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Tankó László 
lesz a néppárt 
polgármester-

jelöltje?
Szentegyházi, homoródszent-

mártoni, valamint felsőboldog-
falvi szervezeteit, azok vezetőit mu-
tatta be tegnap az udvarhelyszéki 
Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, 
László János. A Hargita 
Népe Udvarhely informá-
ciói szerint a néppárt ma 
mutatja be székelyudvarhelyi pol-
gármesterjelöltjét, Tankó Lászlót.

A székely ló 
nyomában

Nincsen már székely ló, de ki le-
het jelenteni, hogy van olyan 

ló, mint a székely ló – hangsúlyozta 
dr. Bodó Imre hematológus, ami-
kor a székely ló visszanyerésére tett 
erőfeszítéseiről, terveiről faggat-
tam. A kászoni származású buda-
pesti orvos és az általa létrehozott 
Mereklye Egyesület ugyanis szinte 
a lehetetlenre vállalkozott: 
egy olyan, elődeink által 
használt, de eltűnt fajta újra-
élesztésére, amely már a negyvenes 
évek elején is kiveszőfélben volt. 

Udvarhelyi anzix 
– 1629

1629 kora tavaszán Lövétei István 
fia, János hazafelé tartott. Ugyan-

olyan fáradt volt, mint a Budvár fö-
lött lenyugvó Nap sárgás fé-
nye. Egész nap gerendát fa-
ragott kétaraszos bárdjával, 
mert elvállalta egy istálló felépítését 
a szombatfalvi Ugronoknak.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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NiNcs hír a kerékbiliNcsről

Fejfájást okoz a portalanítás
Javában zajlik székelyudvarhelyen a tavaszi nagytakarítás, az utak portalanítása mégsem 

bonyodalommentes. A felhívások dacára sok tulajdonos nem mozdítja autóját, így a munkálato-
kat nem lehet megfelelően elvégezni. Miközben az udvarhelyi városháza vállvonogatással 

könyvelte el az együttműködés hiányát, addig a megyeközpontban a hatékonyabb megoldást 
választották: az ideiglenesen lezárt területekről elszállítják a takarítást akadályozó járműveket.

 > 3. oldal

ezért nem jár büntetés. Út helyett az autót portalanítják foTó: ifj. haáz sáNdor
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Mikor érkeznek 
már a bilincsek?
Tudom, hogy csíki példával 

Udvarhelyen feszíteni nem sze-
rencsés, és túl sok sikerrel sem ke-
csegtet, legfeljebb allergiás 
kiütéseket okoz néhány 
érzékenyebb udvarhelyi 
polgárnál – most mégis a megye-
székhelyről hozom a példát.
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     Szász Csaba

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3780î
1 amerikai dollár Usd 3,2785î
100 magyar forint hUF 1,4923ì
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Fogadj örökbe egy 

fát! Az április 22-i Föld 
napja közeledtével Szé-
kelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatala ismét 
elindítja Fogadj örökbe 
egy fát! elnevezésű prog-
ramját. Mindazok, akik 
április 12-ig jelzik az ud-
varhelyi városházán ez irá-
nyú szándékukat, a Föld 
napján a városi parkban 
vehetik örökbe a fákat, 
illetve  facsemetéket. Az 
örökbefogadásról okleve-
let kapnak az úgynevezett 
tulajdonosok, a fák mel-
lett pedig fémplakett jelzi 
az örökbefogadó nevét.

A múlt évben több 
mint kétszáz sétatéri fát 
fogadtak örökbe, a mai 
napig pedig kilencven új 
igénylést tart nyilván a 
polgármesteri hivatal vá-
rosgazdálkodási osztálya. 
Várják a további örökbe-
fogadókat április 12-ig! 

1629 kora tavaszán Lövétei 
István fia, János hazafelé tar-
tott. Ugyanolyan fáradt volt, 
mint a Budvár fölött lenyugvó 
Nap sárgás fénye. Egész nap 
gerendát faragott kétaraszos 
bárdjával, mert elvállalta egy 
istálló felépítését a szombat-
falvi Ugronoknak. Annak el-
lenére, hogy alig töltötte be a 
huszadik életévét, városszer-
te jó nevű ácsnak számított. 
Mestere Berkeczi Lukács 
volt, akinek Anna nevű lányát 
nemrég vette el feleségül. A 
már áldott állapotban levő 
Annával Berkeczi Varga-patak 
melletti házának hátsó szobá-
jában laktak.

Lövétei István fia, János elé-
gedett volt az életével. Annával 
már eldöntötték, ha fiúk szüle-
tik, akkor a nagyságos Bethlen 
Gábor fejedelem tiszteletére Gá-
bornak fogják keresztelni, ám 
ha lány lesz, akkor az anyja ne-
vét fogja kapni. Átkelve a Szék 
hídján, menet a városközpont 
felé azon gondolkodott, hogy 
a pénz, amit az Ugronoktól fog 
majd kapni, mire lesz elég. A 
szoba tetőzetét szerette volna 
újrazsindelyezni, mert nemso-
kára hárman lesznek, és az idei 
telet is már alig bírta ki a régi 
tetőzet, de azzal a gondolattal 
is kacérkodott, hogy hátha any-
nyi pénz kerül, hogy megvehet 
egy süldő malacot is, amit aztán 
felhizlalnak, és télen levágnak. 
Ekkor ért a városközpontba, 
ahol az egyik szín alatt hangos 
mulatozás folyt. Több gyer-
mekkori pajtását ismerte fel a 
hangos, kissé már ittas csoport-
ban. Bálint Gergely, aki szintén 

ács volt, amint meglátta, hangos 
kiáltással hívta: „Gyere János, 
igyál, ingyen van!” Kiitta a feléje 
nyújtott poharat. Jólesett a hi-
deg savanykás-édes nedű és Ger-
gely újra töltött. „Igyál a jóságos 
és nagyságos Bethlen Gábor fe-
jedelem egészségére! Ő küldte 
Farkas Ferenc vicekapitánnyal a 
székely ácsoknak, hálából, a sok 
jó munkáért! Vivát Bethlen! Vi-
vát Farkas!” Lövétei István fia, 
János megitta a második, majd 
a harmadik pohár bort is. Az-
tán tele torokból kiáltotta: „Ha 
fiam lesz, Gábor lesz! Ha fiam 
lesz, Gábor lesz! Vivát Bethlen! 
Vivát Farkas!”

Amikor Lövétei István fia, 
János magához tért, egy gyorsan 
haladó szekéren találta magát 
azokkal a társaival együtt, akik-
kel az ingyen bort itta az este. 
Mind meg voltak bilincselve. 
Volt, aki káromkodott, volt, aki 
ordított és volt, aki szitkozódott. 
Bálint Gergely menyasszonyát 
siratta csendesen, és gyakran a 
szekér lajtorjájára támaszkodva 
okádott egyet-egyet. Amikor 
Erdőszentgyörgyön haladtak 
át, a felvigyázó lovasok közül az 
egyik rájuk kiáltott, hogy hall-
gassanak el, mert megszólják a 
népek. Ha csendben maradnak, 
akkor Vásárhelyen kapnak enni 
és inni. Arra a kérdésre, hogy 
hová viszik, az volt a válasz, 
hogy: „A nagyságos és jóságos 
Bethlen Gábor fejedelem pa-
rancsára Váradra mennek várat 
építeni.” Erre aztán a szekéren 
lévők közül többen olyanokat 
mondtak a nagyságos fejede-
lemről, hogy még Lövétei István 
fia, János is elpirult. „A bort, 
amit a jóságos fejedelem küldött 

Farkas Ferenc urammal, azt bez-
zeg ittátok, mint a gödény, de ha 
dolgozni kell, akkor háborog-
tok. Tanuljátok meg, hogy sem-
mi sincs ingyen!” – ordította a 
lovas, majd így folytatta: „Szent 
Mihály napjára otthon lesztek. 
Most fogjátok be a szájatokat!” 
Vásárhelyen kaptak ételt és italt. 
A csendesebbekről levették a 
bilincset és mentek tovább. A 
következő megálláskor az étel 
és ital kiosztása előtt egy írnok 
számba vette őket és a követ-
kezőket írta: „Érkezék Farkas 
Ferencz viczekapitán… Zekely 
földéröl. Viszen két szekeren ács 
embereket urunk számára Várad-
ra, nemes székelyeket, akaratjuk 
ellen, kötözve némelyeket…”*

Lövétei István fia, János sze-
merkélő esőben, Szent Mihály 
napján érkezett haza. Berkeczi 
Lukács az eresz alatt ült és pipá-
zott. Vejét csendesen üdvözölte, 
majd nagy nyugalommal tovább 
szívta cseréppipáját. A hátsó 
szobában égett a tűz és Anna az 
ölében ringatta pólyába csavart, 
halkan síró gyermekét. Férje első 
kérdése, amint belépett a szobá-
ba és meglátta őket, az volt, hogy 
a kicsi fiú-e, vagy leány? „János, 
Jánoska, de ugye nem baj, hogy 
nem Gábor?” – kérdezett vissza 
Anna megszeppenve. „Az jó, az 
nagyon, de nagyon jó!” – vála-
szolt Lövétei István fia, János, és 
csendesen becsukta maga mö-
gött az ajtót.

Veres Péter muzeológus

* Balogh Ilona: Magyar fator-
nyok. II. kiadás. Budapest, 1935. 
58. old.
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Az Országos Réz-, Arany és Vas, Minvest Rt.-Balánbányai 
Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi 
Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL (Iaşi, Nicolina sé-
tány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita megyei 
Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. febru-
ár 16-án meghozott 272-es határozat alapján kinevezett Mititelu 
Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az 
árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. 
november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke 
megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, vala-
mint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, ne-
vezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. 
április 9-én 11 órakor és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatko-
zó 2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. no-
vember 11-i közgyűlésének a határozataival összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy 
meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a 
bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek 
a 0232–212231-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen 
iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, a 0744–
610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy a Management 

Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL-nél a 0232–212231-es, 0232–
243864-es és a 0755–132471-es telefonszámokon. 

Munkalehetőség meghatározott időre 

Elvárások: 
– felsőfokú végzettség, záróvizsgával;
– minimum 9 éves régiség; 
– számítógép-kezelői ismeretek;  
– román és magyar nyelven egyaránt jó kommunikációs képes-

ség szükséges.
Munkakör:
– intézményekkel való kapcsolattartás; 
– gyűlések dokumentálása, és döntés-előkészítő anyagok elkészítése. 
Fizetés: kb. havi 1400 lej nettó.
Önéletrajzokat a humaneroforras2012@gmail.com e-mail cím-

re fogadunk el, 2012. április 16-ig.

GÉPÉSZ - sofőr állás betöltésére keresünk középfokú végzett-
séggel rendelkező pontos, figyelmes, munkabíró munkatársat

Elvárások:
– középfokú végzettség érettségi vizsgával, vagy gépész szakisko-

lai végzettség;
– B és E kategóriájú hajtási jogosítvány,
– 3 év szakmai tapasztalat,
– román és magyar nyelv ismerete;
– csapatmunkához való megfelelő készség.
Előnyt jelent: hosszabbított és hétvégi munkaprogram vállalása.

Magyar nyelvű fényképes önéletrajzokat az autovezetoallas@
gmail.com e-mail címre fogadunk el, 2012. április 16-ig.

A Westra Rt. május 7-én 12 órára összehívja a részvényesek 
közgyűlését, amelyre Székelyudvarhelyen, Bethlen Gábor u. 55. 

szám alatt kerül sor.
Napirenden: – Az ügyvezető jelentésének jóváhagyása és teher-

mentesítése a 2011-es esztendei tevékenység alól, valamint a cenzori 
jelentés jóváhagyása;

– A számviteli mérleg, a 2011-es évi nyereség és veszteség egyen-
leg jóváhagyása. A nyereség elosztásának megállapítása.

– A 2012-es esztendei bevételi és kiadási költségvetés megállapí-
tása, valamint a tevékenységi program jóváhagyása.

– Különfélék.
A részvényesek közgyűlésén részt vehetnek mindazon részvé-

nyesek, akik bejegyeztettek a részvényesek törzskönyvébe.
Amennyiben az első összehíváskor nem teljesülnek az 1999/31-

es törvényben előírt feltételek, akkor a részvényesek közgyűlését 
újra összehívják május 10-én 12 órára ugyanazon címre.

hirdetések



NiNcs hír a kerékbiliNcsről

Fejfájást okoz a portalanítás
Javában zajlik Székelyudvar-
helyen a tavaszi nagytaka-
rítás, az utak portalanítása 
mégsem bonyodalommentes. 
A felhívások dacára sok au-
tós nem mozdítja autóját, így a 
munkálatokat nem lehet meg-
felelően elvégezni. Miközben 
az udvarhelyi városháza váll-
vonogatással könyvelte el az 
együttműködés hiányát, addig 
a megyeközpontban a hatéko-
nyabb megoldást választották: 
az ideiglenesen lezárt terüle-
tekről elszállítják a takarítást 
akadályozó járműveket.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Március 27-én Székely-
udvarhelyen is megkez-
dődött a tavaszi nagyta-

karítás, a polgármesteri hivatal az 
írott, elektronikus és internetes 
médiában, tömbházlakásokban 
kifüggesztett felhívásokkal, 
szórólapokkal idejében közli, 
hogy melyik napon, hol, mi-
lyen utcákban végzik a mun-
kálatokat, kérve az autósokat, 
járműveikkel ne akadályozzák a 
portalanítást. Hétfőn az Építők, 
Szabók és Asztalosok utcában, 
tegnap a Szent János utcában, 
a Szent Imre és az Ady Endre 
utca között, a Függetlenség és a 
Bethlen Gábor utca közti szaka-
szon, a Tavasz sétányon, a Béke 
utcában, valamint a Szarkakő 
utcában takarítottak. Vagy leg-
alábbis megpróbálták. A mun-
kálatokat végző cég ugyanis már 
az első napon azzal szembesült, 
hogy az autótulajdonosok több-
sége figyelmen kívül hagyja a 
felhívást, autóját nem mozdítja 
el a kijelölt utcaszakaszokról, 

megnehezítve a portalanítást 
végzők munkáját.

Az udvarhelyi városháza 
sajtóosztályán az együttmű-
ködés hiányának okát csak ta-
lálgatni tudják: az udvarhelyi 
autósok vagy nem tudják vagy 
nem akarják tudomásul venni a 
hivatal felszólításait. A polgári 
engedetlenségnek következmé-
nyei sem lesznek, információink 
szerint a városvezetés nem látja 
lehetőségét annak, hogy rend-
őri közbeavatkozással orvosolja 
a gondokat. Marad hát a tehe-
tetlen vállvonogatás, és a hiva-
tal hozzáállása, mely nagyjából 
így fogalmazható meg: a város 
annyira lesz tiszta, amennyire a 
polgárok engedik.

Várni, csak várni
Az udvarhelyi autótulajdo-

nosok egy részének felelőtlen 
hozzáállása (beleértve a nem ép-

pen dicséretes parkolási szoká-
sait) nem először okoz fejtörést 
az udvarhelyi városvezetésnek. 
A bajt a fizetéses parkolás sem 
tudta kellőképpen orvosolni. A 
városi önkormányzat még 2010 
decemberében döntött a ke-
rékbilincs bevezetéséről, tavaly 
márciusban pedig, a fizetéses 
parkolási rendszer bevezetése-
kor a hivatal illetékesei meg-
ígérték, a két hónapos próbaidő 
után meghirdetik a közbeszer-
zési eljárást a bilincselésre és 
elszállításra. Legutóbb tavaly 
novemberben cikkeztünk az új 
módszer bevezetéséről, akkor a 
hivatal részéről azt nyilatkozták, 
hogy az „ünnepek után” lehet 
bilincselésre számítani. Tegnap 
délelőtt a polgármesteri hivatal 
sajtóosztályától emailben érdek-
lődtünk a témával kapcsolato-
san, lapzártáig említett ügyben 
nem kaptunk választ. 

Körkép
társadalom
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Portalanítás. Van aki vízzel, van aki porolóval fotó: ifj. haáz sándor

Takarítanak Csíkszeredában is 

Április 2-ától négy héten keresztül, a húsvéti ünnepek és a vasárna-
pok kivételével folyamatosan takarítják Csíkszereda közterületeit, 
pormentesítik a járdákat és az utcákat a polgármesteri hivatal alkal-
mazottjai. – Kérjük a lakosságot, hogy kapcsolódjon be az általános 
tavaszi 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 irányított takarítócsoport a taplocai szeméttelep-
re szállít – nyilatkozta lapunknak Szőke Domokos alpolgármester. A 
munkálatok elvégzése alatt forgalomkorlátozás és időszakos parkolási 
tilalom lesz a város több utcájában. Az ütemezés szerint ezekre a korlá-
toz sokra hétköznap 14–20, szombatonként pedig 9 és 17 óra között 
kerül sor. A takarítás utcánkénti sorrendjét a polgármesteri hivatal 
heti lebontásban kifüggeszti a tömbházakban. – Ennek megfelelően 
kérjük a gépjármű-tulajdonosokat, hagyják szabadon az éppen aktu-
ális felületeket, hogy zavartalanul vége hessük a munkát – hívta fel a 
lakosság figyelmét az alpolgármester. Az otthagyott és a munkálato-
kat akadályozó járműveket Csíkszereda Önkormányzata 2008/195-
ös határozata alapján a City Parking Kft. elszállítja, ezek visszaszol-
gáltatása 150 lejes elszállítási díj, valamint a napi 50 lejes tárolási és 
felülvigyázati díj ellenében történik. (Pál Bíborka)

Csíkszeredában legfeljebb a ködtől nem látni, Udvar-
helyen esetleg a portól. Na jó, ez így persze, hogy túlzás, de 
tagadhatatlan, van némi igazságalapja. Az pedig egyértel-
mű, hogy míg a párás levegővel nincs mit kezdeni, addig a 
por ellen lehetne tenni valamit. Avagy lehetett volna.

Javában zajlik a tavaszi nagytakarítás mindkét vá-
rosban, problémák itt is, ott is adódnak, a különbség ezek 
kezelésében van. Az udvarhelyi városházán tehetetlen fej-
vakargatás az egyik opcionális tevékenység: a tavaszi por-
talanítást nem lehet rendesen elvégezni, a felhívások elle-
nére parkoló gépkocsik akadályozzák a munkát. Azt csak 
találgatják, hogy az autósoknál a jóindulatból vagy az 
információból van hiány? Szerintem tökmindegy – bíró 
még nem mentett fel vádlottat, csak azért, mert az illető 
nem ismerte a törvényt. Szóval a hivatalban egy kicsit 
hisztiztek, kinyújtották nyelvüket és vágtak egy csúfolko-
dó grimaszt: annyira lesznek tiszták az utcák, amennyire 
hagyjátok! Nos, erre a vállvonogatós megoldásra mindent 
lehet mondani, csak azt nem, hogy dicséretes. 

Pedig a hivatal panasza abszolút jogos: a rendetlen ud-
varhelyi sofőrökről, parkolási szokásaikról regélni lehetne. 
Ha Schmitt Pál ebből írta volna disszertációját még ma is 
meglenne a doktori címe. A kérdés az, hogy miért ilyenek 

a város autósai? A válasz egyszerű: mert megtehetik, mert 
elnézik nekik – lásd az iménti vállvonogatós példát.

Tudom, hogy csíki példával Udvarhelyen feszíteni nem 
szerencsés (ez amúgy fordítva is igaz), és túl sok sikerrel 
sem kecsegtet, leg feljebb allergiás kiütéseket okoz néhány 
érzékenyebb udvarhelyi polgárnál – most mégis a megye-
székhelyről hozom a példát. A vállvonogatás a megyeköz-
pont polgármesteri hivatalában is divatos, de esetenként 
csak akkor, amikor autótulajdonosok hőbörögnek amiatt, 
hogy kerékbilincset raktak tilosban parkoló autójukra, 
avagy a tavaszi nagytakarítás idején elszállították azt. Ha 

jól tudom, tavaly vagy százharmincat. Tudva azt, hogy a 
feladatot végrehajtó cég profitorientált – dögkeselyű-üzem-
módjukat nem is díjazom feltétlenül –, szinte ujjongtam, 
amikor tavaly novemberben a fizetéses parkolás eredmé-
nyességét taglaló Bunta Levente polgármester kijelentette: 
a továbbra is rendetlenkedő autósok ellen új fegyvert vet 
be, a kerékbilincset. S ami a legfontosabb: a csíki rendszer-
rel ellentétben, Udvarhelyen a megbízott cég havi fix össze-
get kap, hogy napi tíz órát készenlétben álljon, és feltegye a 
bilincset oda, ahova kell. Arra a kérdésre pedig, hogy erre 
mikortól számíthatunk, röviden csak ennyit mondott (il-
letve írt sms-ben): „Az ünnepek után.” Mivel a karácsonyi 
már rég elmúlt, merem feltételezni, hogy csakis a húsvétiról 
lehetett szó. Ez egy icipicit baj, mert addigra már elvégzik 
a portalanítást – legalábbis papíron. Így amíg a bilincsek 
meg nem érkeznek, a „rendetlenkedő” autósok kéjesen  vi-
gyoroghatnak: Látjátok, hogy így is lehet? Mit mind pat-
togtok itt összevissza? 

Mondják, hogy ha a bilincs a csuklón kattan, azt a sza-
badidőnk bánja, ha a pedig a keréken, akkor a zsebünk. 
Tekintettel arra, hogy Udvarhelyen jó néhány polgár dús-
kál szabadidőben és/vagy pénzben, időszerűnek tartom a 
kérdést: mikor érkeznek már a bilincsek?

Mikor érkeznek már 
a bilincsek?

        NézőpoNt n Szász Csaba



> Dr. Zakariás Zoltán lesz a Mokka 
Pódium vendége. A Mokka Pódium elne-
vezésű, székelyudvarhelyi közéleti beszél-
getés következő vendége az EMNP helyi 
elnöke lesz. Folytatódik tehát a Mokka Pó-
dium, a harmadik beszélgetést csütörtökön, 
április 5-én 16 órától tartják a Kőkereszt téri 
Mokka kávéházban. A meghívott ezúttal dr. 
Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt 
helyi szervezetének elnöke. A beszélgetésen 
bárki részt vehet, a meghívottnak mind a 
helyszínen, mind pedig a szerkesztoseg@
uh.ro e-mail-címen lehet kérdéseket feltenni 
Székelyudvarhely közéletével kapcsolato-
san. A Mokka Pódiumot a kávézó üzemel-

tetője, Szabó Zoltán (Kobra) találta ki – aki 
úgy gondolkodott, mivel választási év van, 
sok-sok csatározásnak nézünk majd elébe, 
s egy nyilvános közéleti vitafórum alkalmas 
lenne arra, hogy az érdeklődők kibeszéljék 
magukat, hogy Székelyudvarhely heti törté-
néseire reagáljanak.

> Tűzifa-támogatás. Székelyud-
varhely Polgármesteri Hivatala fel-
hívja a tűzifa-támogatást igénylő sze-
mélyek figyelmét, hogy a februári 
hozzájárulást átvehetik a polgármesteri hi-
vatal 5-ös irodájában (földszint) április 4-től 
hétköznapokon 10 és 13 óra között.

> Iratkozhatnak a pedagógusok. Áp-
rilis 12-ig iratkozhatnak be az üres állásokra 
szervezett versenyvizsgára a pedagógusok. 
Idéntől a vizsgákat az iskolákban szervezik 
meg, és az írásbeli mellett a pályázóknak 
gyakorlati próbán is bizonyítaniuk kell rá-
termettségüket. A pedagógusok mától a 
tanfelügyelőség, illetve a szaktárca honlap-
ján, valamint a tanfelügyelőség székhelyén 
is megtalálhatják a szükséges információ-
kat, a vizsgaközpontok számát, helyét és a 
hozzájuk rendelt oktatási intézményeket is. 
Ugyanakkor a beiratkozási lapok is letölt-
hetőek. Hargita megyében egyébként 328 
állást hirdettek meg idén versenyvizsgára.hí

rf
ol

ya
m

Szentegyházi, homoródszent-
mártoni, valamint felsőbol-
dog-falvi szervezeteit, azok 
vezetőit mutatta be tegnap az 
udvarhelyszéki Erdélyi Magyar 
Néppárt elnöke, László János. 
A Hargita Népe Udvarhely in-
formációi szerint a néppárt ma 
mutatja be székelyudvarhelyi 
polgármesterjelöltjét, Tankó 
Lászlót.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Nagy öröm számomra, 
hogy a múlt héten több 
udvarhelyszéki települé-

sen is megalakult a néppárt helyi 
szervezete – jelentette be László 
János. A párt udvarhelyszéki elnö-
ke szerint a pártelnökök, a jelöltek 
„tisztaságát” tartották szem előtt, 
azt, hogy új arcok jelenjenek meg 
a közéletben, akik értéket képvi-
selnek, s akik munkájukkal érté-
ket teremtenek közösségükben, 
hiszen „így lehet életképes régióvá 
varázsolni Udvarhelyszéket”.

A tizenkét falut tömörítő 
Homoródszentmárton községi 
néppárt elnökévé Székely Kinga 
Réka tiszteletest választották, aki 
szerint könnyű volt megszervezni 

azon a vidéken is a pártot, mivel 
„az embereknek elegük lett abból, 
hogy mindent a fejük felett intéz-
nek el”.

– Rég tartottak falugyűlést, 
ahol az emberek elmondhatták 
volna gondjaikat, így mondhatni 
szinte örültek a szerveződésnek. 
Nem fizetett tisztséget töltök be, 
csak azt szeretném, hogy a lakos-
ság végre kezébe vegye saját sorsát 
– hangoztatta Székely. Hozzátette: 

teljes tanácsosi listával méretkez-
nek meg június 10-én, jelöltjeik 
zöme pedig középkorú, elsősorban 
rájuk támaszkodnak, de „szükség 
van mindenkinek a véleményére”.

A fiatalokra alapoz a 
felsőboldogfalvi néppárt is. 

Györgydeák Géza elnök úgy 
véli, jól fognak teljesíteni az 
önkormányzati választáson, 
melynek teljes listával vágnak 
neki, akárcsak a szentegyházi 
EMNP. Utóbbi elnöke, Sán-
dor Lajos elmondta, kérdő-
ívek segítségével felmérték 
a település problémáit, így 
programjukat tulajdonképpen 
a lakosság állította össze. A 
település legnagyobb gondjá-
nak a munkanélküliséget, az 
erdőgondokat és az elvándor-
lást nevezték meg az emberek. 
Mind a homoródszentmártoni, 
mind a felsőboldogfalvi, mind 
pedig a szentegyházi néppárt 
saját polgármesterjelöltet indít 
a helyhatósági választáson.

Amint már korábban is hírül 
adtuk, lapunk információi szerint 
Tankó László lesz az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt polgármesterjelölt-
je Székelyudvarhelyen. Tankó la-
punk kérdésére sem megerősíteni, 
sem cáfolni nem kívánta értesü-
léseinket. A néppárt ma délután 
két órától mutatja be udvarhelyi 
polgármesterjelöltjét, aki a HNU 
tudomása szerint Tankó László, 
az Arkum Invest cégcsoport vál-
ságmenedzsere lesz.

Sipos István, a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium történe-
lem szakos tanára lesz a Ma-
gyar Polgári Párt polgármes-
terjelöltje Székelykeresztúron 
– jelentették be tegnap.

J. Á. 

Sipos István Székelykeresztúr 
szülötte, iskolai tanulmánya-
it szülővárosában végezte, 

majd Kolozsváron járt egyetemre, 
2003-ban költözött haza.

– Sok más helyi fiatallal ellen-
tétben meg sem fordult a fejem-
ben, hogy elvándoroljak, hiszen 
kitől várjuk a segítséget, ha mi 
magunk hagyunk csapot-papot 
és elmegyünk? – indította mon-
dandóját Sipos. A fiatal, családos 
tanárember hangsúlyozta: hivatá-
sának tekinti a tanárságot, elvégre 
a jövő generációját nevelik. Szo-

morúnak, lehangolónak nevezte a 
jelenlegi székelykeresztúri állapo-
tokat. Mint mondta, a településen 
alig van kulturális élet, az is az isko-
lák jóvoltából, a gazdasági helyzet 
pedig egyszerűen siralmas.

– Egykor a megye éléskamrája 
volt Székelykeresztúr, ma pedig 
az emberek zöme minimálbérből 
tengődik, sajnos az elmúlt húsz 
évben nem történtek befektető-
barát lépések. Eléggé sötét a jövő-
kép, ezen szeretnénk változtatni, 
ezért vállalok közszereplést is. Ele-
günk van a szlogenekből! – jelen-
tette ki Sipos István. A harminc-
két éves jelölt azt mondja, négy év 
alatt jószerivel semmit sem lehet 
megvalósítani, ezért legkevesebb 
nyolcéves mandátumban gondol-
kodik – természetesen amennyi-
ben ezt a székelykeresztúriak is 
így gondolják.

ÚJ EMNP-SZERVEZETEK ALAKULTAK UDVARHELYSZÉKEN

Székelyudvarhelyen Tankó 
László lesz a polgármesterjelölt?

SZÉKELYKERESZTÚRI MPP

Történelemtanárt 
indítanak a választáson
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Tankó László (balra) és László János. Úgy tudjuk, a válságmenedzser lesz a Néppárt jelöltje 

politika

Körkép

A néppárt ma délután 
két órától mutatja be 
udvarhelyi polgármes-
terjelöltjét, aki a HNU 
tudomása szerint Tankó 
László, az Arkum Invest 
cégcsoport válságmene-
dzsere lesz.

hirdeTések

A Csíkkozmási Közbirtokosság vezetőtanácsa meghívja 
tagságát a 2012. április 14-én szombaton 10 órakor tartandó évi 

közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.
Napirendi pontok: beszámoló a 2011-es évi gazdasági-pénz-

ügyi tevékenységről; az ellenőrző bizottság beszámolója; a 2012-re 
tervezett költségvetés megvitatása, jóváhagyása; különfélék.

Ha a közgyűlés határozatképtelen lesz, akkor 2 óra múlva 
ugyanazon a napon, ugyanabban a helyiségben megismétlődik.

V A S L Á B - G Y E R G Y Ó -
ÚJFALU FEJLESZTÉSI TÁRSU-
LÁS, értesíti az érintett nyilvános-
ságot, hogy a Gyergyóújfalu község 
útjainak részleges feljavítása című 
tervét benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez a 
környezetvédelmi beleegyezés elnye-
rése céljából.

A javasolt tervek környezeti ha-
tásával kapcsolatos felvilágosítások 
beszerezhetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8.30–16.00 óra között.

Az érintettek észrevételeiket, 
a környezetvédelmi leszabályozás 
alatt nyújthatják be a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt. (Fax: 0266–
310 041; e-mail: office@apmhr.ro)

Az AUBER IMOB KFT. 
értesíti az érintetteket, hogy a 
Lovas központ és turisztikai 
panzió ZONÁLIS RENDE-
ZÉSI TERV (PUZ) bemu-
tatott változatára környezet-
védelmi véleményezést kérel-
mezett.

Az érintettek az említett 
terv környezeti hatásaival 
kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező 
adatainak feltűntetésével na-
ponta 8.30-16.30 óra között 
a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökségnél 
adhatják le (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43.szám) 
2012. április 18-ig.



> Még egy hétig lehet pályázni. Mint 
ismeretes, az Udvarhelyi Fiatal Fórum 
plakátkészítő és szlogenalkotó pályázatot 
hirdetett a székelyudvarhelyi középisko-
lás diákok számára a májusban jubiláló, 
XX. Székelyudvarhelyi Diáknapok alkal-
mából. Utánaszámoltunk: még alig egy 
hét, és lejár a szlogen-, illetve plakátpályá-
zat jelentkezési határideje. Az UFF emi-
att újból közhírré teszi felhívását. Készíts 
plakátot, és add el egy mondattal! címmel 
a múlt hónapban hirdette meg a pályá-
zatot. Mint ismeretes, a pályamunkák 
halmozhatók, egy pályamunka plakátot 
és szlogent egyaránt tartalmazhat, de kü-

lön-külön is beküldhetők, attól függően, 
hogy ki miben érzi jónak magát. Vass Or-
solya, az UFF alelnöke tudatta, a plakát 
a jubileum jegyében kell, hogy készüljön, 
tartalmaznia kell továbbá az UFF hon-

lapjáról is letölthető Diáknapok-logót, 
ugyanakkor tükröznie kell az esemény 
sajátosságait, legyen fiatalos, lendüle-
tes és rendkívüli. Fontos, hogy a plakát 
készítője azt is tartsa szem előtt, hogy a 

grafikai elemek mellé vagy éppen azokba 
még a rendezvény ötnapos programja is 
fel- vagy bekerül. A vektorgrafikus pá-
lyamunkákat a diaknapok@uff.ro e-mail 
címre kell elküldeni, vagy személyesen is 
be lehet vinni az UFF-irodába (Kossutha 
Lajos u. 20. sz.). Szlogent szintén a jubi-
leum jegyében várnak, legyen rövid, frap-
páns, mozgósító jellegű, mely mögé akár 
a város teljes fiatalsága felsorakozhat.  A 
beküldési határidő a plakát és a szlogen 
esetében is április 8., vasárnap 23 óra.  A 
nyertes plakát készítőjét 300 lejjel, míg a 
nyertes szlogen beküldőjét 200 lejjel ju-
talmazzák.hí
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Rengeteg érdeklődő jelent meg 
tegnap délben az Eötvös József 
Szakközépiskola udvarán, ahol 
az 1–4. osztályos gyerekek 
számára tartottak bemutatót a 
vörös darabontok. A megkér-
dezettek beszámolóiból egyér-
telműen kitűnik, hogy az Iskola 
másképp program teljesen fel-
villanyozza a gyerekeket, növe-
li érdeklődésüket.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Annak érdekében, hogy 
tovább népszerűsítsék a 
díszőrségváltást, maguk 

a vörös darabontok ingyenesen 
ajánlották fel, hogy más gyere-
keket is beavatnak tevékenysé-
gi körükbe. Az Iskola másképp 
program keretében tegnap szép 
számban érkeztek az osztályok a 
Tamási Áron Gimnáziumból, az 
Orbán Balázs és a Tompa Lász-
ló általános iskolából, illetve a 
Szováta melletti ilyésmezői isko-
lából. Curcubet Dávid darabont-
idegenvezető egy igazi tanárhoz 

méltóan, részletesen mutatta be a 
ruházatot, a puskákat, a kardokat, 
a fokost, a zászlót és a vassarkan-
tyút. A díszőrségváltást követően 
a gyerekek beálltak a darabon-
tok mögé, majd kettes sorban 
meneteltek körbe a vár udvarán. 
Curcubet Dávid elmondta a hely-
színen, hogy minden iskola osz-

tályai teljes mértékben nyitottak 
és kíváncsiak voltak, csupán az 
érdeklődési köreik változtak. 

– Volt, akit a darabontok el-
kísérése, másokat a ruházat és a 
fegyverzet vizsgálata villanyozta 
fel. Úgy érzem, hogy mindenikük 
egy újabb élménnyel gazdagodott. 
A fiúk kimondottan a puskákat 

nézegették, de lányokat is érdekel-
te. Ezek ritka másolatok, hiszen 
az ember lépten-nyomon nem ta-
lálkozik ilyesmivel – mondta el a 
darabontok oktatója. 

Mindenképpen nyitottak a 
szabad programokra a gyerekek, 
véleményezett lapunknak Geréb 
Harmat Izabella, az Orbán Balázs 
Általános Iskola tanítónője. Az 
osztályának érdekes a helyzete, mi-
vel magyarságtörténetet tanulnak 
opcionális tantárgyként, így a gye-
rekeknek van előismerete a dara-
bontokról. – Az Iskola másképp egy 
teljesen új szemlélet: tapasztalataim 
azt mutatják, hogy ilyen módon 
könnyű belopni a gyerekeknek az 
új ismereteket. Teljesen másképp 
tanulnak, a mint szokványos kere-
tek közt. A mai gyerek sokkal moz-
gékonyabb, szüksége van az inter-
aktivitásra. Úgy gondolom, hogy 
gyakrabban kellene ilyen módsze-
reket használni. Zsúfolt a hetünk, 
sok a programunk, ennek ellenére 
játszva tanulunk. Mindenképpen 
maradandó lesz ez a hét – mondta 
el a Székely Támadt várban a tanító-

nő. Tanítványa, Simó Mariann, ki-
váló népdalénekes kifejtette, hogy 
nagyon érdekesek, szórakoztatóak 
a darabontok. – Az őrségváltás tet-
szett a leginkább, megvizsgáltam a 
puskákat is. Amikor iskolában va-
gyunk, tanulunk, ezen a héten pe-
dig rengeteg érdekes dolgot látunk, 
amit máskor nem – tette hozzá 
Simó Mariann. 

Mint ismeretes, a „Kevés 
pénzből, sok fantáziával éle-
tet lehelni az udvarhelyi turiz-
musba” mottóval, tavaly alakult 
Székelyudvarhelyi Akciócsoport 
eldöntötte, hogy megpróbálják 
megállítani a tranzit turizmust. 
A cél, hogy a turisták ne csak át-
utazzanak a Székelyudvarhelyen, 
hanem több napot is eltöltsenek 
a városban, a környéken. Ennek 
a kezdeményezésnek szerves ré-
szét képezi a népszerű székely 
vörös darabontok díszőrségvál-
tása a Székely Támadt várban. A 
diákok körében hamar elterjedt a 
darabontkodás lehetősége, tizen-
hat tanuló vállalta a hetente vég-
rehajtandó feladatot. 

Hétfőn és kedden a felsőbol-
dogfalvi Fülöp Áron Általános Is-
kola és az azonos nevű közműve-
lődési egyesület szervezésében 
immáron tizenhetedik alkalom-
mal tartották meg a Játsszunk 
együtt! gyermekszínjátszó feszti-
vált. Közel hatszáz gyerek és kí-
sérő-, illetve felkészítő tanáraik 
izgulták végig saját és verseny-
társaik produkcióit. 

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

Huszonhárom település-
ről huszonkilenc cso-
port jött el a rendez-

vényre – jelentette lapunknak 
Tamás Zoltán iskolaigazgató, 
akivel jelenléti listát is készítet-
tünk. A fesztiválon Telekfal-

va, Bögöz, Nagygalambfalva, 
Csíkszentdomokos, Székely-
szentkirály, Pálpataka, Csutak-
falva, Lövéte, Gyergyóremete, 
Homoródalmás, Zeteváralja, 
Fenyőkút, Felsősófalva, Vágás, 
Fenyéd, Lengyelfalva, Orosz-
hegy képviseltette magát. 
Székelyudvarhelyről a Tamási 
Áron Gimnázium egyik osztálya, 
illetve az Orbán Alapítvány cso-
portja volt jelen. Azt is megtud-
tuk, hogy másfél napon keresztül 
három kategóriában (mesejáték-
ok, színjátékok, hagyományőr-
zés) és két korcsoportban (1.4. 
osztályosok és 5–8. osztályosok) 
mérték fel a gyerekek színi te-
hetségét, tudását. A zsűri elnö-
ke Manulek Zsuzsa magyaror-
szági pszichológus volt, akinek 

munkáját Farkas Zoltán vasadi 
tanár (Vasad Felsőboldogfalva 
anyaországi testvértelepülése), 
Zepeczaner Mária nyugdíjas ta-
nár, Dáné Szilárd magyar szakos 
tanfelügyelő és Szőcs Endre, a 
hagyományőrzési forrásközpont 
igazgatója segítette. A kultúrház 
színpadán népi, mese-, víg- és 
gyermekjátékok, zenés mondafel-
dolgozások, paródiák, humoros 
jelenetek, szatírák, dramatizált és 
tréfás mesék elevenedtek meg – 
a pöttöm színészek legjobbjukat 
hozták. A Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont 
által támogatott fesztiválon, 
nem volt kicsi a tét: a nyertes to-
vábbjutott a Sepsiszentgyörgyön 
májusban megrendezésre kerülő 
országos fesztiválra. 
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Iskola másképp. A darabontok felszereléseit mutatták be fotó: ifj. haáz sándor

Közel hatszáz gyerek lépett színpadra fotó: máthé lászló ferenc

társadalom

Körkép
Iskola mÁsképp

Darabontoktól majdani darabontoknak

FelsőboldogFalvI gyeRmekszínjÁtszó FesztIvÁl

Játsszunk együtt! 



A rendhagyó oktatás hete al-
kalmából a Sapientia – EMTE 
csík szeredai székhelye is kitárja 
kapuit, lehetőséget nyújtva az ér-
deklődő középiskolások számá-
ra, hogy betekintést nyer jenek 
az egyetem hétköznapjaiba.

HN-információ

„Legyünk egy napra egye
temi hallgatók! Ve
gyünk részt a foglal

kozásokon, üljünk be az egyetemi 
könyvtárba, végezzünk kísérleteket 
a laboratóriumokban, beszélges
sünk a kollégiumi szobákban a 
bentlakó hallgatókkal, hallgassuk 
meg a Hallgatói Önkormányzat be
mutatóját, nyilatkozzunk az egye
temi tévéstúdiónak, tapasztaljuk 
meg személyesen, hogy milyen az 
Egyetem belülről!” – ezzel a felhí
vással várja egyhetes programsoro
zatára az érdeklődőket – elsősorban 
középiskolásokat – a csíkszeredai 
Sapientia.

A rendezvény keretében több száz 
középiskolás látogatja meg az intéz
ményt. A tapasztalatszerzésre, pár
beszédre, foglalkozásokra alapozó 

bemutatkozási program során Barót, 
Gyer gyószentmiklós, Kovászna, 
Csík sze re da, Szé kely keresztúr és 
Gyi mes kö zép lok középiskoláinak 
diákjai ismerkednek az egyetemmel. 
A találkozó több mint alkalmi fel
vételi toborzás, hiszen a frissen akk
reditált Sapientia számára az egyik 
legfontosabb szakmai feladat a tér
ségi intézményekkel, elsősorban az 
iskolákkal kialakított kapcsolatok 

erősítése. „A kutatási programoktól 
a tudományos ismeretterjesztésig, a 
tananyagfejlesztéstől a szakmai ren
dezvények szervezéséig sokféle lehe
tőség van, amely oktatók és oktatók, 
középiskolások és egyetemi hallga
tók között együttműködési keretet 
kínál. Az egyhetes program ennek a 
kapcsolatépítési folyamatnak a meg
alapozását is szolgálja” – közölték a 
szervezők.
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Budapesten, a Hagyományok 
Házában vendégszerepelt a Já-
nos Vitéz, avagy a hős gyönyö-
rűséges utazása és csodálatos 
megérkezése című műsorával 
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
együttes. A magyarországi tur-
né során Szegeden, Solymáron 
és Rétságban is tartott előadá-
sokat az együttes. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Telt házzal fogadták Ma
gyarországon a Hargita 
Nemzeti Székely Népi 

Együttes János Vitéz, avagy 
hős gyönyörűséges utazása és 
csodálatos megérkezése című 
előadását. Az együttes főként 
gyerekelőadásokat tartott, de 
a műsorban helyet kapott két 
felnőttelőadás is.

– A Hagyományok Háza meg
hívásának tettünk eleget, emellett 
pedig önszervezésünknek kö
szönhetően Szegeden, Rétságon 
és Solymáron is tartottunk elő
adásokat – tájékoztatott Miklós 
Katalin, az együttes munkatársa.

A többnapos turné szakmai 
eredményességét bizonyítja, hogy 
a márciusi előadásokat követően 
az együttes egy őszi vendégsze
replésre is meghívást kapott.

– Többen jelezték, hogy új 
helyszíneken is szívesen fogad
nák előadásunkat, reméljük, hogy 
ősszel visszatérhetünk Magyar
országra, de ez egyelőre további 
szervezési kérdéseket vet fel – nyi
latkozta Füleki Zoltán igazgató

helyettes. Szerinte nagyon fontos, 
hogy az együttes egy új színfoltját 
mutathatta be a János Vitéz kap
csán, hiszen egy kicsit kilépve a 
tőlük eddig megszokott műsor
politikából, most egy táncjátékkal 
készültek a Hagyományok Házá
ba. – Ezt a kinti kollégák is pozití
van fogadták – jelezte Füleki.

Az együttes magyarországi 
tartózkodása alatt részt vett az 
Országos Táncháztalálkozón, ami 
a szakmai tapasztalatcserén túlme
nően jó alkalom volt arra, hogy a 
következő produkciókhoz új és 
már ismert koreográfusokkal és 
rendezőkkel vegyék fel a kapcso
latot. Emellett a táncháztalálkozó 

keretében az együttesnek lehető
sége nyílt új népviseletek megvá
sárlására.

– Az esemény vásárral egy
bekötött. Az ország nép vi se
letkészítői gyűlnek itt össze, és 
meglepő, de kint a hazai árak 
feléért vásároltunk kalotaszegi 
ruhákat – mondta Füleki. 

Egyébként a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttestől szülési 
szabadság miatt távozókat új be
dolgozó táncosok helyettesítik, 
akik a turné során már bizonyí
tották szakmai rátermettségüket, 
és várhatóan a következő két év
ben is szemmel követhetjük fejlő
désüket. 

Egyetem másképp

Hirdetés

MAgyArorSzági TurNéról TérT HAzA A HArgiTA NEMzETi SzékEly Népi EgyüTTES

Őszre újabb meghívásokat kaptak

diákok a sapientia könyvtárában. Nyílt napokra várják a középiskolásokat fotó: balázs árpád

A János Vitéz csíkszeredai bemutatója. sikeres kitekintés fotó: csíki zsolt

Textilbiennále. Marosvásárhelyi és csíkszeredai művészeti középis
kolások, kolozsvári és temesvári egyetemi hallgatók munkáit állították 
ki tegnap a csíkszeredai Nagy István Művészeti Szakközépiskolában szer
vezett Textilbiennálén. A különböző technikákkal – batikolás, bőr és 
textilkollázs, tértextil, szövés – készült munkák mellett divatterveket és 
dekoratív terveket is kiállítottak a diákok, és divatbemutatót is tartottak, 
amelyen a manökenek a művészeti iskola diákjai voltak.  fotó: balázs árpád
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Ezen a héten zajlanak a tan-
tárgyversenyek országos sza-
kaszai, amelyeken a Hargita 
megyei iskolák szinte minden 
tantárgyból képviseltetik ma-
gukat. A megyében ugyanakkor 
két tantárgyversenyt rendeztek. 
A hétvégi magyar versenyről 
díjakkal tértek haza a diákok.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megye két orszá-
gos szintű tantárgyver-
seny házigazdája ezen a 

héten. A csíkszeredai Kós Károly 
Építészeti Szakközépiskola ad 
otthont a szakközépiskolák XI. 
és XII. osztályos diákjai környe-
zetvédelmi tantárgyversenyének. 
Az ország 37 megyéjéből érke-
zett 66 résztvevő hétfő délelőtt 
írta meg dolgozatát. A szervezők 
a diákoknak tartalmas szabad-
idős programot biztosítottak. 
Meglátogatták a csíksomlyói 
kegytemplomot és a borvízfor-
rást, majd a csíkszépvízi víztáro-
zóhoz utaztak, ahol ismerkedtek 
a víztisztítási technikával, és egy 
vízzel kapcsolatos előadást hall-
gattak meg. A tantárgyverseny 
ma a Sapientia egyetem laborató-
riumában gyakorlati próbákkal 
folytatódik. Az eredményhirde-

tést szintén ma tartják a pedagó-
gusok házában.

Székelykeresztúron a Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium-
ban három felekezet – római 
katolikus, református és unitári-
us – vallásdolgozatait írták meg 
hétfőn az országos tantárgyver-
seny résztvevői. kilenc megye 
19 iskolájából érkezett 71 diák 
számára istentisztelettel kezdő-
dött a vetélkedő, a szabadidős 
programban pedig városnézés, 
majd a vendéglátó iskola diák-

színjátszóinak előadása szere-
pelt. Tegnap ökumenikus isten-
tiszteletet tartottak a verseny-
zőknek a város lelkipásztorai, 
majd ezt követte az ünnepélyes 
eredményhirdetés. A vendégek 
bekapcsolódtak a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium Iskola 
másként programjaiba.

Az elmúlt hétvégén tartották 
Kolozsváron a Mikes Kelemen 
Magyar Nyelv és Irodalom Tan-
tárgyverseny országos szakaszát, 
ahol a Hargita megyét képviselő 

diákok jó eredményeket értek 
el. Tamási Tímea, a csíkszeredai 
Márton Áron Gimnázium tize-
dik osztályos diákja első helyezést 
ért el, második díjat hozott haza 
Hegedüs Ágnes, a csíkszeredai Jó-
zsef Attila Általános Iskola hetedi-
kes diákja, valamint Bogos Réka, a 
szintén csíkszeredai Petőfi Sándor 
Általános Iskola nyolcadikosa, és 
harmadik helyezést ért el Császár 
Szabolcs, a Márton Áron Gimná-
zium tizenegyedik osztályos di-
ákja. Dicséretet kapott Sebestyén 

Kata (V. osztály, Benedek Elek 
Gimnázium, Székelyudvarhely), 
Tamás Viola Eszter (VI. osztály, 
Nagy Imre Általános Iskola, Csík-
szereda) és Bástyi Izabella (XII. 
osztály, Márton Áron Gimnázi-
um, Csíkszereda). A Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek különdíját kapta Kelemen Jú-
lia, a csíkszeredai Nagy Imre Álta-
lános Iskola VI. osztályos diákja, 
és Albert Zsuzsa, a gyergyóalfalvi 
Sövér Elek Szakközépiskola X. 
osztályos diákja.

Csík

Körkép
Népszerű zöld progrAmok és kezdeméNyezések

Kuponfüzetet ad ki a Zöld SzékelyFöld 
A tavasz beköszöntével a Zöld 
SzékelyFöld Egyesület elkezdi 
az idénre tervezett programjai-
nak megvalósítását – ezek kö-
zül várhatóan nagy érdeklődés 
övezi majd a közösségi kártya 
mintájára kiadott közösségi 
Zöld Szelvény füzetet, amely 
különböző partnercégek ked-
vezményeit tartalmazza. Emel-
lett zöldövezeteket újítanának 
meg és kerékpárlezárókat állí-
tanának fel Csíkszereda forgal-
masabb pontjain.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Helyi vállalkozókat és ma-
gánszemélyeket szeret-
ne mozgósítani a Zöld 

SzékelyFöld Egyesület a Zöldszé-
kely Alap közösségi program foly-
tatásával, amelynek célja a régió 
környezetvédelmi kezdeményezé-
seinek felkarolása és támogatása. 

– A Zöldszékely Alap bevételi 
forrásait főként adománygyűjtő 
programokból teremtenénk elő, 
amelyekbe a közösségi kártya, a 
tervben levő közösségi zöld szel-
vény, pályázatok, a két százalék fel-
ajánlása és a kihelyezett adomány-
dobozok tartoznak – ismertette 
Csonta László. A Zöld SzékelyFöld 
Egyesület elnöke arról is beszá-

molt, hogy a tavaly augusztusban 
a Merkúr Áruházzal partnerségben 
elindított közösségi kártya ado-
mánygyűjtő program nagy siker-
nek örvend – bevételének hetvenöt 
százalékát a Csíki-medence környe-
zetvédelmi programjainak támoga-
tására, huszonöt százalélát az egye-
sület fenntartására fordítanák. 

Cégek bevonása a cél
– Kihívás lesz az elkövetkező 

időszakban, hogy minél több céget 
tudjunk megnyerni ennek az ügy-
nek, hogy a közösségi kártya régió-
szinten elterjedt „fizetőeszközzé” 
válhasson. Legújabb partnerünk a 
Herba Millefolium gyógynövény-
bolt és fűszerkereskedés, ahol ápri-
lis 9-től lehet már a közösségi kár-
tyát használni, ami egy százalékos 
kedvezményre jogosítja a vásárlót. 
Ennek mintájára hoznánk létre a 
Közösségi Zöld Szelvényt, amely 
révén olyan cégek is bekerülhetnek 
a „közösségi körforgásba”, amelyek 
nem rendelkeznek vonalkód-le-
olvasó készülékkel, vagy éppen 
alkalmi támogatásokkal szeret-
nének részt venni a programban. 
Ez a szelvényfüzet április közepén 
jelenik meg, és 36 partnercég 202 
darab, kedvezményre feljogosító 
szelvényét tartalmazza – számolt 
be Csonta. 

Jelentős spórlás 
kis befektetéssel
A szelvényfüzet megvásárló sze-

mélyek 30 lejes befektetéssel akár 
2-3000 lejt is megtakaríthatnak, és 
olyan szolgáltatásokkal is élhetné-
nek, amelyeket alapesetben nem 
vennének igénybe. A Közösségi 
Zöld Szelvényt első alkalommal 500 
példányban adják ki, a kuponfüzetet 
a tamogatas.zoldszekely.ro honlapon 
lehet majd megrendelni.  

– Ennek bevételéből kerékpá-
ros pihenőhelyet alakítanánk ki a 

Kossuth Lajos és a Liviu Rebreanu 
utca találkozásánál. Ezt a pihe-
nőhelyet egy kisebb zöldövezet 
kiépítésével képzeltük el, a terve-
ink között szerepel, hogy a Nagy 
István Művészeti Szakközépiskola 
környékén is hasonló övezetet hoz-
zunk létre – mondta el Csonta.

Idei tervek, 
megvalósítások
– Idén az első kiírás során hét 

programunkat támogatják, figye-
lembe véve a kártyahasználók által 

javasolt megvalósítási sorrendet. A 
programok között szerepel, hogy 
tavasz és nyár folyamán megköze-
lítőleg harminc darab „P” alakú 
kerékpárlezárót helyezünk ki Csík-
szereda forgalmasabb pontjain, a Pe-
tőfi és Kossuth Lajos utca, valamint 
a Temesvári sugárút kerékpárútjai 
mentén, illetve a városközpontban. 
Ezekben a lezárókban egyenként 
két kerékpárt lehet elhelyezni. Má-
jusban indul a lakosság és különböző 
cégek bevonásával a Müller László és 
a Testvériség sugárút kereszteződésé-
nél található zöldövezetet felújítása. 
A polgármesteri hivatallal partnersé-
gében megvalósuló program során 
asztalok, padok, szemetesek kihe-
lyezését ígérjük, emellett egy kis 
kerítéssel vesszük körbe a területet. 
Programjaink között szerepel még 
a Kossuth Lajos utca zajtérképének 
elkészítése, 466 székelyföldi iskolá-
nak megközelítőleg 2500 környe-
zetvédelmi kiadványt juttatnánk el, 
környezetvédelmi szakelőadásokat 
tartanánk helyi szakemberek bevo-
násával, melyek később oktatófilm 
és könyv formában is elérhetőek 
lesznek, valamint használtruha be-
gyűjtő pontokat hoznánk létre a 
Caritas partnereként, akik eljuttat-
nák a begyűlt ruhákat a rászorulók-
nak – ismertette a Zöld SzékelyFöld 
Egyesület elnöke.

Elismert alternatív román nyelvi verseny

Tegnap tartották a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban a magyar 
tannyelvű iskolák diákjai számára szervezett alternatív román tantárgyver-
senyt. A Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! (Szép könyv, tisztelet annak, 
aki írt!) elnevezésű versenyt tíz évvel ezelőtt Sturzu Maria, a tusnádfürdői 
Jókai Mór Általános Iskola akkori román szakos tanára indította el. A 
versenyt azóta elismerte és támogatja a román oktatási minisztérium, 
tavalytól pedig regionális szintűvé bővítették. Sturzu Maria három éve 
a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban tanít, így mostani iskolájá-
ban szervezte meg a tizedik kiadásához érkezett megmárettetés. Hargi-
ta, Maros és Kovászna megye magyar tannyelvű iskoláiból érkezett az a 
mintegy 300 általános iskolás és középiskolás versenyző, aki román nyelvi 
kommunikációs készségét bizonyította a tegnapi versenyen. A tételeket 
a szaktanfelügyelő által kinevezett versenybizottság állította össze úgy, 
hogy igényes legyen, de a magyar gyerekeket elérhető elvárások elé állítsa.

A vetélkedőt támogatja Hargita Megye Tanácsa, a tanfelügyelőség, 
valamint a Márton Áron Gimnázium alapítványa is.

országos tANtárgyverseNyek

Díjakat hoztak Kolozsvárról

Környezetvédelmi tantárgyverseny a Kós Károly Szakközépiskolában  fotó: balázs árpád

Csonta László. Új tervek fotó: balázs árpád
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A székely ló nyomábanNincsen már székely ló, de ki le-

het jelenteni, hogy van olyan ló, 
mint a székely ló – hangsúlyozta 
dr. Bodó Imre hematológus, ami-
kor a székely ló visszanyerésére 
tett erőfeszítéseiről, terveiről 
faggattam. A kászoni származá-
sú budapesti orvos és az általa 
létrehozott Mereklye Egyesület 
ugyanis szinte a lehetetlenre 
vállalkozott: egy olyan, elődeink 
által használt, de eltűnt fajta új-
raélesztésére, amely már a negy-
venes évek elején is kiveszőfél-
ben volt. 

Akülönleges elhatározást ho
zó orvos édesapja, idősebb 
dr. Bodó Imre a Debre

ceni Agrártudományi Egyetem 
nyugalmazott tanára, a magyar 
szürkemarha faj és más magyar ál
latfajták nemzetközi hírű kutatója. 
Nagyapja, a kászonimpéri születésű 
Bodó Imre alezredes a magyar lo
vassport kiemelkedő alakja volt, így 
nem véletlen, hogy már létrehozása 
óta a Mereklye Egyesület célkitű
zései közé tartozik a veszélyeztetett 
háziállatfajták felkarolása – magya
rázta Bodó Imre „Ugyanazokat a 
lovakat láttam, amelyeket ti – rész
letezte a napokban tett háromkúti 
látogatását egyesületük másik aktív 
tagjának, a csíkszeredai Nagy Sán
dornak. – Ott most is ridegtartás 
van, kicsapják a havasra a lovakat 
tavasszal, hóolvadás után, és ősszel 
összeterelik. De a nagyja nagyobb 
ló. Mondták, hogy lipicai méneket 
hoztak a kommunizmusban oda, s 
ingyen fedeztettek. S mivel az ele
gánsabb, nagyobb testű, az tetszett 
az embereknek, elkezdtek kevered
ni, a hidegvérűekkel is keveredtek, 
s kiszorult a székely ló. Mégis, kész 
csoda, hogy ilyen kicsi lovak még 
születnek. Erős genetikai állomány 
lehet, mert a véletlenszerű kevere
dést próbálják akadályozni. Például 
méneket tilos kicsapni a havasra, 
csak a nagy méneket használják fe
deztetésre, mégis van néhány apró 
utód a kicsapott méncsikóknak kö
szönhetően. A gazdák, még hogy
ha tenyészteni nem is szeretnék, 
befogják és használják. Sebesek, 
szívósak, igénytelenek. De éppen a 
ridegtartás miatt az apró méneket 
idejekorán kiherélik, s ezért egyre 
inkább résen kell lenni” – próbálja 
felvázolni a 24dik óra utolsó perce
inek közeledtét a kezdeményező.

„Más veszélyeztetett vagy kive
szett fajták esetében is próbálkoztak 
a szakértők azzal a megoldással, hogy 
a megfelelő jelleget még hordozó 
egyedeket megválogatták és meg
próbálták visszatenyészteni – mond
ta beszélgetőtársam. – Ugyanezen 
az úton jóval előrébb van az úgy
nevezett muraközi újrateremtése, 
megmentése. Ez egy járható útnak 
látszik, csak türelem kell hozzá.”

Az elképzelés – 
indoklással
„Azt mondják a szakemberek, 

hogy semmilyen lófajtának nincs 
jövője, ha nincs feladata, munkája, 
haszna – mondta dr. Bodó Imre. 
– A ló nem állatkerti állat: ha nem 
dolgozik, nem lesz belőle semmi. 
Az igaz, hogy egy nagy méretű ló 
nagyobb terűt elbír, de mégis lehet 
gazdasági értelme, mert a székely ló 
sokkal igénytelenebb, a tartása sok
kal olcsóbb lenne, hiszen ha felét 
eszi, de 80 százalékát elviszi, akkor 

nem is olyan rossz az arány. Ezekkel 
a kis lovakkal például olyan helye
ken is lehet fát húzatni, ahol nagy 
lovakkal vagy traktorral nem lehet 
közlekedni, csak az erdő tönkreté
telével. Gyereklovagoltatásra, lovas 
íjászatra, lovas turizmusra nagyon 
alkalmasak tudnak lenni. Mindez 
esetleg értelmet adhat rövid távon 
is a megmentésüknek. Nem vitás, 
hogy a genetikai állomány megőr
zése hosszabb távon az emberiség
nek mindenképpen kifizetődő do
log, de fontos, hogy rövid távon is 
legyen értelme a tartásuknak, és ezt 
elegen felismerjék.” 

A székely ló 130140 cm mar
magasságú fajta. Méretében hason
lít a hucul lóhoz, amelyet sikerült 
megőrizni. „A székely ló viszont 
filigránabb, elegánsabb, valószínű
leg annak a következtében, hogy az 
eleink arab telivérekkel frissítették” 
– jegyezte meg az orvos, hozzátéve, 
hogy egyik jellegzetessége a szíjalt 
hát lehet, ami a sörénytől a farktőig 
végighúzódó sötét színű csíkot je
lent. Természetesen a székely lónak 
ennél lényegesen több ismertetője
gye van, amelyeket, szerencsére, az 
1940es években részletesen felje
gyeztek. Hankó Béla zoológus az 
Erdélyi Tudományos Intézet mun
katársaként több tucat békási és szé
kely ló pontos méreteit rögzítette és 
tette közzé 1943ban Székely lovak 
című munkájában. Ugyanekkor 
születtek meg a Zsögödben létreho
zandó székelyföldi méntelep tervei 
és törzskönyveztek számos – való
színűleg nemcsak székely – lovat.

Hankó nyomában
Mivel Hankó a lovak nevét és a 

tulajdonosok nevének rövidítését is 
közli, próbáltunk néhány régi egyed 
nyomába eredni. Borzsovában pél
dául Kovács B.nek volt egy Fecske 
nevű, ötéves sárga lova. Kovács Ká
roly helybéli művelődésiházigaz
gató érdeklődésére többen is úgy 
vélték, hogy néhai Kovács Balázsról 
lehetett szó, aki jó lótartó gazda hí
rében állott. „Akinek olyan lovai 
voltak, azt mind törzskönyvezték. 
Akié bévállott arra az akcióra, hogy 
tenyészkanca legyen – idézte fel a 
nyolcvannegyedik éves borzsovai 
Demeter Béla. – A törzskönyvezett 

állatnak a magyar korona rea volt 
süttetve a nyakára. A meénket Csi
nosnak hívták. 4 évet töltött akkori
ban, s rendesen magyar királyi nyom
tatvány volt adva, s aztat a katonaság 
nem vihette el. A magyar nem is vit
te, de amikor az oroszok béjöttek, az 
első az volt, hogy a lovakra kezet tet
tek. A kancára és két csitkóra. Aztán 
édesapám az egyik csitkót megkapta 
a taplocai községnél, megüsmerte, s 
per útján visszaperelte. A meénk  pi
ros pej, zömök, rövid, vastag nyakú, 
kicsi fejű volt, hosszú derekú. Olyan 
testállású kanca volt, hogy amikor 
eléállítottuk sorozatra, soha el nem 
felejtem, akkor egy ezredes volt, 
valamilyen állatorvosi pozícióban, 
abban a helyben lefényképezte, úgy 
tetszett neki.”

A ló nagyságára Demeter Béla 
nem emlékezett pontosan. „Nekem, 
1415 éves gyermeknek akkor úgy a 
fejem tetejéig ért csak a magassága” 
– mondta, de elképzelhetőnek tar
totta azt is, hogy 170 cm körül volt, 
s amikor a lófajták nevét soroltam 
a békási megnevezés tűnt ismerős
nek számára. „Az apró lovakról azt 
tartották, hogy hegyi lovak, jobban 
bírják a hegyet másnál. A meénk 
soha el nem fáradott. Alkalmas volt 
fahúzatásra, mindenre.”

„Nem voltak darabosok. Úgy 
emlékszem, édesapámnak jó kicsi 
lovai voltak, s olyan jó erősek, egész 
télen erdőlt velük” – ezt már a karc
falvi Antal Ferencné mesélte, amikor 
a Felcsíkon felmért székely lovak 
nyomát keresve betértünk hozzá
juk. A Hankóféle névsoron ugyanis 
több Antal nevű személy szerepel, 
de törzskönyvet itt sem őriznek, s a 
lovak sorsáról sem tudnak. Amit az 
oroszok tőlük elraboltak, nagyob
bacska lovak voltak, tudom meg. 

„Ezekkel a kicsi lovakkal hord
ták Brassóba a deszkát. 34 éves 
korban tanították be. A nagyapám 
úgy tartotta, három év előtt a fará
hoz a hámot se szabad felakasztani. 
A feje nem túl nagy, vékony nyakú 
típus volt, nagyon erős patájú, ezért 
a sziklás helyeken is tudott haladni. 
Ezt a sodrottat, ha Brassóig lehaj
tod, vagy lesántul, vagy izomgyulla
dást kap” – részletezte Antal Vidor 
nyugalmazott jenőfalvi állatorvos. 
Amint mondta, több évtizedes te

vékenysége során fajtatiszta egyedet 
nem látott, székely típusút igen. 
„Több mint 5060 éve a lipicait 
használjuk fedeztetésre, a kollektí
vekben is lipicai mének voltak. Ma 
pedig inkább sodrott, hideg vérű, 
engedélyezetlen ménekkel fedez
tetnek az emberek, hogy minél na
gyobbak legyenek az utódok.” An
tal Vidor szerint Bodóék nagy vál
lalkozásra szánták magukat, mert  
nehéz lesz vérvonalat kapni. Úgy 
véli, leginkább félreeső helyeken, a 
csángóknál, a havasi legelőkön ér
demes keresgélni. „Azt mondja a 
gazda, ha kicsike csikó, hogy csángó 
csikó, hagyjon békit doktor úr, a le
gelőn kapta, nem ér semmit!”

A megoldás: leltár 
és kitartó munka
„Ezzel a beszélgetéssel ötven 

évet késtünk” – jegyezte meg Antal 
István, az egyik legjelesebb romá
niai szakember, amikor a székely ló 
lehetséges megmentéséről kérdez
tem. A Szatmár Megyei Lótartók 
és Lótenyésztők Egyesületének 
elnöke mégis úgy vélte, hogy talán 
vissza lehetne „tornázni” és felsorol
ta, hogy melyek lennének egy kive
szett fajta visszanyerésének lehetsé
ges lépései: elindulni és keresni, lel
tárt készíteni, s ha lehet, megnyerni 
az ügynek a falusi állatorvosokat. 
Fontos, hogy szakemberek fényké

pekkel, fényképezőgépekkel járják 
a terepet, és mérjék le pontosan a 
számításba vehető lovakat, majd 
genetikailag kiértékeljék. Ezután 
lehet a párosításokból szelektálni 

azokat, amelyek hasonlítanak a ré
giekhez, és az utódokat ugyanígy, 
újból és újból. Antal István szerint 
lehet, hogy egy kanca öt csikójából 
csak egy fogja a székely jegyeket 
hordozni, és csak azt lehet tovább
szaporítani, ezért hosszú, kitartó 
munka kell hozzá. „De elképzelhe
tő, hogy eldugott hegyi falvakban 
még van, vagy a kereszteződésekből 
visszaállítható egy ilyen küllem” – 
vélte a szakember. Úgy emlékszik, 
korábban Cseke S. Tibornak volt 
hasonló kezdeményezése ugyan
csak a székely lóra vonatkozóan, de 
végül ő elkerült Hargita megyéből, 
nem vitte végig az elképzelést.

Dr. Bodó Imre szerint most a 
felmérés fázisában vannak, és mi
nél több érdeklődőt szeretnének 
megnyerni az ügynek. „Nagy len
dületet adna a munkának, ha valaki 
kutatási tervnek tekintené, esetleg 
doktori munkaként felvállalná, és 
egy szakszerű felmérést végezne – 
jegyezte meg. – Ennek a debreceni 
egyetemen könnyen lenne tere. A 
legvérmesebb elképzelés az lehet, 
hogy egy lovat, amit akkor szépnek 
láttak az emberek, valahogy megfe
lelő létszámban összehozzunk, s azt 
mondjuk, hogy innentől ez a székely 
ló. A jelen kritikus helyzetben azt 
hiszem, értelmetlen lenne a békási 
és a székely fajta szétválasztása, sőt 
már Hankó korában is többen meg
kérdőjelezték a szétválasztás létjogo
sultságát.” Amint a kezdeményező 
hozzátette, a Mereklye Egyesület 
szerepét leginkább abban látná, hogy 
megpróbálná katalizálni a visszaállí
tás folyamatát. „Egyelőre tenyésztés
re alkalmas példányokat keresünk és 
próbálunk felvásárolni támogatóink 
segítségével. Fontos, hogy nem egy 
nagy ménes kialakítása a cél, hanem 
a folyamatba bevont állatok megfe
lelő követése, szelektálása és követ
kezetes szaporítása, s a tulajdonosok 
megnyerése az ügynek. De a kászoni 
tájmúzeum istállójában is szeretnénk 
ilyen típusú lovakat tartani.”

Amint kiderült, minden nap 
számít, lehet, hogy most herélik az 
utolsó utáni mént (Hankó korá
ban is már csak három volt), éppen 
ezért várják érdeklődők jelentke
zését, vagy minden, témába vágó 
információt régi törzskönyvektől, 
fényképekig. 

Bodó Imre tudja, hogy szinte a 
lehetetlenre vállalkozott. Remény
telen, halottnak nyilvánított faj
tát szeretne megmenteni néhány 
társával együtt. Hematológusként 
szinte naponta ment életet. Nem

régiben – lelkes segítőtársakkal 
– otthont teremtett a kászoni táj
múzeumnak is. Ezúttal is sikerrel 
járhat. Rajtunk is múlik.

Daczó Katalin

Antal Vidor nyugalmazott állatorvos saját lovával. Nem tartja teljesen lehetetlennek a vállalkozást  fotó: bAlázs árpáD

A borzsovai Demeter béla törzskönyvezett lovuk emlékét idézi  fotó: bAlázs árpáD



Visszatérő téma a tömbhá-
zak hőszigetelése, amiről 
a médiában több pozitív 

vagy negatív hangvételű cikk lá-
tott napvilágot. Sok tisztázatlan 
kérdés maradt válaszolatlanul, 
vagy félretájékoztatás döbben-
tette meg a lakások tulajdonosa-
it. Nem is beszélek arról, hogy a 
tömbház tulajdonosai más-más 
szemszögből közelítik meg a hő-
szigetelési programot. Tudva azt, 
hogy Románia gazdasági helyzete 
évről évre katasztrofálisabbá válik, 
a lakók egy része létminimumból 
vagy még rosszabb helyzetből fe-
dezi a fenntartásához szükséges 
összeget, kétszer is meggondolja, 
mit vállalhat újabb kiadásként a 
kevés jövedelmére. 

A 2009/28-as sürgősségi 
kormányrendelet alapján a tulaj-
donos 20 százalékát fizeti, míg 
30 százalékát az önkormányzati 
támogatás teszi ki, valamint az 
50 százalékát az állam fizeti térí-
tésmentesen. Ez eddig érthető, de 
mivel az ország törvényei hetente 
változnak (ne mondjam, napon-
ként), ki garantálja, hogy ezt a 
programot nem hatálytalanítják? 

És a kormány a hatálytalanítás 
után is magára vállalja-e a 80 szá-
zalékát a nem panel, hanem tég-
lából épített tömbházak esetében 
is, térítésmentesen?

A 2010/69-es sürgősségi ren-
delettel a tulajdonos előlegkép-
pen tíz százalékát kell letegye az 
elvégzendő munka értékének, míg 
a fennmaradó 90 százalékot a kor-
mány által garantált hiteltámo-
gatással vehetik fel. Ezen felvett 
összeget a munkálatok átvételétől 
számított öt éven belül kell visz-
szafizetni. A maximális hitelösz-
szeg áfával együtt társasházakban 
lakószobánként 1850 euró. 

Sok tömbház lakói között szül 
viszályt, veszekedést, egyes tulaj-
donosok részéről önkényeskedést, 
fenyegetést a társtulajdonosok 
kárára. Kérdezem, hogy lehet kö-
telezni valakit arra, hogy lakrészét 
hőszigeteltesse, ha nincs rá anyagi 
alapja? Nem beszélve arról, hogy 
van 75-83 éven felüli tulajdonos, 
két-három súlyos beteg, akik még 
a betegségüket sem tudják kellő-
képpen gyógyíttatni, nemhogy 
ötévi adósságot vállaljanak. Még 
ha a 2009/28-as kormányrende-

letet is vesszük alapul, a tömbhá-
zunkban akkor is van 4-5 család, 
aki nem tud fizetni. Az elvégzett 
munka után a kivitelező a teljes 
összeget kéri. Kérdezem én, a nem 
fizetők részösszegét ki fizeti ki?

 A gyári lyukas téglából épített 
nem panellakásokat, amelyeknek 
a külső falvastagsága 43-45 cm, 
szükséges-e szigeteltetni, és ha 
igen, a tanács és a kormány magá-
ra vállalja-e a 80 százalékos költ-
séget a 28-as rendelet hatálytala-
nítása után is?

Ha egy tömbházban hat tu-
lajdonos nem tud és nem vállal 
semmilyen költséget, a közgyű-
lésnek az elkészített ügycsomó-
hoz csatolt jegyzőkönyve nem 
fedi a valóságot (20 tulajdonos-
ból tízen voltak jelen, ami iga-
zolható), melyik az a törvény, 
amely megengedi, hogy egyes 
lakrésztulajdonosok perrel vagy 
perköltséggel fenyegessék azo-
kat, akik a nagy infláció végett 
egyik napról a másikra élnek, 
betegek, idősek. Vannak, akik-
nek megéri, mert a leszerelt 
termopán ablakaikat fel tudják 
használni a nyaralójukban, de 
a szegényebbje, aki évekkel ez-
előtt szereltette, ma értéktelen 
tárgyként őrizheti vagy lejekért 
adja el, míg ugyanolyant szerel-
tetve évekig fizetheti a részletet, 
ha nem akarja, hogy a kölcsön 
fejében elvegyék a lakrészét. 

Nagyon cinikus mondást je-
lentett ki az egyik társtulajdonos: 
„Tömbházban lakunk, és ha 50 
százalék beleegyezik, az másokra 
kötelező.” Sajnos rizikóra vállalni 
fizetést nem lehet, de ha a gazdag 
tulajdonostársak szigetelni akar-
nak, a lakrészükkel mindenki azt 
tesz, amit akar. Ha pedig 6-7 tu-
lajdonossal számolunk százalék-
arányban, 60 százalék az, aki nem 
támogatja. 

Kérjük a tanács illetékeseit, a 
jövőre vonatkozóan érdemben, 
igazoló okmánnyal alátámasztva 
válaszoljanak kérdésünkre, a to-
vábbi vita elkerülése végett. 

Molnár Erzsébet,
Csíkszereda
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Költészet napja 

hirdEtésEk

Pontosítások Nyirő József 
életéről

Vita a hőszigetelésről

hargitanépe

A csíkszeredai József Attila 
Általános Iskola április 
11-én 9 órától a József 

Attila Napok keretében a Ma-
gyar Költészet Napját ünnepli. Ez 
alkalomból szeretettel várjuk is-
kolánk egykori pedagógusait is a 
rendezvényre. Ugyanakkor köszö-

netünket fejezzük ki Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának, hogy támogatta a 
22. József Attila Emléknapok ren-
dezvényeit.
Az iskola vezetőtanácsa nevében 

Lőrincz Juli igazgató,  
Csíkszereda

A Hargita Népe március 14-én 
adta hírül, hogy pünkösdkor 
hazahozzák Nyirő József 

jeles székely író hamvait Spanyol-
országból, és Székelyudvarhelyen 
újratemetik. Az eseménnyel kap-
csolatosan Jakab Árpád röviden 
összefoglalja az író életútját. Ezt 
az írást szeretném egy-két ponto-
sítással kiegészíteni – az újságíró 
és néhai Nyirő József iránti leg-
őszintébb tisztelet jegyében.

Nyirő József „kilépett az egy-
házból és megnősült” – olvasható 
az említett cikkben. Pontosabban 
szólva, Nyirő József katolikus pap 
nem az egyházból lépett ki, ha-
nem csak az egyházi rendből, va-
gyis az Isten igájának érzett pap-
ság szentségét oldotta le magáról 
és lett aposztata. Emberi gyönge-
ségeinek, gyarlóságainak teljes tu-
datában, inkább kívánt becsületes 
házaséletet élni, mint becstelen 
papi életet. Aposztáziája termé-
szetesen maga után vonta az egy-
házból való kiközösítését is. 

A továbbiakban azt állítja a 
cikk írója, hogy Nyirő „halála 
előtt három évvel azonban újra 
katolikus pap, később szerzetes 
lett”. Ez nagy tévedés, ugyanis az 
író csak halála előtt kb. három hó-
nappal kért és kapott feloldozást 
a papságból való kilépés súlyos 
bűne alól XII. Piusz pápától, és 
ezáltal visszafogadták az egyház-
ba. Tehát halála előtt három évvel 
semmi esetre sem lehetett ő újból 

pap. Élete végén, ha nem is újból 
papként, de Isten visszafogadott 
bűnbánó gyermekeként várhatta 
nyugodt lelkiismerettel az Örök 
Főpappal, Jézussal való boldog 
találkozást. 

A fent említett pontosításokat 
Jakab László kanonok közölte a 
Keresztény Szó katolikus hetilap 

1990. december 16-i számában 
A megtért Nyirő című írásában. Ő 
maga a leghitelesebb forrásból, az 
író özvegyétől értesült.

Mindezek mellett és mind-
ezekkel együtt, Nyirő József meg-
érdemli az utókor tiszteletét és 
megbecsülését. Emlékét ápoljuk 
kegyelettel, meghatóan szép mű-
veit olvassuk szeretettel!

Vitos Antal,
Csíkcsekefalva



Jó 15-20 évvel ezelőtt ellep-
ték a hazai piacot a külföldi 
áruk, s azok között sok volt 
a bóvli is, a helyi termékek 
mintegy kiszorulva az üzletek 
polcairól. Mindebben meg-
volt a maguk szerepe bizo-
nyos pszichológiai tényezők-
nek is („jobb a külföldi, mint 
a hazai”), valamint annak, 
hogy számos hazai jelentős 
élelmiszeripari, de nem csak, 
gyár beszüntette tevékeny-
ségét, illetve privatizálása 
nem bizonyult sikeresnek. Az 
utóbbi esztendők során azon-
ban másabb tendencia érző-
dött, s újra megindult a hazai 
gyártmányú tömegfogyasztási 
áru cikkek térhódítása. Ezen 
belül pedig a helyi termékek 
is, amelyek tekintetében me-
gyékben is kedvező fordulat 
következett be. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Ahivatalos statisztikai ada-
tokon alapuló becslések 
szerint az elmúlt eszten-

dőben a piacra került tömegfo-
gyasztási árucikkek értéke 16 
milliárd euró körül volt. Ennek 
mintegy kétharmadát teszik ki a 

hazai, valamint a helyi termékek. 
Az importra vonatkozóan még 
nem ismeretesek az elmúlt esz-
tendei hivatalos és végleges ada-
tok, de annak értéke hatmilliárd 
euró körül van. Annak mintegy 
53 százalékát teszik ki az élelmi-
szerkészítmények, 8 százalékát az 
ital- és a dohányféleségek és 10-
11 százalékát a kozmetikumok. 

Csökkenthető az import
A piaci elemzők szerint az 

import tovább csökkenthető, 
s e tekintetben főleg az élelmi-
szeripari termékek esetében kí-
nálkoznak lehetőségek. A hazai 
termékek térhódítása tekinteté-
ben megjegyzendő az is, hogy 
ajánlatos megkülönböztetni a 
márkanevet a termék eredetétől. 
Mondjuk ezt annak okán, hogy 
ma már számos olyan termék 
van, amelynek márkája esetleg 
félrevezethet a gyártó tekinte-
tében. A Coca-Cola és a Pepsi 
hűsítő italok legyártására itt az 
országban kerül sor, akárcsak a 
Tuborg vagy a Heineken söröké-
re, az Omo mosószert Ploieşti-n 
gyártják, akárcsak a Knorr- 
és a Delikat-készítményeket. 
A Wash&Go, a Panten és a 
Head&Sholders samponok a 

Prahova megyei Urlaţi-on ké-
szülnek, a Zanussi gáztűzhe-
lyek Szatmáron, a Con tinental 
gumiabroncsok Te mesváron, a 
Pirelli gumiabron csok Slatinán, 
a Michelin gu miabroncsok pe-
dig Bukarestben, Floreşti-en és 
Ploieşti-en. A Marl boro, a Kent, 
a Camel stb. cigarettafélesége-
ket sem importáljuk, hanem 
itt helyben gyártják le. Ebből a 
hézagos felsorolásból is kiolvas-
ható, hogy neves külföldi cégek 
leányvállalatokat létesítettek 
Romániában, illetve romániai 
egykori állami cégeket privati-
záltak, s az itt gyártott terméke-
ket a nemzetközi márkaneveken 
hozzák forgalomba. Ebben az 
összefüggésben arra is utalha-
tunk, hogy a rangos és közis-
mert Ikea áruháznak 40 hazai 
beszállítója van. 

Hazai „privát” márkák
A nemzetközi üzletláncok 

megtelepedése országunkban 
magával hozta az úgyneve-
zett privát márkájú termékek 
megjelenését is. Ezek a privát 
márkák az adott üzletláncok 
saját termékeinek tekintendők, 
mármint a megnevezés tekin-
tetében, de tulajdonképpeni 
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Hibaigazítás
A Hargita Népe  

2012. április 3-i lapszámában, a 10-11. oldalakon 
tévesen jelent meg 2 hirdetés. Helyesen: A befizetés 

eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára. 

Illetve bővebb felvilágosítás kapható 
a 0266–207826-os telefonszámon. 

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 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. 
sz. alatt árverés útján eladja az adós HEBA EPSZER Kft. 
(fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Mihai Eminescu 
utca 7. szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószám 
22301985) tulajdonát képező következő ingóságot:

rakodóvedres és -villás homlokrakodó, 
gyártási év 1980  –  18 350 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 

előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi Közpénz-
ügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a következő do-
kumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kiki-
áltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bi-
zonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincs-
tárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. To-
vábbá 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 hite-
lezők 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 ingóságra, hogy arról az árverést 
megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os 
telefonszámon. 

Az eladási hirdetést 2012. március 30-án ifüggesztették.

> Hathatósabb támogatás faluturiz-
musra. A Vidékfejlesztési és Halászati 
Kifizetések Ügynöksége (APDRP) április 
17. és május 16. között fogadja el, a 2007–
2013-as Országos Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében, a turisztikai tevékenységet 
szorgalmazó pályázatokat. Erre a célra 
185 554 261 euró áll rendelkezésre. A tava-
lyi hasonló lehetőséghez képest az idén új 
elemeket is tartalmaz a kiírás, amit a www.
apdrp.ro honlapon tettek közzé. Például a 
falusi panziók esetében a vissza nem térí-
tendő rész 70%-ról 85%-ra növekedett, és 
a maximálisan elérhető összeg egy projek-
tért 70 ezerről 100 ezer euróra emelkedett. 

A szabadidő eltöltésére irányuló beruhá-
zások esetében a vissza nem térítendő rész 
50%-ról 85%-ra nőtt, a maximális érték 
200 ezer euró. A lehívható összegek saját 
honlap létrehozása érdekében nem halad-
hatják meg az 5500 eurót. Azok a tervek, 
amelyek nagy turisztikai potenciállal ren-
delkező vidékre vonatkoznak, maximum 
25 pontot, amelyek pedig új munkahelye-
ket hoznának létre, 5 pontot kaphatnak. 
A pályázatok benyújtásának határideje a 
megyei APDRP-hivatalokban: május 16.

> Több mint 50 000 fogyasztói pa-
nasz 2011-ben. Az Országos Fogyasz-

tóvédelmi Hatóság elnöke, Constantin 
Cerbulescu szerint az intézménynél ta-
valy 51 245 panaszt iktattak, ezek közül 
24 570 a nem élelmiszer szolgáltatásokra, 
11 720 pedig nem élelmiszer termékekre 
vonatkozott, 5079 más piacokat, 4719 a 
pénzügyi szolgáltatásokat, 4420 az élel-
miszereket, 737 pedig az élelmiszer-
szolgáltatásokat érintette. Constantin 
Cerbulescu elmondta, hogy a top 10-
ben szerepelnek a vonalas és a mobilte-
lefon-szolgáltatók (4920 panasz), ezt kö-
vetik a villanyáram-szolgáltatóval szem-
beni kifogások (2265), a kábeltévé-szol-
gáltatók (2121), az internetszolgáltatók 

(1998), a banki hitelek (1539), a hőener-
gia-szolgáltatók (1461), az elektronikai 
cikkek, háztartási gépek (1198), a föld-
gázszolgáltatók (1168), az ivóvíz- és csa-
tornázás-szolgáltatók (929). Cerbulescu 
azt nyilatkozta, hogy több fogyasztó 
tett panaszt a számlák miatt azért, mert a 
szolgáltató nem volt hajlandó felbontani 
a szerződést, nem működtek bizonyos 
szolgáltatások, amelyekért a fogyasztó 
fizetett, felfüggesztették a szolgálta-
tást előzetes figyelmeztetés nélkül, 
nem küldték ki a számlát, meghosz-
szabbították a szerződést a fogyasztó 
értesítése nélkül.hí
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ExportoriEntált tErmElés

Késve érkezett 
a Ford B-Max

Mintegy kétéves késéssel „érkezett meg” a Genfi Au-
tószalonban a minap bemutatott Ford B-Max. Igen, 
mert a Frankfurti Autószalonban 2007 szeptembe-

rében aláírt privatizálási szerződés értelmében a Ford Motor 
Company azt vállalta, hogy 2011-ben legalább 250 000 gépko-
csit fog legyártani. A craiovai gyárat a Ford Romania hivatalosan 
2008 márciusában vette át, s a 2008 szeptemberében megjelent 
2008/109-es sürgősségi kormányrendelet értelmében a regioná-
lis fejlesztés kapcsán állami támogatásban is részesült. Akkor azt 
vállalták, hogy 675 millió eurót fektetnek be az autógyártásba 
és közel 2051 millió eurót motorgyártásba. Ennek a fejében 
részesültek volna 145 millió eurós állami támogatásban. A vál-
lalásnak nem sikerült eleget tenni, s ezért 2010-ben a pénzügy-
minisztérium leállította az állami segély folyósítását. Akkor tájt 
a Ford beruházásai alig egynegyedét tették ki a megígértnek. 
Hosszas tárgyalások kezdődtek a privatizálási szerződés módo-
sításával kapcsolatosan, amelyek körülményesnek bizonyultak, 
de végül sikerült meg-
egyezni. A megegyezés 
nyomán pedig az állami 
támogatásra vonatkozó 
jogszabályt is módosí-
tani kellett: a Hivatalos 
Közlöny március 20-i 
számában jelent meg a 
2008/109-es sürgőssé-
gi kormányrendeletet 
módosító és kiegészítő 
2012/5-ös sürgősségi 
kormányrendelet. Eb-
ben többek között az 
szerepel, hogy a Ford 
Romania a gépkocsi-
gyártás céljára 618,14 millió eurót ruház be, a motorgyártásra 
pedig 250,95 millió eurót fordít. Ezeket a beruházásokat 2012. 
december 31-ig finalizálni kell. A beruházási projekt gyakorlat-
ba ültetése eredményeként a Ford Romania vállalta, hogy 2013. 
január 1.–2017. december 31. között 810 000 gépkocsit, és 
1 500 000 motort gyárt le. Az átütemezett beruházási, illetve 
gyártási program okán majdnem a felére csökkent az állami tá-
mogatás is: 38 millió euró a gépkocsigyártásra és 37 millió euró 
a motorgyártásra. Eddig a Ford Romania összesen 36,6 millió 
euró értékű állami támogatásban részesült, s ezek szerint a jövő 
esztendőben ténylegesen még 38,4 millió euróra számíthat. Az 
idén a tervek szerint mintegy 60 000 személygépkocsi legyár-
tására kerül sor, az eredetileg tervezett 300 000-rel szemben. A 
sürgősségi kormányrendeletben az is szerepel, hogy amennyiben 
nem sikerül eleget tenni a Ford Romania által vállaltaknak, a le-
gyártandó gépkocsik, illetve motorok tekintetében, akkor az kö-
telezett lesz részarányosan az állami támogatás visszafizetésére. 
Ami a jövőt illeti, 2013-tól kezdődően 150 000 személygépko-
csit kell majd legyártaniuk. Ennek keretében a B-Max-on kívül 
meg kell kezdeni egy másabb modell gyártását is. 

Ha minden igaz, akkor sínre került a craiovai gyár termelése, 
és a második évnegyedben ténylegesen megkezdődhet a Ford 
B-Max sorozatgyártása. Amint ismeretes, előjegyzéseket a for-
galmazók máris elfogadnak, s a Ford Romania számításai sze-
rint az idén legalább 1000 hazai potenciális ügyfél fog B-Maxot 
vásárolni. Ugyanakkor azt sem rejtik véka alá, hogy termelésük 
exportorientált lesz, azaz a legyártott gépkocsik zömét majd kül-
földön szeretnék értékesíteni.

gyártójuk, a vásárlóerő nemigen 
ismeretes. Nos, a privát márkák 
égisze alatt forgalmazott ter-
mékek zömét is hazai cégek ál-
lítják elő. A Kaufland esetében 
K-Classic márkanéven forgal-
mazott termékekről van szó, a 
Penny Market esetében a Boni, 
a Karat, Top Apetit, a Profi ese-
tében a Proxi, a Lidl esetében a 
Piros, a Baconi és a Combino 
stb. A privát márkájú termékek 
rendszerint mintegy 10 száza-
lékkal olcsóbbak, mint a neves 
márkanéven forgalmazottak, s 
ez mindenekelőtt annak tulaj-
donítható, hogy a marketinggel 
és a reklámozásukkal kapcsola-
tos költségek jóval alacsonyab-
bak. Egy piackutató intézet 
tanulmánya szerint a szóban 
forgó termékek piaca az elmúlt 
esztendőben megközelítette az 
1,5 millió eurót. Részarányuk 
a tömegfogyasztási árucikkek 
forgalmában a 2010-es évi 7 
százalékról a tavaly 9 százalékra 
emelkedett. Vannak olyan üz-
letláncok, például a Lidl, ahol 
a termékféleségek több mint 50 
százalékát teszik ki a privát már-
kájúak. 

Beköltözés és kiköltözés
Ha már a külföldi cégek ro-

mániai leányvállalatairól esett szó, 
érdemes utalni arra is, hogy ese-
tenként azok számításai nem iga-
zolódtak be. Ennek okán pedig a 
„beköltözést” követően néhány év 
múltán „kiköltöztek” Romániából. 
A francia érdekeltségű Lactalis tej-
ipari cég annak idején Suceaván 
létesített leányvállalatot, s ott gyár-
tották a közismert LaDorna tejipa-
ri termékeket. A tavaly azonban ez 
a cég áttette romániai székhelyét 
Lengyelországba. A közkedvelt 
Africana és Poiana csokoládéfélesé-
gek sem készülnek már Brassóban, 
ugyanis a Krafft Foods cég 2008-
ban áttette székhelyét Bulgáriába, 
de az említett márkanevű csokolá-
déféleségeket továbbra is gyártják, s 
most már Romániába importáljuk. 
Hasonlóképpen történt az ugyan-
csak brassói székhelyű Colgate 
Palmolive céggel is, amely 2008-
ban tette át székhelyét Lengyelor-
szágba, de a közismert Supercristal 
fogkrémet vagy a Damaris borotva-
krémet ugyanezen a márkaneveken 
továbbra is gyártják.

> 7500 eurós támogatást is kaphatnak 
a havazás miatt kárt szenvedett gazdák. A 
mezőgazdasági minisztérium 7500 euróig 
terjedő támogatást nyújt azoknak a gazdák-
nak, akik kárt szenvedtek a téli havazások 
miatt. A teljes keret 1,9 millió euró. A segély 
négyzetméterenként 18 lejt tehet ki üveghá-
zak, 2,25 lejt fóliaházak esetén magánszemé-
lyek részére, más termelők 24 lejt kaphatnak 
üvegházak és 3 lejt a fóliaházak négyzetmé-
teréért. A szaktárca adatai szerint a januári 
és februári havazások 2950 mezőgazdasági 
termelőt érintettek, és károsították a tartó-
berendezéseket és a fedeleket. A termelők 
június 29-ig kérvényezhetik a támogatást. 

> 50 ezer euróra emelkedik a kötelező 
áfafizetés forgalmi küszöbe. Az Európai Ta-
nács jóváhagyta Románia azon kérését, mi-
szerint a jelenlegi 35 ezer euróról 50 ezer eu-
róra emelkedhet az a forgalmi küszöb, amely 
fölött a cégek kötelező módon áfafizetővé 
kell váljanak. A döntésre március 26-án ke-
rült sor, a határozat a múlt hét végén jelent 
meg az EU Hivatalos Lapjában. A tanács 65 
ezer eurós plafont szabott meg, ami a csatla-
kozási euró-árfolyamon számolva körülbelül 
50 ezer eurónak felel meg az aktuális, eurón-
kénti 4,37 lejes árfolyamon. A döntés 2014 
végéig, vagy egy újabb irányelv alkalmazásá-
ig maradhat érvényben. 
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vásárlói kosárBa?

a helyi termékek

hargitanépe

Eddig a Ford Romania 
összesen 36,6 millió 
euró értékű állami tá-
mogatásban részesült, 
a jövő esztendőben 
ténylegesen még 38,4 
millió euróra számít-
hat. Az idén mintegy 
60 000 gépkocsi le-
gyártására kerül sor.

Gazdaság
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A szeszes italok negyede zugkereskedelemből származik

Érdekesen alakult a hazai szeszesital-kereskedelem, illetve -fogyasztás 
az elmúlt évben. Kezdenénk azzal, hogy ezen áruféleségeknek mintegy 
háromnegyedét hazai gyártók állítják elő. Az Eurostat adatai szerint az 
Unió szintjén a vásárlói kosárban 1,82 százalékkal részesülnek a szeszes 
italok, ez a részarány Románia esetében 1,17 százalék. Ami a fogyasz-
tást illeti, az utóbbi években csökkenő tendenciát mutatott, s azon belül 
pedig a 90-es évekhez viszonyítva mintegy 50 százalékkal csökkent a 
pálinkafélék fogyasztása. Átszámítva 100 fokos szeszre, a tavaly az egy, 
15 éves életkort meghaladó lakosra jutó éves átlagfogyasztás 9 liter volt, 
ebből 4,5 l sör, 2,6 l bor és 1,9 l pálinkaféleség. A statisztikai hivatal 2011 
harmadik évnegyedi felmérése szerint országosan a havonta megvásá-
rolt egy felnőtt személyre jutó szeszesital-mennyiség 1,426 liter volt, de 
az elfogyasztott mennyiség annál jóval több, 2,046 liter. A tanulmány 
készítői szerint a saját termelésből származó, saját fogyasztásra szánt sze-
szes ital az összfogyasztás 30,30 százalékát tette ki országosan. Ez az adat 
meglepő, és az Egészségügyi Világszervezet véleménye szerint hihetet-
len is. A szervezet illetékesei valószínűsítik, hogy a szeszesital-fogyasztás 
mintegy 25 százaléka zugkereskedelemből származik. Azt feltételezik, 
hogy a jogszabályok által megengedett és jövedéki adóval nem terhelt, 
saját fogyasztásra szánt szeszes italok egy része eladásra kerül, továbbá 
azt, hogy csempészáru formájában is bekerül az országba szeszes ital. 
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Érmekkel tértek haza a veteránok

Több éremmel a zsebükben tér-
tek haza a Csíkszeredai Sport-
klub veterán cselgáncsozói a 
Magyar Nyílt Masters nemzet-
közi bajnokságról. A veteránok 
mellett az U11, U13 és az U15-
ös korosztály Fogarason küz-
dött a regionális döntőben.

Százhalombattán rendezték 
meg a Magyar Nyílt Masters 
nemzetközi cselgáncs baj

nok ságot, amelyen a Csík szeredai 
Sportklub sportolói is tatamira 
léptek. A kilenc nemzet – orosz, 
dán, cseh, osztrák, szlovák, olasz, 
szerb, román és magyar – vete
ránjait felvonultató versenyen a 
csíki versenyzők remekül helytáll
tak, és hat érmet hoztak haza. A 
következő veteránversenyt május 
8–13. között rendezik Lengyel
országban, amely az Európabaj
nokság lesz.

A veteránok mellett az U11
es, U13as és U15ös korosztá
lyok dzsúdókái is tatamira álltak, 
igaz, ők a Fogarason megrendezett 
euroregionális döntő első tornájára 
voltak hivatalosak. A Csíkszeredai 
Sportklub, a Csíkszeredai ISK és fi
ókcsapatai, valamint a Csíkszeredai 
Hargita Judo Club versenyzői ren
geteg remek helyezést értek el.

Veterán bajnokság
M1 korosztály: –66 kg: 1. 

Sinka Szabolcs, 2. Salamon Zol
tán Kálmán; M2 korosztály: –90 
kg: 2. Albu Lehel; M3 korosztály: 
–81 kg: 2. Brânzilă Igor; +100 kg: 

1. Szőcs László; M4 korosztály: 
–81 kg: 2. Salamon István.

Regionális döntő
U11, fiúk: 24 kg: 2. Oláh 

Csongor (Csíkszeredai ISK), 
3. Máté István (Csíkszeredai 
Sportklub); 27 kg: 3. Bónis Bo
tond (ISK); 34 kg: 3. Gergely 
Zsolt (ISK); 38 kg: 1. Balázs 
István (SK), 2. Benedek Leven
te (ISK), 3. Köllő Balázs (ISK
Ditró), Lázár Sándor (ISK); 42 
kg:1. Coman Eduard (SK), 2. 
Bilibók Márton (SK), 3. Balló 
Levente (ISK); 46 kg: 2. Jakab 
Tamás (ISK), 3. Tamás Botond 
(ISK); lányok: 32 kg: 3. Andar 
Szilvia (Hargita Judo Club); +48 
kg: 1. Kosza Hanna (ISK).

U13, fiúk: 27 kg: 2. Balog 
Ádám (ISK), 3. Bajkó Krisztián 
(ISK); 30 kg: 1. Bíró Előd (ISK), 
2. Radvánszki Ádám (ISK); 34 
kg: 1. Antal Botond (ISK); 38 
kg: 2. Balázs Hunor (ISK); 50 kg: 
1. Szőcs István (ISK); 55 kg: 3. 
Lukács Zoltán (HJC); +55 kg: 2. 
Györke Norbert (SK), 3. Tamás 
Hunor (SK); lányok: 26 kg: 1. 
Görbe Nikoletta (SK); 29 kg: 1. 
Miklós Dorka (SK); 32 kg: 1. Kiss 
Szabina (ISK), 2. Imets Dorottya 
(ISK); 36 kg: 1. Mákszem Boglár
ka (ISKSzenttamás), 2. Márton 
Réka (ISK), 3. Tamás Krisztina 
(ISK), Ivácsony Andrea (ISK
Ditró); 40 kg: 2. Bács Dóra (ISK), 
3. Miklós Noémi (SK); 44 kg: 1. 
Boga Tímea (SK); 48 kg: 1. Ilyés 
Dalma (SK), 3. Potyó Erzsébet 

(SK), Miklós Edit (HJC); 52 kg: 
2. Gergely Katinka (SK); +52 kg: 
1. Bodó Ágota (SK).

U15, fiúk: 34 kg: 2. Albert Er
vin (ISK), 3. Nagy Szabolcs (SK); 
38 kg: 1. Márton Benedek (ISK), 3. 
Bajkó Zoltán (ISK), Agache Daniel 
(ISK); 42 kg: 1. Orbán Lehel (ISK), 
2. Kolcser Attila (SK); 46 kg: 1. 
Dávid László (SK), 3. Albert Ákos 
(HJC); 50 kg: 1. Fülöp Árpád (SK), 
2. ifj. Ráduly Róbert (SK), 3. Koncz 
Lehel (ISK); 55 kg: 1. Orbán Sán
dor (SK), 2. Szőcs Hunor (ISK), 3. 
Imets Boldizsár (ISK), Balázs Márk 
(ISK); 60 kg: 3. László Tamás (SK); 
66 kg: 1. Kocsis Hunor (SK), 3. 
Borbély Szabolcs (SK); +66 kg: 3. 
Csillag Roland (SK); lányok: 32 kg: 
1. Iszlay Csilla (ISK); 44 kg: 1. Jarka 
Ottília (SK); 48 kg: 1. Simon Mari
anna (SK); 57 kg: 1. Mészáros Emő
ke (ISKDitró), 3. Antal Alexandra 
(ISK); 63 kg: 1. Kedves Aliz (SK), 2. 
Bajan Andrea (SK).

Edzők: Dániel Albert, Dánél 
Szabolcs, Székely Attila, Pantea 
Cornel (mind ISK), Dánél Sándor 
(Sportklub).

Farkas Zoltán
magyar bajnok
A Csíkszeredai Sportklub 

ver senyzője, Farkas Zoltán a hét
végén elindult a magyar U20as 
bajnokságon, amelyet Piliscsabán 
rendeztek. A Budapest Honvéd 
színeiben Farkas súlycsoportjá
ban (81 kg) az első helyen vég
zett, ismertette lapunkkal az ifjú 
tehetség edzője, Sinka Szabolcs.

> Bowling. A csíkszeredai bowlingpályán 
lezárult az ACSBMC bowlingbajnokság. A 
múlt héten tartott selejtezők alapján vasár
nap voltak az elődöntők, illetve a döntők 
mindkét kategóriában. A bajnokságot a 
csíkszeredai bowlingcsapat (ACSB Csík
szereda) és a 300 Bowling Club szervezte a 
szokásos szabályzattal, vagyis mindennap 12 
órától lehetett nevezni, és kötelező volt négy 
sorozatot legurítaniuk a versenyzőknek. A 
négy sorozatban összegyűlt pontszámok 
alapján, a szombati döntőkre mindkét kate
góriából 88 versenyző jutott be. Két kategó
riában – haladó és kezdő – lehetett nevezni. 
A helyezések: haladó kategória: 1. Bonifert 

Gábor, 2. Tankó Imre, 3. Bodor Áron, 4. 
Málnási Adrian, 5. Ioance Valentin, 6. Karda 
Gyárfás, 7. Váncza Ferenc, 8. Bene Lajos; 
kezdő kategória: 1. Varga Ivett, 2. Kozma 
Béla, 3. PuskásNagy Adél, 4. Nica Gabriel, 
5. Oltean Corina, 6. Demeter (Babos) Jolán, 
7. Kánya Imre, 8. Puskás Noémi.

> Kézilabda. A román férfikézilab
daválogatott két felkészülési mérkőzést 
játszott Macedóniában a házigazda nem
zeti együttesével. A találkozón játéklehe
tőséget kaptak a Székelyudvarhelyi KCtól 
behívott játékosok, azaz Andrei Mihalcea 
és Ionuț Ciobanu. Mihalcea mindkét ta

lálkozón játéklehetőséget kapott. Az első 
összecsapáson 2, míg a másodikon 3 gólt 
dobott. A második találkozón Ciobanu is 
lehetőséghez jutott. A felkészülési találko
zókra Eliodor Voica szövetségi kapitány 
Tálas Hubának is küldött meghívót, az ud
varhelyiek beállósa sérülés miatt lemondta 
a részvételt. A hazaiaknál az SZKC korábbi 
beállósa, Sztojancse Sztojlov is játszott. A 
macedónok a hétvégén Göteborgban sorra 
kerülő olimpiai selejtezőre készülnek, ahol 
egy csoportban vannak a magyarokkal, a 
svédekkel és Brazíliával. Az olimpiai selejte
zőhöz kapcsolódó hír, hogy a magyar válo
gatott csapatkapitánya, a székelyudvarhelyi 

Ilyés Ferenc nem tud részt venni, miután 
bokasérülést szenvedett múlt csütörtökön, 
és két hónapos pihenőre kényszerült. Ered-
mények: Macedónia – Románia 30–28 és 
27–28.

> Bajnokok Ligája. Ma további két 
mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajno
kok Ligája negyeddöntőiben. A Chelsea 
a Benficát, míg a Real Madrid az APOEL 
Nicosiát fogadja. A londoniak 1–0s, míg 
a madridiak 3–0s előnyből várhatják a 
visszavágót. A műsor: Chelsea – Benfica 
(21.45, TVR1), Real Madrid – APOEL 
Nicosia (21.45, Dolce Sport).hí
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A Csíkszeredai sportklub veterán cselgáncsozói

hargitanépe

Döntetlenek a rangadókon

Két rangadót rendeztek a 
román labdarúgóbajnok
ság 24. fordulójában. A 

fővárosi derbin, a Rapid – Dina
món gól nélküli eredmény szüle
tett egy gyenge színvonalú mér
kőzésen, amely csak nevében volt 
rangadó. A Vaslui – Kolozsvári 
CFR összecsapáson a vendégek 
hiába játszottak közel 75 percig 
emberelőnyben, csupán 1–1es 
döntetlent tudtak kiharcolni. A 
vasutasok által a múlt fordulóban 
összeszedett ötpontos előny vi
szont így is megmaradt számukra 
a Dinamóval szemben. A Vaslui 
feljött a harmadik helyre. A Ma
rosvásárhelyi FCM Ilyés Róbert 
góljával a szünetben még vezetett 
Kolozsváron az U ellen, de végül 
kétgólos vereségbe szaladtak bele, 
így visszacsúsztak a 15., kiesést je
lentő helyre.

Liga 1., a 24. forduló eredmé-
nyei: Galaci Oţelul – Nagyszebeni 
Akarat 3–0, Sportul Studenţesc – 
CS Mioveni 0–0, Petrolul Ploieşti 
– Brassói FC 2–0, Pandurii 
Târgu Jiu – Bukaresti Steaua 1–1, 
Medgyesi Gaz Metan – Astra 
Ploieşti 0–0, Bukaresti Rapid – 
Bukaresti Dinamo 0–0, Kolozsvá
ri U – Marosvásárhelyi FCM 3–1, 
FC Vaslui – Kolozsvári CFR 1–1.

  1. CFr 24 15 6 3 45–17 51
  2. dinamo 24 13 7 4 38–17 46
  3. Vaslui 24 13 4 7 39–21 43
  4. steaua 24 12 7 5 29–17 43
  5. rapid 24 12 6 6 34–22 42
  6. Oţelul 24 11 6 7 23–18 39
  7. Kv-i U 24 9 10 5 33–24 37
  8. Pandurii 24 9 9 6 35–25 36
  9. Brassó 24 8 5 11 23–24 29
10. Astra 24 7 8 9 22–26 29
11. Ceahlăul 24 7 8 9 22–32 29
12. Medgyes 24 7 7 10 30–35 28
13. sportul 24 5 10 9 25–36 25
14. szeben 24 6 7 11 14–27 25
15. Vásárhely 24 5 9 10 21–29 24
16. Chiajna 24 6 6 12 20–39 24
17. Petrolul 24 5 7 12 24–33 22
18. Mioveni 24 2 6 16 14–49 12

Megyei bajnokság
Ma pótolják a megyei labda

rúgóbajnokság 13. fordulójából 
elhalasztott három mérkőzést. 
A Hargita Megyei Labdarúgó 
Egyesület közzétette a 14. fordu
lóból elmaradt Székelyudvarhelyi 
Roseal – Maroshévízi Tudomány 
pótlásának időpontját is, amelyet 
április 12én rendeznek meg.

A mai műsor, 13. fordu-
ló (pótlás): Gyimesfelsőloki 
SE – Csíkszeredai VSK (17), 
Csíkcsicsói KSE – Szentegyházi 
Vasas (17), Maroshévízi–Salamási 
Tudomány – Homoródalmási 
Homoród (17.45).



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 abla
kokkal, új konyhabútorral. Irány
ár: 28 500 euró. Telefon: 0728– 
012611, 0728–012612.

ELADÓ Csíkszentsimonban tég
laépítésű ház. Pincével, pincelakás
sal, gazdasági épületekkel, 14 ár 
telekkel a kultúrház mögött. Telefon: 
0749–948790 vagy 0742–076598.

ELADÓ Csíkszentléleken újon
nan épített faház: nappali, konyha, 
két szoba, 14 ár telekkel. A közmű
vesítés megoldva. Telefon: 0742–
668958 vagy 0742–076598.

ELADÓ Csíkszereda, Temesvári 
sugárút 63/4. szám alatt egy teljesen 
felújított, I. emeleti, 3 szobás tömb
házlakás. Telefon: 0744–696372.

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

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

ELADÓ Csíksomlyón új építésű, 
130 m2es családi ház, 5 ár udvarral, 
igényesen elkészítve, azonnal beköl
tözhető, részletfizetési lehetőség. Te
lefon: 0743–364929.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre al

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

ELADÓ Csíkmindszenten 25 ár 
belterület főút mellett. Telefon: 0724–
526356. (21645)

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

jármű
ELADÓ 2005ös évjáratú Yamaha 

R1es sportmotor. Fix ár: 3500 euró. 
Telefon: 0731–357066. (21643)

ELADÓ 1999es évjáratú Suzuki 
Swift 4 x 4es (Subaru) 1.3as motor
ral, frissen behozva. Ára: 1100 euró. 
Telefon: 0745–369025. (21635)

ELADÓ egy 2010es évjáratú 
Galaxy robogó beírva Csíkszeredá
ban. Ára: 700 euró. Telefon: 0755–
899990. (21641)

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, állítha
tó kormány, multivolán, elektromos ab
lakok stb. Irányár: 3400 euró. Vállalom 
a beíratását is. Telefon: 0721–773479, 

0266–334468. (21593)

ELADÓ 1995ös évjáratú Opel 
Astra limuzin, 1.4es motor, beírat
va, sok extrával, érvényes műsza
kival, minden illeték kifizetve, jó 
állapotban. Irányár: 1750 euró. Te
lefon: 0721–773479, 0266–334468. 
(21589)

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

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

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 extrá
val, Németországból behozva – ára: 
4550 euró. Telefon: 0751–219766. 
(21614)

VÁSÁROLNÉK régi 250es Sim
son motorkerékpárt, alumínium ol
dalkocsit, valamint régi MZ 250es 
alkatrészeket. Telefon: 0745–849989.

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.

ELADÓ 2002es évjáratú, fekete 
színű Opel Astra G 1.6os, benzines 
motorral, 200 000 kmben, kitűnő ál
lapotban, hargitai rendszámmal (női 
tulajdonostól). Irányár: 3500 euró. 
Telefon: 0749–330754. (21639)

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

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

ELADÓ 1998as évjáratú Volks
wagen Polo, 1.4es, kombi, ben
zines, frissen behozva, 180 000 
kmben, rozsdamentes állapotban. 
Extrák: klíma, ABS, két elektromos 
ablak, tükrök. Irányár: 1600 euró. 
Telefon: 0757–602240. (21590)

ELADÓ 2001es évjáratú, fekete 
színű Volkswagen Polo 1.4, frissen 
behozva, Euro 4es, kétajtós. Extrák: 
két légzsák, ABS, szervo, CDleját
szó – ára: 2200 euró; Opel Omega 
2.0 (ABS, két légzsák, hargitai rend
számmal) – ára: 1500 euró. Telefon: 
0727–394453. (21609)

ELADÓ 1999es évjáratú BMW 
316 sötétkék színben, frissen behoz
va, kifogástalan állapotban, reális ki
lométerben, kevés illetékkel. Extrák: 
elektromos ablak, elektromos nap

fénytető, szervo, ABS, ESP, elekt
romos tükrök, AC, alufelnik, xenon, 
angel eyes stb. Irányár: 3650 euró. 
Beíratását vállalom. Telefon: 0734–
859586. (21608)

ELADÓ 2004es évjáratú Opel 
Astra Bertone 1.8i, benzines + GPL, 
ezüstmetál színben, Euro 4es, karc 
és rozsdamentes állapotban, frissen 
behozva, RARvizsgával, fullextrás: 
elektromos ablakok, elektromos 
tükrök, klimatronik, bőr ülések, ülés
fűtés, ESP, szervo, multivolán, CD
lejátszó, 17 colos alufelni. Irányár: 
4150 euró. Telefon: 0734–859586. 
(21608)

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

vegyes

Eladó kottatartó megkí
mélt állapotban. Érdeklődni: 
Székelyudvarhelyen a 0743–
876 401es telefonszámon a dél
utáni órákban. 

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

Eladó étkezési és ültetni va
ló krumpli. Érdeklődni a 0743–
643 995ös telefonszámon a dél
utáni órákban lehet.

ELADÓ 120 literes, új pálinkafőző 
üst teljes felszereléssel és építkezés
hez új pannók 2,6 x 0,6 m méretben. 
Telefon: 0731–357066. (21643)

ELADÓK mezőgazdasági gépek: 
traktorok, ladewagenek, kaszálógé
pek, rendforgatók, rendsodrók, ekék, 
körbálázó, körkasza, borona, műtrá
gyaszóró, 2 soros kukoricavető gép. 
Érdeklődni a 0743–878596, valamint 
a 0723–120396os telefonszámokon 
lehet. (21649)

ELADÓ zabosbükköny vetőmag 
Csík szeredában. Telefon: 0754–
457757. (21641)

ELADÓ 850 literes permetező, 
négyméteres vetőgép, répavető, 
répaszedő, műtrágyaszóró, rendösz
szeverő, Tarup silózó és hármas eke. 
Telefon: 0784–497576.

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

ELADÓ egy kétszemélyes ka
napé megkímélt állapotban, vala
mint egy 100 kgos disznó. Telefon: 
0749–246846.

ELADÓ alig használt, kifogás
talan állapotban lévő Asus EEE901 
8,9” notebook. Intel Mobile Atom 
1,6 GHz processzor, 1 GB DDR2 me
mória, 12 GB SSD tároló, bluetooth, 
wifi, beépített kamera, 67 órás 

üzemidő. Irányár: 700 RON. Telefon: 
0745–609399.

ELADÓ feketeribizliszörp 
Csíkszeredában. Telefon: 0720–
545423.

ELADÓ vécépapír és kéztörlő
gyártó gépsor, késztermékfelvásár
lással, kapcsolatokkal. Ára: 2200 
euró. Telefon: 0725–370752.

ELADÓ MIG 5ös istállótrágya
szóró üzemképes állapotban, új 
kihordóláncokkal felszerelve. Tele
fon: 0266–322189, 0752–821134. 
(21640)

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

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

ELADÓ Csíkszeredában jó mi
nőségű nyers tűzifa, hasogatott, 
vegyes (nyár, nyír, cserefa) – 
100–120 lej/m, valamint bükk 
tűzifa – 125–135 lej/m. Szállítás 
megoldható, felvágjuk méretre. A 
száraz fa megegyezés szerinti ár
ban van. Telefon: 0746–968617, 
0743–798568. 

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

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

ELADÓ ültetni való triticale, ár
pa, feketeborsó, Laura ültetni való 
burgonya. Telefon: 0742–699665. 
(21648)

meghívó
2012. április 19én délelőtt 10.30

kor kerül sor a madéfalvi fűtőház 
nyugdíjastalálkozójára a Calipso ven
déglőben, amelyre szeretettel várja a 
szervező bizottság minden egyes aktív 
munkatársát is (beosztás és korhatár 
nélkül). Bővebb információ a követke
ző telefonszámokon: 0742–554852, 
0753–476095, 0745–178160. Je
lentkezési határidő: 2012. április 16. 
(21642)

társkereső
27 éves, csíkszeredai, megbíz

ható fiatalember megismerkedne 
egyedülálló hölggyel. Várom hívását 
a 0757–727793as telefonszámon.

állás

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)

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

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

szolgáltatás
János Jenő autóvezetőoktató 

(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Tele
fon: 0721–710866.

Hétvégi ház építéséhez, 12 x 7 m 
alapon, AJÁNLATOT VÁRUNK mes
terektől saját gömbfa anyagból vagy 
csak a felépítésre Kézdivásárhely 
környékén. Telefon: 0742–955522.

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

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

VÁLLALOM hűtők, tejhűtők, mo
sógépek, marógépek és más háztar
tási gépek javítását kedvező áron. 
Telefon: 0744–861991. (21561)

megemlékezés

Az Úr Jézus vigyázta éltében lépteit,
szerény alázattal viselte terheit.
A bajban csak mosolygott, 
hitt szüntelenül,
nem ismerte e szót: reménytelenül.
Egyszerű mosolya áradt mindenkire,
nagy ajándék volt ez annak, 
aki ismerte.
Most fentről vigyáz reánk,
s közbenjár érettünk,
s azt kívánja nékünk, 
ne féljünk, örüljünk,
mert tudta, hogy e földi lét 
nem puszta fájdalom,
hanem csak egy térkép,
mit ha sorsunk széttép, 
nem leszünk elveszve,
Krisztus országa 
vár ránk mindörökre.

(Varga Nándor)

Szomorúan emlékezünk 2010. 
április 4re,

Ft. BÁLINT LAJOS
Erdély első érseke

halálának 2. évfordulóján. Az engesz
telő szentmiseáldozat ma 17 órakor 
lesz a csíkdelnei Keresztelő Szent 
Jánostemplomban. Gyászoló hozzá
tartozói – Csíkdelne. (21618)

„Igaz rokon, hozzád fordulok,
Tűz, víz, ég és föld leszek,
Ha meghalok.”

Fájó szívvel emlékezünk

BENEDEK MIKLÓS

halálának 14dik évfordulóján. Sze
rettei, Székelyudvarhely

Hirdetések

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

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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Cheile Grădiştei-en rendezték 
meg a sportiskolák országos 
sífutóbajnokságát. A verse-

nyen a Gyergyószentmiklósi ISK és 
a Csíkszeredai ISK is képviseltette 
magát. Mindkét klub versenyzői re-
mek eredményekkel tértek haza.

Korcsolyapróba
Gyerek: lányok (3 km): 1. Dar-

vas Zsanett (Gyergyói ISK), 2. 
Tankó Edina, 3. Hajdú Tímea, 6. 
Becze Henrietta, 7. Potyó Katalin, 
15. Csutak Gabrielle, 19. Görbea 
Renáta, 20. Császár Réka (mind 
Csíkszeredai ISK); fiúk (3 km): 18. 
Miska Hunor, 24. Kovács Tamás, 
27. Kedves Zsombor (mind Csíki 
ISK); kadet: lányok (5 km): 1. Ka-
csó Bernadette, 9. Balló Erzsébet, 10. 
Miska Boglárka (Csíki ISK); fiúk: 2. 
Koncsag Tamás, 10. Farkas Zoltán 
(mind Csíki ISK); Ifi II: lányok 

(5 km): 1. Sára Erzsébet, 2. Bajkó 
Réka (mindketten Gyergyói ISK), 
3. Búzás Dorottya, 5. Rácz Renáta, 
6. Főcze Bernadette (mindhárman 
Csíki ISK); fiúk (5 km): 3. Gegő Hu-
nor, 5. Crăciun Richárd, 8. Kristó 
Norbert (Csíki ISK); Ifi I: lányok (5 
km): 1. Sára Tímea, 2. Ferencz Kata-
lin (mindketten Gyergyói ISK), 7. 
Tófalvi Orsolya (Csíki ISK).

Klasszikus stílus
Gyerek: lányok (3 km): 1. Dar-

vas Zsanett (Gyergyói ISK); fiúk: 4. 
Kovács Tamás (Csíkszeredai ISK); 
Kadet: fiúk (5 km): 2. György Sán-
dor (Gyergyói ISK); Ifi II: lányok (5 
km): 1. Sára Erzsébet, 2. Bajkó Réka, 
3. Vakari Edit (mind Gyergyói 
ISK); Ifi I: lányok: 1. Sára Tímea, 
2. Ferencz Katalin (mindketten 
Gyergyói ISK); fiúk (10 km): 1. Sára 
Péter (Gyergyói ISK).

Váltók
Gyerek: lányok: 1. Csíksze-

redai ISK (Hajdú Tímea, Potyó 
Katalin, Tankó Edina); Kadet: lá-
nyok (3 x 3 km): 3. Gyergyói ISK 
(Kacsó Bernadette, Sára Dalma, 
Darvas Zsanett); fiúk (3 x 5 km): 2. 
Gyergyói ISK (Salamon Norbert, 
György Sándor, Bokor Rajmond), 3. 
Csíkszeredai ISK (Koncsag Tamás, 
Farkas Zoltán, Kovács Tamás); Ifi 
II: lányok (3 x 3,3 km): 1. Gyergyói 
ISK (Bajkó Réka, Sára Erzsébet, 
Vakaria Edit), 2. Csíkszeredai ISK 
(Búzás Dorottya, Főcze Bernadette, 
Rácz Renáta); fiúk: 2. Csíkszeredai 
ISK (Gegő Hunor, Kristó Norbert, 
Crăciun Richárd); Ifi I: lányok (3 
x 5 km): 1. Gyergyószentmiklósi 
ISK (Sára Tímea, Ferencz Katalin, 
Blénesi Rita); fiúk (3 x 10 km): 3. 
Gyergyószentmiklósi ISK (Firtala 
Adrian, Sára Péter, Blénesi Márk).

Sport

Nem ment a gyári csapatok-
nak a rali-világbajnokság 
negyedik futama Portugá-

liában, a murvás borítású pálya több 
pilótát is megviccelt. Ugyan Mikko 
Hirvonen megnyerte a viadalt, de 
a verseny végi ellenőrzésen szabály-
talannak találták autóját, és utólag 
megfosztották az első helytől.

A kvalifikáción a helyi menő, 
Paolo Nobre totálkárosra törte a 
Mini WRC-t, és Kevin Abbring 
is leamortizált egy Škoda Fabia 
S2000-est. Dani Sordo az első 
gyorsaságin száz méter megtétele 
után adta fel a viadalt, a harmadik 
szelektíven a címvédő Sébastien 
Loeb is felborult. A hatodik sza-
kaszon Petter Solberg autója is el-
romlott, a norvég viszont a Rally 2 
szabálynak köszönhetően a harma-
dik versenynaptól újra száguldha-
tott, igaz, tetemes időbüntetéssel. 
Jari-Matti Latvala is ezen a gyorson 
esett ki, a finn egy kanyart elné-
zett, és árokba borult, szombaton 
viszont ő is visszaállt. Szombaton 
Solberg iszonyatos tempót diktált, 
és közel két percet dolgozott le a 

büntetéséből, így megmentette a 
gyári fordosok becsületét. A bomba 
viszont a cél utáni gépellenőrzésen 
robbant: Mikko Hirvonen autóját 
a végső technikai ellenőrzésen meg-
bontották, és sem a kuplung, sem a 
turbó nem felelt meg az előírások-
nak, emiatt elvették a győzelmet a 
Citroën finn pilótájától.

A Portugál-rali pontszerzői (zá-
rójelben a csapat és a versenygép): 
1. Mads Østberg (Adapta, Ford 
Fiesta WRC), 2. Evgeny Novikov 
(M-Sport, Ford Fiesta WRC), 3. 
Petter Solberg (Ford WRT, Ford 
Fiesta WRC), 4. Nasser Al-Attiyah 
(Qatar WRT, Citroën DS3 WRC), 
5. Martin Prokop (Czech Ford, Ford 
Fiesta WRC), 6. Dennis Kuipers 
(M-Sport, Ford Fiesta WRC), 7. 
Sébastien Ogier (VW, Škoda Fabia 
S2000), 8. Thierry Neuville (Citroën 
Junior, Citroën DS3 WRC), 9. Jari 
Ketomaa (Autotek, Ford Fiesta 
WRC), 10. Peter van Merksteijn jr. 
(VMM, Citroën DS3 WRC).

A világbajnokság ötödik verse-
nyét április 27–29. között Argentí-
nában rendezik.

Újabb romániai győzelemA priVát csApAtoK megVertéK A gyáriAKAt

Kihulltak a nagyok

Mads Østberg nyert Portugáliában Hirvonen kizárását követően

A pályán elért eredmények alap-
ján a székelyudvarhelyi isK-Kc 
ifi 1-es fiú-kézilabdacsapata az 
országos bajnokságban a máso-
dik helyen végzett csoportjában, 
ám a román Kézilabda-szövet-
ség az eredmények hitelesítése 
után az első helyre sorolta őket. 
Az isK-Kc benyújtja pályázatát a 
következő kör megrendezésére.

Változott az országos ifjúsági 
1-es csoportkörének rang-
sora az eredmények hite-

lesítése után. A Székelyudvarhelyi 

ISK-KC nem a második, hanem 
az első helyről jutott a követke-
ző körbe, ahol tornarendszer-
ben zajlanak a küzdelmek. A 
Székelyudvarhelyi ISK-KC a Fo-
garasi ISK mögött végzett, de 
az eredmények hitelesítésekor a 
szakszövetség elvette utóbbiak 
egyik győzelmét, pontlevonással 
sújtotta, így a Sípos Lóránt által 
irányított gárda az első helyről ju-
tott a következő körbe.

Itt a versenykiírás szerint az 
ellenfelek a Brassói Dinamo, a 
Nag y szentmiklós, a Temesvár, a 

Nagybányai ISK és a Nagybányai 
Marta lesznek. Ebben a körben az 
együttesek egyetlen helyszínen, 
egy hét alatt játsszák le tornarend-
szerben a találkozókat, négy gár-
da jut tovább az ország legjobb 16 
csapata közé. A Székelyudvarhelyi 
ISK-KC – a Hargita Megyei Ké-
zilabda-szövetségen keresztül – 
kérni fogja a házigazda szerepet. 
A torna tervezett időpontja április 
25–29. Addig az ifi 1-es együttes 
több barátságos találkozóval han-
gol, melyek műsorát a napokban 
véglegesítik.

Csoportelsőként rendeznének tornát

országos sportisKolás bAjnoKság

Sikeres versenyen vannak túl a sífutók

Harmadik találkozóját is 
megnyerte a romániai 
jégkorong-válogatott a 

He erenveenben zajló U18-as Diví-
zió II A csoportos világbajnokságon, 
Keresztes Ottó csapata tegnap a bri-
tek ellen győzött. A válogatott eddig 
a horvátok (6–3) és a litvánok (3–1) 
ellen nyert, tegnap Hildebrand Sza-
bolcs két és Okos Csanád egy talá-
latával 3–2-re győzte le Nagy-Bri-
tanniát. Amennyiben a ma délután 
fél háromtól kezdődő Korea elleni 
találkozót is megnyeri a romániai 
válogatott, a vébé utolsó, Hollandia 
elleni mérkőzésének eredményétől 
függetlenül csoportelsőként végez, 
és feljut a Divízió I B csoportjába a 
Keresztes Ottó által irányított csa-
pat. Tegnap a litvánok szétlövéssel 
nyertek Korea ellen, a holland–hor-
vát meccs lapzárta után ért véget.

A mai műsor: Románia – Dél-
Korea (14.30), Nagy-Britannia – 
Horvátország (18), Hollandia – Lit-
vánia (21.30).

megvan a bronzérem
A Csíkszeredai ISK-HSC kö-

lyökcsapata megszerezte a bronz-

érmet a magyar korosztályos baj-
nokságban miután tegnap délután 
a kisdöntő mindent eldöntő ötödik 
összecsapásán 6–3 arányban le-
győzték a Budapesti MAC gárdáját. 
Eredmény, kisdöntő, 5. mérkőzés: 
Csíkszeredai ISK-HSC – Budapes-
ti MAC 6–3 (2–1, 3–1, 1–1). Az 
ISK-HSC gólszerzői: Márton Kop-
pány (2., 29., 54.), Búzás Arnold 
(12.), Fejes Nándor (24.), Márton 

Rajmond (38.). A bronzérmet 3–2-
es összesítéssel az ISK-HSC csapata 
szerezte meg.

A magyar korosztályos pontva-
dászatokban szereplő csíkszeredai 
csapatok közül az ISK–HSC az ifjú-
sági bajnokságban a második, a ser-
dülőbajnokságban az ötödik, a kö-
lyökbajnokságban pedig a harmadik 
helyen zárt. A serdülőbajnoksában a 
Brassói Corona a 11. lett.

hildebrand góljának örvend a válogatott csíki sora fotó: portik ferenc / Heerenveen



ma

Szerda
Az év 95. napja, még 271 nap van hát-

ra az év végéig. Napnyugta ma 19.35-kor, 
napkelte holnap 7.12-kor. 

Isten éltesse 
Izidor nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat 
A görög–latin eredetű Izidor jelentése 

Ízisz egyiptomi istennő ajándéka. 

Április 4-én történt 
1949. Washingtonban megalakult az 

Észak-Atlanti Szerződés Szervezete (NATO). 
1968. A Magyar Televízió bemutatta az 

első színes magyar tévéfilmet.

Április 4-én született 
1784. Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós, 

akadémikus, a tibeti filológia megalapítója 
1883. Juhász Gyula költő, újságíró, a XX. 

századi magyar líra kiváló képviselője, a Nyu-
gat munkatársa 

Április 4-én halt meg
1782. Bél Károly András történész, iro-

dalomtörténész, egyetemi tanár 
1968. Martin Luther King Nobel-béke-

díjas amerikai lelkész, polgárjogi harcos 
1977. Radnai György operaénekes 

miben segíthetünk?

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívott dr. Fegyverneki 
Sándor, a Maros Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság 
ügyvezető igazgatója. Téma: hol érdemes 
bárányhúst és tojást vásárolni húsvétra, hol 
vannak engedélyezett vágópontok a térség-
ben? A hallgatók a műsor idején kérdéseket 
tehetnek fel a következő telefonszámokon: 
0265–307 777, 0365–424 433, vagy a 
0755–044 519-es SMS-számon.

Hidán Csaba újra Udvarhelyen

Napról napra
szabadidő

programajánló

Sulibörze
Ma délelőtt tíz órától kezdetét veszi 

Székelyudvarhelyen a Sulibörze. A város 
nyolc  középiskoláját bemutató rendezvény-
nek a Márton Áron Ifjúsági Ház (Iskola utca 
2. szám) szolgál otthonául. Az eseményt a 
székelyudvarhelyi iskolapszichológusok és 
az Udvarhelyi Fiatal Fórum szervezi.

Tojásfestés
Ma délután egy és három óra között a 

székelyudvarhelyi művelődési ház szervezé-
sében gyerekfoglalkozást, húsvéti tojásfes-
tést tartanak. Érdeklődni, illetve jelentkezni 
lehet a művelődési ház titkárságán a 0266–
218 147-es telefonszámon, vagy Jakab Ág-
nesnél a 0741–486 472-es számon.

Könyvbemutató
A Koinónia Kiadó ma délután öt órától 

könyvbemutatót szervez a székelykeresztúri 
Molnár István Múzeum kiállító- és előa-
dótermében. Bemutatják Zágoni Balázs 
Barniék tele című könyvét, továbbá Voicu 
Bojan Hörcsögmesék, Andri Snaer Magnason 
A kékbolygó története, valamint Kiss-Bitay 
Éva Fantasztikus földbolygó című könyvét. 
Ezt követően könyvvásárt tartanak, mely-
nek során a jelenlévők tíztől harminc száza-
lékig terjedő kedvezménnyel vásárolhatnak 
könyveket.

Író-olvasó találkozó
Ma délután hat órakor Temesi Ferenc, 

József Attila-díjas íróval találkozhatnak a 
székelyudvarhelyiek. Az író-olvasó talál-
kozó helyszíne a székelyudvarhelyi városi 
könyvtár audiovizuális terme. A magyar 
„szótárregény” (Por I–II., 1986–1987, re-
gény) műfaj megteremtőjével Zsidó Ferenc 
író beszélget.

Zongoraest
Ma este a Székelyföldi Filharmónia szer-

vezésében zongoraestre várják a zenekedve-
lőket. Az est meghívott előadója a brassói 
Polgár Szabolcs zongoraművész, előadásá-
ban Fr. Chopin (Ballada, op. 38, nr. 2, F-dúr 
és Scherzók op. 20, nr. 1, h-moll; op. 31, nr. 
2, b-moll; op. 39, nr. 3, cisz-moll; op. 54, nr. 
4, É-dúr) zeneműveit hallhatja a közönség. 
A koncert a székelyudvarhelyi polgármeste-
ri hivatal Szent István Termében kezdődik 
este hat órától.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.r
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Április elején ismét Székelyföldön tart elő-
adásokat Hidán Csaba László történész. 
A székelyföldi előadássorozatot Magyar-

ország sepsiszentgyörgyi Kulturális Koordinációs 
Központja szervezi. Lakatos Mihály, a központ 
igazgatója elmondta, annak sikerén buzdultak fel, 
hogy Hidán Csaba László nagy népszerűségnek 
örvendő előadásokat tartott januárban a honfog-
lalás koráról a székely városokban. Az előadó akkor 
korabeli harci díszbe öltözve, harcművészeti bemu-
tatóval tarkította előadását.

Ezúttal a Szent István király megkoronázá-
sától Mátyás király uralkodásának végéig tartó 
időszakról beszél. A középkori Magyarország-
ról értekezik, rávilágítva, hogy István király 
olyan államot alapított, amely négyszáz évig 
Közép-Európa legerősebb nagyhatalma tu-
dott maradni. Székelyudvarhelyen április 6-án, 
pénteken este hét órától a helyi művelődési 
ház koncerttermében követhetik figyelemmel 
Hidán Csaba előadását az érdeklődők.

A magyar nemzet történet

Helyismereti vetélkedő Zetelakán

Porból lettünk, fából élünk

Ma reggel nyolc és délután három óra között negyedik alkalommal szervezik 
meg Zetelakán a Porból lettünk, fából élünk elnevezésű helyismereti és szé-
kelykapu-ismereti vetélkedőt. A szervező Dr. Boros Fortunát Gimnázium 

és a Zetelakáért Alapítvány fel szeretné hívni a diákok figyelmét Zetelaka község 
székely kapuinak értékére. A szervezők nem utolsó sorban szeretnék, ha a diákok el-
sajátítanák a székely kapuk festését-faragását, megismernék motívumvilágának rend-
szerét, jelentését, ugyanakkor szeretnék felkelteni a diákok érdeklődését a népi tárgyi 
és szellemi értékek iránt. Céljuk a székely öntudat erősítése, elmélyítése, a közösségi 
munkára való nevelés, közösségépítés.
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– Nem értem, Jenő, hogy vehettél ilyen drága étkészletet a feleségednek!
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www.parapista.com
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. április 4.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. április 18-ig kell beküldeni.

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

angol, német, román
nyelvtanfolyamok

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

Tel.: 0266–218 088 (0722–202 069)
www.essential.com.ro

12 
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hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

HirdeTéSeK

Bemutatták Einstein agyának 
szeleteit Londonban

Pácolták, szárították, átfúrták, mumifi-
kálták, darabolták, valamint szeletel-
ték. A múlt csütörtökön Londonban 

megnyílt Brains: The Mind as Matter című 
kiállítás, amelyen Einstein agya is látható, azt 
mutatja be, hogy a tudomány nevében mi 
mindent műveltek az évszázadok során az em-
beri koponyában található matériával. 

Az agyat kipreparálták, lemérték, felsze-
letelték, hogy az elme működésének titkát 
kutassák. A kiállítás megközelítése azonban 
éppen fordított: magát az agyat mutatja be, 
ahelyett, hogy annak funkcióját keresné.

A londoni Wellcome Collection tárlatán 
számos híresség agya látható, köztük Albert 
Einsteiné, a szüfrazsett Helen Gardineré vagy 
William Burk XIX. századi gyilkosé, és ki-
állították Charles Babbage matematikus bal 
agyféltekéjét is. A lángelmék agya mindig is 
izgalomban tartotta a kutatókat, akik fárad-
hatatlanul igyekeztek rájönni a metszetekből 
és az agytekervények vizsgálatából a zsenialitás 
titkára. A titok homályban maradt, de a ku-
tatók ma már nem képzelik, hogy a koponya 

körvonalából ki lehet olvasni egy ember jelle-
mét, vagy hogy az okos embereknek nagyobb 
az agya. (Einsteiné például nem különösen 
nagy.) Az agyból a testbe információkat szállí-
tó neuronok felfedezése fontos lépést jelentett 
az agy működésének megértése felé vezető 
úton. Az agy azonban továbbra is „bonyolult 
és kifürkészhetetlen állomány maradt”, mond-
ta a kiállítás kurátora, Marius Kwint.

Bár az orvostudomány rengeteget fejlő-
dött, az agysebészet továbbra is durva műfaj, 
néhány szempontból csekély változást mutat-
hat fel a több ezer évvel ezelőtti korai beavat-
kozásokhoz képest, amikor kőszerszámokkal 
fúrtak lyukakat a koponyába. Egy ilyen gon-
dosan kifúrt bronzkori koponya ugyancsak a 
londoni kiállítás tárgyai között látható.

A június 17-ig megtekinthető tárlat vé-
gén videoklipek búcsúztatják a látogatókat, 
amelyben leendő agydonorok beszélnek arról, 
milyen fontos, hogy a tudomány friss kutatási 
anyaghoz jusson mások mellett olyan beteg-
ségek megismerésére és gyógyítására, mint az 
Alzheimer-kór.

  A fotó Fekete réka Kisváros Ősszel című pályázatra beküldött alkotása
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A térség felett sok lesz a felhő, de a déli órák-
ban néhány órás napsütésre is számíthatunk. A 
délnyugati, majd északnyugatira forduló szelet 
időnként erős széllökések kísérik.

Fotós kollégák mesélik, de én is botlottam 
bele olyan helyzetekbe, amikor a közterületen a 
fényképezőgép használata, az éppen tevékeny-
ségüket végző emberek részéről szemöldökrán-
colást, mogorva tekinteteket eredményezett.

Egyesek kimérten szólítják fel a sajtófotóst, 
hogy legyen olyan szíves, és ne fényképezzen, 
mások pedig adott esetben a fényképezőgép eltö-
rését is kilátásba helyezik, ha úgy érzik, szemé-
lyi jogaikat sértenék a készülő felvételek. Sokan 
a fényképet készítő sajtósban az ellenőrt látják, 
aki mindenáron azt próbálja megörökíteni, 
hogy az ember hogyan végzi a munkáját, le-
gyen szó utcaseprésről, vagy éppen árvízvédel-
mi munkálatokról. Pedig ezek a képek csupán 
nyilvános helyen készített kordokumentumok, 

amelyeket az újság hasábjai és a portálok ar-
chívuma őriz meg az utókor számára. Persze 
vannak visszaélések is a „véres” helyzeteknél, 
amikor szenzációhajhászás miatt „dobják fel” 
a világhálóra a balesetet szenvedett emberek, 
autók stb. képeit.

Már a hétköznapi ember is lehet sajtófo-
tós, ha éppen jókor, jó helyen van, belecsöppen 
valamilyen esemény kellős közepébe. Már elég 
egy okostelefon, ami rögzítő, ugyanakkor feltöl-
tő eszközzé válik használója kezében. Néhány 
ujjmozdulat, és már fenn is van a közösségi ol-
dalakon az eseményfotó, rövid leírással fűsze-
rezve. A hírről pedig, legyen az jó vagy rossz, 
azt lehet mondani, hogy napjainkban a fény-
sebességnél is gyorsabban terjed.

Jókor, jó helyen

       villanás n Tamás Attila

skandi
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