
ElőrElépés a zsögödi gyalogátjáró ügyébEn

Pontos helye még vita tárgya
Megbeszélésre hívta Csík szere da polgármestere tegnap azoknak 

a civilszerveze teknek a képviselőit, akik ta valy a zsögödfürdői gyalogátjáró 
biztonságossá tételéért kampányoltak. Az már biztos, hogy lesz átjáró, 

de az még kérdés, hogy hol. > 3. oldal

A túl gyorsan közlekedő autósok miatt korábban több súlyos baleset helyszíne volt a zsögödfürdői gyalogátjáró. Elköltöztetik fotó: balázs árpád

Hétköznapi csoda
Nem ismerem az ügy részlete-

it, így nem kívánom Schmitt Pált 
sem hősként, sem bűnözőként fel-
tüntetni. Csupán a lemondás té-
nyét könyvelem el. Kétlem 
viszont, hogy helyreállna a 
magyar nemzet egysége az 
államfő tisztségéből való távozása 
után… Az lenne az igazi csoda!
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     sarány istván

KEvEsEbb ház épül

Szomorú 
kilátások

Székelyudvarhelyen az utóbbi 
években harmadával esett vissza 

a lakásépítési engedélyek száma. A 
házra vágyók többsége nem 
építkezik, mivel gazdaságo-
sabb használt lakást vásárol-
ni. Az építőanyag-forgalmazók is a 
piac zuhanására panaszkodnak. 

plágiumbotrány

Lemondott 
Schmitt Pál

„Az alaptörvény szerint az 
államfő kifejezi a nemzet 

egységét, ennek szellemében kö-
telességemnek érzem, hogy szol-
gálatomat befejezzem” – 
hangsúlyozta a magyar Or-
szággyűlés előtt mondott 
beszédében Schmitt Pál magyar 
köztársasági elnök.

Magyar polgármestere 
lehet Tölgyesnek 72 4A szelektív gyűjtést 

erősítenék
Nagyobb az iskolák 
felelőssége

hirdETés

hirdETés

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3786î
1 amerikai dollár Usd 3,2800î
100 magyar forint hUF 1,4874ì
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short tracK ob

Taroltak a csíkiak
Eredményesen szerepeltek a 

csíki sportolók a rövidpályás 
gyorskorcsolya országos bajnok-
ságon: Bogyó Mária, 
Csiszér Judit és Jakab 
Gyöngyvér tanítványai 
minden korcsoportban érmet 
szereztek.
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Az RVA Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.
– Marosvásárhely, Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Sigapress Kft. jogi felszámolói minőségében megszervezi az adós vagyon-
állományába tartozó Volkswagen Transporter haszonjármű nyílt árverésen 
történő eladását. Kikiáltási ár: 17 000 lej.

Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 2012. április 6-án 
13 órakor, és azt megismétlik hetente a pénteki napokon ugyanazon az 
órában a javak értékesítéséig.

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik az ár-
verést megelőző napig (13 óráig) befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező 
részvételi garanciát, a részvételi illetéket és bejelentik részvételi szándékukat.

A részvételi garanciát készpénzben kell befizetni, a jogi felszámoló 
székhelyén. 

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es 
és a 0745–146096-os telefonszámokon.

MunkábAn Az új huLLAdékSzáLLító cég cSíkSzeRedábAn

A szelektív gyűjtést erősítenék
eLkezdődött A tAVASzI nAgytAkARítáS

Forgalomkorlátozás 
és parkolási tilalom

április elsejétől a csíkszeredai 
önkormányzat többségi tulajdo-
nában lévő ecO-csík kft. vette 
át a hulladékszállítási szolgál-
tatást az AVe hargitától. Amint 
az új szolgáltató ügyvezetője 
elmondta, az átállás zökkenő-
mentes volt.

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

Nem értek meglepetések, 
miután átvettük a szol-
gáltatást az AVE-tól, sőt 

a szemétgyűjtő helyeket tisztán, 
rendezetten kaptuk, amiért külön 
köszönet jár – mondta Páll Ta-

más, az ECO-Csík Kft. csíkszere-
dai vezetője. 

A cég április elsejétől vette át 
a szemétszállítási szolgáltatást 
Csíkszeredában az AVE Hargi-
tától. Páll szerint az elkövetke-
ző napokban a megyeszékhely 
lakossága nem kell különösebb 
változásokra számítson a hulla-
dékszállítás terén, de rövidesen 
újabb, a szelektív hulladékok 
gyűjtésére alkalmas tárolóedé-
nyeket helyeznek el a város kü-
lönböző pontjain, a szelektív 
gyűjtésre ugyanis nagy hang-
súlyt kíván fektetni az új szol-
gáltató. A magánházak lakóinak 
is e célra alkalmas zsákokat osz-
tanak ki, és hogy az aggodalma-
kat eloszlassa, Páll Tamás hatá-
rozottan kijelentette: a rendszer 
működni fog. 

– Egy zsákot fog kapni min-
den magánházlakó, ebbe a zsák-
ba kell vegyesen gyűjtse a papírt, 
üveget, pillepalackot, Csíkszent-
simonban, az átválogató állomá-
son mi majd különválasztjuk eze-
ket – nyilatkozta. 

A szelektív hulladékgyűjtés 
megerősítésén kívül a városban 
elhelyezett szeméttárolók környé-
kének tisztán tartására is hangsúlyt 
kívánnak fektetni, e téren is várha-
tó tehát egyfajta erősítés – jelezte 
Páll. Amint elmondta, a szerződés-
kötések terén jól állnak, az erre kö-
telesek mintegy 95 százaléka már 
aláírta a szerződését. 

Az ECO-Csík Kft. székhelye 
Csík szentsimonban van, csíksze-
redai telephelye pedig a Goscom 
udvarán. Jelen pillanatban a me-
gyeszékhelyen három autóval 
dolgoznak, alkalmazottjaik száma 
pedig az adminisztrációs személy-
zettel együtt húsz fő. 

Megkezdte tevékenységét csíkszeredában az ECO-Csík, az új köztisztasági szolgáltató. Zökkenőmentes váltás fotó: balázs árpád

A takarítást akadályozó járművet szállít el a City Parking. Érdemes figyelni fotó: balázs árpád

Szakaszos forgalomkorláto-
zásra és időszakos parkolási 
tilalomra kell számítani a város 
területén a tavaszi nagytaka-
rítás ideje alatt – figyelmeztet 
csík szereda Polgármesteri hi-
vatala. A tegnap elkezdett ak-
cióban, több héten át, egészen 
április 25-ig a lakosság meg-
értésére és közreműködésére 
számít a városvezetés.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Április 2-ától számolva 
négy héten keresztül, a 
hús véti ünnepek és a va-

sárnapok kivételével folyamato-
san takarítják Csíkszereda közte-
rületeit, pormentesítik a járdákat 
és az utcákat a polgármesteri hiva-
tal alkalmazottjai. 

– Kérjük a lakosságot, hogy 
kapcsolódjon be az általános ta-
vaszi nagytakarítás munkálataiba, 
a tömbházak, lakóházak, cégszék-
helyek környékét lomtalanítsák, 
a zöldövezeteket tegyék rendbe, 
az így összegyűlt szemetet pedig 
helyezzék el a szemetesek mellett, 
amit aztán a hivatal által irányí-
tott takarítócsoport a taplocai 

szeméttelepre szállít – nyilatkozta 
lapunknak Szőke Domokos al-
polgármester.  

A munkálatok elvégzése alatt 
forgalomkorlátozás és időszakos 
parkolási tilalom lesz a város több 
utcájában. Az ütemezés szerint 
ezekre a korlátozásokra hétköznap 
14–20, szombatonként pedig 9 és 
17 óra között kerül sor. A takarí-
tás utcánkénti sorrendjét a polgár-
mesteri hivatal heti lebontásban 
kifüggeszti a tömbházakban. 

– Ennek megfelelően kér-
jük a gépjármű-tulajdonosokat, 
hagyják szabadon az éppen aktu-
ális felületeket, hogy zavartalanul 
végezhessük a munkát – hívta 
fel a lakosság figyelmét az alpol-
gármester. Az otthagyott és a 
munkálatokat akadályozó jármű-
veket a City Parking Kft. elszál-
lítja Csíkszereda Önkormányzata 
2008/195-ös határozata alapján, 
ezek visszaszolgáltatása 150 lejes 
elszállítási díj, valamint a napi 50 
lejes tárolási és felülvigyázati díj 
ellenében történik.

Ma 14–20 óra között a Kőrösi 
Csoma Sándor utcában, holnap 
pedig szintén ebben az időszak-
ban a Szabadság tér környékén 
dolgozik a takarítócsoport. 

tisztasági nap Szentsimonban

A bejegyzés előtt álló PROSZIT (Pro Szentsimoni Fiatalokért Társa-
ság) szombaton tisztasági napot szervezett a faluban: több mint húsz 
fiatal 50 zsák szemetet gyűjtött össze. „Húsvét előtti nagytakarításnak 
szántuk az akciónkat, és ha sikerül, minden évben, tavasszal és ősszel 
rendszeresen elvégeznénk ezt a munkát. A fiatalok és rajtuk keresztül a 
lakosság figyelmét akarjuk felhívni arra, hogy nem elég csak lakni, élni a 
faluban, tisztaságáért, vagy azért, hogy büszkék lehessünk rá, tennünk is 
kell” – nyilatkozta lapunknak Jenei Hunor, az akció egyik kezdeménye-
zője. Azt is közölte, terveik szerint egy–másfél hónapon belül sikerül 
bejegyeztetniük egyesületüket, a PROSZIT-ot. Korábban is műkö-
dött egy, a helyi fiatalok elképzeléseit, terveit magára vállaló szervezet, 
a Szentsimon Fiatalságáért Egyesület, amely, amint Jenei Hunor fogal-
mazott, már nem aktív, utánpótlás hiányában megszűnt tevékenysége. 
A fiatalok által összegyűjtött szemét elszállításáról a helyi önkormány-
zat gondoskodik. szöveg és fotó: darvas beáta 



Megbeszélésre hívta Csík
szere da polgármestere teg
nap azoknak a civilszerveze
teknek a képviselőit, akik ta
valy a zsögödfürdői gyalogát
járó biztonságossá tételéért 
kampányoltak. Az már biztos, 
hogy lesz átjáró, de az még 
kérdés, hogy hol.

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

Körvonalazódik egy fapa
dos megoldás – fogalma
zott Ráduly Róbert Kál

mán, Csíkszereda polgármeste
re a tegnap reggeli megbeszélést 
követően, amikor az elöljáró 
azoknak a civilszervezeteknek 
a képviselőivel tárgyalt, akik ta
valy aláírásgyűjtést szerveztek 
a városban a zsögödfürdői gya
logátjáró biztonságossá tételét 

kérve, Mint ismeretes, a szóban 
forgó átjáró több súlyos, sőt ha
lálos kimenetelű baleset helyszí
ne volt. 

Ráduly szerint a fapados meg
oldás azt jelenti, hogy a Brassói 
utat javító cég kizárólag jelzés
festéssel és közlekedési táblával 
oldja meg a problémát. A polgár
mester szerint ez már előrelépést 
jelent ugyan, de amikor az útsza
kasz visszakerül a város tulajdo
nába, további fejlesztésekre lesz 
szükség az átjáró biztonságossá 
tétele érdekében. 

Az út felújítását végző cég 
úgy képzelte el, hogy az átjárót 
jelenlegi helyéről elköltözteti 
körülbelül 50 méterrel lennebb, 
Csíkszentkirály irányába, ám ezt 
az elgondolást sem a városveze
tés, sem a civilszervezetek képvi
selői nem tartják logikusnak. 

– Akik Zsögödfürdőről gya
log jönnek, kilencven száza
lékban a város felé igyekeznek. 
Senki sem fog az út egyik felén 
ötven métert ellenkező irányba 
gyalogolni azért, hogy átkeljen 
az átjárón, és az út túlsó felén 
újra megtegye azt a távot – in
kább átmegy az úton ott, ahol 
nincs átjáró – mondta Ráduly. 
Ezért azt javasolta az útjavítást 
tervező és kivitelező cégnek, 
hogy költöztesse az átjárót öt
ven méterrel odébb, de ellenkező 
irányba, a város felé. Erről a kér
désről ma egyeztetnek a szakcég 
képviselőivel, és ha sikerül meg
állapodni, máris akad tennivaló
ja a városnak az ügyben. A civil
szervezetek képviselői ugyanis 
jelezték, hogy hiába lesz meg az 
új átjáró, ha a Zsögödfürdőtől a 
város felé vezető, a vasúttal pár

huzamosan haladó járdát nem 
javítják meg. Ez a járdaszakasz 
most ugyanis igen keskeny, rá
adásul gödrös is.

– Mivel az útfelújítás útsze
gélytől útszegélyig tart, a járda a 
mi feladatunk lesz, ki kell széle
sítsük azt – mondta Ráduly. 

Nemcsak a gyalogátjáró hely
színét illetően nem ért egyet je
len pillanatban a városvezetés az 
útfelújítást végző céggel. Utób
bi ugyanis úgy képzelte el, hogy 
az átjáró környékén 30as sebes
ségkorlátozást jelző táblát he
lyez el, ami Ráduly szerint „egy 
négysávos úton már túlkapásnak 
minősíthető”. Véleménye szerint 
ez csak arra lesz jó, hogy a rend
őrség mindenkit megbüntethes
sen, aki arra jár, és úgy gondolja, 
hogy az ötven km/órás sebes
ségkorlátozás elegendő.

A tervezett gyalogátjárót 
egyébként sárga fénnyel villo
gó jelzőlámpa teszi majd látha
tóbbá – ezt a város szereli fel 
–, ugyanakkor három sebes
ségcsökkentő csík is lesz az út 
mindkét oldalán, hogy lassításra 
kényszerítsék a sofőröket. 
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A legnagyobb keresztény ünnepre készülünk, s közben 
forr körülöttünk a világ. Vagy csak forrásként érzékeljük a 
történéseket a hétköznapi kenyérharc egyhangúságában. A 
feltámadásra várunk. Csodát várunk.

S közben hétköznapi csodák – jobban mondva várat-
lan, kissé hihetetlen esetek – történnek: Székelyudvarhelyre 
látogatott a kormányfő, s mindenki csodálkozott ezen, 
mert sokak meggyőződése, hogy eleddig hivatalban lévő 
román kormányfő nem járt a városban, magyar kormány-
fő viszont többször is megfordult e helyen. Nem tudni, 
hogy a látogatás nyomán, vagy attól teljesen függetlenül 
a kormányfő a rendelkezésére álló tartalékalapból a helyi 
önkormányzatok uniós pályázatait finanszírozná, ugyan-
akkor a felhalmozott adósságok törlesztésére is pénzt adna. 
Az igényeket a prefektusi hivatalok összesítenék. De várjuk 
meg a soron következő kormányülést.

S csoda az is, hogy lemondott a magyar államfő. Nem-
régiben Christian Wulff német államfő mondott le, miután 
kiderült róla, hogy elhallgatott egy vállalkozótól felvett 500 
ezer eurós hitelt, hogy vállalkozók pénzén nyaralt, hogy egy 
vállalkozó 40 ezer eurót költött az államfő életrajzi köteté-

nek reklámozására, meg hogy ellentmondásos kapcsolat fűzi 
a pénzvilághoz. Az ő lemondása viszont nem volt annyira 
megdöbbentő, mint Helmuth Kohl volt német kancellár-
nak, a német újraegyesítés hősének kényszerű lemondása 
a Kereszténydemokrata Unió (CDU) tiszteletbeli elnöki 
posztjáról. Őt azzal vádolták, hogy pártja pénzügyi felelő-
seit megkerülve fogadott el névtelen adományozóktól kam-
pánypénzeket, öt év alatt csekély 2 millió márkát.

Schmitt Pál a kisdoktori disszertációja kapcsán kiala-
kult botrány miatt mondott le, s mint az országgyűlés előtt 
elmondott beszédében indokolta: azért távozik posztjáról, 
mert plágiumügye miatt személye megosztja a nemzet egy-

ségét. Aki a nemzet egységére kíváncsi, olvassa el a vezető 
politikusok nyilatkozatait a lemondást követően.

Nem ismerem az ügy részleteit, hátterét, így nem kí-
vánom Schmitt Pált sem hősként, sem áldozatként, sem 
köztörvényes bűnözőként feltüntetni. Csupán a lemondás 
tényét könyvelem el. Kétlem viszont, hogy helyreállna a 
magyar nemzet egysége a magyar államfő tisztségéből való 
távozása után… Az lenne az igazi csoda!

A közember kapkodja a fejét a hétköznapi csodák lát-
tán, hallatán, mégsem hiszi, hogy egy volt miniszterelnö-
köt is el lehet ítélni: Adrian Năstase exkormányfő elhíre-
sült Zambaccian-ügyében kapott pár év felfüggesztettet…

Ha messzemenő következtetéseket szeretnék levonni, 
azt mondanám, hogy a hétköznapi csodaként feltüntetett 
esetek a normalitás jelei. De tartok tőle, hogy ezek véletle-
nek, csodaszámba menő ritkaságok.

Jobb ha az örök értékekre összpontosítunk, s várjuk a 
húsvét nagy csodáját. Legalább nagyhéten.

Hétköznapi csoda
      NézőpoNt n Sarány István
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ElőrElépés A zsögödi gyAlogátjáró ügyébEn

Pontos helye még vita tárgya

Csak a festés és a közlekedési tábla mutatja az átjárót. Fényjelzéssel és sebességcsökkentő sávokkal is ellátják fotó: balázs árpád

tAplocAi EbmEnhEly 

Ivartalanítási 
akció indul 

Kóbor állatok ivartalanítását 
végzik el a csíkszeredai Pro 
Animalia Alapítvány által 

működtetett kutyamenhelyen ápri
lis 10–20. között. Az ivartalanítást 
a németországi Bruno Pet állatvé
delmi szervezet és a Pro Animalia 
munkatársai hajtják végre, akik ez 
idő alatt a gyergyószentmiklósi állat
menhelyre is ellátogatnak, ahol szin
tén gazdátlan állatokat sterilizálnak.

A szervezők bíznak abban, hogy 
minél több gazdátlan állaton sikerül 
elvégezni a sterilizáló műtétet, ami 
hosszú távon megoldást jelentene a 
kóbor kutyák és macskák elszapo
rodásának problémájára. Emellett 
az alapítvány munkatársai arra is 
felhívják a figyelmet, hogy ameny
nyiben tehetik a lakók, Csíkszereda 
környékéről is hozzák be szervezett 
formában a kóbor ebeket a taplocai 
kutyamenhelyre, ahol elvégzik raj
tuk a beavatkozást, valamint a szük
séges oltásokat is beadják az állatok
nak. Az akció, amennyiben van rá 
igény, a rászoruló magánszemélyek 
házikedvenceinek sterilizálására is 
kiterjed. Aki állatot vinne a men
helyre az akció ideje alatt, az egyesü
let székhelyén vagy a 0722–146202
es telefonszámon jelentkezhet be.
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Székelyföldiek iS Szerezhetnek érettSégi bizonyítványt MagyarorSzágon 

Már most lehet jelentkezni
Magyarországi nonprofit oktatási 
központ biztosítana ingyen érett-
ségi oklevelet azoknak a magyar 
állampolgársággal rendelkező 
szé kelyföldieknek, akik eddig a 
hazai oktatási rendszeren belül 
nem szereztek oklevelet. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Magyarországi magángim
náziumokban ingyen 
tehetik le érettségi vizs

gájukat azok a székelyföldi, magyar 
állampolgársággal rendelkező sze
mélyek, akik a romániai oktatási 
rendszert megkerülve szereznének 
érettségi bizonyítványt. Erre már 
idén ősszel lehetőségük van az ér
deklődőknek a Sziltop Oktatási 
Nonprofit Kft. Kölcsey Ferenc Gim
náziumában. 

– Főként Erdélyből érkező 
diákjainknak szeretnénk ezzel 
új lehetőséget nyújtani, de azok 
jelentkezését is elfogadjuk, akik 
eddig romániai oktatási intéz
ményekben tanultak, viszont ná
lunk véglegesítenék középiskolai 
tanulmányaikat – nyilatkozta la
punknak Szilasi György, a Sziltop 
Kft. ügyvezetője. Az ügyvezető
től kapott információk szerint az 
érettségi bizonyítvány megszer
zéséhez egyetlen feltételnek kell 
eleget tegyenek a jelentkezők: be 
kell iratkozniuk a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium negyedik éves levele

ző szakára, ennek sikeres elvégzé
se után tehetik le vizsgájukat. 

Az erdélyi sajtóban felröppent 
híreket cáfolva Szilasi elmondta: in
tézményüknek nem az a célja, hogy 
olyan tanulóknak biztosítson érett
ségi diplomát, akik nem beszélik a 
román nyelvet. 

– Csodát ne várjon tőlünk senki, 
aki nem tud egy árva szót sem annak 
az országnak a nyelvén, ahol él, an
nak ez az oklevél sem lesz megváltás 
– tájékoztatott az ügyvezető.

A magyarországi oktatási köz
pont Ferencz Salamon Alpár fő
tan felügyelővel is felvette a kap
csolatot. Ő megkeresésünkre azt 
mondta: tud a kezdeményezésről, 
de annak megítélése nem tartozik 
az ő hatáskörébe. 

 – Tudok róla, hogy létezik ez 
az alternatíva, ami szerintem főként 
azok számára nyújt lehetőséget, akik 
családi, munkahelyi és egyéb elfog
laltságok miatt nem tudnak esti 
tagozatra járni.  Viszont akik egye
temen szeretnének  továbbtanulni, 
azoknak előnyösebb, ha megszerzik 
a romániai érettségi bizonyítványt – 
fogalmazott a főtanfelügyelő. 

A magyar közhasznú társaság 
szeptembertől levelezéses felkészí
tőt szervez azoknak, akik a magyar 
állam által finanszírozott programot 
igénybe veszik – de jelentkezni már 
most lehet Csíkszeredában, a Kájoni 
János Szakközépiskolában. 

Az érettségi vizsgán a magyar 
nyelv és irodalom mellett matema
tika, történelem, idegen nyelv és 
egy szabadon választható tantárgy is 
szerepel. Egyébként a Sziltop Okta
tási Kft. ügyvezetője elmondta, nem 
titkolt szándékuk, hogy az angol 
vagy német idegen nyelv helyett a 
román nyelv is választható legyen a 
vizsgatantárgyak között, sőt ha igény 
van rá, az általuk működtetett tanin
tézményben a román nyelvoktatás is 
megvalósítható. Arra a kérdésünkre 
pedig, hogy a Magyarországon szer
zett oklevelet hogyan hasznosíthat
ják majd a diákok, az ügyvezető azt 
mondta, nincs törvényes akadálya 
annak, hogy az oklevelet Romániá
ban különbözeti vizsga nélkül lehes
sen honosítani az oktatási miniszté
riumnál.

Új ügyfélszolgálati irodát nyitott 
a UPC Csíkszeredában, így az 
eddig a Szakszervezetek Műve-
lődési Házában található iroda 
szolgáltatásait a Petőfi Sándor 
utca 51b szám alatt vehetik 
igénybe az ügyfelek, megújult, 
átrendezett környezetben.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Új ügyfélszolgálati irodát 
nyitott a UPC tegnap 
Csíkszeredában, a Pe

tőfi Sándor utca 51B szám alatt. 
A székhely a nemrég felszámolt, 
a Szakszervezetek Művelődési 
Házában műkodő irodát helyet
tesíti. A tegnapi nap még zaj
lottak a szerelési munkálatok, 
ennek ellenére már folyamatos 
volt az ügyfélfogadás. 

– Fontos, hogy olyan helyen 
legyen az ügyfélszolgálati iro
dánk, amely jól megközelíthető, 
és ahol barátságos környezetben 
állhatunk az ügyfelek rendelke
zésére – közölte Iulia Florea, a 

UPC Románia igazgatója. – Az 
új irodánkban úgy alakítottuk ki 
a berendezést, hogy ügyintézés 
közben ne kelljen sorba állniuk az 
ügyfeleknek, hanem helyet tudja
nak foglalni a munkatársak aszta
lánál. Emellett hangsúlyt fekte
tünk arra is, hogy klienseink ki
próbálhassák szolgáltatásainkat: 
így ügyfélszolgálati irodánkat 
televízióval és számítógéppel is 
felszereltük, emellett wifi techno
lógia segítségével bárki rácsatla
kozhat az internetre a helyszínen 
– mondta el megkeresésünkre 
Sza bó Judit, a UPC Hargita és 
Ko vászna megyei ügyfélszolgálati 
vezetője. Mint fogalmazott, azért 
volt indokolt az új székhely meg
nyitása, mert a Szakszervezetek 
Művelődési Házában eléggé fél
reeső helyen volt az eddigi iroda.  
– Üzletpolitikánkban fontos, 
hogy ügyfeleinket megfelelőkép
pen informálhassuk, így a kira
katban feltüntetett információk 
révén már az utcáról is megszólít
hatjuk az embereket – összegezte 
az ügyfélszolgálat vezetője.

PedagógUSok verSenyvizSgája

Nagyobb az iskolák felelőssége

hirdeTés

ígérik, hangSÚlyt fektetnek a tájékoztatáSra

Új székhelyen 
a UPC Csíkszeredában

VONZÓ, változó  kamatú hitelek a csíkszeredai 
Miko hitelszövetkezeti banknál. 

Várjuk kirendeltségeinkben:
Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722
Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–211934
székelyudvarhely, Merkúr, 1918. december u. 7. sz. 0266–210330
Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–361762
Gyergyóditró, szép domb u. 2. sz. 0266–353440
Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437
Gyergyóremete, Cseres Tibor 14. sz. 0266–352057
Gyimesközéplok 656. sz. 0266–339505
Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010
Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139
Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439
Gyergyótölgyes, Központ  419. sz. 0266–338143
Várhegy, ilie Campeanu 7. sz. 0266–345055
Bélbor, Központ  137. sz. 0266–355101
Csíkkarcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029
Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 
Vasláb 424. sz. 0266–357773

rengeteg kérdés merül fel az ok-
tatási intézmények vezetőiben a 
pedagógusok versenyvizsgájá-
val kapcsolatban. ebben az év-
ben ugyanis – első alkalommal 
– a versenyvizsgát az iskolák 
kell megszervezzék és lebonyo-
lítsák. Tegnap a tanfelügyelőség 
munkatársai tájékoztatót tartot-
tak az erre vonatkozó módszer-
tannal kapcsolatban.

Takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az új tanügyi törvény értel
mében a véglegesen vagy 
ideiglenesen betölthető 

pedagógusi állásokra jelentkezők 
számára a versenyvizsgát azoknak 
az intézményeknek kell megszer
vezniük és lebonyolítaniuk, ahol a 
szabad állások vannak. A verseny
vizsga könnyebb megszervezése és 
lebonyolítása érdekében két vagy 
több iskola, óvoda is társulhat. 
Ebben az esetben viszont az ille
tő vizsgaközpontban jelentkező 
pályázó és sikeresen vizsgázó pe
dagógusok az illető központhoz 
tartozó szabad állások közül vá
laszthatnak vizsgajegyük csökke
nő sorrendjében. 

A 300 szabad állás elfoglalásá
ra felállított 45 vizsgaközpontjával 
országos szinten Hargita megye ve
zető helyen áll a központok számát 
tekintve. 

A versenyvizsgára való jelentke
zéseket mától fogadják el azokban 
az óvodákban, iskolákban, amelyek 
vizsgaközpontoknak számítanak. 
Mivel a jelentkezés online formá
ban, számítógépes alkalmazással 
történik, fokozottan oda kell fi
gyelni arra, hogy a pályázott állás 
megfeleljen a pályázó oklevelén 
feltüntetett szaknak – hívta fel a 
figyelmet a tegnapi megbeszélésen 
Waczel Ferenc szakfelügyelő. Az 
egyetemek idei végzőseinek is ver
senyvizsgázniuk kell, ha jövőben ta
nítani szeretnének. Az ő esetükben 
az egyetemről szükséges egy igazolás 
egyetemi tanulmányaikról és arról, 
hogy végzős évfolyamon vannak. 
A beiratkozás április 12ig tart, az 
ezt követő, 27ig tartó időszakban 
a szervezőknek ellenőrizniük kell 
a jelentkezők iratcsomóig. Április 
20–30. között a jelentkezőknek 
aláírásukkal kell érvényesíteniük 
a jelentkezést. Május 2.–június 8. 
között a pályázóknak le kell ten
niük a gyakorlati próbát vagy meg 

kell tartaniuk próbatanításukat. 
Ehhez a tanfelügyelőség javaslata 
szerint a jelentkezés érvényesítése
kor közölni kell velük, ki hol, mikor 
tartja a próbatanítást. Ahhoz, hogy 
az írásbeli vizsgán részt vegyenek a 
jelentkezők, a próbatanításon vagy 
gyakorlati vizsgán el kell érniük az 
ötös jegyet. 

Az írásbeli vizsgát augusztus 
2án tartják 10 órától. 6án lesz az 
eredményhirdetés, 7ig lehet leten
ni az óvásokat, és az újrajavítás után 
9én kell közölni a végleges eredmé
nyeket. 

Ahhoz, hogy valaki meghatá
rozatlan időre kapjon munkaszer
ződést, véglegesítő vizsgával kell 
rendelkeznie, és az írásbeli vizsgán 
legalább hetest kell elérnie. Akik 
ezeket a feltételeket teljesítik, a ki
helyezések első szakaszában kap
hatnak állást. A tulajdonképpeni 
helyettes pedagógusoknak a kihe
lyezés második szakaszában biz
tosítanak állást. A versenyvizsgát 
követő kihelyezések után is szaba
don maradt állásokra, valamint az 
időközben megürült katedrákra 
szeptemberben már csak órabérrel 
alkalmazhatnak helyettes munka
erőt az igazgatók. 

Az új iroda belülről. Barátságos ügyintézés fotó: balázs árpád
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KoncerteK, versenyeK, mesterKurzusoK

Nemzetközi gitárfesztivál négy városban
A terra siculorum nemzetközi 
Klasszikusgitár-fesztiválon, ápri-
lis 16–22. között négy székelyföl-
di városban: székelyudvarhelyen, 
csíkszeredában, sepsiszentgyör-
gyön és Gyergyószentmiklóson 
lépnek fel kül- és belföldi gitár-
művészek.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A Harmonia Cordis Egye-
sület ötödik alkalom-
mal szervezi meg ápri-

lis 16–22. között az egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendő 
Terra Siculorum Nemzetközi 
Klasszikusgitár-Fesztivált. Beke 
István főszervező, az egyesület 
vezetője tegnap ismertette a fesz-
tivál programját, fellépőinek név-
sorát. A gitárművész hangsúlyoz-
ta, hogy a fesztivál interkulturális 
rendezvény, amely a koncertek 
mellett mesterkurzusokat és ver-
senyeket is tartalmaz. 

Bővül a kínálat
Az idei fesztiválon már Gyer-

gyóban is lesz három koncert, 
Csíkszeredában és Sepsiszent-
györgyön pedig már négy-négy. 
Székelyudvarhelyen hét napon át 
minden este 7 órától kezdődnek a 
koncertek a polgármesteri hivatal 
Szent István-termében. Csíksze-

redában a Szent Ágoston-temp-
lomban, Gyergyószentmiklóson 
a művelődési házban, Sepsiszent-
györgyön pedig a Szentkereszty-
kastélyban tartják a koncerteket.

Az idei gitárfesztivál érde-
kessége, hogy a szólisták mellett 
a klasszikus gitárosokat duó, 
trió és kvartett formációban is 

meg lehet hallgatni. Négy kate-
góriában tartanak versenyeket: 
hármat a fiatalok számára, egyet 
pedig korhatár nélkül. A fiatalok 
több száz euró értékben nyer-
hetnek gitárkellékeket (húrokat, 
hangolókat stb.), koncertezési 
lehetőségeket, és a korhatár nél-
küli verseny fődíja ezúttal is egy 

3500 euró értékű, kézzel készí-
tett klasszikus gitár.

– A D’Addario és a Savarez 
húrgyárak segítik a fesztivál létre-
jöttét. A tavalyhoz hasonlóan az 
interneten is élőben lehet követni 
a koncerteket. Több tehetséges 
fiatal diákot felkaroltunk, akik a 
híres előadókat megelőzően el-

játszhatnak néhány darabot. A 
költségvetésünk idén elég nagy, 
szerencsére több pályázatot is 
nyertünk. A polgármesteri hi-
vatalok nagyon nyitottak, a 
Dr. Verestóy Attila Alapítvány is 
támogatott. Eléggé nagy fájdal-
mam, hogy az udvarhelyi vállal-
kozóktól viszonylag kevés pénz-
beli támogatást kapunk, holott a 
fesztivál költségvetése meghalad-
ja a 40 000 eurót – közölte Beke 
István. 

Neves előadók érkeznek 
A fesztivál idejére kiváló 

előadóművészek érkeznek Szé-
kelyföldre, többek között a ku-
bai–spanyol Marco Tamayo és 
Anabel Montesinos duó, Rafael 
Aguirre, Pusztai Antal, Izotov 
Anatolii és még sokan mások. 
Szokás szerint a fesztivál a Szé-
kelyföldi Filharmónia közös 
koncertjével zárul, amelyen most 
Podhorszky Gábor és Csáki And-
rás szólista lép fel.

A versenyekre és a kurzusokra 
a hét végéig lehet jelentkezni az 
interneten (www.harmoniacordis.
org), mivel minden jelentkező, a 
tanárok és a diákok egyaránt sze-
mélyre szóló órarendet kapnak. 
Az udvarhelyi szimfonikus hang-
versenyt kivéve az összes koncert-
re ingyenes a belépés. 

Gyermekek a csíkszeredai Puzzle Oktatási Központban. Nem egy másik világból

minden év április hónapjának 
második napja az Autizmus vi-
lágnapja. A világnapra a Hargita 
megyében működő alapítványok 
nem szerveztek külön rendez-
vényeket – állítják, tevékenysé-
gükkel egész évben a társadalmi 
érzékenység felkeltését igyekez-
nek elérni.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Mindannyian má-
sok vagyunk, és 
ez a másság nem 

elválaszt, hanem természetes 
velejárója az életnek. Ezen a na-
pon világszerte erre próbálják 
felhívni a hétköznapi emberek 
figyelmét. Vannak helyek, ahol 
kék színű fénnyel világítják meg 
a középületeket, hogy szemtől 
szembe találkozzanak az embe-
rek a másság fogalmával” – fo-
galmazta meg személyes üze-
netét az Autizmus Világnapja 
alkalmából Vass Éva, a csíksze-
redai AutHelp Egyesület szóvi-
vője. Az egyesület által működ-
tetett Puzzle Oktatási Központ-
ban, ahol tizenhat – 4 és 14 év 
közötti – autista gyermekkel 
foglalkoznak, tegnap kezdődött 
az Iskola másként elnevezésű 

program is. „A központ peda-
gógusai, valamint a József Attila 
Általános Iskola tanítóinak köz-
reműködésével jön létre hétfőn, 
kedden és szerdán a fordított in-
tegrációs foglalkozás, pénteken 
pedig egy nyílt nap keretében 
a szülők részvételére is számí-
tunk” – részletezte a hét prog-
ramját Vass Éva.

Napsugár az esőben
A gyergyószentmiklósi Nap-

sugár az esőben Egyesület, az ér-
telmi fogyatékosok és szüleik ér-
dekvédelmi szövetsége autistákkal 
is foglalkozik. Az egyesület veze-
tője, Csata Kinga megkeresésünk-
re elmondta, jelenleg hét autista 
gyermek és fiatal fejlesztéséről 
gondoskodnak. A világnap leg-

fontosabb üzenetének Csata Kin-
ga az elfogadást tartja: „Elfogadni 
őket, még ha néha furcsa, bizarr 
is a viselkedésük. Tiszta szívvel, 
őszintén közeledjünk feléjük.”  
A szakember elmondta, ez nem 
lehetetlen elvárás: egy autista fi-
atal például gyergyószentmiklósi 
iskolákban szokott mesélni ma-
gáról, hétköznapjairól, nehézsé-
geiről és a diákok nyitottabbakká 
válnak, mert már vannak isme-
reteik az autizmussal élőkről. „A 
társadalom inkább az autizmus 
fogyatékosságával élők súlyosabb 
eseteivel szemben elutasító. Sa-
ját inkompetenciájuktól ijednek 
meg az emberek, nem tudják, mit 
kezdjenek nem szobatiszta, fejlet-
len kommunikációval rendelke-
ző, furcsa viselkedésű embertár-
sukkal. Tiszta szívvel, őszintén 
kell nyitni feléjük” – fogalmazott 
Csata Kinga.

Az autizmus létezik
„Az autizmus létezésére, az 

autizmussal élők és családjaik 
problémáira irányíthatja rá a fi-
gyelmet a világnap. A társadalom 
folyamatos érzékennyé tétele is 
fontos, erre törekszik az alapít-
ványunk, de minden, autizmussal 
élő gyermekekkel és fiatalokkal 

foglalkozó intézmény elmond-
hatja ezt magáról” – fogalmazott 
megkeresésünkre Péter Edit. A 
székelyudvarhelyi Pro Autist 
Alapítvány vezetője kifogásait 
fogalmazta meg a vonatkozó tör-
vényes rendelkezésekkel kapcso-
latosan, amelyek szerinte csak az 
egészségügyi szempontokat veszik 
fi gyelembe, az oktatásügyi és a 
munkaügyi vonatkozásokat tel-
jességgel mellőzik. „Az autizmus 
egy gyógypedagógiai fejlesztésre 
szoruló állapot. Létezik, és egy 
olyan másság, ami nincs elis-
merve” – vélte Péter Edit. A Pro 
Autist Alapítvány egyébként szo-
rosan együttműködik a Hargita 
Megyei Szociális és Gyermekjog-
védelmi Igazgatóság égisze alatt 
működő Boldogfalvi Autista Heti 
Foglalkoztatóval is.

Az Autizmus viláGnApjA

Fogadjuk el a másságot

Az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete (ENSZ) 2007. decem-
ber 18-án április 2-át jelölte 
ki az Autizmus Világnapjá-
nak. A kezdeményezés célja 
az volt, hogy felhívják min-
den ENSZ-tagország minden 
egyes lakosának figyelmét az 
autizmussal élő emberekre.

Beke István Ferenc gitárművész. Színvonalas fesztivált szerveztek a Harmonia Cordis egyesülettel



Amikor megkerestem, hogy in-
terjút kérjek tőle, Molnár Vilmos 
legelső reakciója az volt: nincs 
semmiféle apropója egy vele ké-
szített beszélgetésnek. Aztán, 
amikor ötvenedik születésnapjá-
ra emlékeztettem (március 31.), 
azon gondolkodott, hogyan tilthat-
ná le, hogy a Facebook jelezze az 
eseményt. De megnyugtattam: én 
magam nem lévén „fészbukos”, 
attól függetlenül tartom számon a 
születésnapját.

– Sok vagy kevés az ötven év?

– Sosem éltem a kerek számok 
bűvöletében, számomra ezek nem 
jelentenek semmit. Hogy ma negy-
venöt évesnek érzem-e magam vagy 
ötvenötnek, majd holnap hetven-
nek, holnapután pedig talán har-
mincnyolcnak, az teljesen esetleges 
és szubjektív valami. Azért én is meg-
mosolyogtam magam, hogy emberi 
időszámítás szerint ötven lettem. De 
különösebben nem foglalkoztat. 

A Facebook elektronikus agya 
valóban úgy van programozva, 
hogy jelezze, a következő héten a 
felhasználó melyik ismerősének van 
szülinapja. Tehát nem feltétlenül az 
ismerősök figyelmességét, jó memó-
riáját dicséri, ha köszöntő e-mailt 
küldenek. A megoldás erre szerin-
tem az lenne, ha egy másik beprog-
ramozott elektronikus agy fogadná 
ezeket a köszöntőket, és illően vála-
szolna rájuk. Az elektronikus agyak, 
programozások így jól elkommuni-
kálgatnának egymással, az emberek 
meg tehetnék, amihez kedvük van.  

– De az emberek minden különö-
sebb ok, apropó nélkül is beszélgetnek. 
Például az időjárásáról, a választá-
sokról, az áremelkedésekről, a legutób-
bi hokimeccsről, a szomszéd kutyájá-
ról... Hogyan is áll a hétköznapokkal? 
Követi a politikát, a választásokat, a 
hokit, a ...?

– Kicsit mindenre figyelek, a 
mindenfelől áradó hírözön közepet-
te nehéz is lenne olyan információ-

szegénységben élni, mint remete a si-
vatagban. De alaposabban nem sze-
retek belemászni semmibe. Kedvenc 
könyveimet kivéve. Az emberek, 
így igaz, sokat beszélnek, szerintem 
néha nem is arra kell figyelni, amit 
mondanak, hanem hogy hogyan 
mondják. Például, ha valaki épp 
egy pletykával hozakodik elő, ami 
vagy igaz, vagy nem, akkor érdemes 
inkább arra figyelni, aki mondja, 
ahogy mondja, mert ezzel akarat-
lanul is saját magáról árul el sokat, 
nem a kipletykáltról.

– A Román Népköztársaságban 
született, a Szocialista Köztársaság-
ban nevelkedett, Romániában lett 
íróvá, s most egy uniós országban él. 
Hogyan élte meg a történelmi válto-
zásokat. Unió? SZU? EU? Multik? 
Székely termék? Hazaszeretet?

– Ez így sok egy kicsit egyszer-
re, hosszú értekezéseket lehet írni 
külön-külön mindegyikről. Hogy 
Román Népköztársaság vagy Szo-
cialista Köztársaság, esetleg a mai 
Románia? A felületen mindig 
történnek változások, formailag 
létezhetnek eltérések, de végül is 
az itt élők csinálják a mindenkori 
cirkuszt, azok meg ugyanazok vagy 
nagyon hasonlóak. A bőréből nem 
tud kibújni senki, nevezzék bárho-
gyan is. Mint egy érdekes, szórakoz-
tató, folyton változó kaleidoszkó-
pot lehet szemlélni az egészet. Csak 
kell ehhez egy kis távolságtartás, a 
dolgokba való be nem avatkozás, 
érdekmentesség. És az is jó, ha min-
dig kéznél van egy jó könyv, aminek 
segítségével bármikor kereket lehet 
oldani ebből a világból, ha épp ter-
hessé válik egy kicsit.

– A tökéletesség megkísértése című 
novellában több országban is megfor-
dul, de számos más írás is mintha kül-
földön játszódna. Utazik? Honnan 
merít? A mélyből?

– Legtávolabbi utam eddig egy 
pár hetes dániai tartózkodás volt. 
Azelőtt, még az átkosban, megfor-

dultam a csehszlovák és keletnémet 
városokban, egyszer meg a moldá-
viai Kisinyovban. Később is bók-
lásztam erre-arra Magyarországon 
meg Szlovákiában, és a Székelyföld 
szerkesztőségével is felolvastunk már 
jó néhány magyarországi meg vajda-
sági helységben, időnként egyedül is 
elmegyek, ha hívnak. De a Kárpát-
medencén belüli helyeket valahogy 
nem jön, hogy külföldnek nevezze 
az ember.

Különösebben nem jellemző 
rám az utazás. Legalábbis fizikai 
értelemben. Mert végül is minden 
könyv elolvasása egyfajta utazás: 
vagy más tájakra és más időkbe, 
vagy az emberi lélek bugyraiba.

Hogy egyik-másik írásomban, 
így az említett A tökéletesség megkísér-
tésében is  hiteles a külföldi helyszín, 
az nem véletlen. Ha ilyen helyről 
írok, előbb igen alaposan utánané-
zek a részleteknek. Nemcsak idevá-
gó olvasmányélmények feleleveníté-
se jöhet szóba, hanem témába vágó 
várostérképeket és útikönyveket is 
előveszek. Újabban a Google Earth 
szolgáltatásait, részletes és aprólé-
kos műholdfotóit is segítségül lehet 

hívni. A történeteim kitaláltak, de 
a részletek hitelességére mindig na-
gyon figyeltem, sokan talán azért is 
vélik úgy, hogy megtörtént eseteket 
írtam meg. Valamennyi valóság-
tartalma azért minden írásnak van, 
mozzanatoknak, epizódoknak, akár 
bizonyos szereplőknek is létezhet-
nek hasonló vagy valós megfelelői, 
de nem ez a lényeg, hanem ahogy 
ezek össze vannak fűzve. Egyszer már 
kérdeztek erről, akkor azt mondtam, 
hogy a valóság úgy van benne egy no-
vellában vagy regényben, ahogyan a 
disznó van benne a kolbászban: igen 
áttételesen és fűszerezve.

– Meséket is ír (minden korosz-
tályhoz szólóakat), Malacka-történe-
tei pedig máris híresek... Hogy is áll a 
Molnár-féle Micimackó? 

– Érdekes, hogy ezt mindig 
megkérdezik. Talán az (is) teszi ér-
dekessé az én Micimackó–Malacka-
változatomat, hogy eddig csak 
folyóiratközlésekben jelent meg, 
kötetben csak 2026 után lesz lehet-
séges. Inkább majd akkor kell erről 
kérdezni. Ne harangozzunk már 

szombaton a vasárnapi misére. Van 
egy jó ismerősöm, a csobotfalvi An-
tal Imre, ő szokta mondani, hogy né-
mely ember butább a tyúknál, mivel 
a tyúk előbb tojik, csak azután áll ki a 
pajta elé kotkodácsolni, kárálni, míg 
bizonyos emberek még meg sem toj-
ták szellemi termékeiket, de már ká-
rálnak róla. Hadd ne legyek butább 
a tyúknál.

– Hogyan készül a húsvétra? Az 
ünnepekre általában?

– Mintha a fogamat húznák. 
Azt hiszem, olyan a természetem, 
hogy nem szeretem az előírt dol-
gokat. Ünnepekkor ritkán tudok 
ünnepi hangulatba kerülni csupán 
azért, mert a naptár épp azt írja 
elő. Nem tudok menetrendsze-
rűen fennkölt állapotba kerülni. 
Viszont előfordul, hogy nekem 
hétköznapokra esik az ünnep, at-
tól függően, hogy épp mi történt 
velem, vagy milyen hangulatban 
vagyok. De egy jó könyvvel a kéz-
ben simán túl lehet élni az ünne-
peket is.

Daczó Katalin
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A postakocsin

Harsány kocsizörgés, lélek-zötykölődés
közepette amin most épp átrobogunk,
az a nagybetűs élet.
Sosem tudtam annyira komolyan venni,
hogy nagybetűvel írjam.
Kicsit most figyeljetek!
Aki jobbról épp kihajol, az én vagyok.
Kockás zsebkendőmmel lanyhán integetek.
Kezemből – én, esetlen – hát nem kiesett?
Vagy csak hanyagul hagytam elszállni?
Milyen kacéran libben, riszálva hull a földre.
Nosza, lehet rohanni felszedni, visszaadni!
Vagy hagyni a francba’ a porban, mindegy.
Fülke mélyére már visszahúzódtam,
ablakon a függönyt behúztam.

(Bár az előbb fújta le a szél a kalpagom,
mégis jó volt közben kinézni az ablakon.)

(2006)
Megjelent 2010-ben Molnár Vilmos

Postakocsi című kötetében

Beszélgetés Molnár VilMos íróVAl, szerkesztőVel

Egy jó könyvvel mindig kereket lehet oldani...

 hirdetések

 fotó: stúdió bakos



Miután az elmúlt héten tizenhá-
romból hét önkormányzati kép-
viselő lemondott, Tölgyes köz-
ség helyi tanácsa beszüntette 
működését. A hét tanácsos 
a kommunikáció hiányára és 
végrehajtatlan tanácsi határo-
zatokra hivatkozva adta vissza 
mandátumát, ugyanakkor sik-
kasztással gyanúsították meg 
a polgármestert – miközben 
a háttérben a pártokon belüli 
konfliktus is meghatározó sze-
repet játszik, többen ugyanis 
nem titkolják, hogy pártot vál-
tanának a következő választá-
sokig. A román pártok megosz-
tottsága, valamint az új válasz-
tási törvény lehetőséget teremt 
arra, hogy magyar polgármes-
tere legyen a községnek. Csibi 
László jelenlegi RMDSZ-es al-
polgármester bejelentette: vál-
lalja a megmérettetést.

– A mandátum utolsó tanácsülé
sét tartották, a tölgyesi tanács a múlt 
héten megszűnt…

– Tizenhárom tanácsosból 
heten lemondtak, így elkerülhe-
tetlenné vált a testület megszű-
nése. A csütörtöki tanácsülésre 
szóló meghívókat azonban már 
a lemondás bejelentése előtt ki-
küldtél, így megtartottuk az ülést, 
és a döntéshozáshoz szükséges 
többség jelenlétében megszavaz-
tuk, hogy a testület elfogadja a 
lemondási szándékot. A tanács 
kvórum nélkül maradt, és bezár-
tuk az utolsó ülést.

– Lemondásuk leg főbb oka
ként a volt tanácsosok azt han
goztatták, hogy bizonyos beruhá
zásoknál felduzzasztott összegek 
szerepelnek, a polgármester pedig 
sikkasztással gyanúsítható. Mi er
ről a véleménye?

– A beruházásokat én irá-
nyítottam – építész vagyok, ez 
a szakmám, szívesen vállaltam. 
Amikor megkérdőjelezik a pén-
zek elköltésének törvényességét, 
akkor tulajdonképpen az én mun-
kámban kételkednek. Mindenről 
van részletes dokumentáció, bi-
zonylat, és ezt átadtuk a tanácso-
soknak is. Mindössze azt kellett 
volna tenniük, hogy szakember 
segítségével nézzék át, hogy ért-
sék is, miről szól. A tőlünk kapott 
beruházási dokumentumokat 
lengetik most a faluban, mintha 
a pénzeket nem kifizettük, ha-
nem hazavittük volna. Ez kam-
pányfogás, a gyanúsítások pedig 
alaptalanok. A számvevőszék el-
lenőrizte a beruházásokat, most 
újra kértük, jöjjenek és vizsgálják 
ki, van-e alapja a gyanúsításnak – 
de a válasz az volt, hogy van egy 
munkatervük, azt tartják be, majd 
Tölgyes is sorra kerül.

– Milyen beruházásokról van 
szó tulajdonképpen?

– Az elmúlt négy esztendő-
ben ifjúsági lakásokat építettünk, 
sportcsarnokot hoztunk létre, bő-
vítettük a csatornarendszert, ki-
építettük Hágótő vízrendszerét, 

amelyet most Rece felé szeretnénk 
bővíteni. Korszerűsítettünk két 
iskolaépületet, a kultúrotthont, 
feljavítottuk a péntekpataki hidat, 
sor került az árvízkárok helyreál-
lítására, segítettük a pszichiátriai 
kórházat, hogy fennmaradhasson, 
megmaradjon 200 személy mun-
kahelye. Mindegyik munkálathoz 
törvényes közbeszerzési eljárást 
folytattunk le, egyedül a legkisebb 
árat, nem pedig más kritériumo-
kat vettünk alapul a munkálatok 
odaítélésekor.

– Épp az árvízkárok enyhítése 
kapcsán indult ön ellen ügyészségi 
kivizsgálás. Mi volt a feljelentés 
alapja?

– A Nagyrez-patak mellett lévő 
házakhoz bevezető hidak egyikét 
vitte el az árvíz. Minden gazda ma-
gának készíti itt a hidat, olyan sta-
bil, amilyenre megépíti. Egy gaz-
da, akinek a hídját szintén elvitte 
a víz, fát kért, hogy újat építsen. 
Válaszlevél helyett tíz köbméter 
faanyagot adtunk díjmentesen. A 
minőségi faanyag helyett széldesz-
kából építette újra a hídját, engem 
pedig bepanaszolt az ügyészségen, 
hogy nem válaszoltam a levelére, 
és 3000 lejes erkölcsi kártérítést 
követel. Folyik a kivizsgálás, várom 
az eredményt.

– Magyar jelöltként indulna a 
polgármesteri székért. Milyen esé
lyekkel?

– A hét tanácsos lemondása 
párton belüli konfliktusokból is 
adódott, van, aki függetlenként in-
dul a választásokon, van, aki pártot 
vált. Ez a megosztott helyzet, vala-
mint a választási törvény új szabá-
lyozása, úgy érzem, esélyt ad arra, 
hogy egy magyar is polgármesteri 
mandátumhoz jusson. A község la-
kóinak ugyan csak kevesebb, mint 
egyharmada magyar, de nemcsak 
az ő támogatásukban reményke-
dem – sok román is biztatott, hogy 
vállaljam a megmérettetést.

– A választásokat követően, ha 
kellő támogatottságot szerez, mivel 
kezdi tevékenységét?

– Abban reménykedem, hogy 
a választások alatt a sok összegyűlt 
méreg eloszlik, és az emberek ép 
ésszel kezdenek gondolkodni, 
mert a jelenlegi állapot nem tartha-
tó, bárki legyen is a polgármester. 
Azt remélem, hogy négy helyett öt 
RMDSZ-es tanácsos lesz, és sike-
rül a teljes testülettel egy csapatot 
alkotni. Félretesszük a politizálást, 
mert az okozza a széthúzást, és el-
kezdünk dolgozni. Egyébként ná-
lunk román–magyar konfliktusok 
nincsenek. De szítani lehet.

Balázs Katalin
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Miklós Réka

A z 1700-as évek végétől 
fellelhető székelyföldi 
címerekből, pecsétekből 

és zászlókból álló gyűjteménnyel 
nyitotta meg idei első kiállítását 
a gyer gyó szentmiklósi Tarisznyás 
Márton Múzeum a felújított ter-
meiben. A gyűjtemény darabjai a 
gyer gyószentmiklósi, csík sze re dai, 
sep si szentgyörgyi, szé kely udvar-
helyi és kolozsvári múzeumok tu-
lajdonát képezik, ezenkívül Hargi-
ta Megye Tanácsa vándorkiállításá-
ból is láthatunk darabokat, illetve 
a budapesti Mátyás-templomból 
származó magyar címerpajzsok is 
megtekinthetők. 

A tárlat három részre bont-
ható: magában foglalja az elmúlt 
századokban használt közigazga-
tási pecséteket, az egyházi, arisz-

tokráciai címereket, valamint 
az újkori céhek behívótábláit és 
pecsétjeit – ismertette a gyűj-
teményt Csergő Tibor múze-
umigazgató. A megnyitóval egy 
időben bemutatták a Hargita és 
Kovászna megyei tanács támoga-
tásával kiadott Jelképek a Székely
földön – Címerek, pecsétek, zászlók 
című tanulmánykötetet, a Székely 
Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti 
Munkacsoport tagjainak művét. 
Mihály János történész, akinek 
Gyergyószentmiklós városa is kö-
szönheti, hogy az egykori zászlója 
újra az épületeken loboghat, és 
dr. Pál-Antal Sándor akadémikus 
ismertette a könyv tartalmát, a 
tanulmányok megírását megelőző 
munkafolyamatokat. A Székely
földi címerek és pecsétek című tárlat 
augusztus végéig tekinthető meg.

hargitanépe

A címereket, pecséteket és zászlókat bemutató kiállítás megnyitója. Évadkezdő tárlat

SZékeLyföLDi CíMeRek éS peCSéTek 
A TARiSZnyáS MáRTon MúZeuMbAn

Üzenet a múltból

beSZéLgeTéS CSibi LáSZLó ALpoLgáRMeSTeRReL

Magyar polgármestere 
lehet Tölgyesnek

Csibi László RMDSZ-színekben indulna Tölgyes község polgármesteri tisztségéért

új aszfaltréteget kap Gyergyószentmiklós „főutcája”. A Kökös–
Szászrégen közötti 12-es országút javítása során az elmúlt évben kima-
radt szakaszokon is elkezdődtek a munkálatok, így Tekerőpataktól 
Gyergyószárhegyig pár héten belül új aszfaltréteget terítenek le, bele-
értve Gyergyószentmiklós főterét  is. A régi aszfaltot felmarják, helyére 
háromrétegű aszfaltszőnyeg kerül. Azokra a  szakaszokra, ahol még be-
tonutak vannak – a Slágercenter és Szárhegy között – szintén több réteg 
aszfalt kerül. A munkálatok során várhatóan lassul a forgalom, mivel 
lezárják a város főterét, de a kétsávos útszakaszok sem lesznek használ-
hatók teljes mértékben. Az állami költségvetésből finanszírozott javítá-
sokkal párhuzamosan a város több pontján az önkormányzat is elkezd-
te a kátyúzást, és új járdaszegélyek elhelyezésén is dolgoznak. Holnap 
elkezdik a polgármesteri hivatal, valamint a Fenyő áruház előtti járdák 
rendbetételét is, a főtér többi részén viszont a csatornázások miatt ezek 
a munkálatok csak később kezdődhetnek el. Bende Sándor, az RMDSZ 
Gyergyó területi elnöke elmondta: az elmúlt időszakban többször is 
folytattak tárgyalásokat RMDSZ-es elöljárók az Országos Útügy ve-
zetőségével, szombaton pedig Ungureanu miniszterelnököt kérdezték 
meg az út javításáról. „Hétfőn, kedden kezdjük a munkát, év közepére 
pedig befejeződik a teljes Kökös–Szászrégen szakasz felújítása” – ígérte 
a miniszterelnök. fotó: miklós réka
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> Csak Marosszék hiányzott. Máso-
dik alkalommal szervezte meg az elmúlt 
hétvégén a Hagyományőrzési Forrásköz-
pont Székelyudvarhelyen a Székelyföldi 
Népdalvetélkedők Döntőjét, amelyen a 
kijelölt megyei (nagyrégiós) versenyköz-
pontok nyertesei vehettek részt: Csíkszék, 
Gyergyószék, Háromszék, Aranyosszék, 
Marosszék és Udvarhelyszék. Marosszékről 
idén senki nem jött el, mert nincs olyan 
versenyük, amely biztosítaná nyerteseinek 
további előmenetelét. A szervezők jövőre 
változást remélnek, hisz Marosszék nélkül 
hiányos a Székelyföld. Az említett öt régió 
17 településéről 37 versenyző érkezett, s a 

zsűri is úgy állt össze, hogy minden megyei 
verseny szervezője, irányítója, szakembere 
ott legyen. A résztvevők emléklapot kaptak 
és egy-egy bögrét, amelyet a versenyzőkről 
aznap reggel készült csoportkép díszített.

– Örömmel énekeltük újra a tavalyi 
versenyen tanult népdalokat, és másik ket-
tőt tanultunk melléjük. Szépen szólaltak 
meg a közösen énekelt népdalok, a sok jó 
énekes hangján. Élmény volt ennek a nagy 
kórusnak tagja lenni – mondta el László 
Judit szervező.

A nyertesek: V–VII. osztályosok: I. 
Borbáth Szilveszter (Vargyas), II. Erős 
Réka (Sepsiszentgyörgy), III. And-

rás Róbert (Lövéte) és Antal András 
(Gyimesfelsőlok). VIII– XII. osztályo-
sok: I. Tama Julia Roxana (Pusztina), 
II. Pálffi Lajos (Máréfalva), III. Dániel 
Kinga (Szentegyháza) és Szalló Erzsébet 
(Kézdiszentkereszt).

A Közönségdíjat Pálfi Lajos kapta a kö-
zönségszavazás alapján, Hargita Megye Ta-
nácsa Összetartozunk szórványdíját pedig 
a tordai Szabó Júliának ítélték oda. 

> Ma népdalverseny Etéden. Tizen-
hét tanintézményt hívtak meg, többségét 
az egykori Keresztúr fiúszékből, hogy a mai 
napon legjobb énekeseivel képviseltesse ma-

gát az éves rendezésű, iskolásoknak szerve-
zett etédi népdalversenyen. Birtalan Árpád 
igazgató elmondta: bár az Iskola másképp 
hét miatt a szokásos meghívottjaik egy része 
lemondta a vetélkedőt, de remélik, a színvo-
nal nem marad el az előző évekhez képest. 
Az etédi Jósika Miklós iskola és a Pro Atid 
Alapítvány által szervezett, Száll az ének 
szájról szájra elnevezésű rendezvényen jelen 
lesznek a tordai testvérintézmény, a Jósika 
Miklós Gimnázium diákjai is, akik az elő-
ző években is több díjat vittek haza, magas 
színvonalú előadásaiknak köszönhetően. A 
verseny délelőtt 10 órakor kezdődik az etédi 
művelődési házban, a belépés ingyenes.

A tervek szerint idén júliusban 
kezdődik a szejkefürdői gát 
újjáépítése, melynek az árvíz-
védelem mellett erózióvédelmi 
szerepe is lesz. A töltés fel-
építése mellett a tó medrének 
iszaptalanítását és a régi lefo-
lyó újjáépítését is tervbe vet-
ték, illetve egy zsiliprendszert 
is kialakítanak.

Jakab Árpád
jakab. arpad@hargitanepe.ro

A Székelyudvarhely mellet-
ti Szejkefürdőn a tervek 
szerint idén júliusban 

minden bizonnyal hozzáfognak 
a tavalyra tervezett, de pénzügyi 
okok miatt elnapolt árvízvédelmi 
földgát újjáépítéséhez. Először 
formai hibákra hivatkozva nem ír-
ták ki a közbeszerzési eljárást, ké-
sőbb pedig a kormány visszavonta 
a felépítésre szánt költségvetést 
– a hasonló javítási munkálatok 
kivitelezését országos szinten le-
állították. A 2005-ben átszakadt 
szejkei védőgát újjáépítésére ko-
rábban 2 millió lejt hagyott jóvá 
a kormány. Ugyanekkora összeg 

szerepel az Országos Talajjavító 
Hatóság idei büdzséjében, így a 
munkálatoknak nyáron nekifog-
hatnak.

– Kétmillió lej van elkülönít-
ve a beruházási tervben, s miután 
remélhetőleg májusban sikeresen 
lejár a közbeszerzési eljárás, július-
ban hozzá is foghatunk a munká-
latokhoz – nyilatkozta a Hargita 
Népének Incze Zoltán. Az Or-
szágos Talajjavító Hatóság Har-
gita megyei igazgatója elmond-
ta, ebből az összegből fedezik a 
töltés felépítését, a tó medrének 
iszaptalanítását és a régi lefolyó 
újjáépítését, illetve egy zsiliprend-
szert is kialakítanak. Új, a réginél 
húsz méterrel hosszabb, beto-
nozott lefolyó készül, s az egész 
gát működési elve más, korsze-
rűbb lesz, mint elődjéé, a tóban 
hullámtörőket is elhelyeznek. A 
talajjavító hatóság vezetője hang-
súlyozta, az árvízvédelem mellett 
erózióvédelmi szerepe is lenne 
a gátnak, hiszen a nagy tömegű 
víz a talajra nehezedve megaka-
dályozná a völgyben egyébként 
gyakori földcsuszamlásokat.

Korszerűbb lesz, mint Az elődje

Gátat emelnek a Szejkén

Júliusban kezdődhet a védőgát újjáépítése fotó: ifj. haáz sándor

hargitanépe

Székelyudvarhelyen az utóbbi 
években egyharmadával esett 
vissza a lakásépítési engedé-
lyek száma a gazdasági válság 
miatt. A házra vágyók nagy 
többsége nem építkezik, mivel 
egyszerűbb, gazdaságosabb 
használt lakást vásárolni. Az 
építkezési anyagokat forgalma-
zó cégek is a piac zuhanására 
panaszkodnak. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Farkas Domokos, a székely-
udvarhelyi polgármesteri 
hivatal urbanisztikai osztá-

lyának vezetője lapunk kérdésére 
kifejtette, már 2009-ben nagyon 
megcsappant a kiadott engedé-
lyek száma, azóta viszont nem 
mutatkozott további csökkenő 
tendencia. 2008-ban még 250-
270 építkezési engedélyt adtak ki, 
ez a következő években jóval 200 
alá esett, tavaly például 161-et 
hagytak jóvá.

– Idén eddig 20 engedélyt 
bocsátottunk ki. Úgy tűnik, eb-
ben az évben is elérjük az átlagos 
150-170-et – tette hozzá Farkas 
Domokos.

Az osztályvezető arra is kitért, 
hogy Székelyudvarhely adminiszt-
ratív területe jelenleg 4300 hektár, 
de amennyiben elfogadják az új 

Általános Városrendezési Tervet 
(PUG), akkor a város beépíthető 
területe 1700 hektárral növekszik.

Felkerestünk építkezéssel, 
építkezési anyagok forgalmazá-
sával foglalkozó cégek vezetőit is, 
akik arról számoltak be lapunk-
nak, hogy igencsak megcsappant 
ügyfeleik száma, s hogy drágíta-
ni akkor fognak, ha a gyártók is 
emelnek áraikon. Jakab Imre, a 
Varalb Kft. igazgatója elmondta, 
nincs mivel dicsekedjenek, hiszen 
2008 után szinte felére csökkent 
vásárlóik, ügyfeleik száma.

– Korábban márciusban már 
beindult a szezon, most viszont úgy 
tűnik, halovány évünk lesz, akárcsak 
tavaly... Általában kisebb munkákra, 
javításokra kérnek fel. Drágítani nem 
merünk, mert így sincs, aki megfizes-
se az építőanyagot. Ez sajnos minden 
iparágra vonatkozik, nemcsak ránk 
– mondta az igazgató. 

Sándor István, a Sazy Mester 
Kft. tulajdonosa szerint 2011-ben 
öt százalékkal volt kisebb a cég 
forgalma, mint egy évvel koráb-
ban, idén pedig kevesebb tervet 
engedélyeztettek, mint tavaly.

– Azok a gyártók, akiktől az 
építkezéshez szükséges alapanya-
gokat vásároljuk, az energiahor-
dozók árának emelkedésére hivat-
kozva drágulásokat jeleznek, ho-
lott még mindig zuhanóban van 

a piac. 2012 első három hónapja 
megközelítőleg 20 százalékkal 
gyengébb, mint tavaly ilyenkor 
volt, ez többek közt a kemény tél-
nek is köszönhető. Nem tudnám 
megjósolni, hogyan fog alakul-
ni ez az év... A gyártók utoljára 
tavalyelőtt emeltek áraikon az 
energiahordozók drágítása miatt, 
akkor viszont stabilizálódtak az 
árak – mondta a cég tulajdonosa.

Szilágyi Imre, az APICOM 
igazgatója kifejtette, tavalyhoz ké-
pest hét százalékkal nőtt a forgal-
muk, ami a brikett, pellet és bükk 
tűzifa, illetve egyéb fatermékek 
forgalmazásának tudható be.

– Az emberek inkább kedve-
zőbb árú építőanyagokat keres-
nek, de a minőségre is nagyon 
figyelnek. Mindenképpen megéri 
most vásárolni, mert az árak je-
lentős mértékben emelkedni fog-
nak, akár húszszázalékos áremel-
kedésre is lehet majd számítani 
– mondta az igazgató.

Az általuk gyártott faházak kap-
csán Szilágyi elmondta, a minőségi 
faház sem olcsóbb, mint a téglaház.

– Külföldön a luxus kategóri-
ába sorolják, számos előnye mi-
att nagyon kedvelik az emberek a 
faházakat, ezért ezeket kilencven 
százalékban exportra gyártjuk – 
válaszolta kérdésünkre Szilágyi 
Imre.

Kevesebb házAt építeneK

Szomorú kilátások az építkezésben

Foghíjasan épülnek az új házak. További drágulás várható fotó: balázs attila
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„Az alaptörvény szerint az állam-
fő kifejezi a nemzet egységét, 
ennek szellemében kötelessé-
gemnek érzem, hogy szolgálato-
mat befejezzem” – hangsúlyozta 
a Magyar Országgyűlés előtt 
mondott beszédében Schmitt Pál 
magyar köztársasági elnök. A le-
köszönő államfő úgy ítélte meg, 
hogy plágiumügye miatt meg-
osztja a nemzet egységét, beszé-
de végén bejelentette: távozik 
posztjáról. Az új államfő megvá-
lasztásáig Kövér László házelnök 
látja el az elnöki teendőket.

HN-összefoglaló

Az Országgyűlés előtt na-
pirend előtt mondott 
beszédében Schmitt Pál 

hangsúlyozta, hogy az ártatlan-
ság vélelme mindenkit megillet. 
Hangsúlyozta, hogy a kisdoktori 
dolgozat ügyében félrevezették 
a közvéleményt, és feltette a kér-
dést: kinek állhat érdekében, hogy 
Magyarország lejáratásával egy 
időben becsületében és embersé-
gében meggyalázza az elnököt?

A plágiumügyével összefüggés-
ben elmondott beszédében meg-
erősítette, tiszta a lelkiismerete, és 
közölte, ezért mer a parlament elé 
állni. A történteket ismét becsület-
beli ügyként határozta meg, és ki-
jelentette: nem engedhet igazából, 
a közösségi érdekek után most ön-
magáért is ki kell állnia.

Mint mondta: meg sem szólal-
hatott még, amikor már csalónak 
nevezték és lemondását követel-

ték. Hangsúlyozta: gondoskodtak 
arról is, hogy ez a vád külföldre is 
kijusson, sőt a NOB-nál is igyekez-
tek aláásni 29 éve folyó munkáját. 
Kinek állhat érdekében, hogy meg-
gyalázza Magyarország köztársasá-
gi elnökét, kik azok, akik bátran 
mernek tényeket állítani, anélkül, 
hogy azok igazak lennének? Hoz-
zátette: a Semmelweis Orvosi Tu-
dományegyetem szenátusa olyan 
döntést hozott, amelyre nem volt 
joga, etikátlan volt, tudnia kellett 
volna, hogy a törvény értelmében 
az akkreditációs bizottság javasla-
tára a miniszter indíthat eljárást.

Schmitt Pál kijelentette: „Több 
mint húsz éve személyes indítta-
tásból határoztam el, hogy szü-
leim emlékére megszerzem az 
egyetemi doktorátust, dolgoza-
tomat a NOB tagjaként végzett 
munkám alapján írtam. Most 
PhD-fokozat megszerzésére te-
szek kísérletet, bebizonyítandó, 
hogy 70 évesen képes vagyok 
erre a teljesítményre. Témám 
a sport szerepe a fenntartható 
fejlődésben. Elnöki munká-
mat a legjobb tudásom szerint 
végeztem. Az alaptörvény sze-
rint az államfő kifejezi a nem-

zet egységét, ennek szellemében 
kö telességemnek érzem, hogy 
szolgálatomat befejezzem. Isten 
áldását kérem Magyarországra 
és az önök munkájára!”

A magyar államfő lemondá-
si nyilatkozatát 338 igen, 5 nem 
szavazattal, 6 tartózkodás mellett 
fogadták el a képviselők. Nemmel 
voksolt két fideszes és három ke-
reszténydemokrata képviselő, a 
tartózkodó szavazatokat pedig 
fideszes politikusok adták le.

Schmitt Pál megbízatása meg-
szűnésével, az új köztársasági el-
nök hivatalba lépéséig az államfői 
feladat- és hatásköröket Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke 
gyakorolja. 

Amíg Kövér László látja el az 
államfői feladat- és hatásköröket, 
a fideszes Lezsák Sándor alelnök 
tölti be a házelnöki posztot. 

Lázár János kormánypárti frak-
cióvezető beszédében – Schmitt 
Pál lemondására reagálva – kö-
szönetet mondott a köztársasági 
elnöknek a munkájáért. Mint 
mondta, „ez a tisztelet kijár az 
elnöknek, ez a tisztelet kijár 
az intézménynek, és kijár annak 
a munkának, amit az elmúlt két 
esztendőben végzett”. 

Harrach Péter, a kisebbik kor-
mánypárt, a KDNP frakcióveze-
tője tiszteletét fejezte ki Schmitt 
Pálnak szavaiért és döntéséért az 

Országgyűlésben. Mint fogalma-
zott: a köztársasági elnök olyan 
erkölcsi nagyságról tett tanúsá-
got, amelyre nem volt képes az az 
ellenzék, amely méltatlanul visel-
kedett beszéde alatt.

Napok óta arra a mondatra 
várt az egész ország, amit Schmitt 
Pál elmondott az Országgyűlés-
ben – reagált az államfő lemondá-
sára Mesterházy Attila. Az MSZP 
elnök-frakcióvezetője egyúttal 
sajnálatosnak nevezte, hogy a 
köztársasági elnök „távozása 
ugyanolyan lett, mint amilyen az 
érkezése volt”.

A Demokratikus Koalíció a 
demokrácia igazi sikerének tartja 
Schmitt Pál lemondását, amely-
lyel szerintük megbukott az Or-
bán Viktor kormányfő „akaratát 
a végsőkig teljesítő” köztársasági 
elnöki modell – közölte Molnár 
Csaba, a párt ügyvezető alelnöke 
tegnapi sajtótájékoztatóján.

A Jobbik örül Schmitt Pál 
döntésének, ugyanakkor a köz-
társasági elnöki tisztség iránti 
bizalom helyreállítása érdekében 
közvetlen államfőválasztást java-
sol – kommentálta Vona Gábor, a 
Jobbik frakcióvezetője.

Az LMP szerint elismeréssel 
tartoznak a köztársasági elnöknek 
lemondásáért, de a kormánypárti 
képviselők az erkölcs próbáján, 
a saját maguk által olyan sokat 
hangoztatott morál vizsgáján el-
buktak – derült ki Jávor Benedek, 
az ellenzéki párt frakcióvezetője 
felszólalásából.

Szakminiszteri rendeletben sza-
bályozza a génmódosított növé-
nyek romániai termesztési felté
teleit Stelian Fuia mezőgazda-
sági miniszter. Tánczos Barna, a 
tárca államtitkára szerint viszont 
a napokban megjelent rende-
let korántsem jelent zöld utat a 
GMOkultúrák termesztése előtt.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Miniszteri rendeletben ha-
tározza meg a génmódo-
sított növényi kultúrák 

romániai termesztési feltételeit a 
mezőgazdasági szaktárca – derült ki 
a március 26-i keltezésű, Stelian Fuia 
agrárminiszter által aláírt 61-es szá-
mú rendeletből.

A Hivatalos Közlöny március 
29-i számában megjelent rendelet 
ugyanakkor, mint tegnap lapunk 
érdeklődésére Tánczos Barna, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkára elmond-
ta, a gyakorlatban semmilyen válto-
zást nem jelent, mivel a szabályozás 
nem általános felszabadítást, ha-
nem csupán az Európai Unió által 
engedélyezett fajták romániai ter-
mesztési, engedélyeztetési lépéseit 
tartalmazza.

„Nincs semmilyen változás a 
génmódosított növények termesz-
tésének romániai engedélyezésé-
ben, uniós szinten ugyanis még nem 
született döntés a GMO-növények 
termesztésének felszabadításáról” – 
jelentette ki Tánczos. Elmondta, az 
Európai Bizottság által jelenleg két 
típusú génmódosított növényfajta 
termesztése engedélyezett: az egyik 
a Monstanto 810-es kukoricafajta, 
míg a másik egy rendkívül magas 

keményítőtartalmú, Amflora ne-
vezetű burgonya. „Uniós szinten 
tehát a GMO-kultúrák közül kü-
lön engedélyeztetési procedúrával 
jelenleg csak ezt a kettőt lehet ter-
meszteni. Erre az engedélyeztetési 
procedúrára vonatkozik a szóban 
forgó 61-es szakminiszteri rendelet 
is” – magyarázta Tánczos.

Kérdésünkre, miszerint a napok-
ban megjelent rendelet egyben az 
ország GMO-növénytermesztéssel 
szembeni nyitottságát is jelenté, 
Tánczos határozott nemmel vá-
laszolt. „Romániában továbbra is 
vita van arról, hogy kell-e, szabad-e, 
jó-e génmódosított növénykultúrák 
ter mesztését engedélyezni. De Ro-
mánia bármennyire is nyitott lenne, 
Brüsszel jóváhagyása nélkül egye-
dül e kérdésben semmiképp sem 
dönthet. Erre a kérdésre a válasz 
Brüsszelben fog megszületni, nem 
pedig Bukarestben. Brüsszelben 
márpedig nagyon úgy fest, hogy 
a GMO-kultúrák beengedéséhez 
nincs meg a kellő támogatottság. 
Nincs meg a politikai akarat ahhoz, 
hogy a génmódosított növények 
termesztéséhez szükséges lazább 
normatívát elfogadjanak” – fogal-
mazott az államtitkár.

Tánczos megjegyzése szerint a 
GMO-növénytermesztést támo-
gató romániai hangok leginkább 
az ország déli megyéiből hallatsza-
nak, ahol a szakemberek szerint 
a génmódosított növényekkel – a 
jelenleg használt hibrid technológi-

ás kultúrákhoz képest – jelentősen 
nagyobb termelési eredményeket 
tudnának elérni. A Hargita megyei 
politikus szerint azonban egyelőre 
mind Románián, mind az EU-n 
belül a GMO-pártiak vannak ki-
sebbségben. „A GMO-kultúrák 
termesztésének romániai engedé-

lyezése nem Stelian Fuia miniszter 
úr akaratán múlik. A tárcavezető 
legfeljebb csak az erről szóló uniós 
döntés érdekében lobbizhat. Köztu-
dott, hogy Brüsszelben még mindig 
többen vannak a GMO-kultúrák 
termesztését ellenzők, mint az en-
gedélyezést támogatók. Személy 

szerint én a GMO-ellenzők között 
vagyok. De ha mégis az a döntés 
születne Brüsszel szintjén, hogy 
könnyítenek a génmódosított nö-
vények termesztésének feltételein, 
akkor is mindenképpen mellé kell 
tenni egy olyan törvénykezést, 
amely kötelez minden termelőt és 
feldolgozót arra, hogy úgy cím-
kézze termékeit, hogy a fogyasztó 
választani tudjon. De mint mond-
tam, egyelőre korántsem ebbe az 
irányba haladnak a dolgok” – fej-
tette ki Tánczos.

Lemondott Schmitt Pál

RéGiúj FeLTéTeLeKKeL TeRMeSzTheTőK A GMOnövényeK

Génmódosítás: igen, nem?

hargitanépe

Schmitt Pál: „Kötelességemnek érzem, hogy szolgálatomat befejezzem” fotó: hirado.hu
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A közpénzügyi minisztérium ada-
tai szerint a költségvetési össz-
bevételek februárban 29,2 milli-
árd lejt tettek ki, 1,2 százalékkal 
többet, mint a megelőző esztendő 
azonos időszakában. Januárban 
viszont a növekedés nagyobb 
arányú volt, nevezetesen 11,3 
százalékos. Ami pedig az állami 
költségvetést illeti: annak bevéte-
li oldalán februárban 12,9 milliárd 
lej szerepelt. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A konszolidált költségvetés, 
illetve az állami költségvetés 
bevételeinek mérséklődését 

egyes elemzők aggasztónak tartják, 
főleg annak okán, hogy ezzel nem 
tartott lépést a kiadási oldal, azaz 
a kiadások nagyobb arányban nö-
vekedtek. Ilyenképpen két hónap 
viszonylatában a költségvetési hiány 
2,7 milliárd lejt tett ki, ami a GPD 
0,44 százalékát jelenti. Ez az arány 
megkérdőjelezheti az idei hiánycélt, 
az 1,9 százalékot, ugyanis ha nem 
sikerül kedvező irányba terelni a 
költségvetési bevételeket vagy csök-
kenteni a kiadásokat, akkor a költ-
ségvetési hiány akár a 2,6 százalékot 

is elérheti. Nézzük meg, hogyan is 
alakultak az állami költségvetés be-
vételei. Áfából 3,17 milliárd lej folyt 
be az állami költségvetésbe, 1,5 szá-
zalékkal több, mint a megelőző esz-
tendő februárjában, jövedéki adóból 
1,1 milliárd lej, ami 17,6 százalékkal 
kevesebb, mint a megelőző eszten-
dei, nyereségadóból 520 millió lej, 
ami 32,8 százalékos visszaesést jelent, 
jövedelmi adóból pedig 1,5 milliárd 
lej, ami 37,6 százalékos gyarapodást 
jelent. Az áfa esetében januárhoz 
viszonyítva a bevételek jelentős 
mértékben visszaestek, s ezt a pénz-
ügyminisztérium egyes szakembe-
rei azzal indokolják, hogy a februári 
kedvezőtlen időjárás visszavetette a 
gazdasági tevékenységet, ugyanak-
kor csökkent a kereskedelmi árufor-
galom is. Az igaz, hogy számos szek-
torban komoly gondokat okozott 
a februári nagy havazás és az erős 
fagyok, de ez csak az ország egyes 
régióiban éreztette hatását. Ilyen 
körülmények között pedig túlzás 
majd mindent az időjárásra fogni. A 
jövedéki adó esetében vitathatatlan, 
hogy a közúti forgalom korlátozása 
miatt csökkent az üzemanyag-fo-
gyasztás, ennek következtében a jö-
vedéki adóból származó bevételek is. 

Ám attól sem lehet eltekinteni, hogy 
az üzemanyagárak megemelkedése 
ugyancsak rákényszerítette a jármű-
tulajdonosokat azok „kíméletesebb” 
használatára. A bevételek tekinte-
tében a legmeggondolkoztatóbb 
az, hogy drasztikus mértékben 
csökkent a nyereségadóból szár-
mazó. Ugyanakkor több mint 
érdekes, hogy jelentős mérték-
ben megemelkedtek a jövedelmi 
adóból származó bevételek. Ezek 
kapcsán megjegyzendő, hogy eb-
ben az időszakban volt esedékes 
egyes vállalkozói kategóriák ese-
tében a múlt esztendei jövedelmi 
adó befizetése. De a jövedelmi adó 
kapcsán még egy dolgot meg kell 
említenünk, az pedig a költségve-
tési kiadásokkal kapcsolatos. Az 
állami költségvetés kiadási típusait 
áttekintve szembeötlik, hogy a sze-
mélyzeti költségek februárban a 
megelőző esztendő azonos idősza-
kához viszonyítva 1,7 százalékkal 
növekedtek. Ez azt jelenti, hogy 
egyes személyzeti kategóriák töb-
bet kerestek, s ilyenképpen annak 
megvolt a maga szerepe a jövedel-
mi adóból származó bevételek már 
említett gyarapodásában. Ugyan-
akkor furcsállandó a személyzeti 
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Kevesebbet KApott A 

Beleszólt az időjárás 
 hirdetés

> 2014-ig egymilliárd lejt fordít 
az utak javítására a szállítási minisz-
térium. Az országutak és autópályák 
építéséért felelő vállalat jelenleg négy 
térségben készíti elő az országutak ja-
vítását, így a főváros környékén, illetve 
Kolozs, Brassó és Craiova megyében 
hirdetnek meg hamarosan útjavítási 
projekteket. Az országos útépítő válla-
lat szerint júliusig 8700 km útszakasz 
javítására hirdetnek versenytárgyalást. 
A munkálatok összértéke több mint 
200 millió euró. Az útépítő vállalat 
emellett hamarosan meghirdeti a dél-
erdélyi autópálya három újabb szaka-

szának építését is. Ezúttal a Temesvár 
és Lugos, illetve a Lugos és Déva kö-
zötti távon hirdetnek meg munkála-
tokat. Alexandru Nazare tárcavezető 
szerint az észak-erdélyi autópályán is 
folytatódnak idén a munkálatok. Év 
végéig egy 17 km-es szakaszt kellene 
befejezzenek Bors és Berettyószéplak 
között.

> A gyújtógyertya az ország leg-
fontosabb exportcikke. Az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) elemzése 
szerint Románia tavaly 1,7 milliárd 
euró értékben szállított külföldre gyúj-

tógyertyát. Az exporttermékek listáján 
a második helyet a mobiltelefonok fog-
lalják el, ez a termék azután vesztette el 
vezető pozícióját, hogy tavaly a Nokia 
bezárta a nemeszsuki gyárát. A harmadik 
helyen a Romániában gyártott gépkocsik 
szerepelnek, ezekből 1,4 milliárd euró 
értékben exportált az ország. Az export-
termékek toplistáján szerepelnek még 
gyógyszerek, gumiabroncsok, tengeri 
hajók, illetve kerozin is. Románia tavaly 
45 milliárd euró értékben exportált, 
legfontosabb külföldi piacai Magyaror-
szág, Oroszország és az Egyesült Arab 
Emírségek.hí
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A Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóságtól 
származó adatok szerint megyénkben a költségvetési 
bevételek alakulása nagy vonalakban követte az or-
szágos trendet. Az állami költségvetés bevételei tekin-
tetében némi visszaesés mutatkozott. Az februárban 
1,15 százalékkal kevesebb volt, mint a megelőző esz-
tendő azonos időszakában. A bevételek kedvezőtlen 
alakulása mindenekelőtt a nyereségadóból származó 
igen jelentős visszaesés számlájára írható. Igen, mert 
az ebből az adónemből származó bevétel mintegy 
30 százalékkal volt kisebb, mint 2011 februárjában. 
A jövedelemadó esetében növekedés mutatkozott, 
nevezetesen 30,34 százalékos. A jövedéki adó tekin-
tetében a bevételek kedvezőbben alakultak, mint 
országos viszonylatban, Hargita megye esetében a 
csökkenés csak 9,3 százalékos volt. 

A társadalombiztosítási hozzájárulások tekinte-
tében jóval kedvezőbb volt a helyzet, mint 2011 feb-
ruárjában. Az egészségbiztosítási költségvetésbe kö-
zel 20 százalékkal több folyt be, mint tavaly, a társa-
dalombiztosításiba közel 5 százalékkal, a munkanél-
küliségi segélyalapba pedig 10,5 százalékkal. Nézzük 
meg megyénk esetében is a költségvetési kiadásokat. 
Amint már arra utaltunk, országos viszonylatban a 
személyzeti kiadások szinte érthetetlen módon növe-
kedtek. Nem így megyénkben, amely esetében mint-

egy 0,1 százalékos csökkenés mutatkozott. A dologi 
kiadások tekintetében a növekedési arány nagyobb 
volt, mint az országos szintű, 29,28 százalékos, míg 
az országos szintű – amint már arra utaltunk – 13,4 
százalékos. Továbbá, míg országos viszonylatban je-
lentős mértékben megemelkedtek a tőkeköltségek, 
Hargita megyében azok közel 41 százalékkal csök-
kentek, azaz arra lehet következtetni, hogy nemigen 
volt „nyüzsgés” a közberuházások háza táján.

Ami márciust illeti, tegnap Kedves Imre közgaz-
dász, a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
ügyvezető igazgatója arról tájékoztatott, hogy ideigle-
nes adataik szerint kedvezően alakultak a költségvetési 
bevételek. Az állami költségvetés esetében a bevételek 
23,54 százalékkal voltak nagyobbak, mint a megelőző 
esztendő azonos hónapjában, az egészségbiztosítási 
költségvetés esetében 1,34 százalékkal, az állami társa-
dalombiztosítási költségvetés esetében pedig 4,15 szá-
zalékkal. Ugyanakkor megyei viszonylatban sikerült 
eleget tenni a pénzügyminisztérium által megszabott 
bevételi programnak is. Megemlítendő azonban, hogy 
a székelyudvarhelyi, valamint a gyergyószentmiklósi 
adóhivatalok körzetébe tartozó adófizetők befizetési 
„teljesítménye” várakozáson alul maradt, s ennek okán 
a szóban forgó adóhivatalok esetében a bevételi prog-
ramot sem sikerült teljesíteni.

Megyénkben felemás a kép

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 Törvénykönyv-
re vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírá-
saival, közli, hogy 2012. április 24-én 12 órakor 
Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. sz. alatt árve-
rés útján eladja az adós SILPLANT Kft. (fiskális lak-
helye: Gyergyószentmiklós – Gyilkostó 10/A szám, 
Hargita megye, fiskális azonosítószám 533127) tu-
lajdonát képező következő ingatlanokat:

 5000 m2 külterület, Gyilkostó településen, 
Paraul Oii, telekkönyvi kivonat 51983, kataszteri szám 
620/2 – 195 000 lej;
 5000 m2 külterület, Gyilkostó településen, 

Paraul Oii, telekkönyvi kivonat 51673, kataszteri szám 
620/1 – 195 000 lej.

ÖSSZESEN – 390 000 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
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. Továb-
bá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; 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 ingatlanokra, hogy arról az árve-
rést 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 30-án kifüggesztették.

hargitanépe



költségek megemelkedése, hiszen 
tudtunkkal ebben az időszakban a 
költségvetési szférában nem került 
sor béremelésre. 

A költségvetési kiadások mind-
egyik tételénél egyébként növeke-
dés mutatkozott a megelőző eszten-
dő azonos hónapjához viszonyítva. 
A dologi kiadások 13,4 százalékkal, 
a tőkeköltségek 50,9 százalékkal, a 
kamatköltségek pedig 6,2 százalék-
kal növekedtek. A tőkeköltségek 
megemelkedéséből az olvasható ki, 
legalábbis első látásra, hogy gyara-
podtak a közszférai beruházások. 
De ez csak részben igaz, ugyanis a 
szóban forgó költségtételbe olya-
nok is belefoglaltatnak, amelyeket 
a megelőző időszakokban elvégzett 
munkálatok esetében felhalmozott 
tartozások törlesztésére fordítottak. 
A minisztérium illetékesei szerint 
ami a dologi kiadásokat illeti, a nö-
vekedést az magyarázza meg, hogy 
februárban az egészségügyi szolgál-
tatásokra és a gyógyszerekre kellett 
nagyobb összegeket fordítani. 

Az mindenképp aggasztó, hogy 
olyan körülmények között, amikor 
az állami költségvetés bevételei feb-
ruárban 1,2 százalékkal növekedtek 
a megelőző esztendő azonos idősza-
kához viszonyítva, a kiadások jóval 
többel, nevezetesen 4,4 százalékkal.
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költségvetés a nyereségadóból

a bevételek alakulásába
 hirdetés

Dr. Kürti Sándor 
Gazdasági csapdák most és mindörökké...

Cégvezetők, IT-menedzserek, 
banki vezetők, marketing szakemberek 

figyelmébe!

2012. április 13-án, 10.00–16.15 kö-
zött Csíkszeredában, a Fenyő Szálloda 
konferenciatermében dr. Kürti Sándor 
előadására kerül sor Gazdasági csapdák 
most és mindörökké... címmel. A szakem-
ber egy olyan vállalati modellt mutat be 
saját cégén keresztül, amelyet a világon a 
legkeresettebb, a legjobban működő, a leg-
sikeresebb cégek is használnak.

Dr. Kürti Sándor a Kürt Zrt. alapítója és elnöke, Széchenyi-díjas 
üzletember. A Kürt elnyerte a legdinamikusabban fejlődő vállala-
toknak járó Europe’s díjat. 

Európa egyik vezető adatmentő cégeként világviszonylatban is 
elismert adatmentési technológiával rendelkezik.

Szervező az Edutech Consulting Kft., 
Csíkszereda.
Bejelentkezni legkésőbb április 7-ig lehet e-mail-
ben az office@edutechconsulting.ro címen vagy a 
0740–367023-as telefonszámon. 
További részletek a www.edutechconsulting.ro 
honlapon találhatók.
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> EU-s projektek és tartozások 
szerint kapnak pénzt az önkormány-
zatok. Mihai Răzvan Ungureanu kor-
mányfő meggyőzte a koalíciót arról, 
hogy az önkormányzatok két kritérium 
szerint részesüljenek a központi forrá-
sokból: az EU-s projektekhez szükséges 
önrész és a tartozások visszafizetésének 
szükségessége szerint – nyilatkozta 
Dan Suciu kormányszóvivő. Hozzá-
tette, hogy a kéréseket a prefektúrák 
fogják összesíteni, ők felküldik eze-
ket a belügyminisztériumhoz, Gabriel 
Berca miniszter pedig a kormányfő elé 
terjeszti az igényléseket. „Kihangsú-

lyoznám, hogy a pénzek leosztását nem 
fogja befolyásolni a politikai színezet” 
– fogalmazott Suciu.

> Indul a roncsautóprogram. Csü-
törtökön, április 5-én indul a Környe-
zetvédelmi és Erdészeti Minisztérium 
programja, a magánszemélyeknek szóló 
roncsautóprogram – nyilatkozta Bor-
bély László környezetvédelmi miniszter 
(képünkön). A 2012-es pályázati szesz-
szióról Borbély László elmondta: a for-
galomból kivont, tízévesnél öregebb kör-
nyezetszennyező autókért idén is 3800 
lej értékben adnak támogatást. Ebben az 

évben 114 millió lej áll a rendelkezésük-
re, az összeg körülbelül 30 ezer roncsautó 
forgalomból való kivonására elegendő. 
A programban részt venni kívánó lakosok 
április 5.–november 19. között adhatják le 
a régi, környezetszennyező autójukat a be-
gyűjtőknél, és 2012. április 18.–november 
23. között használhatják fel a cserébe ka-
pott értékjegyeket új gépkocsi vásárlására. 
Egy új autó vásárlásakor legfeljebb három 
értékjegyet lehet felhasználni – hangsú-
lyozta a környezetvédelmi miniszter. A 
jogi személyek április 23-tól pályázhatnak 
a roncsautóprogramra – emelte ki Borbély 
László közleményében.hí
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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 vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. április 24-
én 11.30-kor Gyergyó szentmiklós, Kárpátok utca 3. sz. 
alatt árverés útján eladja az adós RADPLAST Kft. (fiská-
lis lakhelye: Gyergyó szentmiklós, Kossuth Lajos utca 193. 
szám, Hargita megye, fiskális azonosítószám 530201) tu-
lajdonát képező következő ingóságokat:
 2002-es évjáratú VOLVO S60, 2,4 TDI személy-

gépkocsi – 14 250 lej;
 2003-as évjáratú OPEL MERIVA személygép-

kocsi – 14 100 lej;
 2006-os évjáratú RENAULT CLIO személy-

gépkocsi – 10 350 lej;
 kompresszor NC 18/100 CM3 – 2025 lej;
 fröccsentő gép CSB1 – 2025 lej;
 fröccsentő gép FO495 – 2025 lej;
 kompresszor 49 LY 601 – 2625 lej;
 fröccsentő matrica – 5550 lej.
ÖSSZESEN – 52 950 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
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 Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; 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 sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők 
által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy 
nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen 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 ingóságokra, hogy arról az árve-
rést 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 30-án kifüggesztették.
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IfI 4-es fIúkézIlabda

Simán hozták a regionális döntőt
a székelyudvarhelyi kC ifjú-
sági 4-es korosztályú csapata 
minden mérkőzését megnyer-
te a március 30. és április 1. 
között hazai pályán rendezett 
eurórégiós döntőn. Ott van az 
elődöntőben.

Hat megye legjobbja kel-
lett kiharcolja az elődön-
tőbe való jutást a múlt 

hétvégén Székelyudvarhelyen 
rendezett ifi 4-es fiúkézilabda 
regionális döntőjében. A 12 
csapatot három csoportba sor-
solták. A csoportok élén végzők 
körmérkőzést játszottak a tor-
naelsőségért, míg a második he-
lyezettek a negyedik továbbjutó 
helyért. A Brassói LPS csapata 
végül nem vett részt a tornán, így 
minden találkozóját elveszítette, 
míg a másik brassói együttes, a 
Dinamo a helyosztós mérkőzése 
közepén szállt le a pályáról.

A Csavar Zoltán által irányí-
tott SZKC minden találkozóját 
megnyerte, így elsőként zárta az 
eurórégiós döntőt, a csapat leg-
jobbja Fekete Dániel volt, aki 36 
gólt dobott négy mérkőzésen. Az 

SZKC-Keresztúr mindhárom cso-
portmérkőzését elveszítette, Simon 
Géza Áron a mezőnynél legalább 
egy évvel fiatalabb tanítványai fo-
lyamatosan rázódtak bele a játékba, 
az utolsó találkozójukon már kife-
jezetten jól játszottak. A megyéből 
még Gyergyóremete csapata kép-
viseltette magát a tornán, akik egy 
mérkőzést sikerült megnyerniük.

a megyei csapatok
eredményei
A csoport: Székelyudvarhelyi 

KC – Brassói LPS 10–0; Szé kely-
udvarhelyi KC – Gyulafe hér vári LPS 

25–13 (13–3); Székelyudvarhelyi 
KC – Marosludas 21–16 (9–5).

B csoport: Gyergyóremete 
– Nagyszebeni ISK 13–12; 
Gyergyóremete – Mezőtóháti Ál-
talános Iskola 8–14; Fogarasi ISK 
– Gyergyóremete 15–9.

C csoport: Marosvásárhe-
lyi LPS – SZKC-Keresztúr 
32–2 (18–1); Brassói Dinamo – 
SZKC-Keresztúr 21–6 (11–6); 
SZKC-Keresztúr – Sepsiszent-
györgyi ISK 15–27 (4–12).

A döntőben: SZKC – Marosvá-
sárhelyi LPS 18–15 (11–8); SZKC 
– Fogarasi ISK 17–13 (8–7).

> Birkózás. Mangalián rendezték a 
birkózás ifjúsági csapatbajnokság első 
fordulóját, amelyen a Székelyudvarhelyi 
ISK csapata egy megfiatalított gárdával 
vett részt, és a negyedik helyen zárt. A 
viadalon Katona Zsolt (66 kg-os súlycso-
portban) az első let, Páll Tibor (55 kg) és 
Boros Gábor (84 kg) a második helyen 
végzett, míg Balázs Zsolt (74 kg) és Simó 
Tamás (96 kg) a harmadik helyen zárt.

> Európa Liga. Folytatódott az Athletic 
Bilbao menetelése az Európa Ligában. 
Miután a baszkok a nyolcaddöntőben a 
Manchester United együttesét búcsúztat-

ták, a negyeddöntőben a Schalke ottho-
nában szereztek kétgólos előnyt. Az EL 
többi három összecsapásán 2–1-es hazai 
sikerek születtek. A visszavágókat csü-
törtökön rendezik. Eredmények, negyed
döntők: Schalke – Athletic Bilbao 2–4 /
Raúl (22., 60.), illetve F. Llorente (20., 
73.), De Marcos (81.), Muniain (93.)/; 
Atlético Madrid – Hannover 2–1 /Falcao 
(9.), Salvio (89.), illetve Diouf (38.)/; AZ 
Alkmaar – Valencia 2–1 Holman (45+1.), 
Martens (79.), illetve Mehmet Topal 
(51.)/; Sporting – Metaliszt Harkiv 2–1 /
Izmajlov (51.), Insúa (64.), illetve Cleiton 
Xavier (91. – 11-esből)/.

> Fellebbez az MLSZ. Az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi 
bizottsága csütörtökön elfogadta a belgák 
óvását, így a magyarok helyett ők nyerték 
a múlt szerdán zárult U17-es Európa-baj-
noki selejtezőtornát, melynek győztese 
részt vehet májusban a szlovéniai konti-
nensviadalon. A magyar szövetség szerint 
az UEFA írásos határozatának kézhezvé-
telét követően mindenképpen fellebbez a 
döntés ellen, mert álláspontja szerint „a 
pályán elért eredmény nem egyeztethető 
össze a sport szellemiségével”. Belgium 
a magyarországi rendezésű Eb-selejtező 
második fordulójában a pályán 1–0-ra 

győzte le Oroszországot, de riválisánál 
egy eltiltott játékos is pályára lépett, ezért 
a meccs eredményét az UEFA 3–0-s gól-
különbséggel ítélte a belgáknak, akiknek 
így eggyel jobb lett a gólkülönbsége, mint 
a hozzájuk hasonlóan hétpontos magya-
roknak. Ez a korosztály két év múlva biz-
tosan ott lehet a kontinens legerősebb 
válogatottjai között, ugyanis a 2014-es 
U19-es Eb-t Magyarország rendezi. Az 
európai szövetség határozatának, illetve 
a hivatalos indoklásnak legkésőbb máig 
meg kell jönnie, és amint megérkezik, az 
MLSZ azonnal postázza is a fellebbezé-
sét, amely már elkészült.hí
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A Székelyudvarhelyi KC ifi 4-es bajnokcsapata

hargitanépe

Érdieké az elsőség

Körzeti bajnokságok

Tizenegy csapat részvételével 
szombaton rendezték meg Szé
kely udvarhelyen a II. Rákóczi 
Floorballkupát. Az eseményre, 
ud varhelyi, csíki, régeni és érdi 
csapatok jelentkeztek. a tornát 
végül utóbbiak húzták be.

Második alkalommal ren-
dezték meg a székely-
udvarhelyi Rákóczi 

Cen terben a Floorball-kupát. A 
versenyre 11 csapat nevezett, akiket 
két csoportba osztottak a szerve-
zők. Az A csoportba került a Jeges-
medvék (Csíkdánfalva), Vékony 
Vadkan (Csíkszereda), Csíki Kakas 
(Csíkszereda), Ares (Érd), Black69 
(Udvarhely); míg a B csoportba a 
Floorfuktor (Csíkszereda), SUNY 
(Csíkszereda), Szép Szem (Csíksze-
reda), Szomjas Bikák (Szászrégen), 
69 (Udvarhely), Floorbulls (Udvar-
hely). A csoportokból az első két 
helyezett jutott tovább az egyenes 

kiesési szakaszba. A tornát végül a 
érdi Ares nyerte meg a csíkszeredai 
Szép Szem ellenében. Magyari Sza-
bolcs az esemény szervezője elmond-
ta: „Több színvonalas mérkőzés volt, 
ami emelte a torna színvonalát. A 
szervezést illetően elégedettek va-
gyunk és a csapatok is. Nem volt sok 
csúszás, minden rendben zajlott.”

eredmények és különdíjak
Elődöntő: Ares – Floorbulls 

6–4, Jegesmedve – Szép Szem 3–3 
(szétlövéssel nyert a Szép Szem). Kis
döntő: Floorbulls – Jegesmedve 5–2; 
Döntő: Ares – Szép Szem 3–0.

Különdíjak: színvonalas já
tékáért: Mujahid Tamás (Ares); 
egyetlen női játékos: Kovács Tünde 
(69); legidősebb játékos: Bán-Széll 
István (Floorbulls); legjobb ka
pus: Csomortáni Botond (Black 
69); legjobb játékos: Lukácsi Csaba 
(Floorbulls); gólkirály: Orbán Csaba 
(20 gól, Szép Szem).

Foly tatódott a hétvégén az 
Udvarhely körzeti labdarú-
gó-bajnokság a 15. forduló 

mérkőzéseivel, míg a Csík kör-
zetiben is elkezdődött a tavaszi 
pontvadászat.

Udvarhely körzeti, 
15. forduló
A csoport: Fiatfalva – Szé-

kely udvarhelyi Sporting 3–9, 
Farcád – Farkaslaka 4–1, Bet fal-
va – Szentábrahám 2–0, Lö vé-
te – Homoródszentmárton 1–1, 
Zetelaka – Szentlélek 3–0, Ko-
rond – Malomfalva 3–0, Nagy-
galambfalva – Szentegyháza 4–0.

  1. Sporting 15 12 0 3 70–31 36
  2. Farcád 15 11 2 2 34–10 35
  3. Szentábrahám 15 10 1 4 45–25 31
  4. Betfalva 15 9 1 5 39–27 28
  5. Nagygalambf. 15 7 5 3 36–28 26
  6. Farkaslaka 15 7 1 7 32–31 22
  7. Szentmárton 15 6 3 6 34–40 21
  8. Lövéte 15 5 3 7 29–36 18
  9. Korond 15 5 2 8 28–33 17
10. Zetelaka 15 5 2 8 27–43 17
11. Malomfalva 15 4 3 8 34–42 15
12. Szentlélek 15 3 4 8 26–46 13
13. Fiatfalva 15 3 3 9 40–47 12
14. Szentegyháza 15 2 2 11 16–51 8

B csoport: Székelyszentmihály 
– Korondi Ifjúság 2–3, Agyag-
falva – Nagygalambfalva II 
2–2, Kányád – Zetelaka II 2–1, 
Ko bátfalva – Csekefalva 5–0, 
Homo ródszentpál – Bögöz 0–6. 
A Kápolnásfalu – Gagy mér-
kőzést elhalasztották, míg Alsó-
boldogfalva szabadnapos volt.

  1. Agyagfalva 13 9 2 2 33–17 29
  2. Szentmihály 14 9 2 3 37–25 29
  3. Gagy 13 8 1 4 35–18 25
  4. Bögöz 14 7 3 4 42–20 24
  5. Kobátfalva 14 8 0 6 38–27 24
  6. Ifjúság 14 7 3 4 28–18 24
  7. Zetelaka II 14 7 1 6 26–22 22
  8. Csekefalva 14 6 1 7 27–35 19
  9. Kányád 14 6 1 7 25–35 19
10. Alsóboldogf. 13 4 2 7 18–28 14
11. Kápolnás 13 4 1 8 23–29 13
12. Szentpál 14 3 0 11 19–56 9
13. Nagygalambf. II 14 2 1 11 17–38 7

C csoport: Homoródszent-
péter – Rugonfalva 4–2, Fel-
sőboldogfalva – Hodgya 3–3, 
Homoródszentmárton II – 
Malomfalva II 1–5, Bogárfal-
va – Siménfalva 0–2, Oklánd 
– Máréfalva 4–0, Oroszhegy – 
Farcád II 2–4. Ócfalva szabadna-
pos volt.

  1. Siménfalva 14 10 3 1 37–17 33
  2. Oklánd 14 9 3 2 32–15 30
  3. Farcád II 14 8 2 4 28–19 26
  4. Hodgya 14 7 4 3 36–22 25
  5. Malomfalva II 14 8 0 6 30–19 24
  6. Bogárfalva 14 7 3 4 26–22 24
  7. Oroszhegy 14 6 0 8 38–32 18
  8. Máréfalva 14 6 0 8 20–32 18
  9. Szentpéter 14 5 2 7 27–33 17
10. Felsőboldogf. 13 4 3 6 23–28 15
11. Ócfalva 13 4 2 7 24–32 14
12. Rugonfalva 14 2 1 11 24–42 7
13. Szentmárton II 14 2 1 11 11–43 7

Csík körzeti
V. liga, 10. forduló: Csík

szentsimoni Szefite – Csíkkarcfalvi 
Hargita 4–2 (3–0) / Göde Lász-
ló (23.), Sándor László (43.), 
Czikó Zsombor (44., 81.), illetve 
Vízi Alfonz (48.), Gyenge Csa-
ba (58.)/; Csíkmadéfalvi MIK 
– Vaslábi Maros 4–3 (2–2) /Mi-
hály Attila (4.), Bálint Zsolt (9., 
81., 90.), illetve Colceriu Emil 
(9.), Böjte István (36.), Gábor 
Tibor (84.)/; Csíkszépvízi MŰ 
– Csíkszentmártoni Meteor 2–1 
(1–0) /György Tamás (34.), Virág 
Loránd (77.), illetve Barta Zsolt 
(80.)/; Csíkszentgyörgyi Fiság – 
Tusnádi Piliske 2–0 (1–0) /Pál 
Zsolt (40.), Gál Attila (81.)/. 

A Tusnádfürdői Fiatalság – 
Csíkkozmási Komisz mérkőzést 
április 15-én pótolják.
  1. Fiatalság 9 9 0 0 35–11 27
  2. Piliske 10 6 2 2 26–15 20
  3. Karcfalva 10 6 0 4 20–16 18
  4. Madéfalva 10 5 2 3 26–16 17
  5. Szentsimon 10 5 1 4 26–24 16
  6. Szépvíz 10 3 2 5 16–23 11
  7. Szentmárton 10 3 0 7 18–29 9
  8. Fiság 10 3 0 7 20–34 9
  9. Vasláb 10 2 2 6 26–32 8
10. Kozmás 9 2 1 6 17–30 7

VI., liga, 11. forduló. Csík
szentimrei TE – Csíkcsicsói KSE 
II 2–3 (1–1) /Jakab Szabolcs 
(30.), Szántó Levente (54.), illet-
ve György Csaba (45.), Zerkula 
Zsolt (69., 83.)/; Csíkszentléle
ki SE – Gyergyószárhgyi Bástya 
4–3 (2–1) /Silló Róbert (17., 31., 
71.), Erőss István (84.), illetve 
Len Attila (29., 53.), Benes Tiha-
mér (76.)/. A Csíkszentdomokosi 
Gara dos – Csíkborzsovai SK mér-
kőzést elhalasztották.

  1. Csicsó II. 11 8 1 2 43–19 25
  2. Szentlélek 11 6 3 2 42–28 21
  3. Szárhegy 11 6 0 5 28–23 18
  4. Borzsova 10 3 2 5 18–24 11
  5. Domokos 10 3 1 6 14–30 10
  6. Szentimre 11 2 1 8 10–31 7

Nyert a címvédő

Az éllovas Debrecen és a tőle 
négy ponttal lemaradva 
második Győr is győzni 

tudott a labdarúgó OTP Bank Liga 
hétvégi 22. fordulójában. A debre-
ceniek könnyedén, 5–1-re győztek 
Újpesten, míg a győriek a továbbra 
is nyeretlen, sereghajtó Zalaegerszeg 
otthonában diadalmaskodtak 2–0-
ra. A címvédő, harmadik helyen 
álló Videoton a hajrában szerzett 
góllal győzte le a negyedik Buda-
pest Honvédot, így továbbra is tíz 
pont a hátránya a DVSC mögött, a 
fővárosiakkal szemben viszont már 
nyolc ponttal vezet.

OTP Bank Liga, 22. forduló: 
Újpest – Debrecen 1–5, Video-
ton – Honvéd 1–0, Ferencváros 
– Vasas 1–0, Kecskemét – Hala-
dás 2–2, Pápa – Pécs 0–0, Paks – 
Kaposvár 0–0, ZTE – Győr 0–2, 
Siófok – Diósgyőr 1–0.

Az élmezőny: 1. Debrecen 54 
pont, 2. Győr 50, 3. Videoton 44, 
4. Honvéd 36, 5. Diósgyőr 34.



lakás

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

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

ELADÓ Csíkszentsimonban tégla
építésű ház. Pincével, pincelakással, 
gazdasági épületekkel, 14 ár telekkel 
a kultúrház mögött. Telefon: 0749–
948790 vagy 0742–076598.

ELADÓ Csíkszentléleken újonnan 
épített faház: nappali, konyha, két 
szoba, 14 ár telekkel. A közművesí
tés megoldva. Telefon: 0742–668958 
vagy 0742–076598.

ELADÓ Székelyudvarhelyen ke
let–nyugati tájolású, III. emeleti, 3 
szobás tömbházlakás, teljes vagy 
részleges berendezéssel, saját hő
köz pont, tömörfa bútorzat. Telefon: 
0720–177621, email: incze.rozsa@
yahoo.com.

ELADÓ 2 szobás, központi fekvésű 
lakás. Ára alkudható. Telefon: 0741–
192672. (21634)

KIADÓ 2 szobás lakás Csíksze
redában, a Gyermek sétány 1. szám 
alatt. Telefon: 0740–951285. (21633)

KIADÓ Csíkszeredában, a Hargita 
utcában földszinti, 2 szobás lakás üz
lethelyiségnek átalakítva, irodának is 
megfelel. Telefon: 0744–763503.

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 Gyergyószentmiklóson 2 
szobás tömbházlakás a Forradalom 
negyedben, csendes környéken. Tele
fon: 0749–092042.

ELADÓ Csíksomlyón új építésű, 
130 m2es családi ház, 5 ár udvarral, 
igényesen elkészítve, azonnal beköl
tözhető, részletfizetési lehetőség. Tele
fon: 0743–3364929.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

jármű
ELADÓ 2004es Opel Corsa 1.0i, 

60 LE, ötajtós, piros, hat hónapja be
íratva, megkímélt állapotban, beszá
mítok olcsóbb autó. Ára: 2900 euró. 
Telefon: 0725–370752.

VÁSÁROLNÉK régi 250es Simson 
motorkerékpárt, alumínium oldalko
csit, valamint régi MZ 250es alkatré
szeket. Telefon: 0745–849989.

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)

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

ELADÓ 2001es évjáratú Peugeot 
Partner 2.0 HDi, beírva, ötszemélyes, 
rendezett iratokkal, 5 literes fogyasz
tással, szervizkönyves, kitűnő állapot
ban. Extrák: légkondi, szervo, elek
tromos ablakok és tükrök, két légzsák 
stb. Ára: 2650 euró. CSERE is érdekel. 
Telefon: 0755–889507, 0730–206538, 
0266–334188, Tusnádfalu. (21588)

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: 3400 
euró. Vállalom a beíratását is. Tele
fon: 0721–773479, 0266–334468. 
(21593)

ELADÓ 1995ös évjáratú Opel 
Astra limuzin 1.4es motor, beíratva, 
sok extrával, érvényes műszakival, 
minden illeték kifizetve, jó állapotban. 
Irányár: 1750 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (21589)

ELADÓ 2003as évjáratú Dacia 
SuperNova 1.4 jó állapotban. CSERE 
is érdekel Daciára. ELADÓ 2003as 
évjáratú, ötszemélyes teher Dacia jó 
állapotban, kóberrel. CSERE is érdekel. 
ELADÓ 1997es évjáratú Ford Ka jó 
állapotban, beírva. Irányár: 1550 euró. 
Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 2003as évjáratú Lada Ni
va 1.7i – irányár: 2300 euró, CSERE is 
érdekel Dacia Loganra; ELADÓ 1998
as évjáratú Dacia 1310 jó állapotban, 
kevés kilométerben; ELADÓ 2001es 
évjáratú Volkswagen Polo 1.4 jó álla
potban, beírva. CSERE is érdekel ol
csóbb autóra. Telefon: 0745–654923.

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

vegyes
János Jenő autóvezetőoktató 

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

ELADÓ vécépapír és kéztörlőgyár
tó gépsor, késztermék felvásárlással, 
kapcsolatokkal. Ára: 2200 euró. Tele
fon: 0725–370752.

ELADÓK húsvéti nyulak Fenyéden. 
Telefon: 0747–036167.

ELADÓ feketeribizliszörp Csíksze
redában. Telefon: 0720–545423.

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

ELADÓ alig használt, kifogásta
lan állapotban lévő Asus EEE901 8,9” 
notebook. 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 ültetni való pityóka és 
1000 literes műanyag tartály. Telefon: 
0722–234992. (21624)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele
fon: 0745–510386, 0266–244461.

ELADÓ 850 literes permetező, 
négyméteres vetőgép, répavető, répa
szedő, műtrágyaszóró, rendösszeverő, 
Tarup silózó és hármas eke. Telefon: 
0784–497576.

ELADÓ két süldő. Telefon: 0749–
638034.

ELADÓ tejkvóta és napos borjak. 
Telefon: 0266–331817. (21636)

szolgáltatás
Gyerekek és ifjak szobájának igény 

szerinti tematikus festését – rajzfilm
figurák, nonfiguratív díszítőelemek 
stb. – VÁLLALJUK Csíkszeredában és 
Gyer gyószentmiklóson. Érdeklődni a 
0740–115113 és a 0753–851621es 
telefonszámokon lehet.

VÁLLALOM lakóház, gazdasági 
épület és hétvégi ház tervezését. Tele
fon: 0366–105649. (21619)

Hétvégi ház építéséhez, 12 x 7 m 
alapon, ajánlatot várunk mesterektől 
saját gömbfa anyagból vagy csak a 
felépítésre Kézdivásárhely környékén. 
Telefon: 0742–955522.

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau
tók), kishaszongépjárművek megvá
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

Síremlékkészítést VÁLLALOK ju
tányos áron mozaikból, márványból. 
Érdeklődni Csíksomlyón, Szék út 2/18 
szám alatt. Telefon: 0740–817129.

állás

Erdeigombaosztályozó szak
embert keresünk. Érdeklődni a 
0745–654903as telefonszámon 
lehet.

Kettős állampolgársággal (ro
mán–magyar) rendelkező személye
ket (18–45 év közötti nők előnyben) 
KERESÜNK mezőgazdasági munkára 
Hollandiába. Telefon: 0746–937160. 
Email: snd.europa@yahoo.com. 
(21413)

Tapasztalt, szakképesített minő
sítéssel rendelkező CO2hegesztőket 
és tapasztalt varrónőket KERESÜNK 
hollandiai munkára. Telefon: +36–
20–9653482. (21635)

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal, de a feltá-
madás reményében tudatjuk, hogy 
a drága jó édesanya, feleség, test-
vér, anyós, sógornő, szomszéd és 
osztálytárs,

ZSIGMOND ALBERTNÉ
Barabás Melita

csíkszeredai születésű, 
marosvásárhelyi lakos

életének 65. évében hosszas, tü-
relemmel, élni akarással viselt 
betegség után csendesen elhunyt. 
A búcsúztató szentmise a marosvá-
sárhelyi református temető ravata-
lozójából 2012. április 4-én 10 óra-
kor lesz katolikus szertartás szerint. 
Nyugalma legyen csendes, emléke 
áldott! Férje, fia és menye.

Úgy akartam élni a síron innen,
hogy a síron túl is szeressenek...

Szomorú szívvel 
emlékezünk 2002. áp
rilis 1jére,

VÉCSEY LÁSZLÓ

halálának 10. évfordu
lóján. Szerettei. (21547)
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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.

A gyergyószentmiklósi GHECONSTAR Rt. vezetőtanácsa 
összehívja részvényesi közgyűlését 2012. május 15én 12 órára 

a Gheconstar Rt. székhelyére, 
Gyergyószentmiklós, Kavicsbánya út 6. szám.

Napirendi pontok:
– a vezetőtanács jelentése a 2011es év tevékenységéről;
– a cenzorbizottság jelentése;
– a 2011es számviteli mérleg jóváhagyása;
– a nyereség elosztása és jóváhagyása;
– a 2012es év költségvetési és gazdasági tervének jóváhagyása.

Amennyiben a meghirdetett dátumon a közgyűlés nem lesz határo
zatképes, a részvénytársaság statútuma értelmében a közgyűlést 2012. 
május 16án 12 órakor tartja ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a napi
rendi pontokkal.

A csíkszeredai CON-INTER Rt. vezetőtanácsa 
összehívja részvényesi közgyűlését 2012. május 8án 12 órára 

a CONINTER Rt. székhelyére, 
Csíkszereda, Gál Sándor út 16. szám.

Napirendi pontok:
– a vezetőtanács jelentése a 2011es év tevékenységéről;
– a cenzorbizottság jelentése;
– a 2011es számviteli mérleg jóváhagyása;
– a nyereség elosztása és jóváhagyása;
– a 2012es év költségvetési és gazdasági tervének jóváhagyása.

Amennyiben a meghirdetett dátumon a közgyűlés nem lesz határo
zatképes, a részvénytársaság statútuma értelmében a közgyűlést 2012. 
május 9én 12 órakor tartja ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a napi
rendi pontokkal.

Az OLT VÍZÜGYI GONDNOKSÁG
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Az Olt és Feketeügy folyók ár-
vízvédelmi rendezése Hargita, Kovászna és Brassó megyék területén 
című tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy
nökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munka
napokon 8.30–16.30 között, valamint az Olt Vízügyi Gondnokság 
székhelyén, Csíkszereda, Haladás utca 16. szám alatt, hétfőtől csü
törtökig 11–14 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel
jes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

hargitanépe

A csíkszeredai
KÉSZRUHA Rt.

VARRÓNŐKET 
ALKALMAZ.

Érdeklődni 
a cég székhelyén, 

Szentlélek utca 39. szám. 
Telefon:  

0266–371420/121.

VASLÁB–GYER GYÓ ÚJFALU 
FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS,

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 
Gyergyóújfalu község útjainak részleges 
feljavítása című tervét benyújtotta a Har
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynök
séghez a környezetvédelmi beleegyezés 
elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásaival 
kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy
nökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon  
8.30–16.00 óra között. 

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

SALAMÁS KÖZSÉG
értesíti az érdekelteket, hogy a 
Zonális Rendezési Terv – SZÁN-
KÓPÁLYA KIALAKÍTÁSÁRA 
– vonatkozó terv bemutatott 
változatára környezetvédelmi vé
leményezést kérelmezett.

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kap
csolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak fel
tüntetésével megtehetik na
ponta 8.30 és 16.30 óra között, 
a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökségnél. (Csík
szereda, Márton Áron utca 43. 
szám), 2012. április 21ig.



Összehívták a román jégkorong-válogatottat

A bajnokcsapatból vannak a legtöbben
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Sport

> EBEL. Zsinórban negyedszer is 
legyőzte a Klagenfurtot a Linz, így 4–1-
re megnyerte az osztrák jégkorongbaj-
nokságot (EBEL). A bajnokság legjobb-
jának még az is megadatott, hogy hazai 
pályán ünnepelje sikerét, a linzi hokisok 
az ötödik meccsen két másodperccel a 
vége előtt biztosították be a győzelmet, 
akkor üres kapus góllal alakult 3–1-re a 
meccs állása. A Linz 2003-ban volt leg-
utóbb első. A Sapa Fehérvár AV19 végül 
a hatodik helyen végzett az EBEL-ben. 
EBEL-döntő, eredmények: EHC Black 
Wings Linz – EC KAC Klagenfurt 2–3, 
3–2, 6–2, 4–1, 3–1.

> Magyar válogatott. Elkezdte tegnap a 
felkészülést a ljubljanai Divízió I A csoportos 
világbajnokságra a magyar felnőttválogatott. 
A keret tagjai a káposztásmegyeri Jégpalotá-
ban tartották az első edzést. Kevin Primeau 
szövetségi kapitány mától napi két gyakor-
lást tart, szombaton csak délelőtt tréningezik 
majd a csapat, 17.30-tól pedig Lengyelor-
szággal vív felkészülési mérkőzést, vasárnap 
17 órakor pedig újra a lengyelek lesznek a 
magyarok ellenfelei. A tegnapi edzésen a kö-
vetkező hokisok vettek részt: kapusok: Bálizs 
Bence, Pleszkán József (Sapa Fehérvár V19), 
Budai Krisztián (Miskolc); hátvédek: Hor-
váth András, Tokaji Viktor, Láda Balázs, Sille 

Tamás, Orbán Attila, Hetényi Péter (mind 
Sapa Fehérvár V19), Hegyi Ádám, Pozsgai 
Tamás, Kiss Dániel (mind Dab.Docler), 
Szirányi Bence (Briancon); csatárok: Ladányi 
Balázs, Vas Márton, Sofron István, Kovács 
Csaba, Sikorcin Ladislav, Mihály Árpád, 
Benk András, Magosi Bálint (mind Sapa Fe-
hérvár V19), Galanisz Nikandrosz, Pavuk 
Attila (mind Dab.Docler), Bartalis István, 
Vas János (mindketten Troja/Ljungby).

> Kerékpár. A csíkszeredai Tusnad 
Cycling Team, Románia egyetlen konti-
nentális kerékpárcsapata szerdán 18 órától 
tartja a 2012-es csapat hivatalos bemutató-

ját a csíkszeredai Hargita Vendégváróban. 
A rendezvényen beszámolnak a csapat ta-
valyi eredményeiről, ezt követően kerül sor 
a junior-, a mozgássérült- és kontinentális 
felnőttcsapat bemutatására, illetve ismerte-
tik a gárda idei évi célkitűzéseit is. A csapat-
bemutatóra minden kerékpársport-kedvelőt 
és érdeklődőt szívesen várnak.

> Bajnokok Ligája. Ma rendezik a 
labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddön-
tőinek visszavágóit. A mai műsor: FC 
Barcelona – AC Milan (21.45, TVR1); 
Bayern München – Marseille (21.45, 
Dolce Sport).hí
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hirdetések short track ob csíkkarcfalván

Taroltak a csíkiak
eredményesen szerepeltek a csí-
ki sportolók a rövidpályás gyors-
korcsolya országos bajnoksá-
gon: bogyó mária, csiszér judit 
és jakab gyöngyvér tanítványai 
minden korcsoportban érmet 
szereztek.

hN-információ

Huszonhat versenyzőnk 
vett részt az országos 
bajnokságon, s szinte 

mindenki éremmel tért haza – 
számolt be a Hargita Népének 
Csiszér Judit. Mint mondta, az 
edzőhármas vezetésével Csík-
szeredában zajlott a felkészülés 
a versenyre, a csapat tagjaiból 
három fiú – Gál Oravecz Ist-
ván, Imre Emil és Rusz Tamás 
–, valamint három lány – Balázs 
Tünde, Szőcs Renáta és Silló 
Ottilia – a junior válogatott ke-
retnek is tagja.

Az edző elmondta, hogy a csík-
szeredai Iskolás Sportklub (ISK) 
versenyzői valamennyien, de 7 ver-
senyző kettős leigazolással rendel-
kezik, ők a – a két klub egyezsége 
alapján – a juniorversenyeken az 
ISK színeiben, a felnőttek verse-
nyén a Csíkszeredai Sportklub 
(SK) színeiben állnak rajthoz.

egyéni eredmények
Gyerek I.: lányok: 1. Albert Jú-

lia, 2. Balló Fruzsina; fiúk: 1. Timár 
Ádám, 2. Volmer Ovidiu.

Gyerek II.: lányok: 2. Gidró An-
tónia; fiúk: 1. Szász Attila, 2. Sarány 
Bence, 3. Csillag Csongor.

Gyerek III.: lányok: 1. Albert 
Katalin; fiúk: 1. Volmer Sebastian.

Kis juniorok: lányok: 1. Szőcs 
Renáta, 2. Kristó Timea, 3. Bodó 
Emőke; fiúk: 1. Imre Emil, 2. Antal 
Tamás, 3. Sălcean Eduard.

Nagy juniorok: lányok: 1. Ba-
lázs Tünde, 2. Silló Ottilia; fiúk: 1. 
Gál Oravecz István, Rusz Tamás.

Felnőttek: lányok: 1. Balázs 
Tünde, 2. Silló Ottilia, 3. Szőcs Re-
náta; fiúk: 1. Gál Oravecz István, 2. 
Rusz Tamás, 3. Imre Emil.

váltóeredmények
Gyerek: lányok: 1. ISK (Albert 

Katalin, Bakó Krisztina, Gidró An-
tónia); fiúk: 1. ISK I. (Gere Benedek, 

Szász Attila, Sarány Bence), 2. ISK 
II. (Barabás Zsolt, Volmer Sebastian, 
Csillag Csongor).

Juniorok: lányok: 1. ISK I. 
(Balázs Tünde, Szőcs Renáta, Silló 
Ottilia, Albert Júlia), 2. ISK II. 
(Kristó Timea, Balló Fruzsina, Bodó 
Emőke, Kovács Katalin); fiúk: 1. 
ISK (Gál Oravecz István, Imre Emil, 
Rusz Tamás, Antal Tamás), 2. ISK 
II. (Sălcean Eduard, Timár Róbert, 
Timár Ádám, Volmer Ovidiu).

Felnőttek: lányok: 1. Sportklub 
(Balázs Tünde, Silló Ottilia, Szőcs 
Renáta, Balló Fruzsina), 3. ISK (Al-
bert Júlia, Kristó Tímea, Bodó Emő-
ke, Bakó Krisztina); fiúk: 1. Sport-
klub (Imre Emil, Gál Oravecz Ist-
ván, Tímár Róbert, Rusz Tamás), 2. 
ISK (Volmer Ovidiu, Tímár Ádám, 
Antal Tamás, Sălcean Eduard).

A csíki érmesek

Ahazai jégkorongbajnokság 
befejezését követően egy-
hetes pihenőt kaptak azok a 

hokisok, akik a romániai válogatott-
ban, majd a Divízió II A csoportos 
világbajnokságon szerepelnek. Tom 
Skinner huszonegy hazai játékossal 
kezdi meg a felkészülést a vébére a 
hétvégén. Pénteken déli 12 órakor a 
brassói Olimpic Jégpályán találkozik 
a keret, ezt követően Brassó Pojánára 
utazik a csapat, ahol jövő hétfőig szá-
razedzést és Brassóban jégedzést tar-
tanak. A csapat április 9–13. között 
Szlovákiában edzőtáborozik, ahol 
legalább egy felkészülési mérkőzést 

is játszanak a hokisok. A gárda 14-
én utazik tovább a lengyelországi 
Krynicába, ahol április 15–21. kö-
zött zajlik a Divízió II A csoportos 
világbajnokság.

A romániai keret: Ruczuj Gel-
lért, Papp Szabolcs, Kósa Endre, 
Mihály Ede, Péter Levente, Nagy 
István, Szőcs Szabolcs, Petres Tiva-
dar, Moldován Ervin, Góga Atti-
la, Molnár Zsolt, Becze Tihamér, 
Flinta Botond, Virág Csanád, Bíró 
Ottó (mind HSC Csíkszereda), 
Nagy Csaba, Zsók Levente, Antal 
Zsombor, Imecs Attila (mind Bras-
sói Corona Fenestela 68), Adrian 

Catrinoi, Evgenij Piszarenko (mind-
ketten Steaua), Gliga Roberto 
(Tingsryd). Szövetségi kapitány: 
Tom Skinner. Másodedzők: Hozó 
Levente és Victor Corduban. Masz-
szőr: Nagy László. Csapatorvos: dr. 
Bota Sándor. Felszerelés-menedzser: 
Szentes Ervin.

A krynicai világbajnokságon a 
romániai válogatott sorban Hol-
landiával, a házigazda Lengyelor-
szággal, Koreával, Litvániával és 
Ausztráliával játszik. Skinner szerint 
a kiesés elkerülése az elsődleges cél, 
de éremért megy Lengyelországba a 
romániai válogatott. 



Napról napra
szabadidő

ma

Kedd
Az év 94. napja, az év végéig még 272 

nap van hátra. Napnyugta ma 19.37-kor, 
napkelte holnap 7.13-kor.

Isten éltesse
Buda és Richárd nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat.

Névmagyarázat
A magyar eredetű Buda jelentése bi-

zonytalan, míg a német eredetű Richárd 
erős fejedelmet jelent.

Április 3-án született
1906. Szemlér Ferenc romániai magyar 

költő, író, műfordító
1951. Budai Ilona népdalénekes

Április 3-án halt meg
1897. Johannes Brahms német zongo-

raművész, zeneszerző, karmester
1941. Teleki Pál politikus, miniszterel-

nök, akadémikus

Helytörténeti 
évforduló

Száz éve, 1912. április 3-án született 
Székelyudvarhelyen Haáz Sándor etnográfus, 
grafikus, a múzeumalapító Haáz Ferenc Rezső 
fia. Marosvásárhelyen hunyt el 2007-ben.

tudományos előadás

A Sapientia – EMTE csíkszeredai Gazda-
ság- és Humántudományok Karának szerve-
zésében A fenntarthatóság rendszerelmélkedé-
sei címmel tartanak tudományos előadást ma 
18 órától az egyetem kisaulájában. Előadó: 
Kilián Imre, a Pécsi Tudományegyetem In-
formatika Tanszékének oktatója.

szünetel a szolgáltatás

Holnap 8–17 óra között szünetel az 
áram szolgáltatás a következő települése-
ken: Csíkszentmiklós, Csíkszépvíz, Csík-
szent mihály (a 159–407. szám alatt), 
Csík szentmárton (a 62–178. és a 229–300 
szám alatt).

*
Holnap 8–17 óra között szünetel a gáz-

szolgáltatás Csíkszeredában, a következő ut-
cákban: Müller László, Tudor Vladimirescu, 
Gyermek sétány, Testvériség sugárút, Nicolae 
Bălcescu (1–5. és a 2. szám alatt), Vár tér, 
Miron Cristea, Fenyő, Lendület sétány, 
Nárcisz sétány, Pacsirta sétány, Suta sétány, 
Szentlélek, Kőrösi Csoma Sándor, Majláth 
Gusztáv Károly tér (1. szám), Temesvári 
sugárút (1–9. és a 2–4. szám alatt), Dénes 
László, Mikó, Puskaporos, Akarat, Ifjúság, 
Zöld Péter, Gábor Áron, Bolyai, Brassói út 
(21–67. szám alatt), Hóvirág, Zsögödi Nagy 
Imre, Kismező, Harom, Zsögöd, Kútpatak, 
Szász Endre, Petőfi Sándor, Kőbánya. 
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Színház
Áprilisban újból visszatér a székely ud-

varhelyi Tomcsa Sándor Színház Terülj, terülj 
asztalkám című népmeséjével a Csíki Játékszín 
gyermekbérletes nézőihez. Holnap 12.30-tól, 
csütörtökön 10.30-tól és 12.30-tól, valamint 
pénteken 11, illetve 14.30-tól láthatják a dara-
bot a bérlettel rendelkező napközisek és kisis-
kolások a csíkszeredai színházban. A fennma-
radó helyekre jegyeket is válthatnak az érdek-
lődők a Csíki Játékszín jegypénztárában.

Húsvéti túra
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület 

harmadik alkalommal szervezi meg a hagyo-
mányos locsolótúráját a sutai erdőbe, amely-
re korosztálytól függetlenül minden túrázni 
vágyót várnak. Megközelítés: gyalogosan 
vagy kerékpárral. Ami szükséges: fejenként 
5-6 krumpli, egy lépés kolbász, szalonna, 1 
főzőhagyma, fűszerek, zöldség/savanyúság, 
kenyér, evőeszköz, öblös tányér, 2 liter víz, 
derékalj. Férfiaktól locsolóvers, hölgyektől 
sütemény. Indulás: április 9-én, hétfőn reggel 
9.30-kor a Szentlélek utcai piactól; vissza-
indulás: kb. 15 órakor. Túravezető: Bölöni 
Emőke, bővebb információ a 0747–124173-
as telefonszámon kapható.

Rendhagyó történelemóra
Magyarország Kulturális Koordinációs 

Központja és a Hargita Megyei Kulturális 
Központ szervezésében folytatódik A ma-
gyar nemzet története című előadássorozat 
Csíkszeredában. A második előadás címe 
A középkori Magyarország, amelynek meg-
hívott előadója dr. Hidán Csaba László tör-
ténész, a Károli Gáspár Egyetem adjunktusa, 
civilben harcművész, egy íjászegyesület veze-
tője és a honfoglalás korának szakértője. Az 
előadást izgalmas harci és fegyverbemutató 
egészíti ki. Csíkszeredában holnap 18 órától 
a Hargita Megyei Kulturális Központ Pince-
klubjába várják az érdeklődőket.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket vetítik a 

Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíkszere-
da, Petőfi Sándor utca 38. szám): pénteken 20 
órától a Pina Bausch című filmet, ma, holnap 
és csütörtökön pedig a Végső állomás című fil-
met, minden alkalommal 20 órai kezdettel. Az 
Avatart szombaton és vasárnap 19.15-től vetí-
tik, a Trón: Örökség című filmet szombaton és 
vasárnap 17 órától. A Delfines kaland című fil-
met csütörtökön és pénteken 18 órától, szom-
baton és vasárnap 15 órától tűzték műsorra, 
míg Gulliver utazásait ma és holnap 18 órától 
kísérhetjük figyelemmel. A Gnómeó és Júlia 
című mesefilmet szombaton 13 órától láthat-
juk, a Kung Fu Panda mesefilmet pedig szom-
baton 11, vasárnap 13 órától tekinthetik meg. 
Az Anyát a Marsra című film vetítési ideje: va-
sárnap 11 óra.  Helyfoglalás a 0757–565398 
vagy a 0736–492213-as telefonszámokon.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
Törzsvendégek

2012. április 3., kedd | 15. oldalhargitanépe

www.parapista.com

A Pál Aukciósház és Galériában

Könyvbemutató és előadás

Erőss István Munkácsy-díjas képző-
művész Természetművészet című 
könyvének bemutatóját Csíksze-

redában, a Pál Aukciósház és Galériában 
tartják csütörtökön 18 órától (Csíkszereda, 
Szász Endre utca 28. szám). A bemutatót 
előadás követi. Az est moderátora: Vécsi 
Nagy Zoltán művészettörténész. Az ese-
ményt szervezte: Ferencz S. Apor.

Gyergyószentmiklóson lépnek színpadra

4 For Dance Show

Gyergyószentmiklóson, a művelődé-
si ház színháztermében a három-
szoros világbajnok 4 For Dance 

lép színpadra április 26-án 19 órától. A 
jegyek ára 20 lej, elővételben kaphatók a 
Művelődési Központ irodájában.

A 4 for Dance (Magyarország) 2004-
ben alakult azzal a céllal, hogy az általuk 
nagy tiszteletben tartott magyar nép-
tánc autentikus elemeit virtuóz ritmusjá-
tékokkal tegyék még izgalmasabbá, s így 
egy önálló stílust hozzanak létre. A csa-
pat népszerűsége azóta is töretlen, hiszen 

a 4 for Dance értéket közvetít, kultúrát 
táplál, és mindezeket a mai kor szellemé-
ben, sok humorral fűszerezi.



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. április 3., kedd

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

*
A fotót Hegyi György István, a Hargita 
Megyei Művészeti Népiskola másodéves 
diákja készítette. 

Vilmos és Katalin 
gyermeket adoptálhat

Akirálynőnek sincs ellenvetése az ilyen 
jótékonykodás ellen, de két vér sze-
rinti trónörököst is akar! Úgy tűnik, 

a hollywoodi hírességek után a brit királyi 
ház tagjai is komolyan fontolóra vették, hogy 
örökbefogadással bővítik a családjukat. Vil-
mos és Katalin ugyanis az elmúlt időszakban 
sok időt töltöttek gyermekek körében, és lát-
ták, hogy mennyien élnek rossz körülmények 
között. A fiatal hercegi pár éppen ezért leült 
II. Erzsébettel, és felvetették neki az adoptá-
lás gondolatát. A királynő – a hírek szerint 
– egyáltalán nem kapott szívszélhűdést az 
ötlettől, mi több, támogatta a „gyerekek” 
ilyetén törekvéseit. Egyetlen dolgot kötött 
csak ki, mielőtt hazavinnék az első örökbe 
fogadott kicsit, legalább két saját utóddal kell 
megörvendeztetniük a királyi házat.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napos, enyhe idő várható, kisebb csapadék 
csak a hegyvidéken fordulhat elő. Napközben a 
hidegfrontokkal együtt járó tünetekre kell számí-
tani. Fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. 
Gyakoribbak lehetnek a reumás panaszok.

Csorbult a tekintélyem. A globális ég-
hajlatváltozás a ludas abban, hogy ala-
posan megrendült Apa „félistenségébe” 
vetett hite hároméves kislányomnak. Fél 
éve forma kezdett el érdeklődni az év-
szakok iránt, azóta magyarázom, most 
miért van hideg, miért esik az eső, miért 
hull a hó, mi következik a hóhullás után. 
Az ő nyelvére fordítottam le azt, hogy 
mik is az évszakok: a földi időjárás olyan 
hosszabb, évente ismétlődő időszakai, 
amelyek rendszeresen hasonló jellemzők-
kel rendelkeznek és elkülöníthetők a más 
tipikus jellemzőkkel leírható időjárási 
időszakoktól. December, január, február 
a tél; március, április, május a tavasz; jú-
nius, július, augusztus a nyár; és szeptem-
ber, október, november az ősz – legalábbis 
így tanultuk, a mi időnkben még így volt. 

Télen hideg van, havazik, tavasszal fel-
melegedik az idő, kizöldülnek a fák, nyá-
ron meleg van, izzadunk, ősszel lehűl az 
idő, lehullnak a falevelek. Ezt így meg is 
értette, az viszont sehogy sem fért a fejébe, 
miért hoz őszi időjárást, nulla fok körüli 
hőmérsékleteket mifelénk a nyári zápor, 
miért izzadunk a sétatéren október elején, 
miért esik az eső decemberben, s noha le-
telt március, mikor rügyeznek már a fák, 
mikor jön a tavasz. Kislányom teljesen 
összezavarodott, szerinte velem van baj, 
én nem tudok jól valamit.

Vasárnap este a szerkesztőségből ha-
zafele autózva azon tanakodtam, mi-
ként fogom megmagyarázni az április 
elsejei hóvihart, kiadós havazást, elvég-
re tavasz van, kellene zöldüljön a fű, 
rügyezzenek a fák...

Klímaváltozás

       villanás n Jakab Árpád

skandi  kÉszÍTeTTe: beNedek eNikő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.április3.

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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