícióra indul 
Erőss Zsolt hegymászó: a cél a nepáli 
Annapurna 8091 méteres csúcsa. Ha 

sikerül a csúcshódítás, akkor Erőss Zsolt már 
tíz 8000 méter feletti hegyet hódított meg a 
tizennégyből. A székelyföldi származású alpi-
nista volt az első magyar, aki megmászta a Föld 
legmagasabb hegycsúcsát, a Mount Everestet. 
Szenvedélyének kiteljesítését a két évvel ez-
előtt szenvedett balesete – lavina sodorta el a 
Tátrában, komoly sérüléseket szerzett, és egyik 
lábát amputálni kellett – sem tudja megaka-
dályozni: művégtaggal mászik, sőt 2011-ben 
már újabb nyolcezrest hódított meg. A most 
induló expedíciónak tagja még Mécs László, 
aki négy nyolcezres hegyen járt eddig, továbbá 
Horváth Tibor, és a Magyarok a világ nyolc

ezresein expedíciósorozat szervezője, Kollár 
Lajos. Az Annapurna a világ egyik legveszélye-
sebb hegye. A magyar mászók április közepén 
érkeznek meg az alaptáborba, és a tervek sze-
rint május közepén érik el a csúcsot.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napközben a legtöbb helyen lehűlés várha-
tó, a hegyvidéken éjszaka jelentős hőmérséklet-
csökkenésre lehet számítani. Rövidebb ideig tar-
tó esők, néhány helyen enyhe havazás várható. 

Ma a gyermekek iPhonet kapnak, régebb 
PoPhonet kaptak – osztotta meg a napokban 
egy ismerősöm a szellemes meglátást az egyik 
közösségi portálon. Nagyon tetszett ez a világ 
változását szemléltető frappáns mondat, azon
nal lájkoltam is. Mert ugyanarról a portálról 
tudom, hogy ma már a varrottas falvédőkre a 
„Szorgos, dolgos kisasszony, hamar lesz majd 
menyasszony”, „Száz szál piros rózsát küldtem 
én tenéked” vagy „Az én konyhám azért fényes, 
mert az uram nagyon kényes” feliratok helyett 
olyasmi dukál, hogy „Ahogy én lájkolok, nem 
lájkol úgy senki”.

Szóval próbálkozom, igyekszem tartani 
a lépést a változásokkal. Hogy jó úton ha
ladok, mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
már meg sem lepődtem, amikor pár nap 
leforgása alatt immár a második példát 
láttam Csíkszeredában arra, hogy egykori 
bankszékhely turkálóvá minősült. Az első 
látványától még, belátom, meghökkentem, 
a másodikat már úgy fogadtam, mint a vi

lág legtermészetesebb dolgát. Mert hát mi is 
volna természetellenes abban, hogy azok
ban az épületekben, ahová pár évvel ezelőtt 
még hitelért jártunk, és vetették is utánunk 
simán és akadálymentesen, alig egy sze
mélyazonossági igazolvány felmutatásával 
a kért összeget, ma turkálni térünk be? Az 
akkor felvett hitelek mai törlesztőrészletének 
kifizetése után nem is juthat márkaboltok
ra, örvendünk, ha turkálóra futja. Meg hát 
a világ változását, mint említettem, jobb 
elfogadni, és nem sokat mélázni azon, hogy 
mi miért is alakult így. Tudomásul venni, 
hogy volt egyszer egy jó világ, amikor költe
keztünk, elköltöttük azt a pénzünket is, ami 
nem volt, ma pedig, mivel már a gyermeke
ink öröksége is zálog alatt van, ott vásáro
lunk, ahol ezt aprópénzért megtehetjük.

Ám mégiscsak érdekes cinizmusa az élet
nek, hogy éppen bankszékhelyek minősültek 
át turkálókká. Egyszer benézek, és megnézem, 
feliratos falvédőt nem árulnake.

Változó világ
       villanás n Forró-Erős Gyöngyi

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a 
java solt kép alá írást a benedek.
eniko@har   gitanepe.ro e-mail cím-
re vagy szer  kesz tőségünk postai cí 
mére (530190 Csíkszereda, Szent -
lé lek utca 45. szám) várjuk.

*
A kapun túl – Csender Gyula a 
Kapuk című pályázatra beküldött 
alkotása.
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skandipályázatiszelvény 2012.március29.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. április 11ig kell beküldeni.

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

5 6 1 9 8
5

4 2
5 7 8 9 1 4

1 3
8 6 2

8 1 2 7 3

7 3 6

8 9 6 1 5 7 2
2 9 8 6

4 3 8 9 5
2 1 5 3
3 7 9 5

4 6 7 8 2 9
7 1 9 4

5 6 1 9

9 5 2 1 3 8 6

Magyar
költőnő,
Műfordító*

mANifeSz-
Tum, 
kiálTváNy *

meGA
wATT

pluSz
A Szere-
lembeN 
NAGy!

1000 
rómábAN
földdArAb

báTorkodik

A SzéleiN 
károS!
fluor

férjeneVe
(költőV.)
A NAGy 
vArázSló

S
GiGA
TépeTT, 
roNGyoS

CSApAT-
eGySéG
HAdSzíNTér

didergő
GAboNA-
NövéNy
pouNd

frANCiA  
éS GAboNi
TölTéS-
CSATorNA

deHoGy!
uráN

reTeSz
keleT

eleGe vAN 
belőle
liTer

meSTerkélT 
TArTáS
függőzár
rAl elláT

deCi
SzemélyeS 
NévmáS

NéHáNy 
byTe!!

mázol
foSzfor

állóvíz
NANo

jód
Amper

TárS

ipSziloN

M
elleNbeN
boAfArok!

CiNk  
veGyjele

művéSz
Neve
orvoSNál 
moNdjuk!

... GeorG, 
operA-
éNekeS
jód

* r kiSSé vézNA!

?

?


