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Először járt Székelyudvarhelyen 
román kormányfő

A prefektusok találkozója alkalmával látogatott Székely udvarhelyre Mihai Răzvan Un gureanu 
miniszterelnök és Gabriel Berca belügyminiszter. A szombati értekezletet követően a kormányfő 

Hargita megye RMDSZ-es önkormányzati vezetőivel is találkozott > 6. oldal

Mihai Răzvan Ungureanu a parajdi sóbányában. Hivatalosságok kíséretében és újságírók kereszttüzében fotó: csedő attila

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 kilogrammos 
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
marhakonferencia előadói.

Félévi ellenőrzés

Felére csökkent 
a lógások száma
Látványosan csökkent azoknak a 

diákoknak a száma, akik igazo
latlan hiányzással maradnak távol 
az oktatási intézményektől – derült 
ki a Szociális Kifizetési Ügynökség 
adataiból. Ez az év elején életbe 
lépett, 2010/277es kormányhatá
rozatnak köszönhető, amely 
megvonja a családi pótlékot 
azoktól a gyerekektől, akik 
egy fél év alatt 21 piros igazolatlant 
gyűjtenek össze. 

Bajnok a HSC 
Csíkszereda 1453Munkarajt 

a csíkszeredai a tereken
Falopásért pénzbüntetés, 
legfeljebb felfüggesztett
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1 amerikai dollár USD 3,2805î
100 magyar forint HUF 1,4851î
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> Tudományos konferencia a 
Sapientián. A tér diskurzusai címmel 
tartottak kétnapos konferenciát a hét-
végén a Sapientia – EMTE Humántu-
dományok Tanszékének szervezésé-
ben. A két szekcióban 75, illetve 81 
előadást hallgathattak meg az érdek-
lődők. A tanszék Interkulturális Kap-
csolatok nevű kutatócsoportja évente 
szervez konferenciát bilingvizmus, 
kulturális kapcsolatok és imagológia 
témakörben. 

Jelenleg két témában végeznek ku-
tatást, egyik az imagológia, másik a 
tér ábrázolása az irodalomban. Utób-

bi Bíró Béla kutatási területe, akit 
65. születésnapja alkalmából köszön-
töttek a konferencia résztvevői. Az 
irodalom és nyelvészet szekcióban a 
Sapientia előadói mellett a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetemről, 
a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemről és a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemről, a Szegedi Tu-
dományegyetemről, a Bukaresti Egye-
temről, a Pécsi Tudományegyetemről, 
az Újvidéki Egyetemről, a győri Nyu-
gat-Magyarországi Egyetemről, vala-
mint a berlini Humboldt Egyetemről 
érkeztek meghívott előadók.

> Összefognak a kegyhelyek. Zarán-
dok címmel közös elektronikus hírleve-
let indítottak a mátraverebély-szentkúti 
és a csíksomlyói kegyhelyek ferencesei 
virágvasárnap. Az első szám bevezetőjé-
ben Orbán Szabolcs erdélyi provinciális 
a kegyhelyek mai jelentőségét és a kö-
zös hírlevél fontosságát hangsúlyozza. 
„Napjainkban, amikor modern életün-
ket egyre jobban átszövik a különböző 
hálók, jogos igénynek látszik olyan kap-
csolatok kiépítése is, amelyek kegyhe-
lyeinket összekötik – írja a provinciális. 
Kívánom, hogy az így létrejövő közösség 
hathatósabban tudja elősegíteni azon 

cél elérését, amely minden megszentelt 
helynek feladata: az Istennel való talál-
kozás kitüntetett helye lenni, és a hétköz-
napi küzdelmekhez szükséges erőforrássá 
válni, a megnyugvás alkalmait felkínálni 
minden oda betérő zarándok számá-
ra.” A Zarándok első számában Kálmán 
Pergerin és Urbán Erik kegyhelyigazga-
tók mutatják be a magyarság két fontos 
szent helyét, és közlik a búcsújáróhelyek 
programjait nagyhéttől pünkösdig. A 
Zarándok a jövőben rendszeresen ad tá-
jékoztatást a kegyhelyek életéről. A hír-
levél az erikbarat.blogspot.com címen 
érhető el. hí
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Ötvenezer lejjel támogatja Csík
szereda önkormányzata a febru
árban leégett mindszenti sport
csarnok újjáépítési munkálatait. 
„Egyelőre ennyivel, de idővel 
még visszatérhetünk a témá
ra” – mondta a polgármester, 
amikor egy tanácsos az összeg 
megduplázásának lehetőségé
ről kérdezte.

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

Ötvenezer lejes támogatást 
szavazott meg Csíksze-
reda Önkormányzata a 

pénteki tanácsülésen a február ele-
jén leégett mindszenti sportcsar-
nok újjáépítésének támogatására. 
„Az ötvenezer lejt szolid összeg-
nek tartom, de még visszatérhe-
tünk erre, ha halad az építkezés” – 
válaszolt Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester Szondy Zoltán azon 
felvetésére, hogy a város az összeg 
duplájával, 100 ezer lejjel járuljon 
hozzá az újjáépítés költségeihez. 

A testület döntése értelmében 
a csíkszeredai Szent Ágoston Plé-
bánia 40 ezer lejt kap az udvara 
felújítására, a zsögödi műemlék 
templom felújításának tervére 30 
ezer lejt szavazott meg a tanács, a 
református egyház pedig 15 ezer 
lejes támogatást kap a kerítés fel-
újítására.

Az ülés napirendjén szerepelt 
az az Eco Csík Kft. -vel köztiszta-
sági munkákra, hulladékgyűjtés-
re és -elszállításra kötött, április 
elsejétől érvényes szerződés is, 
amelyet egy előző ülésen ugyan 
már megszavazott a testület, ám 
az országos szakhatóság azt nem 
fogadta el. Így most, a szakható-
ság követelményének eleget téve 
és a szerződéskötés jogát az Alcsík 
Kistérségi Fejlesztési Egyesületre 
átruházva, a testület újra megsza-
vazta. 

A napirend előtti felszólalá-
sok között tárgyalták az úgyne-
vezett „pikniktörvényt”, amely 
előírásai szerint az önkormány-
zatok feladata kijelölni a lakosság 

számára a piknikezőhelyeket, és 
azokat fel is kell szerelnie. Sza-
bó Soós Klára tanácsos tette fel 
a kérdést, hogy Csíkszeredában 
hol vannak kijelölve ilyen he-
lyek. Szőke Domokos alpolgár-
mester válaszában rámutatott, a 
környezetőrség már megkereste 
az önkormányzatot ez ügyben, 
most vizsgálják, hogy a törvény 
pontosan milyen kötelességeket 
is ró az önkormányzatra – de 
Szőke szerint lehetetlen minden 
piknikezni vágyónak ilyen he-
lyet kialakítani, annál is inkább, 
hogy a területek jó része magán-
tulajdonban van. „Várhatóan 1-2 
piknikezőhelyet alakít majd ki az 
önkormányzat” – jelezte az al-
polgármester. 

A pénteki tanácsülés kezdetén 
a testület tagjai egyperces néma 
csenddel adóztak a napokban el-
hunyt Fodor Sándor emlékének 
– a csíksomlyói születésű író a 
tanácsülés napján éppen tizenhat 
éve kapta meg a Csíkszereda dísz-
polgára címet.

Háborgó vendéglátósokTanáCsülés Csíkszeredában

Támogatás a mindszenti
sportcsarnok újjáépítéséhez

Jelentős összeggel támogatja a város a mindszenti sportterem újjáépítését, és hajlandó a keret növelésén is gondolkodni  fotó: balázs árpád

Virágvasárnap. Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emléke-
zett tegnap a nyugati keresztény világ. Virágvasárnap ünnepi szent-
miséken, istentiszteleteken idézték fel, hogy Jézus útja az Aranyka-
pun át vezetett a városba, célja pedig a jeruzsálemi templom volt. Az 
ókorban a keleti országokban szokás volt, hogy a fontos személyi-
ségek útját valamilyen módon befedjék. A négy evangélista szerint 
Jézusnak is megadták az emberek ezt a tiszteletet: Máté, Márk és 
Lukács apostolok szerint felsőruháikat terítették az útra, János evan-
gélista pedig pálmaágakról ír. Ezt a szokást elevenítették fel tegnap a 
csíksomlyói kegytemplomban tartott délelőtti szentmise alkalmával 
is. A szabadban tartott barkaszentelés után a bevonuló papság lába 
elé ágakat helyeztek a földre. A győzelem és a diadal jelképe a pálma, 
ezért is nevezik több nyelven virágvasárnapot pálmavasárnapnak. 
Nálunk a pálmát a fűzfa virágzó ágával, a barkával helyettesítik. 
A virágvasárnapi evangéliumban a jeruzsálemi bevonulás és Jézus 
szenvedéstörténete is elhangzik. A nagyhétre való előkészületként 
sok helyen passiókat adtak elő.  szöveg:takács éva; fotó: balázs árpád

Több, a Petőfi utcán éttermet 
vagy kávézót működtető vendég
látós is nehezményezte, hogy a 
gázszolgáltató miatt elesik egy
napi jövedelmétől. A tulajdono
sok pénteken értesültek arról, 
hogy az eOn Gaz javításra hivat
kozva szerdán 8 és 17 óra között 
felfüggeszti a szolgáltatást.

HN-információ

Értik, hogy javítani kell a 
vezetéket, de azt már nem, 
hogy a szolgáltató miért 

nem végzi éjjel a munkát – jelez-
te lapunknak több, Csíkszereda 
sétálóutcájában vendéglátó-ipari 
egységet működtető tulajdonos. 
Az E-ON Gaz írásos értesítője 
szerint szerdán reggeltől délutá-
nig több étterem és kávézó is gáz 
nélkül marad, így konyháikat sem 
tudják majd üzemeltetni. „A gáz-

ár szerint az EU-ban vagyunk, a 
szolgáltatás alapján viszont nem” 
– fogalmazott az egyik tulajdo-
nos. Ő azt tartaná elfogadható-
nak, ha a javítást éjjel végeznék 
el, de állítása szerint a szolgáltató 
arra hivatkozott, hogy ez többlet-
költséggel járna. „Nagyhét van, 
az emberek otthon is főznek az 
ünnep előtt, és sokan látogatnak 
haza külföldről, akik a városban 
vacsoráznának. A mi bér- és sze-
mélyzeti költségeink szabottak, 
nem tartjuk elfogadhatónak, hogy 
a szolgáltató – anélkül, hogy sür-
gős javításról lenne szó – önké-
nyesen megfosszon a munkánk 
utáni bevételtől” – fogalmazott 
az egyik étterem működtetője. 
Lapunk megpróbált kapcsolatba 
lépni a szolgáltatóval, hogy kide-
rüljön, milyen jellegű javításról 
van szó – lapzártánkig azonban 
ez nem sikerült. 
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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
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A téli leállás után ma reggel 
in dulnak újra a térrendezési 
munkálatok Csíkszeredában. 
Az idei évre meghatározott 
ütemtervben a Szabadság tér, 
a Majláth Gusztáv Károly tér, 
valamint a Petőfi Sándor utca 
felső, a konzulátus épületétől a 
városházáig húzódó szakaszá-
nak felújítása szerepel.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Ma kezdték újra az integ-
rált városfejlesztési terv 
közterek modernizálá-

sát célzó programja keretében a 
Szabadság tér és a Majláth Gusz-
táv Károly tér felújítását Csíksze-
redában. A térrendezési munkála-

tok téli szünet utáni újraindítását 
pénteken jelentette be Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester, a 
terv részleteiről pedig egyeztető 
gyűlésen döntöttek.

Tervezésre volt jó a tél
A két tér felújítása, az ezeket 

összekötő promenád – a Csíki 
Játékszíntől a Szakszervezetek 
Művelődési Házáig tartó sétány 
– kialakítása, valamint a Petőfi 
Sándor utca felső, a járműfor-
galom előtt is nyitott szakaszá-
nak modernizálása szerepel a 
munkálatok idei ütemtervében. 
„A tervbe beletartoznak azok a 
részletek is, amelyek úgymond 
rá vannak építve a felújítási pro-
jektre, de szó szerint nem képe-

zik szerves részét annak – mint 
a borvízkutak, a promenádon 
kialakítandó kis piac vagy a 
Márton Áron-szoborcsoport, 
amelynek idén csak a talapzata 
készülhet el, hiszen egy hosszú 
kifutású művészi munkáról van 
szó” – tudtuk meg Ráduly Ró-
bert Kálmán polgármestertől.

A térrendezés egyébként a tél 
folyamán sem maradt abba – csak 
a tervezőasztalokra költözött át. 
A kültéri munkákra alkalmatlan 
időszakban zajlottak ugyanis a 
tervadaptációk, és ahol szükséges 
volt, kiegészítéseket végeztek a 
szakemberek. 

„Az alapozási feltételek na-
gyon változatosak, mert a munka-
végzés helye egy mocsaras szakasz 

széle – ez kiemelten a Majláth 
Gusztáv Károly térre érvényes. 
Pontosítottuk a talajmechanikai 
vizsgálatot, és ez kihatott az ala-
pozásra is” – tudtuk meg Tövissi 
Zsolttól. Az építész elmondta, 
alapozásra lesz szükség a virágo-
kat tartó vagy éppen szökőkútnak 
helyet adó kereteknek, alapozások 
kellenek a nagyobb objektumok-
nak, támfalaknak, lépcsőknek és 
a zöldövezetet körbevevő kis pár-
kányfalaknak is. 

A pénteki munkagyűlés kere-
tében a szobortalapzattal és a bor-
vízkutakkal kapcsolatban a pol-
gármesteri hivatal mellé rendelt, 
építészekből álló műszaki tanács 
elfogadta a két térre megálmodott 
borvízkutak pavilonjainak tervét. 

Városnapok a főtéren
A két tér felújítása a tervek 

szerint június végéig be is feje-
ződne, majd a munkagépek a Pe-
tőfi Sándor utca felső szakaszára 
költöznének át, valamint elkez-
dődne a munka a promenád a fő-
tértől a színházig tartó részének 
bal oldalán – ismertette lapunk-
kal az időbeosztást Buzogány 
Károly építészmérnök. „Ez mun-
kafázisokra lebontva a Szabadság 
tér esetében tárgyak – medencék, 
vízfelületek – megépítését jelen-
ti, a meglévő tárgyak burkolását, 
a térburkolat befejezését, a főtér 
jobb oldalának burkolását és az 
infrastrukturális munkák elvég-
zését, a Márton Áron-szobor-
csoport alapzatának megöntését, 
lépcsőburkolást, a közvilágítás 
felszerelését jelenti. Ugyanez tör-
ténik a Majláth téren: támfalak, 
lépcsők, vizes medencék kialakí-

tása, építése, utána pedig az inf-
rastruktúra, tárgyak burkolása, 
a padok megöntése, burkolása, a 
térburkolat elhelyezése és utólag 
a zöldövezetek kialakítása” – ösz-
szegezte.

Az elképzelések szerint a 
2012-es városnapokat, legalább-
is a rendezvény programjainak 
egy részét a Szabadság téren 
fogják megtartani. „Azt szeret-
nénk, ha a Szabadság tér avatója 
és egyben a tér szimbolikus el-
foglalása a városnapok egyik lé-
nyeges eseménye lenne – ezáltal 
folytatva a korábbi hagyományt, 
hiszen szintén városnapokkor 
avattuk a Sportcsarnokot, a 
Nagy István Művészeti Líceum 
új épületét és a Mikó vár előtti 
teret is” – fogalmazott Ráduly 
Róbert Kálmán.

júnIuSIG befejeznéK A SzAbAdSáG Tér éS A MAjláTh GuSzTáv Károly Tér felújíTáSáT

Munkarajt a tereken

A Szabadság tér látványterve, balra a borvízkúttal, a tér szélén a Márton Áron-szoborkompozícióval, a promenád egy részletével hirDetéS
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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.

csík

Körkép
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
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MiniMális az esély arra, hogy a fatolvajok börtönbe jussanak

Pénzbüntetés, legfeljebb felfüggesztett

csík

Körkép

„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



A prefektusok találkozója al
kalmával látogatott Székely
udvarhelyre Mihai Răzvan
Ungureanu miniszterelnök és
Gabriel Berca belügyminiszter.
A szombati értekezletet köve
tően a kormányfő Hargita me
gye RMDSZ-es önkormányzati
vezetőivel is találkozott, emi
att Mircea Duşa, az ellenzéki
SzociáldemokrataPártHargita
megyei képviselője magyarba
rátsággalvádoltaUngureanut.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az udvarhelyi Septimia sza
badidőközpontban tartott 
prefektustalálkozó fő célja 

a lakosság bizalmának megerősí
tése az állami intézmények iránt 
– közölte a találkozót követő 
sajtóértekezleten Mihai Răzvan 
Ungureanu miniszterelnök.

– Nem akarunk félénk prefek
tusokat, nem akarjuk, hogy a me
gyei kormánymegbízottak politikai 
számításokba kezdjenek mielőtt az 
állam által felruházott hatalmukat 
gyakorolják vagy hivatali köteles
ségeiket teljesítik – hangsúlyozta a 
kormányfő, aki szükségesnek látja a 
prefektusi hatáskörök megerősíté
sét, 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.

Ladányi:szükségvan
aprefektusiintézményre
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 ve
zetőkkel. A kormánymegbízott 
úgy véli, Székelyudvarhelynek is 
csak jó származhat abból, hogy itt 
sikerült megszervezni a prefektu
sok 34 havonta esedékes országos 
találkozóját.

– Azt látom, hogy ennek a lá
togatásnak lesznek praktikus kö
vetkezményei, s annak is örülök, 
hogy 42 prefektuskollégám és 
néhány miniszter is láthatta, hogy 
hol és miként élünk mi, székelyek 
– fogalmazott Ladányi.

A szombati sajtótájékoztatón 
az Agerpres hírügynökség újság
írója, Mihai Răzvan Ungureanu 
miniszterelnök véleményét kérte 
ki azzal kapcsolatosan, hogy az 
elmúlt években néhány Hargi
ta megyei RMDSZes 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, 
utólag lapunknak elmondta, hogy 
akárcsak a többi pártban és szer
vezetekben, így az RMDSZben 
is elhangzik többféle vélemény a 
különböző közigazgatási intézmé
nyekkel kapcsolatosan.

– Románia azt a közigazgatási 
rendszert választotta, amelyben 
a prefektus és intézménye egyik 
alappillére a helyi közigazgatás
nak, én látom ebben a helyét a pre
fektusi intézménynek. Ha érvként 
csak annyit hozok fel, hogy Ma
gyarország most készül bevezetni 
ezt a rendszert, akkor azt hiszem, 
ezzel mindent elmondtam – hang
súlyozta Ladányi László Zsolt.

Csak a magyarokkal
Kelemen Hunor RMDSZel

nök kezdeményezésére a miniszter
elnök és az őt elkísérő Gabriel Berca 
belügyminiszter a helyi önkor
mányzati vezetőkkel is találkozott. 
Az egyórás megbeszélésen Kele
men Hunor mellett a Hargita me
gyei városok RMDSZes polgár
mesterei, a megyei tanács elnöke és 
az RMDSZ helyi vezetői, valamint 
Ladányi László prefektus vett részt. 
A találkozó kapcsán Mircea Duşa 
az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
Hargita megyei képviselője ma
gyarbarátsággal vádolta a kormány
főt, és tiltakozását fejezte ki amiatt, 
hogy a kormányfőt nem érdekli a 
székelyföldi románok sorsa.

– Számomra mindenki a nem
zet része, és függetlenül attól, hogy 
milyen nyelvet beszélünk, mind
annyian román állampolgá rok va
gyunk. Nem teszek különbséget 
azok között, akik tanácsért vagy 
segítségért hozzám folyamodnak 
– felelte a vádakra Mihai Răzvan 
Ungureanu. 

Parajdibányalátogatás
rohamléptekben
Parajdon is ugyanaz volt a hely

zet, mint Székelyudvarhelyen: ro
mán államfő járt már itt, hivatal

ban lévő román kormányfő még 
sosem – ezen változtatott Mihai 
Răzvan Ungureanu miniszter
elnök a parajdi sóbányában tett 
szombati látogatása.

A miniszterelnököt és kísére
tét Parajdon a helyi fúvószenekar 
akkordjai fogadták, majd Bokor 
Sándor polgármester üdvözölte 
a rangos vendégeket. A telepü
lésvezető hangsúlyozta, hogy a 
sóvidéki község kiemelt turisztikai 
potenciállal rendelkező település, 
és reméli, hogy akárcsak eddig, 
ezután is segítségben és odafigye
lésben részesülnek majd a román 
kormány részéről.

Az előkészületek időtartamá
hoz és a hosszas várakozáshoz ké
pest Mihai Răzvan Ungureanu bá
nyalátogatása igen gyors tempóban 
zajlott, a kormányfő mondhatni át
viharzott a galériákon. Mindössze 
a föld alatti ökumenikus kápolná
ban tartott egy rövid pihenőt, ahol 
Seprődi Zoltán, a bánya igazgatója 
ismertette a sóbánya történetét, be
szélt a távlati tervekről, bővítésekről 
és fejlesztésekről.

Ezt követően a látogatás ha
sonlóan gyors léptekben folyta
tódott, a kijárati lépcsők meg
mászása után a kormányfő szusz
szanásnyi időre egy ad hoc sajtó
tájékoztatóra adott lehetőséget, 
itt kiderült, hogy a székelyek 
autonómiai igényléseit egy szóval 
sem kívánja kommentálni. Vona
kodott megválaszolni a magyar 
nyelvismere tét firtató kérdést is, 
végül röviden megjegyezte, hogy 
„elboldogul” ezen a nyelven.

A sajtónak elragadtatással be
szélt a látottakról, kiemelve az it
teni gazdaszellemű emberek szor
galmát és tenni akarását, és megje
gyezte, hogy 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 lá
togatóról, pánikhangulatról tudó
sított, a híreszteléseknek azonban 
közük sem volt a valósághoz.
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Először járt Székelyudvarhelyen román kormányfő
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Kelemen Hunor, Ladányi László, Mihai Răzvan Ungureanu és Gabriel Berca fotó: csedő attila
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Két hónapja ivóvíz nélkül

Két hónapja, január 27-től nincs 
ivóvíz a gyergyószentmiklósi 
Molnár Béla lakásában. A szol-
gáltató szerint túl költséges 
lenne az elfagyott vízvezeték 
kiolvasztása, így meg kell vár-
ni, amíg a föld kienged. Molnár 
türelme fogytán, főleg amikor 
víz ugyan nem, de vízszámla ér-
kezik lakásába. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Molnár Béla naponta leg
alább nyolc kilométert 
gyalogol. Négy kilomé

ter a távolság Rákóczi Ferenc ut
cai otthonától a Bucsin negyedi 
lakásáig. A tömbházban mossa 
ki a ruháit, onnan viszi műanyag 
palackokban az ivóvizet is a 
Felszegbe. A nyolc kilométerre 
általában még rátevődik három: 
hisz rendszeresen ellátogat a köz
üzem székhelyére, jelezve, hogy 
szeretné, ha két hónap után újra 
víz folyna a csapon.

Molnár panasza
Molnár esete nem egyedi, a 

januári hidegek után, amikor el
fagytak a vezetékek, több gyer gyó
szentmiklósi háztartás maradt víz
ellátás nélkül. Bár a fagyos földet 
nehéz volt felásni, a hibát néhány 
helyen elhárították. Molnár nem 
tartozik a szerencsések közé, neki 
a fővezetéktől a kertjéig 114 mé
ter hosszú a leágazás. Mint mond
ja, január 27–28án 178 kilowatt 
áramot használt el, próbálta ki
olvasztani a fémcsövet, sikertele
nül. A szolgáltató illetékese, Páll 
Ferenc azt mondta, a föld fagyos, 

rengeteg pénzbe kerülne a felásá
sa, és a közüzem ezt nem tudja 
vállalni.

– Eleinte felajánlottam 1000 
lejt, hogy jöjjenek, és végezzék el a 
munkát, de azt mondták, 50 mil
liót kell letegyek, hogy a földet 
felássák. Máskor az volt a válasz, 
hogy ha víz kell, írjak Bukarestbe 
– panaszkodik Molnár, aki feb
ruár 8án a polgármesteri hiva
talnál is panaszt tett. Ott, mint 
mondja, munkagépeket ígértek, 
de szakembert a közüzem kellett 
volna biztosítson. Molnár azóta 
rendszeresen megfordul a szolgál
tatónál, de ügyében nincs válto
zás – állítja, az utóbbi időben már 
nem találja ott Páll Ferencet, aki a 
telefonhívásokra sem válaszol.

– Nem tudom, mit kell tennem. 
Egész télen fűtöttem a fürdőszobá
ban, mert féltem, hogy tönkremen
nek a háztartási gépek, a villanyboj
ler, a mosógép. Ráadásul a minap 
számlát is hoztak, hogy fizessek 
átalányban hat köbméter vizet.

Vizet ígérnek
Páll Ferencet mi is megkeres

tük – ő is panaszkodik Molnárra, 
amiért kifogásolható hangvételű 
SMSeket küldözget neki. Mint 
mondta, legkevesebb nyolc család 
van a Molnáréhoz hasonló helyzet
ben csak Gyergyószentmiklóson, 
nem beszélve a falvakról. Azt is 
megjegyezte: a jövőben még több 
gond lesz, a vízhálózat bővítésére 
készített tervek szerint ugyanis 
1,1 méter mélységbe kerülnek az 
új vezetékek. Páll szerint azok biz
tosan elfagynak, hiszen 1,5 méter 
a biztonságos mélység. 

– Nem tudunk még dolgoz
ni, túl sokba kerülne a fagyos 
föld mozgatása, és a közüzemnek 
nincs pénze egy 23 ezer lejes 
munkálatra – mondta a szakem
ber. Szerinte a fennálló eset nem 
fordult volna elő, ha a tulajdonos 
nem megy el napokra otthonról, 
vagy nem sajnálja a vizet, és ki
csit megnyitva hagyja a csapot. 
– Nem én vagyok hibás, ha nem 
ezt tette. Most ez van, várjuk a 
felmelegedést. Ha így tart az idő, 
egykét hét, és munkához látunk 
– közölte Páll.

– Azt hittem, ez a kérdés rég 
megoldódott. Molnár felkere
sett, behívtam a közüzem igaz
gatóját is, és azt ígérte, mihelyt a 
fagy enyhül, munkához látnak – 
mondta Mezei János polgármes
ter. Szerinte hamarosan meg fog 
oldódni a probléma, ha másként 
nem, a közművesítési munkála
tok alkalmával ássák ki a csövet. 
Megnyugtatásként elmondta, 
nem kell attól tartani, hogy 
az új vezetékek csak 110 centi 
mélyre kerülnek, mivel azt ő is 
pontosan tudja, hogy fennállna a 
fagyásveszély.

Remélni és fizetni
Molnár ügyével a megyei fo

gyasztóvédelmi igazgatóság veze
tőjét, Kolcsár Bélát is felkerestük. 
Ő azt közölte: „Amennyiben a 
szolgáltatóhoz jelzett probléma 
nem oldódott meg, a fogyasztó
védelemhez kell intézni a panaszt. 
A felek közötti szerződésben fog
laltak alapján derül ki, ki a felelős, 
és milyen határidőn belül kell a 
hibát elhárítani”. 

Nem sikerült döntést hozni az 
új vezetőséget illetően a Gyer-
gyóalfalvi Közbirtokosság szom-
batra összehívott tisztújító köz-
gyűlésén. A hosszadalmas, viták 
és felháborodott hozzászólások 
jellemezte gyűlésen viszont meg-
állapodtak abban, hogy a tagság 
által javasolt kilenc személy elő-
készíti az alapszabályzat módo-
sítását, majd miután elfogadták 
az új statútumot, újra kiírják a 
tisztújító ülést.

Miklós Réka

Többen is elégedetlensé
güknek adtak hangot a 
közel 300 résztvevőből a 

Gyergyóalfalvi Közbirtokosság 
másodszorra összehívott közgyű
lésén, amelynek napirendi pontjai 
között szerepelt a tisztújítás is. Az 
elégedetlenkedők között többször 
is felszólalt Pál Imre, aki korábban 
az elnöki tisztségre is pályázott, és 
ezúttal is élesen bírálta a vezető
ség munkáját. Egyébként a közel 
kétórás késéssel induló ülés elején 
Kovács László cenzor felhívta az 
egybegyűltek figyelmét, hogy a 
jelen lévő tagság 2400 jogot kép
visel, ami mindössze 29 százaléka 
a szavazati jogoknak. 

Mihálydeák Imre, a közbirto
kosság elnöke rövid beszámolót 
tartott az elmúlt 12 év megvaló
sításairól, eredményként említve 

többek közt a magánerdészet lét
rehozását, de arra is kitért, mennyi 
akadályba ütköztek, hány perrel és 
ellenőrzéssel kellett szembenéz
niük az évek során. Ugyanakkor 
ismertette a 2011es év gazdasági 
mutatóit, kiemelve, hogy a köz
birtokosság adósságtól mentesen 
léphetett az új évbe. Az összbe
vétel 3 678 000 lej volt, míg a ki
adások 3 612 000 lejre rúgnak. A 
tagok hektáronkénti osztaléka 250 
lej lett. Rengeteg kintlévőséget to
vábbra sem sikerült begyűjteniük. 
Az elavult alapszabályzat miatt 
– amely szerint csak a szavazati 
jogok felével lehet döntéseket hoz
ni, és amit egyébként nemcsak a 
tagság, hanem Mihálydeák Imre 
elnök is kifogásolt – nem kerül
hetett sor tisztújításra. Emiatt a 
jelenlegi vezetőség folytatja a tevé
kenységét mindaddig, amíg az új 
alapszabályzat elkészül, és a tagság 
elfogadja azt. Az új alapszabályzat 
elkészítésével Balázs Imrét, Balázs 
Andrást, Pál Imrét, Kovács Erikát, 
Gál Sándort, Dobai Árpádot, Ko
vács Lászlót, Madarász Tibort és 
Lőrincz Magdolnát bízta meg a 
tagság. Zárszóként döntöttek arról 
is, hogy a továbbiakban csak a je
len lévő szavazók voksa számíthas
son, hiszen nem első alkalommal 
kerültek döntésképtelen helyzetbe 
az érdektelen vagy elszármazott 
tulajdonosok miatt.

NeM jutottAK döNtésRe AlfAluBAN

Elmaradt a tisztújítás 
a közbirtokosságnál

Új öTleTek a TapaszTalaThoz

Svéd–székely 
együttműködés

együttműködés alakulhat ki 
a G10 – a leAdeR-program 
Gyer gyó vidéki tagjai – és a 
svédországi Vastra Götalad ré-
gió között termékértékesítés, 
felnőttképzés, farmfejlesztés 
és erdeigyümölcs-feldolgozás 
terén – ebben egyeztek meg 
a felek múlt heti találkozásuk 
alkalmával.

B. K. 

AGyergyóimedence falvait, 
valamint Borszék várost 
magában foglaló LEA

DER társulás tagjai látták vendé
gük a svédországi Vastra Götalad 
régió küldöttségét, együttműkö
dési lehetőségeket keresve. A ven
dégek végigjárták a tíz települést, 
vállalkozókkal, gazdákkal találkoz
tak, és ellátogattak a Szarvasmarha
tenyésztők Hargita Megyei Egye
sületének gyergyószentmiklósi 
székházába is. Lennart Fahlegard, 
a nemzetközi kapcsolatok tanács
adója 2005 óta már harmadszor 
jár a térségben, ez alkalommal 

Julia Gustafsson, a Fiatal Farmerek 
Szövetségének elnöke és Christer 
Wennerber, a Svéd Farmerek 
Szövetségének képviselője kísér
te el. Dr. Baróti Lajos házigazda
ként a külföldi kapcsolatok jelen
tőségét és a tagosítás fontosságát 
emelte ki.

– Régiónkban tapasztalatok
ra, tanácsokra, képzésre, össze
fogást elősegítő programokra, a 
helyi termelők termékeinek fel
dolgozására, értékesítésére, piacra 
juttatásának módozataira, ven
dégfogadásra lenne igény és valós 
akarat – fogalmazott a Szarvas
marhatenyésztők Egyesületének 
ügyvezetője.

Akarat van az együttműkö
désre, közös projektek indítására 
– derült ki a beszélgetések során. 
A svédországi szakemberekből 
álló küldöttség és a térség vezetői 
több közös elképzelés mellett azt 
is rögzítették, hogy augusztusban, 
a G10 küldöttségének svédországi 
látogatása során együttműködési 
szerződést írnak alá.

A Molnár-porta. Két hónapja tart a vízhiány fotó: balázs katalin
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> A piac formálja a sajtot is. Pén
tek déltől szombat estig tartott Szé kely
udvarhelyen a Székelyudvarhelyi Mikro
vállal kozók Szövetsége (SZMVSZ) által 
harmadszorra is megszervezett 3. húsvé
ti vásár. Az esős, szeles időjárás ellenére 
sokan kilátogattak a rendezvényre, ahol 
több mint negyven helyi termelő kínál
ta portékáit. 

Hidegben, esőben indult péntek dél
ben, és szombaton sem hagyott alább 
a rossz időjárás a hagyományos húsvéti 
vásáron Székelyudvarhelyen. Sebes tyén 
Kinga, a SZMVSZ ügyvezető elnöke sze
rint a hideg időjárás dacára jó hangulat

ban zajlott le a Márton Áron téren a helyi 
termékeket népszerűsítő rendezvény.

Idén több mint negyven helyi ter
melő kínálta portékáit, s főként gyü
mölcs, tej és húsfeldolgozók képvisel
tették magukat. A vásárt ugyanakkor 
méhészeti és péktermékek, illetve a 
kertészetek változatos kínálata színe
sítette: a vásárlók bármit megtalálhat
tak, amire a húsvéti ünnepi készülődés 
során szükségük lehet.

 Akárcsak ez elmúlt években, a hús
véti vásár fontos részét képezték a Haáz 
Rezső Múzeum standjánál tartott gyer
mekfoglalkozások.

A standok közt sétálva egy fiatal 
gazda, a nyikómalomfalvi Sinka Árpád 
termékeire is felfigyelhettek a látogatók, 
akinek asztaláról a füstölt, fokhagymás, 
kakukkfüves, köménymagos és rozma
ringos érlelt sajtkülönlegességek közül 
válogathattak a látogatók. A gazda beval
lása szerint, amikor elkezdett kísérletezni 
a sajtkészítéssel, csupán kétfélét tudott 
előállítani, azonban a piaci igény fokoza
tosan megtanította őt a kakukkfüves és 
rozmaringos sajt elkészítésére is. Sinka 
azt mondja, a rossz idő ellenére sok vá
sárlója akadt, ezért összességében elége
detten tér haza.

Körkép
udvarhely

hargitanépe

Székelyudvarhely víziközmű-szol-
gáltatója, az Aqua Nova Har-
gita Kft. az elmúlt egy év alatt 
– hárommilió eurós beruházás 
révén – korszerűsítette a város 
1970–1976 között épült víztisztító 
művét. Pénteken tartották a kor-
szerű állomás hivatalos átadóját, 
ahol az is elhangzott, a szolgáltató 
immár olyan tiszta vizet enged a 
lakók poharába, amely a borvi-
zekkel verseng. 

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

A Tábor negyedi, egy év 
alatt felújított víztisztító 
mű hivatalos átadójára 

péntek délelőtt népes vendégsereg 
– intézményvezetők, nagyobb fo

gyasztók képviselői, lakóbizottsági 
elnökök – jelenlétében került sor. 
Az ünnepség kezdőpillanataként a 
főépület falán a beruházásra emlé
keztető emlékplakettet leplezett le 
Bunta Levente polgármester, majd 
a jelenlévőket körbevezették az ál
lomáson. Közben Majoros Zoltán 
ügyvezető igazgató ismertette azt 
a technikai folyamatot, mely so
rán a NagyKüküllőből kiemelt víz 
megtisztul. 

– A víz annyira megtisztul, 
hogy emberi fogyasztásra is al
kalmas, bátran merem ajánlani, 
bár a térség lakói közismerten 
nagy borvízfogyasztók. Én min
den reggel egykét pohárral el
fogyasztok, és irodámban is csak 
ilyen vizet tartunk, illetve ilyent 

kínálunk vendégeinknek. Merjék 
fogyasztani – ajánlotta Majoros. 

Az ünnepségen Bunta Levente 
polgármester beszédét azzal indí
totta, fontos pillanat ez, hiszen egy 
hárommillió eurós beruházás ré
vén a város lakóinak jó ivóvize lett, 
sőt a város műszaki fejlődésében is 
határkő a pillanat. 

Örvendek, hogy a debrece
niekben jó partnerre találtunk. 
A felújítás úgy zajlott, hogy nem 
volt szolgáltatáskiesés, 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 szennyvíztisz
tító állomás megépítése lesz, mely 
egy 3,5 millió eurós projekt. 

Az átadón jelen volt Ányos Jó
zsef, a Debreceni Vízmű Zrt. vezér
igazgatója, aki Debrecen polgármes
terének levelét olvasta fel. Kósa Lajos 
arról számolt be, először kihívást 
jelentett számukra az ötszáz kilomé
terre található Aqua Nova Hargita 
Kft.t, egy olyan vállalatot irányítani, 
koordinálni, mely mögött Debrecen 
önkormányzata áll. 

Ez túlmutat egy egyszerű kap
csolaton. Túlmutat, mert megfog
tuk egymás kezét, és így itt uniós 
szintű életminőséget teremtettünk 
– üzente Debrecen polgármestere, 
majd Ányos József saját gondolata
it is szavakba öntötte. – 2006ban, 
amikor meghívást kaptunk ide, 
vettünk egy nagy levegőt. Számol
gattunk, hogyan lehet ötszáz kilo

méter távolságban megvalósítani 
mindezt. Álom volt, de létrejött. 
Ez a hárommillió euró pedig már 
összességében nyolcmillió – eny
nyit költöttünk el itt. Java része 
nem látszik, hiszen beástuk a föld 
alá, de nem is látni kell, hanem 
érezni a szolgáltatás minőségén – 
közölte Ányos József, aki beszédét 
szlogenükkel zárta: a debreceni víz
mű partner a jelenben a jövőért.

A hivatalos átadó kulturális mű
sorral zárult: Mircse Zsuzsánna, a 
Benedek Elek Gimnázium tanítónő
je szavalt, majd harmadikos diákjai 
verseket és saját gondolataikat hív
va segítségül rövid „vizes” előadást 
mutattak be, végezetül pedig a Both 
Aranka vezette Kékiringó Néptánc
csoport lépett színpadra.

HivAtAlosAN is átAdtáK A felújított víztisztítót

A borvíz lett az Aqua Nova konkurenciája 

Újra megnyílt az útlevélosztály 
székelyudvarhelyen, amely im-
már kellő felszereltséggel ren-
delkezik az elektronikus útleve-
lek kibocsátásához. A lakossági 
nyilvántartó iroda mellett helyet 
kapó útlevélkibocsátó minden 
csütörtökön reggel 9 és délután 
3 között várja majd az igény-
lőket. Az avatáson elhang-
zott, a jövőbeli tervek között 
szerepel az iroda hatáskörének 
bővítése: az udvarhelyszékiek itt 
vehetik majd kézhez jogosítványu-
kat és az autók törzskönyvét is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Péntek délben ünnepélyes kere
tek közt megnyitották a Har
gita Megyei Útlevélkibocsátó 

és Nyilvántartó Közszolgálat új 
munkapontját Székelyudvarhelyen. 
A Kossuth utca 20. szám alatti ava
tó eseményen jelen voltak Mihai 
Capră, a közigazgatási és belügymi
nisztérium államtitkára mellett Sime 
AurelVasile rendőrparancsnok, az 
országos útlevélosztály parancsnoka, 
Ladányi László Zsolt, Hargita megye 
prefektusa, valamint Bunta Levente, 

Székelyudvarhely polgármestere is. 
Az ünnepségen felszólalók többször 
hangsúlyozták az iroda fontosságát, 
hiszen az Udvarhelyszéket kiszolgáló 
iroda megnyitásának köszönhetően, 
ezután nem kell a megyeszékhelyre 
utazni az úti okmányért: az öt évig 
érvényes elektronikus útleveleket 
ezután Székelyudvarhelyen is ki 
lehet váltani. Az egyszerű elektro
nikus útlevelek kibocsátását és nyil

vántartását biztosító iroda a Kos
suth Lajos utca 20. szám alatt ka
pott helyet, a lakosságnyilvántartó 
iroda mellett.

Ladányi László Zsolt, Hargita 
megye prefektusa szerint fontos 
dolgot jelent a közigazgatási és 
belügyminisztérium, valamint a 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
alárendeltségébe tartozó közszolgá
lati iroda létrejötte, hiszen így két 

csíkszeredai út költségét is megspó
rolhatja a mintegy több mint 120 
ezer udvarhelyszéki polgár.

Sok volt az igénylés 
Udvarhelyszékről
Gavrilă Ştefana Mariana főfel

ügyelő, az udvarhelyi munkapont 
osztályvezetőjének tájékoztatása 
szerint tavaly mintegy kilencezer úti 
okmányt bocsátottak ki Hargita me

gyében, ebből majdnem hatvan szá
zalék elektronikus, avagy biometrikus 
útlevél volt. A főfelügyelő szerint a 
szám szerint 5163 ilyen típusú úti 
okmány közel 38 százalékát, azaz 
1957 útlevelet Székelyudvarhely 
térségéből igényelték, ezért a mun
kapont megnyitásánál szempont 
volt, hogy ne kelljen annyit utazni
uk az udvarhelyszékieknek. Egyéb
ként az iroda ünnepélyes felavatója 
után máris megkezdődött a munka, 
ugyanis volt olyan személy, aki útle
vélért folyamodott.

A régi-új iroda
Egyébként az udvarhelyiekben 

él még annak emléke, hogy váro
sukban 2004ben már nyílt útlevél
osztály, azt azonban az elektronikus 
útlevelek kibocsátásához szükséges 
technikai felszerelés hiánya miatt ké
sőbb bezárták. A most megnyílt iro
da bár egyelőre egy szűk helyiségben 
működik, a remények szerint a köz
eljövőben lesz bővítés. Bunta Leven
te polgármester az új iroda megnyi
tásakor elmondta, azt is el szeretnék 
érni, hogy rövid időn belül a jogosít
ványokat és az autók törzskönyvét is 
ki lehessen helyben váltani.

Pénteken iSmét megnyitották Az ÚtlevéloSztályt 

Bővült az ügyintézés Székelyudvarhelyen

Az első ügyfél. Az ünnepélyes avató után azonnali munkakezdés fotó: ifj. haáz sándor
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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.

Spitzmüller második lett Brassóban fotó: balázs attila
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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

hargitanépe

Szárhegy 
a bajnok

AGyergyószárhegyi Beth
len Gábor iskola lány
csapata nyerte meg az 

ifi 4es korosztály számára kiírt 
megyei kézilabdabajnokságot. 
A szárhegyiek minden ellenfe
lüket magabiztosan győzték le a 
Szé kelyudvarhelyen megrende
zett négyes tornán. Eredmények: 
Zetelaka – Székelykeresztúr 12–
13, Gyergyószárhegy – Szé kely
udvarhely 19–11, Szé kely keresztúr 
– Szé kely ud varhely 13–10, 
Gyer gyószárhegy – Zetelaka 18–7, 
Gyergyószárhegy – Székelykeresztúr 
23–10, Ze telaka – Székelyudvarhely 
10–15. A végső sorrend: 1. Szár
hegyi Bethlen Gábor iskola, 2. 
Székelykeresztúri Petőfi Sándor is
kola, 3. Székelyudvarhelyi ISK, 4. 
Zetelaki Dr. Boros Fortunát iskola.

Nemzetközi kupák
Bejutott az EHFkupa döntőjé

be az Zilahi HC női kézilabdacsa
pata miután mindkét Zilahon ren
dezett mérkőzésen kivívta összesí
tésben az elődöntőből való tovább
jutást a spanyol MAR Alicanteval 
szemben. A KEK elődöntőjének 
első mérkőzésén a Ferencváros 
nyolcgólos előnyre tett szert hazai 
környezetben az orosz Dinamo 
Volgográddal szemben. Tegnap 
este rendezték a BL román–magyar 
párharcát. Az Oltchim Râmnicu 
Vâlcea a Győri ETOt fogadta az 
elődöntő első mérkőzésén. Ered-
mények, elődöntők: EHF-kupa: 
Zilah – Alicante 30–20 és 24–26; 
KEK: Ferencváros – Dinamo Vol
gográd 34–26; Bajnokok Ligája: 
Oltchim – Győr 35–31, Larvik – 
Buducnost 20–22.

 hirdetések

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



lakás
KIADÓ Csíkszeredában központi fek-

vésű, 2 szobás, bútorozott tömbházlakás. 
Telefon: 0744–870502. (21552)

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

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

ELADÓ Csíkszereda, Temesvári su-
gárút 63/4. szám alatt egy teljesen felújí-
tott, I. emeleti, 3 szobás tömb házlakás. 
Telefon: 0744–696372.

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

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

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Jég-
pálya negyedben földszinti, 3 szobás 
tömb házlakás két erkéllyel, saját hő
köz ponttal. Irodának, rendelőnek is 
megfelel. Irányár: 38 000 euró. Tele-
fon: 0721–916408, 0757–109888.

KIADÓ Csíkszeredában, a Hargi-
ta utcában földszinti, 2 szobás lakás 
üzlethelyiségnek átalakítva, irodának 
is megfelel. Érdeklődni lehet a 0744–
763503as telefonszámon.

ELADÓ Csíkcsicsó 735. szám alatt, 
főút mellett családi ház, 3 szobával, 
kamra, előszoba. Irányár: 22 000 euró. 
Telefon: 0746–831022, 0743–532406.

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

KIADÓ Csíkszeredában hosszú távra 
a Lendület sétányon egy bútorozott szoba 
lánynak vagy fiúnak. Alacsony házbér. Te-
lefon: 0266–372176, 0742–510914.

ELADÓ Csíksomlyón új építésű, 
130 m2es családi ház, 5 ár udvarral, 
igényesen elkészítve, azonnal beköl-
tözhető, részletfizetési lehetőséggel. 
Telefon: 0743–364929.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jég-
pálya negyed 10. szám alatt, napos 
oldalon II. emeleti, 3 szobás, felújított 
tömbházlakás. Ára: 30 000 euró. Tele-
fon: 0266–310208, 0749–559827.

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 1997es 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 2001es 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 1998as évjáratú Volkswa-
gen Polo, 1.4es, kombi, benzines, frissen 
behozva, 180 000 kmben, rozsdamentes 
állapotban. Extrák: klíma, ABS, két elekt-
romos ablak, tükrök. Irányár: 1600 euró. 
Telefon: 0757–602240. (21590)

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

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

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

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

ELADÓ 2002es évjáratú Opel 
Zafira 1.6os motorral, Euro 4es, 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: 2005ös évjáratú Ford 
Fusion 1.4, benzines, RARvizsgával, 
sok extrával – ára: 3550 euró, vala-
mint 2006os évjáratú Volkswagen 
Polo 1.4 TDi, háromajtós, sok extrával, 
Németországból behozva – ára: 4550 
euró. Telefon: 0751–219766. (21614)

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

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

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

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

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

vegyes
TISZTÍTÓSZERAKCIÓ A COMCO LOR 

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

ELADÓ Csíkszeredában jó minőségű 
nyers tűzifa, hasogatott, vegyes (nyár, 
nyír, cserefa) – 100–120 lej/m, valamint 
bükk tűzifa – 125–135 lej/m. Szállítás 
megoldható, felvágjuk méretre. A száraz 
fa megegyezés szerinti árban van. Tele-
fon: 0746–968617, 0743–798568. 

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 2030 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, 67 órás üzemidő. Irány-
ár: 700 RON. Telefon: 0745–609399.

ELADÓ feketeribizliszörp Csíksze-
redában. Telefon: 0720–545423.

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

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

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

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

ELADÓ különleges lovacska for-
májú gyermekbicikli, széles ülőkével, 
ernyővel, melyet 12 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, 651es 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. Tele-
fon: 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 személyeket (18–
45 év közötti nők előnyben) KERESÜNK 
mezőgazdasági munkára Hollandiába. 
Telefon: 0746–937160. Email: 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 0753–851621es 
telefonszámokon lehet.

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

Csíki hagyományos székely kapuk 
kivitelezését VÁLLALOM A–Zig. 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 20ra, drága édesapánk

VÁGÁSSY JÓZSEF

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az 
engesztelő szentmise április 3án 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.

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 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2011. március 
29re,

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 4én 
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 
1jére,

GÁL JÓZSEF

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

hargitanépe

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



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.

hargitanépe

Megvan zsinóRBan a 6., összességéBen a 14. Bajnoki CíM

Bajnok a HSC Csíkszereda

A hsC a hatodik bajnoki címet szerezte meg Csíkszeredának  fotó: Balázs árpád



Napról napra
szabadidő

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

Helytörténeti 
évforduló

Száz éve, 1912. április 1-jei hatállyal 
jött létre Csík vármegyében a Szépvíz járás, 
de tényleges tevékenységét csak július 1-jén 
kezdte meg. Első főszolgabírója dr. Márton 
László volt.

*
Kilencven éve, 1922. április 1-jén hunyt 

el IV. (Boldog) Károly, az utolsó magyar 
király.

*
Kilencven éve, 1922. április 1-jén Csík-

somlyón új dalárda alakult.
*

Száva Tibor Sándor adatai szerint száz-
tizenöt éve, 1897. április 1-jén született 
Csíkszeredában Hirsch Hugóné Filep Ju-
dit. Kéziratban fennmaradt önéletírásában 
viszont Filep Judit a Sepsiszentgyörgy–
Csíkszereda vasútvonal megnyitásának 
napjára datálja születését és április 3-át 
jelöli meg (de az újságok szerint ez április 
4-e volt). A népművelői és karitatív felada-
tokat is felvállaló Hirschné többek között 
a csíkszeredai népkonyha fenntartója és a 
Katolikus Népszövetség alelnöke volt.

*
Nyolcvan éve, 1932. április 2-án született 

Nagyszalontán Karancsi Sándor képzőmű-
vész. A Ion Andreescu Képzőművészeti Fő-
iskola elvégzése után Gyergyószentmiklóson 
élt és ott is hunyt el 2003-ban.
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Könyvbemutató
Beder Tibor Ágyú és tulipán című 

könyvét mutatják be április 3-án 18 órá-
tól a Hargita Megyei Kulturális Központ 
Pinceklubjában. A kötettel a szerző a szé-
kely származású Orbán mesternek állít 
emléket, aki török szolgálatban ágyúön-
tőként megalkotta a XV. század technikai 
csodáját, ezáltal nemcsak a török népnek 
hozott győzelmet, de a magyar nép dicső-
ségéhez is hozzájárult. A könyvbemuta-
tón Oláh-Gál Elvira beszélget a szerzővel, 
a könyvből részleteket olvas fel Iochom 
Zsolt. Az író-olvasó találkozót a Hargita 
Megyei Kulturális Központ és Hargita 
Megye Tanácsa szervezi.

Német nyelvklub
A KALOT Egyesület és a VISIO 

( JÖVŐKÉP) Egyesület német társalgási 
nyelvklubot hirdet a vendéglátás terüle-
tén dolgozók számára. A klub résztvevői 
a vendéglátásban szükséges német szó-
kincset és társalgást gyakorolhatják. Az 
első találkozásra április 10-én, kedden 
kerül sor 17.30-tól, Csíksomlyón a Jakab 
Antal Tanulmányi Házban. További in-
formációk a szervezőktől igényelhetők a 
0753–436021-es telefonszámon vagy a 
nemetklub@mail.com e mail-címen. A 
jelentkezéseket április 9-ig várják, a helyek 
száma korlátozott.

Fotótanfolyam
A Hargita Megyei Kulturális Köz-

pont (HMKK) akkreditált fotótanfo-
lyamot szervez április 13-tól (curs de 
fotograf cod COR 343101). A 80 órás 
képzésre jelentkezhetnek a teljesen kez-
dők és a gyakorlottabb fotózni vágyók, 
illetve azok is, akik hosszú ideje fotóz-
nak, de tudásukat szeretnék elmélyíteni. 
A jelentkezés feltétele, hogy a tanulni 
vágyók rendelkezzenek fényképezőgép-
pel. A képzés 5 hétvége alatt zajlik: áp-
rilis 13–15., 20–22., 27–29., május 4–6., 
11–13., péntekenként 17–21, szomba-
ton és vasárnap 9–15 óra között, és ma-
gában foglal egy hétvégi kirándulást is. 
Az oktatók szakavatott, nemzetközi elis-
merésekkel díjazott, a fotózást művészeti 
fokon gyakorló fotográfusok. Érdeklőd-
ni munkanapokon a HMKK székhelyén 
lehet: Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. 
szám, telefonon: 0266–315891, 0746–
244235.

gyermekneurológiai vizsgálat

A budapesti Mozgásjavító Iskola 
gyer mekneurológusa, dr. Pálmafy Be-
atrix április 10–13. között vizsgálatra 
fogad gyermekeket a csíkszentmártoni 
Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Köz-
pontba. Érdeklődni és időpontot kér-
ni a következő telefonszámokon lehet: 
0732–500793, 0266–332100, valamint 
a www.korai.ro honlapon.

– Hallom, válófélben vagytok a férjeddel.
– Igen, vallási nézetkülönbségek miatt. Nem hiszek abban, hogy a férjem lenne az Isten.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Bogdán László: 
Az erdélyi Madonna. Versek

Az erdélyi Madonna epikus 
költemény, egy asszony 
sorsán keresztül azokat a 

történelmi traumákat villantja fel, 
amelyeket a huszadik században 
kellett elszenvednie az erdélyi ma-
gyarságnak: a két világháborút, 
Erdély elcsatolását és a kollektivi-
zálás rémségeit. A költeményben 
„felragyogtatott hőstörténet” 

tragédiája a kollektív emlékezetet 
erősíti a szenvedés kohójában. A 
kötetet a neves festőművész, Már-
ton Árpád illusztrálta. A könyv 
terjedelme 54 oldal, melyből 
15 oldal illusztráció, kötött, ára: 
18,50 lej. A könyv megvásárolha-
tó a Gutenberg Könyvesboltban: 
Csíkszereda, Petőfi utca 4. sz. Te-
lefon: 0266–316798.

Gutenberg Könyvesbolt

Barni-mesék 
a Gutenberg Könyvesboltban

Zágoni Balázs írót, kiadóvezetőt, a Barni-mesék szer-
zőjét látja vendégül a csíkszeredai Gutenberg Köny-
vesbolt április 3-án 17 órától. Az óvodásoknak és 

kisiskolásoknak szervezett mesedélutánon ki-ki magától a 
szerzőtől hallgathatja meg a Barni-könyvek – Barni könyve, 
Barni Berlinben, Barni és a lányok, Barniék tele – legizgal-
masabb történeteit, és megismerheti a Koinónia Kiadó leg-
frissebb, Hörcsögmesék című könyvét is.

Mivel Hans Christian Andersen születésnapján, április 
2-án ünneplik a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját, a 
Gutenberg Könyvesbolt a nagy mesélőt és a kis mesehall-
gatókat köszöntve ajándékkal kedveskedik: a könyvesüzletben április 7-ig 10%-os kedvez-
ménnyel kínálják Andersen, illetve az Andersen-díjas szerzők meséskönyveit.
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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

skandi  KészÍtEttE: bENEdEK ENiKő
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skandipályázatiszelvény 2012.április2.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. április 18-ig kell beküldeni.

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