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Ötmilliót osztanak szét

Pénz
Udvarhelyszéknek
A román kormány április 3-án 

21 millió lejt hagyott jóvá 
Hargita megyei településeknek, 
ebből több mint ötmillió lejt 
udvarhelyszéki helysé-
gek kapnak. A legtöbbet 
Udvarhely, a legkeve-
sebbet Kápolnás, Farkaslaka és 
Szentábrahám. 

tevefejés és tevetej-
csokoládé magyar 

szabadalommal
Jutalomrépa

Évente több mint tízmillió 
turista látogat el az Egyesült 

Arab Emírségekbe, és hazafelé a 
repülõtéren sokan helyi különle-
gességet vásárolnak ajándékba: 
tevetejbõl készült csokoládét. A 
sejk világszenzációnak számító 
tevefarmján készül a hoz-
závaló – kevesen tudják, 
hogy a húszmillió dollár-
ból létrehozott vállalkozás kulcs-
emberei magyar szakemberek.

Van jövője az 
erdélyi magyar 
irodalomnak

Először tartott felolvasóestet 
Székelyudvarhelyen az idén 

tízéves születésnapját 
ünneplő Erdélyi Magyar 
Írók Ligája. Nagyszomba-
ton neves és díjazott erdélyi köl-
tők olvastak fel a G. Caféban.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Még egy napig lehet 
fát örökbe fogadni 6
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3idén nem itta senki 
kómába magát 5Baricz Gergő: Dalaim 

megmaradnak a fülekben

korodi attila az új kÖrnyezetvédelmi miniszter

„Prioritás a falopás elleni 
küzdelem”

korodi Attila, az új környezetvédelmi miniszter visszafogott és kimért viszonyulást ígér a 
verespataki aranykitermelés ügyében. A politikus lapunknak azt is elmondta, hogy 

egyik prioritása a falopás elleni sokkal határozottabb és hatékonyabb fellépés. 
Hozzátette: Hargita megyére kiemelten fog figyelni. > 4. oldal

Korodi: A lakosok végre meg kellene, hogy tapasztalják a környezetvédelemmel kapcsolatosan nem csak a hátrányokat, hanem a dolgok jó oldalát is foTó: presideNcy.ro

6

Szegény románok
Az ország lakosságának több-

sége úgy érzi, szegénységben él, 
ráadásul a megkérdezettek ki-
lencven százalékának meggyő-
ződése, hogy a lakosság 
zöme szegény. Alig 3 szá-
zalék gondolja úgy, hogy 
a lakosság zöme se nem szegény, 
se nem gazdag. 

3

sarány istván

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3696î
1 amerikai dollár Usd 3,3394î
100 magyar forint hUF 1,4756ì



közélet
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A könyvek megjelenésével 
egyidős talán maga a könyv-
kötés is. Számtalan változa-
tával, többféle stílusával, 
egyedi szépségével, minő-
ségi anyagával, díszítései-
vel mára önálló művészeti 
ágazattá nőtte ki magát. 
Ahogy változtak a művé-
szeti stílusok, úgy változtak 
a könyvkötészet szemgyö-
nyörködtető stílusjegyei is. 
Az igazi, veretesebb és ér-
tékesebb, teljes bőrkötések 
mellett mindig jelen voltak 
az értékben szerényebb 
félbőrkötések, meg a teljes 
papírkötések is. Mindegyik 
esetében fontos szerepet 
játszott előzékpapírként 
vagy a táblák külső borítója-
ként a színes papír. Ezek is 
hozzájárultak az esztétikai 
élmény fokozásához. 

A könyvkötészetben kü-
lönböző műszaki eljárással 
készült papírokat használ-
tak, a tiszta fehér mellett az 
egy vagy több színnel színe-
zetteket, illetve a különböző 

módszerrel mintázottakat. A 
papír festése szempontjából 
megkülöböztetünk tehát egy-
színű papírokat (merített szí-
nezett papír, egyszínű húzott 
papír) és többszínű (írisz- vagy 
irizáló) papírokat. A mintázat 
létrehozását illetően, legyenek 
azok kézzel festettek vagy ne-
tán nyomómintásak, megkü-
lönböztetünk márványpapí-
rokat (számtalan változattal: 
török vagy ebru, japán vagy 
suminagashi (lebegő tinta), 
német, holland, angol, ame-
rikai stb), csirizes (ragasztós) 
papírokat (Herrnhuter, nyo-
mómintás, spriccolt, gyűrt), 
fémes vagy metalizált papí-
rokat, bronzfirnisz papírokat 
(aranyozott vagy ezüstözött 
papírok)  és brokátpapírok 
(arany-, ezüst-, bronz-, vak-
nyomású). Mindegyik papír-
típus több évszázados múltra 
tekint vissza. Így a Haáz Re-
zső Múzeum Tudományos 
Könyvtárában számtalan eu-
rópai könyvkötőműhely ter-
méke megtalálható. Ezek kö-
zött az említett festett vagy 

nyomtatott színes papírok 
bármelyike felfedezhető. A 
víz felületi feszültségén és a 
pigmentek érdekes eloszlá-
sán alapuló márványpapírok, 
megismételhetetlen darabok. 
Ezen, eléggé drága papírokat 
váltották ki a színes csirizzel 
festett papírok Közülük az 
ún. „herrnhuter” kézi festésű 
papírok a legszebbek. A kelme 
festésből átvett módszerek-
kel készültek a nyomódúccal 
nyomtatott, többszínű mintás 
papírok. Talán a legszebbek 
mégis az eg ykori brokát ru-
haszövetek mintázatát után-
zó, a firnisszel nyomtatott 
mintába ragadó bronz- vag y 
ezüstporral diszített papí-
rok (reneszánsz vag y barokk 
mintakincs). Ezek tovább-
fejlesztett és nag yon aprólé-
kosan kidolgozott változatai 
a kimondott brokátpapírok, 
melyek dombornyomása még 
elragadóbbá teszi ezen dara-
bokat. Készítőjük ismertek 
vag y beazonosíthatóak.

Róth András Lajos

hAáz-SArok SzínES pApír A könyvkötéSzEtbEn

ötMilliót oSztAnAk Szét

Minden udvarhelyszéki 
település kap pénzt

A román kormány április 3-án 
21 millió lejt hagyott jóvá Har-
gita megyei településeknek, 
ebből több mint ötmillió lejt 
udvarhelyszéki helységek kap-
nak. A legtöbbet Udvarhely, 
a legkevesebbet kápolnás, 
Farkaslaka és Szentábrahám. 
A rendelet pénteken jelent 
meg a Hivatalos közlönyben.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A kormány országos szin-
ten 648,233 millió lejt 
utalt ki önkormány-

zatok  támogatására, amiből 
21,03 millió lej Hargita me-
gyét, ezen belül 5,44 millió lej 
Udvarhelyszéket illeti. A pén-
zeket az Udvarhelyszéki Terü-

leti RMDSZ illetve Hargita 
Megye Tanácsa által összesített 
és felterjesztett helyi igénylések 
figyelembevételével osztották 
le. Minden udvarhelyszéki te-
lepülés kapott pénzt, a legtöb-
bet Udvarhely (400 000 lejt), 
a legkevesebbet Farkaslaka, 
Kápolnásfalu és Szentábrahám 
(egyenként 40 000 lejt.)

Megyei szinten Csíkszépvíz 
részesül a legnagyobb összeg-
ben (480 000), további hat 
község kap fejenként 400 000 
lejt. Csíkszeredának be kell ér-
nie egy szerényebb összeggel 
(240 000 lej), míg a legkeveseb-
bet, 40 000 lejt Csíkcsicsónak 
szánták. A csíki és gyergyói tér-
ségben azonban akadnak olyan 
települések is, amelyek kimarad-

tak ebből a leosztásból, a város-
ok közül Gyergyószentmiklós, 
Maroshévíz, Balánbánya és  
Tusnádfürdő, a községek kö-
zül pedig Bélbor, Salamás és 
Gyergyóvárhegy.

A kiutalt pénzeket az érin-
tett önkormányzatok fontos 
közműberuházásokra fordít-
hatják, így Székelyudvarhelyen 
a Backamadarasi Kis Ger-
gely Gimnázium fejleszté-
sére, az udvarhelyszéki köz-
ségek közül pedig Etéden és 
Felsőboldogfalván vízhálózat-
fejlesztésre, Korondon a főtér 
és a kultúrotthon felújítására, 
Farkaslakán sportpálya-felújí-
tásra, Parajdon járda-, Kányá-
don út-, Zetelakán pedig iskola-
építésre.

Udvarhelyszéki pénzek

Hargita Megye Tanácsa  6 400 000 lej
Székelyudvarhely 400 000 lej
Székelykeresztúr 320 000 lej
Szentegyháza, Parajd, Székelyvarság – településenként 280 000 lej
Etéd, Felsőboldogfalva, Fenyéd, Galambfalva, Homoródszentmárton, Kányád, Korond, 
Lövéte, Máréfalva, Oroszhegy, Románandrásfalva, Siménfalva – településenként 240 000 lej
Homoródalmás, Újszékely – településenként 200 000 lej
Oklánd, Zetelaka – településenként 160 000 lej
Bögöz, Székelyderzs – településenként 80 000 lej
Farkaslaka, Kápolnásfalu, Szentábrahám – településenként 40 000 lej

hiRdetéSek

vonzó, változó  kamatú hitelek a csíkszeredai 
Miko Hitelszövetkezeti banknál. várjuk kirendeltségeinkben:

Csíkszereda, kossuth Lajos u. 12. sz.  0266–314722
Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz.  0266–211934
Székelyudvarhely, Merkúr, 
1918. December u. 7. sz.   0266–210330
Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz.  0266–342984
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz.  0266–361762
Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz.  0266–353440
Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz.  0266–351437
Gyergyóremete, Cseres Tibor u. 14. sz.  0266–352057
Gyimesközéplok 656. sz.   0266–339505
Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010
Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139
Bögöz, Fő u. 311/A sz.   0266–245439
Gyergyótölgyes, Központ  419. sz.  0266–338143
Várhegy, Ilie Câmpeanu u. 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

ANUNŢ DE INTENŢIE

S.C. ZSOZO S.R.L., localitatea Sâncrăieni, comuna Sâncrăieni, nr. 175, 
judeţul Harghita, cod poştal 537265, vă invită să participaţi la procedura cerere 
de trei oferte (conform Normelor Interne de Achiziţii Instrucţiuni de achiziţii 
pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai POS CCE) în vederea atribuirii 
contractului de furnizare Maşină de cusut (1 bucată), în cadrul proiectului 
”CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A S.C. ZSOZO 
S.R.L. PRIN ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE NOI DE PRODUCŢIE” 
finanţat din fonduri structurale FEDR prin POS CCE 1.1.a2.

Documentaţia de atribuire se poate solicita de la sediul S.C. ZSOZO S.R.L. 
din localitatea Sâncrăieni, comuna Sâncrăieni, nr. 175, judeţul Harghita, cod 
poştal 537265, sau prin e-mail la adresa: zsozo.sancraieni@gmail.com, luni-
vineri între orele 8.30–16.00, pe bază de solicitare scrisă, în care vor fi menţionate 
datele de identificare ale societăţii, respectiv procedura de achiziţie în cadrul 
cărora vor să participe, în vederea primirii ulterioare a eventualelor comunicări 
legate de procedură.

La procedură pot participa persoane juridice care au ca şi domeniu de 
activitate intermedierea sau comerţul echipamentelor conform condiţiilor 
Documentaţiei de atribuire. 

Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.
Oferta şi documentele care însoţesc oferta, se vor depune la sediul social 

al societăţii: sat Sâncrăieni, com. Sâncrăieni, nr. 175, cod poştal 537265, jud. 
Harghita, până la data de 20.04.2012, ora 13.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul S.C. ZSOZO S.R.L. din sat 
Sâncrăieni, com. Sâncrăieni, nr. 175, cod poştal 537265, jud. Harghita, în data 
de 20.04.2012., ora 14.00.

Informaţiile privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul S.C. 
ZSOZO S.R.L., la adresa sus menţionată, tel.: 0744–562397, 0266–332832, 
fax: 0266–332832, e-mail: zsozo.sancraieni@gmail.com, persoana de contact: 
Kőrössy Miklós.  11.04.2012, Sâncrăieni

ANUNŢ DE INTENŢIE

S.C. ZSOZO S.R.L., localitatea Sâncrăieni, comuna Sâncrăieni, nr. 175, 
judeţul Harghita, cod poştal 537265, vă invită să participaţi la procedura cerere 
de trei oferte (conform Normelor Interne de Achiziţii Instrucţiuni de achiziţii 
pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai POS CCE) în vederea atribuirii 
contractului de furnizare Fierăstrău de masă pentru tăieri înclinate (2 bucăţi), în 
cadrul proiectului ”CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A 
S.C. ZSOZO S.R.L. PRIN ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE NOI DE 
PRODUCŢIE” finanţat din fonduri structurale FEDR prin POS CCE 1.1.a2.

Documentaţia de atribuire se poate solicita de la sediul S.C. ZSOZO S.R.L. 
din localitatea Sâncrăieni, comuna Sâncrăieni, nr. 175, judeţul Harghita, cod 
poştal 537265, sau prin e-mail la adresa: zsozo.sancraieni@gmail.com, luni–
vineri între orele 8.30–16.00, pe bază de solicitare scrisă, în care vor fi menţionate 
datele de identificare ale societăţii, respectiv procedura de achiziţie în cadrul 
cărora vor să participe, în vederea primirii ulterioare a eventualelor comunicări 
legate de procedură.

La procedură pot participa persoane juridice care au ca şi domeniu de 
activitate intermedierea sau comerţul echipamentelor conform condiţiilor 
Documentaţiei de atribuire.

Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.
Oferta şi documentele care însoţesc oferta, se vor depune la sediul social 

al societăţii: sat Sâncrăieni, com. Sâncrăieni, nr. 175, cod poştal 537265, jud. 
Harghita, până la data de 20.04.2012, ora 12.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul S.C. ZSOZO S.R.L. din sat 
Sâncrăieni, com. Sâncrăieni, nr. 175, cod poştal 537265, jud. Harghita, în data 
de 20.04.2012., ora 13.00

Informaţiile privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul S.C. 
ZSOZO S.R.L., la adresa sus menţionată, tel.: 0744–562397, 0266–332832, 
fax: 0266–332832, e-mail: zsozo.sancraieni@gmail.com, persoana de contact: 
Kőrössy Miklós.  11.04.2012, Sâncrăieni



Különösebb incidenseK nélKül ünnepeltünK 

Idén nem itta senki kómába magát
 noha a hétvége folyamán több 
ittas vezetéses esetet regiszt-
ráltak a rendőrség munkatár-
sai, pozitívum, hogy a korábbi 
évekkel ellentétben senkit nem 
szállítottak kórházba alkoholos 
kómában. A mentősöknek, rend-
őröknek akadt azért munkájuk: 
utóbbiak jelentős mennyiségű, 
zárjegy nélküli italt és cigarettát 
koboztak el, előbbieket pedig 
három halálesethez riasztották. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Viszonylag nyugodtan tel-
tek az ünnepek rendőrségi 
és sürgősségi szempont-

ból – számoltak be az intézmé-
nyek szóvivői. – Mondhatni, 
csendben, különösebb inciden-
sek nélkül telt a húsvéti ünnep 
megyeszerte. Fokozott figyelmet 
fordítottunk arra, hogy a ma-
gyar lakosság körében a hétvégén 
ünnepelték a húsvétot. Néhány 
ittas vezetésen és baleseten kívül 
nem fordultak elő incidensek a 
hétvége folyamán – tájékoztatott 
Gheorghe Filip, a Hargita megyei 
rendőr-felügyelőség szóvivője. 
A rendőrség az ünnepeket meg-
előzően 78 liter zárjegy nélküli 
alkoholt, valamint 309 csomag ci-
garettát kobzott el csíkmadarasi, 
csíkpálfalvi, csíkkozmási, va-

lamint csíkszentkirályi lakók-
tól, akik ellen bűnvádi eljárást 
indítottak. Közúti balesetek is 
előfordultak, általában figyel-
metlenség és ittas vezetés miatt. 
Ittas vezetéses esetek Lázárfalván, 
Székelyszentkirályon, Székelyke-
resztúron fordultak elő a rendőr-
ség nyilvántartása szerint. A legsú-
lyosabb baleset vasárnap hajnalban 

történt Maros és Hargita megye 
határában, a Gödemesterházához 
tartozó Csobotány faluban, ahol 
az ittas vezetés, a nagy sebesség 
és a vizes út miatt egy személy-
gépkocsi a Maros folyóba esett. 
A balesetben a sofőr és az egyik 
utas vesztette életét, egy utas sú-
lyosan, míg másik két utas köny-
nyebben sérült meg. Péter Szilárd, 

a Hargita megyei mentőszolgálat 
vezetője szerint is átlagosan teltek 
az ünnepek sürgősségi szempont-
ból, nem voltak kirívó sürgősségi 
esetek. A mentőszolgálat mun-
katársait az ünnepek ideje alatt 
magas vérnyomásos esetekhez, 
szívproblémákhoz, agyvérzéshez, 
szüléshez, törésekhez, különböző 
traumákhoz, ittas állapothoz, áju-

láshoz, pillanatnyi elmezavarhoz, 
gyomormenéshez, légzéselégte-
lenséghez, három halálesethez, 
valamint egy öngyilkossági kí-
sérlethez riasztották. Nyilvános 
helyről összesen hat alkalommal 
hívták az ügyeletes mentősöket az 
ünnep ideje alatt – tudtuk meg a 
mentőszolgálat diszpécserétől.

Körkép
társadalom
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Ittas sofőrök rontották a statisztikát fotó: balázs attila

hirdeTés

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270ELŐFIZETÉS
APRÓHIRDETÉS

REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

„csendes” volt a húsvét

Az udvarhelyi városi kórházban 
„csendes” volt a húsvét, viszo-
nyítva a korábbi évekhez. Mint 
dr. Lőrinczi Csaba orvosigazgató 
elmondta, egyetlen öngyilkossá-
gi kísérlet történt. A szokásos 
családi csetepatékon kívül nem 
volt nagyobb baj. – Alkoho-
los kómába nem került senki. 
Mondhatjuk, hogy csendes 
ünnepünk volt. Viszonylag so-
kan voltak a sürgősségin, de 
durva, kirívó esetekről nem 
beszélhetünk – ismertette az 
igazgató. Dr. Ambrus József, a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat 
medikális igazgatója pozitívum-
ként értékeli azt a tényt, hogy 
egyáltalán nem volt alkoholos 
kóma. Mint elmondta, a fiatalok 
körében tavaly többször is volt 
ilyen eset. (A. J.)  

Olvasom, hogy a románok többsége szegénynek tartja 
magát. Nem Románia lakosságának többsége, hanem a 
románok többsége. Végigolvasva a hírt aztán kiderül, hogy 
az ország lakosságának többségéről van szó, csak hát a hírt 
megfogalmazó, azt szerkesztő és közzétevő román kollégák 
fejében aki itt él, az mind román.

A felmérést március 29–30-án készítette a Román Ér-
tékelő és Stratégiai Intézet (IRES). A különböző kérdések-
re 1000–1500 fős minta válaszolt. Tehát nem ezt jelenti 
a cím, amire első olvasatra gondoltam: a szegénység csak 
a többségi nemzetet sújtja – holott végignézve környezete-
men, és a Székelyföldre vonatkozó hivatalos statisztikákat 
böngészve, azt kell megállapítanom, hogy a szegénység job-
ban sújtja ezt a térséget, mint az ország fejlett övezeteit. Az 
nem vigasztal, hogy vannak sokkal szegényebb övezetek is.

Tehát az ország lakosságának többsége úgy érzi,  sze-
génységben él, ráadásul a megkérdezettek kilencven szá-
zalékának meggyőződése, hogy a lakosság zöme szegény. 
Alig 3 százalék gondolja úgy, hogy a lakosság zöme se nem 
szegény, se nem gazdag. A megkérdezettek 71 százaléka 
elégedetlen életkörülményeivel.

S nemcsak szegénynek érzik magukat a megkérde-
zettek, hanem meggyőződésük, hogy nem szabadok: a 
felmérés eredményei szerint a lakosság 26 százaléka úgy 
gondolja, hogy nem szabad, s a szabadság hiányát éppen 
életkörülményeivel magyarázza, no meg azzal, hogy sértve 
érzi magát alapvető jogai gyakorlásában, de a szabadság 
korlátozásaként élik meg az állami intézmények műkö-
désében tapasztalható hiányosságokat is. A szabadságot 
korlátozó tényezők között legtöbben az alacsony életszín-
vonalat (15 százalék), illetve a telefonok lehallgatását (9 
százalék) jelölték meg. A megkérdezettek 57 százaléka 
van azon a véleményen, hogy érvényesül a törvény előtti 
egyenlőség elve, ugyanakkor 14 százalékuk úgy érzi, hogy 

követik. (Nem vagyok paranoiás, csak amikor üldöznek! – 
idézhetjük a viccet.)

S mindezek tetejében a megkérdezettek zöme úgy véli, hogy 
a legtöbb hatalom az elnök kezében összpontosul: a felmérésben 
részt vevők 46 százaléka úgy gondolja, hogy az államfő gyako-
rolja a valós hatalmat. Őt követik 14 százalékkal az üzletem-
berek, 10 százalékkal a helyi kiskirályok és a titkosszolgálatok (9 
százalék). A megkérdezetteknek csupán 4 százaléka gondolja 
úgy, hogy a kormányfő valós hatalommal rendelkezik.

A felmérésnek másik aktuálpolitikai vonatkozása is van: 
a megkérdezettek 80 százaléka egyetért a verespataki bánya-
beruházással. A nagyfokú egyetértést az elemzők szintén a 
szegénységre vetítik vissza, mondván, hogy a megkérdezettek 
a munkahelyteremtésben látják a kiutat a nincstelenségből. 

Szegény románok! – sajnálkozhatunk, kiegészítve azzal, 
hogy „Szegény fejünk!”. Most már csak arra a kérdésre kelle-
ne választ kapnunk, hogy kinek a megrendelésére készült az 
idézett felmérések sokasága s a Verespatakra vonatkozó kér-
dés, illetve a rá adott válaszok összefüggnek-e a környezetvé-
delmi tárca élén történt váltással? Vagy csak én is abba a 14 
százalékba tartozom, aki úgy gondolja, hogy… paranoiás?

Szegény románok
     NézőpoNt n sarány istván



> Fotótábor Farkaslaka község-
ben. Április 13-án, pénteken kezdődik 
Farkaslakán az Orbán Balázs szemével 
elnevezésű fotótábor, a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
és a község polgármesteri hivatala 
szervezésében. Az április 20-án, pén-
teken záruló tábor helyszínéül szolgá-
ló udvarhelyszéki községhez összesen 
nyolc település tartozik. A községköz-
pont Farkaslaka mellett Bogárfalva, 
Firtosváralja, Kecset, Kecsetkisfalud, 
Nyikómalomfalva, Szencsed, 
Székelypálfalva és Székelyszentlélek 
is lencsevégre kerül. A 2002-től fo-

lyamatosan szervezett, a települések 
ezredfordulós képét dokumentáló fo-
tótáborok közül az idei, sorban a hu-
szonharmadik azért kiemelt fontossá-
gú, mert Tamási Áron szülőfaluja ad 
otthont neki. 

A meghívott fényképészek, mint 
általában, most is Magyarországról 
és Erdélyből érkeznek: Tóth Zsuzsan-
na (Hatvan), Füleki László (Gyön-
gyös), Nagy Béla (Halásztelek), Szil-
ágyi Palkó Pál (Kolozsvár), Tordai 
Ede (Marosvásárhely), Erős Zoltán 
(Gyergyószárhegy), Vinczefi László 
(Sepsiszentgyörgy), Kozma Erzsébet 

(Zetelaka), Fekete Réka, Vass Lehel, és 
Balázs Ödön, a tábor szakmai felelőse 
(Székelyudvarhely). A község területi 
kiterjedtségére való tekintettel a szer-
vezők ezt a tábort is, a 2009 óta jól be-
vált módszer szerint, kétrészesre ter-
vezik. A második felvonás szeptember 
1–9. között lenne, a farkaslaki Szenes 
Napokkal kezdődően és szüreti bállal 
végződően, ezzel is bővítve, színesítve 
a fényképészek téma-palettáját. 

A HMHF honlapján közel nyolc-
száz felvételt tekinthetünk meg az ed-
digi fotótáborok anyagából: http://
www.hagyomany.ro/galeria/. hí

rf
ol

ya
m

Harmadik alkalommal ülték 
meg Hargita megyében a ro-
mák nemzetközi világnapját, 
mely rendezvényre idén – 
Székelyszenterzsébet és Újszé-
kely után – a székelyudvarhelyi 
Stúdió Moziban került sor teg-
nap délután.  

Radó Krisztina 

A romák nemzetközi világ-
napjára szervezett előadás-
sorozat a roma himnusz 

éneklésével kezdődött, melyet Kari 
Attila megyei tanfelügyelő nyitóbe-
széde követett. A romák világnapját 
1971. április 8-a óta ünneplik, ami-
kor először emlékeztek a holokauszt 
roma áldozataira és hivatalosan is 
az ő napjává nyilvánították. Azóta 

évente rasszizmus-, diszkrimináció- 
és háborúellenes kampányrendez-
vényeket szerveznek ezen a napon. 
A Székelyudvarhelyen megtartott 
rendezvény az interkulturális ne-
velés és oktatás jegyében zajlott. 
Az előadások célja az volt, hogy 
interkulturális kapcsolatok kialakí-
tásával a különböző etnikai csopor-
tok közelebb kerüljenek egymás-

hoz, értékeljék egymás kultúráját, 
nyelvét, illetve életmódját. 

A rendezvényen nyolc helység 
roma gyerekeinek produkcióját 
tekinthettük meg. Színes ruhákba 
öltözött kicsik és nagyok vidám 
táncát láthatta a közönség, majd 
román, magyar és roma nyelven 
hallhatott verseket és énekeket, 
betekintést nyerve a romák színes, 

ám kudarcokkal teli világába. A 
produkciók erőteljesen sugallták 
a roma kultúra egyedi vonásait, 
megtekinthettük, hogyan mulat, 
hogyan udvarol és ünnepel az, aki 
közéjük tartozik. A rendezvény 
másik mozzanata egy rajzverseny 
volt, melyen egész Hargita me-
gyéből érkezett munkákat tekint-
hetett meg a látogató. 

A RoMák NeMzetközi VilágNApjA

Udvarhelyen is ünnepeltek a romák

4. oldal |  2012. április 11., szerda

közélet

Körkép

korodi Attila, az új környezet-
védelmi miniszter visszafogott 
és kimért viszonyulást ígér a 
verespataki aranykitermelés 
ügyében. A politikus lapunk-
nak azt is elmondta, hogy 
egyik prioritása a falopás el-
leni sokkal határozottabb és 
hatékonyabb fellépés. Hozzá-
tette: Hargita megyére kiemel-
ten fog figyelni, csíkszeredai 
RMDSz-szerepvállalása még 
hangsúlyosabbá válik.

– Információk szerint egyetlen 
dolog akadályozhatta volna meg, 
hogy elvállalja a környezetvédelmi 
miniszteri kinevezést, ez pedig a 
verespataki környezetvédelmi enge-
dély aláírásának kényszere. Hogy 
rendeződött ez a probléma?

– Nincs ilyen kényszer, nem 
is vállaltam volna el a miniszter-
séget, ha létezne. Az elkövetkező 
időszakban mindenképpen rész-
letesen tájékozódom mindenről, 
ami a verespataki aranybánya-
projekttel kapcsolatos. Mind a 
szakértői résszel, mind a minisz-
tériumi engedélyezési eljárással 
kapcsolatban dokumentálódom, 
de tanulmányozni fogom kollé-
gáimmal együtt az idevágó pe-
rek stádiumát és irányultságát is. 
Amíg ez meg nem történik, addig 
nem fogalmazok meg határozott 
álláspontot, ez nem lenne etikus, 
ismernem kell a tényállást, mielőtt 
döntést hozok. Azt megígérhe-

tem, hogy visszafogott és kimért 
attitűdre számíthatnak részemről 
Verespatakkal kapcsolatban.

– Az utóbbi napokban szó volt 
több olyan beruházásról is, amely 
feszültséget kelt a környezetre 
gyakorolt esetleges negatív követ-
kezményeit illetően, és amely egy 
adott ponton eljuthat a környezet-
védelmi engedélyezés stádiumába 
is, például a Chevron beruházása. 
Mi az álláspontja ezekkel kapcso-
latban?

– Amint fentebb is felvázol-
tam, dokumentálódnom kell. Az 
elkövetkező napok-hetek erről 
szólnak majd – elővesszük a nagy 
dossziékat is, de a kisebbeket is. Két 
hét múlva már tudok érdemben is 
nyilatkozni bizonyos idevágó kér-
désekben. A Chevron kitermelési 
engedélyezését illetően annyit már 
most is elmondhatok, hogy a be-
ruházás még nincs olyan fázisban, 
hogy a környezetvédelmi minisz-
térium illetékességébe tartozna.

– Rövid mandátumra szá-
míthat, novemberben parlamenti 
választások lesznek, ami kormány-
váltást is eredményez. Melyek a 
prioritásai erre a körülbelül nyolc 
hónapra?

– Csík felől megközelítve is 
elmondhatom, de ez általános ér-
vénnyel is bír, hogy a környezetvé-
delmi minisztérium illetőségébe 

tartozó uniós pályázatokra vonat-
kozó szerződéskötések és a mun-
kálatok beindítása az elsődleges 

cél. Ugyanakkor a Hargita megyei 
Natura 2000-es területek fejleszté-000-es területek fejleszté- fejleszté-
sének támogatását tartom nagyon 

fontosnak, hiszen a lakosok végre 
meg kellene, hogy tapasztalják a 
környezetvédelmi területekkel kap-
csolatosan nem csak a hátrányokat, 
hanem a dolgok jó oldalát is. Szin-
tén a hazai problémákból kiindulva 
nagyon fontosnak tartom, hogy a 
falopások esetében legyen egy hatá-
rozottabb és hatékonyabb hatósági 
fellépés. A bűnvádi eljárásokat el 
kell indítani és fel kell gyorsítani, 
ebben nagyon fontosnak tartom, 
hogy előrelépés történjen. Nem 
utolsósorban az Európai Unió által 
rendelkezésre bocsátott források le-
hívása nagyon fontos, erre ígérem, 
kiemelten fogok figyelni.

– Éppen miniszteri kinevezése 
előtt jelentette be, hogy hangsúlyo-
sabb szerepvállalásra készül a helyi 
RMDSZ-ben. Hogyan változnak 
az erre vonatkozó tervek minisz-
terré való kinevezésének tükrében?

– Nem változnak. Azért akar-
tam még jobban beavatkozni a helyi 
RMDSZ-szervezési feladatokba, 
mert vannak olyan fontos dolgok, 
amiket, úgy látom, hogy szüksé-
ges megtenni. Ezért bármennyire 
is foglalt leszek miniszterként, erre 
fogok időt szakítani, és komolyan 
oda fogok figyelni a városban zaj-
ló folyamatokra. Úgy érzem, hogy 
miniszterként hatékonyan tudok 
segíteni abban, hogy Csíkszereda, 
de a megye is jobb és élhetőbb hely-
lyé váljon.

Isán István Csongor

koRoDi AttilA Az Új köRNyezetVéDelMi MiNiSzteR

„Prioritás a falopás elleni küzdelem”



> Az ANL-s lakások eladási áráról 
döntenek. Rafai Emil, Székelykeresztúr 
város polgármestere április 12-én dél-
előtt 10 órára hívta össze a helyi tanács 
tagjait. A rendes havi ülésen tizen-
négy napirendi pontot tárgyal majd 
a testület. Elsőként a március 29-én 
tartott rendkívüli gyűléséről készült 
jegyzőkönyvet fogadják el, majd a he-
lyi rendőrség beszámolóját a 2011-es 
évi tevékenységéről. Ezt követően az 
Orbán Balázs Gimnáziumnál leíran-
dó vagyontárgyak listájának az elfo-
gadásáról döntenek, majd egy bérleti 
szerződés felbontása kerül napirendre 

aztán a a Mesevár Napközi Otthon ké-
rését vitatják meg. Módosítják a helyi 
tanács 2011/ 118-as számú határoza-
tának a mellékletét, az ANL-alapból 
épített tömbházlakások eladási árát 
fogadják el, illetve a betfalvi sportpálya 
öltözőjének ingyenes használatba adá-
sáról is döntenek. A Nemzeti Kulturá-
lis Alappal a 2012-es évi Petőfi-napok 
és Városnapok támogatására kötendő 
szerződés elfogadásáról is határoznak, 
majd két terület tulajdonba adását ej-
tik meg, aztán a 2011-es évi helyi költ-
ségvetést igazítják ki. Napirenden sze-
repel a polgármester 2011-es évre vo-

natkozó jelentése a helyi közigazgatási 
tevékenységről. A tanácsülés ezúttal is 
a különfélék megvitatásával zárul. 

> Udvarhelyszéki mesemondók se-
regszemléje. Nagy volt a sűrgés-forgás 
április 4-én a székelyudvarhelyi Beth-
len Gábor Általános Iskolában, hiszen 
sok tanító, szülő, nagyszülő is meg-
tisztelte a mesemondó versenyt je-
lenlétével. Huszonnyolc apró, székely 
ruhás mesemondó gyűlt össze, hogy 
szerencsét próbáljon. A verseny után 
azon nyomban kihírdettetett Udvar-
helytől- Keresztúrig , Fenyőúkúttól 

Szentkirályig a próbát kiállók név-
sora. Első díjat szerzett a parajdi 
Imre Katalin, másodikat Berei Ta-
más Székelykeresztúrról, illetve Vas 
Viktória Varságról, harmadikat pe-
dig az udvarhelyi Tankó Hilda, a 
székelykeresztúri Mátéffy Kund és a 
fancsali Sebestyén Anita. Dicséret-
ben részesült Balázs Szabolcs, András 
Brigitta, Boldizsár Krisztina és Szász 
Ágnes. A díjazottak meséskönyvet is 
kaptak az oklevelen kívül. Minden-
ki nyert, hiszen csodálatosan kiállták 
a próbát a gyerekek – tájékoztatott 
Nagy-Imecs Zsuzsánna, könyvtáros. hí
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Két hét múlva saját zenekará-
val és saját dalaival lép majd 
színpadra Székelyudvarhelyen 
a magyarországi tehetségku-
tató székelyföldi sztárja, az 
X-faktoros Baricz Gergő. A fia-
tal előadó és csapata a Geszti 
Péter alapította Gringó Sztár 
erdélyi turnéjának vendégeként 
zenél majd Udvarhelyen.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A Székelyföldi Régió Magazin 
és a Chronos Marketing, 
Média & PR Ügynökség áp-

rilis 22–25. között szervezi a Gringó 
Sztár erdélyi turnéját. A koncertso-
rozatot beharangozó médiaturnéja 
alkalmával látogatott múlt pénteken 
Szé-kelyudvarhelyre az X-Faktorban 
ismertté vált Baricz Gergő. A 
borzonti tehetség két hét múlva 
Geszti Péter zenekarának meghí-
vottjaként lép majd színpadra.

Mint a sajtótájékoztatón el-
hangzott a négy erdélyi várost, 
Csíkszeredát, Marosvásárhelyt, 
Gyergyószentmiklóst és Székelyud-
varhelyt érintő turné során Baricz 

Gergő az előző, X-faktoros koncer-
tekhez képest a saját maga által írt 
dalokkal áll a közönség elé. Baricz 
szerint egész pontosan csupán két 
olyan dal csendül fel, amit már ko-

rábban hallhatott a közönség, az 
egyiket a tehetségkutatón már el-
énekelte, ám az X-Faktor turnéi so-
rán nem hangzott el újra, valamint 
egy nagysikerű Leonard Cohen-
feldolgozás lesz még a felhozatal-
ban. A borzonti tehetség szerint új 
oldaláról fogja majd megismerni őt 
a közönség.

Gergő elmondta, úgy igye-
kezett megírni a dalokat, hogy 
amennyiben valaki egyszer meg-
hallgatja azokat, legyen legalább 
egy-két mondat, ami fel tud ele-
venedni a hallgatóban. 

Ugyanakkor a fiatal tehetség 
nem győzte hangsúlyozni: egy 
olyan lehetőség adódott számára, 
amit sok fiatal zenész megirigyel-
ne, hiszen manapság saját zenekar-
ral színpadra lépni nagy érték. Bár 
a tervek szerint Baricz a Gringó 
Sztár zenészeivel koncertezett 
volna, időközben kihasználva a 
lehetőséget, társult két gyergyói 

és egy budapesti fiatal zenésszel, 
akikkel már korábban dolgozott 
együtt. A frissen alakult formáció 
frontemberének elmondása sze-
rint a zenekar tagjai a gyergyószéki 
Bagosi László és Bartis Szilárd 
lesznek, míg a zenekar negyedik 
tagja az ugyancsak tehetségek 
után kutató Csillag születikből is-
mert Kovácsovics Fruzsina bátyja, 
Kovácsovics Dávid lesz.

– Nagyon megbízom bennük 
és családias velük a hangulat, de 
ami nagyon fontos, hogy kreatí-
vak, szóval nem kell kottát rakni 
eléjük, hanem vannak ötleteik, 
amikre csak rá kell bólintani, vagy 
éppen nem, de halad előre a zene 
– fogalmazott Baricz.

A székelyudvarhelyi koncertre 
két hét múlva, április 25-én ke-
rül sor a városi sportcsarnokban, 
amelyre jegyeket elővételben 25 
lejért, míg a helyszínen 30 lejért 
lehet vásárolni.

Jóllehet összességében sem a 
technika, sem pedig az időjárás 
nem kedvezett a húsvéti Hargi-
ta Expressz élményvonat utasa-
inak, mégis rendkívül tartalmas 
kikapcsolódásban volt részük. 
Mint a szervezők elmondták, 
a bő kínálat miatt a vendégek 
alig tudtak válogatni a progra-
mok közül.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A MÁV Nosztalgia Kft. és 
a Küküllő Szálloda szer-
vezésében a tervek szerint 

április 6-án kellett volna megérkez-
nie Székelyudvarhelyre a vonatnak, 
technológiai okokból azonban csak 
a segesvári állomásig közlekedett. 
Az utasokat innen autóbusszal 
szállították a Küküllő Szállodába. 
Mint Dobrita Ildikó, a szálloda 
ügyvezetőe elmondta: annak elle-
nére, hogy Udvarhelyre tervezték 

a vonat végállomását, ugyanúgy a 
segesvári állomáson is megtartották 
a székely ruhás fogadást. Ismertette, 
hogy a vendégeknek leginkább a 
zetelaki hagyományőrző program 
tetszett (kenyérdagasztás, fonás 
stb.). – Tartalmas volt farkaslaki és a 
szejkefürdői program is, a szebeni út 
eléggé hosszú volt, hiszen a vendé-
gek meg akarták nézni Szászföldet. 
Megtekintették a Székely Támadt 
várban a vörös darabont díszőrség-

váltását, ellátogattak Csíksomlyóra, 
a Békási-szorosba. Sajnos az idő 
nem kedvezett, de egyetlen pana-
szos hangot sem hallottunk. Egysé-
gében véve mind a hatvanöt vendég 
elégedetten távozott – részletezte 
az ügyvezető. Kitért arra is, hogy az 
élményvonatot az egész régió prog-
ramjává szeretnék tenni: egy olyan 
hagyománnyá, hogy ebben az idő-
szakban a térség minden szálláshe-
lye megteljen.
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Baricz Gergő. Két hét múlva a sportcsarnokban énekel 

Újabb utasokat, turistákat hozott a Hargita Expressz  

társadalom

Körkép
UdvArhelyen is fellép A GyerGyóiAk sztárjA

Baricz Gergő: Dalaim megmaradnak a fülekben

hArGitA eXpressz

Élményvonattal Székelyföldön

HirdEtés

ANUNŢ DE INTENŢIE

S.C. ZSOZO S.R.L, Localitatea Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni, nr. 175, 
judeţul Harghita, cod poştal 537265, vă invită să participaţi la procedura cerere 
de trei oferte (conform Normelor Interne de Achiziţii Instrucţiuni de achiziţii 
pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai POS CCE) în vederea atribuirii 
contractului de furnizare Fierăstrău cu bandă pentru prelucrat ax parasolar, 
toc parasolar, ax, toc rulou (1bucată), în cadrul proiectului “CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A S.C. ZSOZO S.R.L. PRIN 
ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE NOI DE PRODUCŢIE” finanţat din 
fonduri structurale FEDR prin POS CCE 1.1.a2.

Documentaţia de atribuire se poate solicita de la sediul S.C. ZSOZO S.R.L 
din Localitatea Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni, nr. 175, judeţul Harghita, cod 
poştal 537265, sau prin e-mail la adresa: zsozo.sancraieni@gmail.com, luni-vineri 
între orele 8:30-16:00, pe bază de solicitare scrisă, în care vor fi menţionate datele 
de identificare ale societăţii respectiv procedura de achiziţie în cadrul cărora vor 
să participe, în vederea primirii ulterioare a eventualelor comunicări legate de 
procedură. 

La procedură pot participa persoane juridice care au ca şi domeniu de 
activitate intermedierea sau comerţul echipamentelor conform condiţiilor 
Documentaţiei de atribuire. 

Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.
Oferta şi documentele care însoţesc oferta, se vor depune la sediul social al 

societăţii: Sat Sâncrăieni, Com. Sâncrăieni, Nr. 175, Cod Poştal 537265, Jud. 
Harghita, până la data de 20. 04. 2012, ora 14:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul S.C. ZSOZO S.R.L din Sat 
Sâncrăieni, Com. Sâncrăieni, Nr. 175, Cod Poştal 537265, Jud. Harghita, în data 
de 20. 04. 2012., ora 15:00

Informaţiile privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul S.C. 
ZSOZO S.R.L, la adresa sus menţionată, Tel. 0744–562 397, 0266–332 832, 
Fax: 0266–332 832, e-mail: zsozo.sancraieni@gmail.com, persoana de contact: 
Kőrössy Miklós.

11. 04. 2012, 
Sâncrăieni



Még egy napig lehet fát örökbe fogadni. A Föld 
napja, április 22. alkalmával indította el a polgármesteri hivatal Fo-
gadj örökbe egy fát! elnevezésű akcióját. A múlt évben több mint 
kétszáz fát fogadtak örökbe a városi parkban az udvarhelyiek, ma-
gánszemélyek, közintézmények, vállalkozások, és mint megtudtuk, 
jelenleg kilencvenhat új igénylést jegyeztek a polgármesteri hivatal 
városgazdálkodási osztályán. Jó tudni, a fát örökbe fogadni szándé-
kozóknak még egy nap áll a rendelkezésükre, hogy ezen szándéku-
kat jelezzék a városházán.  
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Először tartott felolvasóestet 
Székelyudvarhelyen az idén 
tízéves születésnapját ünnep-
lő Erdélyi Magyar Írók Ligája 
(E-MIL). Nagyszombaton neves 
és díjazott erdélyi költők: Bálint 
Tamás, Farkas Wellmann Endre, 
Gáll Attila, Király Zoltán, Lász-
ló Noémi, Muszka Sándor és 
Nagyálmos Ildikó olvastak fel a 
Szentimre utcai G. Caféban.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az est házigazdája, Mu-
rányi Sándor Olivér író 
bevezetőjében elmondta, 

meg van győződve: a literatúra 
istennője ott van a jelenlévő poé-
tákban. A tízéves E-MIL – mely 
az egyetlen irodalmi szervezet 
Erdélyben – vezetősége is jelen 

volt az esten. Ahogy tervezték, 
pörgős, pár perces felolvasásokkal 
szórakoztatták a kávézó vendé-
geit. A felolvasást követően la-
punk érdeklődésére több költő is 
kifejtette meglátásait a jelenkori 
erdélyi magyar irodalomról. Bá-
lint Tamás ambivalensnek látja 
a jelenkori irodalmat, mivel egy-
aránt érik kellemes és kellemet-
len meglepetések. – Elszomorító, 
hogy végzős bölcsészlányok kö-
nyökén jön ki az irodalom. Kel-
lemesen hat, amikor üzletembe-
rek áradoznak, kapásból idéznek 
verssorokat, majd elmondják: 
esténként ezzel kapcsolódnak ki. 
Úgy látom, hogy van jövője az 
irodalomnak, érdemes írni – bi-
zakodott a költő. 

Az irodalom nagyon sokban 
függ az írók és olvasók közötti 

élő kapcsolattól, ezért rendkívül 
fontosak az ehhez hasonló felol-
vasóestek – mondta László Noé-
mi, az E-MIL elnöke. – Meg kell 
fogni a fiatalokat, bevonzani őket. 
Nemcsak az olvasásra gondolok, 
hanem az írásra is. Azt monda-
nám, hogy az irodalom egyáltalán 
nincs veszélyben, csupán kevesen 
mernek megmutatkozni. Verset 
sokan, prózát kevesebben, viszont 
csak a fióknak rengetegen írnak. 
Az írószervezet abban segíthet, 
hogy vezessék rá a fiatal írókat: 
írni nem veszett dolog, nem szé-
gyen, természetes. Az irodalmi 
fórumok, lapok szívesen közzé 
teszik a friss munkákat – hang-
súlyozta az elnök. A felolvasást 
követően egy unplugged koncert 
erejéig fellépett a Monyo Project 
zenekar. 

hirdetés

IrodALMI NAGySZoMBAT

Van jövője a kortárs 
erdélyi magyar irodalomnak

Díjazott költők. Írásra buzdítják a fiatal tehetségeket fotó: ferenczi laura 
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Tevefejés és TeveTej-csokoládé magyar szabadalommal

Jutalomrépa
évente több mint tízmillió turis-
ta látogat el az egyesült arab 
emírségekbe, és hazafelé a 
repülõtéren sokan helyi külön-
legességet vásárolnak aján-
dékba: tevetejbõl készült cso-
koládét. a sejk világszenzáció-
nak számító tevefarmján készül 
a hozzávaló – kevesen tudják, 
hogy a húszmillió dollárból lét-
rehozott vállalkozás kulcsem-
berei magyar szakemberek.

Lukács Csaba

Dubaj a legek városa: itt 
épült meg a világ legma-
gasabb épülete, a 828 

méter magas Burdzs Kalifa; eb-
ben a városban van a földkerekség 
egyetlen hétcsillagosnak mondott 
luxusszállodája, a Burdzs al-Arab, 
és ide álmodták meg, majd hozták 
létre az energiapazarlás csúcsát 
jelentõ vállalkozást, az ötvenfo-
kos sivatagi hõségben is mûködõ 
síközpontot. Hat éve van egy má-
sik, leginkább szakmai világszen-
záció is: a világ elsõ nagyüzemi 
tevetejtermelõ üzeme.

Alig húsz percet kell autóz-
nunk a felhõkarcolók árnyékából, 
hogy kijussunk a városból. Itt a 
kõ és a homok harcol egymással, 
növényzet alig. Aztán jön egy 
üdítõen zöld, ember építette oá-
zis pálmafákkal: a tevefarm más-
fél négyzetkilométeres területe. A 
bejáratnál Nagy Péter állatorvos 
fogad, aki állatorvos és mikrobi-
ológus kollégájával (mindhárman 
magyarok) 2002-ben elfogadta 
a dubaji sejk felkérését, s olyan 
szakmai kalandba vágott bele, 
amilyennel más eddig nem pró-
bálkozott.

A teve a legfontosabb állat 
errefelé, hiszen évszázadokon át 
a túlélést biztosította a bedui-
nok számára, akik hónapokig is 
eléltek tevetejen meg datolyán. 
Õket használták teherhordásra, a 
nagyobb családi ünnepek idején 
pedig borjat vágtak. Az állatok 
valódi családtagnak számítottak, 
az emberek kötõdtek hozzájuk, 
ismerték szokásaikat. Aztán jött 
az olaj: most már terepjárókkal 
szelik át a sivatagot, sátrak helyett 
palotákban laknak – de a teve 
iránti ragaszkodás megmaradt: 
tevefuttató versenyeket és állat-
szépségversenyt rendeznek.

A dubaji uralkodó – aki egy-
ben az ország miniszterelnöke – 
szerelmese ezeknek az állatoknak, 
és tíz éve úgy döntött: húszmillió 
dollárt rászán arra, hogy létrehoz-
za a világ elsõ nagyüzemi teve-
farmját. A presztízsberuházásnak 
volt egy komoly feltétele: csak ak-
kor mûködhet a dolog, ha a tevék 
láthatóan jól érzik magukat.

A  lehetetlennek tûnõ felada-
tot két magyar állatorvos kapta 
meg. Munkájukat nehezítette, 
hogy eddig soha senki sem foglal-
kozott nagyüzemi tevefejéssel, így 
az egész rendszert, gépeket nekik 
kellett megtervezniük, illetve a 
meglévõket a tevék számára átala-
kítaniuk. Sokan azt gondolták, a 
próbálkozás eleve kudarcra van 

ítélve, mert a jószág kizárólag a 
borja jelenlétében hajlandó tejet 
adni. Ráadásul csökönyös, buta 
lény, szinte lehetetlen betanítani 
a fejésre.

– Könnyen tanítható, kedves 
és okos állat – mondja Nagy Péter 
a tevérõl, és meglepetésemen nem 
csodálkozik, ugyanis eddig sokan 
fejezték ki aggályukat.

Még a sejk fia, vagyis a koro-
naherceg is, aki azt állította, az õ 
szilaj tevéit biztosan nem fogják 
bevezetni a fejõállásba. Aztán 
meglepõdve nézte, ahogy az álla-
tok szépen besétálnak. Még a nem 
túl gyakran nevetõ uralkodó arcá-
ra is mosolyt csalt a jutalomrépá-
ért nyújtott nyakkal pitizõ tevék 
látványa.

A zseniális ötlet Juhász Judit 
doktornõtõl származott, aki lovas 
múltjának köszönhetõen arra gon-
dolt, hogy a tevék is szerethetik a 
répát. Az állatok hamar „rákattan-
tak” a számukra addig ismeretlen 
növényre. A magyar szakemberek 
rájöttek arra is, hogyan indítható 
be a tejleadási reflex a borjú jelen-
léte nélkül, és munkájuk sikerét 
fényesen bizonyítja, hogy az eddig 
fejésre kijelölt kétezer-ötszáz állat 
közül egyet sem kellett selejtezni 
amiatt, mert nem tudott beleta-
nulni a feladatba.

Azóta egymásnak adják a ki-
lincset a szakmai delegációk és a 
magas rangú külföldi vendégek. 
Én sem vagyok egyedül, a magyar 
házelnökkel és delegációval együtt 
érkeztem csodát látni. Kedvün-
kért néhány állatot kihagytak a 
reggeli fejésbõl, és ahogy felso-
rakozunk az üvegablak mögött, 
a pakisztáni, bangladesi és indiai 
munkások beterelik az állatokat 
a kétszer tizenkét férõhelyes állá-
sokba. A tevék nem értik a hely-
zetet – rendkívül kényesek a napi 
rutinra, és ez most miattunk fel-
borult –, ezért csoportba tömö-
rülve várakoznak, aztán az egyik 
csak elindul a fejõgépek felé, és 
társai csatlakoznak hozzá.

Amíg a gépek dolgoznak, az ál-
latorvos elmondja: jelenleg 2250 
teve van a telepen, közülük 680 
fejõsállat. Az eddigi rekorderük 
négyszáz napon keresztül átlag-
ban 17,4 liter tejet adott, de nem 
kevés az átlagos tejhozam sem 
napi hét-nyolc literrel. Ráadásul 
a teve sokkal kevésbé vízigényes, 
mint a tehén (megelégszik a napi 
harminc-negyven literrel), és még 
a negyvenöt fokos hõségben sem 
kell vízzel hûteni.

A produkció után az állatok 
megkapják a jutalomrépákat, és 
visszamehetnek a borjaikhoz. A 

jóltartás része, hogy fejés után 
négy kilométert gyalogolnak 
együtt speciális járatópályán – ez 
azért fontos, mert természetes kö-
rülmények között napi húsz-har-
minc kilométert is megtennének, 
lételemük a mozgás. Védõzacskót 
húzunk a lábunkra, és megláto-
gatjuk a farmot. Az egyik magyar 
szakember gyerekei ott serte-
pertélnek körülöttünk. Cseppet 
sem félnek a hatalmas állatoktól, 
megpaskolják a fejüket, beleka-
paszkodnak a nyakukba. Végig-
megyünk a tej útján is: a folyadék 
ultramodern feldolgozóegységbe 
kerül, ahol folyamatosan vizsgál-
ják a minõségét és a baktérium-
tartalmát. A paraméterek job-
bak, mint a tehéntejéi: az átlagos 
zsírtartalom itt 2,8 százalék, sok 
C-vitamin és a human anyatej-
hez hasonló kazein van benne. 
Jóval könnyebben emészthetõ, 
így a tehéntejallergiások is fo-
gyaszthatják. Könnyebb tárolni, 
pasztõrözés nélkül is két hétig el-
áll a hûtõben.

Az itteni tevetej és a belõle ké-
szült ízesített italok Camelicious 
néven kaphatók minden dubaji 
bevásárlóközpontban. A nagy üz-
let azonban a tejpor, pontosabban 
a tejpor felhasználásával készülõ 
csokoládé. Külön céget és márkát 

alapítottak erre: az Al-Naszma 
friss tengeri szellõt jelent. Ez a vi-
lág elsõ tevetej-csokoládéja, igazi 
helyi specialitás.

A tejport elszállítják Ausztriá-
ba, ahol csúcsminõségû kakaóból 
készült csokimasszát készítenek 
belõle, és ezt visszahozzák az Arab 
Emírségekbe. Teve alakú csokolá-
dé, kockás és táblás kiszerelés egy-
aránt készül belõle; és akkora siker 
lett a meglehetõsen drágán mért 
ínyencség, hogy a telep napi száz-
kilónyi tejportermelése nem elég. 
Eddig csak az Arab Emírségekben 
és ott is fõként a repülõtereken 
meg a nagyobb bevásárlóköz-
pontokban árulták, de most már 
nyílt saját boltjuk a luxuscikkek 
legnagyobb felvevõpiacának szá-
mító Japánban is.

A látogatás végén minket is 
meghívnak a sejk vendégházába, 
amelyet a telepen alakítottak ki 
azért, hogy az uralkodó méltó 
módon tudja megvendégelni fon-
tos látogatóit. Ausztrál szakács 
készíti az üdvözlõfalatokat, de a 
fõ szerep természetesen a tevetejé. 
Én is megkóstolom, kifejezetten 
jó íze van a frissen fejt nedûnek is. 
Jól fogynak a háromféle ízesítésû 
csokikockák – nem merem kiszá-
molni, hány ezer forintnyit pusz-
títottunk el belõlük.

Magyar kisfiú eteti a sejk tevéit a farmon. Luxuscikk készül a tejükbõl fotó: lukács csaba
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> A növények számára a következő 
napok lehetnek kritikusak. ��� ������� ����
z�tt �ár��at a ��zőgazdaságban a vasárna�
pi, hirt�l�n jött l�hűlés és hó�sés, visz�nt ha 
a �öv�t��ző nap��ban –10 C�lsius�f�� alá 
sülly�d a hő�érsé�l�t, az �ind a gab�na�
növény��, �ind a gyü�ölcsfá� f�jlődésér� 
�ár�s l�h�t. Szé��lyudvarh�ly �örnyé�én a 
tavaszi f�l��l�g�désn�� �öszönh�tő�n �ár 
��gindult a gyü�ölcsfá� rügypattanása, s 
�záltal a �ésőbbi��b�n f�llépő tavaszi fagy�� 
ig�n j�l�ntős �ár��at ���zhatna� b�nnü�. 
Szintén v�szély�s l�h�t az id�i gab�nat�r�
�és �inőségér� nézv�, ha a hajnali órá�ban 
–10 C�lsius�f�� alá sülly�d a hő�érsé�l�t 

– f�gal�az�tt lapun� ��g��r�sésér� Törö� 
J�nő. A Hargita M�gy�i M�zőgazdasági és 
Vidé�f�jl�sztési Igazgatóság v�z�tőj� sz�rint 
„a csapadé�ra szü�ség v�lt, 28�35 �illi�ét�r 
�ső áztatta ��g a föld�t, és �z a gab�nanövé�
ny�� �s�téb�n látvány�s f�jlődést j�l�nt�tt, 
visz�nt a �öv�t��ző nap��ra j�lz�tt l�hűlés�
től �ár tartun�”. A ��t��r�lógiai �lőr�j�l�
zés�� alapján a �öv�t��ző nap��ban, fő�ént 
a hajnali órá�ban l�h�t fagyp�nt alatti hő�
�érsé�l�tr� szá�ítani. Törö� J�nő sz�rint, 
ha –6 és –8 C�lsius�f�� �özött �aradna� a 
r�gg�li érté���, a���r n�� l�sz agg�dal��ra 
��a a gazdá�na�, –10 f�� alatt visz�nt �ár a 
��rán �lv�t�tt pityó�a is sérülh�t, d� fő�ént 

a gyü�ölcsfá� és a gab�nanövény�� t�r�és� 
��rül v�szélyb�. – Fő�ént a tavaszi árpa sz��
��tt érzé��ny l�nni a draszti�us l�hűlésr�, d� 
azt �gy�lőr� csa� K�r�sztúr �örnyé�én v�t�t�
té� �l a gazdá�, és n�� bújt �ég �i a földből. 
A búza visz�nt �ár s�� h�ly�n �ilép�tt v�g��
tatív állap�tából, és ��gj�l�nt a föld f�lszínén. 
Ily�n��r a r�gg�li hid�g ��gcsípi a h�gyét, és 
vissza�sh�t a f�jlődésb�n. �apf�l��lt���r az 
éjsza�a s�rán ��gd�r��dt növény�� s�jt�ag�
jai szétpattanna�. Én abban r��ény��d��, 
h�gy ��gnöv��szi� a f�lhőz�t és b�b�rul az 
égb�lt – nyilat��zta Törö�. Az igazgató sz��
rint �gyéb�ént a hétvégi időjárás Hargita ���
gyéb�n s�h�l n�� ���z�tt g�nd��at.

Három második világháborús 
lövedéket emeltek ki a föld-
ből, majd hatástalanítottak 
a tűzszerészek nagypénte-
ken Gyer gyószentmiklóson, a 
Malom utcában. A lövedékek, 
noha erősen megrongálódott 
állapotban voltak, éles töltetet 
tartalmaztak és hozzá nem értő 
beavatkozásra könnyen felrob-
banhattak volna.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Aháza �lőtti sánc�t ta�a�
rít�tta Ké��n�s Endr� 
nagypént���n délután, 

a�i��r az ásó él� �int�gy tíz c�n�
ti�ét�rr� a f�lszíntől vala�ily�n 
fé�tárgyh�z ��ppant. A gazda 
óvat�san lapátra ���lt� a 30 c� 
h�sszú, 12 c� át�érőjű löv�dé��t, 
és néhány �ét�rr�l �débb vitt�, a 
��zőr�. A ta�arítási �un�álat��
�at f�lytatva az�nban n��s��ára 
újabb has�nló r�bbanósz�r��z�t 
bu��ant �lő a földből, ����r hív�
ta a 112��s s�gélyhívó szá��t, és 
ért�sít�tt� az ill�té��s���t, h�gy 
f�lt�h�tő�n löv�dé���r� bu��ant. 
Ké��n�s fölöttébb furcsállta, 
h�gy a löv�dé��� n�� ��rült�� �lő 

a háza építés���r �ég az 1990��s 
év�� �l�jén, ugyanis az�n a rész�n 
is ásta� az alap�zásh�z a���r, d� 
s���it n�� találta�. A tűzsz�ré�
sz�� sz�rint sz�r�ncséj� v�lt, h�gy 
a löv�dé� n�� a gyutaccsal f�lf�lé 
állt a sáncban, ��rt a�ár az ásó 
��ppanása is f�lr�bbanthatta v�l�
na. A h�lyszínr� si�tő tűzsz�rész�� 
�gyéb�ént fé�d�t��t�rral �ég 
�gy löv�dé��t találta� a �öz�lb�n, 
�ajd si��rült �indhár�at hatás�
talanítaniu�. 

– �agy�n v�szély�s�� az ily�n 
löv�dé���, hisz�n anna� �ll�nér�, 
h�gy r�ndsz�rint �rős�n ��gr�n�
gálód�tt állap�tban ��rüln�� �lő 
a földből, r�bbanásv�szély�s�� 
– j�l�nt�tt� �i a Hargita �ép� 
�érdésér� Birl�aga Adrian tűzsz��
rész. M�gj�gy�zt�, h�ly�s�n járt 
�l a gazda, h�gy az�nnal j�l�n�
t�tt� az �s�t�t. A löv�dé��� �ég 
a �ás�di� világháb�rú id�jén 
fúródhatta� a földb�, azt visz�nt 
n�� tudtá� ��gállapítani, �i�
ly�n gyárt�ányúa�. A sza���b�r 
is�ét�lt�n f�lhívta a figy�l��t, 
h�gy bár�i, bárh�l talál has�nló 
„gyanús sz�r��z�t�t”, ért�síts� az 
ill�té��s���t, hisz�n él�tv�szély�s 
l�h�t a löv�dé��� ��zgatása.

A ház előtti sáncban a felszíntől tíz centire találták meg a lövedékeket

Második világháborús 
lövedékeket találtak 

„Rossz hír számára, mily rövid az út”– jut eszünk-
be újra. Március idusán nyílt váci kiállításának sikeres 
szakmai visszhangja meglehetősen nehézkesen, de a 
húsvéthétfői kíméletlen hír viszont szinte azonnal elért 
hozzánk: miszerint meghalt Balázs Imre, a huszadik 
század második felének, a huszonegyedik első negyedé-
nek egyik legjelentősebb – igaz, utolsó huszonöt évét váci 
illetőségűként megélt – erdélyi magyar festőművésze. 

Balázs Imre Máréfalván született, tehetsége Ma-
rosvásárhelyen bontakozott ki, a bukaresti és kolozsvá-
ri főiskolákon érett művésszé és emberré. Mivel 1956 
októberében, mint a kolozsvári a diákszövetség titkára 
vállalta a történelmi pillanat felelősségét, s a kolozsvá-
ri Mátyás-házba összehívott diákgyűlésen felolvasta a 
képzőművészeti főiskolások követeléseit, letartóztatták. 

A közvetlen közelségből és különösséggel meg-
élt emberség és embertelenség, a benti szűk terek és 
sötétség életre szóló tapasztalatai rávetültek a kin-
ti, későbbi évek élményeire, és ihletői, belső alakítói 
voltak a sajátosan Balázs Imre-i festői világnak. 
Embersége, szeretettel teli közösségi lénye másokra is 
kisugárzott, annál is inkább, mert nemcsak festőként, 
grafikusként, de reklámgrafikusként, szerkesztőként, 
sőt galériavezetőként és művészeti íróként, valamint 

kiállítás- és művésztelep-szervezőként is emlékezeteset 
adott magából. 1970 és 1986 között a Sütő András 
szerkesztette Új Élet című képes hetilap grafikai terve-
zője, művészeti rovatának vezetője és az Új Élet Ga-
léria felelőse volt. Azonkívül számos képzőművészeti 
cikk szerzője és még több képzőművészeti kiállítás 
szervezője, megnyitója is. 1987-ben Magyarországra 
települve, szinte a nulláról kezdte újra életét, művészi 
karrierjét. 2007-ben, a Magyar Köztársaság Érdem-
rend Lovagkeresztjével, majd Hargita megye önkor-
mányzatának Életmű-díjával tüntették ki.

A balladás drámaiságtól az életörömig ívelt pályá-
ja, a zárt dobozterektől a végtelenben való nyargalá-
szásig, a szénégető baksa szénfeketéjétől a frissen me-
szelt falak fehérjéig, az alvadt vér vörös és a mélybarna 
humusz barázdáitól a futóhomok szürkéjéig, okkerjéig, 
a Jordán vizének valószínűtlen kékjéig, a Hargita fe-
lett játszó fények táncáig. Elbocsátó kapuívek ottho-
nosságától a világmindenségbe vetettségünk kétségte-
len szabadsággal is kecsegtető kegyetlen egyszeregyéig, 
hogy: bizony por és hamu vagyunk. Isten adjon neki 
nyugodalmat!

Vécsi Nagy Zoltán

Balázs Imre festőművész halálára

Jóváhagyták Korond, Csíkkozmás 
és Csíkszentgyörgy címerét

Kormányhatározattal hagyták 
jóvá három Hargita megyei köz-
ség címerét – a megye esetében 
először született ilyen határozat.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A ��r�ány �árcius 27�i 
ülésén jóváhagyta hár�� 
Hargita ��gy�i �öz�

ség – K�r�nd, Csí���z�ás és 
Csí�sz�ntgyörgy – cí��rét. A v��
nat��zó 2012/243�as ��r�ány�
határ�zat a Hivatal�s Közlöny 
április 6�i szá�ában j�l�nt ��g. 

Mint is��r�t�s, az 1992/102�
�s törvény 10. sza�asza ért�l�é�
b�n a �özigazgatási hatóság�� 
saját cí��r���t és bély�gző��t 
b�csáthatna� �i. A ��gyé�, a �u�
nicípiu���, a vár�s�� és a �öz�
ség�� �s�téb�n a cí��r���t a 
��gy�i, ill�tv� a h�lyi tanács�� 
javaslatára és az �rszág�s cí��r�
tani és a g�n�alógiai biz�ttság 
látta��zásával a ��r�ány hagyja 
jóvá. E törvény �lőírásai alapján 

��rült jóváhagyása a szóban f�rgó 
hár�� �özség cí��r� is. A tapasz�
talat�� sz�rint a ��gyé�, ill�tv� 
a h�lység�� cí��r�in�� jóváha�
gyása az �l�últ év�� s�rán ig�n 
�örül�ény�sn�� és v�ntat�ttna� 
biz�nyult, a�ár év��ig is várni 
��ll�tt, ill�tv� várni ��ll a jóvá�
hagyó ��r�ányhatár�zat��ra. 
M�gyén� �s�téb�n is több �int 
tíz h�lység cí��rt�rv�z�tén�� 

jóváhagyása van f�lya�atban, 
a ��gy� cí��r� �s�téb�n p�dig 
biz�ny�s �if�gás�� ��rült�� f�l 
anna� „szi�b�liszti�ai túlzsú�
f�ltsága” ��án – azt ugyana���r 
n�héz �id�rít�ni, h�gy az ügyin�
tézés �örül�ény�sség� ��nnyi�
b�n �agyarázható vélt vagy valós 
�����al. Hargita ��gy� �s�téb�n 
�lső ízb�n szül�t�tt ��g cí��rt jó�
váhagyó ��r�ányhatár�zat.

Korond, Csíkkozmás és Csíkszentgyörgy hivatalos címere. Heraldikai premier a megyében
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Olimpiai kvótás

magyarok és románok
Megszerezte a hőn áhított olim-
piai kvótát a magyar férfi-kézi-
lab daválogatott Göteborgban, 
akárcsak a román férfi-ví zi-
lab daválogatott. Utóbbiak Ed-
mon tonban harcolták ki az öt-
karikás kvótát és 16 év után 
lehetnek ott olimpián.

Kiharcolta az olimpiai kvó
tát a magyar férfiké  zi 
lab da válogatott a hétvé

gén Göteborgban, ahol olimpiai 
kvalifikációs tornát rendeztek. 
A csoportban a házigazdák és a 
magyarok mellett Mace dónia, 
illetve Brazília szállt harcba 
a két kvótás helyért. Az első 
két nap után azonban minden 
eldőlt, miután a svédek és a 
magyarok a macedónokat, il
letve a brazilokat legyőzték, 
így az utolsó nap összecsapá
sai gyarkorlatilag tét nélküliek 
voltak. A játékokon 12 váloga
tott vehet részt, a csapatokat 
két hatos csoportba sorsolják, 
melyekből az első négynégy 
helyezett jut a negyeddöntő
be, ahol majd keresztbe játszás 
következik (A1–B4, A2–B3, 
A3–B2, A4–B1), a csoportok 
5–6. helyezettjei pedig a 9–12. 
helyért folytatják a küzdelmet.

Eredmények, olimpiai selej-
tező: 1. nap: Svédország – Brazí
lia 25–20, Magyarország – Mace
dónia 28–26; 2. nap: Magyaror
szág – Brazília 29–27, Svédország 
– Macedónia 27–23; 3. nap: Bra
zília – Macedónia 28–27, Svéd
ország – Magyarország 26–23. 
A végeredmény: 1. Svédország 6 
pont, 2. Magyarország 4, 3. Brazí
lia 2, 4. Macedónia 0.

Az olimpiai torna sorsolás 
előtti kiemelése (mindegyik 
kalapból egy-egy csapat kerül 
az A és a B csoportba): 1. ka-
lap: Franciaország (világbajnok), 
Spanyolország (spanyolországi 
olimpiai selejtezőtorna győzte
se); 2. kalap: Svédország (svéd
országi selejtezőtorna győztese), 
Horvátország (horvátországi se
lejtezőtorna győztese); 3. kalap: 
Izland (horvátországi selejtező
torna 2. helyezettje), Magyaror
szág (svédországi selejtezőtorna 
2. helyezettje); 4. kalap: Szerbia 
(spanyolországi selejtezőtorna 
2. helyezettje), NagyBritannia 
(rendező); 5. kalap: Dánia (Eu
rópabajnok), Argentína (Pán
Amerikai Játékok győztese); 6. 
kalap: Koreai Köztársaság (ázsiai 
selejtezőtorna győztese), Tunézia 
(Afrikabajnok).

Csodát tett Kovács István
16 év után újra olimpiai kvótát 

szerzett a román férfivízilabdavá
logatott a kanadai Edmontonban 
szervezett olimpiai kvalifikációs 
torna után. A Kovács István vezé
nyelte románok a csoportjukban 
másodikok voltak, így a negyed
döntőben Brazíliával játszhattak a 
legjobb négy közé kerülésért, ami 
automatikusan olimpiai kvótát ért. 
A románok végül könnyed, 19–8
as sikert arattak, és megszerezték a 
kvótát. A helyosztókon már nem 
termett sok babér. A románok az 
elődöntőben Spanyolországtól ki
kaptak, majd a broznzcsatában 
négygólos vereséget szenvedtek a 
görögöktől.

Az edmontoni kvalifikációs 
torna helyosztói: döntő: Monte
negró – Spanyolország 12–9; a 3. 
helyért: Görögország – Románia 
14–10; az 5. helyért: Kanada – 
Macedónia 11–10; a 7. helyért: 
Törökország – Brazília 16–12.

A londoni olimpia férfi-vízi-
labdatornájának mezőnye: Nagy
Britannia (házigazdaként), Olasz
ország, Szerbia, Horvátország, 
Magyarország, Amerikai Egyesült 
Államok, Ausztrália, Kazahsztán, 
Montenegró, Spanyolország, Ro
mánia, Görögország.

Bejutott a női kézilabda Bajno
kok Ligája döntőjébe a Győr, 
mivel elődöntős párharcában 

az első mérkőzésen, Romániában 
összeszedett négygólos hátrányát 
szombati 31–23as, veszprémi győ
zelmével magabiztosan ledolgozta 
a Vâlceával szemben. A Győr 2009
ben is BLdöntős volt, akkor a dán 
Viborggal szemben – azt követően, 
hogy idegenben győzött – elbuk
ta a párharcot. A győriek ellenfele 
a BL fináléjában a montenegrói 
Buducnost Podgorica lesz, akik ket
tős győzelemmel léptek túl a norvég 
Larvik együttesén. Bajnokok Li-
gája, elődöntő, visszavágók: Győri 
ETO – Oltchim 31–23. Továbbju-
tott: a Győr 62–58as összesítéssel.

KEK-döntős a Fradi
A címvédő Ferencváros női 

kézilabdacsapata bejutott a KEK
döntőbe, miután hazai nyolcgólos 
sikerét követően szombaton csak há

rommal, 38–35re kapott ki az orosz 
Dinamo Volgográd vendégeként. A 
Ferencváros a harmadik orosz csa
patot búcsúztatta a mostani sorozat
ban. A döntőben a Fradi ellenfele a 
dán Viborg lesz. Női KEK, elődön-
tő, visszavágó: Dinamo Volgográd 
–  Ferencváros 38–35 (17–18). To-
vábbjutott: az FTC 69–64es össze
sítéssel.

Ifi torna Csíkszeredában
Csíkszeredában rendezik az or

szágos lány utánpótlás kézilabda
bajnokság ifi IIIas korosztályának 
negyedik teremtornáját. A torna 
előtt a Medgyesi ISK visszalépett a 
bajnokságtól. A mai mérkőzéseket a 
József Attila Általános Iskola Tudor 
negyedi tornatermében rendezik.

A program: ma: Szebeni ISK – 
Sepsiszentgyörgyi ISK (11), Fogarasi 
ISK – Segesvári ISK (12.20), Csík
szeredai VSK – Segesvári ISK (16), 
Sepsiszentgyörgy – Fogaras (17.20).

hirdetés

Győri öröm az Oltchim felett aratott győzelem után



Határidő Tárgy Jogalap

Április 17-ig

Az engedélyezett és bejegyzett lerakatok, illetve importőrök 
benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a cigaretta szállít-
mányozására vonatkozó kimutatást.

A 2009/1620-as kormányhatározat (1)-es 
bekezdésének 52-es pontja.

Azok a gazdasági ügynökök, akik szeszre és szeszes italra vonat-
kozóan végső felhasználói engedéllyel rendelkeznek, benyújtják a 
megelőző hónapra vonatkozóan a jövedéki adóval terhelt termékek 
felvásárlására, felhasználására és forgalmazására vonatkozó 
összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20658-as szakasza.

A bejegyzett megrendelők és azok fiskális képviselői a jövedéki 
adóval terhelt termékek intrakommunitáris vásárlására és forgal-
mazására vonatkozóan benyújtják a márciusi összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20650-es szakasza.

A végső felhasználó engedéllyel rendelkező gazdasági ügynökök be-
nyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan az energetikai termékek 
megvásárlására és leszállítására vonatkozó összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20620-as szakasza és 
a 2009/1620-as kormányhatározat (22)-es 
bekezdésének 82. pontja.

A zárjegyes termékek engedélyezett lerakatai és importőrei, 
valamint bejegyzett megrendelői a megelőző hónapra vonatkozóan 
benyújtják a zárjegyek megvásárlásának és felhasználásának, 
valamint visszaszolgáltatásának a nyilvántartását.

Az Adótörvénykönyv 20664-es szakasza és a 
2009/1620-as kormányhatározat 9-es bekezdé-
sének 117-es pontja.

A jövedéki adóval terhelt termékek gyártására és raktározására 
engedélyezettek benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a 
jövedéki adóval terhelt termékekre vonatkozó kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20655-ös szakasza és a 
2004/44-es kormányhatározat 109-es pontja.

Április 25-ig

A szerzői jogdíjból, könyvvizsgálati, igazságügyi és bíróságon kívüli 
szakértői tevékenységből származó, valamint ügynöki és polgári 
szerződés alapján realizált jövedelmet kifizető jogi és magánsze-
mélyek a megelőző hónapra vonatkozóan befizetik a visszatartott 
jövedelmi adót.

Az Adótörvénykönyv 52-es szakaszának 3-as 
bekezdése.

Az adófizetők, jogi és magánszemélyek benyújtják az állami költ-
ségvetéssel szembeni kötelezettségeikre vonatkozó nyilatkozatot, 
elektronikus formátumban, a 100-as űrlapot.

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2008/101-es rendelete.

Az Adótörvénykönyv 13. szakaszában feltüntetett adófizetők közt 
létrehozott jogi személyek benyújtják a megelőző évnegyedre 
vonatkozóan a bevételeknek és a kiadásoknak a társultak közti 
megosztására vonatkozó nyilatkozatot, a 104-es űrlapot. 

Az Országos Adóügynökség elnökének a 
2008/101-es rendelete.

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magánszemélyek, va-
lamint a munkáltatókkal asszimilált entitások benyújtják elektroni-
kus formátumban a szociális hozzájárulásokra, a jövedelmi adóra 
és a biztosított személyek  névleges nyilvántartására vonatkozó 
112-es űrlapot, a megelőző hónapra vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 29619-es szakaszának 
e) és f) bekezdése, valamint a 2010/1397-es 
kormányhatározat.

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett tevéke-
nységükért külföldről részesülnek bérben, illetve Romániában 
akkreditált diplomáciai kirendeltségeknek és konzulátusoknak 
az alkalmazottjai, benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a 
224-es űrlapot (magánszemélyeknek a Romániában kifejtett te-
vékenységéért, de külföldről folyósított bér jellegű jövedelmeikre 
vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 60-as szakaszának (2)-es 
bekezdése és a 2007/2371-es pénzügyminisz-
teri rendelet.

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében áfafizetőként be-
jegyzett személyek benyújtják a megelőző évnegyedre vonatkozóan 
elektronikus formátumban a 300-as űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1562-es szakaszának (1)-
es bekezdése és az Országos Adóügynökség 
elnökének 2011/183-as rendelete.

A 301-es űrlap (különleges áfaelszámolás) kitöltési útmutatójában 
szereplő személyek benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan 
elektronikus formátumban ezt az űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 1563-as szakaszának (2)-
es bekezdése és az Országos Adóügynökség 
elnökének 2011/30-as rendelete. 

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy 1531-es szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a megelőző hónapra 
a 390 VIES űrlapot (az európai közösségen belüli javak szállítására 
vagy megvásárlására és szolgáltatásokra vonatkozó összegző 
nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 1564-es szakasza és az 
Országos Adóügynökség elnökének 2010/76-
os rendelete.

A Romániában áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a 
megelőző évnegyedre vonatkozóan elektronikus formátumban a 
394-es űrlapot (a Romániában áfafizetőként bejegyzett személy-
eknek, illetve személyektől Románia területén történő áruértékesí-
tésre, szolgáltatásokra és javak vásárlására vonatkozó tájékoztató 
nyilatkozat).

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2011/3596-os rendelete.

Gazdaság
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Április havi pénzügyi naptár hirdetések

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Galócás, Központ utca 55. szám alatti székhelyű 
Ali&Deea Forest Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt 
kikiáltásos árverést szervez az adós ingóságainak eladása 
végett. Az árverésre a jogi felszámoló, Csíkszereda, Test-
vériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész alatti szék-
helyén kerül sor 2012. április 19-én 11 órakor. Eladásra 
kerülnek a következő ingóságok: vízszintes szalagú fűrész, 
generátor, homlokrakodó. A javak értékesítése a legna-
gyobb ajánlott áron történik. Amennyiben nem kerül sor 
az értékesítésre, az árverést hetente megismétlik a javak 
értékesítéséig. Az árverésen való részvétel végett az aján-
lattevőknek annak megkezdése előtt legalább egy órával 
letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát képező 
garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket.

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

ANUNŢ DE INTENŢIE

S.C. ZSOZO S.R.L, localitatea Sâncrăieni, comu-
na Sâncrăieni, nr. 175, judeţul Harghita, cod poştal 
537265, vă invită să participaţi la procedura cerere de 
trei oferte (conform Normelor Interne de Achiziţii 
Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii operatori 
economici privaţi ai POS CCE) în vederea atribuirii 
contractului de furnizare Fierăstrău cu bandă pentru 
prelucrat ax parasolar, toc parasolar, ax, toc rulou  
(1 bucată), în cadrul proiectului „CREŞTEREA COM
PETITIVITĂŢII ECONOMICE A S.C. ZSOZO 
S.R.L. PRIN ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE 
NOI DE PRODUCŢIE” finanţat din fonduri structurale 
FEDR prin POS CCE 1.1.a2.

Documentaţia de atribuire se poate solicita de la sediul 
S.C. ZSOZO S.R.L din localitatea Sâncrăieni, comuna 
Sâncrăieni, nr. 175, judeţul Harghita, cod poştal 537265, 
sau prin e-mail la adresa: zsozo.sancraieni@gmail.com, 
luni-vineri între orele 8:30–16:00, pe bază de solicitare 
scrisă, în care vor fi menţionate datele de identificare 
ale societăţii respectiv procedura de achiziţie în cadrul 
cărora vor să participe, în vederea primirii ulterioare a 
eventualelor comunicări legate de procedură. 

La procedură pot participa persoane juridice care au 
ca şi domeniu de activitate intermedierea sau comerţul 
echipamentelor conform condiţiilor Documentaţiei de 
atribuire. 

Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 30 de 
zile.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.
Oferta şi documentele care însoţesc oferta, se vor 

depune la sediul social al societăţii: sat Sâncrăieni, com. 
Sâncrăieni, nr. 175, cod poştal 537265, jud. Harghita, 
până la data de 20.04.2012, ora 14:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul S.C. 
ZSOZO S.R.L din sat Sâncrăieni, com. Sâncrăieni, 
nr. 175, cod poştal 537265, jud. Harghita, în data de 
20.04.2012., ora 15:00

Informaţiile privind desfăşurarea procedurii se pot 
obţine zilnic la sediul S.C. ZSOZO S.R.L, la adresa sus 
menţionată, tel.: 0744–562397, 0266–332832, fax: 
0266–332832, e-mail: zsozo.sancraieni@gmail.com, 
persoana de contact: Kőrössy Miklós.

11.04.2012, 
Sâncrăieni

> Holland huzavona. Hónapok óta 
várja Hollandia új romániai nagykövete, 
hogy átadja megbízólevelét Traian Băsescu 
államfőnek, aki diplomáciai források sze-
rint azért „várakoztatja” a diplomatát, mert 
Hága akadályozza Románia schengeni 
csatlakozását – adta hírül a Mediafax 
hírügynökség egy holland rádiót idézve, 
amely szerint az ellenzéki Holland Mun-
káspárt tájékoztatást kért Ben Knapen 
európai ügyekért felelős miniszter helyet-
tesétől arról, hogy miért húzódik a romá-
niai nagykövet akkreditálása. Diplomáciai 
források szerint Băsescu azért nem fogadta 
az új nagykövetet a megbízólevele átvétele 

érdekében, mert Hollandia akadályozza Ro-
mánia schengeni csatlakozását. A holland 
kormány szerint ugyanis Románia és Bul-
gária továbbra sincs felkészülve arra, hogy 
csatlakozzon a schengeni övezethez. Hága 
szerint a két országban még igen elterjedt a 
korrupció, és a szervezett bűnözés ellen sem 
küzdenek hatékonyan. Romániának és Bul-
gáriának az eredeti ütemterv szerint egy évvel 
ezelőtt kellett volna csatlakoznia a schengeni 
övezethez. Az Európai Unió tagállamainak 
belügyminiszterei március elején tartott ta-
nácskozásukon úgy döntöttek, hogy a két 
ország csatlakozásának kérdését legközelebb 
szeptemberben tűzik napirendre.

> Stagnáló plázák. A bevásárlóköz-
pontok területe tavaly 5,9 millió négyzet-
méterrel nőtt Európában, ez megegyezik 
a 2010. évi bővüléssel, ami 1983 óta a leg-
alacsonyabb volt – közölte a Cushman & 
Wakefield ingatlantanácsadó. A tavalyi terv 
6,9 millió négyzetméter volt, de Oroszor-
szágban, Törökországban és Olaszország-
ban több projekt nem készült el az év végé-
re. Amennyiben az eredeti terv megvalósul, 
úgy a növekedés 15 százalék lehetett volna 
2011-ben az előző évihez képest. A kiske-
reskedelmi fejlesztések értéke 40 milliárd 
eurót tett ki tavaly, ez 3,5 százalékos növe-
kedés a 2010. évihez képest.hí
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A Hargita Népe napilap és a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság együttműködésével 
nyújtott szolgáltatás keretében 
közöljük az e hónapban esedé-
kes adóbevallások és nyilat-
kozatok benyújtásának, illetve 
egyes befizetési kötelezettségek 

teljesítésének utolsó időpontját. 
Emlékeztetnénk, hogy egyes nyi-
latkozatok esetében a megelőző 
évnegyedről, nevezetesen 2012 
első évnegyedére vonatkozóakról 
van szó. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy megyénkben hovato-
vább javul a fiskális fegyelem, az 

érintett adófizetők jobbára meg-
felelő körülmények között tesz-
nek eleget adóbevallási, valamint 
adóbefizetési kötelezettségeik-
nek. Ugyanakkor újólag hang-
súlyoznunk kell, hogy ajánlatos 
eleget tenni az adott kötelezettsé-
geknek az utolsó határidő előtt.



Megszoktuk már, hogy az 
állam elnökét szidják 
agyba-főbe, kancsal ka-

lóznak, csiszliknek, bandavezér-
nek stb. nevezgetik. C. I. Popescu 
román újságírósztár külvárosi csa-
vargónak titulálja, azt állítja, hogy 
Románia élén hat év óta nem el-
nök, hanem bandavezér áll, ezért 
itt két erkölcsi csoport létezik: a 
smekereké és a balekoké (magyar 
fordításban, UMSZ 2011. 26.).

A középkorban, lehetett az ki-
rály is, ha rossz fát tett a tűzre, egy 
fejhosszal megrövidítették. Ma-
napság ki lehet rúgni, be lehet pe-
relni, de valahogy távol áll tőlünk 
az államelnököt mocskolni. Ha a 
románok ezt teszik, lelkük rajta. 

Vajon mit gondol Victor Ponta 
és Călin Antonescu, ők majd meg-
ússzák szidalmak, káromlások 
nélkül? Lesz-e lila nyakkendőjük 
(mint annak idején Băsescunak), 
vagy nekik anélkül is sikerül?

Olvasom, hogy C. Antonescu 
megígérte: „Bármilyen módon 
hozza létre a mostani koalíció a 
magyar tanszéket Marosvásárhe-
lyen, kormányváltás után visszacsi-
nálják a mostani állapotokat”... „A 
felsőoktatási intézmény Maros-
vásárhely és Románia büszkesége, 
nem szabad politikai játszma tár-
gya legyen” – fogalmazott a PNL 
elnöke, aki szerint politikai háború 
zajlik a MOGYE körül. Ne röhög-
tessen, elnök úr! Nagyon jól tudja 
ön is, hogy ez az önök részéről etni-
kai háború, semmi köze a politiká-
hoz. Önök hisztérikusan irtóznak 
mindentől, ami magyar, még a mi-
niszterelnök úrtól is, mert Ungur 
a neve. 1990 fekete márciusa után 
azt mondták az okosak: húsz év 
múlva kinevetnek majd naciona-

lizmusunk, sovén-xenofóbiánk 
hallatán. Húsz év alatt semmi sem 
változott, uraim! Önök, románok 
rendkívül büszkék kereszténysé-
gükre, csakhogy ezzel nem fér ösz-
sze más népek gyűlölete. Igaza volt 
Ion Iliescunak: Románia legjobb 
szomszédja, amellyel megértjük 
egymást, a Fekete-tenger. 

Dan Sora, a PSD szóvivője 
eg y tévéműsorban kijelentette: 
„Romániában a zsidóknak soha 
nem kellett szenvedniük.” Victor 
Ponta, a párt elnöke bejelentette, 
hogy Sora már nem a párt szóvi-
vője. Hibának tartja a politikus 
kijelentését, éppen ezért a szená-
tort el fogja küldeni  Washing-
tonba a Holokauszt Múzeumba 
dokumentálódni. Ha azt mon-
dom, Sorának van igaza, engem is 
el tetszik küldeni Washingtonba, 
Ponta bácsi?

Ágoston Hugó írja: „Az, ami 
Szlovákiában történt, Orbánék 
kegyenceinek újabb veresége.” A 
továbbiakban óva inti a románi-
ai magyarságot, ne tegye kockára 
politikai képviseletét, az RMDSZ 
nem foghat össze olyan alakulat-
tal, amelyet a magyar kormány 
az ő ellenében hozott létre. Ma-
gyarul, Ágoston Hugó egymás 
ellen uszítja a magyarokat. Ha az 
RMDSZ, amely annak idején for-
málisan lepaktált Gyurcsányékkal, 
most nem fog össze azokkal a bi-
zonyos „alakulatokkal”, nem lesz 
magyar részvétel a parlamentben!

Ficót még meg sem választot-
ták, máris kijelentette: „Malina 
Hedvig nem mondott igazat.” Ezt 
honnan tudja, elnökke? Ha így is 
lenne, mi van, csak miniszterel-
nöknek szabad hazudni? Írják a la-
pok, hogy folytatódik a restitúció. 

Több mint 30, a magyar történel-
mi egyházaktól korábban elkob-
zott ingatlan visszaszolgáltatásáról 
döntött Bukarestben az illetékes 
tárcaközi bizottság – közölte 
Markó Attila államtitkár. Szerinte 
a magyar egyházak viszonylag  jól 
állnak az ingatlanok visszaszer-
zése terén. Az interjúból csak azt 
felejtette ki, hogy a „több mint 
harminc” ingatlan romos, tönk-
rement, teljesen lelakott épület, 
örültek, hogy megszabadultak 
tőlük, most már fájjon a feje a ma-
gyar egyházaknak. 

Tűz pusztította el Krasznahorka 
büszke várát! Mondják, hogy két 
cigány suhanc gyújtotta fel az 
avart, attól fogott tüzet a tetőzet. 
Évszázadokon át ellenállt szél-
nek, viharnak, ellenségnek, most 
egy avartűz áldozata lett. De mit 
is keres Szlovákiában Kisevéknél, 
Nagyováéknál, Kovácsevéknél egy 
Andrássy-várkastély, mikor ne-
kik van Szvatopluk, Cirill, Metod 
(egyik sem szlovák). Igaz-e, Fico 
mester? Ottjártamkor csodálkoz-
va láttuk, íme teljes épségében 
egy ilyen régi épület, a szlovák ál-
lamnak gondja van rá, tatarozza, 
felújítja. Minden elmúlik egyszer, 
mint Csehszlovákia.

Bukarestben a lakosság zöme 
német iskolába akarja íratni cse-
metéit. Ezért hajlandók lennének 
akár lakást, de még nemzetiséget 
is változtatni. Megtörtént, hogy 
német származású gyereknek már 
nem jutott hely, mind elfoglalták a 
románok. Tessék mondani, ezeket 
a német iskola nem fogja hátráltat-
ni az érvényesülésben, mint a ma-
gyar iskolásokat? 

Kopacz Zoltán,
Csíkszereda
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Ünnepély volt a faluban. 
Én akkor 19 éves vol-
tam. Mivel szép akar-

tam lenni, felvettem a fekete 
bársonnyal díszített, háziszőt-
tes ruhámat. Hófehér sifonin-
gem, hímzett kötényem kézzel 
horgolt csipkével volt beszeg-
ve. Bordópiros zsinóros lájbim, 
csíkos ráncos rokolyám illettek 
a karcsú derekamra. A legszebb 
darab azonban a hímzett zseb-
kendőm volt, amit a rokolyám 
korcába csíptettem.

Megálltam egy helyen, és vár-
tam a magas, délceg, szép szerető-
met. Nem maradt el, jött is. Talán 
a kezemet is megfogta. Ott álltunk 
egymás mellett az ünnepség végéig. 
Elvette a zsebkendőmet, de nem is 
adta vissza soha. Mégis ez volt éle-
tem legszebb napja. 

Családos asszony voltam már, 
amikor a rádióban a vargyasi 
hímzett zsebkendőkről volt szó. 
Az enyém volt a legszebb. Egyik 
sarkában piros rózsa szárral, zöld 
levéllel, a másik három sarkában 
egy-egy szál sárga közepű kicsi kék 
virág zöld lapival, szárral. A virágok 

között egyenes vonalban szépen 
hímezve a szöveg: „Ahányat öltöt-
tem zsebkendőm szélére, annyit 
sóhajtottam szívem szerelmére” – 
de én nem annyit, mert még annál 
is sokkal többet sóhajtottam. Rég 
volt ifjúságom el nem halványuló 
emléke ez. A szép zsebkendőm va-
rázsa örök!

Kicsi kertem vén almafái ta-
vaszonként gyönyörű virágokat 
nyitnak. Őszre pedig éppen ilyen 
gyönyörű almákat érlelnek. Az el-
múlt esztendő egy napsütéses tava-
szi reggelén, amíg a kicsi madaraim 
az almafák virágai között fiókáikat 
röptették, szép virágos zsebkendő-
ket kezdtem rajzolni, amiket ki is 
varrogattam. Egyikre varrtam: „Ta-
vaszi szél vizet áraszt, virágom, virá-
gom”. Egy másikra: „Azt énekli az a 
madár, egyszer van az életben nyár. 
S hogyha eltöltöd a nyarat, csak a 
száraz lombja marad.” Most azt var-
rom, hogy „Erdély be vagyon kerít-
ve, mégis kivisznek belőle. Olyan 
szép lányt hagyok benne, hogy hol-
tig fáj szívem érte.”

Bibarcfalvi szabó Zsuzsánna, 
Középajta

Községi szavalóverseny 

„A vers néma. / Adj neki 
hangot. / A vers a könyv-
ben halott. / Keltsd élet-

re” – írja Kosztolányi. Mi e biztatás-
nak eleget téve, március 23-án szava-
lóversenyt szerveztünk a kászonaltízi 
kultúrotthonban. A községi versenyt 
megelőző héten minden iskola meg-
szervezte az előválogatást, amelyből 
hatvannyolc tanuló jutott tovább a 
pénteki rendezvényre. 

Az első kategóriában huszonkét 
óvodás és I. osztályos tanuló állt szín-
padra. Dicséretben részesült Nagy 
Krisztina (Kászonaltízi Csipkerózsi-
ka Óvoda, nagycsoport), I. díjat ka-
pott a kászonjakabfalvi Benkő Bog-
lárka és Váncsa Márk-Patrik, II. díjat 
érdemelt Péter Márk (Kászonaltíz), 
István Bernadett és Kővári Henriet-
ta, mindketten Kászonújfaluból, III. 
díjban részesült a kászonfeltízi Becze 
Helga és Nagy Kinga.

A II–IV. osztályosok díja-
zottjai: I. Szabó Katalin Doroty-
tya (Kászonfeltíz), Mohán Laura 
(Kászonjakabfalva) és Nagy Berna-
dett (Kászonaltíz), II. Mihály Rená-
ta és Lázár Edina (Kászonaltíz), Cso-
mós Tamást (Kászonjakabfalva), va-
lamint Bálint Rozália (Kászonfeltíz), 

III. István Sándor (Kászonjakabfalva) 
és Barta Hunor (Kászonaltíz). Ba-
lázs István (Kászonaltíz) és Márkos 
Leila (Kászonújfalu) dicséretben 
részesült.

Az V–VII. osztályos tanulók kö-
zül I. Lázár Andrea, Mihály Szende 
és Barta Noémi (Kászonaltíz), II. Ko-
vács Beáta (Kászonaltíz), Prigye Zsó-
fia és Kajcsa Antal (Kászonújfalu), 
III. Bodó Szidónia és Miklós Kata-
lin (Kászonaltíz), Mihály Noémi és 
Prigye Árpád (Kászonújfalu).

A VIII. osztályosokat külön 
értékeltük, egy-egy könyvvel és 
emléklappal jutalmaztuk őket. Az 
emléklapon ez áll: „A vers ünnep a 
hétköznapokban, képzeletbeli utazás 
szavak szárnyán vagy a csönd fedél-
zetén.” (Cseh Katalin) Bízom abban, 
hogy ez a napunk ünnepnap volt a 
hétköznapok szürkeségében, és re-
mélem, hogy lesz folytatás.

Ezúttal mondok köszönetet a 
Kazun Közművelődési és Közéleti 
Egyesületnek az anyagi támogatásá-
ért, és mindazoknak, akik segítsé-
gemre voltak a szervezésben és meg-
valósításban.

Pinti Zsuzsánna 
magyar szakos tanár, Kászonaltíz

Húsvétra 
várva

Csípős a reggel,
Pajkos szelekkel
Mókázva-játszva
Süt ránk a nap;
Tar még az erdő,
S mint téli didergőn
Hó fehérlik a messzi tetőn.

Ám déli fényben
Jégpáncél reccsen
Téli rabságból
A víz felbuzog,
S lenn-lenn a mélyben
Hajszálgyökérben
Friss nedű serken:
– Mit keresztre feszített
Jégcsapkezű fagy –
Ébred az élet
A kéreg alatt!

Íme, az isteni szent üzenet:
Győz az élet a halál felett!

Szálljon tehozzád
Boldog hozsannánk,
Reménnyel várt
Feltámadás!

szabó K. Attila,
székelyudvarhely A fotót Csíki Boglárka, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola másodéves diákja készítette 
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hirdetésGólözön a kupameccseken

Tizenöt mérkőzést rendez-
tek a hétvégén a labdarúgó 
Románia-kupa megyei sza-

kaszának harmadik körében. A csa-
patok kitettek magukért, és rengeteg 
találat született. A megyei csapatok 
közül a Székelyudvarhelyi Roseal, 
a Csíkszentmihályi Törekvés és a 
Homoródalmási Homoród volt 
kénytelen búcsúzni. A Fiatfalvi SE – 
Székelykeresztúri Egyesülés mérkő-
zést holnap 17 órától rendezik.

Eredmények
Székelyudvarhelyi Sporting 

– Székelyudvarhelyi Roseal 7–3 
(4–1) /Szőcs László (2., 28., 61.), 
Fodor László (26. – öngól), Gudor 
Elemér (32.), Kiss Aladár (60., 68.), 
illetve Iorga Nicolae (18., 56.), Fintos 
Sándor (52.)/; Csíkszépvízi MŰ 
– Gyimesfelsőloki SE 1–1 (0–0) – 
büntetők után 5–6 /Vitán Róbert 
(50.), illetve Antal Szilárd (70.)/; 
Csíkszentsimoni Szefite – Csíksze-
redai VSK 0–7 (0–1) /Homoş Paul 
(44., 66.), Stan Marian (50.), Szőcs 
László (64.), Bajkó Barna (82., 90.), 
Gliga Cristian (91.)/; Csíkcsicsói 

KSE I. – Csíkcsicsói KSE II. 7–5 
– hosszabbítás után (2–2, 3–3, 
2–0) /Doltea Adrian (10., 103.), 
Zerkula Zsolt (31., 55.), Péter Lu-
kács (82., 88., 99. – büntetőből), 
illetve Bencze Csaba (19.), Ilyés Csa-
ba (42.), Boldizsár György (73., 80.), 
Bot Zsolt (89.)/; Korondi Ifjúság 
– Korondi SE 3–2 (0–1) /Lőrincz 
Attila (58., 75.), Imre István (85.), 
illetve Ambrus Zoltán (9.), Pácsi 
Zoltán (60.)/; Székelyszentmihályi 
Haladás – Szentábrahámi 
Andycom 2–3 (1–0) /Tarcsafalvi 
István (16.), Sorbán István (51.), 
illetve Gindella Viktor (61.), And-
rási Balázs (88.), Apostu Aurelian 
(91.)/; Székelyszentléleki Nyikó – 
Malomfalvi Fiatalság 8–1 (3–1) /
Birtalan Barna (13., 24., 77.), Hegyi 
Hunor (19., 53., 55., 86.), Bencze 
Zoltán (47.), illetve Kelemen Dezső 
(22.)/; Zetelaki Fenyő – Farcádi 
SE 2–3 (1–2) /Bíró Csaba (13.), 
Sánduly Zsolt (69.), illetve Dé-
nes Jenő (27., 53.), Bálint Róbert 
(32.)/; Gyergyószárhegyi Bástya – 
Maroshévízi–Salamási Tudomány 
2–4 (2–2) /Len Attila (11., 19.), 

illetve Soare Andrei (8.), Zaharia 
Alex (17.), Morar Cosmin (54.), 
Crăciun Alin (55.)/; Csíkkarcfalvi 
Hargita – Csíkszentmihályi Tö-
rekvés 3–2 – hosszabbítás után 
(1–2, 1–0, 1–0) /Tifán Csaba 
(19.), Gyenge Csaba (76. – bünte-
tőből), Baricz Csaba (93.), illetve 
Miklós Levente (20.), Ferencz Attila 
(30.)/; Csíkszentmártoni Meteor 
– Szentegyházi Vasas 0–8 (0–3) /
Vătămăniuc Sándor (14.), Demeter 
László (33.), Knobloch Zoltán (43., 
68., 83.), Gergely Tibor (47. – bün-
tetőből, 54.), Lőrincz István (90.)/; 
Csíkszentgyörgyi Fiság – Tusnádi 
Piliske 1–0 (0–0) /Pál Zsolt (90.)/; 
Homoródszentmártoni Remény-
ség – Homoródalmási Homoród 
8–2 (4–1) /Tamás Előd (9., 42.), 
Balázsi Csaba (17.), Szász Lajos 
(26.), Balázsi Zoltán (51.), Kerekes 
Attila (65., 81., 86.), illetve Deák 
László (15.), Bogdán Zsolt (64.)/; 
Farkaslaki SE – Parajdi SE 1–2 
(0–1) /Fancsali Levente (71.), illet-
ve Fülöp Attila (26.), Bokor György 
(79.)/; Nagygalambfalvi Ardita – 
Betfalvi Küküllő 3–2 (1–0) /Csíki 
Dénes (19.), Csíki Szabolcs (53., 
77.), illetve Kovács Ákos (62.), Tö-
rök Attila (84.)/.

Kikaptak az ifik
A Csíkszeredai VSK U18-as és 

U16-os labdarúgócsapatai nagy-
szombaton 1-1 mérkőzést játszot-
tak az országos utánpótlás-bajnok-
ságban. A nagyok Nagyszebenben, 
míg a kisebbek Marosvásárhelyen 
játszottak. Eredmények, 4. fordu-
ló: U18: Nagyszebeni Interstar – 
Csíkszeredai VSK 1–0; U16: Ma-
rosvásárhelyi FCM – Csíkszeredai 
VSK 4–1 /a VSK gólszerzője: Fo-
dor Tamás/.

> Európa Liga. Három spanyol és egy 
portugál csapat jutott a labdarúgó Európa 
Liga elődöntőjébe, miután a múlt szom-
baton sikerült kicsikarniuk a továbbjutást. 
Eredmények, negyeddöntő, visszavágók: 
Valencia – AZ Alkmaar 4–0 (2–0) /Rami 
(15., 17.), Jordi Alba (56.), Pablo Hernández 
(80.)/. Továbbjutott: a Valencia, 5–2-es ösz-
szesítéssel; Athletic Bilbao – Schalke 04 2–2 
(1–1) /Ibai Gómez (41.), Susaeta (55.), ill. 
Huntelaar (29.), Raúl (52.)/. Továbbjutott: 
a Bilbao, 6–4-es összesítéssel; Metaliszt 
Harkiv – Sporting Lisszabon 1–1 (0–1) /
Cristaldo (56.), ill. Van Wolfswinkel (44.)/. 
Továbbjutott: a Sporting, 3–2-es összesítés-

sel; Hannover – Atlético Madrid 1–2 (0–0) 
/M. B. Diouf (81.), ill. Adrián (63.), Falcao 
(87.)/. Továbbjutott: az Atlético Madrid, 
két győzelemmel, 4–2-es összesítéssel. Az 
elődöntő párosítása: Sporting Lisszabon – 
Athletic Bilbao, Atlético Madrid – Valencia. 
Az első mérkőzéseket április 19-én, míg a 
visszavágókat április 26-án rendezik. A dön-
tőre Bukarestben kerül sor május 9-én.

>  Teremlabdarúgás. Sem a román, sem a 
magyar futsalválogatott nem lesz ott az idén 
novemberben sorra kerülő thaiföldi világ-
bajnokságon, miután nem tudták behúzni 
a selejtező mérkőzéseket. A magyarok 1–0-s 

előnyből várhatták a szerbek elleni visszavá-
gót, de azt nem tudták megtartani, és ötgó-
los vereséget szenvedtek. A románok hazai 
pályán 4–0-ra kaptak ki Ukrajnától, és a visz-
szavágón közel álltak a csodához, de az végül 
elmaradt. Eredmények, világbajnoki selejtező: 
Szerbia – Magyarország 6–1. Továbbjutott 
Szerbia 6–2-es összesítéssel; Ukrajna – Ro-
mánia 1–4. Továbbjutott Ukrajna 5–4-es 
összesítéssel.

>  Román foci. A Liga 1. 25. fordulójá-
ban: Marosvásárhely – Medgyes 1–0, Nagy-
szeben – Vaslui 3–0, Dinamo – Petrolul 
1–3, Kolozsvári CFR – Bukaresti Rapid 

0–5, Astra Ploieşti – Pandurii Târgu Jiu 2–0, 
Ceahlăul Piatra Neamţ – Kolozsvári U 1–1, 
Bukaresti Steaua – Sportul Studenţesc 4–1, 
Brassói FC – Concordia Chiajna 2–3, CS 
Mioveni – Galaci Oţelul 1–2. Az élmezőny: 
1. CFR 51 pont, 2. Dinamo 46, 3. Steaua 46, 
4. Rapid 45, 5. Vaslui 43.

>   Magyar foci. Az NB1 23. fordulójá-
ban: Honvéd – Pápa 2–0, ZTE – Ferenc-
város 2–3, Debrecen – Siófok 1–1, Vasas – 
Kecskemét 2–4, Diósgyőr – Paks 1–2, Pécs 
– Újpest 0–0, Haladás – Videoton 2–2, 
Győr – Kaposvár 2–1. Az élmezőny: 1. Deb-
recen 55, 2. Győr 53, 3. Videoton 45.hí
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Nagygalambfalva–Betfalva. A hazaiak jutottak tovább Fotó: sinka-király levente 

Zöld Trabant a győztes. 
Tizennegyedik alkalommal ren-
dezték meg Székelyudvar helyen 
az Erdélyi Magyar Véndiák Lab-
darúgó-kupát. A tornát a Zöld 
Trabant nyerte meg, akik a döntő-
ben a marosvásárhelyi Vodkásvilit 
verték. Eredmények: döntő: Zöld 
Trabant – Vodkásvili 4–1; a 3. 
helyért: M. Bestiarium – Koro-
na 2–1. Különdíjak: gólkirály: 
Kisnémeth István (Vodkásvili); 
leg jobb kapus: Fazakas Zoltán 
(Korona); leg jobb játékos: Nemes 
Zoltán (Zöld Trabant).

Tö
lts

e k
i n

yo
mt

ato
tt 

be
tű

kk
el 

a s
zel

vé
ny

t, m
ajd

 kü
ldj

e e
l p

os
tán

 va
gy

 h
oz

za 
be

 üg
yfé

lfo
ga

dó
 ir

od
án

kb
a 

(S
zék

ely
ud

va
rh

ely
, K

os
su

th
 La

jos
 u.

 10
. sz

ám
) é

s m
i in

gy
en

 m
eg

jel
en

tet
jük

 ap
ró

hir
de

tés
ét 

eg
y a

lka
lom

ma
l!

ér
vé

ny
es

 2
01

2 
áp

ri
li

s 
31

-ig



jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 

Zafira 1.6, Euro 4-es, karc- és rozsda-
mentes, kevés illetékkel. Beíratását 
vállalom. Irányár: 3500 euró. Telefon: 
0724–175640, 0724–257421.

ELADÓ 2001-es évjáratú Peu-
geot Partner 2.0 HDi motorral, öt-
személyes, egy gazdától, beírva, 
kitűnő állapotban, fullextrás, szép, 
megkímélt belsővel, rendezett ira-
tokkal, 5 literes fogyasztással. Ára: 
2500 euró. CSERE is érdekel. Tele-
fon: 0755–889507, 0730–206538, 
0266–334188 (Tusnádfalu). (21588)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os motorral, frissen be-
hozva, Euro 4-es, nagyon szép, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, légzsákok, 
központi zár, állítható kormány, 
multivolán, elektromos ablakok 
stb. Irányár: 3300 euró. Vállalom 
a beíratását is. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (21593)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel 
Astra limuzin, 1.4-es motor, beírat-
va, sok extrával, érvényes műsza-
kival, minden illeték kifizetve, jó ál-
lapotban. Irányár: 1550 euró. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468. 
(21589)

ELADÓ Seat Cordoba Vario TDi, 
90 LE, kitűnő állapotban, frissen 
behozva – 1500 euró, 4 x 4-es, 36 
sebességes, 54 LE-s traktor, kulti-
vátor, permetező, 135-ös körkasza, 
szénarendsodró. Telefon: 0749–
155155. (21670)

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

vegyes
Eladó kottatartó megkí-

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

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

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

ELADÓ nagy-, ültetni való pityó-
ka és 200 literes műanyag hordó, 
valamint 400 kg-os egyéves tehén. 
Telefon: 0722–234992. (21672)

ELADÓ vetni való triticale, árpa, 
feketeborsó, Laura ültetni való burgo-
nya. Telefon: 0742–699665. (21648)

ELADÓK mezőgazdasági gépek: 
traktorok, ladewagenek, kaszáló-
gépek, rendforgatók, rendsodrók, 
ekék, körbálázó, körkasza, borona, 
műtrágyaszóró, 2 soros kukoricave-
tő gép. Érdeklődni a 0743–878596, 
valamint a 0723–120396-os tele-
fonszámokon lehet. (21649)

ELADÓK hathetes, nagy, fehér 
fajta malacok Csatószeg 303. szám 
alatt. Telefon: 0723–849895. (21666)

találkozó

2012. április 19-én délelőtt 
10.30-kor kerül sor a madéfalvi fűtő-
ház nyugdíjastalálkozójára a Calipso 
vendéglőben, amelyre szeretettel 
várja a szervezőbizottság minden 
egyes aktív munkatársát is (beosz-
tás és korhatár nélkül). Bővebb in-
formáció a következő telefonszámo-
kon: 0742–554852, 0753–476095, 
0745–178160. Jelentkezési határ-
idő: 2012. április 16. (21642)

szolgáltatás
Lumira fa termopán nyílászárók 

gyártását vállaljuk 10 munkana-
pon belül, 3 év garanciával, né-
met technológiával! Hívjon most, 
rendeljen most! Telefon: 0744–
696100.

állás

Jól képzett varrónőket KERE-
SEK budapesti varrodába. Szállást 
helyben díjmentesen biztosítok. 
Fizetés teljesítmény szerint. Ér-
deklődni a +36–70–3911183-as 
telefonszámon.

Szakképzett varrónőt keresek 
Budapestre ruhajavítás céljából. 
Lakás biztosítva. Telefon: +36–
70–3544305, 0725–516991.

A csíkszeredai Riehen Egyesü-
let tervezési munkálatokra műépí-
tészt keres. Bővebb információ: 
www.asociatiariehen.ro.

megemlékezés

Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedte, 
az idő rövid volt.
Úgy szeressétek egymást, 
ahogy én szerettelek.
„Jövök, segítek, jövök.”

Fájó szívvel emlékezünk

FEHÉR ÁRPÁD
építésztechnikus

halálának 6. hetén. A megemléke-
ző szentmise 2012. április 13-án 
19 órakor lesz a Szent Ágoston-
templomban. Nyugodjál csende-
sen! Szeretteid.

Fájó szívvel emlékezünk 2001. 
április 10-re,

TAKÁCS GIZELLA

halálának 11. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíksomlyó. 
(21663)

Minden évben eljön ez a nap,
Amely számunkra 
fájó emlék marad.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, 2010. 
április 11-re,

KELEMEN JULIANNA

halálának 2. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Székelyudvarhely, Etéd, 
Temesvár.

elhalálozás

Hirdetések

Aki szeretett a Földön,
Akit szerettek a Földön,
Annak nincs halála.

(Zelk Zoltán)

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya, 
testvér, rokon és jó szomszéd,

özv. ORBÁN IGNÁCNÉ
Petres Teréz

életének 85., özvegységének 26. 
évében 2012. április 9-én hosz-
szas betegség után csendesen 
elhunyt. Drága halottunk temeté-
se április 12-én 14 órakor lesz a 
csíksomlyói Szent Péter és Pál-
plébánia ravatalozójából a helyi 
temetőben. Drága édesanyám! 
Pihenésed legyen csendes, em-
léked áldott! Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával foga-
dunk. A gyászoló család.

„Panasz nélkül befelé könnyeztél,
Búcsúzás nélkül csendesen elmentél,
Szomorúan tekintünk az égre, és 
kérjük a Jóistent,
pihentessen békén. Jóságos szíved 
pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat.”

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, testvér, meny, rokon és 
jó ismerős,

JÁNOSI PIROSKA
szül. Fodor 

életének 47., házasságának 26. 
évében 2012. április 10-én rövid, 
de türelemmel viselt betegség után 
szerető szíve  megszűnt dobogni.

Elmegyek, mert el kell mennem…/ 
Az elválás nagyon nehéz… belá-
tom!/ Szólítottak, nincs mit ten-
nem…/ Isten veled földi élet... s 
családom!/ Elmegyek, mert el kell 
mennem…/ Hogy elköszönni sem 
tudtam… sajnálom./ Tudjátok, kiket 
szerettem./ A síron túl is örökké…
imádom!/ Elmegyek, mert el kell 
mennem…/Vár rám az ismeret-
len… hosszú álom./ Míg éltem, szí-
vem és lelkem nektek adtam…/ Hát 
ne fájjon a halálom.

Drága halottunkat 2012. április 
12-én 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református egyház 
szertartása szerint a szombatfal-
vi ravatalozóból a szombatfalvi 
református temetőbe. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. A gyá-
szoló család

2012. április 11., szerda  | 13. oldal 

A Hargita Népe Lapkiadó

LAPKIHORDÓKAT  
ÉS RIKKANCSOT 

keres Székelyudvarhelyre.

Telefon:  
0733–553014.

A csíkszeredai Készruha Rt.

VARRÓNŐKET 
ALKALMAZ.

Érdeklődni a cég székhelyén,  
Csíkszereda, Szentlélek utca 
39. szám alatt lehet. Telefon: 

0266–371420/121.

A CSÍKSZEREDAI REMAT Rt. VEZETŐTANÁCSA
2012. május 7-én 8 órára összehívja a részvényesek évi közgyűlését

Csíkszereda, Fürdő utca 72. szám alatti székhelyére.

Napirenden:
 a könyvvizsgáló bizottság választása;
 a könyvvizsgáló bizottságban való részvétel feltételeit meg lehet te-

kinteni 2012. április 10-től kezdődően a társaság székhelyén.
Abban az esetben, ha a közgyűlésen nem lesz megfelelő kvórum, az ala-

kuló okirat szerint második közgyűlést hív össze 2012. május 8-ra ugyan-
abba a helyiségbe, ugyanabban az órában.

A csíkpálfalvi Zöld Erdő Közbirtokosság Vezetőtanácsa 
tisztelettel meghívja tagságát a 2012. április 21-én de. 10 órától 

tartandó közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:
 beszámoló a 2011. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységről;
 az ellenőrző bizottság beszámolója;
 a 2012-es évi költségvetés módosítása;
 a vezetőtanács és az ellenőrző bizottság összetételének módosítása;
 különfélék.

Amennyiben a közgyűlés nem lesz döntőképes, akkor a kitűzött kez-
dési időpont után egy órával, az alapszabály értelmében, döntőképes lesz. 
Tisztelettel várunk minden tagot!

CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
 – Vár tér 1. szám –  

VERSENYTÁRGYALÁST szervez 2012. április 30-án 12 órakor, a zöld-
ségpiacon kialakított asztalok bérbeadására cégeknek és engedéllyel ren-
delkező kereskedőknek. 

Indulási ár: 13 lej / asztal / 2 m2 (első sor) és 10 lej / asztal / 2 m2 (má-
sodik sor – zöldség-gyümölcs árusítására).

A tenderfüzet ára: 15 lej.
Bővebb információt a piacgondnokság székhelyén igényelhetnek, tele-

fon: 0266–315 938, ugyanitt megvásárolható a tenderfüzet is.

A TRANS-DEM Kft.

Homoródszentmárton, Városfalva 12. szám alatti székhellyel értesíti 
az érintetteket, hogy a Siménfalva, Kobátfalva szám nélkül található 
6634 m2-re vonatkozó ZONÁLIS RENDEZÉSI TERVET (PUZ) 
– kavicsmosó létesítése céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek 
közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés 
(aviz de mediu) kibocsátása Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség által kiadott 9343/2012.01.24 számú döntés értelmében. 

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30 és 
16.30 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 
A döntés megtalálható az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizul-

demediu internetes oldalon.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy

FAZAKAS SÁNDORNÉ
Ravasz Irén

79 éves korában, házasságának 55. 
évében 2012. április 9-én elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 
ma 14 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a tusnádfürdői temető ravatalo-
zójából a helyi temetőbe. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



Nem sikerült a feljutás a románi-
ai válogatott számára az U18-as 
Divízió II A csoportos jégkorong-
világbajnokságon, a csapat a 
második helyen végzett. A cso-
portot Korea nyerte, az ázsiaiak 
a romániai gárda elleni sikerükkel 
biztosították be a feljutást. A házi-
gazda hollandok az utolsó helyen 
zárva estek ki a csoportból.

Heerenveen adott otthont 
az elmúlt héten az U18-as 
Divízió II A csoportos jég-

korong-világbajnokságnak, melyen 
a zömében székelyföldi hokisokból 
álló romániai válogatott a második 
helyen zárt. A Keresztes Ottó által 
edzett csapat négy győzelmet ara-
tott és egy alkalommal szenvedett 
vereséget, ám pont a legfontosabb 
mérkőzésen hagyta el vesztesen a pá-
lyát a romániai válogatott.

A torna nyitónapján Horvát-
országot 6–3-ra, majd Litvániát 
3–1-re és Nagy-Britanniát 3–2-re 
győzte le a romániai csapat, múlt 
héten szerdán azonban Korea el-
len 4–3-as vereséget szenvedtek 
a fiúk. Ekkor már tudni lehetett, 
nem elég a hollandok elleni utol-
só meccsen a siker, hanem az is 
kell a feljutáshoz, hogy az ázsiaiak 
pontot veszítsenek a britek ellen. 
Pénteken délután azonban Korea 
legyőzte a briteket, noha az eu-
rópaiak sokkal jobbak voltak és 
uralták ellenfelüket, de fegyelme-

zetlenül játszottak és a védelem-
ben rengeteg hibát ejtettek.

A torna utolsó találkozójának 
már nem volt tétje, ekkor már biz-
tos volt, hogy a házigazda hollan-
dok búcsúznak a csoporttól, illetve 
ismert volt már a továbbjutó csapat 
neve is. A Románia – Hollandia 
találkozót végül Keresztes Ottó 
csapata 10–5-re húzta be (a székely 
gólszerzők: Trancă 2, Hildebrand 
2, Okos 2, Egyed, Bíró G., Bíró M., 
Tamás), pénteken kora délután a 
litvánok 6–0-ra győztek a horvá-
tok ellen. A tornát Korea nyerte 
12 ponttal a szintén 12 pontos 
Románia, a 11 pontos Litvánia, 
az ötpontos Nagy-Britannia, a 
négypontos Horvátország és az 
egypontos Hollandia előtt. Korea 

feljutott a Divízió I B csoportjába, 
míg Hollandia kiesett a Divízió II 
B csoportjába.

A versenyvezetőség döntése 
alapján Tőke Zoltán kapta a legjobb 
kapusnak kijáró különdíjat, az edzők 
szerint Okos Csanád volt a legjobb 
romániai hokis, míg Trancă Dániel 
kétszer, Onodi Ottó, Okos Csanád 
és Molnár Zoltán egy-egy alkalom-
mal volt csapata legjobbja a világbaj-
nokságon. A góllövők listáján Okos 
hét találattal végzett az élen, második 
lett Hildebrand Szabolcs hat góllal, 
Trancă hét gólpasszal a második lett 
az asszisztokat jegyzett listán, Bors 
Huba +9-cel lett első a plusz-mínusz 
mutatók ranglistáján, míg Bíró Má-
tyás öt ponttal (2 gól és 3 gólpassz) a 
legeredményesebb hátvéd volt.

Tíz gólt lőttek a vébé zárómérkőzésén a romániai ifik Hollandiának
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> Megvan a végső keret. Tom Skinner 
szövetségi kapitány kijelölte a románi-
ai jégkorong-válogatott végső keretét, 
amellyel a lengyelországi Divízió I B cso-
portos jégkorong-világbajnokságon vesz 
részt. A csapat az elmúlt héten Brassóban 
edzőtáborozott, a hét elején pedig eluta-
zott Iglóra (Spisská Nová Ves), ahonnan 
szombaton utaznak Krynicába. A romá-
niai válogatottnak a bajnok HSC Csík-
szereda 15, a Brassói Fenestela 68 négy, 
a Steaua pedig két játékost ad, egy hokis 
pedig a svéd U20-as bajnokságból érke-
zett. A romániai keret: kapusok: Adrian 
Catrinoi (Steaua), Ruczuj Gellért (HSC 

Csíkszereda); hátvédek: Papp Szabolcs, 
Kósa Endre, Nagy István, Góga Attila, 
Flinta Botond (mind HSC), Jevgenyij 
Piszarenko (Steaua), Nagy Csaba (Bras-
só); csatárok: Szőcs Szabolcs, Molnár 
Zsolt, Virág Csanád, Mihály Ede, Petres 
Tivadar, Becze Tihamér, Bíró Ottó, Péter 
Levente, Moldován Ervin (mind HSC), 
Antal Zsombor, Zsók Levente, Imecs 
Attila (mind Brassó), Roberto Gliga 
(Tyngsryd). A világbajnokság vasárnap 
kezdődik és április 21-én ér véget, a ro-
mániai válogatott sorban Hollandiával, 
Lengyelországgal, Koreával, Litvániával 
és Ausztráliával mérkőzik meg, a szövet-

ségi kapitány szerint a csoportban mara-
dás a cél, ám igazából nyolc pontért uta-
zik a csapat Krynicába. A csoportgyőztes 
jövőben a Divízió I A csoportban, a cso-
portutolsó pedig a Divízió II A csoport-
ban szerepel jövőben.

> Két győzelem. A Divízió I A cso-
portos világbajnokságra készülő magyar 
jégkorong-válogatott két győzelmet ara-
tott Budapesten Lengyelország fölött az 
elmúlt hétvégén. Kevin Primeau csapata 
szombaton 4–2-re, vasárnap pedig 4–1-re 
nyert, a magyarok csupán ezt a két meccset 
szánták felkészülésnek a világbajnokságra. 

A magyar válogatott vasárnap kezdi meg 
Ljubljanában a világbajnoki szereplést, 
Kevin Primeau együttese sorban Japánnal, 
Ukrajnával, Szlovéniával, Ausztriával és 
Nagy-Britanniával játszik. A csoportból 
az első két helyezett jut az elit csoport-
ba, az utolsó pedig jövőben a Divízió I B 
csoportjában játszhat. A szlovéniai vébére 
utazó magyar keretet holnap hirdeti ki a 
magyar szövetségi kapitány. Eredmények: 
Magyarország – Lengyelország 4–2 (2–0, 
2–1, 0–1) /Kovács, Sofron, Hári, Vas M., 
illetve Sarnik, Urbanowicz/ és 4–1 (0–1, 
2–0, 2–0) /Kovács 2, Sikorcin, Vas J., il-
letve Kapica/.hí
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Hiába küzdött a Szentegyházi 
Vasas együttese, ismét nyerhe-
tő mérkőzést engedett ki a keze 
közül. Szombaton a női labda-
rúgó 1. Liga 13. fordulójában a 
bajnokság második helyezett CS 
Brazi együttesét látta vendégül 
Ga lambfalván, és bár vezetett, 
mégis a vendégek vitték el a há-
rom pontot.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Atavaszi szezonban még 
mindig nyeretlen Vasas-
lányok annak tudatában 

fogadták a keleti csoport máso-
dik helyezett CS Brazi együttesét, 

hogy egy erős, de legyőzhető gárda 
érkezett Galambfalvára. A Székely 
János vezette gárda a 18. percben 
meg is szerezte a vezetést, ám ne-
hezen bírta a vendégek nyomását, 
akik kilenc perccel a pihenő előtt 
kiegyenlítették az állást. A hirtelen 
eső miatt felázott pálya mindkét 
csapat dolgát megnehezítette, de 
inkább a hazaiak látták kárát, öt 
perccel a fordulás után egy meg-
gondolatlanul hazaadott labda a 
Vasas hálójában kötött ki. Innen 
már csak szaladni lehetett az ered-
mény után, volt is esély az egyen-
lítésre, azonban ismét a vendégek 
voltak a szerencsésebbek, akik az 
utolsó percben beállították a 3–1-

es végeredményt. Összegezve, nem 
játszott rosszul a Vasas, de tovább-
ra sincs szerencséje, s a rövid kispad 
sem ad túl sok lehetőséget taktikai 
változatokra, az idei győzelem to-
vább várat magára. Sajnos nem sok 
esély van arra, hogy legközelebb 
meg is szerezzék, április 18-án, a 
Román-kupa negyeddöntőjében 
ugyanis az abszolút favorit, a baj-
nokságban százszázalékos Maros-
vásárhelyi FCM-t látják vendégül 
ugyancsak Galambfalván

Női 1. Liga, 13. forduló: 
Vasas–CS Brazi 1–3 (1–1). Gólszer-
zők: Stroia Ioana (18.), illetve Anca 
Mariana (36.), Popescu Carla (50. – 
öngól), Grozeanu Mihaela (90.).

Továbbra is nyeretlen a Vasas

A KoreA elleni mérKőzéS döntötte el A feljutáSt

Második lett a romániai válogatott



ma

Szerda
Az év 102. napja, még 264 nap van hát-

ra az év végéig. Napnyugta ma 19.50-kor, 
napkelte holnap 6.48-kor.

Isten éltesse
Leó és Szaniszló nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat
A görög eredetű Leó jelentése oroszlán, 

a szláv eredetű Szaniszló pedig állandó di-
csőséget jelent.

Április 11-én történt
1941. A II. világháborúban Magyarország 

bekapcsolódott a Jugoszlávia elleni harcokba.

Április 11-én született
1900. Márai Sándor író
1905. József Attila költő

Április 11-én halt meg
1842. Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós, 

a tibeti filológia megalapítója

a nap vicce

Értelmező szótár autóvásárláshoz:
„Családi okok miatt eladó” – eladom, mie-

lőtt teljesen szétesik.
„Tűrhető állapotban” – „Kitűnő állapotban”-t 

akartam írni, de felébredt bennem a lelkiismeret.
„Jól karbantartott” – néha lecseréltem az 

olajat.
„Kifogástalan állapotban” – csak ne pró-

báld ki.
„Eredeti állapotban” – semmit nem javíttat-

tam meg, állíttattam be vagy cseréltettem ki rajta.
„Sok extrával” – egyik többször elromlik, 

mint a másik.
„Nemdohányzó tulajdonostól” – sajnos 

ez az egyetlen jó, amit el tudok mondani 
róla.

„Kis javításra szorul” – nem működik.

Napról napra
szabadidő

programajánló

Felolvasó est
A magyar költészet napja alkalmából, 

ma este nyolc órai kezdettel a Mokka 
kávéházban kötetlen versfelolvasó estet 
szervez a székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház társulata. 

A rendezvényre helyet foglalni a 
0735–212 121-es telefonszámon lehet. 
Az esti programot megelőzően déli 12 
órától a költészetet „népszerűsítő” hap-
peningre kerül sor a város központi ré-
szén, melyben a Tomcsa Sándor Színház 
színészei és önkéntes diákok vesznek 
részt.

Gitárfesztivál
Jövő hétfőtől vasárnapig ötödik alka-

lommal szervezik meg a Terra Siculorum 
Nemzetközi Klasszikusgitár-fesztivált, 
amelynek programját a nemzetközi gitár-
verseny és mesterkurzusok mellett hang-
versenyek is színesítik.

Kiállítás
Jövő szerdán délután öt órától a Har-

gita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont előadótermében megnyílik Kelemen 
Albert gyűjteményes tárlata. A kiállítást 
megnyitja Kovács Árpád művészettörté-
nész.

Zenei fesztivál
Többnapos zenei fesztivált szervez 

Székelyudvarhelyen a G. Egyesület. A 
jövő pénteken, április 20-tól kezdődő, 
egyhetes rendezvénysorozaton a kon-
certek mellett lesz még Látó irodalmi 
est, fotókiállítás, valamint könyvbe-
mutató is. Olyan együttesek és előadók 
jönnek Udvarhelyre, mint a Budapest 
Jazz Orchestra, a Makám, Sárik Péter, 
Fábián Juli és Zoohacker, illetve az ír 
kocsmapunkot játszó Firkin zenekar.

Filmvetítés
Keresztény filmek hétvégéje cím-

mel szervez videóprojektoros vetítése-
ket két hét múlva, április 27–29. között 
Székelyudvarhelyen a Károlyi Gáspár 
Alapítvány. A vetítések a Református 
Presbiteriánus Gyülekezet Szentimre u. 
55/A alatti székhelyén, este hét órától 
kezdődnek.

Táncelőadás
Április 27-én a székelyudvarhelyi 

művelődési ház színpadán lép fel a 4 for 
dance tánccsoport. A csapat a magyar-
országi Csillag születik tehetségkutató 
döntőjébe is bejutott, azonban ott Ta-
báni Istvánnal szemben alul maradtak. 
Egyedi stílusuk abban rejlik, hogy a ma-
gyar néptánc hiteles elemeit virtuóz rit-
musjátékokkal fűszerezik, amiből persze 
a humor sem marad ki.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.r
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A kirándulók új típusú növényhatá-
rozója több mint 450, Európában 
előforduló virágos növényfajjal 

ismertet meg és segít a biztos meghatá-
rozásban a fotókhoz kapcsolódó részletes 
fajjellemzéssel, fajonként több fotóval és 
rajzzal illetve a gyors eligazodást segítő 
színkulcsokkal, kapcsolódó érdekessé-
gekkel.

A 320 oldalas, színes fotókkal 
illusztrált karton könyv megvásá-
rolható az Árnika Könyvesboltban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos 
utca 16. szám, telefon: 0266–210 
046, 0751–103 915).

az ajánlata

Melyik ez 
a virág?

Egy darab erejéig a kocsmába költözik 
az udvarhelyi színház

Ovibrader

A Plazma2, avagy Ovibrader című, Galaczi László szövegeiből készült darab 
felolvasószínházi változatának bemutatására rendhagyó helyszínt választott a ren-
dező, Tóth Árpád színművész. A nyelvi és helyzetkomikumtól a drámai szituációkig 

húzódó skálán mozgó művet március utolsó napján adta elő nagy sikerrel az udvarhelyi G. 
Caféban a Tomcsa Sándor Színház négy művésze. Dunkler Róbert, Barabás Árpád, Bekő 
Fóri Zenkő és Fincziski Andrea egy olyan gyerek jövőjét vetítik előre, aki már hatévesen 
képtelen kimondani, hogy szeretlek. Terapeutához cipelik Petyát, hogy megtalálják az oko-
kat. A felszínre törő problémák elburjánzása és a múlt képkockái után a gyerek jövője ele-
venedik meg. A darabban felvillanó helyzetek egy egész élettörténetet vázolnak a nézőnek. 
A múlt szombati előadás után az érdeklődők legközelebb április 19-én láthatják a darabot a 
Mokkában, és a szervezők szerint az asztalfoglalás már most ajánlott.
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. április 11.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. április 25-ig kell beküldeni.

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

angol, német, román
nyelvtanfolyamok

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

Tel.: 0266–218 088 (0722–202 069)
www.essential.com.ro
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Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
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HirdeTéSeK

Erdélyben töltötte a húsvétot 
Harry herceg

Miklósváron töltötte a húsvéti ünne-
peket Harry herceg, II. Erzsébet 
brit uralkodó unokája, aki a har-

madik a trónöröklés sorrendjében.
A herceg, aki először látogatott Románi-

ába, egy menetrend szerinti Wizz Air járattal 
érkezett magánlátogatásra péntek délben a 
marosvásárhelyi Transilvania repülőtérre. A 
repülőtér vezetősége a Mediafax hírügynök-
ségnek elmondta, a herceg sem az utazása 
célpontjáról, sem romániai tartózkodása 
időtartamáról nem nyilatkozott. A Mediafax 
helyi forrásokból úgy értesült, hogy Harry 
herceget a Kovászna megyei Miklósváron 
gróf Kálnoky Tibor látta vendégül a XVI. 
században épült Kálnoky-kastélyban.

A brit királyi család és a Kálnoky-grófok 
kapcsolatai közismertek Erdélyben. A mik-
lósvári kastélyban többször is vendégül látták 
már Károly herceget, II. Erzsébet királynő fiát, 
Vilmos és Harry herceg apját. Kálnoky Tibor 
és felesége 2011-ben részt vett Vilmos herceg 
és Kate Middleton londoni esküvőjén.

Károly herceg a Kovászna megyei Za-
lánpatakon két birtokot is megvásárolt, egy 
több mint százéves házat teljesen felújítta-
tott. A herceg az erdélyi szász épített örök-
ségnek is lelkes csodálója. A Brassó megyei 
Szászfehéregyházán több birtokot is meg-
vásárolt, a brit Mihai Eminescu Alapítvány 
pedig a hagyományos építészeti stílust tisz-
teletben tartva többtucatnyi szász házat 
restaurált.

Károly herceg több interjúban kifejtette, 
Erdély tájai lenyűgözik, és úgy vélekedett, 
meg kellene azokat őrizni minél természete-
sebb formájukban. 2011. májusi látogatásán 
a román közszolgálati televíziónak úgy nyi-
latkozott, „Románia legjobb exportterméke 
Erdély”, szerinte Nagy-Britannia sem ren-
delkezik ilyen értékes kinccsel.

A brit királyi család erdélyi gyökerek-
kel is rendelkezik. II. Erzsébet királynő 
ükanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei 
Erdőszentgyörgyön született 1812-ben, és 
az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire derült idő várható, ugyanakkor a 
hegy vidéki területeken kisebb csapadék is elő-
fordulhat. A déli szél többfelé megélénkül. 

Nem vagyok jó marketinges, ha rákénysze-
rülnék, hogy saját magamat eladjam, tálcán 
kínáljam erényeimet, nagyon szűkmarkúan 
mérné nekem az élet a sikereket. Pedig ezen 
múlik majdnem minden. Tanítják, hogyan le-
gyél kedves, és a mosolyod mögött hogyan rejtsd 
el valódi gondolataidat, rezzenéstelen arccal. 
Vicces látványt nyújt ebben a képmutatásban 
a kötelező húsvéti ünnepek és szokások meg-
ülése is. Így jártunk ezzel mi is húsvéthétfőn, 
a kedves vendégekkel, akik locsolkodni jöttek 
hozzánk. Az én kis kertész legény című mon-
dóka után ugyanis csak kibújt a szeg a zsákból, 
és jót nevettünk, amikor töredelmesen beval-
lottuk egymásnak, hogy bizony mi, otthoniak 
sem vagyunk elragadtatva ettől az inváziótól. 
Elég kellemetlen számunkra, hogy egész nap 
folyamatosan figyelni kell a bereteszelt kaput, 
és hallgatni a kutyák csaholását. De csak így 
tudjuk kiszűrni a locsolás ürügyén egy pohár 
pálinkáért és némi aprópénzért útra kerekedett 

személyeket. Viszont ezzel a kedves locsolók is 
így vannak, ők már csak azért mennek el egy-
egy ház női tagjaihoz, mert nem szeretnék, ha 
azok megsértődnének, amiért hagyták őket el-
hervadni. Az egész ünnepi kör valójában arra 
jó alkalom, hogy a városokban minden estére 
húsvéti és locsolóbulit szervezzenek, a kocsmák 
megteljenek vendégekkel, így a kereskedelmi 
egységek némi pluszjövedelemhez juthatnak. 
Ez így alakult idén is Csíkszeredában, csü-
törtöktől kezdődően minden este volt valahol 
egy-egy jó parti, ami kicsábította a fiatalokat 
a családi fészekből. Egyik ismerősöm anyukája 
szomorúan meg is jegyezte, hogy a fene vinné 
el ezeket az ünnepeket, nem szól másról, mint 
jövés-menésről, a család csak délben az ebéd al-
kalmával van együtt, azonkívül a gyermekek 
átalusszák a napot, mert előző este éppen bu-
liztak, valamikor délután magukhoz térnek, 
és elkezdenek készülődni a következő dínom-
dánomra. 

Kötelező ünnepek
    villanás n Pál Bíborka

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt kép alá írást a benedek.eniko@
har   gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer -
kesz tőségünk postai cí  mére (535600 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. 
szám) várjuk.

*
A fotót Mihály ibolya, a Hargita Me-
gyei Művészeti Népiskola másodéves 
diákja készítette. 
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