
UngUreanU Parajdra is ellátogatott

Először járt Udvarhelyen 
román kormányfő

Mihai Răzvan Ungureanu az első funkcióban lévő romániai miniszterelnök, aki 
Székelyudvarhelyre látogatott. A hétvégi prefektustalálkozón több miniszter és összesen 

negyvenkét megyei kormánymegbízott vett részt. A kormányfő szombaton a parajdi 
sóbányát is meglátogatta, ezt követően elragadtatással beszélt a látottakról, kiemelve, 

rendkívülinek tartja a térség turisztikai potenciálját. > 5. oldal
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Bokor, Ungureanu és Seprődi. Magas rangú vendég a mélyben fotó: CsEdő AttilA

Sikeres volt a 3.
Húsvéti Vásár 3
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2EKE-sarok: 
Egy másfajta túrázás 4Újabb kabaréba 

illő önkormányzati ülés 

Bővült 
az ügyintézés 

Újra megnyílt az útlevél-
osztály Székelyudvar-

helyen, amely immár kellő 
felszereltséggel rendelkezik az elekt-
ronikus útlevelek kibocsátásához. 

A borvíz lett 
az Aqua Nova 
konkurenciája 

Székelyudvarhely víziközmű 
szolgáltatója, az Aqua Nova 

Hargita Kft. az elmúlt egy 
év alatt – egy hárommilió 
eurós beruházás révén – 
korszerűsítette a város 1970–76 
között épült víztisztító művét. 
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Te kit választanál?
Sokan közülünk határozott 

választ várunk a kérdésre, hogy 
kire szavazzunk? Annak elle-
nére, hogy egyre többen és egyre 
többfajta választ fogalmaznak 
meg a kérdésre, erdélyi 
mag yar közösségünk-
ben sokan vannak azok, 
akik nem érzik megnyugtató-
nak a választ.
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 isán istván Csongor

húsmarha-konferenCia

Húsfajtákat 
ajánlanak

A borjak száz kilógrammos 
súly ban való eladása helyett 

a továbbhizlalásban és a hús-
marhatartásban rejlő lehetőségek 
bemutatásával pró báltak 
alternatívákat kí nálni a 
Hargita megyei állat tar-
tóknak az I. Székelyföldi Hús-
marha-konferencia előadói.
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3791ì
1 amerikai dollár USD 3,2805î
100 magyar forint HUF 1,4851î

hatos lottó

ötös lottó
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Sikeres vizsgával zárult a 
Civitas Alapítvány által, máso-
dik alkalommal megszervezett 
gyümölcstermesztő képzés. A 
tanfolyamra több mint harminc 
személy jelentkezett, érkeztek 
résztvevők Csíkszeredából és 
Kovászna megyéből is. Alig ért 
véget a második tanfolyam, 
már tervezik a harmadikat.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Második alkalom-
mal szerveztett az 
udvarhelyszéki gazdák 

számára akkreditált gyümölcster-
mesztő képzését a Civitas Alapít-
vány a Székelygyümölcs Egyesület 
tagjainak segítségével. A Bethlen 
Gábor Alap támogatásával létre-
jött tanfolyamon, melynek elmé-
leti képzését Székelyudvarhelyen, 
míg gyakorlati részét az 
udvarhelyszéki gyümölcsösökben 
tartották, harminckét gyakorló és 
jövendőbeli gazda sajátíthatta el a 
gyümölcstermesztés fortélyait.

– Sikerült elindítani az 
együtt gondolkodást olyan 
szinten, hogy mentsük meg 
az udvarhelyszéki gyümöl-
csösöket, és örülünk, hogy 
sokan megismerték ezt a kez-
deményezést, sőt ki is nőttük 
Udvarhelyszéket, hisz bár a há-
rom hónapos képzést igazából 
udvarhelyszékieknek hirdettük 
meg, érkeztek Csíkszeredából és 

Kovászna megyéből is hallgatók 
– nyilatkozta Pakot Mónika, a 
Civitas Alapítvány munkatársa. 

Az előadásokon többek 
közt szó esett a vidéki térségek 
gazdasági önszerveződéséről, 
bemutatásra kerültek a hagyo-
mányos gyümölcsfajták, beszél-
tek ezek ápolásáról és szaporí-
tásáról.

A tanfolyam elméleti és gya-
korlati részében igyekeztek kétfé-
le gyümölcstermesztő módszert 

is megmutatni a gazdáknak. Az 
egyik lehetőség, hogy csak szük-
ség esetén szóljon bele a kertben 
élő fák életébe a gazda, míg a má-
sik módszer szerint a fák tudatos 
nevelése, alakítása a kulcs a biz-
tos terméshez.

– Fontos tartottuk, hogy a 
képzés során mindkét verziót be-
mutassuk a gazdáknak, és majd ők 
eldöntik, hogy melyik módszer áll 
közelebb a szívükhöz – mondta 
az alapítvány munkatársa.

Megélni a gyümölcsből
– Sokan azt hiszik, hogy ami-

kor félig önfenntartó gazdaságra 
pályáznak, akkor állatokat kell 
vásárolni, pedig gyümölcstermesz-
tésben is lehet gondolkodni – fo-
galmazott Pakot Mónika, utalva 
arra, hogy a tanfolyam elvégezése 
és a sikeres vizsga után a hallga-
tók olyan akkreditált oklevelet 
kapnak, amelyre a mezőgazdasági 
minisztérium által meghirdetett 
pályázatokon szükségük lehet a 

pozitív elbíráláshoz. Pakot Mó-
nika elmondta, a tanfolyammal 
próbálnak hagyományt teremteni, 
ugyanis a sikeresnek értékelt má-
sodik képzés után tervezik a foly-
tatást.

Tanulni jöttek, és tanultak
– Azért jelentkeztem a kép-

zésre, mert lehetőséget látok a ha-
gyományos gyümölcseinkben. Bár 
dédapám volt az első, aki Oroszhe-
gyen alma- és körtefákat telepített, 
a tudás vele együtt a sírba szállt 
– fogalmazott az egyik résztvevő, 
Fancsali Zoltán. Elmondása szerint 
szilvatermesztésben gondolkodik, 
ugyanis a tavaly már beültetett egy 
hatvan áras területet, és a követ-
kező években további egy hektár 
betelepítését tervezi. Jakab Ágnes, 
aki ugyancsak hallgatója volt a 
tanfolyamnak, bár képzőművész-
ként tevékenykedik, úgy érzi, hogy 
mindig a gyümölcstermesztés állt 
közelebb a szívéhez.

– Mindig is fontosnak tartot-
tam a természetes táplálkozást és 
a hagyományos gazdálkodást. A 
tanfolyamról csak jó véleménnyel 
vagyok. Azt tapasztaltam, hogy 
általában a tanfolyamok nem jók 
másra, mint hogy felvasalják az 
embertől a pénzt, aztán valamit 
mutatnak, viszont ez a kurzus 
pontosan az ellenkezője volt. Ko-
molyan vették az oktatást, ez volt 
a legjobb tapasztalatom – fogal-
mazott a Jakab Ágnes.

Körkép

A vastag hóréteg korlátozza 
a gyalogos kirándulásokat, 
főleg a magasabb helyek láto-
gatását vagy hosszabb távok 
megtételét. Ezért, hogy a fe-
hér szezont is aktívan lehes-
sen megélni, egy más sport-
ágat részesíthetünk előnyben: 
a sízést vagy a túrasízést. 

A túrasí felkötésével nem kor-
látozzuk magunkat a kiépített pá-
lya követésére, a felvonók műkö-
déséhez. A léc talpára ragasztott 
fókabőr segítségünkre van a he-
gyen felfelé történő haladásban. 
Bár ez a sport is síléc segítségével 
űzhető, teljesen másfajta moz-
gást és erőnlétet igényel, illetve 
fejleszt ki, mint a pályán való le-
siklás. Gyalogosan elérhetetlen 
területek látogathatóak meg, a 
csúcsokról elénk táruló látvány 
felejteti a nehézségeket, erőtlen-
séget. A lesiklás igazi élményt 
ébreszt testünkben-lelkünkben 
– nem utolsó sorban remegő tér-
dünkben –, mert minden méter 
ereszkedésért felfelé keményen 
megdolgoztunk.

Az idei szezon kitűnő meny-
nyiségű és minőségű hóval aján-
dékozott meg, lehetővé téve sok 
közeli hely meglátogatását, ame-
lyek máskor túrasível nem voltak 

elérhetőek. Kezdetben könnyű, 
bemelegítő, erősítő utakat tet-
tünk meg a Szarkakőre, majd fo-
kozatosan nehezítettük a távot, 
felmenve a Gordon-tetőre, az 
oroszhegyi és a sükői kilátóhoz. 
A Madarasi-Hargita gyakorlás-
ra mindig sok lehetőséget kínál 
a túrasízőknek. Környékünkön 
kevesen élvezik ezen lehetőség 
előnyeit, de túráinkon mindig 
találkoztunk síző társakkal, így 
a téli időszak végére csapatunk 
hét főre duzzadt, és elindul-
tunk a Pongrác-tető irányából 
a Nagyhagymásra. Kellemes 
hangulatban, jól jelzett turista-
úton tettük meg a 24 kilomé-
teres távot, érintve a Lóhavast, 
majd a Csofronka-csúcs alatt 
tovább haladva a Fehér-mezőre 
értünk – sajnos a végcélt nem 
értük el a közelgő vihar miatt. 
A visszafordulásnak legjobban 
a túrasít akkor először kipróbá-
ló hatvanéves társunk örült, aki 
a nap végére igencsak fáradtnak 
és meggyötörtnek tűnt. Más-
nap azonban sugározva közöl-
te: saját felszerelést szándékszik 
vásárolni. Jövő héten a Radnai-
havasokban tett túránkról szá-
molunk be. 

Pál Lenke
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VégET érT A gyüMölCsTErMEszTő Képzés

Komolyan vették az oktatást

Hatalmas sikert aratott a szom-
bat este bemutatott plazma 2, 
avagy az Ovibrader című telt 
házas kocsmaszínházi előadás. 
Egyértelműen kijelenthető, 
hogy a Tomcsa Sándor Színház 
terve sikerrel járt: a várost, 
a nézőket áthatotta a darab, 
holott nem a művelődési ház-
ban mutatták be, hanem a g. 
Caféban.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Dunkler Róbert, Barabás 
Árpád, Bekő Fóri Zenkő 
és Fincziski Andrea 

„szereplésében” egy olyan gyerek 
életét mutatták be, aki képtelen 
kimondani a szeretlek szót, ezért 
egy „terepautázhoz” viszi édes-
anyja. Hipnózisban megjelenik 
múltja, jelene jövője, azaz az egész 
hátralevő élete. A közönséget 
kellőképpen magával ragadta az 
előadás, mondhatni, száz száza-
lékig részt vettek benne az utolsó 
percig. Tóth Árpád színművész, a 
Plazma 2 rendezője a bemutatót 
követően elmondta, ahhoz ké-
pest, hogy egy kocsmába hozták 
ki az előadást, maximálisan tel-
jesítettek a színészek. – Örülök, 

hogy a közönség abszolút recept-
ív és nyitott volt még úgy is, hogy 
jócskán volt a darabban vulgáris 
szöveg. Örülök, hogy a humoros 
részeknél rendesen kacagtak, a 
mélyebbeknél pedig a könnycsep-
pek jelentek meg a szemükben. 
Jól esik látni, hogy a nézőknek 
sikerült megkapniuk azt, amit 
egy előadással adni lehet nekik 
– mondta Tóth Árpád. Barabás 
Árpád, a darab „főszereplője” ki-

emelte, hogy neki ez volt az első 
kocsmaszínházi-felolvasó fellé-
pése. – Engem midig inspirált, 
amikor az ember olyan közegben 
szólalhat meg, ami nem a meg-
szokott színházi tér. Úgy éreztem, 
hogy a kocsmai térben sikerült a 
nézőkhöz szólnom – nyilatkozta 
a színművész. 

A darabot legközelebb április 
19-én, majd április 30-án mutat-
ják be.

plAzMA 2

A színház a kocsmában is „működik”

Terepen. A képzés gyakorlati része gyümölcsösökben zajlott fotó: civitas

Hipnózisban. Még ilyen állapotban is nehéz kimondani a szeretlek szót fotó: ifj. haáz sándor 



Körkép
közélet

Péntek déltől szombat estig 
tartott Székelyudvarhelyen az 
SZMVSZ által harmadszorra 
megszervezett Húsvéti Vásár. 
Az esős, szeles időjárás el-
lenére sokan kilátogattak a 
rendezvényre, ahol több mint 
negyven helyi termelő kínálta 
portékáit. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Hidegben, esőben in-
dult péntek délben, 
és szombaton sem ha-

gyott alább a rossz időjárás a 
hagyományos Húsvéti Vásáron 
Székelyudvarhelyen. Sebestyén 
Kinga, a Székelyudvarhelyi 
Mikrovállalkozók Szövetségének 
(SZMVSZ) ügyvezető elnöke 
szerint a hideg dacára jó han-
gulatban zajlott a Márton Áron 
téren a helyi termékeket nép-

szerűsítő rendezvény. Idén több 
mint negyven termelő kínálta 
portékáit, főként gyümölcs-, tej- 
és húsfeldolgozók képviseltették 
magukat. A vásárt ugyanakkor 
méhészeti és péktermékek, il-
letve a kertészetek változatos 
kínálata színesítette: a vásárlók 
bármit megtalálhattak, amire a 
húsvéti ünnepi készülődés során 
szükségük lehet.

– Sok nyereményt sor-
soltunk ki, és ezúttal is volt 
tojásfestőverseny, amelyre min-
den korosztályból jelentkezhet-
tek gyerekek: a nyolc éves korig 
tartó kategóriában Szász Ágnes, 
a nyolc-tizenkét éves korosztály-
ban Gavrilă Szabó Eszter, míg a 
tizenkét évesnél idősebb kate-
góriában Lőrincz Andrea lett 
boldog tulajdonosa egy Székely-
földi Legendárium kötetnek – 
részletezte Sebestyén Kinga. 

Akárcsak ez elmúlt években, a 
Húsvéti Vásár fontos részét ké-
pezték a Haáz Rezső Múzeum 
standjánál tartott gyerekfoglal-
kozások.

A standok között sétálva egy 
fiatal gazda, a nyikómalomfalvi 
Sinka Árpád termékeire is fel-
figyelhettek a látogatók. Asz-
talánál a füstölt, fokhagymás, 
kakukkfüves, köménymagos és 
rozmaringos érlelt sajtkülönle-
gességek közül válogathattak a 
vásárlók. A gazda bevallása sze-
rint, amikor elkezdett kísérletez-
ni a sajtkészítéssel, akkor csupán 
kétfélét tudott előállítani, azon-
ban a piaci igény fokozatosan 
megtanította őt a kakukkfüves 
és rozmaringos sajt elkészítésé-
re is. Sinka Árpád elmondta, a 
rossz idő ellenére sok vásárlója 
akadt, ezért összességében elé-
gedetten tér haza.

SikereS Volt A HArMAdik HúSVéti VáSár

A piac formálja a sajtot is
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A kampány közeledtével megnőtt a különböző ideolo-
gizáló nyomtatványok száma is. A választási megméret-
tetésen részt vevők keresik a csatornákat, hogy üzneteiket 
eljuttassák a választópolgárokhoz. Mindenki mondja a 
magáét, és a választópolgár néha joggal érezheti úgy ma-
gát, mint a Caragiale-darab részeg polgára, aki nagyon 
szavazna, de nem tudja, kire. Sokan közülünk is határo-
zott választ várunk a kérdésre, hogy kire szavazzunk? An-
nak ellenére, hogy egyre többen és egyre többfajta választ 
fogalmaznak meg a kérdésre, erdélyi magyar közösségünk-
ben sokan vannak azok, akik nem érzik megnyugtatónak 
a választ. Talán próbálnak azonosulni a jelöltekkel, talán 
nem, a végeredmény az, hogy kb. negyven százalék el sem 
megy szavazni.

A kampányokban elég sok pénzt elköltenek arra, hogy 
megmozgassanak mindenkit, hogy legalább egy jelszó ere-
jéig mindenkinek a fülét megüsse a kampány zaja. Ennek 
ellenére nagyon sokan nem tartják elég fontosnak a vokso-
lást ahoz, hogy rászánjanak egy fél órát, holott a magyar 
közösségnek vannak olyan specifikus céljai, amelyek elméle-
tileg mindenkinek fontosak kellene legyenek. Olyan célok, 
amelyeket mindenki kellene támogasson. 

A kampánygépezetek melegítenek, az üzentekkel való 
bombázás elindul, de vajon ez a negyven százalék hogyan 
fog viselkedni? Vajon hányan találják meg a nekik tetsző 
üzenetet?

Sok elméletet hallani arról, hogy az élesebb kampány 
több embert megmozgat majd, és a több lehetőséget kínáló 
politikai paletta majd több embert is vonz az urnákhoz. 
Szerintem ez távolról sincs így. Ha a kampányban nagy 
lesz a hangzavar és a szitkozódás, akkor az inkább elri-
asztja majd az embereket, nem vonzza. A személyes hi-
telesség lesz az a tényező, ami megmozgatja a tömegeket, 
a lejáratási kampány, az ellenségeskedés lesz a távol tartó 
tényező. 

Mindenki számára néhány dolog azonban világos kell 
legyen. Elsősorban az, hogy minden nem mindegy, és min-
den politikus nem egyforma. Az életben mindenki tudja, 
hogy nem működnek a fekete-fehér distinkciók. A dolgok 
árnyaltak, és nincsenek csak tolvaj pártok, ahogy nincsenek 
csak makulátlanok. Elemezni kell az üznetet, és azt, aki 
elmondja, de nem kell elhinni az általánosításokat, azok 
sosem működnek. 

Minden választásban, nemcsak a politikaiban, nagyon 
fontos szerepük van az érzelmeknek. A fontos az, hogy ne 
a valami ellen szónoklóknak higgyünk, hanem a valami 
mellett érvelőknek. Sündisznóállásban nem lehet sokáig 
bírni, közösségünknek pozitív hozzaállásra, jó munka-
morálra van szüksége, hogy fejlődhessen és elérje kitűzött 
céljait.

A fentieken kívül van egy nagyon fontos dolog: a gazda-
sági válság nyomán Romániában is kialakult egy mindent 
ellenző és mindent tagadó diskurzus. Ne feledjük el, hogy 
ennek mi magyarok lehetünk a legkézenfekvőbb célpontjai. 
Ezért fontos, hogy erős és egységes képet mutassunk kifelé, 
közösségeink erős önkormányzatokkal rendelkezzenek. Ha 
nem így lesz, akkor mintegy felkínáljuk magunkat könnyű 
célpontnak. 

Bármilyen is lesz a következő kormány színezete, az ön-
kormányzataink tovább kell működjenek, és megoldásokat 
kell találjanak az adódó problémákra. Ezért nem szabad 
viszályt szavazni, inkább egyetértést. A politikusaink nem 
voltak elég okosak ahhoz, hogy egységbe tömörüljenek, így 
mi, választók kell egyértelművé tegyük számukra: az el-
várásunk egy erős összetartó érdekképviselet, és munkára 
hangolt önkormányzatok.

Te kit választanál?
  NÉZŐpoNt n isán istván Csongor



A zöldpárti Jakab Attila vissza-
lépését követően a pénteki volt 
az első olyan székelyudvarhelyi 
önkormányzati ülés, amelyen 
az RMDSZ és az MPP kilenc-
kilences felállásban volt kény-
telen nekifutni a tíz napirendi 
pontnak. Noha ezek közül csu-
pán egy nem kapott zöld utat, 
a szakmaiságot mellőző, poli-
tikai kabaréba illő beszólások 
háromórásra duzzasztották az 
ülést.

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

Elsőként Jakab Attila man-
dátumának megvonásáról, 
megszüntetéséről döntött 

a testület. Gyorsan ment, sőt pót-
lásáról sem kellett gondoskodni, 
hiszen Jakab helyett csak pártja 
nevesíthetne új személyt, a Zöld 
Párt udvarhelyi fiókszervezete vi-
szont már korábban megszűnt. 
Következő lépésként azon lakástu-
lajdonosok adójának a csökkentésé-
ről kellett dönteni, akik lakásukban 
saját költségen hőszigetelési mun-
kálatokat végeztek. A polgármester 
hét évre tíz-tizenöt százalékos ked-
vezményt javasolt: a lakásra kiállí-

tott energetikai bizonylat alapján 
a C-kategóriás munkálatokra tíz, 
az A- és B-kategóriásokra pedig 
tizenöt százalékos csökkenést ter-
jesztett elő. A polgáriak kevesellték 
a kedvezmény mértékét, mire Péter 
Pál szövetségi tanácsos oda is szólt 
nekik: „kampány van, lehet, hogy 
a huszonöt százalék nektek nem 
elég”. Hosszas, politikai beszólások-
tól sem mentes vita végén a testület 
jobb belátásra tért, szakmai segítsé-
get hívott. Az adóosztály jelentette, 
hogy 2011-ben a magánszemélyek 
ingatlanadójából 1,8 millió lejt 
gyűjtöttek be, mely a város költség-
vetéséhez mérten nem tűnt nagy 
összegnek, így a szövetségiek rábó-
lintottak a húsz, illetve huszonöt 
százalékos adócsökkentésre.

Jóváhagyták ugyanakkor 
Székelyudvarhely város- és terület-
rendezési tervének meghirdetésére 
vonatkozó szabályzatot, majd új-
ból hosszasan vitáztak két új utca 
elkeresztelésén. A Szászok táborá-
ban a lakók kérték, hogy utcájuk 
kapja a Nárciszrét nevet, mivel 
a közelben található egy kisebb 
nárciszrét. Balázs Árpád polgári 
tanácsos emelkedett hangnemben 
panaszolta el, hogy 2007 óta kéri, 

nevezzenek el utcát Jókai Mórról 
és Csanády Györgyről, majd arról 
adott jelentést, hogy az utóbbi 
időben arborétum lett Udvarhely, 
hiszen egyre-másra növényneveket 
kapnak az utcák. Érvelése dacára 
végül a testület csak rábólintott a 
Nárciszrétre. A következő névadás 
sem ment simán: a kadicsfalvi ré-
ten a nemrég végzett ásatások egy 
vizigót települést tártak fel, me-
lyen jelenleg utca halad keresztül és 
az előterjesztés szerint a Vizigótok 
utcája nevet javasolták. A polgá-
riaknak azonban ez sem tetszett, 
hosszasan sorolták névötleteiket.

– A vizigótok azt sem tudták, 
hogy ők vizigótok, ezért nem kell 
az utcának ezt a nevet adni – ruk-
kolt elő újabb ötletével Balázs 
Árpád, de a testület végül csak a 
Vizigótok utcája nevet fogadta el.

Várják a pályázókat 
Egyetlen napirendi pont bukott 

el a pénteki ülésen: dönteni kellett 
volna a város tulajdonában levő lege-
lők felosztásáról és bérbeadásáról  ál-
lattartó gazdáknak. Sebestyén Csa-
ba polgári tanácsos kérte, előzetesen 
tanácskozzanak a gazdákkal vagy 
egyesületeikkel. A két frakció – bár 

sokáig próbálkozott – nem jutott 
egyezségre. Ezt követően a csillagá-
szati megfigyelő épületének és a hoz-
zá tartozó telek bérbeadásáról dön-
töttek. Előzetesen a polgármesteri 
hivatal munkatársa jelentette: a város 
nevére telekkönyvezték az ingatlant, 
melyre korábban három egyesület 
adott le bérleti igényt (a Daimler 
MC motorosklub, a Szent Ferenc 
Egyesület a Sérült Gyerekekért és az 
Udvarhelyi Infó Egyesület). Utób-
biról kiderült, az RMDSZ-es Jakab 
Áron Csaba az elnöke. Ezt kevesen 
tudták, köztük Szász Jenő, aki meg 
is jegyezte: úgy tudja, a másik két 
egyesület csak „falból” került képbe, 
hogy Jakabék megkapják az épüle-
tet, ezért azt javasolta, adják egyből 
oda az épületet az Udvarhelyi Infó 
Egyesületnek, ne fussanak tiszte-
letköröket. Jakab Áron Csaba mél-
tóságon alulinak minősítette Szász 
felvetését, és elhatárolódott az általa 
közöltektől, ám jelezte, az igénylést 
nem egyszemélyben nyújtotte be, 
ezért nem is vonja vissza. Szerencsé-
re később ismét a szakmaiság kapott 
teret: a testület úgy döntött, mehet a 
pályáztatás, a beérkezett igényléseket 
pedig majd a gazdasági szakbizottság 
fogja kiértékelni.

Következő lépésként képviselő-
ket kellett nevesíteni a középiskolák 
vezetőtanácsaiba, illetve ezek újon-
nan alakuló minőségbiztosítási bi-
zottságaiba: a Csillagvár Napközi 
Otthon vezetőbizottságában Jakab 
Attila helyét Péter Pál vette át.

Nem kaphat, 
aki korábban kapott 
A különfélék között a testü-

let meghallgatott egy panaszost: 
egy Kórház negyedi többgyere-
kes családapa azt nehezményez-
te, hogy mivel felesége – még 
házasságuk előtt – kapott a vá-
rostól szociális lakást, most nem 
pályázhatnak csereháti lakásra. A 
polgáriak a szövetségiekre muto-
gattak, mondván, ők fogadták el 
a vonatkozó kritériumrendszert. 
Incze Csongor RMDSZ-es ta-
nácsos a törvény betűit hozta 
fel mentségül: a 114-es lakás-
törvényben az áll, aki kapott 
már állami szociális lakást, nem 
igényelhet újabbat. A tanácso-
sok végezetül azt javasolták, pá-
lyázzon a feleség helyett a férj, 
és akkor van esélyük lecserélni a 
Kórháznegyedi kis garzonjukat 
egy tágasabb cserehátira.
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Újabb kabaRéba illő öNkoRMáNyZati üléS 

Vitázva, de tanácskoztak

társadalom

Körkép

Székelyudvarhely víziközmű 
szolgáltatója, az aqua Nova 
Hargita kft. az elmúlt egy év 
alatt – egy hárommilió eurós 
beruházás révén – korszerűsí-
tette a város 1970–76 között 
épült víztisztítóját. Pénteken 
tartották a korszerű állomás 
hivatalos átadóját, ahol az is 
elhangzott, a szolgáltató immár 
olyan tiszta vizet enged a lakók 
poharába, amely a borvizekkel 
verseng. 

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

Népes vendégsereg – intéz-
ményvezetők, nagyobb 
fogyasztók képviselői, 

lakóbizottsági elnökök – jelenlét-
ében került sor a Tábor negyedi, 
egy év alatt felújított víztisztító 
mű hivatalos átadójára pénteken. 
Az ünnepség kezdő pillanataként 
a főépület falán a beruházásra em-
lékeztető emlékplakettet leplezett 
le Bunta Levente polgármester, 
majd a jelenlévőket körbevezették 
az állomáson. Közben Majoros 
Zoltán ügyvezető igazgató ismer-
tette azt a technikai folyamatot, 
mely során a Nagy-Küküllőből 
nyert víz megtisztul. 

– A víz annyira megtisztul, 
hogy most már emberi fogyasztás-
ra is alkalmas, bátran merem aján-
lani, bár a térség lakói közismerten 

nagy borvízfogyasztók. Én min-
den reggel egy-két pohárral elfo-
gyasztok, és az irodámban is csak 
ilyen vizet tartunk, illetve ilyet 
kínálunk vendégeinknek. Merjék 
fogyasztani – ajánlotta Majoros. 

Az ünnepségen Bunta Leven-
te polgármester beszédét azzal in-
dította, fontos pillanat ez, hiszen 
egy hárommillió eurós beruházás 

révén a város lakóinak jó ivóvize 
lett, sőt a város műszaki fejlődésé-
ben is határkő a pillanat. 

– Örvendek, hogy a debrece-
niekben jó partnerre találtunk. 
A felújítás úgy zajlott, hogy nem 
volt szolgáltatás-kiesés, ami nagy 
dolog. Udvarhely egészségére le-
gyen az, amit itt avatunk – közölte 
a polgármester, majd azt vetítette 

előre, hogy a következő témába 
vágó beruházás az új szennyvíz-
tisztító állomás megépítése lesz, 
mely egy 3,5 millió eurós projekt. 

Az átadón jelen volt Ányos Jó-
zsef, a Debreceni Vízmű Zrt. ve-
zérigazgatója, aki felolvasta Deb-
recen polgármesterének levelét. 
Kósa Lajos arról számolt be, hogy 
először kihívást jelentett számuk-

ra az ötszáz kilométerre található 
Aqua Nova Hargita Kft.-t, egy 
olyan vállalatot irányítani, koor-
dinálni, mely mögött Debrecen 
önkormányzata áll. 

Ez túlmutat egy egyszerű kap-
csolaton. Túlmutat, mert megfog-
tuk egymás kezét, és így itt uniós 
szintű életminőséget teremtet-
tünk – üzente Debrecen polgár-
mestere, majd Ányos József saját 
gondolatait is szavakba öntötte. 
– 2006-ban, amikor meghívást 
kaptunk ide, vettünk egy nagy 
levegőt. Számolgattunk, hogyan 
lehet ötszáz kilométer távolság-
ból megvalósítani mindezt. Álom 
volt, de létrejött. Ez a hárommil-
lió euró pedig már összességében 
nyolcmillió – ennyit költöttünk 
el itt. Java része nem látszik, hi-
szen beástuk a föld alá, de nem is 
látni kell, hanem érezni a szolgál-
tatás minőségén – közölte Ányos 
József, aki beszédét szlogenükkel 
zárta: „A debreceni vízmű part-
ner a jelenben a jövőért”.

A hivatalos átadó kultu-
rális műsorral zárult: Mircse 
Zsuzsánna, a Benedek Elek Gim-
názium tanítónője szavalt, majd 
harmadikos diákjai verseket és sa-
ját gondolataikat hívva segítségül 
rövid „vizes” előadást mutattak 
be, végezetül pedig a Both Aran-
ka vezette Kékiringó Néptánccso-
port lépett színpadra.

HiVataloSaN iS átaDták a felÚjított VíZtiSZtítót

A borvíz lett az Aqua Nova konkurenciája 

Ányos, Bunta, Majoros. Belekóstoltak a jóba  fotó: máthé lászló ferenc



Tuaregek találkozója. A székelyudvarhelyi prefektustalál-
kozó alkalmával szombaton a megyei elöljárókat busszal vitték el a 
parajdi bányalátogatásra, ez idő alatt szolgálati autóikat a Septimia 
Szabadidő központ udvarán parkolták le.  fotó: szász csaba

A prefektusok találkozója alkal-
mával látogatott Székelyudvar-
helyre Mihai Răzvan Ungureanu 
román miniszterelnök és Gabriel 
Berca belügyminiszter. A szom-
bati értekezletet követően a kor-
mányfő Hargita megye RMDSZ-
es önkormányzati vezetőivel is 
találkozott, emiatt Mircea Duşa 
az ellenzéki Szociáldemokrata 
Párt Hargita megyei képviselő-
je magyarbarátsággal vádolta 
Ungureanut.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az udvarhelyi Septimia Sza-
badidőközpontban tartott 
prefektustalálkozó fő célja 

a lakosság bizalmának a megerő-
sítése az állami intézmények iránt 
– árulta el a találkozót követő 
sajtóértekezleten Mihai Răzvan 
Ungureanu miniszterelnök.

– Nem akarunk félénk pre-
fektusokat, nem akarjuk, hogy 
a megyei kormánymegbízottak 
politikai számításokba kezdjenek 
mielőtt az állam által felruházott 
hatalmukat gyakorolják vagy hi-
vatali kötelességeiket teljesítik 
– hangsúlyozta a kormányfő, aki 
szükségesnek látja a prefektusi 
hatáskörök megerősítését, illetve 
körülhatárolását.

A közelgő választásokkal kap-
csolatosan Ungureanu kifejtette, 
hogy tiszta választásokat akar, en-
nek érdekében a szavazás példás 
megszervezésére szólította fel a 
prefektusokat, mert nem szeretné, 
hogy a gyanú legkisebb árnyéka is 
felmerüljön a szavazás tisztaságát 
illetően.

Az ország területi-adminiszt-
ratív átszervezési reformtervével 
kapcsolatos újságírói kérdésre a 
kormányfő elárulta, hogy erről 
nem egyeztettek a prefektusokkal, 

ugyanakkor meggyőződése, hogy 
szükséges a helyi közigazgatás re-
formja, ezáltal az ország területi-
adminisztratív átszervezése is.

Csak a magyarokkal
Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök kezdeményezésére a minisz-
terelnök és az őt elkísérő Gabriel 
Berca belügyminiszter a helyi ön-
kormányzati vezetőkkel is talál-
kozott. Az egyórás megbeszélésen 
Kelemen Hunor mellett a Har-
gita megyei városok RMDSZ-es 
polgármesterei, a megyei tanács 
elnöke, az RMDSZ helyi vezetői, 
valamint Ladányi László prefek-

tus vett részt. A találkozó kapcsán 
Mircea Duşa, az ellenzéki Szoci-
áldemokrata Párt Hargita megyei 
képviselője magyarbarátsággal vá-
dolta a kormányfőt és tiltakozását 
fejezte ki amiatt, hogy a kormány-
főt nem érdekli a székelyföldi ro-
mánok sorsa.

– Számomra mindenki a nem-
zet része, és függetlenül attól, 
hogy milyen nyelvet beszélünk, 
mindannyian román állampolgá-
rok vagyunk. Nem teszek kü-
lönbséget azok között, akik ta-
nácsért vagy segítségért hozzám 
folyamodnak – felelte a vádakra 
Mihai Răzvan Ungureanu. 

Ladányi László Zsolt Hargi-
ta megyei prefektus szerint nagy 
fontossága van annak, hogy elju-
tott ide a miniszterelnök, és több 
tárgyalást is folytatott a helyi veze-
tőkkel. A kormánymegbízott úgy 
véli, Székelyudvarhelynek is csak jó 
származhat abból, hogy itt sikerült 
megszervezni a prefektusok három-
négy havonta esedékes, országos 
találkozóját.

– Azt látom, hogy ennek a láto-
gatásnak lesznek praktikus követ-
kezményei, s annak is örülök, hogy 
negyvenkét prefektus kollégám és 
néhány miniszter is láthatta, hogy 
hol és miként élünk mi, székelyek 
– fogalmazott Ladányi. A szombati 
sajtótájékoztatón az Agerpres hír-

ügynökség újságírója Mihai Răzvan 
Ungureanu miniszterelnök vélemé-
nyét kérte ki azzal kapcsolatosan, 
hogy az elmúlt években néhány 
Hargita megyei RMDSZ-es vezető 
a prefektusi hivatal megszüntetését 
hangoztatta. A kormányfő nem 
kívánta kommentálni a témát, sőt 
a Hargita megyei kormánymegbí-
zotthoz fordulva tréfásan megje-
gyezte: „Nem is tudtam, hogy meg 
akarnak szűnni”. Ladányi László 
Zsolt csak mosolygott a kérdésen – 
amit a kérdező szóvá is tett –, utólag 
lapunknak elmondta, hogy akár-
csak a többi pártban és szervezet-
ben, így az RMDSZ-ben is elhang-
zik többféle vélemény a különböző 
közigazgatási intézményekkel kap-

csolatosan. A prefektus elmondta, 
hogy ténylegesen vannak olyan po-
litikusok, akik szerint nincs szükség 
a prefektusi intézményre, viszont 
ahhoz, hogy reális közigazgatási 
reform valósulhasson meg, ezeket 
a kérdéseket meg lehet, sőt meg kell 
beszélni.

– Románia azt a közigazgatási 
rendszert választotta, amelyben a 
prefektus és intézménye egyik alap-
pillére a helyi közigazgatásnak, én 
látom ebben a helyét a prefektusi 
intézménynek. Ha érvként csak 
annyit hozok fel, hogy Magyaror-
szág most készül bevezetni ezt a 
rendszert, akkor azt hiszem ezzel 
mindent elmondtam – árulta el La-
dányi László Zsolt.

Parajdon is ugyanaz volt a hely-
zet, mint Udvarhelyen: román 
államfő járt már itt, funkcióban 
lévő romániai kormányfő még 
sosem – ezen változtatott Mihai 
Răzvan Ungureanu kormányfő 
szombati, a parajdi sóbányában 
tett látogatása.

Sz. Cs.

A miniszterelnököt és kí-
séretét Parajdon a helyi 
fúvószenekar akkordjai 

fogadták, majd Bokor Sándor 
polgármester üdvözölte a rangos 
vendégeket. A településvezető 
hangsúlyozta, hogy a sóvidéki köz-
ség kiemelt turisztikai potenciállal 
rendelkező település, és reméli, 
hogy akárcsak eddig, ezután is 
segítségben és odafigyelésben ré-
szesülnek majd a román kormány 
részéről.

– Meg vagyok győződve, hogy 
turisztikai adottságainak kihaszná-
lása érdekében nem marad nyom 
nélkül ez a látogatás – értékelt Bo-
kor Sándor polgármester.

Az előkészületek időtarta-
mához és a hosszas várakozáshoz 
képest Mihai Răzvan Ungureanu 
bányalátogatása igen gyors tem-
póban zajlott, a kormányfő mond-
hatni átviharzott a galériákon. 
Mindössze a földalatti ökumeni-

kus kápolnában tartott egy rövid 
pihenőt, ahol Seprődi Zoltán 
igazgató ismertette a sóbánya tör-
ténetét, beszélt a távlati tervekről, 
bővítésekről és fejlesztésekről.

A látogatás hasonlóan gyors 
léptekben folytatódott, a kijárati 
lépcsők megmászása után a kor-
mányfő szusszanásnyi időre egy 
ad hoc sajtótájékoztatóra adott 
lehetőséget, itt kiderült, hogy a 
székelyek autonómiai igényléseit 
egy szóval sem kívánja kommen-
tálni. Vonakodott megválaszolni a 
magyar nyelvismeretét firtató kér-
dést is, végül röviden megjegyezte, 
hogy „elboldogul” ezen a nyelven.

A látogatást követően a kor-
mányfőt a sóbánya Bor Galériájá-
ba hívták ebédre, ahol tárkonyos 
krumplilevest és töltött káposztát 
fogyasztott. 

A sajtónak elragadtatással 
beszélt a látottakról, kiemelve az 
itteni gazdaszellemű emberek 
szorgalmát és tenni akarását, és 
megjegyezte, rendkívülinek tartja 
a térség turisztikai potenciálját.

A Realitatea hírtelevízió és az 
Adevărul napilap hírportálja köz-
ben a látogatás idejére a bányában 
rekedt több száz kétségbeesett 
látogatóról, pánikhangulatról tu-
dósított,  a híreszteléseknek azon-
ban közük sem volt a valósághoz.

UnGUReAnUt MAGyARBARátSáGGAl váDolták

Először járt Udvarhelyen 
román kormányfő

PARAjDon jáRt A koRMányfő

Bányalátogatás 
rohamléptekben

Ladányi: Szükség van a prefektusi intézményre
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Ungureanu szerint nyelvtől függetlenül mindenki a nemzet része fotó: ifj. haáz sándor

Látogatás a mélybe, pillantás a jövőbe fotó: csedő attila

aktuális

Körkép

Szigorú óvintézkedések

A Septimia Szabadidőközpont konferenciatermében tartott sajtó-
értekezletet szigorú óvintézkedések előzték meg. Biztonsági em-
berek hada vizsgálta át az épületet, ahová meg kellett érkezniük a 
magasrangú vendégeknek. Az újságírókat az igazoltatás után fém-
detektorral ellenőrizték, táskáik a legkisebb zsebeit is átvizsgálták. 
Ha pedig számukra kevésbé ismert technikai eszközökre bukkan-
tak (mint amilyen a maroktelefonnál is kisebb digitális diktafon), 
ennek működtetésével kellett bizonyítani, hogy hangrögzítésre 
alkalmasak és nem más, ki tudja milyen célra.
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hirdetések

Újra megnyílt az útlevélosztály 
Székelyudvarhelyen, amely im-
már kellő felszereltséggel ren-
delkezik az elektronikus útle-
velek kibocsátásához. A lakos-
sági nyilvántartó iroda mellett 
helyet kapó útlevélkibocsátó 
minden csütörtökön9 és 15 óra 
között várja majd az igénylőket. 
Az avatáson elhangzott, a jövő-
beli tervek közöttt szerepel az 
iroda hatáskörének bővítése: 
az udvarhelyszékiek itt vehetik 
majd kézhez jogosítványukat 
és az autók törzskönyvét is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Ünnepélyes keretek között 
nyitották meg péntek 
délben Hargita Megyei 

Útlevélkibocsátó és Nyilvántartó 
Közszolgálat új munkapontját 
Székelyudvarhelyen. Az avatón 
jelen volt Mihai Capră, a köz-
igazgatási és belügyminisztérium 
államtitkára, Aurel-Vasile Sime 
rendőrparancsnok, az országos 
útlevélosztály parancsnoka, La-
dányi László Zsolt, Hargita me-
gye prefektusa, valamint Bunta 
Levente, Székelyudvarhely pol-
gármestere. Az ünnepségen fel-

szólalók többször hangsúlyoz-
ták az iroda fontosságát, hiszen 
az Udvarhelyszéket kiszolgáló 
munkapont megnyitásának kö-
szönhetően, ezután nem kell a 
megyeszékhelyre utazni az úti 
okmányért: az öt évig érvényes 
elektronikus útleveleket ezután 
Székelyudvarhelyen is ki lehet 
váltani. Az egyszerű elektronikus 
útlevelek kibocsátását és nyilván-
tartását biztosító iroda a Kossuth 
Lajos utca 20. szám alatt kapott 
helyet, a lakosság nyilvántartó 
iroda mellett.

Ladányi László Zsolt, Hargita 
megye prefektusa szerint fontos 
dolgot jelent a Közigazgatási és 
Belügyminisztérium, valamint a 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
alárendeltségébe tartozó közszol-
gálati iroda létrejötte, hiszen így két 
csíkszeredai út költségeit is meg-
spórolhatják az udvarhelyszékiek, 
ami jelen esetben több mint 120 
ezer polgárt jelent.

Sok volt az igénylés 
Udvarhelyszékről
Ştefana Mariana Gavrilă főfel-

ügyelő, az udvarhelyi munkapont 
osztályvezetője tájékoztatott, 
hogy tavaly mintegy kilencezer 

úti okmányt bocsátottak ki Har-
gita megyében, ebből majdnem 
hatvan százalék elektronikus, 
avagy biometrikus útlevél volt. 
A főfelügyelő szerint 5163 ilyen 
típusú úti okmány közel 38 
százalékát, azaz 1957 útlevelet 
Székelyudvarhely térségéből igé-
nyelték, ezért a munkapont meg-
nyitásánál szempont volt, hogy 
ne kelljen annyit utazniuk az 
udvarhelyszékieknek. Egyébként 
az iroda ünnepélyes felavatója 
után máris megkezdődött a mun-
ka, ugyanis volt olyan személy, aki 
útlevélért folyamodott.

A régi-új iroda
Egyébként az udvarhelyiek-

ben él még annak emléke, hogy 
a városban 2004-ben már egyszer 

nyílt útlevélosztály, azt azonban 
az elektronikus útlevelek kibo-
csátásához szükséges technikai 
felszerelés hiánya miatt később 
bezártak. A most megnyílt iroda, 
bár egyelőre egy szűk helyiség-
ben működik, a remények sze-

rint a közeljövőben lesz bővítés. 
Bunta Levente polgármester az 
ünnepségen elmondta, azt is sze-
retnék elérni, hogy rövid időn 
belül a jogosítványokat és az 
autók törzskönyvét is, lehessen 
helyben váltani.

Pénteken iSmét megnyitották Az ÚtlevéloSztályt 

Bővült az ügyintézés Udvarhelyen

Az első kliens. Az ünnepélyes avató után egyből megkezdődött a munka fotó: ifj. haáz sándor

Célban. Elsősorban spórolást jelent az iroda létrejötte fotó: ifj. haáz sándor

Csütörtökön lesz ügyfélfogadás

A székelyudvarhelyi irodában az érdeklődőket előzetes bejelent-
kezés alapján minden hétfőn és szerdán 13 és 15 óra között sze-
mélyes meghallgatásra fogadják, míg ügyfélfogadás csütörtökön-
ként 9 és 15 óra között lesz. Az úti okmányok kérvényezőinek 
csupán személyazonossági igazolványukat és a 276 lejes illeték 
befizetését igazoló nyugtát – amit a CEC Bankban kell kifizetni 
– kell felmutatniuk az igénylésnél. Az iroda munkatársainak ígé-
rete szerint tizennégy nappal a kérés leadása után kézbe is kapják 
útlevelüket.
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Körkép
MiniMális az esély arra, hogy a fatolvajok börtönbe jussanak

Pénzbüntetés, legfeljebb felfüggesztett

„Önkiszolgáló” információs pult a munkaerő-elhelyező ügynÖkségnél

Ujjbeggyel keresett állás

érdekes adatokat hozott nyil-
vánosságra a múlt héten az 
ecopolis nevű civilszervezet 
bukarestben. kiszámolták: ro-
mániában 0,47 százalék az esé-
lye annak, hogy törvénytelen 
fakivágásért valakit letöltendő 
börtönbüntetésre ítéljenek. itt-
hon is utánajártunk – pénzbír-
ság, legfeljebb felfüggesztett 
börtönbüntetés a szankció ilyen 
esetekben, miközben az erdé-
szet adatai szerint a törvényte-
len vágások változatlanul napi-
renden vannak. 

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

Négyszázhatvanezer köb-
méter fát loptak el a ha-
zai erdőkből két év alatt 

– derül ki az Ecopolis szervezet 
adataiból. A szervezet képviselője a 
múlt héten Bukarestben, a Környe-
zetvédelmi Minisztériumban tar-
tott sajtótájékoztatón ismertette azt 
a tanulmányt, amely rámutat, hogy 
2009–2010-ben az ország tíz me-
gyéjében – ezekben a megyékben 
van Románia erdőállományának 
fele – 112 900 ellenőrzést végeztek 
a hatóságok. 6656 esetben állapí-
tottak meg bűncselekményt, ezek, 
illetve a magánszemélyektől érkező 
feljelentések alapján összesen 7168 
ügyészségi iratcsomó született. A 
figyelemre méltó tény szerint: ezek 
alig több mint tíz százalékában, 
azaz 723 esetben emeltek vádat, 
és mindössze 34 esetben született 
letöltendő börtönbüntetést kirovó 
ítélet. A többi esetben pénzbírsá-
got, legfeljebb felfüggesztett bör-
tönbüntetést kapott az elkövető. 
„Egy egyszerű számítással kiszá-
molható: 0,47 százalék az esélye 
annak, hogy Romániában valakit 
börtönbe zárjanak törvénytelen 
fakivágásért. Az elkövetők 99,5 szá-
zaléka megússza a börtönt, csak azt 
zárják be, aki visszaeső bűnös, és ép-
pen a felfüggesztett büntetését tölti, 
amikor újra tetten érik” – jelentette 
ki az Ecopolis képviselője a gandul.
info hírportál szerint.

egyre több vádemelés
A Csíkszeredai Bíróság mellet 

működő ügyészség évről évre egyre 
több esetben emel vádat erdészeti 
bűncselekmények miatt – állítja 
Fábián Orsolya. Az ügyésznő sze-
rint még 2011 elején kapták uta-
sításba a felsőbb szervektől, hogy 
amennyiben az okozott kár érté-
ke lehetővé teszi, minden esetben 
emeljenek vádat és állítsák bíróság 
elé az elkövetőt. 

– Tudni kell, hogy az erdészeti 
bűncselekmények a legnehezebben 
bizonyíthatók – mondja Fábián 
Orsolya. – A legtöbb esetben az el-
követők kivágják a fákat – többet, 
mint amennyire engedélyük van –, 
de sokszor 2-3 hónap is eltelik, mire 
az erdészek észreveszik a lopást, és 
feljelentést tesznek. Ennyi idő eltel-
tével már nehéz bizonyítani, hogy 
ki volt a tettes: a gyanúsított termé-
szetesen tagad, és azt állítja, hogy 
más vágott ott, miután ő elhagyta a 
terepet – magyarázza. Mivel nincs 

tettenérés, nem kapták el az illetőt a 
fával, bizonytalanná válik a bűnös-
sége. – Ha az ügyész ilyen esetek-
ben vádat emel, a bíróság úgyis ejti, 
ez pedig az ügyésznek jelent fekete 
pontot, mert nem vizsgálta meg ala-
posan a bizonyítékokat – mutat rá 
az ügyésznő, hogy sok esetben mi-
ért nem jutnak el a falopásos ügyek 
a vádemelésig. 

124 ügy, 7 vádemelés 
– 7 felfüggesztett
A csíkszeredai ügyészek – hoz-

zájuk tartozik a megyeszékhely 
környéke a tusnádi megyehatárig, 
nyugati irányba Szentegyházáig, a 
Gyimesek, illetve Felcsík egészen 
Balánbányáig – 2011-ben összesen 
124 falopási ügyön dolgoztak, ezek 
közül 69 eset volt új, a többiek az 
előző évekből maradtak napiren-
den. A 124 ügyből 54 oldódott 
meg, vádemeléssel viszont csupán 
7 járt. A legtöbb esetben pénzbírsá-
got róttak ki az elkövetőre, sokszor 

a már említett bizonytalanság miatt 
nem indítottak eljárást, és egy olyan 
eset is volt, amikor a megindított 
eljárást leállították. Az egyébként, 
hogy az elkövető ellen vádat emel-
nek vagy pénzbírsággal sújtják, a 
tett jogi besorolásától függ, a jogi 
besorolás pedig annak a függvénye, 
hogy mekkora az okozott kár: egy 
bizonyos érték alatt pénzbírság, 
azon felül már vádemelés a követ-
kezmény. Fábián Orsolya kérésünk-
re a Csíkszeredai Bíróság adatbázi-
sában is utánanézett, hogy milyen 
ítéletek születtek az említett tavalyi 
hét vádemelés nyomán: mindegyik 
esetben felfüggesztett börtönre ítél-
ték az elkövetőt. 

a magánszemélyek 
erdeiben a leggyakoribb
a lopás
Hargita megyében az állami 

erdészet 87 ezer hektáron gaz-
dálkodik (a megye többi erdőjét 
a magánerdészetek őrzik), ebből 

közel 24 ezer hektár állami erdő, és 
valamivel több mint 63 ezer hektár 
magántulajdonú erdő. Tavaly erről 
a területről összesen 2923 köbmé-
ter fát vágtak ki illegálisan, ebből a 
helyszínen és szállítás közben több 
mint 2400 köbméter fát foglaltak 
le az erdészek és a rendőrök – állítja 
Fancsali Gábor, a Hargita Megyei 
Erdészeti Igazgatóság erdőőrzéssel 
megbízott munkatársa. Szerinte 
a magánszemélyek erdőiben a 
legaggasztóbb a helyzet. Adatai 
alapján az említett 2923 köbmé-
terből 1720-at magánszemélyek 
erdőiből termeltek ki a fatolvajok, 
és csak a fennmaradó rész hiányzik 
az általuk őrzött állami, illetve köz-
birtokossági erdőkből. Véleménye 
szerint a legtöbb esetben maguk a 
tulajdonosok vágják ki engedély 
nélkül a fákat saját területeikről, 
vagy engedélyt szereznek bizonyos 
mennyiségre, de jóval azon felül ter-
melnek ki – majd, miután elhord-
ták a fát, jelentik a lopást. 

Fancsali Gábor azt mondta, 
az igazgatóság is követi a falopásos 
ügyekben a jogi folyamatokat, ne-
kik ugyanis a kár megtérítése igen 
lényeges. Azt is megerősítette, hogy 
az ilyen jellegű bűncselekményért 
nem megy börtönbe senki.

a miniszter inkább 
megelőzne, mint büntetne
Borbély László környezetvédel-

mi miniszter legutóbbi csíkszeredai 
látogatása során is szóba került a 
falopások ügye. A tárcavezető akci-
ókat helyezett kilátásba a fatolvajok 
elriasztására, és közölte, szigorí-
tották az erdészeti törvényeket, 
tavaly országos szinten 3000 bűn-
vádi dossziét állítottak össze, több 
mint tízmillió lej értékben róttak ki 
pénzbüntetést és jelentős mennyi-
ségű faanyagot koboztak el. 

„Mi a megelőzésre fektetnénk 
a hangsúlyt, nem föltétlenül az el-
kobzás vagy az emberek börtönbe 
juttatása a célunk. De meg kell ér-
teni, hogy a törvény mindenkinek 
szól” – jelentette ki Borbély László 
Csíkszeredában.

A csíkszeredai ügyészek tavaly 124 falopási ügyön dolgoztak, 7 esetben emeltek vádat, de végül senkit sem ítéltek börtönbüntetésre

érintőképernyőről lekérhető in-
formációkkal segítené az állást 
keresőket a hargita megyei 
munkaerő-elhelyező ügynök-
ség: egy uniós forrásokból fi-
nanszírozott országos program 
részeként az ügynökség székhe-
lyén információs sarkot rendez-
tek be, ahol bárki hozzáférhet 
ahhoz az adatbázishoz, amely a 
betöltésre váró állásokról tájé-
koztat – a külföldi munkalehető-
ségeket is bemutatva. 

HN-információ

Pénteken a megyei munka-
erő-elhelyező ügynökség 
csík szeredai székhelyén 

nyomtatóval, LCD-kijel zővel ösz-
szekötött érintőképernyős számító-
gépet helyeztek üzembe. A terminál 
segítségével bárki „önkiszolgáló” 
rendszerben kérhet le részletes 
információkat a szabad állásokról 
egy központi adatbázisból, majd 
az őt érdeklő adatokat ki is nyom-
tathatja. Az uniós program kereté-
ben az országban több mint félszáz 
„self-service” központ létesült – bár 
ezek az információs pultok valóban 

megkönnyítik a tájékozódást, hát-
rányt jelent, hogy egyelőre csupán 
egyetlen ilyen eszköz működik a 
megyében, az ügynökség Testvé-
riség sugárúti székhelyén. Nagy 
Ibolya, az ügynökség aligazgatója 
szerint mégis nagy hasznát ve-
hetik az információs pultnak az 
állást keresők: az adatbázishoz 
való könnyű hozzáférés mellett 
ugyanis részletes adatokat kaphat-
nak a megcélzott munkahelyről, 
az elvárásokról, sőt a folyamatban 
lévő vagy induló tanfolyamokról, 
továbbképzési lehetőségekről is. Érintőképernyős infopultról lehet állásajánlatokra vadászni. Lehetőség
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A Székely Hagyományos Termé-
kek Húsvéti Vásárán 146 Hargita 
és Kovászna megyei termelőtől 
vásárolhatták meg a csíkszere-
daiak és környékbeliek a  húsvéti 
„szentelthez” valót. A havi rend-
szerességgel megrendezett ha-
gyományos termékek vására egy 
nemrég készült közvélemény-ku-
tatás szerint a megkérdezettek 
túlnyomó többsége szerint siker-
történet. 

HN-információ

A gyarapodó kiállítók számá-
ból és a fokozódó vásárlói ér-
deklődésre utalva sikertör-

ténetként értékelte a hagyományos 
termékeket felvonultató vásárokat 
Borboly Csaba. Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke a hét végén, a Szé-
kely Hagyományos Termékek Hús-

véti Vásárát megnyitó beszédében azt 
mondta: „Már túljutottunk a kezde-
ti bizalmatlanságon, amely a kezde-
ményezést övezte mind a termelők, 

mind a hatóságok részéről, olyannyi-
ra, hogy mára a termelőknek egyre 
több alapanyagra van szükségük, és 
több munkaerőre a feldolgozáshoz. 

A hagyományos termékek értékesí-
tésének támogatásával ugyanakkor 
ösztönöztük az állattartást is, hiszen 
az a sajttermelő gazda, aki eddig csak 
egy tehenet tartott, most már kettőt 
tart, mert megéri”.

Idén, az eddigi havi vásáro-
kon  az előző évekhez viszonyítva 
nagyobb számban jelentek meg a 
kistermelők, látványosan nőtt a ha-
gyományos termékek mennyisége, 
valamint jelentős fejlődés érezhető 
a minőségi felhozatalban is. A kí-
nálatban ezúttal is nagyrészt sertés-
hús- és gyümölcskészítmények, va-
lamint tejtermékek szerepeltek, de 
méz, házikenyér, zöldség, gyümölcs 
és sütemény is várta a vásárlókat.

Ami az áruk minőségét illeti, a 
szakhatóságok fokozott figyelem-
mel követik a törvényes előírások 
betartását, ami garanciát jelent a fo-

gyasztók számára közegészségügyi, 
élelmiszer-biztonsági, valamint fo-
gyasztóvédelmi szempontból. Ilyen 
értelemben azok a kistermelők, 
akik a vásárokon állati eredetű ter-
mékkel kívánnak megjelenni, kö-
telesek az említett hatóságok által 
előírt  követelményeknek megfelel-
ni. Cél azon termelők kiszűrése is, 
akik nem megfelelő körülmények 
között állítják elő a vásárra szánt 
termékeket.

Egy nemrég készült közvéle-
mény-kutatás adatai szerint a vásár-
lók és a termelők elsöprő többsége 
nagyon pozitívan nyilatkozott a 
vásár megszervezésének ötletéről, 
továbbá a megkérdezettek több 
mint háromnegyed része minden 
alkalommal részt vesz, a termékek 
árával, a minőség függvényében, 
98% elégedett.

FélévenKént ellenőrziK a hiányzásoKat

Felére csökkent 
az iskolai lógások száma

eredményhirdetés a széKelyFöld Folyóiratnál

A jelent is be kell vallani

Hagyományos ünnep előtt hagyományos vásár

Látványosan csökkent azoknak 
a diákoknak a száma, akik iga-
zolatlan hiányzással maradnak 
távol az oktatási intézmények-
től – derült ki a szociális Kifi-
zetési Ügynökség adataiból. Ez 
az év elején életbe lépett, 2010/ 
277-es kormányhatározatnak 
köszönhető, amely megvonja a 
családi pótlékot azoktól a gye-
rekektől, akik egy fél év alatt 
21 piros igazolatlant gyűjtenek 
össze. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Második alkalommal ellen-
őrizte a Hargita Megyei 
Szociális és Kifizetési 

Ügynökség a törvény életbe lépése 
óta, hogy a megyei tanfelügyelő-
ségtől kapott adatok szerint mind-
egyik igénylő diák jogosult-e a csa-
ládi pótlékra. A januárban életbe 
lépett kormányhatározat ugyanis 
megvonja a családi pótlékot azok-
tól, akik egy fél év leforgása alatt 

húsz igazolatlan hiányzásnál többet 
gyűjtenek össze. A többiek eseté-
ben tíz igazolatlan hiányzást köve-
tően az állami támogatások értéke 
20 százalékkal csökken, húsz hiány-
zásnál a támogatás értéke a felére 
zsugorodik. A 2010–2011-es tanév 
második felében a hirtelen jött szi-
gorítás miatt sok rászoruló elesett 
az összegtől – akkor 308 család ese-
tében függesztették fel az állami jut-
tatás folyósítását, 312 esetben pedig 
20%-kal csökkentették az összeget. 
Ez a szám ugyanakkor látványosan 
csökkent a 2011–2012-es tanév 
első félévében. A szociális ügynök-
ség igazgatójától kapott adatok 
alapján márciustól kezdődően 139 
diák családi pótlékát függesztette 
fel három hónapra az állam, 154 
esetben pedig, a hiányzások számá-
nak függvényében, 20%-kal csök-
kent a juttatás. 

– Jól érezhető a megvonások 
hatása. A családok számára fontos 
minden pénz, amely a háztartás 
fenntartását segíti, ezért a szülők 
jobban odafigyelnek a gyerekek 
hiányzásaira. Egyértelműen pozi-
tív változás történt a hiányzások 
számát tekintve – nyilatkozta a 
Hargita Népének Ferencz Salamon 
Alpár főtanfelügyelő. 

Lukács Erzsébet, a Hargita Me-
gyei Szociális és Kifizetési Ügynök-
ség igazgatója szerint azok a gye-
rekek, akik a félévi ellenőrzés után 
egyáltalán nem vagy csak csökken-
tett értékű családi pótlékot kapnak, 
a következő időszak hiányzásainak 
függvényében újra jogosultak lehet-
nek a juttatás teljes értékére. 

– Ha a második félévben csök-
ken a fiatalok által összegyűjtött 
igazolatlan hiányzások száma, ak-
kor újra teljes összegű pótlékhoz 
jutnak – mondta az igazgató.

a riport, az irodalmi szociográfia 
műfaja kikopott az irodalmi folyó-
iratokból, a napilapokból – állapí-
tották meg a székelyföld folyóirat 
által Bözödi György emlékére 
meghirdetett pályázat eredmény-
hirdetésén.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Egy éve hirdette meg a Szé-
kelyföld kulturális folyóirat 
Erdély felfedezése címmel 

Bözödi György emlékére azt a pá-
lyázatot, amelyre a jelenkori erdélyi 
társadalom sokszínű valóságából 
merítő, nyelvi igényességgel megírt 
riportokat, irodalmi szociográfiát 
vártak. Az eredményhirdetést pén-
teken tartották a Székelyföld szer-
kesztőségében. 

Lövétei Lázár László főszerkesz-
tő úgy fogalmazott: a riport és az 
irodalmi szociográfia műfaja eltűnt 
mind az irodalmi folyóiratokból, 
mind a napilapokból – pedig „ha-
gyományos és szép műfaj ez, amely a 
jelennel, mindannyiunkkal foglalko-
zik, ezért kár lenne lemondani róla”. 
József Attilát idézve emlékeztetett, 
hogy nemcsak a múltat, de a jelent 
is be kell vallani. Lövétei ugyanakkor 
felháborítónak találta a fiatal gene-
ráció érdektelenségét, és feltette a 
kérdést, hogyan lehet megszólítani 

a mesteri képzésen levő újságírókat, 
doktoranduszokat, hogy kimenje-
nek terepre, megismerjék és bemu-
tassák a mai valóságot. 

A pályázatra 11 pályamunka 
érkezett, amelyből nyolcat közlésre 
érdemesnek talált a Ferenczes István 
íróból és Oláh Sándor szociográ-
fusból álló zsűri. Oláh Sándor úgy 
értékelte, a pályamunkák többnyire 
a múlttal, történelemmel foglalkoz-
nak, a lokális helyzeteket is inkább 
történetiségükben ragadják meg. A 
pályázati kiíráskor egyfajta attitűd-
vizsgálatot is szerettek volna elvégez-
ni: hogyan viszonyul az erdélyi értel-
miség a társadalmi viszonyokhoz. A 
következtetés pedig: az értelmiség 
valósága messze van a vidéki föld-
műves vagy a városi munkanélküli 
valóságától, különböző értékrendek 
mentén élik életüket. Az írástudók 
feladatát abban látja Oláh Sándor, 
hogy keressék a megértés lehetősé-
gét. Ferenczes István is hiányérzetet 
fogalmazott meg: a pályázóknak 
nincs terepismeretük. 

Mivel egyik pályamunka sem 
volt teljes, első díjat nem ítélt a zsűri. 
A második díjat Lokodi Imre Aszá-
lyok könyve című pályamunkája, a 
harmadik díjat pedig Zsidó Ferenc 
Kirajzás és megmaradás című írása 
nyerte. A díjazott pályamunkákat a 
Székelyföld júniusi száma közli.

A hús- és tejtermékek a legkeresettebbek. Életképes, sőt nagy sikerű vásárok 

Zsidó Ferenc (balra) és Lokodi Imre, a pályázat díjazottjai

Kevesebb a lógás, amióta megszigorították a pótlék folyósításának feltételeit fotó: balázs árpád



SK-vereség zárásként
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Papírforma eredmények a megyeiben

Öt mérkőzést rendeztek a 
megyei labdarúgó-baj-
nokság 15. fordulójában, 

amelyben azonban nem születtek 
meglepetések. Az éllovas Csíksze-
redai VSK és a Szentegyházi Va-
sas egyaránt egygólos győzelmet 
aratott idegenben. A harmadik 
Csíkcsicsói KSE hazai pályán 
húzta be a három pontot.

A forduló legérdekesebb 
mér kőzését Homoródalmáson 
ren dezték, ahol a házigazdák a 
fél időben még vesztésre álltak a Szé -
kelyudvarhelyi Roseal ellen, de a 
mérkőzés végén egy perc alatt a 
maguk javára fordították az állást.

Eredmények
Csíkcsicsói KSE – Székely

keresztúri Egyesülés 1–0 /
Drian Mirel (25. – büntetőből)/; 
Parajdi SE – Szentegyházi Va

sas 0–1 /Ozsváth Zsolt (72. – 
öngól)/; Gyimesfelsőloki SE 
– Csíkszentmihályi Törekvés 
2–3 /Csillag György (51.), An-
tal Szilárd (91.), illetve Miklós 
Ferenc (35.), Bodor Lóránt (73., 
85.)/; Maroshévízi–Salamási 
Tudomány – Csíkszeredai VSK 
0–1 /Kovács István (62.)/; Ho
mo ródalmási Homoród – Szé
kelyudvarhelyi Roseal 5–4 /Józsa 
Sándor (13.), Bogdán Zsolt (31.), 
Oláh Sándor (65.), Gothárd At-
tila (85.), Szávúly Márton (86.), 
illetve Kovács Barna (9., 29.), 
Katona Csaba (25.), Gál Győző 
(58.)/.

 

  1. Csíkszereda 14 12 1 1 52–8 37
  2. Szentegyháza 14 12 1 1 28–10 37
  3. Csíkcsicsó 14 10 0 4 43–17 30
  4. Szentmihály 15 8 2 5 28–24 26
  5. Marohévíz 13 7 1 5 29–21 22

  6. Almás 14 5 0 9 28–45 15
  7. Felsőlok 14 4 2 8 23–45 14
  8. Parajd 15 4 0 11 18–34 12
  9. Keresztúr 15 3 2 10 20–31 11
10. Roseal 14 1 1 12 14–58 4

Nyertek az ifik
A Csíkszeredai VSK U18-as 

és U16-os csapatai a Nagyszebeni 
Sólymok gárdáit fogadták az or-
szágos utánpótlás-bajnokság 7–15. 
helyéért vívott sorozat 3. forduló-
jában. Mindkét csíki csapat maga-
biztos győzelmet aratott.

Eredmények: U18: Csík-
szeredai VSK – Nagyszebeni 
Sólymok 3–0 /a VSK gólszer-
zői: Nica Silviu, Tankó Levente, 
György Ottó/; U16: Csíksze-
redai VSK – Nagyszebeni Sóly-
mok 6–1 /Fodor Tamás, Dinu 
Daniel 2-2, Tankó Előd, Csűrös 
Attila 1-1/.

Nem tudott meglepetést okoz-
ni a Székelyudvarhelyi SK te-
remlabdarúgó-csapata a baj-
noki címvédő Marosvásárhelyi 
City’US otthonában a román 
bajnokság alapszakaszának 
utolsó mérkőzésén, és nyolc-
gólos vereséget szenvedtek. 
Az SK készülhet a Focşani el-
leni negyeddöntőre.

Nyolcgólos vereséget szen-   
vedett a Szé kely    ud  var-
helyi SK terem lab da-

rúgócsapata a címvédő Maros-
vásárhelyi City’US otthonában 
a bajnokság 18. fordulójában. A 
Jakab Zoltán által felkészített ud-
varhelyi csapat az első félidőben 
még tartotta magát, ám a második 
játékrészben a házigazdák okosan 
használták ki lehetőségeiket, és 
végül nyolc góllal verték az SK-t. 

Az SK az alapszakasz negyedik 
helyén zárt. A bajnokság alapsza-
kasza a 18. fordulóval bezárult, és 
jön a rájátszás. Az SK április 29-
én kezdi meg a negyeddöntők so-
rozatát. Ellenfele a CSM Focşani 
2007 lesz.

Jakab Zoltán, az SK edzője 
a mérkőzés után elmondta: „Az 
eredmény nem feltétlenül tük-
rözi a játékot, de olyan helyzet-
ben hibáztunk, amikor hárman 
voltunk a kapussal szemben. A 
játékosok is érzik, hogy nem 
biztosított a folytonosság, nincs 
motiváció. Meg vagyunk gyen-
gülve egy kicsit.”

Eredmény: Marosvásárhelyi 
City’US – Székelyudvarhely SK 
10–2 (3–1). Gólszerzők: Fl. Matei 
(3), Cr. Matei (2), Szőcs László, 
Lupu, Csoma Alpár, Ignat, Nicuşan, 
illetve Cr. Matei (öngól), Csoma F.

A Csíkszeredai VSK utánpótláscsapatai (pirosban) három forduló óta veretlenek fotó: balázs árpád

hiRdetéS

Kikapott a Vasas

A Szentegyházi Vasas női labdarúgócsapata újabb vereséget szen-
vedett a román bajnokság 12. fordulójában az Alice&Tunes Piteşti 
otthonában. Hiába kezdett jól a Vasas, mégis hátrányba került az első 
félidőben. A fordulás után Sándor Emese révén egyenlítettek, de a 
vezetést nem tudta átvenni a Vasas, amely végül a 80. percben kapott 
góllal újabb vereséget könyvelhetett el. Eredmény: FC Alice&Tunes 
Piteşti – Szentegyházi Vasas 2–1 (1–0) /Sándor Emese (54.)/.

Román–magyar foci

Liga 1., 24. forduló eredményei: Galac – Szeben 3–0, Sportul 
– Mioveni 0–0, Petrolul – Brassó 2–0, Pandurii – Steaua 1–1, 
Medgyes – Astra 0–0. A Rapid – Dinamo mérkőzés lapzárta után 
ért véget. A mai műsor: Kolozsvári U – Marosvásárhely (19, Dolce 
Sport), Vaslui – Kolozsvári CFR (21.30, Digi Sport).
NB 1., 22. forduló eredményei: Siófok – Diósgyőr 1–0, Ferencvá-
ros – Vasas 1–0, Kecskemét – Haladás 2–2, Paks – Kaposvár 0–0, 
Pápa – Pécs 0–0, ZTE – Győr 0–2, Újpest – Debrecen 1–5. 

Egészség mézaromával.

Az Apifito a világ egyik legnagyobb ter-
mészetgyógyászati termékeket előállító cége. 
Tevékenysége, elsődleges jelentőségű célkitű-
zése újabb és újabb készítmények gyártásba 
vétele. Ennek érdekében hozták létre a ku-
tatási részleget, amely keretében különböző 
tudományágak szakértői fejtik ki tevékeny-
ségüket. Ugyanakkor szorosan együttmű-
ködnek élvonalbeli 
tu dományos kutatóin-
tézetekkel, amelyek el-
végzik a készítmények 
megelőző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a románi-
ai piacon a cég alapter-
mékével, a Promiod-
dal vagyunk jelen, 
amely tartalmazza a 
méz és összetevőinek 
összes tulajdonságát. 
A Promiodot nyolc 
évvel ezelőtt dolgoz-
ták ki orosz tudósok. 
Az étrendkiegészítő 
Promiod az Ukrajna 
fővárosában, Kijev-
ben lévő cég terméke, 
amely az oroszországi Permi város szakértői 
által kidolgozott különleges technológiáknak 
megfelelően készül az Európai Unió összes 
országa számára.

Az összes alkotóelemet az Ural-hegy-
ségben gyűjtik be, nevezetesen a mézet (amely 
nem tartalmaz hozzáadott cukrot), propo-
liszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus vir gi
niana) és tökmagolajat (Cucurbita pepo). Ezen 
alkotóelemek közül mindegyiknek többféle 
jótékony hatása van a szervezetre, de kombi-
náltan, az orosz tudósok által kidolgozott kü-
lönleges képletnek megfelelően, a Promiodnak 

rendkívüli hatása van. A 
Promiod természetgyó-
gyászati termék, csak gél 
formájában létezik. Hasz-
nálata kötelező módon 
szájon keresztül történik, 
és ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül hat 
az érfalakra, s ennek kö-
vetkeztében csökken a ko-
leszterinszint, valamint az 
érelmeszesedés kockázata. 
Használható vérkeringési 
zavarok megelőzésében is, 
mint például szívaritmia, 
vérszegénység, magas vér-
nyomás, tromboflebita, 
visszér, visszérgyulladás. A 
Promiod étrendkiegészítő 
rendkívül eredményesnek 

bizonyult a migrénes fejfájás, az izomfájdal-
mak esetében is. Továbbá a Promiod használ-
ható köszvény, artrózis, reuma, gerincsérv stb. 
esetében is. A Promiod étrendkiegészítő sza-

bályozza a pajzsmirigy működését. Hatékony 
lehet a cukorbetegség kezelésében is, lévén, 
hogy nem tartalmaz cukrot, és az alkotóelemei 
közt lévő olajok jótékony hatást gyakorol-
nak a hasnyálmirigyre, csökkentve a vércu-
korszintet. A termék kedvező eredménnyel 
jár a műtétet követő állapotokban is, előse-
gítve a hegek begyógyulását. Eredményesen 
alkalmazható szemmegbetegedésekben is, 
például zöldhályog, szivárványhártya-gyul-
ladás stb. A Promiod javítja a bélműkö-
dést, méregtelenítheti a májat, szabályozza 
a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos húgyúti 
megbetegedésekben, mint például hólyag-
hurutban, prosztatagyulladásban, prosztata-
megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat te-
rén is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott 
a megelőzésben is, lévén, hogy megerősíti 
az immunrendszert a vírusok okozta légúti 
fertőzésekkel szemben. Bebizonyosodott, 
hogy a Promiod hatékonynak bizonyul ab-
ban az esetben is, amikor homloküreg-gyul-
ladásról, arcüreggyulladásról, középfülgyul-
ladásról van szó, de bizonyos bőrbetegségek 
(ekcéma, pszoriasis) esetében is hatékony-
nak bizonyult. Nem feledkezhetünk meg 
gyulladáscsökkentő hatásáról sem. 

A Promiod egy jó választás mindazok 
számára, akik egészségesek kívánnak ma-
radni a természet erői révén, amelyeket ez 
az étrendkiegészítő tartalmaz. A Promiod 
természetgyógyászati termék csak egyetlen 
formában létezik, a gél formájában. Besze-
rezhető a romániai kizárólagos forgalma-
zótól, kiállítások alkalmával vagy postai 
szolgáltatások révén a cég képviselőihez 
fordulva. Óvakodjanak a hamisított ter-
mékektől!!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Köz-
egészségügyi Intézet, bejegyzési bizony-
lat: AD0131/11.06.2009.

Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a 
termékkel. Régóta használom a Promiod 
természetgyógyászati terméket. Két hónapi 
használat után azt észleltem, hogy javult a 
látásom, s ma már nincs szükség szemüveg
re. A vérnyomásom annak idején igen inga
dozó volt, jelenleg viszont megállapodott a 
120/80 mHg értéknél. Gyomor és bélpana
szaim is voltak, azok is rendeződtek, most 
bármit megehetek. Javult általános közérze
tem, energikusabbnak érzem magam.

2012 januárjától használom ezt a ter
méket, és nagyon elégedett vagyok az ered
ményekkel. A vércukorszintem 164 volt, a 
koleszterinszint 220, a vérnyomásom pedig 
190/80 mHg. A Promiod természetgyó

gyászati termék két hónapos használata 
után a vércukorszintem 120ra csökkent, a 
koleszterinszintem 119re, a vérnyomásom 
pedig megállapodott 140/70 mHgnél. 
Mindenkinek ajánlhatom ezt a terméket. 
Sok egészséget kívánok mindenkinek! 

2011 decemberében megállapították, 
hogy szívbetegségben szenvedek. Cu
korbetegségem pedig régebb keletkezett. 
Olvastam a Promiod természetgyógyászati 
termékről, s úgy döntöttem, hogy ki
próbálom. Már az első hónapot követően 
szívpanaszaim enyhültek, kevesebb gyógy
szert kellett használni. Még a szakorvos 
is meglepődött az eredményeken. A vér
cukorszintem 140–160 között mozgott, 
jelenleg 93. Az elért eredményekkel nagyon 
elégedett vagyok, és továbbra is használni 
fogom ezt a terméket. Köszönöm szépen! 

2012. április 4-én, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött 
KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza – Szabadság tér 16. sz., 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.

Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott.

UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.

Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 
0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom hétfőtől péntekig 9–17 óra között,  
www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Cernău Maria, 56 éves, Temesvár

Bucov Ioan, 54 éves, Brassó 

Todoruţ Gavrilă, 61 éves, Szamosújvár 



Egész Erdélyre, a Bánságra és 
a Partiumra kiterjedő egyesület 
létrehozásáról döntöttek szom-
baton Csíkszeredában a limousin 
húsmarhatenyésztő gazdák. Mint 
Sebestyén Sándortól, az egyesü-
let ügyvezetőjétől megtudtuk, a 
szervezet egyelőre magában fog-
lalja a hazai charolais-t tenyésztő 
gazdákat is.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Hat nagyobb tenyésztő cég 
és négy magánszemély 
összefogásával egyesület 

létrehozásáról döntöttek a hétvégén 
Csíkszeredában a romániai magyar 
limousin hússzarvasmarha fajtát 
tartó gazdák. A szombaton tartott 
alakuló ülésen – mint Sebestyén 
Sándor csicsói szarvasmarhatartó 
gazdától, a frissen alakult egyesület 

ügyvezetőjétől megtudtuk – Hargi-
ta megye mellett Kovászna megyé-
ből, illetve Temesvárról és Nagyvá-
radról is jelentkeztek alapító tagok. 
„A tagok elsősorban tiszta fajtájú 
limousin tenyésztésével, illetve ke-
resztezett borjak nevelésével foglal-
koznak – országos szinten hozzáve-
tőleg 1800 darabbal –, de szintén 
hozzánk csatlakoztak a charolais-t 
nevelő gazdák is” – mondta el Se-
bestyén. Hozzátette, a francia ere-
detű húsmarhafajták tenyésztésével 
az utóbbi évek alatt immár Hargita 
megyében is egyre több gazda fog-
lalkozik, ennek eredményeként a 
törzskönyvezett, megyénkben ne-
velt limousin-állatállomány nagy-
ságát a szakember immár mintegy 
százfősre becsüli.

Az egyesület céljának Sebes-
tyén a minőségi, fajtiszta állomány 
tenyésztését, a szaporítóanyag és az 

F1-es borjak beszerzését, illetve a faj-
ta tartásának a gazdák irányába való 
népszerűsítését tartotta. „A limousin 
fajtákat nagyon jó áron lehet értéke-
síteni, és bizony húsbikákkal keresz-
tezve ez is egy megoldás azoknak a 
teheneknek a hasznosítására, ame-
lyek a tejtermelésből kiestek” – tette 
hozzá a szakember.

Az egyesület ugyanakkor fel 
szeretné vállalni a Romániában te-
nyésztett limousin-állomány törzs-
könyvezésével járó feladatokat is, 
de szintén összefognák és segítséget 
nyújtanának a gazdáknak az újon-
nan megjelenő, húsmarhafajtákra 
kérhető támogatás-igénylési tenni-
valókban is. „Átvállalnánk az ügy-
intézést és a nyilvántartást, illetve, 
ha úgy fejlődik az állomány, akkor a 
kiállításokon, szakmai rendezvénye-
ken való részvétel előkészítését is” – 
vázolta terveiket Sebestyén Sándor.
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 hirdetések EgyESülEtEt alakítottak a liMouSin-tartó gazdák

Összefognak 
a hússzarvasmarha-tenyésztők

a Pénzügyminisztérium,
az orSzágoS 

adóügynÖkSÉg,
a Hargita Megyei 

közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
április 13-án 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 
5. sz. alatt árverés útján eladja az adós VENDY Kft. 
(fiskális lakhelye: Fenyéd község, Fenyéd falu 14. szám,  
Hargita megye, fiskális azonosítószám 6754011) tulaj-
donát képező következő ingóságokat:

 Ford transit furgon haszonjármű 85t300, gyártá-
si év 2002 –  14 625 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás  
a 0266–217558-as telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. március 27-én 
kifüggesztették.

Összefogásra biztatták a gazdákat az elöljárók – a megalakult szövetség többek között a törzskönyvezési feladatokat is felvállalja

hargitanépe



A borjak száz kilogrammos súly-
ban való eladása helyett a to-
vábbhizlalásban és a húsmarha-
tartásban rejlő lehetőségek be-
mutatásával próbáltak alterna-
tívákat kínálni a Hargita megyei 
állattartóknak az I. Székely földi 
Húsmarha-konferencia előadói.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A szervezők minden vára-
kozását felülmúlva, a me-
gyeháza nagytermét zsú-

folásig töltve közel ötszáz Hargita, 
Maros és Kovászna megyei állatte-
nyésztő gazda és agrárszakember 
volt kíváncsi szombaton, a Csíksze-
redában első ízben megtartott Szé-
kelyföldi Húsmarha-konferenciára 
és Állatkiállításra. A megyei ön-
kormányzat és az RMDSZ Csíki 
Területi Szervezetének közös szer-
vezésű rendezvényén ugyanakkor 
a neves magyarországi és francia-
országi szakemberek előadásai 
mellett a gazdák – a megyeháza 
melletti parkolóövezetben kiállít-
va – a térség állattenyésztőinek leg-
szebb limousin, kék belga, angus és 
charolais fajtájú húsmarhaegyedeit 
is szemügyre vehették. A rendez-
vény házigazdájaként köszöntőbe-
szédében Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke a kon-

ferencia fő céljának a gazdákkal 
való együtt gondolkodást nevezte, 
ami révén az állattenyésztők előtt 
egyre több lehetőség nyílik, míg 
az előállított termékek egyre jobb 
feldolgozottsági szintje, egyre na-
gyobb hozzáadott értéket képvi-
selve kerülhetnek a forgalmazók, 
vásárlók, fogyasztók elé.

Húsmarhát 
a hegyi legelőkre
A tejelő fajták mellett a vi-

lág számos országában jól bevált 
francia és angol húsmarhafajtákat 
ajánlanak szakemberek a székely-
földi legelőterületek hasznosítá-
sára. Mint az előadók bemutató-
iból, fajtaprezentációiból kide-
rült, a helyi húsmarhaállomány 
nemesítés révén nemcsak na-
gyobb ár, de a fajták legjobb tu-
lajdonságainak átültetése révén 
akár napi másfél kilogrammos 
súlygyarapodás is elérhető. A 
konferencia keretében a Hargita 
megyei éghajlati viszonyokat is 
jól viselő húsfajták közül a gaz-
dák részletesebben a limousin, 
a charolais és a hereford fajták 
tenyésztési tudnivalóival ismer-
kedhettek meg, de szóba került a 
helyi fajtákkal történő kereszte-
zés lehetőse is. A hallgatóság so-
raiban megfogalmazódott kérdé-

sekre, a tenyésztés, fajtakiválasz-
tás és a takarmányozás gyakorlati 
hogyanjára és mikéntjére pedig 
a nap második felében tartott 
szekcióülések keretében kaphat-
tak válaszokat a gazdák.

Indul az új 
támogatási rendszer
A szaktárca által is elfoga-

dott, végleges formájába került 
az a kormányhatározat-tervezet, 
amely alapján a mezőgazdasági 
minisztérium már idén külön tá-
mogatásban részesíti a romániai 
húsmarhatartó gazdákat – jelen-

tette be a konferencián Tánczos 
Barna, a tárca államtitkára. „Te-
henek esetében támogatás csak 
a tiszta húsfajtákra kérhető, míg 
a keresztezettek esetében azokra, 
amelyek a 2012. január elseje és 
augusztus 15-e közötti időszak-
ban betöltötték a nyolc hónapos 
kort. A kormányhatározat mel-
léklete azonban pontosan felso-
rolja a támogatásra jogosult fajtá-
kat. A támogatás értéke állaton-
ként legtöbb 300 euró lehet, de 
nagy valószínűséggel ez a vissza-
osztás után 100–150 euró között 
fog alakulni. Ezzel – úgy vélem – 

végre Romániában is útjára indul 
egy olyan húsmarha-tenyésztési 
hullám, amivel az állatok és a 
borjak nem százkilósan hagyják 
el a farmokat, hanem a legelőkről 
bekerülve ősszel vagy a megfelelő 
hizlalás után több mázsás egye-
deket értékesítenek a gazdák” 
– mondta el lapunk kérdésére 
válaszolva Tánczos. A Hargita 
megyei gazdák nagy többsége 
által nevelt román tarka viszont 
– mint megtudtuk – vegyes 
hasznosíthatósága ellenére sem 
nyilváníttatható hús-marhának, 
ellenben a húsmarha-fajtákkal 
való kereszteződés révén szüle-
tendő borjak már igen, így ezek-
re az állatokra már támogatás is 
igényelhető. „A húsmarhavonal 
erősítésére leginkább a tejho-
zam szempontjából leselejtezett 
román tarka tehenek jöhetnek 
szóba, melyek valamely húsfaj-
tával keresztezve a borjaik révén 
sokkal nagyobb jövedelmet lesz-
nek képesek termelni, mintha 
tejelőként hasznosítanánk. De 
ezekre a borjakra már kérhető 
lesz a húsmarha-támogatás is” – 
magyarázta Tánczos. Hozzátette, 
a húsmarha-támogatási kérelmek 
leadási periódusa idén első ízben 
július elseje és augusztus 15-e kö-
zött lesz.
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TömegekeT vonzoTT Az I. SzékelyföldI HúSmArHA-konferencIA

Húsfajtákat ajánlanak a gazdáknak

Jancsó István, a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének elnöke tart előadást

Agrárgazdaság hargitanépe



Megtréfálta az időjárás a hazai 
ralibajnokság első versenye, a 
Brassó Rali résztvevőit: pénte-
ken esős-havas pályán mentek a 
pilóták, a szombati hideg regge-
len pedig több versenygép sem 
indult el. A viadalt a címvédő Va-
lentin Porcişteanu nyerte.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Kifogott az időjárás több 
pilótán is a hazai rali baj
nokság első futamán, a 

Bras só Ralin. A barcasági verseny 
első gyorsasági szakaszán az első hat 
induló még esőben száguldott fel 
Brassó Pojanára, a többiek viszont 
másfél kilométer megtétele után 
már havas úton tették meg a sze

lektívet. Az időjárás első áldozata a 
francia Francois Delecour volt, aki 
egy mély árokba csúszott. Szomba
ton a hideg miatt több versenygép 
nem indult el, a kétszeres román 
bajnok Szabó Gergő is idő előtt fe
jezte be a viadalt. A versenyt a cím
védő Valentin Porcişteanu nyerte, 
aki gyakorlatilag az első szakaszon 
megszerzett előnyét védte szom
baton, amikor inkább a biztonsági 
autózásra törekedett.

A Brassó Rali pontszerzői: 1. Va
lentin Porcişteanu, 2. Spitzmüller 
Csaba (mindketten Mitsubi
shi Lancer EVO 10), 3. Marco 
Tempestini (Subaru Impreza R4), 4. 
Dan Gârtofan (Skoda Fabia S2000), 
5. Keleti Edwin (Mitsubishi Lancer 
EVO 10), 6. Alexandru Filip (Re

nault Clio R3 Maxi EVO), 7. Ro
mulus Preda (Mitsubishi Lancer 
EVO 9), 8. Bereczki Norbert (C2R2 
Max), 9. Sebastian Barbu (Renault 
Clio RS), 10. Heinz Göllner (Mi
tsubishi Lancer EVO 9).

A 2es géposztályt Porcişteanu, 
a 3ast Keleti, az 5öst Filip, a 6ost 
Bereczki, a 11est Daniel Ungur (Mi
tsubishi Lancer EVO 6), a Logan
kupát Barbu Bogdan (Dacia Logan), 
a kezdők csoportját Kelemen Péter 
Sándor (Dacia Logan) nyerte, míg a 
csapatoknál az elsőséget a BCR Lea
sing Rally Team (Porcişteanu, Keleti, 
Bogdan Năstase – Dacia Logan) sze
rezte meg.

A bajnokság második versenyét, 
a Temesvár Ralit április 27én és 28
án rendezik.
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Szerződést bontottak Tuckerrel
Közös megegyezéssel szerződést 
bontott a Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK férfi-kosárlabdacsa-
pata, az amerikai Enrico Tuckerrel. 
Az amerikai kosaras Spanyolor-
szágban folytatja pályafutását.

Levi Levine után újabb játé
kossal bontotta fel a szerző
dést a Csíkszeredai Hargita 

Gyöngye KK férfikosárlabdacsa
patának vezetősége. Közös meg
egyezés alapján péntek óta már 
nem a klub alkalmazottja Enrico 
Tucker. Tucker Spanyolországban 
folytatja pályafutását, legalábbis 
erről számolt be az amerikai kosa
ras a klub vezetőségének.

A hétvégén mindeközben foly
tatódott a román bajnokság alap
szakasza a 29. fordulóval. A Csík
szeredai KK szabadnapos volt a 
CS Otopeni visszalépése után. A 
Temesvár rangadót nyert a Ploieşti 
ellen, míg a Rovinari a Vásárhely le
győzésével feljött az utolsó rájátszást 
érő 8. helyre. Eredmények, 29. for-
duló: Energia Rovinari – Maros
vásárhelyi KK 85:80, Nagyváradi 
VSK – SCM U Craiova 92:79, Te
mesvári BC – CSU Ploieşti 99:92, 
CSŞ Giurgiu – Medgyesi Gaz 
Metan 86:101, Bukaresti CSM – 

Nagyszebeni CSU Atlassib 95:83, 
Kolozsvári UMobitelco – Buka
resti Dinamo 113:68, BCM U 
Piteşti – Poli Iaşi 110:52.

Jön a Giurgiu
Szerdán rendezik a bajnok

ság utolsó alapszakaszforduló
ját. A Román Kosárlabdaszö
vetség döntésének értelmében 
minden bajnoki mérkőzést 18 
órától rendeznek. A Csíkszere
dai KK az utolsó fordulóban a 
CSŞ Giurgiu együttesét fogadja. 
A csíki csapatnak tét nélküli a 

mérkőzés, és leginkább a becsü
letéért fog pályára lépni ugyanis 
a táblázaton se előbb, se hátrább 
nem tud csúszni.

A csíkiaknak viszont nem ez 
lesz az utolsó meccsük, ugyanis 
egy két nyert mérkőzésig tartó 
párharcban majd Iaşi ellen kell 
megküzdjenek az első ligában 
való bentmaradásért. Az első mér
kőzést Csíkszeredában rendezik 
április 11én, a másodikat április 
18án Iaşiban, míg harmadikat, 
ha szükséges, újból Csíkszeredá
ban április 21én.

Tucker (14) két év után int búcsút a Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK-nak fotó: balázs árpád
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VASLÁB–GYERGYÓÚJFALU FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS,
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyergyóújfalu község útjainak 
részleges feljavítása című tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásaival kapcsolatos felvilágosítások beszerez
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16 óra között.

Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt  
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csík
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt (fax: 0266–310041; email: office 
@apmhr.ro).

BÍRÓ LÁZÁR
értesíti az érintetteket, hogy a Zetelaka 1106/A szám alatt találha
tó FAFELDOLGOZÓ MŰHELY RÉSZLETES RENDEZÉSI 
TERV (PUD) bemutatott változatára környezetvédelmi vélemé
nyezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 8.30–16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvédel
mi Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2012. április 20ig.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Galócás, Központ utca 55. szám alatti székhelyű Ali&Deea Forest 
Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt kikiáltásos árverést szervez 
az adós ingóságainak eladása végett. Az árverésre a jogi felszámoló, 
Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2es lakrész 
alatti székhelyén kerül sor 2012. április 5én 11 órakor.

Eladásra kerülnek a következő ingóságok: vízszintes szalagú fű
rész, generátor, homlokrakodó. A javak értékesítése a legnagyobb 
ajánlott áron történik.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek annak meg
kezdése előtt legalább egy órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási 
ár 10 százalékát képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál,  
telefon: 0266–310940, 0744–362148, fax: 0266–317373.

GYERGYÓSZENTMIKLÓS VÁROSA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Járdák feljavítása Gyer
gyószentmiklóson című tervére a Hargita Megyei Környezetvédel
mi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. március 27én döntés
tervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány el
készítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 óra között, szerdán 8.30–18.30 óra között, valamint a http://
apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hir
detés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

Havas lett a Brassó Rali

Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó irodánkba 

(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám) és mi ingyen megjelentetjük apróhirdetését egy alkalommal!

HirdeTés

érvényes 2012 április 31-ig



lakás
ELADÓ jó állapotban lévő, köz-

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

ELADÓ Tusnádfürdőn III. eme-
leti, 2 szobás tömbházlakás saját 
hőközponttal. Telefon: 0757–676158.

telek
ELADÓ 5 ár telek Hodgyában, egy 

üzleti pult és egy nagy barna színű kör-
kanapé. Ár megegyezés szerint. Tele-
fon: 0751–703133, Székelyudvarhely.

ELADÓ Csibában 20 ár beltelek 
a kistemplom háta mögött. Telefon: 
0745–012387, 0744–593308.

ELADÓK építésre alkalmas telkek 
Taplocán, Csibában, Csíkszentkirályon 
tulajdonostól. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ Gyimesfelsőlokon 60 ár te-
rület. Alkalmas építkezésre (villany, fo-
lyóvíz, forrás). Telefon: 0726–192660.

jármű
ELADÓ 1997-es évjáratú, ötajtós, 

piros Ford Fiesta szép állapotban. 
Irányár: 1100 euró, plusz illeték. Tele-
fon: 0745–794892, Székelyudvarhely.

ELADÓ 2000 év végi 3 ajtós Fiat 
Punto gyári állapotban, extrákkal, ke-
vés fogyasztás. Irányár: 1490 euró, 
plusz illeték 300 euró. Telefon: 0745–
794892, Székelyudvarhely.

ELADÓ 2001-es évjáratú Citroën 
Berlingo 1.4i (ABS, két légzsák, köz-
ponti zár, elektromos ablak és tükör, 
légkondi, öt ajtó). Ára: 3500 euró. Te-
lefon: 0744–591847. (21630)

ELADÓ 1998-as évjáratú Volkswa-
gen Polo, 1.4-es, kombi, benzines, frissen 
behozva, 180 000 km-ben, rozsdamentes 
állapotban. Extrák: klíma, ABS, két elekt-
romos ablak, tükrök. Irányár: 1600 euró. 
Telefon: 0757–602240. (21590)

ELADÓ Csíkszeredában 2004-es 
évjáratú, piros színű, 1.5-ös dízel Re-
nault Megane Sedan kitűnő állapot-
ban, garázsban tartva, 43 000 km-ben, 
számlával. Irányár: 5150 euró. Telefon: 
0722–533027.

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os motorral, frissen behoz-
va, Euro 4-es, nagyon szép, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, légzsákok, központi zár, 
állítható kormány, multivolán, 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 2002-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os motorral, Euro 4-es, na-
gyon szép karc- és rozsdamentes álla-
potban, metalizált szürke színben, ere-
deti kilométerben. Extrák: ABS, szervo, 
klíma, távirányítós központi zár, elektro-
mos ablakok, bordkomputer, nyolc lég-
zsák stb. Irányár: 3700 euró. Telefon: 
0724–175640, 0729–257421. (21537)

ELADÓ: 2005-ös évjáratú Ford 
Fusion 1.4, benzines, RAR-vizsgával, 
sok extrával – ára: 3550 euró, vala-
mint 2006-os évjáratú Volkswagen 
Polo 1.4 TDi, háromajtós, sok extrával, 
Németországból behozva – ára: 4550 
euró. Telefon: 0751–219766. (21614)

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa, Euro 4-es, szép állapotban, téli 
gumikkal. Extrák: négy légzsák, CD-rá-
dió, ABS, elektromos ablakok, központi 
zár, multivolán. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ U 650-es traktor – 10 200 lej; 
Leyland 70 LE – 15 500 lej; Renault 35 LE 
– 12 500 lej. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2008-as évjáratú Dacia 
Logan 1.5 DCi Preferance. CSERE is ér-
dekel régebbi Daciára. ELADÓ 2003-as 
évjáratú Lada Niva 1.7 jó állapotban. 
CSERE is érdekel. Irányár: 2300 euró. EL-
ADÓ 2003-as évjáratú Dacia Supernova 
jó állapotban. CSERE is érdekel régebbi 
Daciára. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 1998-as Dacia 1310 újsze-
rű állapotban. ELADÓ 2001-es évjáratú 
Volkswagen Polo beíratva, megkímélt 
állapotban. ELADÓ 2001-es évjáratú 
Opel Astra Caravan 2.0, dízel, hargitai 
rendszámmal. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 1994-es évjáratú Aro 244-es, 
hargitai rendszámmal, érvényes iratokkal 
és biztosítással, 78 500 km-ben, akár for-
galomból kiírva is. Telefon: 0744–701776.

vegyes

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

Eladó 50 liter fehér házi bor (5 
lej/l). Érdeklődni a 0743–643 995 
-ös telefonszámon a délutáni órák-
ban lehet.

Eladó étkezési és ültetni való 
krumpli. Érdeklődni a 0743–643 995-
ös telefonszámon a délutáni órákban 
lehet.

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

ELADÓ két 4 éves, egy 3 hóna-
pos, valamint egy 7 hónapos borjadzó 
fejőstehén. Telefon: 0266–331864, 
0751–403866. (21620)

ELADÓ ültetni való pityóka és 
1000 literes műanyag tartály. Telefon: 
0722–234992. (21624)

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

ELADÓK húsdisznók. Telefon: 
0742–791222. (21607)

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

ELADÓ alig használt, kifogásta-
lan állapotban lévő Asus EEE901 8,9” 
netbook. Intel Mobile Atom 1,6 GHz 

processzor, 1 GB DDR2 memória, 12 
GB SSD tároló, bluetooth, wifi, beépí-
tett kamera, 6-7 órás üzemidő. Irány-
ár: 700 RON. Telefon: 0745–609399.

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

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

ELADÓ jutányos áron nappali szo-
babútor (fekete-szürke), fekete színű 
sarok ülőgarnitúra, valamint hálószoba 
szekrénysor. Telefon: 0723–388509.

ELADÓ egy négyelemes, napsugaras 
lóvontatású szénaforgató-összeverő új-
szerű állapotban. Telefon: 0727–419065.

VÁSÁROLOK egy új vagy újszerű 
állapotban lévő nyári Kormorán autó-
gumit 185/65/15-ös méretben (pótke-
rék volt a 2005–2007-es Loganokon). 
Ugyanitt ELADÓ két 70%-os Michelin 
215/60/16-os nyári gumi olcsón. Tele-
fon: 0744–267396.

ELADÓ különleges lovacska for-
májú gyermekbicikli, széles ülőkével, 
ernyővel, melyet 1-2 éves korig tolo-
gatni lehet, később pedállal hajtható. 
Telefon: 0746–152531.

ELADÓ Menaságon 100 literes tej-
hűtő tank, valamint Carpaţi hátsó híd, 
differenciál, reduktor, szekrény, külön-
böző gardányok, 651-es oldalgrup. Te-
lefon: 0266–331818.

ELADÓ Csíkszeredában babaágy 
(1,50 x 0,70 m), étkezőasztal (kinyitva 
0,72 x 1,30 m), összecsukva (0,78 x 
0,70 m), buklészőnyeg (2 x 3 m). Tele-
fon: 0748–891076.

ELADÓ nagy orosz gyártmányú 
aragázpalack teletöltve. Telefon: 0266–
332540.

ELADÓ Csíkszeredában háromke-
rekű Knorr babakocsi jó állapotban, 
esővédővel – 250 lej, valamint egy 
autóba való gyerekülés – 100 lej. 
Telefon: 0740–531610, 16–19 óra 
között.

ELADÓ két süldő Csíkszeredában. 
Telefon: 0749–638034.

ELADÓ Gyergyócsomafalván ötfe-
jes lambériagyártó gép és ácsmunká-
hoz használt láncvéső. CSERE is érde-
kel fűrészárura. Telefon: 0744–701776.

állás

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

Németországi cég női munka-
erőt KERES a csehországi telepére 
eper- és uborkaszedésre. Telefon: 
0757–346304. (21600)

Kettős állampolgársággal 
(román–magyar) rendelkező sze-
mélyeket (18–45 év közötti nők 
előnyben) KERESÜNK mezőgaz-
dasági munkára Hollandiába. Te-
lefon: 0746–937160. E-mail: snd.
europa@yahoo.com. (21413)

szolgáltatás
Hétvégi ház építéséhez, 12 x 7 m 

alapon, ajánlatot várunk mesterektől 
saját gömbfa anyagból vagy csak a 
felépítésre Kézdivásárhely környékén. 

Telefon: 0742–955522.
VÁLLALOM lakóház, gazdasági 

épület és hétvégi ház tervezését. Tele-
fon: 0366–105649. (21619)

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

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszál-
lással, minden színben. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (21613)

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 0753–851621-es 
telefonszámokon lehet.

VÁLLALOM családi házak, fa-
házak építését, felújítását, valamint 
gombás házak, pincék kezelését, fer-
tőtlenítését. Telefon: 0742–404912. 
(21540)

Csíki hagyományos székely kapuk 
kivitelezését VÁLLALOM A–Z-ig. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
343937.

megemlékezés

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
Hiányod elviselni nagyon nehéz,
örökre megtart szívünkben 
az emlékezés.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. 
február 20-ra, drága édesapánk

VÁGÁSSY JÓZSEF

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az 
engesztelő szentmise április 3-án 19 
órakor lesz a csíktaplocai templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

elhalálozás


Nem versenyeztem, 
s nem nyertem soha,
Hagytam, hogy a díszt 
más futók keressék.
Síromnak is elég a föld, a moha.
Az én díszem 
a teljes dísztelenség.

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, forrón szeretett tata, 
após, testvér, sógor, apatárs, 
koma, keresztapa, rokon, szom-
széd és barát,

id. VIZI JÓZSEF

életének 79., házasságának 51. 
évében hosszas betegség után 
2012. március 31-én visszaad-
ta lelkét Teremtőjének. Drága 
halottunk földi maradványait 
április 3-án de. 10 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a csa-
ládi háztól a kászonaltízi római 
katolikus temetőbe. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! 
A gyászoló család.

„Az Úr az én őriző pásztorom,
Ha a halál árnyéka völgyében járok is,
Nem félek semmi bajtól, mert Te 
velem vagy.”

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága 
jó édesanya, nagyanya, test-
vér, anyós, keresztanya, rokon, 
szomszéd és jó ismerős,

BOROS ERZSÉBET
Szül. Vágási Erzsébet

életének 85., özvegységének 
26. évében 2012. március 30-
án, türelemmel viselt betegség 
után,csendesen elhunyt.

Megszűnt dobogni jóságos szíve. 
Mindenkor kész volt szerettein és 
embertársain segíteni. Mi, akik 
sírva álljuk körül koporsóját, s fájó 
szívvel gondolunk rá, emlékét hí-
ven megőrizzük.

Drága halottunk földi ma-
radványait 2012. április 2-án, 
délután 3 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a római katolikus 
egyház szertartása szerint a 
székelyudvarhelyi római katolikus 
temetőbe. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott! Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órá-
val fogadunk. A gyászoló család

Megrendülten tudatjuk azok-
kal, akik szerették és ismerték, 
hogy

BALÁZS MIHÁLY

életének 85. évében, március 
30-án visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Utolsó útjára kísérjük 
április 2-án, hétfőn 13 órától, föl-
di maradványait a hargitafürdői 
temetőben helyezzük örök nyu-
galomra. A gyászoló család.

Hirdetések2012. április 2., hétfő  | 13. oldal 

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2011. március 
29-re,

id. OLTI DONÁT

halálának első évfordulóján.

Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Mikor már nem bírta, 
mert nagyon fájt minden,
Akkor szép csendesen 
átölelte az Isten.

Távozása nagy űrt hagyott szívünk-
ben, de emléke örökké élni fog. Sze-
retett halottunk lelki üdvéért a meg-
emlékező szentmise április 4-én 
reggel 7 órakor lesz a madéfalvi 
római katolikus templomban. Gyá-
szoló szerettei.

Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.

(Tóth Árpád)

Fájó szívvel em-
lékezünk 2011. április 
1-jére,

GÁL JÓZSEF

halálának első évfor-
dulóján. A megemlékező szentmise 
2012. április 3-án 19 órakor lesz a 
csíkszeredai Szent Ágoston-temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei – Csík-
szereda. (21623)

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

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro



Megszerezte a hatodik, összes-
ségében a 14. bajnoki címet 
Csík szeredának a HSC Csíksze-
reda csapata pénteken, miután 
a román bajnoki finálé ötödik 
összecsapásán az utolsó pilla-
natokig izgalmas, feszült talál-
kozón legyőzte a Brassói Corona 
Fenestela 68 együttesét.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Ünnepségre, bajnoki cím-
védésre készült a HSC 
Csíkszereda jégkorong-

csapata, valamint a szurkolók pén-
teken a román bajnoki finálé ötö-
dik mérkőzése előtt. A mérkőzés 
fontossága meg is látszott, ugyanis 
közel telt ház volt a párharc ötödik 
mérkőzésén.

A négy nyert mérkőzésig tartó 
finálét a felek 3–1-es összesítéssel 
várták. A HSC pedig hazai pályán 
zsebelhette be az újabb bajnoki cí-
met a Brassói Corona Fenestela 68 
együttesével szemben. A találkozó 
súlya rá is nyomta bélyegét a szín-
vonalra, amely inkább közepesre 
sikeredett.

A brassóiak annak ellenére, 
hogy a nagyobb nyomás talán raj-
tuk volt, jól kezdték az összecsa-
pást. Több veszélyes támadással 
indítottak, ám a vezetést a 9. perc-
ben a HSC szerezte meg egy remek 
Petres–Molnár Zsolt kombináció 
után. A vendégek nem adták fel, 
és a harmad utolsó percében Filip 
egyenlített.

A második harmad kiélezett 
csatát hozott. A hazaiak Hruby ré-
vén visszavették a vezetést, de egy 
védelmi hibát kihasználva a vendé-
gek szinte azonnal egyenlítettek. A 
gólok sorozata viszont nem szakadt 
itt meg. Jött a csíkiak briliánsan mű-
ködő harmadik sora, és Moldován 
találatával visszavették a vezetést.

Az utolsó harmad elején a há-
zigazdák eldönthették volna a ta-
lálkozó sorsát, ugyanis kettős em-
berelőnybe kerültek. Ezt azonban 
nem tudták kihasználni. Felváltva 
alakultak ki helyzetek mindkét 
kapu előtt, főleg a hézagos védő-
munkáknak köszönhetően, de a 
kapusok, Kozuch és Polc, lehúzták 
a rolót. Az igazi izgalom az utolsó 
percekre maradt. Az 59. percben 
előbb Hruby, majd Nagy került a 
hazaiaktól büntetőpadra. A bras-
sóiak le is hozták azonnal a kapust, 
és hat a három ellen próbálkoztak. 
Az egyenlítő gólt meg is szerezték, 
de Lascăr játékvezető érvénytelení-
tette a találatot, mivel a vendégek 
szabálytalankodtak Kozuch-csal 
szemben, aki elvesztette a fejét, és 

kiosztott egy-két pofont. A hátra-
levő másodpercekben a vendégek 
nagy igyekezetükben összezava-
rodtak, és végül maradt a 3–2-es 
hazai siker.

A HSC ezzel megszerezte zsi-
nórban hatodik bajnoki címét, ösz-
szességében pedig a 14.-et Csíksze-
redának. Csíkszereda 1949, 1952, 
1957, 1960, 1963, 1997, 2000, 
2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 után 2012-ben újra bajnoki 
címnek örvendhet.

Román bajnoki döntő, 
5. mérkőzés
HSC Csíkszereda – Brassói 

Corona Fenestela 68 3–2 (1–1, 
2–1, 0–0).

Vezette: Cosmin Adrian Topâr-
ceanu, Valentin Lascăr és Máthé 
István, Mihai Trandafir.

HSC Csíkszereda: Kozuch, 
Ru czuj (kapusok) – Hruby, Gó-
ga, Novak, Péter Levente, Mihály 
– Papp, Nagy István, Becze, Szőcs, 
Bíró Ottó – Kósa, Flinta, Mol-
dován, Petres, Podstavek – Molnár 
Zsolt, Bíró Tamás. Edzők: Eduard 
Giblak és Nagy Béla.

Brassói Corona Fenestela 68: 
Polc, Fülöp Rajmond (kapusok) – 
Filip, Imecs, Barinka, Basilides Ti-
bor, Borsos – Nagy Csaba, Varga, 
Antal, Zsók, Pál – Kertész, Laczkó 
Attila, Lőrincz, Bartzen, Fodor – 
Dávid, János, Péter Zsolt, Bálint 
Zsolt, Péter Róbert. Edzők: Andrej 
Rajcak és ifj. Antal Előd

Gólszerzők: Molnár Zsolt (9.), 
Hruby (33.), Moldován Ervin 
(37.), illetve Filip Richard (19.), 
Barinka (34.).

A 2011/2012-es döntőt a HSC 
Csíkszereda nyerte 4–1-es összesítés-
sel (3–4, 6–1, 3–1, 3–0 és 3–2).

Nyilatkozatok
Nagy Béla, a HSC Csíkszere-

da edzője: „Ezzel a bajnoki cím-
mel megmentettünk egy bajnoki 
idényt. Nem sikerült a többi cél-
kitűzést elérnünk, így ez a finálé 
nagyon fontos volt számunkra. Az 
összes mérkőzés, leszámítva a Bras-
sóban aratott 6–1-es sikert, nagyon 
nehéz volt. Gratulálok a Brassónak, 
nagyon sokat fejlődtek tavalyhoz 
képest, és ezzel sokat tettek a román 
hoki fejlődéséért. Tudtam, ho gy 
söpréssel egyik csapat sem fog baj-
noki címet nyerni, de úgy érzem, 
hogy az összesítésben elért 4–1 re-
ális. A mai mérkőzést nem a gyenge 
szívűeknek ajánlottam volna. Rég 
vagyok a hokiban, de hogy a korong 
az utolsó pillanatokban ennyiszer a 
gólvonalon járjon, nem igazán lát-
tam. Végig nagyon hajtós mérkőzés 
volt. Tudtam, hogy a brassóiak nem 
adják fel, igazi sportemberekhez 
méltóan végigküzdötték a mérkő-
zést. A bajnoki idény ugyanolyan 
nehéz volt, mint a tavaly. A MOL 
Liga erősödött, csakúgy, mint a 
román bajnokság. Nem kell elfe-
lejtsük, hogy a Steaua is egyet elő-
relépett.”

Ifj. Antal Előd, a Brassói 
Corona Fenestela 68 edzője: „A 
közönség nagyon jó színvonalú 
mérkőzést látott, egy igazi döntőt. 
Sajnos ma nem a mi akaratunk ér-
vényesült. A mai meccs alapján nem 
éreztem jobbnak a HSC Csíkszere-
da csapatát, legalábbis a mezőnyben. 
Egy hosszabbítást megérdemeltünk 
volna. Viszont aki egy döntőben 
4–1-es összesítéssel tud győzni, az 
egy kicsivel jobb. A döntő előtt fel 
voltunk készülve a HSC első sorá-
ra, tudniillik, az egész MOL Liga az 
első soruktól szenvedett vereséget. 
Ők nem is ütöttek sok gólt, viszont 
összeraktak egy nagyon jó harma-
dikat Albin Podstavek vezérletével, 
akikkel a mi harmadik sorunk nem 
tudta felvenni a versenyt. Mi dolgo-
zunk tovább. Célkitűzésünk a dön-
tőbe kerülés volt, jövőre feljebb sze-
retnénk jutni. Az idén a HSC jobb 
volt, ezért gratulálunk nekik.

Az egész idényt összességében 
nézve csak a HSC-ben csalódtam, 
ugyanis, ha a Miskolcot megverik az 
elődöntőben, akkor a MOL Ligában 
mi végzünk a harmadik helyen. Vi-
szont a MOL Ligával is elégedettek 
vagyunk, alapszakaszban harmadi-
kok voltunk, elődöntőt játszottunk. 
Csapatunk jelenleg ennyire volt ké-
pes ebben az idényben. A HSC és a 
Dunaújváros is jobb kerettel rendel-
kezik. Három éve építkezünk, és ha 
az idei kondíciók megmaradnak, re-
mélem, hogy jövőre minden szinten 
eggyel előrébb tudunk lépni.

Horváth László, a Sportklub 
vezérigazgatója: „A mérkőzés vége 
izgalmasra sikeredett, ugyanis hár-
man voltunk a hat ellen. Sporttör-
téneti szempontból talán ez volt a 
legfontosabb célkitűzésünk. Min-
den jó, ha a vége jó. Sikerült meg-
nyernünk a román bajnokságot, s 
számunkra ez volt a legfontosabb.”

Molnár Zsolt, a HSC Csíksze-
reda játékosa: „Nem volt a legsike-
resebb ez a szezon. Úgy játszottunk, 
hogy mindent feltettünk erre a 
bajnoki döntőre, minden erőnkkel 
erre koncentráltunk. Egy kicsit csa-
lódás, hogy csak a román bajnoki 
címet sikerült megszereznünk, de 
mindent nem lehet megnyerni min-
dig. A döntőt rosszul kezdtük, és 
lehet, hogy jól jött az első meccsen 
elszenvedett vereség, hiszen min-
denki felébredt. Utána teljes erőbe-
dobással küzdöttünk. Igazi döntő 
volt, gondolok az utolsó percekre. 
Az győzött, aki nagyobb akarattal és 
nagyobb szívvel játszott. És a szeren-
cse is mellénk állt, nem úgy, mint az 
idény folyamán nagyon sokszor.”

Petres Tivadar, a HSC Csík-
szereda játékosa: „Úgy érzem, az 
első mérkőzésen nem voltunk igazi 
play off hangulatban ellentétben a 
brassóiakkal, akik a Steauával vé-
gig kiegyensúlyozott mérkőzéseket 
játszottak. A második mérkőzéstől 
sikerült felvennünk a ritmust. Csa-
patként játszottunk, és sikerült meg-
nyernünk a bajnokságot. Mindenki 
odatette magát, és minden csapat-
társamnak csak gratulálni tudok. A 
mi sorunknak összejött, de igazából 
a többiek is ugyanúgy küzdöttek. 
Mindig így van, hol egyik, hol má-
sik sornak megy jól, de igazából ez a 
csapat érdeme. A tavalyi remek sze-
replés után mindenki elvárta, hogy 
idén is mindent megnyerjünk, saj-
nos nem jött össze. Ez benne van a 
sportban: egyszer fent, egyszer lent. 
A srácokkal azt beszéltük, hogy leg-
alább a román bajnokságot meg kell 
nyerjük, hogy jövőben a Kontinen-
tális Kupában indulni tudjunk. Ör-
vendünk, hogy ez sikerült.”

Góga Attila, a HSC Csíksze-
reda csapatkapitánya: „A mér-
kőzés előtt volt egy kis feszültség 
bennünk, ugyanis hazai pályán ját-
szottunk, saját népes közönségünk 
előtt. Mindenki bizonyítani akart. 
Ez a bajnoki cím nagyon értékes, 
hiszen a csapat egy nagyon mély 
gödörből jött fel. Az egész idény-
ben mondhatni elváráson alul tel-
jesítettünk, és az, hogy feljöttünk 
erre a szintre, emberfeletti, nem ta-
lálok szavakat. Nagyon örvendünk 
a bajnoki címnek, hogy a városnak 
sikerült megszereznünk a hatodik 
zsinórban elért címet.”
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Két romániai siker

Az első két mérkőzését megnyerte a romániai vá-
logatott az U18-as Divízió II A csoportos jégko-
rong-világbajnokságon. A csapat a Heerenveenben 
zajló vébé első napján Horvátországot, tegnap Lit-
vániát győzte le, a mai szünnap után holnap Nagy-
Britanniával játszik a romániai csapat.

Eredmények: Horvátország – Románia 3–6 
(1–1, 1–0, 1–5) /a romániai gólszerzők: Trancă 
2, Hodos, Okos, Hildebrand, Bíró Mátyás/; Lit-
vánia – Nagy-Britannia 7–3, Hollandia – Korea 
3–4; Románia – Litvánia 3–1 (2–0, 0–0, 1–1)  
/Okos, Hildebrand, Trancă/. A Nagy-Britannia – 
Hollandia és a Korea – Horvátország találkozók 
lapzárta után értek véget.

Ma szünnap van, holnap a Korea – Litvánia 
(14.30), a Románia – Nagy-Britannia (18) és a Hol-
landia – Horvátország (21.30) találkozókra kerül sor.

Még egy győzelem kell

A magyar kölyökbajnokság bronzérméért játszik 
Budapesten az ISK–HSC Csíkszereda U14-es 
csapata, az egyik fél harmadik sikeréig zajló pár-
harc állása 2–1 az Antal Károly által edzett gárda 
javára. A kisdöntő első mérkőzését múlt hétfőn 
szétlövéssel 4–3-ra a MAC Budapest nyerte, a má-
sodik találkozó kedden 6–2-es, a harmadik pedig 
csütörtökön 5–4-es csíki sikerrel zárult. A negye-
dik mérkőzést ma 19 órától a budapesti Jégpalotá-
ban játsszák a felek.
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Bajnok a HSC Csíkszereda

A hsC a hatodik bajnoki címet szerezte meg Csíkszeredának  fotó: Balázs árpád
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Mesemondó verseny
Holnap reggel kilenc és délután három 

óra között mesemondó versenyt szerveznek 
a székelyszentkirályi Szent István Általános 
Iskolában. Az ötödik alkalommal megren-
dezett versenyen a helyi iskola épületében 
idén szentkirályi és fancsali elemisek mon-
danak népmesét társaiknak.

Sulibörze
Szerdán és csütörtökön a székelyud-

varhelyi Márton Áron Katolikus Ifjúsági 
Házban ismét megrendezik a Sulibörze, 
a székelyudvarhelyi iskolapszichológusok 
és az UFF szervezésében. A börzén a vá-
ros nyolc középiskolája képviselteti magát 
külön-külön kis standdal, és az Udvarhelyi 
Fiatal Fórum is bemutatkozik.

Koncert
Székelyudvarhelyen lép fel szerdán a 

jól ismert, erdélyi származású színművész- 
rockénekes, Keresztes Ildikó és Király L. 
Norbi, a 2010-es X-Faktor döntőse. A 
koncertnek az Udvarhelyi Fiatal Fórum 
nagyterme szolgál otthonul. Jegyek 35 
lejes áron kaphatóak az UFF székhelyén 
a Kossuth utca 20. szám alatt, valamint a 
Heti Hirdető Kossuth utca 1. szám alatti 
szerkesztőségében.

Élményvonat
A tavalyi évhez hasonlóan, a Küküllő 

Szálloda és a MÁV Nosztalgia Kft. közös 
szervezésében pénteken, azaz nagypénte-
ken ismét vonatszerelvény érkezik Buda-
pestről Székelyudvarhelyre. A vonat azon a 
Segesvár–Székelyudvarhely közötti pálya-
szakaszon érkezik a városba, amelyen egy-
koron a Székelygőzös közlekedett.

Klasszikusgitár-fesztivál
A Harmonia Cordis Egyesület szer-

vezésében áprilisban újból megszervezik 
a Terra Siculorum Nemzetközi Klasszi-
kusgitár-fesztivált. A két hét múlva, azaz 
április 16-án kezdődő, egy héten át tartó 
rendezvényen Európa több országából, 
sőt Kubából is érkeznek fiatal gitárosok. A 
gitárversenyeknek és mesterkurzusoknak 
Székelyudvarhelyen a polgármesteri hivatal 
Szent István Terme ad otthont.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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az ajánlata

Kertészkedés stresszmentesen

Koncertturné

Geszti Péter Udvarhelyen 
koncertezik

Geszti Péter először koncertezik 
Erdélyben. A Székelyföldi Régió 
Magazin és a Chronos Marke-

ting, Média & PR Ügynökség szervezé-
sében április 22–25. között először. A 
nagyszabású koncertturnén a közönség 
a tavaly alapított Gringo Sztár, valamint 
a Rapülők és a Jazz+Az zenekar slágereit 
énekelheti együtt a fellépő művészekkel 

a székelyudvarhelyi sportcsarnokban. 
A koncertturné helyszínein különleges 
„Gringo Sztár vendégként” Baricz Gergő 
is fel fog lépni, aki első alkalommal kon-
certezik saját zenekarával.

Az udvarhelyi fellépés április 25-én 
lesz a városi sportcsarnokban. Elővé-
telben 25, a helyszínen 30 lejbe kerül 
a jegy.

HIRDETÉS

Egy szép kert, amelyben dolgozni 
öröm és nem nyüglődés, ez minden 
hobbikertész álma. Akár szabadon 

kialakított, akár tagolt vagy fajták szerint 
osztott, esetleg természetet utánzó a vágyott 
kert, ez a könyv mértékadó és nélkülözhetet-
len társ lesz.

– Minden, amit tudni kell egy kel-
lemes kerthez: talajfajta, trágyázás, 
vetés és palántázás, ideális kertápolás. 
– Egyszerű tervezési útmutató a lé-
pésről lépésre kialakítható oázishoz. 
– A legfontosabb ágyásnövények, 
évelők, hagymás- és futónövények, 
díszcserjék részletes bemutatása. 
– Egy gondosan kiválasztott szakértő-
csoport számtalan értékes ötletével.

A 96 oldalas, cérnafűzött, kötött 
könyv megvásárolható az Árnika Köny-
vesboltban (Székelyudvarhely, Kossuth 
Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–
210 046, 0751–103 915).

ma

Az év 93. napja, az év végéig hátralévő 
napok száma 273. Napnyugta ma 19.38-
kor, napkelte holnap 7.13-kor.

Isten éltesse
Áron nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat
A héber eredetű Áron jelentése: ihletett, 

tisztánlátó.

Április 2-án történt
1894. Budapesten eltemették az 1848–

49-es szabadságharc emigrációban elhunyt 
vezetőjét, Kossuth Lajost.

Április 2-án született
1936. Csukás István Kossuth- és József 

Attila-díjas költő, író
1946. Koltai Lajos Kossuth-díjas opera-

tőr, rendező, érdemes művész
1956. Binder Károly Erkel Ferenc-díjas 

zongoraművész, zeneszerző

Április 2-án halt meg
1922. Hermann Rorschach svájci pszi-

chiáter és ideggyógyász
1927. Prohászka Ottokár katolikus 

pap, püspök, egyházi szónok, író és egye-
temi tanár

1952. Molnár Ferenc író, újságíró, pub-
licista

para

– Hallom, válófélben vagytok a férjeddel.
– Igen, vallási nézetkülönbségek miatt. Nem hiszek abban, hogy a férjem lenne az Isten.

www.parapista.com

HIRDETÉSEK
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angol, német, román
nyelvtanfolyamok

és ECL vizsgafelkészítők
kezdés: 2012. ápr. 2–5.
Iroda: Székelyudvarhely, 
Márton Áron tér 2. szám

Tel.: 0266–218 088 (0722–202 069)
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Perben a tüzes vízzel

Néhány világhírű sörfőzdét és sze-
szesital-kereskedőt perelnek be 
az amerikai Dél-Dakota állam-

ban élő oglala-sziúk az indián törzsben 
elterjedt alkoholizmus miatt. A Pine 
Ridge indián rezervátumban 180 éve 
szigorúan tilos az alkoholfogyasztás, az 
ott élő oglala-sziú indiánok életét még-
is a krónikus alkoholfüggőség nehezíti 
meg. A politikusok ellenvetése ellenére a 
törzs most perre viszi a dolgot. Az oglala-
sziúk szerint a vállalkozások jelentősen 
hozzájárultak a Pine Ridge-ben kiala-
kult alkoholizmushoz. „Szuverén állam 
vagyunk, és úgy cselekszünk, ahogy az 
amerikai kormány a dohánykonszernek 
elleni panaszemelésekor” – mondta el 
John Yellow Bird Steele, az oglala-sziúk 
elnöke. A törzsi tanács a fiatalok védel-
me érdekében döntött a panaszemelés 
mellett. Az indiánok 500 millió dolláros 

kompenzációt követelnek az egészség ká-
rosítása és egyéb következmények miatt. 
„Az alkohol szétzúzza társadalmunkat. 
Ötből négy család küzd az alkoholizmus-
sal” – fejtette ki Steele.

Hazafelé  A fotó Plosz Zoltán Arc-élek című pályázatra beküldött alkotása
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napközben a legtöbb helyen enyhe felmele-
gedés várható, a hegyvidéken éjszaka –4 Celsi-
us-fokig csökkenhet a hőmérséklet, nappal több 
helyen esőre is lehet számítani. Erősödő észak-
nyugati szél várható.

Minap az egyik iskolaigazgató örömmel 
újságolta és komoly megvalósításnak értékel-
te, hogy az általa vezetett intézményt im-
már teljes mértékben behálózták térfigyelő 
kamerákkal. Sőt őszintén fájlalta, hogy az 
áramszünet miatt nem leskelődhettünk be 
a monitoron keresztül egyik tanórába sem, 
pedig milyen érdekes lett volna. A fura aján-
laton megbotránkoztam – bár bevallottam, 
kíváncsi természet lévén, szeretek leskelődni, 
hallgatózni, de a „kukkolás” eme modern 
változata nem vonz, sőt egyenesen elítélem. 
Erre az igazgatón volt a sor az érvelésben: el 
is mondta, mennyire egyszerűsíti a térfigye-
lő kamera a munkáját, mert jöhet hozzá a 
szülő, hogy a romántanár nem tartotta meg 
rendesen az óráját, mert ő meg tudja mutatni 

a felvételen, hogy minden a legnagyobb rend-
ben zajlott, tehát a gyerek hazudik. De azt is 
könnyedén bizonyíthatja, hogy márpedig az 
ő gyereke törte be az ablakot, és hazudik, ha 
azt állítja, hogy a szomszéd Pistike. Erre már 
feladtam az értelmetlen vitát, de megfogalma-
zódott bennem néhány kérdés. Mire is nevel 
az iskola ezzel a megfigyelősdivel? Mit sugall 
az osztálytermekben felszerelt kamera? Netán 
mindegyik gyerek potenciális „bűnözőfióka”? 
A tanárok pedig annyira megbízhatatlanok, 
hogy figyelni kell őket munka közben?

Innen szerintem csupán egy lépés a tör-
vénnyel elrendelhető, hálószobákba szerel-
hető kamera, vagy akár a bőr alá ültethető 
mikrocsip, hogy bárki, bármikor követhető, 
ellenőrizhető legyen. De miért?

A Nagy Testvér figyel 
– az iskolában is!

       villanás n Jánossy Alíz
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