
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 kiemel-

ten fog figyelni, csíkszeredai RMDSZ-szerepvállalása még hangsúlyosabbá válik. > 6. oldal

Letette az esküt Korodi Attila környezetvédelmi miniszter. Uniós támogatású munkálatok beindításában és a falopások visszaszorításában jelölte meg prioritásait  fotó: presidency.ro

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. 
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sarány istván

Baricz Gergő: Dalaim 
megmaradnak a fülekben 83 4Évi 500 ezer euróba kerülhet 

az uszoda fenntartása
Jóváhagyott 
településcímerek

HiRDetÉS

HiRDetÉS

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3696î
1 amerikai dollár USD 3,3394î
100 magyar forint HUF 1,4756ì
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ivArtAlAnítási AKció

Legyen vége az ál-
datlan állapotnak
Április 4-e a gazdátlan állatok 

világnapja – nem ez az apropó-
ja, szerencsés véletlen, hogy aznap 
hirdette meg a tavaszi ivartalaní-
tási kampányát a csíkszeredai Pro 
Animalia Alapítvány. Az 
állatvédők szerint a felhívás 
nemcsak a kutya- és macska-
tartóknak, hanem minden jóérzésű 
városlakónak szól. 

jégpályA negyed

Finisben a felújítás
Befejező, valamint korrekciós 

mun   kálatokat végeznek a fel-
újított Jégpálya negyedben 
az elkövetkező időszakban. 
A városvezetés a lakók ké-
résére végezteti a helyreigazító be-
avatkozásokat.

elhárított KAtAsztrófA

II. világháborús 
lövedékek

Három második világhábo-
rús lövedéket emeltek ki a 

földből, majd hatástalanítottak  
a tűzszerészek nagypénteken Gyer-
gyószentmiklóson, a Malom ut-
cában. A lövedékek, noha erősen 
megrongálódott állapotban 
voltak, éles töltetet tartal-
maztak, és hozzá nem értő 
beavatkozásra könnyen felrobban-
hattak volna.
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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

KIIgaZítÓ MuNKálatOK a Jégpálya NegyedBeN

Behajtásgátlókat szerelnek fel

Befejező, valamint korrekciós 
mun   kálatokat végeznek a felújí-
tott Jégpálya negyedben az elkö-
vetkező időszakban. A városve-
zetés a lakók kérésére végezteti 
el a helyreigazító munkálatokat, 
amelyek során újratervezik a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigeteket, 
emellett pedig bekerítik és bizton-
ságossá teszik a játszótereket és 
szabadtéri fitneszelemeket, illetve 
befejezik a sportpálya kiépítését.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Több kiegészítő munkálatot 
végeznek a csíkszeredai Jég-
pálya negyedben a követke-

ző hetek folyamán. A polgármes-
teri hivatal bizottsága a múlt héten 
szemrevételezte a Jégpálya negyedet, 
ennek során több, befejezésre váró 
vagy kiigazításra szoruló munkálat 
elvégzéséről született konszenzus. 

– Ezek tulajdonképpen olyan 
utolsó simítások, amelyeket a lakók 

igényei szültek, illetve egyes esetek-
ben olyan tavalyról marad munkák, 
amelyek még befejezésre várnak. 
A múlt heti, több mint háromórás 
szemle során a lakók javaslatokat 
tettek az újítások kapcsán, valamint 
azt is elmondták, hogy mi nincs szá-
mukra megfelelő módon kivitelezve, 
hol adódtak kisebb-nagyobb prob-
lémák a megvalósításokkal. Ezeknek 
a lakossági kéréseknek maradékta-
lanul eleget fogunk tenni a követ-
kező hetek folyamán – számolt be 
lapunknak Ráduly Róbert Kálmán. 
Csíkszereda polgármestere úgy véli, 
még nem teljes a Jégpálya negyed fel-
újítása: elsősorban újra kell gondolni 
a szeméttárolók elhelyezését és sze-
lektív hulladékgyűjtő szigeteket kell 
kialakítani. 

– Befejezésre vár még a lakó-
negyedi sportpálya, emellett pe-
dig a játszótereket és a szabadtéri 
fitneszelemeket kell bekeríteni, 
biztonságossá tenni. Még vannak 
padok, amelyeket nem sikerült el-

helyezni, ezek is helyükre kerülnek 
az elkövetkező időszakban. Emellett 
lesznek kisebb-nagyobb változtatá-
sok is, például egy nem megfelelő 
helyen levő porolóállványt tesznek át 
más helyre a lakók kérésére, valamint 
a lakónegyed különböző részein fél-
gömb alakú behajtásgátlókat szerel-
nek fel – közölte a polgármester.

Az elmúlt napokban ugyanak-
kor több panasz is érkezett az áram-
szolgáltatóhoz Jégpálya negyedi 
lakók részéről az időszakos áramki-
esések miatt. 

– A tegnap sikerült fellelni 
az áramkimaradás okozóját, egy 
meghibásodott alacsony feszült-
ségű kábelt. Reméljük, nem me-
rül fel akkora gond, hogy fel kell-
jen ásni a lakónegyed különböző 
részeit, így nagyobb beavatkozás 
nélkül is el tudjuk hárítani a ke-
letkezett problémát – mondta el 
megkeresésünkre Kovács Artúr, 
az Electrica Rt. Hargita megyei 
kirendeltségének igazgatója.

Munkások a játszótéren. Az utolsó simításokat végzik fotó: balázs árpád

Nem okozott károkat a mező-
gazdaságban a vasárnapi, hir-
telen jött lehűlés és hóesés, 
viszont ha a következő napok-
ban –10 Celsius-fok alá süllyed 
a hőmérséklet, az mind a gabo-
nanövények, mind a gyümölcs-
fák fejlődésére káros lehet. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Székelyudvarhely környékén 
a tavaszi felmelegedésnek 
köszönhetően már meg-

indult a gyümölcsfák rügypat-
tanása, s ezáltal a későbbiekben 
fellépő tavaszi fagyok igen jelen-
tős károkat okozhatnak bennük. 
Szintén veszélyes lehet az idei ga-
bonatermés minőségére nézve, ha 
a hajnali órákban –10 Celsius-fok 

alá süllyed a hőmérséklet – fogal-
mazott lapunk megkeresésére 
Török Jenő. A Hargita Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Igazgatóság vezetője szerint 
„a csapadékra szükség volt, 28-
35 milliméter eső áztatta meg a 
földet, és ez a gabonanövények 
esetében látványos fejlődést jelen-
tett, viszont a következő napokra 
jelzett lehűléstől már tartunk”.

A meteorológiai előrejelzések 
alapján a következő napokban, fő-
ként a hajnali órákban lehet fagy-
pont alatti hőmérsékletre számí-
tani. Török Jenő szerint, ha –6 és 
–8 Celsius-fok között maradnak a 
reggeli értékek, akkor nem lesz ag-
godalomra oka a gazdáknak, –10 
fok alatt viszont már a korán elve-
tett pityóka is sérülhet, de főként a 

gyümölcsfák és a gabonanövények 
termése kerül veszélybe.

– Főként a tavaszi árpa szo-
kott érzékeny lenni a drasztikus 
lehűlésre, de azt egyelőre csak 
Keresztúr környékén vetették el 
a gazdák, és nem bújt még ki a 
földből. A búza viszont már sok 
helyen kilépett vegetatív állapotá-
ból, és megjelent a föld felszínén. 
Ilyenkor a reggeli hideg megcsípi 
a hegyét, és visszaeshet a fejlő-
désben. Napfelkeltekor az éjsza-
ka során megdermedt növények 
sejtmagjai szétpattannak. Én ab-
ban reménykedem, hogy megnö-
vekszik a felhőzet és beborul az 
égbolt – nyilatkozta Török. Az 
igazgató szerint egyébként a hét-
végi időjárás Hargita megyében 
sehol nem okozott gondokat.

A NövéNyek számárA A következő NApok lehetNek kritikusAk

Nem okozott károkat a hideg és a hó
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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

hargitanépe

Bár úgy tervezték, hogy a mű-
jégpálya hűtőberendezései ál-
tal termelt hővel fűtik majd az 
épülő csíkszeredai uszodát, 
kiderült, ez nem lehetséges. 
Egyelőre nincs más alternatíva 
a fűtésre, mint a földgáz, ez pe-
dig jelentős anyagi terhet ró a 
létesítmény fenntartójára, a vá-
rosra. Kikövetkeztethető, hogy 
ilyen feltételek mellett az uszo-
dai bérletek, jegyek ára magas 
lesz – de hogy pontosan meny-
nyi, azt egyelőre nem tudni.

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

Eredetileg az volt az elkép-
zelés, hogy a csíkszeredai 
műjégpálya szomszédságá-

ban épülő fedett uszoda fűtését 
a jégpálya hűtőberendezései által 
termelt hővel oldják meg, de ki-
derült: a hűtőberendezések nem 
alkalmasak 30 Celsius-foknál ma-
gasabb hőmérséklet előállítására, 
és az ehhez szükséges hőmennyi-
séget is csak akkor képesek kiter-
melni, ha millió eurós nagyságren-
dű beruházással erre alkalmassá 
teszik őket. A terv tehát esett, és 
mivel egyelőre Csíkszeredában a 
biomassza alapú, valamint a vil-
lanyerőművel előállított hő ügye 
sem mozdult el még a holtpontról, 
nem marad más alternatíva, mint a 
földgáz. Ez pedig jelentősen meg-
növeli az uszoda éves fenntartási 
költségét, amely a létesítmény be-
üzemelésétől kezdve a városkasszát 
terheli majd. 

– A szaktárca előzetes számítá-
sai szerint évi 500 ezer euróba kerül 
majd az uszoda fenntartása – nyi-
latkozta a Hargita Népének Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester. Véle-

ménye szerint ez hatalmas költség a 
városnak, „de mert a lakosság több-
sége uszodát akar, uszoda lesz”. 

A városvezetőtől próbáltuk 
megtudni, végeztek-e már előzetes 
számításokat arra vonatkozóan, 
hogy mennyibe kerülnek majd 
az uszodai belépők – feltehetően 
elég magas árakra számíthatunk, 
ismerve a fenntartási költség nagy-
ságrendjét –, de a polgármester azt 
mondta, ilyen jellegű számítások 
még nincsenek. Eljártak más váro-
sokba, ahol már működik hasonló 
létesítmény, tájékozódtak az árak 
felől is, és tapasztalatuk szerint 
ezek sehol sem alacsonyak. Arra 
viszont mindenképpen számítha-

tunk, hogy a jégpályához hason-
lóan, az uszodában is lesznek majd 
szimbolikus áron iskolásoknak, 
óvodásoknak szóló programok, 
hiszen az úszásnak mint sportnak 
a meghonosítása is cél – ígérte 
Ráduly.

Az épülő csíkszeredai uszodában 
egyébként egész télen dolgoztak, 
mindkét medencében megtartották 
már a vízpróbát, a héten kezdőd-
het a csempézés is – tájékoztatott 
Borsodi Zoltán, a csíkszeredai kivi-
telező cég vezetője. Tegnap éppen 
találkozó volt uszodaügyben, ame-
lyen részt vett a csíkszeredai mellett 
a kolozsvári kivitelező cég vezetője 
is, a tervező, a városháza képviselői, 

tehát mindenki, akinek valamilyen 
szempontból köze van az épülő léte-
sítményhez. Borsodi Zoltán szerint 
jövő héten elkezdik a külső térren-
dezési munkálatokat is, kialakítják 
a parkolókat, és ha minden a terveik 
szerint halad – bár a hideg időjárás 
némileg késleltette a munkálatokat 
–, májusban be is fejezik az uszodát.

Az épülő fedett uszodában két 
medence lesz: a nagy 33 x 25 mé-
ter, a mélysége pedig 2 méter, míg a 
kicsi 25 x 12 méter, mélysége pedig 
1,20-1,50 méter. A lelátót eredetileg 
400 férőhelyesre tervezték, később, a 
városi tanács döntése értelmében a 
terveket úgy módosították, hogy a 
férőhelyek száma 600-ra nőtt. 

A jégpályA hűtőBErEndEzésEi áltAl tErmElt hő hElyEtt gáz lEsz A fűtőAnyAg

Évi 500 ezer euróba kerülhet 
az uszoda fenntartása

Próbaképpen már feltöltötték az uszoda nagyobbik medencéjét. A jegy- és bérletárakat még nem számolták ki Fotó: Balázs árpád

Halálos baleset 
húsvétvasárnap

több ittas vezetőt állítottak meg 
a hétvégén a rendőrök, emellett 
jelentős mennyiségű zárjegy nél-
küli italt és cigarettát koboztak el 
az ünnep előtt. A mentőket három 
halálesethez riasztották.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Mondhatni csendben telt 
a húsvét megyeszerte, 
néhány ittas vezetésen és 

baleseten kívül nem fordultak elő 
nagyobb incidensek – tájékoztatott 
Gheorghe Filip rendőrségi szóvivő. 
A rendőrség az ünnepeket megelő-
zően 78 liter zárjegy nélküli alkoholt, 
valamint 309 csomag cigarettát ko-
bozott el csíkmadarasi, csíkpálfalvi, 
csíkkozmási és csíkszentkirályi 
lakosoktól, akik ellen eljárást indí-
tottak. Közúti balesetek is történ-
tek, általában figyelmetlenség és 
ittas vezetés miatt. Ittas sofőröket 
Lázárfalván, Székelyszentkirályon, 
Székelykeresztúron állítottak meg. A 
legsúlyosabb baleset vasárnap hajnal-
ban történt Maros és Hargita megye 
határában, a Gödemesterházához 
tartozó Csobotányban, ahol az ittas 
vezetés, a nagy sebesség és a vizes út 
miatt egy személygépkocsi lesod-
ródott az úttestről és a Marosba zu-
hant. A sofőr és az egyik utas életét 
vesztette, egy súlyosan, míg másik 
két utas könnyebben sérült meg.

Péter Szilárd, a megyei mentő-
szolgálat vezetője szerint is átlagosan 
teltek az ünnepek sürgősségi szem-
pontból. A mentőszolgálat munka-
társait az ünnepek ideje alatt magas 
vérnyomásos esetekhez, szívprob-
lémákhoz, agyvérzéshez, szüléshez, 
törésekhez, különböző traumákhoz, 
ittas állapothoz, ájuláshoz, pillanat-
nyi elmezavarhoz, gyomormenés-
hez, légzéselégtelenséghez, három 
halálesethez, valamint egy öngyil-
kossági kísérlethez riasztották. Nyil-
vános helyről összesen hat alkalom-
mal hívták az ügyeletes mentősöket 
az ünnep ideje alatt – tudtuk meg.
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Körkép

Első alkalommal szervezték meg 
az Iskola másként elnevezésű 
hetet az ország közoktatási in-
tézményeiben. Az óvodák és 
iskolák számára rendkívüli lehe-
tőséget jelentett, hogy tanítás 
helyett olyan tevékenységekbe 
vonhatták be a gyerekeket, ame-
lyek amellett, hogy szórakozta-
tók voltak, a nevelést is szolgál-
ták. Ugyanakkor nem minden 
pedagógus és diák számára volt 
vonzó az „alternatív hét”, és az 
iskolák egy részének  problémás 
volt kitölteni ezt a hetet valódi is-
kolapadon kívüli oktatással.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro
Miklós Réka

Elsősorban a kreativitásról, 
a kellemesen és hasznosan 
eltöltött napokról szólt az 

Iskola másként elnevezésű hét a leg-
több iskolában, óvodában. Nehéz 
lenne hiánytalanul számba venni, 
mi mindent szerveztek a peda-
gógusok annak érdekében, hogy 
a gyerekeknek élményt nyújtsa-
nak, fenntartsák kíváncsiságukat, 
ugyanakkor a közösségformálást 
is szolgálják ezekben a napokban. 
Az oktatás különböző szintjein a 
gyerekek életkorának megfelelő 
programokat szerveztek: volt mú-
zeum-, könyvtár, nyomdalátogatás, 
kirándulás, különböző vetélkedők-
be vonták be a gyerekeket, sportver-
senyek szolgálták az egészséges élet-
módra való nevelést, és a legtöbb 
helyen a közelgő ünnepre, a húsvét-
ra is megfelelő módon készültek. 

Nem sorolhatjuk fel az iskolák 
programjait, de egy-két kiragadott 
példa talán ötletet adhat a jövőre 
nézve a tartalmas szabadidős tevé-
kenység megszervezésére. 

Osztálymúzeumok
A csíkszeredai Kájoni János 

Szakközépiskolában egy tizedikes 
diáklány ötlete nyomán megmoz-
dult szinte az egész iskola. Szerdán 

tíz osztályban múzeumot rendeztek 
be. Az odalátogató vendégeket – a 
többi osztályok diákjait – tárlatveze-
tés is várta: a kiállított tárgyak, nép-
viseletek mellé magyarázat is járt, így 
ki-ki megtudhatta, hogyan készül a 
gyimesi írott tojás, hogy a menasági 
szőttes színei mit jelentenek, mikor 
készültek, és kit ábrázolnak a régi 
fényképek, és volt, ahol néptáncbe-
mutatót is rögtönöztek a népvise-
letbe öltözött diákok. Az ötletgazda 
X. C osztályban igazi meglepetés 
várta a látogatókat. Az írásos és ke-
resztszemes hímzéssel készült kézi-
munkák nyújtotta bevezetés után 
egy pusztinai szobába toppanhattak, 
ahol a különböző generációk népvi-
seletébe öltözött diákok és gyerekek 
képviselték a moldvai csángó csalá-
dot. Timaru Andrea Karina szaksze-
rű és részletes magyarázatából pedig 
megismerhették nemcsak a népvi-
selet egyes ruhadarabjait, de azt is, 
hogy melyik generáció ingére, övére 
milyen hímzést lehetett varrni, és azt 
is, hogy minden hímzésnek jelentés-
tartalma is van. Az osztálymúzeu-
mok azt bizonyították, a diákok tu-

datában vannak, hogy a népi kultúra 
mekkora kincset jelent számukra. 
A pedagógusok hozzáállását pedig 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy féltett régiségekkel, családi kin-
csekkel gazdagították az egynapos 
osztálymúzeumot.

Közösség másként
Az Iskola másként elneve-

zésű hét programjaiba be lehe-
tett vonni civilszervezeteket is. 
A gyimesbükki iskola örömmel 
fogadta a Gyulafehérvári Caritas 
munkatársait és önkénteseit, akik 
a hét programjára ráfelelve a Kö-
zösség másként címet adták a fog-
lalkozásuknak. Demeter Zsuzsa, 
Szász Emese és Székely Vakon Ka-
talin a korosztály szerint kialakí-
tott gyerekcsoportokkal személyi-
ségfejlesztő, csapatépítő játékokat 
szerveztek. Igyekeztek arra figyel-
ni, amire a tanórákon nincs idő, 
az egymásra figyelésre, a közösség-
építésre. Közösen készítették el az 
iskola fáját, amelyen minden gye-
rek megfogalmazta, miért szereti 
az iskolát. Élmény volt bizonyára a 

gyerekeknek is ez a rendkívüli nap, 
és élmény volt a Caritas munka-
társainak is, akiket meghatott az a 
bizalom, amivel a pedagógusok rá-
juk bízták egy napra a gyerekeket.

A Caritas a csíkszeredai Petőfi 
Sándor Általános Iskolában is részt 
vett az Iskola másként rendezvény-
sorozaton, minden osztályban osz-
tályfőnöki órán hozva közelebb a 
gyerekekhez a fogyatékosság világát. 
Ezeknek az óráknak folytatása is 
lesz egy képzőművészeti pályázattal, 
amelynek eredményhirdetését má-
jus 18-án, a Caritas figyelemfelkeltő 
napján tartják.

A programsorozat 
folytatódik
A csíkszeredai József Attila Álta-

lános Iskolában sem ér véget a rend-
kívüli programsorozat. A költészet 
napjához kapcsolódó iskolanapok 
részét képezték a szavalóversenyek, 
rajzversenyek, sportvetélkedők; ma, 
az iskola névadójának születésnap-
ján pedig ünnepi műsorral és Role-
koncerttel tisztelegnek József Attila 
emléke előtt.

„Lehetett volna másként”
– Magával a fogalommal van 

bajom elsősorban: mi is az Iskola 
másként? Mert ha arról vagyunk 
meggyőződve, hogy azt másként 
kellene csinálni, miért nem csinál-
juk úgy eleve? Egyébként gyakor-
lati hasznát azért nem látom, mert 
ha más szellemben kezdünk el ok-
tatni, akkor erre az egyhetes idő-
intervallum kevés. Nevetségesnek 
tartom és roppant módon megter-
helőnek tanárnak, diáknak. Meg-
győződésem, hogy a pedagógus azt 
a szellemiséget, amit saját hivatás-
tudata értelmében képviselni tud 
év közben, nincs, amiért felcserél-
je valami másra – véleményezte a 
kezdeményezést Farkas Wellmann 
Endre gyergyóalfalvi magyartanár. 
Gyergyószentmiklósi tapasztala-
tok alapján a helyi tanintézmények 
egy része számára problémás volt 
kitölteni ezt a hetet valódi iskola-
padon kívüli oktatással.

– Voltak iskolák, amelyek jól 
ki tudták használni, és olyanok is, 
amelyek nem tudtak élni a lehető-
séggel, és tehetetlenségükben csak 
befedték ilyen-olyan tevékenysé-
gekkel ezt a hetet – mondta  Csergő 
Tibor, a Tarisznyás Márton Múze-
um igazgatója. Gondot okozott a 
tanulmányi kirándulások, intéz-
ménylátogatások anyagi oldala is, 
hiszen a múzeum keretei nem teszik 
lehetővé, hogy a napi majdnem 300 
gyereket ingyen foglalkoztassanak, 
így megpróbáltak szimbolikus ösz-
szegű árakat szabni. – A tanfelügye-
lőség, illetve a tanügyminisztérium 
mulasztásának tekinthető – véle-
kedett Csergő –, hogy előzetesen 
nem gondoskodott ezen akadályok 
elhárításáról. 

– Nem sejtettük, hogy néhány 
napra összpontosul minden olyan 
igény, amiért feltehetően létrejött 
ez a program – nyilatkozta Kisné 
Portik Irén, aki a Városi Könyvtár 
és az Ethnographia Gyergyóiensis 
Alapítvány révén is érintett volt a 
programban. 

Pusztinai csángó „szoba” a Kájoni János Szakközépiskola ideiglenes múzeumi tárlatán. A legtöbb iskola nem volt ötlet híján

Jóváhagyták Korond, Csíkkozmás és Csíkszentgyörgy címerét
Kormányhatározattal hagyták 
jóvá három Hargita megyei köz-
ség címerét – a megye eseté-
ben először született ilyen ha-
tározat.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A kormány március 27-i 
ülésén jóváhagyta három 
Hargita megyei köz-

ség – Korond, Csíkkozmás és 
Csíkszentgyörgy – címerét. A vo-
natkozó 2012/243-as kormány-
határozat a Hivatalos Közlöny 
április 6-i számában jelent meg. 

Mint ismeretes, az 1992/102-
es törvény 10. szakasza értelmé-
ben a közigazgatási hatóságok 
saját címereket és bélyegzőket 

bocsáthatnak ki. A megyék, a mu-
nicípiumok, a városok és a köz-
ségek esetében a címereket a 

megyei, illetve a helyi tanácsok 
javaslatára és az országos címer-
tani és a genealógiai bizottság 

láttamozásával a kormány hagyja 
jóvá. E törvény előírásai alapján 
került jóváhagyása a szóban forgó 

három község címere is. A tapasz-
talatok szerint a megyék, illetve 
a helységek címereinek jóváha-
gyása az elmúlt évek során igen 
körülményesnek és vontatottnak 
bizonyult, akár évekig is várni 
kellett, illetve várni kell a jóvá-
hagyó kormányhatározatokra. 
Megyénk esetében is több mint 
tíz helység címertervezetének 
jóváhagyása van folyamatban, 
a megye címere esetében pedig 
bizonyos kifogások merültek fel 
annak „szimbolisztikai túlzsú-
foltsága” okán – azt ugyanakkor 
nehéz kideríteni, hogy az ügyin-
tézés körülményessége mennyi-
ben magyarázható vélt vagy valós 
okokkal. Hargita megye esetében 
első ízben született meg címert jó-
váhagyó kormányhatározat.

Korond, Csíkkozmás és Csíkszentgyörgy kormányhatározattal jóváhagyott, hivatalos címere. Heraldikai premier a megyében



Húsvéti ételszentelés. 
A húsvéti ételszentelés hagyo-
mánya elevenen él Erdély-szerte. 
Csík szeredában minden plé-
bánián tartottak ételszentelést, 
leglátványosabb azonban a város 
központjában, a Kossuth utcában 
volt, ahol utcahosszán sorakoztak 
fel kosaraikkal a hívek. Kalács, 
sült bárány, tojás, sonka volt a ko-
sarakban, hogy a húsvéti ünnepi 
reggelinél szentelt étel kerüljön 
az asztalra. fotó: balázs árpád

csík
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A laboratóriumi vizsgálatok árá-
nak növekedéséről számolt be 
az elmúlt napokban az országos 
sajtó, ám mint kiderült, az ár-
emelkedés nem érinti az egész-
ségbiztosító pénztárral szerződé-
ses viszonyban lévő laboratóri-
umokat – csak az egészségügyi 
minisztérium alárendeltségébe 
tartozó megyei közegészségügyi 
igazgatóságok laborjai által al-
kalmazott tarifák nőttek.

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

Esetenként jelentős áremel-
kedésekről beszélhetünk 
– a köpet bakteriális vizs-

gálata például 9 lejről 25 lejre 
nőtt, az urokultúra 22-ről 30-ra, 
a rózsahimlő antitest-meghatáro-
zás 23 lejről 80-ra, a kanyaró an-
titest-meghatározás 20 lejről 90 
lejre – hogy csak néhány példát 
említsünk –, de tudni kell, hogy 
ez a drágulás kizárólag a megyei 
közegészségügyi igazgatóságok 
laboratóriumaiban végzett vizsgá-
latokra vonatkozik.

Még március végén megjelent 
az egészségügyi miniszter rendele-
te, amely módosította a 2006-ban 
meghatározott tarifákat. Dr. Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság igazgatója 
azt mondta, ez a drágítás indokolt 
is volt, hiszen a 2006-os árak ma 
már sokszor a vizsgálatok elvégzé-
séhez szükséges fogyóanyagok árát 
sem fedezték.

Mivel az igazgatóság laboratóri-
umában végeznek környezet-egész-
ségügyi vizsgálatokat is, többek kö-
zött a vízvizsgálatot, a drágítás főleg 
azokat a vízüzem-működtetőket, il-
letve polgármesteri hivatalokat érin-
ti „fájdalmasan”, amelyeknek megha-
tározott időközönként – mondjuk 
hetente vagy akár naponta – köteles-
ségük vízmintát vinni a laborba.

A drágulás ugyanakkor nem 
érintette az egészségbiztosító pénz-
tárral szerződéses viszonyban álló 
laboratóriumokat, hiszen a szerző-
désben foglalt tarifák nem változtak, 
és több csíkszeredai laboratóriumnál 
is megerősítették, hogy a vizsgálatok 
árát ők nem módosították. 

F-E. Gy.

Harminc nappal elha-
lasztják annak a rendel-
kezésnek a bevezetését, 

mely alapján 335 lejt kell fizessen 
a lakosság egy gigakalóriáért – 
döntött tegnapi rendkívüli ülésén 
Csíkszereda Városi Tanácsa. A 
testület egyöntetűen szavazott a 
halasztás mellett, így április elseje 
helyett 30 nappal később, tehát 
gyakorlatilag a fűtésidény lejárta 
után vezetik be Csíkszeredában 
az új gigakalória-árat. 

Amint arról már beszámol-
tunk, a távhőre nyújtott kormány-
zati támogatás megvonását köve-
tően, tavaly szeptember végén ha-
tározott úgy a városi tanács, hogy 
299 lejre emelik a gigakalória árát 
egészen idén április 1-jéig, ami-
kortól az említett döntés értelmé-
ben még magasabb árat, 335 lejt 

számláz a Goscom a lakosságnak 
egy gigakalóriáért. Ráduly Ró-
bert Kálmán polgármester a múlt 
héten a Hargita Népének nyilat-
kozva mondta el, hogy a 335 lejes 
árat immár a fűtésre nem, csak a 
meleg víz előállításához szükséges 
hőre fogják számolni, ez a döntés 
indokolja a magasabb ár beveze-
tésének halasztását addig, amíg 
várhatóan véget ér a fűtésidény.

A polgármester a múlt héten 
arról is beszélt, hogy jövő télre is 
szeretnék megtartani a fűtésnél 
idén alkalmazott 299 lej/gigaka-
lória-árat, és ezt a kijelentését teg-
nap is megerősítette. Azt mond-
ta, a Tudor negyedi kazánháznál 
már beszerelésre várnak azok a 
gázmotrok, amelyek üzembe he-
lyezése nyomán a városvezetés a 
gigakalória-ár csökkentésének le-
hetőségét reméli. 

Áremelés elhalasztva

CsAk Az egészségügyi igAzgAtóságoknál  
nőttek az árak

Drágább laborvizsgálatok

április 4-e a gazdátlan állatok 
világnapja – nem ez az apropója, 
szerencsés véletlen, hogy aznap 
hirdette meg a tavaszi ivartala-
nítási kampányát a csíkszeredai 
Pro Animalia Alapítvány. Az állat-
védők szerint a felhívás nemcsak 
a kutya- és macskatartóknak, ha-
nem minden jóérzésű járókelőnek 
szól. Utánajártunk, hogy ennek 
miként tehetnek eleget.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Tegnaptól kezdődően április 
20-ig tart a tavaszi ivarta-
lanítási akció a csíkszere-

dai Pro Animalia Alapítvány által 
működtetett állatmenhelyen. A 
kampány során Csíkszeredából, a 
város perifériájáról, üzemek, rak-
tárhelységek udvaráról, de vidékről 
behozott kóbor ebek ivartalaní-
tását is vállalja dr. Nagy Tibor és a 
németországi állatorvosokból álló 
önkéntes csapat.

A gazdátlan állatok 
jelentik a célcsoportot
„Amennyiben a szponzorkeret-

be belefér, magánszemélyek kutyá-
ját vagy macskáját is ivartalanítjuk, 
de akciónk elsősorban a kóbor ál-
latokra vonatkozik” – fogalmazott 
lapunk megkeresésére Orendi Éva, 
az állatmenhely vezetője. 

A jelenleg 413 állatról gon-
doskodó állatotthon orvosa né-
metországból érkezett kollégákkal 
végzi a meghirdetett időszakban a 
szükséges beavatkozásokat. A bevitt 
állatot műtét előtt megvizsgálják, és 
amennyiben indokolt, kezelést is kap. 
„A lakosság kapva kellene kapjon az 
alkalmon, ki kell ezeket az akciókat 
használni. A kóbor állatok jelenléte 
okozta kellemetlenségektől így le-
hetne hosszú távon megszabadulni. 
Tevékenységünkkel, kampányunk-
kal erre szeretnénk az állattartók, 
illetve a lakosok figyelmét ráirányí-
tani, hogy legyen már vége ennek az 
áldatlan állapotnak” – fogalmazott 
Orendi Éva. Az akcióról azt mond-
ta: aki igénybe akarja venni ezt a 
szolgáltatást, annak be kell jelentkez-
nie telefonon, és időpontot kap. Az 

állatot ki kell szállítani a menhelyre, 
ott megkapja a szükséges kezelést és 
végrehajtják rajta a műtétet, ami után 
visszaadják a beszállítónak. „Jelezték 
Balánbányáról és Tusnádról is, hogy 
gondjaik vannak a kóbor állatokkal. 
Most itt az alkalom, ki kell használni 
a lehetőséget” – hívta fel a figyel-
met Orendi Éva. Az állatmenhely 
vezetője az önkéntes munkatársai 
elérhetőségét is megadta: Basa Jolán 
a 0727–919027-es, Buslig Johanna 
a 0736–577280-as telefonszámon 
érhető el, Orendi Éva telefonszáma 
0722–146202.

Mit tehet a lakosság?
Dr. Balog-Pál Barna csíkzsögödi 

állatorvost, aki maga is részt vett 
korábban önkéntesként a Pro 
Animalia Alapítvány által működ-
tetett állatmenhely sterilizációs ak-
cióiban, arról kérdeztük, hogy mit 
tehetnek, milyen óvintézkedéseket 
figyelembe véve fogják be a kóbor 
állatokat azok, akik eleget akarnak 
tenni a felhívásnak.  „Két lehetséges 
forgatóköny ajánlott: először is, ha 
már ismerik az állatokat, esetleg még 
etetik is, akkor lehet esélyük rá, hogy 
befogják. Első lépésként szájkosa-
rat kell tenni az állatra, mivel jöhet 
olyan környezetből is, ahol ütötték-
verték, és kiszámíthatatlanok a reak-
ciói. Második lehetőségként hívni 
kell az AVE köztisztaságért felelős 
vállalatot” – ajánlotta az állatorvos. 
Megemlítette a Csíkszeredában az 
előző években hatékonyan működő 
For Animals Egyesületet is, akik fel-
vállalták az állatok befogását, ivarta-

laníttatását és gazdát is próbáltak ke-
resni  számukra. Az egyesület hon-
lapján megadott telefonszám nem 
aktív, így képviselőivel nem tudtunk 
kapcsolatot teremteni.

„Agresszív viselkedésbe 
ütközünk”
Folyamatosan működik az 

AVE köztisztasági vállalat sintér-
szolgálata, de lakossági bejelentésre 
is fognak be kutyákat. Tóth László 
igazgató megkeresésünkre elmond-
ta, két csúcsidény van évente, ami-
kor több kóbor állat bukkan fel: 
kora tavasszal, a párzási időszakban 
és ősszel, amikor a pásztorok által 
szélnek eresztett ebek is a városi 
falkák számát duzzasztják. Nyárra 
stabilizálódik a létszám. Lakossági 
bejelentést kóbor állatról az irodai 
számon (0266–372718) fogadnak. 
„Előfordul, hogy mire a helyszínre 
érünk, a kutyát már nem találjuk 
ott, ebben az esetben visszatérünk. 
Ami inkább aggasztó, hogy a lako-
sok agresszíven viszonyulnak a sin-
térekhez” – osztotta meg lapunkkal 
tapasztalatait Tóth. Szerinte a lakos-
ságban tudatosítani kell: azzal, hogy 
a tömbház sarkánál etetik, odaszok-
tatják az állatot, a problémát nem 
oldották meg. „Ha már törődni akar 
vele, vigye fel a lakására, kezeltesse, 
vigye el ivartalanítani, vállalja a fele-
lősséget” – fogalmazott. Dr. Balog-
Pál Barna állatorvos is osztozik a 
fenti véleményen – szerinte felelős 
hozzáállással tíz év alatt meg lehet-
ne szüntetni a kóbor állatok okozta 
problémát.

IvartalanításI akcIó

„Legyen vége 
az áldatlan állapotnak”

A taplocai ebmenhely. Tegnap kezdődött, április 20-ig tart az ivartalanítási kampány
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Közlemény

A nagyközönség tudomására hozzák, hogy összhangban a helyhatósági választásokra 
vonatkozó utólag kiegészített és módosított 2004/67-es törvény 24. szakasza (8)-as bekez-
désének előírásaival április 13-án a Hargita Megyei Törvényszék tanácstermében (113-as 
szoba) nyilvános ülés keretében sorshúzás révén jelölik ki a 21-es számú megyei választási 
kerület irodájának elnökét, illetve annak helyettesét, valamint a municípiumi, a városi és a 
községi választási kerületek irodáinak elnökeit, illetve alelnökeit. 

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 egy ilyen kényszer, 
nem is vállaltam volna el a minisz-
terséget, ha létezne. Az elkövet-
kező időszakban mindenképpen 
részletesen tájékozódom minden-
ről, 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 egy hatá-
rozott álláspontot, ez nem lenne 
etikus, ismernem kell a tényál-
lást, mielőtt döntést hozok. Azt 
megígérhetem, hogy visszafogott 
és kimért attitűdre számíthatnak 
részemről Verespatakkal kapcso-
latban.

– 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 érdem-
ben is nyilatkozni bizonyos idevá-
gó kérdésekben. A Chevron ki-
termelési engedélyezését illetően 
annyit már most is elmondhatok, 
hogy a beruházás még nincs olyan 
fázisban, hogy a környezetvédel-
mi minisztériumnak illetékessége 
lenne.

– 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 munká-
latok beindítása az elsődleges cél. 
Ugyanakkor Hargita megyében 
a Natura 2000 megyei fejlesztés 
támogatását tartom nagyon fon-
tosnak, hiszen a lakosok végre meg 
kellene tapasztalják a környezetvé-
delmi területekkel kapcsolatosan 
nem csak a hátrányokat, hanem a 

dolgok jó oldalát is. Szintén a hazai 
problémákból kiindulva nagyon 
fontosnak tartom, hogy a falopások 
esetében legyen egy határozottabb 
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 lehívása nagyon 
fontos, erre ígérem, kiemelten fo-
gok 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 szükséges 
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”
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Körkép

> Egyelőre kátyúznak a helyi utakon. 
Az ütemterv szerint haladnak a DN12-es 
jelzésű országút Gyergyószentmiklóson 
áthaladó szakaszának javításával, a város 
többi utcáján viszont csupán kátyúznak. 
„A lakosság megértését kérem a kátyú-
zás ügyében, ugyanis nem teríthetünk 
összefüggő aszfaltréteget a helyi utakra 
addig, amíg a víz- és csatornahálózat 
munkálatait be nem fejezik” – közöl-
te Mezei János polgármester tegnapi 
sajtótájékoztatóján. Az elöljáró kitért 
arra, hogy az utóbbi napokban többen 
is kifogásolták, miért nem aszfaltozzák 
le a helyi utakat is? Nem sikerült kivi-

telezni azt az elképzelést sem, hogy a 
főtéren felszedjék a több réteg aszfalt 
alól a kockakövet, ugyanis a kivitele-
ző munkatervében ez a munkálat nem 
szerepelt. Azt viszont sikerült elérni, 
hogy a legfelső aszfaltréteget teljesen 
felmarják, és annak helyére került az új 
aszfaltszőnyeg – ezáltal nem emelkedett 
az út szintje. Ez – Mezei szerint – azért 
fontos, mert így megelőzik, hogy a víz 
tovább károsítsa a főtéri épületeket. 
Mint az elöljáró részletezte, idén nagy 
hangsúlyt fektetnek a járdák rendbeté-
telére, amelyeket felszedhető burkolat-
tal látnak el.

> Buszmegállókat és hirdetőoszlo-
pokat készítenek. A tavasz beköszönté-
vel újul, szépül Gyergyószentmiklós. Az 
útjavítások és csatornázás mellett az ön-
kormányzat buszmegállók létrehozását 
és rendbetételét tervezi a művelődési köz-
pont és a Penny Market előtti területen, 
valamint a Mogyorós utcában és a Botvá-
ránál. Továbbá új hirdetőoszlopokat állí-
tanak fel az eddigi „plakátoló” helyként 
szolgáló pontokon, illetve a város olyan 
részein, ahol nem zavarják a környezetet, 
viszont segítenék a lakosság informálását 
– legyen szó rendezvények népszerűsítésé-
ről, de akár önkormányzati felhívásokról. 

> Költészet Napja Maroshévízen. 
A Kemény János Alapítvány, a Dr. 
Urmánczy Nándor Egyesület, az Alma 
Mater Kemény János Egyesület és a 
Kemény János Gimnázium közös szer-
vezésében ünneplik a maroshévíziek 
a Költészet Napját. Az eseményre ma, 
április 11-én 15 órai kezdettel kerül 
sor a Kemény János Gimnázium dísz-
termében. Az irodalomkedvelők Papp 
Kincses Emese, Bögözi Attila, Csata 
Ernő, Bajna György, Czirják Edit, Ger-
gely Edit, Rafi Lajos, Ferenczi Attila és 
Kamenitzky Antal kortárs szerzőkkel 
találkozhatnak. hí
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Leader: Tíz TeLepüLés közös irodája remeTén

Fejlesztésre lehet pályázni
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 előtti sáncot taka-
rította Kémenes Endre 
nagypénteken délután, 

amikor az ásó éle mintegy tíz cen-
timéterre a felszíntől valamilyen 
fémtárgyhoz koppant. A gazda 
óvatosan lapátra emelte a 30 cm 
hosszú, 12 cm átmérőjű lövedéket, 
és néhány méterrel odébb vitte, a 
mezőre. A takarítási munkálato-
kat folytatva azonban nemsokára 
újabb hasonló robbanószerkezet 
bukkant elő a földből, ekkor hív-
ta a 112-es segélyhívó számot, és 
értesítette az illetékeseket, hogy 
feltehetően lövedékekre bukkant. 
Kémenes fölöttébb furcsállta, 
hogy a lövedékek nem kerültek elő 

a háza építésekor még az 1990-es 
évek elején, ugyanis azon a részen 
is ástak az alapozáshoz akkor, de 
semmit nem találtak. A tűzszeré-
szek szerint szerencséje volt, hogy 
a lövedék nem a gyutaccsal felfelé 
állt a sáncban, mert akár az ásó 
koppanása is felrobbanthatta vol-
na. A helyszínre siető tűzszerészek 
egyébként fémdetektorral még 
egy lövedéket találtak a közelben, 
majd sikerült mindhármat hatás-
talanítaniuk. 

– Nagyon veszélyesek az ilyen 
lövedékek, hiszen annak ellenére, 
hogy rendszerint erősen megron-
gálódott állapotban kerülnek elő 
a földből, robbanásveszélyesek 
– jelentette ki a Hargita Népe 
kérdésére Birloaga Adrian tűzsze-
rész. Megjegyezte, helyesen járt 
el a gazda, hogy azonnal jelen-
tette az esetet. A lövedékek még 
a második világháború idején 
fúródhattak a földbe, azt viszont 
nem tudták megállapítani, mi-
lyen gyártmányúak. A szakember 
ismételten felhívta a figyelmet, 
hogy bárki, bárhol talál hasonló 
„gyanús szerkezetet”, értesítse az 
illetékeseket, hiszen életveszélyes 
lehet a lövedékek mozgatása.Elkészült Gyergyóremetén a G10-

ként ismert települések LEADER-
irodája. A régió pénzalapja közel 
hárommillió euró, amelyre ma-
gánszemélyek, vállalkozások, ön-
kormányzatok, civilszervezetek 
pályázhatnak terveik megvalósí-
tásához.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Borszék, Remete, Ditró, Szár-
hegy, Tölgyes, Holló, Al-
fa lu, Újfalu, Csomafalva, 

Vas láb – ezek a települések al-
kotják a LEADER G10-régióját, 
Gyer gyó remete központtal. A 
nagyközségben már elkészült az 
iroda, az Egészségház tetőterében 
hét személy látott munkához – 
tájékoztatott Laczkó Zsolt ügy-
vezető, adminisztratív felelős, aki 
egy titkárnő, egy könyvelő, egy 
számítógépes ismeretekkel rendel-
kező technikus és három animátor 
munkáját hangolja össze. Elmond-
ta: az animátorok feladata, hogy 
felmérjék a régióban a hiányossá-
gokat, szükségleteket, tájékoztas-

sák a lakosságot, információkkal 
segítsenek. Az alkalmazottak vas-
lábi, csomafalvi és remetei szár-
mazásúak, versenyvizsga alapján 
kerültek a csapatba.

Jelenleg közbeszerzési eljárást 
folytatnak az iroda berendezésére 
és felszerelésére, illetve előkészítik 
a pályázati kiírásokhoz szükséges 
dokumentációkat – bár azt egy-
előre nem tudni, pontosan mikor 
kerül sor a támogatási lehetőségek 
meghirdetésére. A vidékfejlesztési 
minisztérium képezi a közvetítő 
láncszemet, a térségnek leutalt 
pénzalapból pedig magánszemé-
lyek, vállalkozások, önkormány-
zatok, civilszervezetek pályázhat-
nak terveik megvalósításához. 
Egyébként e régió pénzalapja  
2 856 791 euró, ennek 20 százalé-
ka az iroda működtetését szolgálja, 
a fennmaradó összeg 2013 végéig 
kiutalható olyan projektekre, me-
lyek 2015. december 31-ig megva-
lósulnak.

Az iroda munkatársai a sajtón 
keresztül, illetve fórumokon is-
mertetik majd a lehetőségeket a 

tíz település lakóival, információt 
nyújtanak a pályázáshoz, segítsé-
get az elszámolási követelmények 
megismeréséhez is. A pályázat 
megírását viszont nem vállalják 
át, hiszen az iroda hivatott átnéz-
ni a beérkezett kéréseket, majd 
továbbítani azokat Csíkszereda, 
Gyulafehérvár felé. 

– Több előnye is van a pályáz-
tatásnak: helyi bizottság bírálja 
el, így olyan emberek javasolnak 
támogatásra elképzeléseket, akik 
ismerik a régió igényeit, fejlődé-
sének lehetőségeit. Még nem tud-
juk, kik alkotják majd az elbíráló 
bizottságot, viszont hogy bármi-
lyen irányban részrehajlóak legye-
nek, az teljes mértékben kizárt – 
fogalmazott az ügyvezető. 

Az innováció, esélyegyenlő-
ség és helyi értékek megőrzésére 
irányuló kezdeményezés támoga-
tása tartozik a prioritások közé. 
– Nemcsak mezőgazdaságra kell 
gondolni, bármilyen tervre, ha az 
beilleszkedik a Régió Fejlesztési 
Stratégiájába, lehet támogatást 
kérni – közölte Laczkó Zsolt. 

Laczkó Zsolt irodavezető: a LEADER segítségnyújtásról szól, részrehajlásról nem

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

Második világháborús 
lövedékeket találtak 
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> Az ANL-s lakások eladási árá-
ról is döntenek. Székelykeresztúr város 
polgármestere április 12-én délelőtt 10 
órára hívta össze a helyi tanács tagjait. 
A rendes havi ülésen tizennégy napi-
rendi pontot tárgyal majd a testület. 
Elsőként a március 29-én tartott rend-
kívüli gyűlésről készült jegyzőkönyvet 
fogadják el, majd a helyi rendőrség 
beszámolóját a 2011-es évi tevékeny-
ségéről. Ezt követően az Orbán Balázs 
Gimnáziumnál leírandó vagyontár-
gyak listájának az elfogadásáról dönte-
nek, majd egy bérleti szerződés felbon-
tása kerül napirendre, aztán a Mesevár 

Napközi Otthon kérését vitatják meg. 
Módosítják a helyi tanács 2011/118-as 
számú határozatának a mellékletét, az 
ANL-alapból épített tömbházlakások 
eladási árát fogadják el, illetve a betfalvi 
sportpálya öltözőjének ingyenes hasz-
nálatba adásáról is döntenek. A Nem-
zeti Kulturális Alappal a 2012-es évi 
Petőfi-napok és Városnapok támogatá-
sára kötendő szerződés elfogadásáról is 
határoznak, majd két terület tulajdon-
ba adását ejtik meg, aztán a 2011-es év 
helyi költségvetését igazítják ki. Napi-
renden szerepel a polgármester 2011-
es évre vonatkozó jelentése a helyi köz-

igazgatási tevékenységről. A tanácsülés 
– mint mindig – ezúttal is a különfélék 
megvitatásával zárul. 

> Udvarhelyszéki mesemondók 
seregszemléje. Nagy volt a sürgés-
forgás április 4-én a székelyudvarhelyi 
Bethlen Gábor Általános Iskolában, 
hiszen sok tanító, szülő, nagyszülő is 
megtisztelte a mesemondó versenyt 
jelenlétével. Szokás szerint összegyűlt 
huszonnyolc apró, székely ruhás me-
semondó, hogy szerencsét próbáljon. 
A verseny után azon nyomban ki-
hirdették Udvarhelytől Keresztúrig , 

Fenyőkúttól Szentkirályig a próbát 
kiállók névsorát. Első díjat szerzett a 
parajdi Imre Katalin, másodikat Berei 
Tamás Székelykeresztúrról, illetve 
Vas Viktória Varságról, harmadikat 
pedig 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. 

Két hét múlva saját zenekarával 
és saját dalaival lép majd szín-
padra Székelyudvarhelyen a ma-
gyarországi tehetségkutató szé-
kelyföldi sztárja, az X-faktoros 
Baricz Gergő. A fiatal előadó 
és csapata a Geszti Péter alapí-
totta Gringó Sztár erdélyi turné-
jának vendégeként zenél majd 
Udvarhelyen.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Múlt pénteken a Székely-
földi Régió Magazin és 
a Chronos Marketing, 

Média & PR Ügynökség által ápri-
lis 22–25. között szervezett Gringó 
Sztár erdélyi koncertsorozatot be-
harangozó médiaturnéja alkalmával 
látogatott Székelyudvarhelyre az 
X- Faktorban ismertté vált Baricz 
Gergő. A borzonti tehetség két hét 
múlva Geszti Péter zenekarának 
meghívottjaként lép majd színpadra.

Mint a sajtótájékoztatón el-
hangzott, négy erdélyi várost, Csík-
szeredát, Marosvásárhelyt, Gyer gyó-
szentmiklóst és Székelyud-var helyt 
érintő turné során Baricz Gergő az 

előző X-faktoros koncertektől elté-
rően a saját maga által írt dalokkal 
áll a közönség elé. Baricz szerint 
egész pontosan csupán két olyan 
dal csendül fel, amit már korábban 

hallhatott a közönség, az egyiket a 
tehetségkutatón már elénekelte, ám 
az az X-Faktor turnéi során nem 
hangzott el újra, valamint egy nagy-
sikerű Leonard Cohen-feldolgozás 
lesz még a felhozatalban. A borzonti 
tehetség szerint egy új oldaláról fog-
ja majd megismerni őt a közönség.

Gergő bevallása szerint úgy 
igyekezett megírni a dalokat, 
hogy amennyiben valaki egyszer 
meghallgatja azokat, legyen leg-
alább egy-két mondat, amit fel 
tud majd eleveníteni bármikor. 

Ugyanakkor a fiatal tehetség 
nem győzte hangsúlyozni: egy 
olyan lehetőség adódott neki, amit 
sok fiatal zenész megirigyelne, 
hiszen manapság saját zenekarral 
színpadra lépni nagy érték. Bár 
a tervek szerint Baricz a Gringó 
Sztár zenészeivel koncertezett vol-
na, 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, 
amelyekre csak rá kell bólinta-
ni, vagy éppen nem, de viszont 
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 Hargita 
Expressz élményvonat utasai-
nak, mégis rendkívül tartalmas 
kikapcsolódásban volt részük. 
Mint a szervezők elmondták, a 
bő kínálat miatt a vendégek alig 
tudtak válogatni a programok 
közül.

A. J.

A MÁV Nosztalgia Kft. és 
a Küküllő Szálloda közös 
szervezésében a tervek 

szerint április 6-án kellett volna ér-
kezzen Székelyudvarhelyre a vonat, 
viszont technológiai okokból 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 se-
gesvári állomáson is megtartották a 
székely ruhás fogadtatást. Ismertet-
te, hogy a vendégeknek leginkább a 
zetelaki hagyományőrző program 
tetszett (kenyérdagasztás, fonás 
stb.). – Tartalmas volt a farkaslaki és 
a szejkefürdői program is, a szebeni 
út eléggé hosszúra sikeredett, hi-
szen a vendégek meg akarták néz-
ni a Szászföldet. Megtekintették a 
Székely Támadt Várban a vörös da-
rabontok díszőrségváltását, elláto-
gattak Csíksomlyóra, a Békás-szo-
rosba. Sajnos az idő nem kedvezett, 
de egyetlen panaszos hangot sem 
hallottunk. Egységében véve mind 
a 65 vendég elégedetten távozott – 
részletezte az ügyvezető. Kitért arra 
is, hogy az élményvonatot az egész 
régió programjává szeretnék tenni: 
egy olyan hagyománnyá, hogy eb-
ben az időszakban a térség minden 
szálláshelye megteljen.

Baricz Gergő. Két hét múlva a sportcsarnokban énekel 

UdvArhelyen is fellép A GyerGyóiAk sztárjA

Baricz Gergő: Dalaim megmaradnak a fülekben

Élményvonattal 
Székelyföldön

„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 kolozs-
vári főiskolákon érett művésszé és emberré. Mivel 
1956 októberében mint a kolozsvári a diákszövetség 
titkára vállalta a történelmi pillanat felelősségét, s a 
kolozsvári 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
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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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hargitanépe

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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hirdetésekGólözön 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 

hargitanépe

A Hotel Salvator - Étterem és Konferenciaközpont 
pincért/pincérnőt keres!!!

Általános feltételek:
– Magyar és román nyelven túl angol vagy német nyelv minimum alapfokú 

ismerete;
– Szállodaipar területén végzett tapasztalat, külföldi tapasztalat előnyt jelent;
– Magas munkabíró képesség, csapatban való gondolkodás, flexibilitás;
– Jó kommunikációs készség, vendégorientáltság;
– Kezdeményezés, önálló munkavégzésre való képesség;
– Határozottság, döntésképesség;
– Számítógépes ismeret.

Amit kínálunk:
– versenyképes javadalmazás;
– megbízható és jó munkakörülmények;
– dinamikus munkatársak;
– jó csapatszellem.

Szükséges iratok: önéletrajz, motivációs levél, szakirányú végzettséget 
igazoló oklevél másolata.

Az állásra jelentkezők, kérjük, legkésőbb április 22-ig küldjék el a kért 
iratokat (elektronikus formátumban vagy szkennelve) a zoltan.andras@
salvator.ro e-mail címre.

A kiválasztott jelölteket telefonon értesítjük az állásinterjú idejéről és 
helyszínéről.

A CITY PARKING Kft.
hosszú távra, VEZETŐI BEOSZTÁSRA embert keres.

Elvárások:
– jó szervezői készség;
– jó kommunikációs készség;
– magas szintű román nyelvtudás;
– B kategóriás hajtási jogosítvány;
– minimum középfokú végzettség;
– számítógépes ismeretek (MS Office).

Fényképes önéletrajzot a cég székhelyén, Gál Sándor utca 
16. számon lehet beadni.

Érdeklődni a 0725–216724-es telefonszámon.

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).



lakás

BÉRELNÉK hosszú távra többszo-
bás, összkomfortos kertes házat Csík-
szeredában vagy környékén, esetleg 
3 vagy 4 szobás tömbházlakást. 
Ajánlatokat a 0752–625023-as tele-
fonszámra várok. (21644)

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Jég-
pálya negyedben földszinti, 3 szo-
bás tömbházlakás két erkéllyel, 
saját hőközponttal. Irodának, ren-
delőnek is megfelel. Irányár: 38 
000 euró. Telefon: 0721–916408, 
0757–109888.

ELADÓ Csíkszentsimonban 
tég laépítésű ház. Pincével, pin-
celakással, gazdasági épületek-
kel, 14 ár telekkel a kultúrház 
mögött. Telefon: 0749–948790 
vagy 0742–076598.

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

telek
ELADÓ Csíkmindszenten 25 ár 

belterület főút mellett. Telefon: 0724–
526356. (21645)

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 nagy-, ültetni való pityó-

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

ELADÓ zabos bükköny ve-
tőmag Csíkszeredában. Telefon: 
0745–369053. (21671)

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 Csíkszeredában fehér 
tojótyúkok, valamint széna. Tele-
fon: 0740–888847. (21669)

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

találkozó
A sepsiszentgyörgyi kereske-

delmi szakiskola 1962-ben vég-
zett C osztályos véndiákoknak 
50 ÉVES TALÁLKOZÓT szervez 
Kézdivásárhelyen Jancsó István. 
Jelentkezni lehet április 29-ig a 
0745–192273-as telefonon. (5093)

Gyimesközéplokon az 1972-ben 
születetteknek 40 éves KORTÁRSTA-
LÁLKOZÓT szervezünk 2012. június 
9-én, amelyre szeretettel várjuk. Ér-
deklődni a 0749–063267-es telefon-
számon, a Tankó családnál. (21665)

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. Emléke 
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.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

A 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.

hargitanépe

A CSÍKSZEREDAI REMAT Rt. VEZETŐTANÁCSA
2012. május 7én 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 10től 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 8ra ugyan
abba a helyiségbe, ugyanabban az órában.

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

tartandó közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:
 beszámoló a 2011. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységről;
 az ellenőrző bizottság beszámolója;
 a 2012es 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 30án 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 – zöldséggyümölcs árusítására).

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

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

A TRANSDEM Kft.

Homoródszentmárton, Városfalva 12. szám alatti székhellyel értesíti 
az érintetteket, hogy a Siménfalva, Kobátfalva szám nélkül található 
6634 m2re 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 nyu-
galomra a tusnádfürdői temető rava-
talozójából a helyi temetőbe. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! A gyászoló 
család.



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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HirdeTések

> 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



Napról napra
szabadidő

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
1956. Hernádi Judit színésznő

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

a tibeti filológia megalapítója
1987. Váradi Hédi Kossuth-díjas színész-

nő, kiváló művész

Helytörténeti 
évforduló

Százhuszonöt éve, 1887. április 11-én 
született Erzsébetvárosban Nagy Gyula (Sző-
kefalvi) matematikai szakíró, egyetemi tanár. 
Tanított Csíksomlyón és Csíkszeredában is.

 Morent Ilona válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja a Maros Megyei 
Nyugdíjpénztár igazgatója, Morent Ilona, 
aki hallgatói kérdésekre is válaszol a 0265–
307777-es vagy a 0365–424433-as telefon-
számokon, illetve a 0755–044519-es SMS-
számon. Műsorvezető: Agyagási Levente.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 9 közúti balesetben 
8 sérült személyhez, 2 infarktusos esethez, 11 
agyvérzéshez, 20 szívbeteghez, 3 magas vér-
nyomásos esethez, 11 csonttöréshez, 8 testi 
sértéshez, 37 különböző traumához, 3 asztmás 
és 3 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 24 szülés, 11 ájulás, 14 
ittas állapot, 7 kómás állapot, 28 légzéselégte-
lenség, 2 gyószer- és 3 szén-monoxid-mérge-
zés, 3 kutyaharapás, 1 medvetámadás, 1 gyo-
morvérzés, 11 pillanatnyi elmezavar, 4 allergiás 
reakció, 44 lázas állapot, 1 égési sérülés, illetve 
5 görcsös állapot esetén. Nyilvános helyről 17 
alkalommal riasztották a mentőszolgálatot. A 
héten összesen öt halottat jegyeztek.
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

para

programajánló

Kiállítás
Fazakas Barna festményeivel ismerked-

het meg a közönség ma 18 órától a Csíki 
Székely Múzeum Kossuth utcai galériájá-
ban. Az utóbbi nyolc év alkotásaiból vá-
logatott kiállítás címe 36, ezzel utalva az 
alkotó születésnapjára. A kiállítást Túros 
Eszter művészettörténész nyitja meg, majd 
zenei csemegeként a Pues El Resto zenéje 
szolgál.

Író-olvasó találkozó
Ma 18 órától mutatják be – a szerző je-

lenlétében – Zsigmond Győző Népi gombá-
szat a Székelyföldön című kötetét a Hargita 
Megyei Kulturális Központ (HMKK) pin-
ceklubjában. A kötetet ismerteti és a szer-
zővel beszélget: Ferencz Angéla, a HMKK 
igazgatója és Puskás Attila biológus. A 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó újdonságait 
Sarány István mutatja be. Szervező: Hargita 
Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális 
Központ és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

Előadás és tárlat
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki 

szakosztálya és a Sapientia – EMTE közös 
szervezésében tart előadást ma 18 órától 
Beder Tibor Gyalogosnak születik mindenki 
címmel az egyetem nagyaulájában.

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki 

szakosztályának szervezésében holnap 18 
órától a Nagy István Művészeti Szakközépis-
kola dísztermében nyitják meg a IV. EKEArt 
fotótárlatot.

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 38. szám): ma 
20.30-tól, illetve holnap 18 órától a Kóser 
játszma című filmet, a Király beszéde című 
filmet pedig ma 18, holnap 20 órától. Az 
Arthur című filmet ma és holnap 16 órától 
kísérhetik figyelemmel, míg a Twilight című 
filmet ma 11 órától, a The twilight saga – 
New moont ma 13 órától, a The twilight saga 
– New Eclipse-t holnap 13 órától. A Johnny 
English újratöltve című filmet holnap 11 
órától láthatják, a Final destination 5. ré-
szét szombaton 20 órától. A Karib-tenger 
kalózainak kalandjait pénteken és vasárnap 
20 órától, míg A rettegés mélye című filmet 
pénteken és vasárnap 18 órától lehet meg-
nézni. A Step up 3 vetítési ideje: szombat 
16 és 18 óra, Michael Jackson koncertfilm-
jét pénteken és vasárnap 16 órától láthatják 
a zene és mozi iránt rajongók. A Toy Story 
rajzfilmet vasárnap 11 és 13 órától, a Shrek 
4. részét pénteken 11 és 13 órától, míg a 
Kung Fu Panda rajzfilmet szombaton 11 és 
13 órától lehet megtekinteni. Helyfoglalás a 
0757–565398 vagy a 0736–492213-as tele-
fonszámokon.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
– Beugrottunk egy féldecire, és Béla véletlenül az egyik gyújtóról a másikra gyújtott...
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Részletek varázsa

Szív-motívumok Székelyföldön

Hargita Megye Tanácsának Műem-
lékvédelmi Közszolgálata meg-
hirdeti ötödik fotópályázatát, 

amely az épített környezet részleteiben rejlő 
szépségekre, értékekre szeretné felhívni a fi-
gyelmet. A téma: Szív-motívumok Székely-
földön.

A jelentkezők három korcsoportban ne-
vezhetnek be: 5–8. osztályosok, 9–12. osztá-
lyosok és felnőttek. Egy pályázó maximum 
tíz alkotással nevezhet be. A pályamunkákat 
A4-es formátumban, előhívva nyújthatják 
be Hargita Megye Tanácsának iktatójába 
vagy a megyeháza 325/A irodájába. Kérjük, 
a borítékon tüntessék fel címzettként Har-
gita Megye Tanácsát, ugyanakkor írják rá a 
fotópályázat címét, a pályamunkához pedig 

csatolják a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, 
e-mail címét és telefonszámát.

A versenyfotókat digitális formátumban 
(300 dpi, legalább 4 megapixel) is küldjék 
el az epitettoroksegunk@hargitamegye.ro 
címre. Módosított képeket nem fogadnak el. 
A benevezés határideje: április 16., 16 óra. A 
fotókat Ádám Gyula fotóművész és Tövissi 
Zsolt építész bírálja el. A legjobb alkotások-
ból a Műemlékvédelmi Világnap (április 18.) 
alkalmából kiállítást szerveznek a megyehá-
za galériájában április 20-án, pénteken 18 
órai kezdettel, ahol a legjobb fotók készítőit 
is díjazzák. Ezt követően vándorol a tárlat 
város- és megyeszerte. További információ a 
0266–207775-ös telefonszámon, valamint a 
fenti e-mail címen kapható.

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Egyed Péter: 23 buborék –  
a Kurszk balladája

A23 buborék egy valós 
történetből ihletődő 
„ballada”: a Kurszk nevű 

tengeralattjáró 2000-ben bekö-
vetkezett tragédiájából indul ki. 
A híradások – és az egyik ha-
lott zsebében talált feljegyzések 
– szerint a tengeralattjáró száz-
tizennyolc főnyi legénységéből 
huszonhárman túlélték azt a 
robbanást, amely a tengeralattjá-
ró vesztét okozta, velük az oxigénhiány vég-
zett, fokozatosan. A kötet címe a titokzatos 

eset körüljárását ígéri, a költészet 
eszközeivel, azoknak a nézőpont-
ját választva kiindulópontul, akik 
első fázisban túlélték a katasztró-
fát, és tudatosan kellett szembe-
nézniük a lassú halállal.

A könyv terjedelme 80 oldal, 
melyből 23 oldal illusztráció 
(illusztrálta: Részegh Botond), 
kötött, ára: 19,00 lej. A könyv 
megvásárolható a Gutenberg 

Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi 
utca 4. szám, telefon: 0266–316798.
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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 email cím re vagy szer 
kesztőségünk postai címére (530190
Csíkszereda, Szent  lé lek utca 45. szám) 
várjuk.

*
A fotót Mihály Ibolya, a Hargita Me
gyeiMűvészetiNépiskolamásodéves
diákja készítette. 

skandi  KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő

hargitanépe

sudoku

kezdőszint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.április11.

Hamegfejtimindenhéten(hétfő–péntek)azötskandifeladványt,és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesenszerkesztőségünkbevagybeküldipostán(530190Csíkszereda,Szentlélekutca45.szám),résztvehet
nyereményjátékunkon, amelyen hetente ahelyesmegfejtőkközöttértékeskönyvnyereményt,havontapedig1havi
előfizetéstsorsolunkkilapunkra.Azehetimegfejtéseket2012.április25-igkellbeküldeni.

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