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A kerékpározás népszerűségét mutatja, hogy egyre többen választanak a „bejáratott” Mountain Bike-modellek helyett városi biciklit. Trendváltás fotó: balázs árpád

Bűvészmutatványok
A kormány rendelkezésére 

álló tartalékalap összege 
219 millió lej. Hogy abból 
hogyan lehetett több mint 
600 millió lejt kiutalni – nos, ez 
a bűvészmutatvány.
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Beindult a kerékpárszezon, a ta-
vaszi napsütés előcsalogatta a 
bringásokat Csíkszeredában is. 
A biciklitulajdonosok szó szerint 
lerohanják a szaküzleteket a ke-
rékpárok tavaszi szervizelését 
kérve, nagyon sokan vesznek 
új, minőségi kerékpárokat, de 
az olcsóbb, használt kétkerekű-
ekre is van kereslet.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Amikor felmelegszik az 
időjárás, megnő, amikor 
lehűl, akkor visszaesik 

a kerékpárüzletek és -szervizek 
forgalma – osztják meg az egy-
szerű képletet a tulajdonosok. 
Csíkszeredában alig néhány napja 
köszöntött be a melegebb tavaszi 
időjárás, de már javában folyik a 
kerékpárok tavaszi generálozása 
– amit az ezzel foglalkozók ta-
pasztalata szerint a bringatulajdo-
nosok rendszerint az utolsó perc-
re halasztanak. – Megindult az 
érdeklődés, a vásárlás is, emellett 
pedig folyamatosan vannak szer-
vizelésre váró kerékpárok, ame-
lyeket a tulajdonosaik úgy hoznak 
be, hogy: tegnapelőttre kell kész 
legyen. Nem panaszkodhatunk, 
a tavasz beköszöntével egyre töb-
ben térnek be hozzánk kerékpár-
vásárlási szándékkal – számolt be 
érdeklődésünkre Ráduly Sándor, 
a Kerékvár biciklis szaküzlet egyik 
tulajdonosa, hozzátéve, hogy ná-
luk a téli megőrzés is benne van 
a szolgáltatásban, ami a kerékpár 
teljes szervizelését is magában 
foglalja a téli hónapok folyamán. 
– Ezzel azonban nem sokan élnek, 
inkább most, tavasszal hozzák be 
szinte egyszerre a bicikliket, hogy 
helyrepofozzuk azokat – mondta 
a tulajdonos.

Minőségi kétkerekűek
– Mi a prémium kategóriás, mi-

nőségi kerékpárok forgalmazására 
szakosodtunk, úgyhogy nálunk a 
kerékpárok ára – más szaküzletek-
hez hasonlóan – 1000 lejtől kez-
dődik. Célközönségünk azokból 
a vásárlókból tevődik össze, akik 
tényleg komoly kerékpárt szeretné-
nek maguknak. Előtérbe került a 
praktikusság szempontja, az utóbbi 
időszakban már a városi kerékpá-
rokat is elég sokan keresik a mindig 
népszerű Mountain Bike típusúak 
mellett. Használt kerékpárok is van-
nak a kínálatunkban, azokra is van 
kereslet, emellett pedig a szezonban 
él a kerékpár-kölcsönzési szolgálta-
tásunk is, amely iránt szintén élénk 
szokott lenni az érdeklődés – magya-
rázta Tamás Zsolt, a Kerékvár másik 
tulajdonosa. Szerinte az érdeklődés 

mértékét az is jól mutatja, hogy 
webáruházuk nézettsége és forgalma 
folyamatosan növekszik, érkeznek 
internetes megrendelések is.

A középkategóriás Mountain 
Bike a legkeresettebb
Még mindig a Mountain Bike 

a legkeresettebb típus a kerékpárok 
között, ezen belül is a középkategó-
riás biciklik, de aki megengedheti 
magának, akár 3000 lejt is költ a 
kétkerekűre – tudtuk meg a Fun 
Bike szaküzletben. Itt nemcsak a 
kerékpárokra, hanem a kiegészítők-
re – például gyerekülések, biciklis-
ruházat –, valamint rollerekre, gör-
korcsolyákra is elég nagy a kereslet. 
– Megfigyeltük, hogy idén a nők is 
jobban odafigyelnek a kerékpárvá-
sárlásra. Már nemcsak a szín alapján 
döntik el, hogy milyen kétkerekűt 

vásároljanak, hanem más paraméte-
reket is figyelembe vesznek, így alvá-
zas, teleszkópos, tárcsafékes, felsőbb 
kategóriás bicikliket vásárolnak. 
Emellett sokan adnak a megfele-
lő kerékpárosruházat beszerzésére, 
újabban a sisakok használatára is na-
gyobb hangsúlyt fektetnek. Ugyan-
akkor az olcsóbb kategóriába sorolt, 
nálunk 500-600 lejtől kezdődő bi-
ciklik iránti kereslet is fennmaradt, 
népszerű még a cross-kategória, a 
városi biciklik is népszerűek. Azo-
kat a gyermekbicikliket, amelyeket 
gazdáik már kinőttek, visszavásárol-
juk, és az árukat beszámítjuk egy új 
kerékpár árába. Jelentős a kereslet 
az MGP típusú extrém rollerekre is, 
ezek persze a fiatalok körében nép-
szerűek. Masszívak, nem lehet ösz-
szecsukni őket, és az áruk 510 lejtől 
kezdődik – számolt be a kínálatról 

és keresletről Miklós Kinga, a Fun 
Bike szaküzlet tulajdonosa. Bár a 
kölcsönzés még nem indult be, ez a 
szolgáltatás is elérhető náluk, a folya-
matos szervizeléshez hasonlóan. – A 
nyuszi is sok biciklit hoz majd, ezen 
a héten nagyon megnőtt a kereslet a 
biciklik iránt – tette hozzá az üzlet-
vezető.

Kelemen Zsolt, a Zsolt kerék-
pár szaküzlet tulajdonosa sem pa-
naszkodik a szezonrajtra. Fele-fele 
arányban oszlik meg az érdeklő-
dők, illetve a tényleges vásárlók 
száma. A vásárlás során sokaknál 
még a szín a mérvadó, de azért a 
márkás kétkerekűeket is keresik, 
emellett szervizre is sokan térnek 
be hozzá. – Amikor napos idő van, 
jelentősen megnő az üzlet forgal-
ma – mondta el a tulajdonos.

A használtat is keresik
A Csíksomlyón található Cari-

Shopban is érdeklődtünk a hasz-
nált biciklik iránti igényről. Az 
üzlet munkatársa, Salamon Helga 
elmondta, minden évben június–
július táján kapnak használt kerék-
párokból álló szállítmányt Német-
országból, amit 1-2 hónap alatt fel is 
vásárolnak. – Jelen pillanatban csak 
néhány biciklink van, ezek tavalyról 
maradtak meg. 30 és 80 lej között 
mozog a gyerekbiciklik ára, 100 és 
300 között a felnőtteknek való ke-
rékpároké. Sokan ezeket az olcsóbb 
kerékpárokat keresik, folyamatos a 
kereslet mértéke minden évben – je-
lezte az üzlet munkatársa.

– Csíkszeredában egyébként ed-
dig 6 kilométernyi kerékpárút van, 
amit 2,5 kilométerrel bővítenénk az 
év folyamán. Leghamarabb a felújí-
tott Taploca utcában folytatódik a 
kerékpárút továbbépítése – mondta 
el megkeresésünkre Szőke Domo-
kos, Csíkszereda alpolgármestere.

A hosszú tél után a kerékpár-tulajdonosok megrohamozták a szaküzletek szervizrészlegeit. Egyre többen váltanak biciklire fotó: balázs árpád
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kézMűves-foglAlkozások A CsAkegy szervezéséBeN

Szorgos húsvétvárás
korMáNypéNz HArgitA Megyei településekNek

21 millió lejes keret fejlesztésekre
Azok a családok, akik közösség-
ben, gyermekeik lefoglalásával 
és közös munkával szeretnének 
készülni a húsvéti ünnepre, a 
Csíki Anyák egyesületének mai 
foglalkozásán találhatják meg 
számításaikat. A Hargita Me-
gyei kulturális központ alagsori 
termében lesz tojásírás, 3d-s 
köszöntőkészítés is.

HN-információ„Nyusziváró” tematikus 
foglalkozást szervez a 
Csíki Anyák Egyesüle-

te: ma délután hat órától, a megyei 
kulturális központ alagsori termében 
várják a tojást írni, kézimunkázni vá-
gyókat. „Néhány édesanya igyekszik 
mindenkinek újdonságokat mutat-
ni, gyönyörű tojásokat írni, 3D-s 
köszöntőket készíteni, bütykölni, 

bogozni, ragasztani a gyerekek-
kel” – áll az egyesület felhívásában. 
Akik részt szeretnének venni a fog-
lalkozásokon – amelyeknek házigaz-
dája Balázs Enikő, Bíró Gyöngyvér, 
Csikós Kata, Szakács Gyöngyike, 
Oláh Olgi és V. Kiss Magdi –, vigye-
nek magukkal keményre főzött tojá-
sokat, kesicét, ha van – de a helyszínen 
is lehet vásárolni –, pamutrongyot 
tojásfényesítésre, és bármilyen más 
kelléket, amivel dolgozni szeretné-
nek – például kisollót, ragasztót stb. 
Az egyesület tagjai hangsúlyozták, 
hogy ez egy családi találkozás, az 
édesapák részvételére is számítanak, 
őket is szeretnék bevonni a készü-
lődés hangulatába. „Igyekszünk a 
legkisebbeknek is mozgásteret, lehe-
tőségeket biztosítani, úgyhogy még 
őket sem kell otthon hagyni” – jelez-
ték a rendezők.

Összesen több mint 648 millió 
lejt utalt ki a kormány önkor-
mányzatok támogatására a keddi 
kormányülésen, a tartalékalapból 
folyósított összegből 21 036 mil-
lió lej áll Hargita megye rendel-
kezésére. A keretből elsősorban 
térségfejlesztési projekteket tá-
mogatnak.

HN-információ

Országos szinten a kormány 
tartalékalapjából kiutalt 
648,233 millió lejes keret-

összegből valamivel több mint 21 
millió lej jut a Hargita megyei ön-
kormányzatok különböző fejlesztési 
projektjeinek finanszírozására. Az 
április 3-i kormányülésen megszava-
zott összeget a megye településeinek 
önkormányzatai többek között olyan 
beruházásokra fordíthatják, mint a 

madéfalvi óvoda építése – a telepü-
lésnek 400 000 lejt különítettek el –, 
a székelyudvarhelyi önkormányzat 
a csereháti szociális lakások építésé-

re és a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Középiskola felújítására és korszerű-
sítésére szánhat a kiutalás nyomán 
400 000 lejt, Gyergyóditróban pedig 
a szenny- és ivóvízvezeték-rendszer 
bővítésére jut 304 000 lej a mostani 
leosztás révén.

Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke ennek kapcsán 
úgy nyilatkozott: az RMDSZ helyi, 
megyei és parlamenti kormányzati 
munkájának köszönhetően sikerül 
továbbra is pénzösszegeket elkülö-
níteni székelyföldi fejlesztésekre, a 
gazdasági válság ellenére. „A szövet-
ség fő prioritása a térség fejlesztése, 
aminek már látszanak az eredmé-
nyei, hiszen az utóbbi években a 
korábbiakhoz képest jóval nagyobb 
pénzösszegeket utaltak ki a megye 
számára a központi költségvetésből” 
– fogalmazott Borboly.



Tavalyi áron is kapható bárány-
hús a csíkszeredai piaccsarnok-
ban, a füstölt disznóféleségek 
árában pedig az előző évhez 
képest egy-két lejes különbség 
mutatkozik. A hagyományos hús-
véti étkek alapanyagai közül a 
leglátványosabb árnövekedés 
a tojás esetében tapasztalható.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A csíkszeredai piaccsarnok-
ban délelőtt öt, többnyire 
Kászonaltízről érkezett 

termelő kínálatából válogathattak 
bárányhúst a vásárlók, s bár a nap 
első felében még kilónként 28 le-
jért értékesítették a húst, délután 
már a tavalyi áron, 25 lejért is oda-
adták a gazdák a húsvéti asztalra 
kerülő bárányhúst. 

– Van igény a bárányra, amint 
látja, a gazdák többsége már eladta, 

amit hozott, és hazament. Persze, év-
ről évre egyre kevesebben vagyunk 
a csarnokban – és mégis ki tudjuk 
szolgálni a vásárlóközönséget. Ez 
mindenképpen azt jelenti, hogy so-
kan lemondtak a bárányról – hang-
súlyozta az egyik kászoni gazda. 

Tegnap a városban csupán a 
piaccsarnokban lehetett bárány-
húst kapni, a szupermarketek 
hentespultjai mára várják új szál-
lítmány érkezését – itt viszont 
drágábban 29,99 lejért kínálják a 
bárányhús kilóját. 

A legforgalmasabb bevásárló-
központok árait összehasonlítva a 
piacon tapasztalt árakkal, egyértel-
műen jobban jár a vásárló, ha a friss 
tavaszi zöldségeket a zöldségpia-
con szerzi be: a saláta ugyanis itt 
0,59, a retek és zöldhagyma közel 
0,30 banival kerül kevesebbe.

Az előző évhez képest nem 
változott mérvadóan a füstölt 

házi sonka és kolbász ára sem, egy-
két lejes különbség tapasztalható: 
minőség függvényében a sonka 
20 lejtől kedvezve 30 lejig, a friss 
házi kolbász 18 lejért szerezhető 
be. – Az árak valóban nem változ-
tak sokat, csak a mi pénztárcánk 
lett vékonyabb – fogalmazott egy 
általunk megkérdezett vásárló.

Látványosan drágább viszont 
a tojás: a csarnokban 85 baniért, 
az üzletláncok polcairól pedig 
80 baniért vehetjük meg. Ennél 
olcsóbban csak fehér tojást kap-
ni, az 57 baniba kerül. – A gye-
rekeknek mindenképpen festünk 
húsvéti piros tojást, és erre a fehér 
héjú tojás is alkalmas. Ezért leg-
alább ezen spórolok, étkezésekhez 
viszont, ha lehet, házitojást vásá-
rolok – igaz, nagyon drága lett az 
utóbbi időben, de hát alapélelmi-
szer, muszáj megvenni – mondta 
egy anyuka.
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Az elmúlt hét végén, március 30-án vált hatályossá az elő-
zetesen már beharangozott „pikniktörvény”, azaz a pikniktevé-
kenység kibontakoztatására vonatkozó 2012/54-es törvény. Az 
időjárás nem kedvezett a jogszabály előírásainak „kipróbálása” 
szempontjából, de nem is ez a lényeg. Az viszont elgondolkodta-
tó, hogy a törvény gyakorlatba ültetése valóságos bűvészmutat-
vány lehet. Hogy miért? A törvény 3-as szakasza értelmében a 
szóban forgó tevékenység kizárólag két övezetben bontakozhat 
ki: erre a célra sajátosan berendezett zónákban, illetve erre a cél-
ra ajánlott zónákban. Az előbbiek esetében az állam és/vagy a 
területi-közigazgatási egységek köz- vagy magántulajdonában 
lévő területekről van szó, amelyeket megfelelő módon kell köz-
művesíteni és felszerelni, és amelyeken engedélyezett a tűzgyúj-
tás. Az utóbbiak esetében a helységek olyan zónáiról van szó, 
amelyek azok belterületén találhatók, illetve az erdőszéleken, 
és amelyek a zonális tervekben meg vannak jelölve. Ugyanezen 
szakasz előírásai között szerepel az is, hogy mindkét típusú zóna 
esetében a területeknek ügykezelőjük kell legyen, akik lehetnek 
magán és/vagy jogi személyek. Nos, a bajok itt kezdődnek, mert 
országos viszonylatban sem igen találhatók ilyen jellegű zónák, 
s azok „előteremtése” egyik napról a másikra már-már bűvész-
mutatványt jelent(ene). Márpedig piknikezni csak ebben a két 
típusú zónában lehet a törvény értelmében. Igen ám, de honnan 
szerezhet tudomást az ilyen zónák létéről a jámbor kiránduló 
vagy turista? De menjünk tovább: a törvény 5-ös szakasza 
értelmében a szóban forgó két típusú zónában az ügykezelőre 
hárul azok kiképzése, betartva az urbanisztikai, az erdőgaz-

dálkodási és a környezetvédelmi hatályos törvényes előírásokat: 
ki kell jelölje, illetve körül kell határolja azokat megfelelő jelzési 
eszközökkel, mi több, fel kell tüntetni az „órarendet” is. Továbbá 
biztosítania kell a hulladékok szelektív gyűjtését lehetővé tevő 
eszközöket, valamint mobil illemhelyeket. No meg naponta, a 
helyi rendőrség támogatásával, ezekben a zónákban ellenőrzé-
seket is kell tartani. 

Mindez kapcsán azt jegyeznénk meg, hogy amint a piknik-
zónák kijelölése tekintetében sincsenek rendjén a dolgok, még 
kevésbé az ügykezelők vonatkozásában. Büntetni viszont máris 
lehet, 100 lejtől akár 50 000 lejig. Erre viszont számos hatóság 
rendelkezik jogosítvánnyal, a környezetőrség, a helyi közigazga-
tási hatóságok, a rendőrség, a csendőrség, valamint a helyi rend-
őrségek képviselői. Tehát ellenőrző szervekben nem lesz hiány. 
Az ő esetükben is az a kérdés, hogy hol is gyakorolhatják hatás-
körüket? Komolyra fordítva a szót, a törvényalkotók jó szándéka 
nem vitatható, időszerű, indokolt volt ez a jogszabály. A gond 
viszont az, hogy nem számoltak egy dologgal: a törvény jó né-

hány olyan előírást tartalmaz, amelyek gyakorlatba ültetése ese-
tenként időigényes, és éppen ezért abban szerepelni kellett volna 
közbeeső határidőknek, azaz időt és lehetőséget kellett volna 
biztosítani az érintett hatóságoknak arra, hogy ténylegesen kije-
lölhessék a piknikzónákat, és megszervezzék azok ügykezelését. 
Arról nem is beszélve, hogy pénzalapokat is feltételez ezeknek a 
zónáknak a létesítése, kijelölése, illetve működtetése. 

Bár a pikniktevékenység esetében valószínűsíthető, hogy 
elmarad a „bűvészmutatvány”, ez nem jelenti azt, hogy más 
esetekben az ne lenne lehetséges. A kormány például kedden 
bűvészmutatvánnyal rukkolt ki, amikor kalapból varázsolt 
elő pénzösszegeket. Az aznapi kormányülésen ugyanis jóvá-
hagytak egyes helyi költségvetések kiegyensúlyozása céljából 
648 233 000 lejt a kormány rendelkezésére álló tartalékalap-
ból. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert országszerte 
számos polgármesteri hivatal már-már működésképtelenné 
vált, bizonyos közműszolgáltatási díjszabásokat sem képesek 
kifizetni, ugyanakkor jelentős adósságokat halmoztak fel. Hogy 
milyen költségvetést állítottak össze és fogadtak el, ha már már-
cius végére gondok támadtak, az egy más kérdés, de minden-
képp érdemes lenne felfigyelni erre a jelenségre. Maradjunk a 
tartalékalapból kiutalt összegnél. Nos, e tekintetben a bűvész-
mutatványt az jelenti, hogy az idei állami költségvetést jóvá-
hagyó 2011/293-as törvény 1-es számú mellékletében az van 
feltüntetve, hogy a kormány rendelkezésére álló tartalékalap 
összege 219 millió lej. Hogy abból hogyan lehetett több mint 
600 millió lejt kiutalni – nos, ez a bűvészmutatvány.

Bűvészmutatványok…
           NézőpoNt n Hecser Zoltán
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Nem drágább A HúsvéT 

Tavalyi áron is kapható bárányhús

KopTATóréTeg Kerül A CsíKsZeredA 
és CsíKsZeNTKirály KöZöTTi sZAKAsZrA

Javítják az országutat

Reggel még drágábban, délutánra már 25 lejért kínálták a bárányhús kilóját a csíkszeredai piaccsarnokban. Húsvétvárás fotó: balázs árpád

Felkerül a koptatóréteg azokra az 
országos útügyi igazgatósághoz 
tartozó útszakaszokra, amelye-
ket tavaly a hideg beálltáig nem 
sikerült befejezni. A tél folyamán 
keletkezett kátyúkat is befoltoz-
zák, ahol szükséges, teljesen új 
aszfaltréteget húzva a különböző 
szakaszokra.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Elkezdődött az országutak ta-
vaszi rendbetétele megyénk-
ben Csíkszentdomokostól 

Tusnádfürdőig. – Folyamatban van 
a 12-es jelzésű országút javítása, 
emellett pedig a koptatóréteg leterí-
tése azokon a részeken, ahol ez nem 
történt meg az ősz és a hideg bekö-
szöntéig. A téli időszak alatt nagyon 
sok gödör keletkezett az utakon, 
ezeket javítják ki a munkásaink, ahol 
szükséges, ott nagyobb léptékű asz-
faltozással – számolt be lapunknak 
Cătălin Romanescu, az Országos 
Útügyi Igazgatóság Hargita me-
gyei kirendeltségének vezetője. Je-

lenleg Csíkszereda és Csíkszentkirály 
között folynak nagyobb munkála-
tok, ahol az ősszel elkészült euró-
pai útra terítik le a koptatóréteget. 
– Az aszfaltozás ideje alatt jelentős 
mértékű forgalomkorlátozásra kell 
majd számítani – jelezte az igazga-
tó, hozzátéve, reméli, hogy a tavasz 
folyamán sikerül befejezni minden 
munkálatot a Csíkszentdomokos és 
Tusnádfürdő közötti szakaszon.

– A községen keresztül vezető 
megyei út is elkészült az ősz folyamán, 
azonban a tervezés miatt csúsztak a 
kivitelezési munkálatokba kisebb-
nagyobb hibák. Ezeket reméljük, 
hogy a tavasz folyamán orvosolni 
fogják, emellett pedig a tél folyamán 
keletkezett kátyúkat is kijavítják az 
illetékesek – számolt be lapunknak 
Székely Ernő, Csíkszentkirály pol-
gármestere, hozzátéve, a fontos út-
szakaszokat Csíkszentkirályon már 
az elmúlt években sikerült felújítani. 
– Most, hogy az országútra is felke-
rül a koptatóréteg, döcögés nélkül 
lehet Alcsík falvai között közlekedni 
– fogalmazott Székely.

A koptatóréteget terítik le a Csíkszereda–Szentkirály szakaszon fotó: balázs árpád



Rendkívül gyengén sikerült a 
próbaérettségi a Hargita megyei 
diákoknak. Míg a tanárok komo-
lyan vették a vizsgát, az eredmé-
nyek alapján úgy tűnik, a diákok 
nem készültek. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A próbaérettségire állt vég-
zősök mintegy 20 száza-
lékának sikerült a vizsgája 

– derült ki a tanfelügyelőség által 
összesített eredmények alapján. 
Bár a szóbeli vizsgák eredményei 
nem befolyásolják az érettségi átlag 
jegyét, ezen a téren is van bőven ja-
vítanivaló. 

A magyar nyelvi kompetencia 
vizsgán a jelentkezők 56,27 száza-
léka érte el a tapasztalt nyelvhasz-
nálói minősítést, 31,15 százalék 
haladó, 12,59 százalék pedig kö-
zepes minősítést kapott. Román-
ból az arányok sokkal rosszabbak, 
tapasztalt minősítést 34,28 száza-
lék, haladót 28,76, közepest pedig 
36,96 százalék ért el. Az idegen-
nyelvvizsgákon mind az írásbeli, 
mind a szövegértést vizsgáló, mind 
pedig a szóbeli próbákon gyenge 

és közepes minősítésnek megfelelő 
fokozatot értek el többségükben a 
diákok. 

Az írásbeli vizsgákon mate-
matikából és fizikából születtek a 
legrosszabb eredmények. Matema-
tikából a vizsgázók 82,04 százalé-
ka, fizikából pedig 87,63 százaléka 
megbukott. De nem sokkal jobbak 
a kémiajegyek sem: a diákok 72,13 
százaléka nem írta meg az átmenő 

jegyet. Kevesen vizsgáztak, de na-
gyon rossz eredménnyel pszicho-
lógiából: 77,78 százalék a bukási 
arány. Románból 66,37 százalék-
nak nem sikerült az írásbeli vizsgá-
ja, magyarból pedig 35,22 százalék 
nem kapott átmenő jegyet. Bioló-
giából 69,77, történelemből 46,74 
százalék, közgazdaságból pedig 
43,86 százalék bukott meg az írás-
beli próbán. 

 A tanárok nagyon komolyan 
vették a próbaérettségit: az igazi-
hoz hasonló körülmények között 
szervezték meg a vizsgát, tíz iskolá-
ban bekamerázott teremben írták 
meg dolgozataikat a diákok. Nem 
volt pardon a dolgozatok értéke-
lésénél sem: 4,90-ről sem emeltek 
átmenő jegyre. A nagyon rossz 
eredmények azt bizonyítják, hogy 
a tanároktól eltérően a diákok nem 

tanultak erre a vizsgára, nem gon-
dolták, hogy komoly felmérés lesz. 
Ez a véleménye Bartolf Hedwig 
tanfelügyelőnek, aki elmondta, 
hogy iskolai szinten mind a diá-
kokkal, mind a szülőkkel kiérté-
kelik az eredményeket, és mindent 
megtesznek, hogy ráébresszék a 
diákokat,  komolyan kell venni az 
érettségit. Az iskolákban a húsvéti 
vakáció után még nagyobb hang-
súlyt fektetnek a vizsgára való felké-
szítésre. A tanfelügyelőség közért-
hető módon megszövegezett szó-
rólapok segítségével is tájékoztatja 
a diákokat a vizsgával kapcsolatos 
tudnivalókról. Ferencz Salamon 
Alpár főtanfelügyelő végigjárja a 
megye középiskoláit, hogy szemé-
lyesen is meggyőzze a diákokat: ko-
molyabb hozzáállásra van szükség a 
vizsgára való felkészülésnél. 

A tanfelügyelőségen nem ne-
vesítettek egy iskolát sem a rossz 
próbavizsgával kapcsolatban. Nem 
titok viszont, hogy elsősorban a 
szakközépiskolák végzősei értek el 
gyenge eredményeket, ugyanakkor 
elmondták, hogy volt olyan gimná-
zium is, ahol 50 százalék alatti volt 
az átmenési arány.

Katasztrófa, humanitárius se-
gély, elsősegélynyújtás – leg-
hamarabb ezek a szavak jutnak 
eszembe, ha a Vöröskeresztről 
hallok. Mivel mifelénk az utóbbi 
időben, Istennek hála, katasztró-
fák nem voltak, háborús övezet 
sem vagyunk, és a tömegsze-
rencsétlenségek is elkerültek 
mostanig, szinte magától adódik 
a kérdés: mivel foglalkozik Har-
gita megyében a Vöröskereszt?

Zsongás fogadott szerda dél-
előtt a Hargita Megyei 
Vö rös kereszt csíkszeredai 

szék helyén. Szerda ugyanis rend-
szeresen a Generációs Klub napja, 
ekkor gyűlnek össze a klubba járó 
idősek, többen hozzák magukkal 
kisunokájukat – abban különbö-
zik ugyanis ez a klub a többi, idő-
seket foglalkoztató klubtól, hogy 
ide nagymamával, nagytatával az 
unoka is jöhet a foglalkozásokra. 
Találkozásaik nem korlátozódnak 
a szerdai napokra, ezen rendszeres 
találkozások mellett ugyanis nya-
ranta gyógynövényeket gyűjtenek 
együtt, és ezt többnyire hétvégen-
ként teszik, kirándulnak, színházba 
járnak közösen, és kórusuk is van, 
amellyel karitatív céllal lépnek föl.

Borbély Juliánna nemcsak a Ge-
nerációs Klub tagja, hanem négy 
éve önkéntese is a Vöröskereszt-
nek. Segít, amivel tud: elsősegély-
nyújtáshoz szükséges háromszögű 
kendőket varr, Mikulás-ruhát a 

fiatalabb önkénteseknek, akik a 
Mikulás-maratonon vesznek részt 
minden decemberben, óvodás 
gyermekeket örvendeztet meg a 
rongyból varrt Peti baba, amely az 
ő keze munkája, öregotthonokban 
élőknek jutott ajándékba az általa 
készített asztali díszekből, nyaran-
ta pedig a Szentimrei Büdösfürdőn 
lévő elsősegélynyújtó központban 
vállal szolgálatot: vérnyomást, vér-
cukorszintet mér a gödrözni járók-
nak, és készenlétben áll, ha valaki 
segítségre szorul.

– Segítek ott, ahol szükség van 
rám. Elvégeztem az elsősegélynyúj-
tó tanfolyamot – meséli, és mint 
mondja, volt már példa arra, hogy 
szükség volt az ott szerzett tudásá-
ra: szomszédjában élő idős nénihez 

hívták, és a mentő megérkezéséig ő 
részesítette elsősegélyben a beteget.

Ezer helyett alig százan
támogatják
A Hargita Megyei Vöröske-

reszt önállóan létező szervezet, 
ezért mindig maguk határozzák 
meg, hogy milyen programokat 
indítanak, a cél csak az, hogy ezek 
a programok a leginkább rászorul-
tak javát szolgálják – magyarázza 
Zsigmond Éva igazgató. A megyé-
ben mindössze két alkalmazottal 
dolgozik a szervezet, de ők saját 
maguknak kell „kitermeljék” a fi-
zetést a szervezet teljes működési 
költségeivel együtt. 

– Rengeteg pályázatból, hiszen 
az adomány, amit kapunk, minimá-

lis – válaszol Zsigmond Éva arra a 
kérdésre, hogy honnan van anyagi 
fedezetük a rengeteg programra. Az 
adományozók kapcsán furcsa hely-
zetet vázol: a Hargita Megyei Vö-
röskeresztet akár fel is számolhatják, 
a törvény ugyanis úgy rendelkezik, 
hogy évente legalább 1000 támo-
gatója kell legyen, akik egyenként 
10 lejjel támogatják a szervezetet. 
Ezzel szemben ők mindössze 180 
olyan személyt találtak megyeszer-
te, aki hajlandó volt az évi 10 lejes 
támogatási díjat kifizetni.

Önkéntesek minden 
korosztályból
Ettől függetlenül a Hargita 

Megyei Vöröskeresztnél zajlik az 
élet. Összesen 333 önkéntes tevé-
kenykedik a szervezetben. Van egy 
önkéntescsoportjuk a 14–18 év 
közötti iskolások számára (érdekes, 
hogy ide kizárólag román fiatalok 
jelentkeznek az igazgató szerint), 
akik többféle rendezvényen jelen 
vannak mint elsősegélynyújtók, és 
egészségvédelmi tevékenységet is 
folytatnak. A Lépések Csoportban 
a 20 és 40 év közötti önkéntesek 
tevékenykednek, ők főleg szociá-
lis segítőmunkát végeznek, szer-
vezik a már jól ismert Mikulás-na-
pi és karácsonyi rendezvényeket, 
a Manó-Tanodás programokat, a 
nyári vöröskeresztes táborokat, ka-
ritatív céllal színházi előadásokat 
tartanak, és működtetik a szociális 
mentőszolgálatot, hogy csak párat 

említsünk tevékenységi körükből. 
És ott vannak az idősebb önkénte-
sek, akik a már említett Generáci-
ós Klub tagjai. 

A Hargita Megyei Vöröske-
reszt négy elsősegélynyújtó köz-
pontot működtet a megyében. 
A már említett büdösfürdői köz-
pont csak nyáron működik, Sik-
lódon, Pálpatakán és Fenyőkúton 
viszont egész évben szolgálatot 
teljesítenek az önkéntesek.

Főleg külföldre pályáznak
A 14 szociális program, az 

elsősegély-nyújtási és katasztró-
favédelmi programok, a külön-
böző felkészítők és tanfolyamok, 
a táborok költségét mind-mind 
pályázatból teremti elő a Hargita 
Megyei Vöröskereszt. Zsigmond 
Éva szerint elsősorban a Norvég 
Vöröskeresztnél, illetve a holland 
Karmell International szervezet-
nél pályáznak, de uniós pályáza-
taik is vannak. Önkormányzati 
pénzeket, mint mondja, nemigen 
hívnak le, számukra ugyanis túl 
bürokratikus a pályáztatás, és mi-
kor meg is próbálták, a kért ösz-
szegnek csupán töredékét kapták 
meg, ezért erről a lehetőségről le-
mondtak. A helyi önkormányzat-
ok viszont többfelé igen hathatós 
segítséget nyújtanak a szervezet-
nek, és itt Siménfalvát, Lövétét, 
Csíkszentmártont említette pozi-
tív példaként az igazgató. 

Forró-Erős Gyöngyi
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Diákok próbaérettségin. Alig húsz százalékuk vizsgája volt sikeres fotó: balázs árpád

Vöröskeresztes önkéntesek. Többféle rendezvényen is jelen vannak
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A szarvasmarhatartás bátorítá-
sát és a gazdák rendelkezésére 
álló alternatívák bemutatását 
célozta a napokban megtartott 
első székelyföldi húsmarha-
konferencia, ugyanúgy, mint 
ahogy a hónapok óta zajló, tele-
pülésről településre haladó gaz-
dafórum-sorozat is. A rendez-
vények nyomán elindult folya-
matok értékelésére – hármas 
interjúnkban – Tánczos Barnát, 
a Mezőgazdasági Minisztérium 
államtitkárát, Becze Istvánt, a 
RMDSZ Csíki Területi Szerveze-
tének ügyvezető igazgatóját és 
Haschi András Pétert, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynökség 
igazgatóját kértük fel.

– Hogyan látják, mi volt a 
múlt hétvégén tartott húsmarha-
konferencia legnagyobb eredmé-
nye, hozadéka?

B. I.: A konferencia legna-
gyobb eredménye a gazdák nagy-
fokú érdeklődése. A rendezvényre 
ugyanis több száz olyan gazdálko-
dó és agrárszakember jött el, akik 
az ágazatban dolgoznak, és tény-
legesen érdeklődést mutatnak a 
szarvasmarhatartás iránt. Ennek 
érdekében is igyekeztünk minél 
több érdekelthez eljuttatni a kon-
ferencia hírét. Én személy szerint 
igen nagyra értékelem, hogy a 
gazdák zöme igenis figyelemmel 
kísérte mind a délelőtti előadá-
sokat, mind a délutáni kerekasz-
tal-beszélgetéseket. Amúgy főleg 
a konferencia második részében 
volt lehetőség a gazdákat foglal-
koztató kérdések feltevésére, a 
gyakorlati gondok, illetve az egy-
más tanítására is alkalmas egyedi 
megoldások átbeszélésére. Ez vi-
szont nagyon jól sikerült.

T. B.: Egyetértek Istvánnal. A 
szombati húsmarha-tanácskozás 
legfontosabb tanulsága, hogy 
lám, több száz embert is lehet 
mozgósítani, ha olyan témákról, 
olyan tudásátadásról van szó, 
amelyre igenis is igény van. Egy-
ben megragadnám az alkalmat, 
hogy megköszönjem a Csíki 
RMDSZ szervezetnek, hogy a 
javaslatomat felkarolva segített 
a konferencia megszervezésében 
és lebonyolításában. Ez azt jelen-
ti, hogy a helyi RMDSZ-ben is 
ugyanaz a szemlélet uralkodik, 
mint amit én is hiszek és val-
lok. Az RMDSZ ugyanis több 
kell legyen, mint egy bukaresti 
érdekképviselet, ezért nagyobb 
hangsúlyt kell fektessen Székely-
föld gazdasági fejlesztésére is. 
Épp ezért támogatnia kell min-
den olyan kezdeményezést, jö-
vedelemszerzési alternatívát, mely 
nemcsak a gazdatársadalmat, ha-
nem általánosan, a székelyföldi 
emberek megélhetését, minden-
napjait is könnyebbé teszik. A 
húsmarha-konferencián az is be-
bizonyosodott, hogy a székelyföl-
di gazdálkodók – a rendezvényre 
eljött rengeteg csíki, gyimesi, 

gyergyói, háromszéki és maros 
megyei szarvasmarha-tartó – ré-
széről van igény az információra, 
van igény a tudás alapú fejlődés-
re. A székely gazdák számára is 
elérhetőbbé, emberközelibbé kell 
tenni azt a technológiát, azt a tu-
dást, tudományt, amire nekik is 
alapozniuk kell a tevékenységü-
ket. Másrészről nagyon fontos, 
hogy a konferenciára olyan gaz-
dák jöttek el, akik jövőt látnak 
a mezőgazdaságban, akik velem 
együtt úgy gondolják, hogy ér-
demes fejleszteni a farmjukat, 
gazdaságukat, függetlenül attól, 
hogy öt, tíz vagy száz tehénnel 
gazdálkodnak otthon. Erre a 
konferenciára a világ élvonalából 
hoztunk olyan franciaországi és 
magyarországi szakembereket, 
akik évtizedek óta tenyésztéssel, 
genetikával és egyesületi munká-
val foglalkoznak. Ezeket a típu-
sú rendezvényeket mindenképp 
folytatni kell, akár úgy, hogy 
megmutatjuk az itteni gazdák-
nak az odakinti – franciaorszá-
gi, magyarországi tenyésztési és 
egyesületi munkát –, akár úgy, 
hogy két-három embert kiké-
pezve egyesületekbe tömörítve 
próbáljuk a továbbfejlődésben 
segíteni a székelyföldi gazdákat.

– Az egyesületbe tömörülés 
első konkrét lépései ugyanakkor 
már a húsmarha-konferencia 
alatt is megmutatkoztak. Lesz-e 
folytatás?

T. B.: Valóban, a rendez-
vény alatt megalakult az Erdélyi 
Limousin Tenyésztők Egyesülete, 
ugyanakkor vannak más próbál-
kozások is arra, hogy létrejöjjön 
az erdélyi, székelyföldi húsmarha-
tartók egyesülete is. Úgy hiszem, 
ezt az egyesületi munkát is egy 
tető alá kellene hozni, hogy ne 
forgácsoljuk szét az erőinket, 
ne csináljunk magunknak a 
húsmarha-tenyésztésben kon-
kurenciát. Az Erdélyi Limousin 
Tenyésztők Egyesülete a tervek 
szerint három-négy héten belül 
hivatalosan is el tudja kezdeni 
munkáját, amibe kezdetben min-
den más húsmarhafajtát tenyésztő 
gazdát is be szeretnénk vonni. Je-
len pillanatban ugyanis Erdélyben 
és Székelyföldön még nincs annyi 

hústermeléssel foglalkozó gazda és 
akkora húsmarhaállomány, hogy a 
hozzájárulásokon keresztül több 
egyesület működését is megbír-
ják. Az egyesületben elsősorban 
törzskönyvezést szeretnénk vé-
gezni, illetve segítséget nyújtani a 
hazai húsmarhaállomány geneti-
kai feljavításában. Nagyobb távla-
tokban viszont éves kiállításokat 
és vásárokat is szeretnénk szer-
vezni. Röviden összefoglalva ezek 
azok a célok, amelyekre energiát, 
időt és nem utolsósorban pénzt 
kell szentelnünk.

H. A.: Az egyesületbe tömö-
rülés és a húsmarhatartásban rej-
lő lehetőségek ugyanakkor más 
feltételek kapcsán is nagyszerű-
en hasznosíthatók. Gondolok itt 
például a területalapú támogatá-
sok érdekében a legelőterületek 
állattal való lefedési kényszeré-
re. A húsmarhatenyésztés erre a 
problémára is jó megoldást kínál, 
főleg, hogy a tejelő szarvasmar-
hával szemben jóval egyszerűbb 
tartása, különösen a tejhaszno-
sítás szempontjából napi kihívá-
sokat jelentő távolabbi, havasi, 
hegyi legelőkön. Ráadásul még a 
természeti adottságaink is meg-
vannak hozzá. Nincs más hátra, 
élni kell vele.

– Az elmúlt hónapok alatt más-
részt az információkat egy faluról 
falura haladó gazdafórum-sorozat 
keretében is megpróbálják eljuttat-
ni. Honnan, milyen felismerésből 
ered ez a kezdeményezés?

B. I.: A gazdák információhiá-
nyából ered. A Csíki-medencében 
szinte eljutottunk már az összes 
községbe, felsorolva, bemutatva 
a gazdákat érintő jogszabályi vál-
tozásokat, pályázási, fejlődési, to-
vábblépési lehetőségeket, illetve 
meghallgatva a gazdák panaszait, 
személyes gondjait, ezek megol-
dására is igyekeztünk hatékony 
segítséget nyújtani. Nagyon sok 
gazdálkodót érdekelnek a támo-
gatásokkal, a kifizetési ügynökség-
gel kapcsolatos hírek, és jó néven 
veszik, ha ezeket első kézből, az 
adott intézmény vagy miniszte-
ri apparátus képviselőitől tudják 
meg. Ugyanakkor az sem titkolt 
célunk, hogy a beszélgetéseken 

keresztül feltérképezzük azokat 
a gondokat, panaszokat, amelyek 
a gazdákat általánosan sértik, 
bántják. Olyan közös panaszokra 
gondolok, amelyek a jogszabályi 
hiányosságokból erednek, esetleg 
pontosan a székelyföldi gazdákat 
másokkal hátrányba hozó jog-
szabályi előírásokból, amelyeken 
a kormányzati és a parlamenti 
képviseletünkön keresztül is vál-
toztatni kell. A gazdák másrészt 
tanácsokat kérnek, orientációs és 
kitörési pontokat keresnek. Kí-
váncsiak arra, hogy a szakemberek 
meglátása szerint merre haladnak 
a tejárak vagy épp a pityóka-, a 
hústermelést befolyásoló piaci 
folyamatok. Mindenkit érdekel, 
hogy 2014 után mi lesz a támoga-
tásokkal, mire érdemes számítani, 
mibe érdemes belefogni. Én úgy 
hiszem, a fórumok a gazdaembe-
rek számára e téren is sok infor-
mációt hordoznak, ebben is nagy 
segítséget jelentenek.

T. B.: A gazdafórumokat – 
éppen azért, mert sokrétűek – ál-
landóakká kell tenni, még akkor 
is, ha ez a mi részünkről sokszor 
óriási emberi erőfeszítést jelent. 
Lehet, kívülről nem úgy tűnik, 
de munkabírás kell, hogy a gaz-

dákat a napi teendőkön túl heti 
rendszerességgel többórás fóru-
mokon keresztül tájékoztassuk. 
De a falvakból érkező pozitív 
visszajelzések alapján úgy látom, 
van értelme ezt csinálni. Nem egy 
településről tudom, hogy egy-egy 
gazdafórum után négy-öt tejter-
melő gazda is beiratkozott a sajt-
készítési tanfolyamra, mert hitelt 
adott a véleményünknek és azon 
gazdák tapasztalatának is, akik a 
havi vásárokon igenis sikeresen 
és a nyerstej felvásárlási árához 
képest sokkal kifizetődőbben 
értékesítik a tejmennyiségük bi-
zonyos hányadát. Vannak olyan 
községek, ahol a gazdafórum 
után hússzarvasmarha vásárlásán 
gondolkoznak, mások a pityó-
kaértékesítés kapcsán próbálnak 
már most tavasszal – például a 
chips-gyárakkal köthető szerző-
dés révén – új alternatívákat ke-
resni. Vannak, akik a támogatási 
kérdésekben lettek jártasabbak, 
mások pályázatot indítanak el. 
Sokan érdeklődnek a fiatal gaz-
dáknak szóló pályázatok után, 
másokat az 1500 eurós fejlesztési 
lehetőség érdekel. Tehát az, hogy 
több információt és részletes, 
konkrét, pontszerű tájékoztatást 
kapnak, az mindenképpen olyan 
segítség, amelyet a gazdafóru-
mok rendszerében tovább kell 
vinni.

H. A.: Másrészt pedig hiába 
van mindenkinek otthon tévé-
je, rádiója, újság-előfizetése, ha 
informálásról van szó, azért még 
mindig a szemtől szembeni ta-
lálkozás a leghatékonyabb. Akár 
szidhatnak is, hisz e találkozók 
révén mi is szembesülünk a hibá-
inkkal és tanulunk is ezekből. Én 
úgy gondolom, mindenképpen 
hasznosak a fórumok, ha másért 
nem, akkor azért, mert számos 
felvetődő problémára ott helyben 
konkrét választ és orvoslást kap-
nak a gazdák.

Domján Levente

Becze István, Tánczos Barna és Haschi András

KÜlönBöZő RenDeZvényeKKel MuTATjáK Be A gAZDáK előTT KínálKoZó leHeTőSégeKeT

Igény van az információra, fejlődésre

HIrDeTés

vonZó, 
változó kamatú hitelek a csíkszeredai 

MIKo Hitelszövetkezeti banknál. 

Várjuk kirendeltségeinkben:
Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722
Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–211934
székelyudvarhely, Merkúr, 1918. December u. 7. sz. 0266–210330
Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–361762
Gyergyóditró, szép domb u. 2. sz. 0266–353440
Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437
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Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139
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Gyergyótölgyes, Központ  419. sz. 0266–338143
Várhegy, Ilie Câmpeanu 7. sz. 0266–345055
Bélbor, Központ  137. sz. 0266–355101
Csíkkarcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029
Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 
Vasláb 424. sz. 0266–357773



Sikerrel zárult a Pogányha-
vas Kistérségi Társulás által 
kezde ményezett, Történetek a 
természetről és rólunkcímmel
általános iskolás diákok szá-
mára hirdetett „sztorigyűjtő”
ver seny. A közel háromszáz 
beérkezett történet legjavából
– szintén gyerekek által illuszt-
rált – kötet született, illetve a 
fejlesztési társulás szakem-
berei a gyerekekkel közösen 
óriásplakátokat készítettek a
kisrégió nyolc településéről,
amelyeken a környék növény- 
és állatvilága mellett a történe-
tekbenszereplőhelyszíneketis
feltüntették.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

R endhagyó nevelési mód-
szerrel próbálták népsze-
rűsíteni a Pogányhavas 

Kis térségi Társulás környezet-
védelmi szakemberei a kisrégió 
természeti értékeit, a különleges 
helyszíneket, a védett növény- és 
állatfajokat. A Történetek a termé-
szetről és rólunk címen meghirde-
tett versenyben a szervezők a diá-
koktól olyan érdekes történeteket 
vártak, amelyek cselekménye a 
településük környékén, a termé-
szetben játszódik, és amelyekben 
feltűnnek egyes helyszínek, dű-
lők nevei, a környék állat- vagy 
növényfajai, a gazdálkodó ember 
tevékenysége. A rövid sztorik le-
hettek személyes tapasztalatokra 
épülő történetek vagy idősebb 
rokonoktól, ismerősöktől hallott 
elbeszélések. 

A program gyűjtési fázisa 
lezárult, közel 300 történet ér-
kezett a kistérség iskoláiból a 
versenyre, ezek legjobbjaiból 
válogattak össze a szervezők 
egy gazdagon illusztrált köte-
tet a PolgárTárs Alapítvány, a 
Tusnád Ásványvíz Rt., valamint 
a Barbara Knowles Alapítvány 
támogatásával, de a részt vevő 
iskolák tanulóinak részvételével 

elkészültek a település és a kör-
nyék izgalmas helyszíneit, védett 
növény- és állatfajait ábrázoló, 
didaktikai eszköznek szánt óri-
ásplakátok is. A kiadvány közel 
hatvan történetet tartalmaz, a 
frappáns illusztrációkat szintén 
gyerekek, a csíkszeredai Nagy 
István Művészeti Líceum diákjai 
készítették. Az óriásposzterekből 
nyolcféle, a Pogányhavas Kis-
térség egy-egy faluját bemutató 
didaktikai tabló készült. Utóbbi-
akat eljuttatják a kistérség összes 
iskolájába, feltehetően minden 
osztályterem falára felkerülnek, 
amelyben V–VIII. osztályos di-
ákok tanulnak. A posztereken 
szerepel az illető település temp-
loma, a védelemre szoruló ter-
mészeti helyszínek, növény- és 
állatfajainak fényképe, leírása, de 
helyet kapott rajtuk egy, a gyűj-
tés nyomán érkezett történet, 
valamint természeti élményekkel 

kapcsolatos gyermekrajzok is. 
„Négy év alatt minden bizonnyal 
mélyre vésődnek a közvetlen kör-
nyezetről vagy a szomszédos te-
lepülésekről szóló információk” 
– vélekedett Demeter László bi-
ológus, akinek oroszlánrésze volt 
a program lebonyolításában. 

Az elképzelés szerint az egyes 
helyszínekhez, dűlőnevekhez, 
a környék jellegzetes flórájához 
vagy faunájához köthető törté-
netek segítségével közvetlen kap-
csolatba kerülnek a természetvé-
delemmel a gyerekek, pontosan 
megtudhatják, melyek azok az 
értékek a közvetlen környeze-
tükben, amelyek oltalomra szo-
rulnak. Így a környezeti nevelés 
nem egy elvont, tanteremsza-
gú tárgy lesz számukra, hanem 
kézzelfogható valósággá válik, 
ismert növényekkel, állatokkal, 
helyszínekkel – fogalmaztak a 
program szervezői.
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 hirdetések

ABabeş–BolyaiTudományegye
tem és a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem sem 
szervez felvételit vizsgát a 2012–
2013asévbenafelsőfokúokta-
tásrajelentkeződiákokszámára.
Viszont a felvételi kritériumok 
között idénmárnemszerepela
négyközépiskolaitanéveredmé-
nyeinek átlaga. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Az állami egyetemeken a 
felvételit az oktatási mi-
nisztérium évente kiadott 

rendeletben szabályozza, ennek ér-
telmében a 2012–2013-as tanévtől 
kezdődően az alap-, a mesteri és a 
doktori képzésekre is felvételi vizs-
gát kell hirdetniük a felsőfokú okta-
tási intézményeknek. A nemrég ho-
zott rendelet azt sem teszi lehetővé, 
hogy az egyetemek a négy középis-
kolai tanév eredményeit megtart-
sák a felvételi kritériumok között, 
csak az érettségi vizsga jegyeit és a 
hivatalos tantárgyversenyeken elért 
eredményeket vehetik  figyelembe.

 – Idén még nem tartunk fel-
vételi vizsgát, de természetesen 
alkalmazzuk a törvény előírásait, 
és csak az érettségi vizsga, illetve a 
szakirányú tantárgy vizsgajegyeit 
vesszük figyelembe – nyilatkozta 
lapunknak Soós Anna, a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem ma-
gyar tagozatának rektorhelyettese. 
A 2013–2014-es tanévtől viszont 
– jegyezte meg – már felvételi 
vizsgát kell tegyenek a BBTE-re 
jelentkezők. 

Az új rendelet a felsőoktatási 
intézmények számára nem idegen, 
hiszen valójában egy korábbi felvé-
teli típus újbóli alkalmazásáról van 
szó, amely abból állt, hogy a diákok 
a középiskolai tananyag alapján ösz-
szeállított – sikeres – írásbeli vizsga 
után nyerhettek felvételt az egye-
temre. Biró A. Zoltán, a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
dékánja szerint a régi modell visz-

szaállítása mindenképpen hasznos, 
ha azt tekintjük, hogy az oktatási 
intézmények ennek alkalmazása 
mellett kiszűrhetik a jelentkező diá-
kok közül azokat, akik nem elég fel-
készültek az egyetemi tanulmányok 
megkezdésére. 

– Ma már az egyetemi képzés 
sokkal szélesebb spektrumú, azt is 
mondhatnák, hogy egyfajta szolgál-
tatás, amelyet igénybe vehet bárki. 
Ebben az esetben a felvételi vizsga, 
ami egyben próbatétel is, abban 
segít, hogy az adott szakon tanító 
tanárok annak eredményei alapján 
véglegesíthetik a tanterv tartalmát 
– mondta Biró. Ennek ellenére idén 
a Sapientia egyetem sem szervez 
felvételi vizsgát. Ennek oka a dékán 
szerint az, hogy a törvény alkalma-
zásához rendelkezésükre álló idő túl 
rövid, nem engedi meg egy új rend-
szer kidolgozását. 

– A legtöbb szakon eddig is 
tartottunk a jelentkezők között 
valamilyen formában ismeret-
ellenőrzést, ezeket a próbákat 
továbbra is fenntartjuk – jelezte 
Biró. Hozzátette, a következő 
évekre előretekintve a felsőfokú 
tanintézmény, miután nemrég 
akkreditációt nyert, valószínű-
leg megváltoztatja felvételi po-
litikáját is. 

A Sapientia jövőtől hirdet felvételit

A könyv borítójához felhasznált illusztráció részlete. Rendhagyó nevelési módszer

DiákokkönyvEAkörnyEzETükről

Történetek és rajzok a természetről
MégnEMválTozTATnAkkriTériuMrEnDSzErükön

Jövőtől csak felvételivel 
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gyergyó

Körkép

> A kedvezőtlen időjárás késlelte-
ti a nagytakarítást. A hétvégi, váratlan 
havazás késleltette a tervezett tavaszi 
várostakarítási programokat Gyergyó
szentmiklóson, emiatt az önkormányzat 
átalakította a munkálatok ütemtervét. 
Felhívják a lakosság figyelmét, hogy to
vábbra is elszállítják mind a magánhá
zak, mind a lakónegyedek környékéről 
a nagytakarítás során összegyűjtött és 
kirakott szemetet, emellett természete
sen működik majd a körzetenkénti, már 
megszokott beosztású szemétszállítás 
is. Továbbá folytatódik a Legyen tisz-
ta és virágos program, ami arra buzdítja 

a lakosságot, hogy építsékszépítsék a 
környezetüket, így hozva egy kis színt 
Gyergyószentmiklós városába.

> Sorozatos bevetésen a tűzoltók. 
Tegnapelőtt Ditróban égett 300 hektá
ron az avar, tegnap újabb tüzek gyúltak 
a Gyergyóimedence majdnem minden 
településén. A száraz aljnövényzet mellett 
bokrok kaptak lángra, a tűzben élőhelyek, 
odúk, fészkek semmisültek meg. Tegnap 
a Gyergyószentmiklóshoz tartozó Visz
szafolyódűlőben harapódzott el a tűz, a 
Borzókástetőre vezető út jobb oldalán, 
több száz hektáron egymás után égtek le 

a kalyibák, nyári szállások. A visszafolyói 
tanyavilág egyik lakójának, Kolozsi An
dornak a boglyái váltak a tűz martaléká
vá, azonban a mellékgazdaság emberei és 
a hivatásos tűzoltók meg tudták fékezni a 
lángokat, mielőtt a házba belekaptak vol
na. Az úttól balra több családnak is van 
állandó lakhelye, oda nem terjedt át a tűz 
– tudtuk meg Tóth Károlytól, a mellék
gazdaság munkatársától. Késő délután a 
tűzoltók egy része a tekerőpataki Lucsos 
oltásához ment erősítésnek, ugyanakkor 
hír érkezett arról, hogy feléledt a tűz a 
visszafolyói részen, de füstöl a medencé
ben több helyen is a határ.hí
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Kétezer darabos Kiállítás nyílt a tájházban

Tojásírás és tojáskiállítás egy fedél alatt
Szakközépiskolás 
nyert elismerést 

B. K. 

A Gyergyóimedencéből leg
ma gasabb elismeréssel, or
szágos hatodik helyezéssel 

és a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének különdíjával tért haza 
Albert Zsuzsa az elmúlt hétvégén 
rendezett országos szintű magyar 
tantárgyversenyről. A tizedikes lány, 
aki az alfalvi Sövér Elek Iskolaköz
pont diákja, elmondta, a megmé
rettetésen Eredetiség és imitáció a 
klasszicizmus politikájában témában 
kellett értekezést írnia, valamint egy 
történelmi regényrészletet kitalálni, 
papírra vetni. Albert Zsuzsa nem 
első ízben kap elismerést irodalmi 
munkáiért, de ez a helyezés a legelő
kelőbb, amely talán a pályaválasztá
sát is befolyásolja – eddig ugyanis 
turisztika szakos tanulóként idegen
vezetőnek készült. 

Magyartanára, Farkas Well mann 
Endre elmondta, a díj dicsőség nem
csak Zsuzsának, hanem az iskolának 
és a községnek is. Jelzés a gimnáziu
mok felé, hogy az irodalmi megmé
rettetéseken a szakközépiskolákból 
érkezőkkel is számolni kell.

Béka lába, varjú csőre, eke, vil
la, gereblye, rügyek, kacsok, 
le velek kerülnek fel hímként 
az írott tojásokra. Hagyomá
nyos módszerrel, viasszal és 
kesicével készül az írott tojás a 
gyer gyószentmiklósi tájházban 
im már húsz esztendeje. Idén 
bő vült a kínálat: több mint 2000 
hímes tojásból nyílt kiállítás.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Már a gyermekeik tanul
ják a tojásírást azoknak 
a gyergyói szülők nek, 

akik ezelőtt húsz évvel ismerked
tek a kesiceforgatással. A gyer
gyó szentmiklósi tájházban két 
évtizede, hogy húsvét közeledtével 
óvodástól felnőttig bárki megis
merkedhet a tojásírás módjával, a 
gazdag mintakészlettel. 

Kisné Portik Irén néprajzku
tató házigazdaként óránként más
más csapatnak mutatja meg az 
alapmozdulatokat, a tojás beosz
tását, a viasszal való bánás módját. 

A „haladók” is visszatérnek, a tu
dás pedig, amint a néprajzkutató 
mondja, szemmel látható: – Ér
dekes módon a hetedik, nyolca
dik osztályos gyerekek a legne

hezebb mintákat könnyűszerrel 
megrajzolják. Az idén itt volt egy 
medgyesi csoport, ők először ír
tak tojást, és annak dacára, hogy 
kilenctizedikesek, olyan ered

ményt tudtak produkálni, mint 
a gyergyói második, harmadik 
osztályosok – mondta a házigaz
da, aki már több ezer emberrel 
kedveltette meg a hímestojáské
szítést. A tavaly 2400an fordul
tak meg az alkotóházban, idén is 
súrolni fogják a kétezres számot 
nagycsütörtökig. 

A Gyergyószárhegyi Kulturális 
és Művészeti Központ égisze alatt 
zajló rendezvény mellett tojáskiál
lítás is nyílt a gyergyószentmiklósi 
tájházban. Közel 2300 hímes tojás 
tárlókba rendezve mutatja be Er
dély nagyobb tájegységeinek mo
tívumait, ugyanakkor a törzsanyag 
ízelítőt ad Bukovina és Moldva 
mintavilágából is. A szárhegyi Lá
zárkastélyban őrzött, Erdélyszer
te páratlan hímestojásgyűjtemény 
augusztusig tekinthető meg a Gá
bor Áron utcai tájházban. Időköz
ben a készlet gyarapítására is kilátás 
van, ugyanis az idei Táltos Kézmű
ves Tábor egyik célja a gyűjtemény 
darabszámának 2500ra emelése – 
tudtuk meg Kisné Portik Iréntől.

hargitanépe

Többévnyi tervezés után először 
dolgozik a Figura Stúdió Színház 
csapatával a rengeteg díjat, el
ismerést begyűjtött Victor Ioan 
Frunză rendező. Karel Čapek 
R.U.R. Rossum univerzális ro
botjai című színművét Budaházi 
Attila dramaturg és Victor Ioan 
Frunză szövegkönyve alapján dol
gozták fel. A produkció örök érvé
nyű kérdést feszeget: mi teszi az 
embert emberré?

Miklós Réka

Örömmel fogadta a felkérést 
az immár 21 éve magyar 
színházaknál is dolgozó 

Vic tor Ioan Frunză, hiszen hallott 
a Figura Stúdió Színház munkás
ságáról, ismeri is azt – hangzott el a 
színház keddi sajtótájékoztatóján. 
A rendező tavaly októberben láto
gatott Gyergyószentmiklósra, és 
válogatást tartott a színészek között, 
kiosztva a szerepeket, most pedig 
már javában folynak a próbái a Karel 
Čapek R.U.R. Rossum univerzális ro-
botjai színműnek a Budaházi Attila és 
Frunză által írt szövegkönyv alapján. 

– Románia legizgalmasabb 
rendezője – jellemezte a rende
zőt Béres László, a Figura Stú
dió Színház igazgatója. – Sajátos 
látásmódjának köszönhetően a 
munkáin megtalálható a „frunzás 
lenyomat”. A színészeink is ren
geteget nyernek a közös munka 
során – tette hozzá.

Az 1921ben debütált darab leg
főbb érdekessége, hogy ekkor szüle
tett meg a ma már közismert robot 
kifejezés. A darabban emberszerű 
robotok szerepelnek, a történetben 
van minden, amit egy hasonló törté
nettől várhatunk: robotok lázadása 
és szerelem – de tulajdonképpen azt 
a filozofikus kérdést feszegeti, hogy 
mi teszi az embert emberré. 

Helena Glory, a robotok „meg
mentője” Bartha Boróka; Harry 
Domin bőrébe bújtatva Kolozsi
Borsos Gábort; Alquist szerepében 
Kőmíves Csongort láthatjuk, míg 
a robotokat Mosu Norbert Lász
ló, Mihály Alpár Szilárd, Vajda 
Gyöngyvér, Tamás Boglár, Máthé 
Annamária és Boros Mária alakítja. 
A jelmezeket és a díszletet Adriana 
Grand tervezi.

FIgURA STúdIó SzínHáz: újABB BemUTATó 

(Szép) új világ a színen

A Figura színészei az új darab próbáján. Mi teszi az embert emberré? fotó: miklós réka

Tojásírás néprajzkutatói irányítással. Iskolások kedvelt programja



Körkép
udvarhely
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A Magyar Polgári Szövetség 
(MPSZ) Nemzedékek Kézfo-
gása elnevezésű programja 
keretében a héten élelmi-
szercsomagokat adományoz 
a Nyugdíjasok Önsegélyző 
Pénztára (NYÖP) tagjainak. 
De csak az udvarhelyi lak-
címmel rendelkezőknek. A 
NYÖP szerint az udvarhelyi 
kizárólagosságról egyedül a 
szövetség döntött, az MPSZ 
szerint viszont a döntés kö-
zös. Vidéki olvasóink hozzánk 
jöttek panaszkodni.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Húsvét alkalmából, áp
rilis 2–6. között a Ma
gyar Polgári Szövetség 

(MPSZ) a Nemzedékek Kézfogá-
sa program folytatásaként élel
miszercsomagokat adományoz a 
Nyugdíjasok Önsegélyző Pénz
tára (NYÖP) székelyudvarhelyi 
lakcímmel rendelkező tagjai
nak. Akadt azonban olyan is, 
aki bár nem Udvarhelyen lakik, 
annak reményében jelentkezett 
a NYÖP székhelyén, hogy évek 
óta fizeti a pénztárnak a havi hoz
zájárulást, ugyanúgy tagja a szer
vezetnek, így elvárta volna, hogy 
ő is részesüljön az adományban. 
Hiába.

– Ez diszkrimináció! Azért 
nem kaphatok csomagot, mert 
vidéki vagyok, vagy mert nem 
tudok Udvarhelyen szavazni? 
Tag vagyok én is, 1994 óta fi
zetem a hozzájárulást, elmara
dásom nincs, legutóbb március 
elején fizettem – mutatja tagsági 
könyvében az utolsó lepecsételt 
bejegyzést egy panaszos, aki fel
kereste szerkesztőségünket.

Telefonon érdeklődtünk a 
nyugdíjasok pénztáránál, ahol a kö
vetkezőket mondták:

– Ez az MPSZ programja, 
tehát Szász Jenő elnök oszt cso
magot az udvarhelyi nyugdíjas 
tagjainknak. Ehhez nekünk 
annyi közünk, hogy itt osztják 
nálunk a klubban, a mi tagja
inknak. De csak az udvarhelyi
eknek. Ők határoztak így, ez az 
ők döntésük.

Ennek ellentmond a polgári 
szövetség nevében nyilatkozó 
Molnár Miklós, aki azt mondja, 
hogy nemcsak az akció közös, 
hanem a döntés is, mely szerint 
csak az udvarhelyi lakcímmel és 
NYÖPtagsági könyvvel rendel
kezők jogosultak az adományra.

– Ez így is volt meghirdetve. 
Hogy ugyanide fizeti a boldog
falvi, fenyédi és bögözi is a havi 
hozzájárulását, az egy más törté
net – nyilatkozta Molnár.

Kézfogás, de Nem miNdeNKiVel

Ellentmondásos 
csomagosztás

Az előzetes híreszteléseknek 
megfelelően tegnap jelentette az 
erdélyi magyar Néppárt: Tankó 
lászló a székelyudvarhelyi pol-
gármesterjelöltjük. A gazdasá-
gi szakember Toró T. Tibor és 
dr. za kariás zoltán társaságá-
ban kora délután a városköz-
pontban mutatkozott be. 

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

Azért itt, a város főterén, 
mert ezzel is jelezni szeret
nénk új politikafelfogá

sunkat, amelyet az emberek között 
és az emberekkel együtt szeretnénk 
folytatni – jelentette dr. Zakariás 
Zoltán, a szervezet udvarhelyi el
nöke, majd azt tudatta, hatékony 
városgazdát kerestek, aki képes 
biztosítani Székelyudvarhely ered
ményes és célirányos fejlődését. 

– Becsületes, határozott, len
dületes, cselekvő embernek ismer
jük, aki gazdasági ismereteit és 
vezetői tapasztalatait felhasználva 
– az emberekkel együttműköd
ve – a város fejlődését új irányba 
tudja terelni – mondta jelöltjük
ről dr. Zakariás. 

Tankó László első kampány
beszédében az alapvető emberi 
értékek fontosságát hangsúlyoz
ta, mint mondta, a bizalomra, 
a cselekvésre, a példamutatásra 

támaszkodik, a tenni akarás 
mo tiválja. 

– Székelyudvarhely az utóbbi 
években sokat fejlődött, de a lehe
tőségekhez képest a város és polgá

rai többet érdemelnek. Úgy érzem, 
Székelyudvarhely lakóinak önma
gukba és örökölt értékeikbe vetett 
hite megingott. E nélkül a fejlődés 
és a gyarapodás esetleges. Az ered

mények viszont tőlünk függnek. A 
„sült galamb” várása kényelmes 
attitűd, de csak toporgás lesz a 
vége. Dolgozzunk együtt, fejlesz
szünk, építsünk, tegyük jobbá 
környezetünket a magunk ere
jéből – kérte Tankó, majd azt 
hangsúlyozta: igyekszik példát 
mutatni hitelességből, munkabí
rásból, felelősségből. 

– Nekem az a fontos, hogy az 
udvarhelyiek nyerjenek! – üzente 
a néppárti jelölt. 

Tankó városközponti bemu
tatkozásán jelen volt Toró T. 
Tibor is. A szervezet elnöke úgy 
látja, udvarhelyi polgármesterje
löltjük mögött olyan, a civil és a 
gazdasági szférát képviselő csapat 
állt össze, mely megfelelő hátteret 
jelent a vállalt, a városlakókat elő
térbe helyező, rájuk építő párbe
szédhez. 

– Az EMNPnek az a célja, 
hogy hiteles képviselőket küldjön 
az önkormányzatokba. Hiszünk 
abban, hogy az erdélyi magyar 
emberek együttműködésével lét
rehozható, megteremthető az új 
egység Erdélyben – mondta Toró 
T. Tibor. 

Az emNP PolgármesTerjelÖlTje 

Tankó László azt szeretné, hogy az udvarhelyiek nyerjenek

Tankó László, az EMNP polgármesterjelöltje fotó: ifj. haáz sándor

Tegnap délelőtt rajtolt szé kely
udvarhelyen a hagyományos 
sulibörze. A kétnapos rendezvé-
nyen összesen nyolc középisko-
la állított fel bemutató standot 
a márton áron ifjúsági Házban, 
ahová több mint húsz, nyolcadikos 
diákokból álló csapat jelentkezett 
be. A börze ma délután öt óráig áll 
nyitva az érdeklődők előtt.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Számos alkalommal kerülünk 
olyan helyzetbe az életben, 
amikor felmerül bennünk 

a kérdés: merre tovább? Talán a 
legelső alkalom az ember életé
ben, amikor saját maga dönthet 
ilyen helyzetben, az a középiskola 
kiválasztása. Ebben a döntésben 
kíván segíteni az a rendezvény, 
amely tegnap délelőtt rajtolt 
Székelyudvarhelyen. Az immár 
tizedik alkalommal megrendezett 
Sulibörze, amelynek a szervező 
Hargita Megyei Pszichopedagó
giai Központ udvarhelyi munka
társai és az Udvarhelyi Fiatal Fó
rum (UFF) szerint az a célja, hogy 
a nyolcadik osztályt végző, közép
iskolába készülő udvarhelyszéki 
diákok minél tisztább képet kap
janak a választható iskolákról, 
induló szakokról, osztályokról, 
felvételikről.

Székelyudvarhely és a kör
nyék – mint például Kányád, 
Székelyderzs, Ok lánd, és Szé

kelyszentkirály – általános isko
lásai tegnap szervezett csopor
tokban, kísérőtanárral érkeztek 
a helyszínre, ahol sorra járhatták a 
nyolc helyi tanintézmény stand
ját. Ez a menetrend érvényes a 
mai napra is, amikor a helyi is
kolák osztályai mellett többek 
közt Lövétéről, Szentegyházá
ról, Székelyvarságról, Sófalváról, 
Farkaslakáról és Boldogfalváról is 
érkeznek végzősök.

Tegnapi terepszemlénken ren
geteg érdeklődő nyolcadikos di
ákkal találkoztunk, akik szóró
lapokat és suliújságokat szoron
gatva érdeklődéssel figyeltek a kö
zépiskolákat képviselő diákokra, 
akik ismertetőiket vetített képes 
bemutatókkal – a nagyobb hatás
ra törekedők Prezisbemutatóval 
–, képekkel színesítették.

A bemutatókat hallgatva azt 
tapasztaltuk, minden középis
kolás diák büszkén mutatta be 
iskoláját, lelkesedéssel beszélt a 
tanodahangulatról, a rendezvé
nyekről és sulikirándulásokról. 
Azonban itt még nem merült ki 
a bemutató, hiszen voltak olyan 
csapatok, akik iskolájuk profiljai
nak megfelelő tárgyakkal várták a 
fiatal nebulókat. Volt olyan stand 
is, amely jobban hasonlított egy 
szépségszalonhoz, mint egy infor
mációs pulthoz, az asztalon festett 
műkörmök, hajlakkok foglaltak 
helyet, míg pár méterrel odébb 
egy fiatal hölgy frizuráját rendez

gették éppen. De természetesen 
senki nem akart lemaradni az öt
letességben, minden iskola készült 
valamilyen szemléltető eszközzel.

A Marin Preda Elméleti Líce
um standjánál érdeklődve, Mihály 
Katalin tanárnőtől megtudtuk, 
hogy az utóbbi években igencsak 
megnövekedett azon iskolások 
száma, akik a székelyudvarhelyi 
román középiskolában kívánják 
elvégezni tanulmányaikat.

– Volt olyan év is, hogy meg 
sem álltak a standunknál, azon
ban ez mára nagyon sokat vál
tozott. Egyre több magyar diák 
érdeklődik az iskolában folyó 
oktatás iránt. Van olyan osztály, 
ahol a magyar diákok aránya 80 
százalékra tehető – fogalmazott a 
pedagógus.

Pál Aranka, a Marin Preda 
iskola IX. osztályos diákjának 
elmondása szerint, az iskola kivá
lasztásánál az elsődleges szempont 
a román nyelv elsajátítása volt.

A székelyudvarhelyi Tompa 
László iskola két nyolcadikos di
ákja, Tököly Nóra és Kovács Ani
ta a börzén kérdésünkre elárulta, 
hogy bár ők már korábban el
döntötték, hogy hol szeretnének 
továbbtanulni, az esemény mégis 
kiváló alkalom volt arra, hogy egy 
kicsit másként is megismerhessék 
a jövendőbeli középiskolát.

A Sulibörze természetesen ma 
is várja az érdeklődőket, délelőtt 
tíz és délután öt óra között.

NYolcAdiKos diáKoKNAK TArTANAK sulibÖrzéT udVArHelYeN

Merre tovább?

hargitanépe
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ANDRÁS HUNOR JENŐ
32 éves, vállalkozó

1979. október 17-én születtem Csíkszeredában. 
Két egyetem elvégzése után indítottam a BIOfruct 

Kft.-t, melynek fő tevékenysége a natúr almalé gyártása. Nyitott szemmel 
járok városomban, ötleteimmel segíteném fejlődését. Ezért döntöttem 
úgy, hogy részt vennék városi tanácsosként az RMDSZ frakciójában. 

GÁL HAJNAL 
28 éves, közgazdász

Közel 12 éve lakom Csíkszeredában, két 
csodálatos kislány boldog édesanyjaként. 

Fontosnak tartom, hogy részt vállaljunk városunk fejlődésének, 
szépségei megőrzésének munkájából, hogy a gyerekeink is itt 
akarjanak és szeressenek élni.

ORBÁN ZSOLT 
36 éves, tanár

1976-ban születtem Csíkszeredában. Történelmet, an-
golt és politikatudományt tanultam. Tizennegyedik éve 

vagyok tanár egykori középiskolámban, a Márton Áron Gimnáziumban. Az el-
múlt két ciklusban az önkormányzati csapatban is tevékenykedtem. Mindkét 
feladatomat a közösség iránti elkötelezettséggel igyekszem végezni.

PÁLL ZSOLT
45 éves, mérnök

1992-ben sikeresen államvizsgáztam mint gépészmér-
nök. Három gyermek büszke édesapja vagyok. Közös 

erővel, együtt, összefogva, félretéve mindenfajta személyes ambíciót, hiú ál-
mot, jövőt kell teremtsünk ebben a városban a gyermekeinknek, biztonságot 
és szép éveket az időseknek és gond nélküli, szép életet polgártársainknak. 

RÁKOSI SEIWARTH ILDIKÓ
39 éves, jogász

Bukarestben születtem 1973. május 16-án székely 
gyökerekkel büszkélkedő családban. 1999-ben szerez-

tem jogi diplomát a nagyszebeni egyetem jogi karán, és ugyanott mesteri 
vizsgát tettem 2009-ben európai közigazgatási tárgykörben. Két gyermekem 
van a magam örömére és a patinás csíkszeredai család büszkeségére.

SZŐKE DOMOKOS
44 éves, gépészmérnök, alpolgármester, 
három gyermek édesapja.

Nem könnyű az, ha a mai világban valaki valamit 
akar csinálni a közösség érdekében. Sokkal köny-

nyebb nem csinálni semmit. De mi nem azért jöttünk, hogy a könnyebb 
utat válasszuk. Sajnos, a kis ördög mindig a részletekben van elbújva, 
no meg az emberekben is. 

VERESS DÁVID
59 éves, tanácsadó

1953-ban születtem Csíkszentsimonban. Nem 
voltam párttag. 1989-ben beléptem az RMDSZ-

be. Tollal, szóval és tettekkel szolgálom székely-magyar népem ügyét. 
Tanácsadó vagyok Kelemen Hunor képviselő irodájában. Jelszavam: 
Székelyföld nem gyarmat!

VITOS ATTILA
51 éves, orvos-igazgató

A Csíkszeredai Megyei Kórházban a gasz tro en-
terológia osztályt vezetem, valamint az orvos-

igazgatói tisztséget töltöm be. Nős vagyok, feleségem Anna-Mária. 
Van két fiam és két lányom.

XANTUS ATTILA
48 éves, vállalkozó, önkormányzati képviselő

Az 1989-es változásokat követően a magán-
szférában kezdtem tevékenykedni, saját vállal-

kozásba kezdtem. Ennek a vállalkozásnak, a Contrast Kft.-nek vagyok 
a tulajdonosa és vezetője.

KIRMÁJER ENIKŐ
48 éves, iskolaigazgató

1964-ben születtem Csíkszeredában. 25 éven át 
tanítói hivatást töltöttem be. 2008 óta a Nagy Ist-

ván Művészeti Líceum igazgatója vagyok. Munkám során tudatosítani 
szeretném azt a tényt, hogy a mindennapok minősége közös felelősség. 
Tanácsosként is ezt tartanám fontosnak.

LÁZÁR ANNA
56 éves, közgazdász

A csíkszeredaiak szolgálatába állítom tudásomat 
és tapasztalatomat: 1979-től dolgozom a város-

ban banki tisztségviselőként, 2001-től önálló szolgáltató vállalkozást 
működtetek. Hiszek a vállalkozói szféra erejében, lelkesen támogatom 
a civil szférát és a művészeteket.

MAGYARI ZOLTÁN
65 éves, városi tanácsos, 
nyugalmazott elektromérnök, vállalatvezető 
A két fiam és négy unokám is itt él Csíkszeredá-
ban. 26 évig voltam vezérigazgató a Csíki Sör-

gyárnál itt helyben és Bukarestben. Szakképesítéseim: elektromérnök, 
termotechnika, vállalatvezetés, marketing. Jelenleg nyugdíjas vagyok, 
városi tanácsosként tevékenykedem.

MÁRK CSUCSI RÓBERT
39 éves, mérnök, vállalkozó, 
a Tutto Mobili Kft. ügyvezetője

A 2008–2012 közötti időszakban önkormányzati 
képviselőként célom az volt, hogy a 2004-ben elin-

dított fejlődési pálya ne törjön meg, hogy továbbra is a fejlesztő, beruházó 
önkormányzati politika valósuljon meg. Úgy érzem, sikerült ezt elérni. Ezt 
a városszépítő munkát szeretném folytatni a következő négy évben is.

MÁTHÉ TÜNDE 
31 éves, óvónő

1981-ben születtem Csíkszeredában. Jelenleg a 
csíkszeredai Tulipán Óvoda vezető óvónője va-

gyok. Úgy gondolom, rendelkezem olyan szakmai felkészültséggel, ta-
pasztalattal, amelyet az oktatási, kulturális, ifjúsági, valamint szociális 
kérdésekben közösségünk javára felhasználhatok.

ORBÁN JÁNOS
47 éves, autómérnök, területi képviselő

1965-ben születtem Csíkszeredában. Autómér-
nöki végzettséggel rendelkezem, jelenleg a Csík-

szeredai  Román Autófelügyelet  Hargita megyei kirendeltségének 
vezetője vagyok. 

ANTAL ATTILA
42 éves, pszichológus, alpolgármester, 
két gyermek édesapja

Nyolcadik éve dolgozom alpolgármesterként, az 
oktatási, kulturális, szociális területen. Csendes 

háttérmunkásként ott bábáskodtam városfejlesztési megvalósításainknál, 
iskoláink, műemlékeink felújításainál, kulturális események, kiadványaink 
létrejötténél, intézményeink működtetésénél. Ezt szeretném folytatni!

BARDÓCZ LÁSZLÓ
30 éves, csíkszeredai vállalkozó

Marketing felsőfokú végzettséggel rendelkezem. 
Alapító tagja vagyok a Csíki Vállalkozók Egyesü-

letének. Szakmai tudásomat itthon akarom érvényesíteni. Úgy gondo-
lom, szükség van arra, hogy a mi generációnk tudatába beágyazódjon 
ez a gondolat. Most már rajtunk a sor! 

BORS BÉLA
31 éves, jogász

Nős vagyok, egy 9 hónapos kisfiú boldog édes-
apja. Mindig is büszke voltam arra, hogy csík-

szeredai vagyok. Most úgy érzem, tennem kell azért, hogy a kisfiam 
is büszke legyen erre, hogy egy családbarát, biztonságos városban 
nőjön fel. 

FÜLEKI ZOLTÁN
45 éves, közigazgatási szakértő, aligazgató

Tanulmányaimat Csíkszeredában végeztem, 
majd egyetemet a nagyszebeni Lucian Blaga 

jogi karán. 1994-től a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes aligaz-
gatójaként dolgozom. 

FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN
46 éves, közgazdász, egyetemi oktató

1966-ban születtem Csíkszeredában, két kislány 
édesapja vagyok. Közgazdász diplomát szereztem 

1997-ben Bukarestben. Dolgoztam lakatosként, számítógép-programozóként, 
irodavezetőként. Jelenleg a Sapientia egyetem oktatója, valamint a Könyve-
lés és Gazdálkodási Informatika szak szakkoordinátoraként tevékenykedem. 

BÍRÓ HANNA BARBARA
29 éves, tájépítész mérnök

Tájépítész mérnökként tevékenykedem, be akarom 
bizonyítani, hogy ezzel a viszonylag ritka szakmával 

itt, ahol családot alapítottam, meg lehet élni. Szabadidőmben korosztályom 
úttörő kezdeményezéseit szervezem, akár jelszavaim is lehetnének: jó buli – 
SILÓ, honismeret – Élő Erdély Egyesület, tisztességesen elvégzett munka. 



Külön gonddal és egyéni recep
túra alapján készített ver
senytermék helyett a boltok 
polcaira szánt napi sütésből 
kiemelt kenyerekkel neveztek 
be az ország legrangosabb sü
tőipari szakkiállításának meg
mérettetésére, a március má
sodik felében megrendezett 
GastroPanra, mégis első díjjal 
tértek haza. A siker titkairól 
Bocskor Istvánt, 2,5 kilós házi 
pityókás kenyerével a 2012
es év kenyere díjat elnyerő 
csíkszentmártoni Favorit pék
ség tulajdonosát kérdeztük.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Sütő- és malomipari ber-
kekben is futótűzként ter-
jedt a hír, hogy 2,5 kilós 

házi pityókás kenyerével idén 
egy Hargita megyei kispékség, a 
csíkszentmártoni Favorit sütöde 
nyerte meg az ország legrango-
sabb, Marosvásárhelyen megrende-
zett GastroPan szakkiállításának 
„Év kenyere” díját. Az elismerés 
mögött húzódó évtizedes mun-
káról és tapasztalatokról Bocs-
kor Istvántól, a csíkszentmártoni 
Favorit pékséget működtető Pri-
mula Kft tulajdonosánál érdek-
lődtünk.

Bérmalomból 
díjnyertes pékség
A csíkszentmártoni Primu-

la Kft. 1993-ban, hagyományos 
vámőrléses malomtevékenységgel 
indult, melyet mind a mai napig 
megőriztek. „Ez azt jelenti, hogy a 
gazdák behozták hozzánk a búzát, 
mi megőröltük, a mennyiség után 
vámot vettünk, és a gazda vihette 
a megmaradt lisztet és korpát. Mi-
vel egy idő után a vámként kapott 
lisztet nem tudtuk eladni, ezért 
édesapámmal más hasznosításban 
is gondolkoztunk. Ennek ered-
ményeként jött létre 1995-ben a 
pékségünk” – emlékszik vissza 
a kezdetekre a csíkszentmártoni 
pékség tulajdonosa. A sütöde 
azonban az elmúlt tizenhét év 
alatt jelentősen kinőtte magát: a 
kezdetekkor kínált, két fatüzelé-
sű házi kemencéjében kisülő pi-
tyókás kenyérhez képest például 
mára a Favorit pékség termékkí-
nálatában tizenöt féle kenyér, har-
mincféle sütemény és kilencféle 

tekercselt kalács szerepel. A két 
– időközben lebontott – búbos 
kemencét azonban Bocskor mind 
a mai napig sajnálja, bár, állítja, 
az akkori piaci igények az ipari 
mennyiségű, nagyobb térfogatú, 
lazább szerkezetű fehér kenyerek-
re való átállást követelték meg. A 
megnövekedett rendelések miatt 
viszont már kicsik lettek a házi 
kemencék, így azokat – a kilenc-
venes évek végén – gáztüzelésű, 
Winkler típusú ipari kemencékre 
cserélték.

Boltba szánt kenyérrel 
nyertek
Az igazi pityókás kenyér süté-

sének tudományán viszont a mo-
dernebb technika sem csorbított, 
amit a pékség elmúlt tizenhét évi 
tevékenységének legnagyobb el-
ismerése, az ország legnagyobb 
sütőipari seregszemléjén, a márci-
us végi GastroPanon elnyert „Év 

kenyere díj” is híven bizonyított. 
„A díjat a 2,5 kilós hagyomá-
nyos házi pityókás kenyerünk-
kel nyertük el. Nagyon büszkék 
vagyunk rá, hiszen ez a szakma 
elismerését jelenti” – teszi hozzá 
Bocskor István. A hagyományos 
kovászos technológiával készülő 
házi pityókás kenyér 2006 óta 
szerepel a szentmártoni pékség 
termékkínálatában, ám a vállal-
kozó szerint a jelenlegi forma, 
egyedi bélszerkezet és ízvilág – a 
korábbi esztendők sorozatos ja-
vító célú kísérletezéseinek ered-
ményeként – nagyjából két éve 
alakult ki. Azóta nap mint nap 
kínálják a fogyasztóknak a csík-
szeredai vásárcsarnokban, a két 
Sütikében és a Csíki-medence te-
lepüléseinek kenyérárusító bolt-
jaiban. Mára összesen közel 120 
üzlethelyiségben. „Mivel két éve 
gyártjuk, nagyon sok szakember-
rel és vásárlóval is megkóstoltat-

Agrárgazdaság
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CsíKszentmártonI pItyóKás

Kispékség is

> Május 14-ig nyújthatók be a 
tejtermelői nyilatkozatok. A hatályos 
uniós és hazai jogszabályok értelmé-
ben minden tejtermelő gazdának, aki 
szabadeladási kvótával rendelkezik, 
kötelessége a kvótaév végén – minden 
év április 1-je és május 14-e között – 
benyújtania az éves nyilatkozatát a 
lejárt kvótaévben közvetlenül értéke-
sített tej vagy tejtermékre vonatko-
zóan – hívja fel lapunkhoz eljuttatott 
közleményében a szabadértékesítési 
tejkvótával rendelkező gazdák figyel-
mét a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség 

(APIA). A tejkvóta-nyilatkozatra vo-
natkozó típusnyomtatványt az érintett 
termelők számára a napokban postáz-
zák az APIA megyei központjainak 
munkatársai.

„Az előző évekhez hasonlóan, a 
kvótaév lejártával, a szabadeladási 
tejkvótával rendelkező gazdáknak az 
idén is nyilatkozniuk kell a szabad-
eladási kvótájuk felhasználására vo-
natkozóan. A nyilatkozatok leadási 
időszaka 2012. április 2. – május 14. 
Ennek elmulasztása vagy késedelem-
mel való benyújtása büntetőkamat 
alkalmazását vonja maga után” – ol-

vasható az APIA közleményében. A 
büntetőkamat mértéke minden naptá-
ri nap késedelem esetén megegyezik a 
szabadeladásra szánt kvótatúllépésért 
befizetendő illeték 0,01 százalékával. 
Jó tudni viszont, hogy a büntetés ösz-
szege nem lehet kisebb 100 eurónál, 
de nem lehet nagyobb 1000 eurónál 
sem. 100 kg többletként eladott tej 
után 27,83 euró az Európai Bizottság-
nak befizetendő illeték mértéke.

Azon tejtermelők, akik nem nyújt-
ják be a szabadeladásra vonatkozó éves 
nyilatkozataikat, a tejkvótájuk vissza-
vonásával lesznek büntetve. Az elvesz-

tett tejkvótamennyiségek a nemzeti 
kvótatartalékba kerülnek.

A hatályos jogszabály értelmében 
azon szarvasmarhatartó gazdák szá-
mára, akik – a tejkvóta-nyilatkozataik 
alapján – kevesebb mint 85 százalékát 
értékesítették a tejkvóta-határozata-
ikban megállapított mennyiségnek, a 
2012–2013-as tejkvótaesztendőre a 
ki nem használt kvótamennyiséggel 
csökkentik szabadeladási kvótájukat. A 
kitöltött és aláírt nyilatkozatot a tejter-
melő gazdák postai úton vagy szemé-
lyesen is eljuttathatják a Hargita me-
gyei APIA csíkszeredai központjához.hí
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Bocskor István a díjat nyert kenyérrel és az elismerésül kapott serleggel fotó: domján levente

 hirdetés

A pénzügyminisztérium,
Az orszáGos 

ADóÜGynÖKsÉG,
a Hargita megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

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

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
április 20-án 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. 
sz. alatt árverés útján eladja az adós HARBOURAGE 
Kft. (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 
utca 47/15. szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószám 
21075952) tulajdonát képező következő ingóságokat:

CHAMBON PARIS fúrógép 9 787 lej

WEINING A6, 4 fejes gyalugép, gyártási év 1975 20 250 lej

SANDYA 3 csiszológép, gyártási év 2003 20 981 lej

ECO HOUFEK csiszológép, gyártási év 2005 15 187 lej

TORNADO INDUSTRY marógép, gyártási év 2005 29 194 lej

Összesen: 95 399 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

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

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. április 3-án kifüggesztették.

hargitanépe



> Borbély: nemzeti sporttá vált a 
tarlóégetés. Romániában az APIA-s tá-
mogatások elnyerése érdekében nemzeti 
sporttá vált a tarlóégetés – jelentette ki 
tegnap Borbély László környezetvédel-
mi miniszter. A tárcavezető szerint a 
gazdák azért gyújtogatnak, mert a kifi-
zetési ügynökség a területalapú támoga-
tásokat is csak a tisztán tartott földterü-
letekre fizeti. Azonban figyelmeztetett 
is: a támogatás vissza is vonható, ameny-
nyiben a földeket tiltott módszerekkel 
takarították le. „A tarlóégetés 2012-ben 
nemzeti sporttá vált, miután az APIA 
támogatást nyújt azoknak, akik letisz-

títják területeiket. Persze kényelmesebb 
meggyújtani a tarlót, s ott hagyni fel-
ügyelet nélkül a tüzet. Bizonyos helyze-
tekben égethető a tarló, bár általánosab-
ban tekintve, kérdésesnek tartom, hogy 
meg kell-e engedni a tulajdonosoknak 
a tarlóégetést. Idén valami elképzelhe-
tetlen történt. Voltak napok, amikor 
egyszerre kétszáz tűzesetet jelentettek, 
és több ezer hektárnyi leégett terüle-
tet” – nyilatkozta a környezetvédelmi 
miniszter. Borbély épp ezért nyomatéko-
san felkérte a prefektúrákat és a kifizetési 
ügynökségeket, intézkedjenek a helyzet 
orvoslásáért.

> Több millió eurót költ agrár-
marketingre Brüsszel. Az európai 
uniós agrártermékekről kialakult kép 
javítását szolgáló kezdeményezéseket 
jelentett be a napokban Dacian Cioloş, 
az Európai Bizottság mezőgazdaságért 
felelős biztosa. A szakember emlékez-
tetett, hogy a szektornak csak a kivitel 
100 milliárd eurós forgalmat jelent, 
ezért mindent meg kell tenni azért, 
hogy az uniós mezőgazdasági termé-
kek értékesítését minél hatékonyabb 
promóciós támogatással, reklámokkal 
segítsék. A mostani előterjesztés ér-
telmében további szabályozási lépések 

várhatók annak érdekében, hogy ki-
domborítsák a mezőgazdasági termé-
kek európai uniós „hozzáadott érté-
két”, azaz a közös EU-keretek jelentet-
te előnyöket, valamint hatékonyabbá 
és egyszerűbbé tegyék a népszerűsítési 
kampányokat, programokat – hang-
súlyozta Cioloş. Az EU tavaly 47, míg 
az idei évre a tervek szerint 55 millió 
eurót költ népszerűsítő kampányok 
finanszírozására. 2001 óta 518 külön-
böző program keretében összesen 576 
millió euróval járult hozzá a közös 
költségvetés az uniós tagországok ag-
rártermékeinek népszerűsítéséhez.
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kenyér érdemelte ki az „év kenyere” díját

nyerhet nagydíjat
 hirdetések

a General mir COnSUlt S.P.r.l.

a SIGMA TEAM Kft. (Maroshévíz, 1918. December 
1. utca 33. szám) jogi felszámolói minőségében közli, hogy 
2012. május 9-én 10 órakor a jogi felszámoló székhelyén 
(Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es 
lakrész) nyílt kikiáltásos árverés révén eladásra kerülnek az 
adós ingatlan javai.

Ingatlanok: 
◆ 2 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca D/II. 

tömbház, 33-as lakrész), kikiáltási ár 38 000 lej;
◆ 3 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca D/II. 

tömbház, 34-es lakrész), kikiáltási ár 79 277,60 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek 

legkésőbb az árverés időpontja előtt egy órával be kell fizet-
niük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a 150 lejes 
részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi 
ügynökségénél megnyitott RO 31 RNCB 0157 1147 9322 
0001 különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál vagy a 0266–
310940 és az 0744–362148-as telefonszámokon vagy a 
0266–317373-as faxszámon. 

a General mir COnSUlt S.P.r.l.

a Secotrans-Ind Kft. (Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos 
utca 242., Hargita megye, J19/375/2003, RO15401671) 
jogi felszámolói minőségében nyílt kikiáltásos árverés révén 
eladja az adós tulajdonába tarozó alábbi javat:

P802-es kotrógép, 16,5 tonna, 
gyártási év 1991 – értéke 26 250 lej.

Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR 
CONSULT S.P.R.L. 2012. április 26-án 11 órakor megszer-
vezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, 
B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingóság nyílt kikiáltásos árverés 
útján történő eladását. Az árverésen való részvétel végett az 
ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-
át képező garanciát legalább egy órával a kezdés előtt, és be 
kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén, a 
0266–310940 és a 0744–362148-as telefonszámokon vagy a 
0266–317373-as faxszámon.

a General mir Consult S.P.r.l.

a Tölgyes 166. házszám alatti székhelyű MMM–Forestprod 
Kft. jogi felszámolói minőségében megszervezi az adós ingó 
javainak nyílt kikiáltásos árverésen történő eladását. Az 
árverésre 2012. április 19-én 13 órakor kerül sor a jogi fel-
számoló székhelyén, Csíkszereda, Testvériség sgt. 8. szám, B 
lépcsőház, 2-es lakrész.

Eladásra kerülnek a következő ingóságok: PTA trafó 40 
kVA – 27 600 lej; univerzális asztalosgép – 800 lej; marógép 
– 400 lej, azaz összesen a kikiáltási ár: 28 800 lej, amely a 
felértékelési ár 80%-a.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek leg-
alább egy órával az árverés megkezdése előtt letétbe kell helyez-
niük a kikiáltási ár 10 százalékát képező garanciát, és be kell fi-
zetniük a 100 lejes részvételi illetéket a csíkszeredai AlphaBank-
nál megnyitott RO12BUCU2041212518084RON különle-
ges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 
0266–310940 és a 0744–362148-as telefonszámokon.
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 hirdetés

tam már. Lényegében az ő unszo-
lásukra neveztem be a versenybe 
is a kenyeret. Sőt, mivel a kenyér-
versenyeztetés terén járatlanok 
voltunk, a megmérettetésre nem 
is készültünk külön sütéssel. 
Egyszerűen kiemeltünk öt dara-
bot az aznapi sütésből. Tehát ami 
kiment a boltok polcaira, azok 
közül választottuk a versenyke-
nyeret is. Azzal nyertünk” – so-
rolja boldogan Bocskor.

Hagyomány 
modernséggel ötvözve
A pékség tulajdonosa meg-

jegyzi, a GastroPan kenyér-ver-
senyére az ország minden tá-
járól benevező sütödék közül 
nagy valószínűséggel ők voltak 
az egyedüliek, akik nem egye-
dien előkészített, speciálisan 
rákészült, külön recept alapján 
sütött versenytermékkel rukkol-
tak elő. De a vállalkozó szerint 
mindez utólag csak növeli az 
elismerés súlyát. „Mi már azzal 
is meg lettünk volna elégedve, 
ha termékünkről kedvezően be-
szélnek a szakemberek. Aztán a 
verseny után, de még a díjazás 

előtt éreztük, hogy többről lesz 
szó. A kóstolás után többen is 
odajöttek hozzánk, s a kenyér-
sütési technológiánkról érdek-
lődtek. Nagyon érdekelte őket, 
hogy miként ötvözzük a hagyo-
mányost a modern technológiá-
val” – magyarázta lapunknak a 
pékség tulajdonosa.

A termék prémium minő-
ségéhez viszont Bocskor sze-
rint az is hozzátartozik, hogy 
a kenyértésztába kerülő főtt 
burgonya valódi pityóka, nem 
pedig krumplipor. Sőt a csík-

szent mártoni pékség vezetője 
büszkén vallja, hogy az éves bur-
gonyaszükségletüket is saját ter-
melésből biztosítják. Tavaly az 
édesapja művelésében álló tizen-
három hektárból mintegy hét 
hektáron került vetőmagpityó-
ka a földbe. „Ezt a kenyeret soha 
nem készítettük, és soha nem is 
fogjuk burgonyaporból készíte-
ni. Akkor sem, ha ugyanez a főtt 
burgonyával macerásabb, drá-
gább. És nem azért, mert nem 
lehetne, hanem azért, mert nem 
engedi a becsületem, nem en-
gedi a lelkem, hogy valódi főtt 
pityóka helyett burgonyaport 
használjak. Sőt még a lisztet is 
úgy választjuk ki, hogy tiszta 
búzaliszt legyen, és semmiképp 
se tartalmazzon lisztjavító se-
gédanyagokat. A saját őrlés mel-
lett szerencsére e téren a bács-
almási malomban is hasonlóan 
gondolkozó partnerre találtunk. 
Ezek olyan tényezők, amelyeket 
ugyan nem tudunk megmutatni 
a vásárlóknak, de enélkül a házi 
pityókás kenyerünk nem lenne 
olyan, mint amilyen” – mondja 
Bocskor István.

Házi pityókás kenye-
rükkel az ország leg-
tekintélyesebb szak-
mai megmérettetésén 
elnyert „Év kenyere” 
díjat Bocskai István a 
csíkszentmártoni pék-
ség tizenhét éves te-
vékenységének legna-
gyobb elismerésének 
tekinti.
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> Kézilabda. Nagy Kornél marad ki 
a péntektől vasárnapig sorra kerülő olim-
piai selejtezőtornán szereplő magyar fér-
fi-kézilabdaválogatott keretéből. Mocsai 
Lajos szövetségi kapitány a kedd délutáni 
edzést követően jelezte, ki lesz a kimaradó, 
s választása arra a Nagy Kornélra esett, aki 
Dunkerque-ből hétfőn este csatlakozott a 
kerethez. Az elutazás előtti utolsó tréningre 
kilátogatott a szombaton bokatörést szen-
vedett Ilyés Ferenc, aki arra kérte társait, 
hogy minden tudásukat beleadva harcol-
janak a csapatért és a nemzetért. Ilyés hiá-
nyában Fazekas Nándor lesz a válogatott 
csapatkapitánya, helyettese pedig Zubai 

Szabolcs. A magyarok pénteken a macedó-
nokkal, szombaton a brazilokkal, vasárnap 
pedig a házigazda svédekkel találkoznak. A 
kvartett első és második helyezettje vehet 
részt a londoni olimpián. A 18 utazó kö-
zül a pénteki rajtig 16 játékos nevezhető, 
és a torna folyamán két cserére van lehe-
tőség. Az olimpiai selejtezőtorna első két 
helyezettje vehet részt a londoni játékokon.  
A magyar férfiválogatott utazó kerete: ka-
pusok: Fazekas Nándor (MKB Veszprém), 
Mikler Roland (Pick Szeged); jobbszélsők: 
Gulyás Péter (MKB Veszprém), Harsányi 
Gergely (Tatabánya Carbonex); jobbátlövők: 
Ancsin Gábor (Pick Szeged), Krivokapics 

Milorad (Cimos Koper), Laluska Balázs 
(MKB Veszprém), Mocsai Tamás (SG 
Flensburg-Handewitt); irányítók: Császár 
Gábor (MKB Veszprém), Lékai Máté (Pick 
Szeged); beállósok: Schuch Timuzsin (MKB 
Veszprém), Szöllősi Szabolcs (Csurgó), 
Zubai Szabolcs (Pick Szeged); balátlövők: 
Katzirz Dávid (Csurgó), Perez Carlos (MKB 
Veszprém), Putics Barna (Gummersbach); 
balszélsők: Iváncsik Gergő (MKB Veszp-
rém), Vadkerti Attila (Pick Szeged).

A magyarok programja: péntek: Ma-
gyarország – Macedónia (15.45); szom-
bat: Magyarország – Brazília (14.45); va-
sárnap: Magyarország – Svédország (18). 

A magyarok minden mérkőzését élőben 
közvetíti az M1.

> Bajnokok Ligája. A Barcelona hazai 
pályán 3–1-re győzött a Milan ellen, és be-
jutott a legjobb négy közé a Bajnokok Ligá-
jában, hasonlóan a Bayernhez, akik a francia 
Olimpique Marseille együttesét búcsúztat-
ták. Eredmények: FC Barcelona – AC Milan 
3–1 (2–1) /Messi (11., 41. – mindkettőt 11-
esből), Iniesta (53.), illetve Nocerino (32.)/. 
Továbbjutott a Barcelona 3–1-es összesítés-
sel; Bayern München – Marseille 2–0 (2–0) 
/Olic (13., 37.)/. Továbbjutott a Bayern 
München, 4–0-s összesítéssel.hí
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Vége a kosárlabda-bajnokság alapszakaszának

Csíki vereség zárásként
lejátszotta utolsó alapszakasz-
beli mérkőzését a Csíkszeredai 
Hargita gyöngye kk férfi-ko-
sárlabdacsapata a román baj-
nokságban tegnap este. A csí
kiak ellenfele a CSS Giurgiu 
volt, akik a második félidőben 
mutatott játékukkal megérde-
melt győzelmet arattak. A KK 
most már a Iaşi elleni, a bent
maradásért folyó „derbire” ké-
szülhet.

Véget ért tegnap este a ro-
mán kosárlabda-bajnok-
ság alapszakasza. A Csík-

szeredai KK a bajnokság utolsó 
etapjában a CSS Giurgiu gárdáját 
fogadta. A KK az első félidőben 
még csapatként játszott, és ez az 
eredményjelző táblán is meglát-
szott, hiszen ötpontos előnyre tet-
tek szert. A második félidő elején 
még el-elkapták a csíki játékosok 
a fonalat, de végül nagy rohanás-
ba kezdtek, amiből nem ők jöttek 
ki jobban, hanem a vendégek. Egy 
adott pillanatban még 11 pontos 
előnyben voltak a házigazdák a 

harmadik negyed elején, de jöt-
tek a vendégek, és sorozatban öt 
triplát szórtak, amivel megfordí-
tották az eredményt. A KK össze-
omlott, ezt remekül kihasználták 
a vendégek, és végül könnyedén 
húzták be a győzelmet.

A Lászlófy Botond dirigálta 
csíkiak a Iaşi elleni, a kiesés elke-
rüléséért vívott párharcokra kon-
centrálhatnak most már. A két 
nyert mérkőzésig tartó párharc 

első összecsapását április 11-én 
rendezik Csíkszeredában.

Eredmény: Csíkszeredai KK – 
CSS Giurgiu 89:96 (23:23, 20:15, 
18:28, 28:30). Pontszerzők: Erceg 
20 (5 x 3), Champion 20 (1 x 3), 
Long 17 (2 x 3), Dies 10, Samuilă 
9 (3 x 3), Jakab 7, Pora 6 (1 x 3), 
illetve Milovics 25 (6 x 3), Vlaicu 
17, Simms 16 (1 x 3), Burrell 15 (3 
x 3), Bivolaru 11 (1 x 3), Corneanu 
6 (2 x 3), Powell 6.

A KK-nak ezúttal sem jött össze a győzelem Fotó: Balázs árpád

Sakksuli (13.)

jakovenko 
az európa-bajnok
A 29 éves orosz Jakovenko 

Dmitry (2729) nagymester győ-
zelmével fejeződött be a bulgáriai 
Plovdivban megrendezett Európa-
bajnokság, aki 11 nagymester ellen 
játszva veretlenül végzett az élen 8,5 
ponttal. Az érmes helyezések és a 
kieséses világbajnokságra jogosító 
23 hely sorsa csak az utolsó forduló-
ban dőlt el. Egy fordulóval a befeje-
zés előtt a francia Fressinet Laurent 
(2693) nagymester fél pont előny-
nyel vezette a mezőnyt, de az utolsó 
fordulóban a passzív Vezércseles vé-
delmében kikapott Jakovenkótól, 
így a 2. helyen végzett 8 ponttal. 
A bronzérmet szintén 8 ponttal 
Malakhov Vladimir (2705) orosz 
nagymester szerezte meg, miután 
sötéttel döntetlent ért el Bologan 
ellen. Berkes Ferenc a 24., Balogh 
Csaba a 26., míg Nisipeanu Dieter 
a 28. helyen végzett 7,5 ponttal. A 
címvédő orosz Potkin Vladimir 
(2669) nagymesternek ezúttal nem 
ment a játék: 10 döntetlen mellett 
csak Fodor Tamást tudta legyőzni, 
és a 128. helyen végzett a 348 fős 
mezőnyben.

Az újdonsült Európa-bajnok 
Jakovenko a 9. fordulóban kezdte 
mesterhármas hajráját Timofeev 
Artyom (2650) legyőzésével.

Timofeev – jakovenko
Szláv védelem
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 

4.Hc3 dc4 5.a4 (Kikerüli az 

5.e4 b5 bonyodalmait.) e6 6.e4 
Fb4 7.Fg5 h6 8.Ff6 Vf6 9.Fc4 c5 
10.e5 Vd8 11.d5 ed5 12.Fd5 0-0 
13.0-0 Hc6 14.h3 Ve7 15.Ve2 
Ff5 16.Bad1 Bad8 17.Bd2 Fe6 
18.Bfd1?? (Talán 18.Fc6?!) Fc3! 
19.bc3 Fd5 20.Bd5 Hd4! (Kis 
trükkel nyer minőséget.) 21.B5d4 
cd4 22.cd4 Bd5 23.Vc4 Vd7 
24.Bc1 Ba5 25.Vc2 b6 26.Kh2 
Bd8 27.Vd2 Ba4 28.Bc3 b5 29.Vc2 
Ve6 és világos feladta (0–1).

Ifjúsági bajnokság
Căciulatán
Április 2–12. között 6 lány- 

és 6 fiúkorcsoportban zajlanak 
Căciulatán az országos gyerek- és 
ifjúsági döntők küzdelmei, me-
lyen megyénket Balázs István 
(Székelyudvarhelyi ISK) tanít-
ványai  képviselik. Az eredmé-
nyekről a Román Sakk Szövetség 
honlapja (www.frsah.ro) ad napi 
tájékoztatást.

sakktanulmány
Troitzky Alexey Alexeevich 

(1866–1942) tanulmányában a 
sötét király bezárt helyzetét kihasz-
nálva világos 5 lépésben mattot 
ad: 1.Hf3! Ff2 (1...Fa5 2.Hd4 Fc3 
3.Hc2 matt) 2.Ka1!! He3 (2...Fe1 
3.He1 He3 4.Kb1!! Hd5 5.Hc2 
matt.) 3.Hd4!!, és a lépéskényszer 
miatt a 4.Hb5 vagy 4.Hc2 matt 
nem védhető.

Biró Sándor
caissa@topnet.ro

Kétpontos előnyben a VSK

Pótolták tegnap délután a 
megyei labdarúgó-bajnok-
ság 13. fordulójából elma-

radt mérkőzéseket. A Csíkcsicsói 
KSE gól nélküli döntetlent játszott 
a Szentegyházi Vasassal, amit a Csík-
szeredai VSK kihasznált, miután 
legyőzte a Felsőlokot. A lista-
vezető csíkiak a győzelmüknek 
köszönhetően kétpontos előnyre 
tettek szert az őket üldöző Szent-
egyházi Vasassal szemben, míg a 
harmadik csicsóiakat kilenc pont-
tal előzik meg. A nap harmadik 
összecsapásán a Maroshévízi Tu-
domány megállította az almásiak 
menetelését, és könnyedén négy 
góllal győzték le őket. A bajnok-
ság alapszakaszából még három 
forduló van hátra, amelyet köve-
tően a rájátszás következik.

Eredmények: Gyimesfelsőloki 
SE – Csíkszeredai VSK 0–1 
(0–0) /Bajkó Barna (91. – bün-
tetőből)/; Csíkcsicsói KSE – 
Szentegyházi Vasas 0–0 (0–0); 
Maroshévízi-Salamási Tudomány 

– Homoródalmási Homoród 
4–0 (1–0) /Kelemen Krisztián 
(24.), Ujlaki Alex (47.), Mezei 
Paul (65.), Psibel Andrei (89.)/.

  1. Csíkszereda 15 13 1 1 53–8 40
  2. Szentegyháza 15 12 2 1 38–10 38
  3. Csíkcsicsó 15 10 1 4 43–17 31
  4. Szentmihály 15 8 2 5 28–24 26
  5. Maroshévíz 14 8 1 5 33–21 25
  6. Almás 15 5 0 10 28–49 15
  7. Felsőlok 15 4 2 9 23–46 14
  8. Parajd 15 4 0 11 18–34 12
  9. Keresztúr 15 3 2 10 20–31 11
10. Roseal 14 1 1 12 14–58 4

románia-kupa,
megyei szakasz
A hétvégén folytatódnak a lab-

darúgó Románia-kupa megyei sza-
kaszának küzdelmei. A hétvégén 
nem kevesebb mint 14 összecsa-
pást rendeznek. Ma előrehozott 
mérkőzésen a Székelyudvarhelyi 
Roseal a Székelyudvarhelyi Spor-
tinggal játszik, míg a Fiatfalva – 
Székelykeresztúri Egyesülés talál-
kozót április 12-re halasztották.

Románia-kupa, a 3. kör 
mű sora: ma: Székelyudvarhelyi 
Sporting – Székelyudvarhelyi Ro-
seal (17); holnap: Csíkszépvízi 
MŰ – Gyimesfelsőloki SE (17); 
szombaton: Csíkszentsimoni Sze-
fite – Csíkszeredai VSK (11), Csík-
csicsói KSE I – Csíkcsicsói KSE II 
(11), Korondi Ifjúság – Korondi 
SE (13), Székelyszentmihályi 
Ha ladás – Szentábrahám (13), 
Szent léleki Nyikó SE – Malom-
falva (13), Zetelaka – Farcád 
(13), Gyergyószárhegyi Bástya – 
Maroshévízi-Salamási Tudomány 
(14), Csíkkarcfalvi Hargita – 
Csíkszentmihályi Törekvés (14), 
Csíkszentgyörgyi Fiság – Tusná-
di Piliske (14), Csíkszentmár to-
ni Meteor – Szentegyházi Vasas 
(14), Homoródszentmárton 
– Ho mo ródalmási Homoród 
(16.30), Farkaslaka – Parajdi SE 
(16.30), Nagygalambfalva – Bet-
falva (17).

A párharcok győztesei jutnak 
tovább a következő körbe.



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 Csíkszeredában, a 
Testvériség sugárúton 2 szobás, 
teljesen felújított, kívül-belül szi-
getelt lakás. Irányár: 35 000 euró. 
Telefon: 0751–085805.

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.

KIADÓ Csíkszeredában, a Hargi-
ta utcában földszinti, 2 szobás lakás 
üzlethelyiségnek átalakítva, irodának 
is megfelel. Telefon: 0744–763503.

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

VÁSÁROLOK Csíkszeredában 
I. osztályú, 2 szobás, I–II–III. vagy 
IV. emeleti tömbházlakást, központi 
vagy ul tra köz ponti zónában, azonnali 
kész pénz fizetéssel. Telefon: 0729–
928572.

ELADÓ garzonlakás Csíkszere-
dában, a Hunyadi János utcában. 
Irányár: 49 000 lej. Telefon: 0740–
461581. (21647)

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

KIADÓ felújított, bútorozatlan 
gar zonlakás Csíkszeredában, a Szív 
u. 7/B tömbházban. Telefon: 0744–
895621. (21601)

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)

jármű
ELADÓ 2004-es Opel Corsa 

1.0i, 60 LE, ötajtós, piros, hat hó-
napja beíratva, megkímélt állapot-
ban, beszámítok olcsóbb autó. Ára: 
2900 euró. Telefon: 0725–370752.

ELADÓ Székelyudvarhelyen 1994-
es évjáratú, 1,1-es benzines, ötajtós, 
napfénytetős, zöld színű Peugeot 
106-os. Az autó rozsdamentes, szép 
állapotban van. Kis fogyasztása ide-
ális városi használatra. Irányár: 1150 
euró. Telefon: 0742–561127.

ELADÓ 2001-es 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 2002-es évjáratú, fekete 
színű Opel Astra G 1.6-os, benzines 
motorral, 200 000 km-ben, kitűnő ál-
lapotban, hargitai rendszámmal (női 
tulajdonostól). Irányár: 3500 euró. 
Telefon: 0749–330754. (21639)

VÁSÁROLNÉK régi 250-es Sim-
son motorkerékpárt, alumínium oldal-
kocsit, valamint régi MZ 250-es alkat-
részeket. Telefon: 0745–849989.

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

ELADÓ 2001-es 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 érde-
kel. Telefon: 0755–889507, 0730–
206538, 0266–334188, Tusnádfalu.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os motorral, frissen behoz-
va, Euro 4-es, nagyon szép, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, légzsákok, központi zár, 
állítható kormány, multivolán, elekt-
romos ablakok stb. Irányár: 3400 
euró. Vállalom a beíratását is. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468. 
(21593)

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

ELADÓ 1999-es évjáratú Suzuki 
Swift 4 x 4-es (Subaru) 1.3-as mo-
torral, frissen behozva. Ára: 1100 eu-
ró. Telefon: 0745–369025. (21635)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Yamaha 
R1-es sportmotor. Fix ár: 3500 euró. 
Telefon: 0731–357066. (21643)

VÁSÁROLOK egy forgalomban 
lévő Aro 10-es személygépkocsit 
minimum egyéves műszakival. Te-
lefon: 0745–705654. (21591)

vegyes
Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Te-

lefon: 0745–184962.
ELADÓ Deutz Fahr 327-es la de-

wagen késekkel, 4-es Landsberg 
forgóeke, körgereblyék, Fahr forga-
tók, műtrágyaszóró, körgereblyék, 
Fahr forgatók, műtrágyaszóró, ta-
karmánykiosztó, pityókapergető stb. 
Telefon: 0744–514745. (21543)

ELADÓ tejkvóta és napos bor-
jak. Telefon: 0266–331817. (21636)

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

ELADÓ vécépapír- és kéztör-
lőgyártó gépsor, késztermék-fel-
vásárlással, kapcsolatokkal. Ára: 
2200 euró. Telefon: 0725–370752.

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

ELADÓ feketeribizli-szörp Csík-
szeredában. Telefon: 0720–545423.

ELADÓ alig használt, kifogástalan 
állapotban lévő Asus EEE901 8,9” 
notebook. Intel Mobile Atom 1,6 GHz 
processzor, 1 GB DDR2 memória, 12 
GB SSD tároló, bluetooth, wifi, beépí-
tett kamera, 6-7 órás üzemidő. Irány-
ár: 700 RON. Telefon: 0745–609399.

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

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 0723–120396-os telefonszámokon 
lehet. (21649)

ELADÓK aktívan vadászó kantól 
és szukától származó magyar agár 
kutyakölykök. Telefon: +36–945–
7200, 0266–312083.

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

állás

Erdeigomba-osztályozó szak-
embert keresünk. Érdeklődni a 
0745–654903-as telefonszámon 
lehet.

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

Idős néni mellé beteggondo-
zót KERESÜNK sürgősen, állandó 
gondozásra, akár ottalvással is. 
Jelentkezni a 0746–069166-os 
telefonszámon. (21653)

Építkezésben jártas személyt 
ALKALMAZUNK hajtási jogosít-
vánnyal. Telefon: 0757–731919. 
(21652)

szolgáltatás
János Jenő autóvezető-ok-

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

Gyerekek és ifjak szobájának 
igény szerinti tematikus festését – 
rajz film figurák, nonfiguratív díszítő-
elemek stb. – VÁLLALJUK Csík sze-
re dá ban és Gyer gyószent mik ló son. 
Érdeklődni a 0740–115113 és a 
0753–851621-es telefonszámokon 
lehet.

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

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik drá-
ga halottunk,

id. GEGŐ ANDRÁSNÉ
Csiszár Irén

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fáj-
dalmunkban osztoztak és a ne-
héz percekben mellettünk álltak. 
A gyászoló család – Madéfalva. 
(21655)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

BOTH VILMOS

halálának 8. évfordulóján. Sze-
rettei – Csíkdánfalva. (21657)

Az igaz ember eltávozik,
De a fénye örökre megmarad.

Fájó szívvel emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, 
2011. április 5-re, drága jó édes-
anyánk,

BODÓ MÁRIA

halálának első, valamint édes-
apánk,

BODÓ IGNÁC

halálának 17. évfordulóján. Sze-
retett halottaink lelki üdvéért a 
megemlékező szentmise április 
10-én 19 órakor lesz a csíkszere-
dai Szent Ágoston-templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugal-
muk csendes! Szeretteik – Csík-
szereda. (21658)

elhalálozás

Hirdetések

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy

özv. AMBRUS ETELKA
szül. Karacsi

szerető szíve életének 64., öz-
vegységének 3. évében 2012. 
április 4-én rövid szenvedés 
után megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait 
április 6-án 11 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszeredai 
Kalász negyedi temető ravatalo-
zójából. Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt egy órával fogadunk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

A CSÍKSZENTKIRÁLYI KÖZBIRTOKOSSÁG VEZETŐSÉGE 
összehívja tagságát, a 2012. április 14én 18 órától 

a helyi kultúrotthonban tartandó közgyűlésre.

Napirendi pontok:
– beszámoló a 2011es évi tevékenységről;
– az ellenőrző bizottság beszámolója;
– az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság megválasztása;
– különfélék.

BÍRÓ LÁZÁR 
értesíti az érintetteket, hogy a Zetelaka 1106/A szám alatt található FAFEL-
DOLGOZÓ MŰHELY RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV (PUD) bemuta
tott változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

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

A HARGITA NÉPE  
LAPKIADÓ

LAPKIHORDÓKAT  
ÉS RIKKANCSOT 

KERES  
SZÉKELY UDVARHELYRE.

Telefon: 
0733–553014.

A csíkszeredai
KÉSZRUHA Rt.

VARRÓNŐKET  
ALKALMAZ.

Érdeklődni a cég székhelyén, 
Szentlélek utca 39. sz. 

Telefon:  
0266–371420/121.

Az adófizetők figyelmébe
A Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság nagy gyűléstermében 

a Csík környéki adófizetők tájékoztatására kerül sor 
2012. április 11én 10 órai kezdettel, a következő témákban:

 újdonságok az adóbevallások letételének módozatáról és ezek határidejéről;
 a jogi személyek könyvelési mérlegeinek kitöltésének és leadásának módozatáról;
 újdonságok az adózásban.

hargitanépe



A vereség ellenére Az érem már biztos

Kikapott a romániai válogatott
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hirdetés

Sport
CsApAtbemutAtót tArtott A tusnád CyCling teAm

Erősödött a csíki kerékpárcsapat
közgyűlést tartott a sportigazgatóság és a sportklub

Beszámoltak 
a tevékenységükről

Hivatalos csapatbemutatót tar-
tott tegnap este Csíkszeredában 
a tusnád Cycling team, románia 
egyetlen kontinentális kerékpár-
csapata. Az ünnepségen vette át 
novák Károly eduárd az elmúlt 
év legjobb hazai kerékpárosának 
járó díjat. A csapat a tavalyhoz 
képest erősödött, és sokkal több 
nemzetközi viadalon vesz részt.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Hivatalos csapatbemutatót 
tar tott tegnap este Csík-
szeredában az ország 

egyetlen kontinentális kerékpár-
csapata, a Tusnád Cycling Team. 
A csíkszeredai Hargita Vendégvá-
róban tartott ünnepségen a helyi 
és megyei elöljárókon kívül a hazai 
szakszövetség főtitkára és számos 
rajongó is jelen volt.

A Tusnád Cycling Team idén is 
egy elit, egy ifjúsági és egy fogyaték-
kal élő csapatot tart fenn, a tavalyi 
felnőttcsapatból mindössze hatan 
maradtak a gárdában. A bemutató 
során az est házigazdája, Pál Pál Előd 

minden csapattaggal rövid interjút 
készített.

A felnőttcsapat tizenkét tagot 
számlál. A tavalyi csapatból No vák 
Károly Eduárd, Lázár Nándor, Se-
bestyén Szabolcs, Braico Alexander 
Sergiu Cioban és Ternov sek Marcel 
maradt, az új szerzemények pedig a 
litván Bernatonis Marius, a bolgár 
Evgeni Gerganov, a magyar Lovassy 
Krisztián, a marosvásárhelyi Csicsáky 
Tamás – aki két év után tért vissza a 
csapatba –, a csíkszeredai Lukács Ar-
nold – tavaly az ifiknél versenyzett 
–, valamint Török Imre, aki a csapat 
legidősebb tagjaként Novákot segíti 
majd a londoni paralimpián.

Az ifjúsági csapatban András 
Alpár, Csilip Árpád, Gál Oravecz 
István, Kovács Nándor, Sarány 
Zsolt, Sárig Andor, Adorján Előd 
és Szőcs Antal képviseli majd a 
Tusnád Cycling Teamet. A fogya-
tékos csapatnak Novák és Török 
mellett még Oláh Attila a tagja. A 
felnőttcsapatot Novák Károly Edu-
árd, az ifjúságiakat Ruzsa Lehel, a fo-
gyatékos csapatot id. Novák Károly 
edzi. Érdekesség, hogy Novák Edé-

nek is van edzője az olasz Cristiano 
Valoppi személyében. Novák kerék-
párját a bolgár Vivelo, a csapat többi 
tagjának biciklijét a spanyol BH cég 
szállítja.

Az ünnepségen Vasile Selejan, 
a Román Kerékpáros és Triatlon-
szövetség főtitkára adta át Novák 
Edének az elmúlt év legjobb hazai 
kerékpárosának járó díjat. A sporto-
ló elmondta, a londoni paralimpiáig 
hatvan versenynapja lesz a csapattal, 
ez pedig remek felkészülés lesz az 
ötkarikás játékokra. „Az idén meg-
nyerhetem az aranyérmet a londoni 
paralimpián. Ezért megyek Lon-
donba, és mindent megteszek, hogy 
az álmom valóra váljon. És ebben 
lehet nagy segítségemre a csapat, 
mellyel sok nehéz versenyen veszek 
részt idén” – mondta Novák Károly 
Eduárd a csapatbemutatón.

A Tusnád Cycling Team ebben 
a hónapban két helyszínen is ver-
senybe száll, április 18-án Orosz-
országban az Adigeja GP-n, 21-én 
és 22-én a Banja Luka–Belgrád 
Nagydíjon vesznek részt a csíki ke-
rékpározók.

A tusnád Cycling team 2012-es évi csapata  fotó: balázs árpád

Elszenvedte első vereségét teg-
nap délután a romániai jégko-
rong-válogatott a Hollandiában 
zajló u18-as divízió ii A csoportos 
világbajnokságon. Keresztes ottó 
csapatát korea győzte le és előz-
te meg a ranglistán. a zömében 
székelyekből álló romániai válo-
gatottnak holnap a házigazdák el-
len nyernie kell, ez azonban csak 
akkor jelenthet továbbjutást, ha 
az ázsiaiak pontot vesztenek a 
britektől.

Nem sikerült Korea ellen 
is hoznia a meccset  a ro-
mániai válogatottnak a 

Heerenveenben zajló U18-as Diví-
zió II A csoportos világbajnokságon, 
a zömében székelyekből álló csapa-
tot legyőzték az ázsiaiak. Pedig az 
erőviszonyokat tekintve a romániai 
válogatott számított esélyesnek.

Az első harmadban négy ember-
előnyös helyzetet sem sikerült gólra 

váltani, igaz, Keresztes Ottó csapata 
két alkalommal sikeresen védekezte 
ki a koreaiak fórját. Egy perccel az 
első szünet előtt az ázsiaiak megsze-
rezték a vezetést, majd a második 
harmad elején kettőre növelték 
előnyüket. A játékrész első felében 
még két gól esett, Bíró Gergő kiál-
lításakor emberhátrányban Molnár 
faragott a hátrányból, de fél perccel 
később a koreaiak kihasználták az 
emberfórt, így visszaállt a kétgólos 
különbség. A harmad felénél egy 
kettős emberhátrányt is sikeresen 
védekeztek ki a romániai válogatott 
tagjai, de a szünetig kevés olyan idő-
szak volt, amikor a csapatok teljes 
felállításban voltak a jégen.

A záróharmad elején egy perc 
erejéig kettős emberfölénybe kerül-
tek Keresztes Ottó tanítványai, de 
nem sikerült gólra váltani a helyzete-
ket, kiegészülésük után viszont a ko-
reaiak értek el találatot. Okos Csa-
nádnak alig két perc alatt összejött 

a duplázás, a véghajrában két per cig 
újabb kettős emberelőnyt kapott a 
csapat, ám a kapuslehozatal ellenére 
sem sikerült negyedszer bevenni az 
ázsiaiak kapuját.

A tegnapi vereség ellenére ma-
radt esélye a romániai csapatnak a 
feljutásra, de ahhoz nem lesz elég 
holnap Hollandiát legyőzni: re-
ménykedni kell, hogy Nagy-Britan-
nia pontot lop Koreától.

Eredmények: Korea – Románia 
4–3 (1–0, 2–1, 1–2) /a romániai 
gólszerzők: Molnár (26.), Okos (45., 
47.)/; Nagy-Britannia – Horvátor-
szág 6–0. A Litvánia – Hollandia 
találkozó lapzárta után ért véget. Az 
állás: 1. Korea 9 pont, 2. Románia 9 
p., 3. Litvánia 5 p., 4. Nagy-Britannia 
5 p., 5. Horvátország 4 p., 6. Hollan-
dia 1 p. Ma szünnap van, holnap a 
Horvátország – Litvánia (14.30), 
a Nagy-Britannia – Korea (18) és a 
Hollandia – Románia (21.30) mér-
kőzésekkel zárul a világbajnokság.

tegnap tartotta az elmúlt évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját a 
Csíkszeredai sportklub és a Har-
gita megyei ifjúsági- és sportigaz-
gatóság vezetősége. a csíksze-
redai városháza nagytermében 
tartott üléseken jelen volt vasiliu 
lucian, az országos ifjúsági és 
sporthatóság tanácsosa is.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Évi közgyűlését tartotta teg-
nap a csíkszeredai városhá-
za nagytermében a Hargita 

Megyei Ifjúsági és Sportigazga-
tóság, valamint a Csíkszeredai 
Sportklub vezetősége is beszámolt 
az elmúlt évi tevékenységéről. A 
meghívottak között volt Vasiliu 
Lucian, az Országos Ifjúsági és 
Sporthatóság tanácsosa is. 

A Csíkszeredai Sportklub ta-
valy 4 115 300 lejből gazdálkodott, 
ebből 2 366 300 lej a központi költ-
ségvetésből érkezett, Hargita Megye 
Tanácsa 70 ezer, Csíkszereda önkor-
mányzata 513 ezer lejjel támogatta 
a klubot, az Országos Ifjúsági és 
Sportügynökség 228 ezer lejt utalt a 
klub számlájára. A Sportklub 4 075 
600 lejt költött el, ebből 526 800 lej 
személyzeti költség, dologi kiadásra 
1 384 000, sportesemények szerve-
zésére pedig 2 164 800 lejt költöt-
tek el. Saját bevételből 155 600 lejt 
sportfelszerelésre költöttek el.

A Sportklubnál összesen 396 
sportolót tartanak nyilván, ebből 
286 leigazolt és 110 kettős leigazolt 
sportoló. A nyolc szakosztályból a 
jégkorong a legnépesebb: 258 spor-
tolót foglalkoztatnak, a cselgáncs 
szakosztálynak 68, a rádióamatőr 
szakosztálynak 40 sportolója van. A 
klubnak hat sílövője, a bob-, a gyors-
korcsolya- és a műkorcsolya szakosz-
tálynak 7-7, az alpesi sí szakosztály-
nak három leigazolt sportolója van. 
A leigazolt sportolók közül 97-en 
felnőttek. Az elmúlt évben 92 hazai 
bajnoki érmet szereztek a Sportklub-
nál leigazolt sportolók, ebből 36 
arany-, 26 ezüst- és 30 bronzérem. 

A nyolc szakosztálynál ösz-
szesen 13 edző dolgozik, közülük 
heten teljes normával (Gál Sándor, 
Geréb István, Sinka Szabolcs, Dá-

niel Sándor, Cseke Szilárd, Hodos 
László és Csiszér Judit), öten pedig 
félnormával (Márton Simon, An-
tal Károly, Hozó Levente, Bogyó 
Löffler Mária és Schmidt Péter) 
vannak alkalmazva.

A Hargita Megyei Ifjúsági és 
Sportigazgatóság az elmúlt év-
ben is három fő tevékenységet 
folytatott: az élsport támogatása, 
a szabadidős sporttevékenység 
finanszírozása, illetve a sportbá-
zisok fenntartása. Az élsportolás 
népszerűsítésére tavaly 40 812 
lejt költött az igazgatóság, 15 900 
lejjel pedig sportolókat támoga-
tott. Százhetvennyolc szabadidős 
sporttevékenységet tartottak, erre 
40 723 lejt költöttek el össze-
sen, az igazgatóság adatai alapján 
mintegy 8500 személy vett részt 
ezeken a tevékenységeken. A ma-
gánklubok által rendezett tevé-
kenységek támogatására 35 463 
lejt költött tavaly az igazgatóság.

Tavaly Hargita megyei sporto-
lók országos bajnokságokon 383, 
külföldi viadalokon 47 érmet 
szereztek, 163 sportoló pedig sze-
repelt válogatottban. Érdekesség, 
hogy a megyében tavaly 2671 le-
igazolt sportolót tartottak nyilván, 
közülük 2142 volt aktív.

Csíkszereda polgármestere, Rá -
duly Róbert Kálmán az ülésen ki-
emelte, abban, hogy a megyében 
több csapat is sikeresen működik, 
az köszönhető a szponzoroknak 
is, akik pénzt nem kímélve támo-
gattak több sportágat is. Ráduly 
megjegyezte, ezek a sikerek annak 
ellenére öregbítik a megye hírne-
vét, hogy a sportolók és az edzők 
többsége nincs kellőképpen megfi-
zetve. A polgármester ugyanakkor 
egy másik problémára is felhívta a 
figyelmet: míg Romániában kevés 
az iskolákban a testnevelésre szánt 
óra, addig más EU-s országokban 
naponta legalább egy órát testne-
velés van a tantervbe iktatva.

Lucian Vasiliu, az Országos If-
júsági és Sporthatóság tanácsosa is 
egyetértett a csíkszeredai polgár-
mesterrel, miszerint kellene növelni 
a testnevelési óraszámokat az isko-
lákban, és gratulált a megyében tevé-
kenykedő klubok edzőinek és spor-
tolóinak az elért eredményekhez.
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Csütörtök
Az év 96. napja, az év végéig még 270 

nap van hátra. Napnyugta ma 19.48-kor, 
napkelte holnap 6.48-kor. 

Isten éltesse 
Vince nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Vince jelentése győztes.

Április 5-én történt 
1998. Felavatták a világ leghosszabb, 

3911 méteres függőhídját, amely a japán 
Honshu és Shikoku szigetét köti össze. 

Április 5-én született 
1912. Örkény István Kossuth-díjas író 
1946. Bródy János Kossuth- és Liszt 

Ferenc-díjas zenész, zeneszerző, szövegíró, 
előadóművész 

Április 5-én halt meg 
1967. Hermann Joseph Muller Nobel-

díjas amerikai genetikus 
1993. Juhász-Nagy Pál Széchenyi-díjas 

biológus, akadémikus 

Helytörténeti évforduló
Harminc éve, 1982. április 5-én hunyt 

el Budapesten Balázs Sándor magyartanár, 
színműíró és ifjúsági író, Beczássy Judit 
írónő férje. Nagygeresden született, 1905 
és 1916 között a székelyudvarhelyi Állami 
Főreál Iskolában tanított.

*
Háromszáznyolcvanöt éve, 1627. ápri-

lis 5-én (más adatok szerint 1628) született 
Miskolcon Miskolczi (Csulyak) Gáspár 
természettudományi író. Életének utolsó 
évében Székelyudvarhelyen működött. 
1696-ban hunyt el. 

tavaszi nagytakarítás

Ma 14–20 óra között Csíkszeredában a 
Müller László utcában és a Gyermek sétány 
környékén, április 10-én, kedden pedig  – 
szintén ebben az időszakban – a Pacsirta sé-
tányon dolgozik a takarítócsoport.

versenykiírás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Kanizsai Kulturális Köz-
pont és a Kiskanizsa Kulturális Egyesület 
meghirdeti a X. Kárpát-medencei Csengey 
Dénes Vers-, Prózamondó és Énekelt Vers 
Versenyt, melynek célja, hogy felkutassa és 
a nyilvánossághoz juttassa az anyaország-
ban és a határon túli területeken azokat az 
amatőr vers- és énekmondókat, akik magas 
művészi fokon tolmácsolják a magyar iroda-
lom remekeit. Bővebb információ a http://
kanizsaikultura.hu/kkk/iras/csengey.html 
oldalon található.
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hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

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

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

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

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 
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EDITURA HARGITA NEPE
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Színház
Április 15-én bemutató előadás lesz Gyer-

gyó szentmiklóson, a Figura Stúdió Színház-
ban. A darab címe: (Szép) új világ. Rendező: 
Victor Ioan Frunză. A bemutatóra érvényes 
a Ferenczy István-bérlet. Az előadást hónap 
végén, április 30-án a Salamon Ernő-bérlettel 
lehet megtekinteni. A történelmi darab a jövő-
ről Karel Čapek R. U. R. című műve nyomán 
készült Budaházi Attila és Victor Ioan Frunză 
szövegváltozatában. 

Áprilisi Székelyföld
Ma 18 órától mutatják be a Székelyföld 

folyóirat áprilisi számát Csíkszeredában, a Szé-
kelyföld Galériában.

Túra a Szent Anna-tóhoz
A csíkszeredai Gentiana Természetjá-

ró Egyesület hétfőn a Szent Anna-tóhoz 
szervez túrát, melyre minden ér deklődőt 
szívesen vár. Túraútvonal: Tusnádfürdő – 
Komlós-árok – Szent Anna-tó – Lópiac – 
Tusnádfürdő. Indulás: hétfőn reggel a 6.30-
kor induló személyvonattal Tusnádfürdőig. 
Megjegyzés: a túrán csak előzetes beiratko-
zással lehet részt venni. Beiratkozni vasár-
nap este 9 óráig lehet a 0745–107618-as 
telefonszámon.

Fölszállott a páva 
Az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyo-

mányok Háza 2012-ben Fölszállott a páva 
címmel népzene- és néptáncvetélkedőt szer-
vez. Az ötmillió forint összdíjazású versenyre 
április 20-ig várják nemcsak a magyarorszá-
gi, hanem a külhoni jelentkezőket is. A ve-
télkedő 16–32 év közötti hagyományápoló 
énekesek, zenekarok és néptáncosok számá-
ra van kiírva. A szervezők a versennyel tiszte-
legni kívánnak mindazok előtt, akik Bartók 
és Kodály szellemi örököseiként az elmúlt 
négy évtized alatt életben tartották nemzeti 
kultúránk legősibb ágát, a népi kultúrát. A 
részletek a www.folszallottapava.hu, www.
dunatv.hu és a www.hagyomanyokhaza.hu 
honlapokon olvashatók.

panzióvezetői képzés

Az EduTech Consulting Kft. államilag el-
ismert panzióvezetői képzést (Administrator 
pensiune turistică) indít április 13.–május 
11. között, 5 egymás utáni hétvégén. Jelent-
kezni április 10-ig lehet e-mailben az office@
edutechconsulting.ro címen vagy a 0740–
367023-as telefonszámon. További részletek 
a www.edutechconsulting.ro honlapon talál-
hatók.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma 10–12 óra között Tus-
nádfürdő több utcájában.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

– Apa, azok milyen madarak?
– Vadlibák, Kázmérka.

–  És mitől vadultak meg?
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www.parapista.com

5. Terra Siculorum 

Nemzetközi 
Klasszikusgitár-fesztivál

A Harmonia Cordis Egyesület április 16–22. kö-
zött rendezi meg a Terra Siculorum Nemzetkö-
zi Klasszikusgitár-fesztivált. A koncertek idén 

négy helyszínen, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, 
Gyer gyó szentmiklósón és Sepsiszentgyörgyön zajlanak, 
illetve Udvarhelyen klasszikusgitár-versenyre és mester-
kurzusra is jelentkezhetnek az érdeklődők. A koncer-
teket élőben közvetítik a http://www.harmoniacordis.
org web oldalon. A teljes program is a Harmonia Cordis 
Egyesület honlapján tekinthető meg.

A Kele Könyv Vár heti ajánlata

Vigasz a mindennapokban
A remény és a béke üzenetei

Mi az, ami reménységgel tölthet el bennünket? Lehet, hogy 
az első tavaszi virág látványa a hosszú tél után, vagy egy 
borús reggelt követő napsütéses délután. Ezek az egysze-

rű jelek bátorítólag hatnak ránk, mert emlékeztetnek Isten állhatatos 
szeretetére. A könyv is ezt teszi. Akár viharos időket élünk meg éppen, 
akár egy szép napot szeretnénk még szebbé tenni, ez a könyv bátorí-
tást és örömöt ad. 

A könyv 320 oldal, kemény kötés, ára: 38 lej. Megvásárolha-
tó a Kele Könyv Vár üzletében (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 
20. szám).
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Rossz csillagállás miatt újraforgatták 
a Titanic egyik jelenetét

ATitanic 3D egyik jelenetét újrafor-
gatták, miután egy csillagász jelezte 
a rendezőnek: hibás az égbolt látvá-

nya a süllyedő hajó felett.
A Titanic elsüllyedését túlélő utasok-

ra sötét égbolt borul a film vége felé. Neil 
deGrasse Tyson amerikai csillagász arra hív-
ta fel a rendező, James Cameron figyelmét, 
hogy az égitestek ilyen formában nem mu-
tatkozhattak az égen.

A szakember e-mailje nyomán James 
Cameron újraforgatta a Titanic 3D egyik 
részét. A szakmai tanács és további konzul-
tációk nyomán kialakították a megfelelő 
csillagos hátteret, és a hajó elsüllyedésének 
éjszakai jelenetét ennek megfelelően vál-
toztatták meg. A héten világszerte a mo-
zikba kerülő háromdimenziós filmváltozat 
már a javított égboltot mutatja. Ez volt az 
egyetlen nagyobb technikai változtatás, 
amelyet az eredeti Titanic produkción vég-
rehajtottak.

A Titanic közel száz éve, 1912. április 
15-én hajnalban süllyedt el. A Hold ekkor 

az újholdfázis közelében volt, ezért keskeny 
sarlóként láthatták a keleti látóhatár felett a 
túlélők a hajnali órákban. A filmben ennél 
a jelenetnél korábban a Vénusz is társult a 
Holdhoz – talán a látvány kedvéért –, azon-
ban a javított változatban a bolygó már nem 
szerepel.

Az elsüllyedés előtti este viszont lát-
ványos volt az égbolt a naplemente után: 
nyugaton a Vénusz ragyogott alacsonyan a 
látóhatár felett, –3,3 magnitúdós fényesség-
gel. Nem messze tőle +0,4 magnitúdós Sza-
turnusz látszott, magasabban pedig a +1,6 
magnitúdós Marsot is azonosítani lehetett. 
A három bolygó közel egy vonalba rende-
ződött az égen, kirajzolva az égi ekliptikát, a 
Naprendszer fősíkját. Az égbolt a beszámo-
lók alapján kifejezetten tiszta, csillagokkal 
telehintett, a tenger pedig nyugodt volt a 
tragédia előestéjén.

A Titanic katasztrófájának centenáriu-
mára készülve a National Geographic soha 
nem látott fotókat jelentetett meg a víz alatt 
fekvő roncsról.

  A fotó Kovács Jenő Kisváros Ősszel című pályázatra beküldött alkotása

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többórás napsütésre is számíthatunk a tér-
ségben, az északnyugati szél csak a hegyvidéken 
lesz erősebb. Melegfronttal együtt járó tünetek 
jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. 

Néhány héttel ezelőtt megpróbáltuk lerán-
tani a leplet, hogy mennyit kell majd kipen-
getni ahhoz, a húsvéti előzetesben, ha teljesen 
hagyományos módon, báránysülttel az asz-
talon ünnepelnénk a Megváltó feltámadását. 
Mindenféle illetékes urakat, hentesüzemek 
tulajdonosait, és nem utolsósorban juhtartó 
gazdákat faggattunk. Alig mertem leírni a 
bárány-ügyben megejtett nyomozás számsze-
rűsített végeredményét, a bűvös harmincast, 
amennyit feltehetően ott kell hagyni a barikák 
kilójáért. Így lehettek ezzel a munkatársak is, 
kolléganőm izgatottan rohant át a korrektúrá-
ról, érdeklődött, hogy nem írtam-e el valamit. 
Fejcsóválva vonult vissza irodájába, amikor 
megerősítettem az információt, hogy a „bárány 
ára feltehetően alulról súrolja majd a harminc 
lejt”. Másnap egy ismerős szólított meg kétked-
ve, hogy ejsze nem lesz annyi, te, csak ijesztget-

tek. Máskor talán saját vállam veregetném, 
hogy közgazdasági éleslátásomnak köszönhe-
tően belőttem a piac várható alakulását, most 
azonban titkon azért szurkoltam – életemben 
először –, hogy a bárányos irományomról kide-
rüljön, hírlapi kacsa. Sajnos kitűnőre vizsgáz-
tam bárány-közgazdaságból, sehogyan sem 
akar az kiderülni, hogy „hülyeséget” írtam 
birkavonalon. Ennek értelmében idén nálunk 
szinte biztos, hogy nem béget majd húsvétkor a 
barika, igaz, sokat idáig sem bégetett, hanem 
szép pirosra sülve hirdette az ünnepet. Vettünk 
tehát a hipermarketből disznóhúst – természe-
tesen akciósan –, szégyellem is magam eléggé, 
amiért nem helyi termelő zsebébe jutott a hús-
véti lakomára szánt pénz, de idén erre futotta. 
Szomorú, hogy feltehetően jövőben sem lesz 
soha másként, ha háromannyiért kínálják a 
bárányt a piacon.

Közgazdasági vizsga bárányból
    villanás n Hompoth Loránd

skandi  kÉszÍtEttE: bENEdEk ENikő
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skandipályázatiszelvény 2012.április5.

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

– És mondja, miért 
Bumeráng a címe?

– Mert eddig ... (poén a 
rejtvényben)!
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