
A lAkosság körében végeztek felmérést

A városháza nem tartja 
indokoltnak a kerékbilincselést 

Lakossági felmérést készített a polgármesteri hivatal. A szabálytalanul parkoló gépjárművek 
visszaszorítása érdekében beharangozott kerékbilincselős rendszerre is rákérdeztek: a városla-
kók hozzászoktak a fizetős parkolási rendszerhez; 51 százalékuk úgy gondolja, szükség lenne a 

kerékbilincsekre is, a másik fele viszont nem támogatja az ötletet.> 3. oldal
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A polgármesteri hivatalban úgy látják, az érvényben lévő parkolási rendszer is megteszi hatását fotó: ifj. hAáZ sándor
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4Hétfőn startol 
a nemzetközi gitárfesztivál 5kétszáz civil szervezet 

pályázott a hivatalnál 6tavaszra várnak 
a vándormadarak

Piaci ár felett 
a keresztúri 

ifjúsági lakások
Székelykeresztúron árat szabtak az 

ANL-s lakásoknak, de egyhamar 
nem lesz vevő rájuk. Kiderült az is, 
hogy a kisvárosban védelmi 
pénzt igénylő alvilági sze-
mélyek tűntek fel. A tegnapi 
tanácsülést követően Rafai Emil pol-
gármester nyilatkozott lapunknak.

Bunta: a város 
csak nyert Szász 

leváltásával
A Marosvásárhelyi Táblabíróság 

döntésének értelmében tör-
vénytelenül távolította el 2011-ben 
a székelyudvarhelyi önkormányzat 
Szász Jenőt az alpolgármesteri 
tisztségből. Bunta Levente 
polgármester szerint bár-
mi is lesz az ügy kimene-
tele, a város csak nyert azzal, hogy 
Szász nem volt alpolgármester.
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hatos lottó

ötös lottó

szerencseszám: 8924654

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3741î
1 amerikai dollár UsD 3,3335î
100 magyar forint HUF 1,4708ì

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Az eldugott pénz 
nem csillog

Hiába van kampány, senki 
nem vállalja, hogy kampányolna. 
A politikusok magánemberként 
jótékonykodnak, a piszkos munkát 
névtelenül végzik. Itt ak-
kor lesz jobb világ, amikor 
a politikusok majd névte-
lenül jótékonykodnak, és nyíltan 
felvállalják a piszkos munkát.
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       szász Csaba

Következő lapszámunk 
április 17-én,

kedden jelenik meg.



A Marosvásárhelyi Táblabíró-
ság döntésének értelmében 
törvénytelenül távolította el 
2011-ben a székelyudvarhelyi 
önkormányzat Szász Jenőt az 
alpolgármesteri tisztségből. 
Bunta Levente polgármester 
szerint „furcsa döntés” szüle-
tett: szerinte bármi is lesz az 
ügy kimenetele, a város csak 
nyert azzal, hogy Szász nem al-
polgármester.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A Marosvásárhelyi Táblabí-
róság kedden nyilvános-
ságra hozott döntése sze-

rint törvénytelen volt Szász Jenő 
Székelyudvarhely alpolgármesteri 

tisztségéből való felmentése. Mint 
ismeretes, Szász azt követően in-
dított pert a székelyudvarhelyi vá-
rosi tanács ellen, miután az 2011. 
januárjában abszolút többséggel 
eltávolította őt tisztségéből. A 
tanácshatározatot múlt év áprili-
sában a Hargita Megyei Törvény-
szék felfüggesztette – egyébként 
akkor azt állapították meg, hogy 
Szász leváltása érvénytelen volt. A 
megyei döntést azonban a városi 
tanács megfellebbezte, ezt követő-
en került az ügy a marosvásárhelyi 
bírák elé. A legújabb döntés értel-
mében a tanácshatározat törvény-
telen volt, és a több mint 1200 le-
jes perköltség kifizetésére kötelezi 
az alperest, mindemellett pedig a 
tisztségéből felmentett Szász Jenő 

fizetését is köteles visszamenően 
kifizetni a polgármesteri hivatal.

Bunta Levente polgármes-
ter megkeresésünkre kijelentet-
te: tiszteletben tartja a döntést, 
azonban tudomása szerint súlyos 
hibák történtek a döntéshozatal-
kor, ezért törvényes keretek kö-
zött fogják keresni igazukat. Az 
elöljáró szerint azonban akármi is 
lesz az ügy végkifejlete, azzal hogy 
Szász Jenő egy évig nem volt veze-
tő tisztségben a városházán, abból 
csak nyert a város.

– Több mint egy évig tudtunk 
normálisan dolgozni, hiszen Szász 
Jenő nem akadályozta a munkánkat, 
nem gáncsoskodott. Bátran kijelent-
hető, jóval többet nyert így a város, 
mint vesztett – nyilatkozta Bunta.

Az emberekkel közösen, az 
emberekért akarok dolgozni 
– jelentette ki tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Tankó László. Az 
EMNP székelyudvarhelyi pol-
gármesterjelöltje azt mondja, 
kétségkívül sokat fejlődött az 
utóbbi négy évben a város, ám 
szerinte az a kérdés, eleget-e a 
lehetőségekhez képest.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Közvetlen, korrekt, nyílt 
párbeszédet szorgalmaz 
Tankó László: a Néppárt 

székelyudvarhelyi polgármester-
jelöltje elsősorban a bizalomra 
alapoz, s mint mondja, elfogad 
bármilyen kritikát.

– Az elmúlt napokban sok vá-
roslakó megkeresett ügyes-bajos 
dolgával, elégedetten nyugtázom, 

hogy elindult egyfajta bizalom-
építés – mondja Tankó, aki a sok-
szor négyszemközti beszélgetése-
ken arra a következtetésre jutott, 
kevés pénzből, de annál több aka-
rattal nagyon sok mindent meg 
lehetne valósítani a székely anyavá-
rosban. Tankó a bizalom, cselekvés, 
példamutatás kulcsszavak mentén 
átlátható városvezetést szeretne, s 
jobban odafigyelne a kisemberek 
problémáira, hiszen szerinte az 
utóbbi időben „nem voltak meg-
hallgatva a városlakók, pedig rop-
pant fontos a véleményük.”

– Az elmúlt időszakban 
kétségkívül sokat fejlődött 
Székelyudvarhely, csak az a kérdés, 
eleget-e a lehetőségekhez képest. 
Jómagam úgy állok a helyhatósá-
gi választáshoz, hogy meg fogom 
nyerni, aztán majd bizonyítok – 
jelentette ki a polgármesterjelölt.

Tegnap délben az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt udvarhelyszéki 
szervezete bemutatta bögözi, 
illetve felsőboldogfalvi polgár-
mesterjelöltjeit.

B. Zs.

Korábbi ígéretéhez híven 
az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) hétről 

hétre mutatja be a nyilvános-
ságnak az újonnan alakult helyi 
szervezeteit, polgármesterjelölt-
jeit. A tegnapi sajtótájékoztatón 
bemutatták Felsőboldogfalva 
és Bögöz polgármesterjelöltjét, 

valamint a siménfalvi és bögözi 
szervezetek elnökeit. Mint ki-
derült, Felsőboldogfalva pol-
gármesteri székéért Németi 
Zoltán, Bögöz elöljárói tisztsé-
géért Vinczellér Árpád vállal-
kozók indulnak. A siménfalvi 
szervezet elnökének Kuti Bar-
nát választották, míg a bögözi 
szervezet vezetését Boér Elemér 
vállalta magára. A jelöltek be-
mutatásánál jelen volt az újon-
nan alakult párt megyei elnöke, 
György László is, aki elmondta, 
örül, hogy fokozatosan épül az 
új párt a térségben.

napirenden
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TörvéNyTELEN voLT Az ALPoLgárMESTEr ELTávoLíTáSA

Bunta: a város csak nyert
 Szász leváltásával

„MEg fogoM NyErNi A váLASzTáST!”

Tankó László 
a bizalomra alapoz

Az EMNP új jelöltjei
Szász Jenő. Visszakerülne a városházára fotó: manna.ro

Sokszor nem is gondolunk rá, 
hogy mit veszünk és eszünk 
meg. Egy kollégám megállapí-
tása szerint „mi nem is eszünk, 
hanem minket etetnek”. Sajnos 
a gazdasági és nyerészkedési 
szempont túllépett minden jó-
érzést és etikai szempontot. Az 
állattenyésztés egyes  folya-
mataiban bevetnek mindent, 
hogy viszonylag rövid idő alatt 
minél nagyobbra növekedje-
nek a csirkék vagy malacok, 
így a normális növekedésre 
számított idő lerövidül, és an-
nál hamarabb kerülhetnek el-
adásra – máris gyorsan jöhet 
a következő generáció.

Nemrégiben egy élelmi-
szerüzlet polcain láttam egy 
csirkemellcsomagot, címkéjének 
felirata pedig megnyugtatott, hogy 

olyan húsból készült, ami a tenyész-
tés és feldolgozás során nem esett 
át hormonkezelésen. Na, ez igen, 
ezt kell megvenni, de azonnal!(?) 
De akkor mi van a többi termék-
kel, amit éveken át  megvásároltak, 
és a címkén nem írtak ilyesmit? Mi 
az igazság a feldolgozás során sós 
oldattal beinjekciózott húsokkal, 
amit talán olyan anyaggal kever-
nek össze, ami a sós vizet a szö-
vetekben tartja az eladáskor, és a 
vásárló akkor lepődik meg, amikor 
a tepsiben sütött szép szelet hús 
körül valóságos tócsa lesz, és a hús 
a felére zsugorodik? Vagy amikor 
a fagyasztott hal súlyának jelentős 
része jégből áll? A valóságban a  
vizet és a jeget hús árában vesszük 
meg. Nemrégiben bejelentették, 
hogy a felvágott készítményeknél 
hivatalosan engedélyezték, hogy 2 
százalékkal több vizet és ugyancsak 

2 százalékkal több szalonnabőrt 
lehet keverni ezekbe, hogy eladási 
áraikat ne kelljen növelni, és legyen 
versenyképes az unióból importált 
készítményekkel. Importált fel-
vágott készítmények között volt 
szerencsém találkozni olyannal is, 
amely vörösre festett zsír volt ösz-
szekeverve fehér színű zsiradékkal, 
tökéletes szalámi ízesítéssel. A ku-
tyus, a neki levágott kóstoló dara-
bot először megszagolta, majd szé-
les ívben elkerülte. Ismeretes, hogy 
a női hormonok adagolása a mell-
szövet növekedését serkenti, mivel 
hatásának egyik célpontja éppen 
az. Túlnyomórészt csirkemellből 
készült ételek fogyasztása esetén, 
főleg gyerekeknél gyakrabban 
fordul elő a mellszövet növeke-
dése, a serdülőkor előtt is. Ez elég 
ijesztő lehet, mindenki komoly 
hormonegyensúly fölbomlására, 

vagy esetleg endokrin betegségre 
gondol. A kóros mellnagyobbodás 
leggyakrabban kísérő tünetként 
jelenik meg a nemi mirigyek be-
tegségeinél, egyes hormontermelő 
daganatos betegségeknél és átté-
teknél, egyes gyógyszerek hosszas 
szedésénél, drogfogyasztásnál, 
pajzsmirigy, agyalapi mirigy, 
mellékvesekéreg megbetegedé-
seinél. Megfigyelték, hogy az  
intenzív tenyészetekből szárma-
zó húskészítmények egyoldalú  
fogyasztásának visszaszorításával  
a mellnagyobbodási tünetek idő-
vel csökkenhetnek. A gyümöl-
csökkel és zöldségekkel hasonló 
a  helyzet. Tartósító szerekkel és 
növényi hormonokkal „felduz-
zasztott” áruk közt válogatunk, 
amelyek színesek, vonzóak, 
tetszetősek. Kényszerérlelésen is 
átestek, hogy könnyebben  szál-

líthatók és tárolhatók legyenek. 
Ám bármilyen szépek lehetnek 
ezek a zöldségek, gyümölcsök, 
ízük meg sem közelíti a hazait. A 
modern technikák alkalmazásá-
val ki lehet vitelezni, hogy zöld-
ségeket gyümölcsöket termessze-
nek a természetes körülmények 
hiányában is. A festett narancs 
és grapefruit sem ritkaság, a láda 
felületén színesebb, majd ha kéz-
be vesszük a másik oldala pedig 
több árnyalattal sárgább. Párja 
nincs a itthoni kertben termő 
zöldség valódi ízének, akkor is, 
ha azok sokszor nem olyan szé-
pek. A hazai származású árukból 
– helyes táplálkozással – egészsé-
günket is óvjuk.

Dr. Nagy Levente családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)
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Körkép
közélet

A lAkosság körében végeztek felmérést

A városháza nem tartja indokoltnak a kerékbilincselést
lakossági felmérést készített a 
polgármesteri hivatal, melyből 
többek között az derül ki, hogy 
a lakosok számos, az utóbbi 
években elvégzett munkálatot, 
beruházást fontosnak tartanak. 
A szabálytalanul parkoló gép-
járművek visszaszorítása érde-
kében beharangozott kerékbilin-
cselős rendszerre is rákérdez-
tek: a városlakók hozzászoktak 
a fizetős parkolási rendszerhez, 
51 százalékuk pedig úgy gon-
dolja, szükség lenne a kerékbi-
lincsekre is, másik fele viszont 
nem támogatja az ötletet.

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

Székelyudvarhely polgármes-
teri hivatala az elmúlt idő-
szakban felméréseket végzett 

az udvarhelyi lakosok körében a 
város közérdekű dolgaival kapcso-
latban. A lakosokat arról is meg-
kérdezték, mennyire tartanak fon-
tosnak bizonyos elvégzett munká-
latokat: utcák, járdák aszfaltozása 
(a válaszolók 99 százalék szerint 
fontosak és hasznosak voltak ezek 
a munkálatok), szennyvíztisztító 
(98 százalék), víztisztító moder-
nizálása (97 százalék), játszóterek 
felújítása (96 százalék). A felmé-
résből ugyanakkor az is kiderül, a 
megkérdezettek fontosnak tarta-
nak bizonyos újításokat is: a Beth-
len negyedi park (91 százalék), a 
városi autóbuszmegállók felújítása, 
cseréje (70 százalék), asztalitenisz-
asztalok kihelyezése (65 százalék). 
A felmérés szerint a bölcsőde új 
épületbe való költöztetését a vála-
szolók 52 százaléka szeretné.

A hivatal munkatársai arra is 
kíváncsiak voltak, a lakosok ho-
gyan viszonyulnak a kerékbilin-

cseléses rendszer bevezetéséhez. 
Mint a téma kapcsán lapunkkal 
tudatták, a polgármester, illetve 
a polgármesteri hivatal arra vál-
lalkozott, hogy Székelyudvarhely 
központjában orvosolja a par-
kolási gondokat, megkönnyíti 
a városközpontban gépkocsival 
történő állomásozást. Első lépés-
ként – mint közismert – parko-

ló-automatákkal igyekeztek a 
problémát kezelni, akárcsak más 
városokban. Úgy számoltak, a 
fizetős rendszer életbe lépésé-
vel kevesebb autó parkol majd a 
város utcáin, illetve a parkolók 
meghatározott, rendszerint rövid 
időn belül átadják helyüket más 
autóknak. A tapasztalatok, visz-
szajelzések szerint a városlakók 

hozzászoktak a fizetős parkolási 
rendszerhez. 

– Az érvényben lévő parko-
lási rendszer megteszi hatását, a 
polgármesteri hivatal ezért egy-
előre nem találja szükségesnek a 
kerékbilincsek használatát. Ter-
mészetesen felkészültünk arra 
az esetre, hogy az udvarhelyiek 
álláspontja megváltozik, s igé-

nyelni fogják a kerékbilincseket a 
parkolási határidőt túllépő autók 
esetében. Felméréseink szerint a 
lakosok 51 százaléka gondolja 
úgy, szükség van a kerékbilincses 
rendszerre, ez az arány viszont 
nem fejezi ki egyértelműen a 
többségi igényt – tudatták la-
punk kérdésére a polgármesteri 
hivatal sajtóirodáján.

Megoszló vélemények. A lakosság fele kerékbilincset szeretne a tilosban parkoló autókra, a másik fele nem ért egyet a módszerrel fotó: ifj. haáz sándor

Adott két lehetőség: van egy csomó pénzem, 
s kilövöm magam politikusi pályára, vagy pedig 
nincs egy garasom se, de elmegyek politikusnak, s 
jól megszedem magam. Romániában bármelyik 
megvalósulhat, a demokrácia fellegvárának ki-
kiáltott Egyesült Államokban azonban csak az 
egyik. Tippelhetnek, hogy melyik.

Messze áll tőlem az amerikai eszmét dicső-
íteni, de tény, hogy politikai hadakozásban, 
csatározásban messze előttünk járnak. Az újvilágban az 
is elképzelhető, hogy a politikai ellenfelek pénzkötegekkel 
csapkodják kifulladásig egymás arcát, s aki talpon marad, 
az a győztes. Romániában sokkal valósabb a kép, ha azt 
látjuk, hogy az egyik jelölt ellenfele mögé settenkedik, s egy 
furkósbottal jól kupán vág ja. 

Az amerikaiak szeretik a nyílt harcot, a kiterített kár-
tyákat, a felhajtást, a szenzációt. Ha mindez politikai 
színtéren bonyolódik, annál inkább. Merek fogadni, hogy 
az udvarhelyi tanácsosok ugribugri bohóckodása is elérne 
náluk egy „nem rossz, nem rossz” minősítést. De van még 
valami, amit a jenkik fölöttébb élveznek: a pénzcsillogást.

Szerdától új szakaszába lépett az amerikai elnök-
választási küzdelem, miután Rick Santorum egykori 
pennsylvaniai szenátor bejelentette: feladja a harcot a 
republikánus elnökjelöltségért. Az amerikai sajtó így 

már szinte kész tényként kezeli, hogy Mitt Romney, volt 
massachusettsi kormányzó lesz november 6-án Barack 
Obama ellenfele az elnöki székért. Erről ennyit, beszéljünk 
most a pénzről. Rick Santorum 16 millió dollár kampány-
pénzt gyűjtött támogatóitól, ebből el is költött 13 milliót. 
A még versenyben lévő Mitt Romney 74 milliót kapirgált 
össze (jelentős támogatók: Goldman Sachs, JP Morgan, 
Credit Suisse, Citigroup), de már csak 7,2 millió maradt 
a kasszában. A versenyt Barack Obama is komolyan veszi, 
a számok bizonyítják: 157 millió dollárt gyűjtött (Micro-
soft, Google Inc, Harvard és Kaliforniai Egyetem), ebből 
74 milliót már el is költött. Obama tulajdonképpen Bill 
Clinton sikerreceptjét követi, 1996-ban senki nem kételke-
dett újraválasztásának sikerében, az exelnök mégis 42 mil-
lió dollárt költött, hogy meggyőzze honfitársait, szüksége 
van a szavazataikra. Ezzel egy időben mi is választásokra 

készülünk, de kampánypénzről itt senki nem be-
szél. Legalábbis nem nyíltan. Na jó, leosztottak 
egy halom kormánypénzt, ki többet kapott, ki 
kevesebbet, emiatt gyorsan rá is fogták, hogy ez 
bizony „arra” van. Bármire is legyen, az arányok 
nyilvánvalóak, én úgy vagyok velük, mint a sok 
sütivel, amit édesanyám születésnapomra szokott 
készíteni: az első adag a családé, s ha még marad, 
elvihetem az osztálytársaimnak. A másik bevett 

szokás körbekérdezni a hivatalokat: mi az, amit a válasz-
tásokig gyorsan be lehet fejezni, és csak kevés pénz kell hoz-
zá. Ugyanakkor a másik oldalon már négy éve egyebet sem 
csinálnak, csak mindenért aggódnak, most végre cseleksze-
nek is. Segítsünk a nyugdíjasokon, a fogyatékosokon, szép, 
színes újsággal fényezzük magunkat, ócska szennylappal 
mocskoljuk a többieket. Van még egy harmadik játékos is, 
most próbál labdába rúgni. Játszani még nem láttam, és 
nem tudom, mit művelt az edzéseken.

Tehát hiába van kampány, senki nem vállalja, hogy 
kampányolna. A politikusok magánemberként, szerveze-
tek mögé bújva jótékonykodnak, a piszkos munkát pedig 
névtelenül végzik. 

Gyanítom, hogy itt akkor lesz jobb világ, amikor a po-
litikusok majd névtelenül jótékonykodnak, és nyíltan fel-
vállalják a piszkos munkát.

Az eldugott pénz nem csillog
                           NézőpoNt n szász Csaba



Még el sem kezdődött a 
Harmonia Cordis Egyesület ál-
tal szervezett Terra Siculorum 
Nemzetközi Klasszikusgitár-
Fesztivál, máris hatalmas az 
érdeklődés, hiszen túljelent-
kezés van a versenyekre. 
Idén már négy székelyföldi 
városban lépnek fel a kül- 
és belföldi gitárművészek: 
Székelyudvarhelyen, Csíksze-
redában, Sepsiszentgyörgyön 
és Gyergyószentmiklóson. A 
legelső udvarhelyi koncertet 
hétfőn 19 órától tekintheti meg 
a nagyérdemű a polgármesteri 
hivatal Szent István-termében.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Ötödik alkalommal 
szervezi meg ápri-
lis 16–22. között a 

Harmonia Cordis Egyesület 
a Hargita Népe Udvarhely ál-
tal támogatott, egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő 
Terra Siculorum Nemzetközi 
Klasszikusgitár-Fesztivált. Az 
idei gitárfesztivál érdekessége, 
hogy a szólisták mellett a klasz-
szikus gitárosokat duó, trió és 
kvartett formációban is meg 
lehet hallgatni. Neves előadók 
érkeznek Székelyföldre, többek 
között a kubai-spanyol Marco 
Tamayo és Anabel Montesinos 
duó, Rafael Aguirre, Pusztai 
Antal, Izotov Anatolii és sokan 
mások. Beke István főszervező, 

az egyesület vezetője lapunk-
nak kifejtette, minden elvárást 
felülmúlt a gitárversenyekre 
jelentkezők száma. Négy ka-
tegóriában tartanak versenye-
ket: hármat a fiatalok számára, 
egyet pedig korhatár nélkül. A 
fiatalok több száz euró érték-
ben nyerhetnek gitárkelléke-
ket (húrokat, hangolókat stb.), 
koncertezési lehetőségeket, a 
korhatár nélküli verseny fődíja 
ezúttal is egy 3500 euró értékű, 
kézzel készített klasszikus gitár. 
Az első két fiatal kategóriába 
10-10-en, a harmadikba 20-an, 
a korhatár nélkülibe pedig 15 
versenyző nevezett be. A kur-
zusokra is több, mint ötvenen 
jelentkeztek.

Egy kivételével 
ingyenesek a koncertek
– Szinte megháromszoro-

zódott a versenyzők száma. 
Nagyon érdekes, hogy a verse-
nyekre nyolc diák érkezett Ma-
gyarországról, de jönnek Jászvá-
sárról, Besztercéről, Kolozsvár-
ról és Bukarestből, azaz minden 
városból, ahol klasszikusgitár- 
oktatás folyik. Udvarhelyről, 
Gyergyóból és Szentgyörgyről 
élőben közvetítjük interneten 
(www.harmoniacordis.org) a 
koncerteket, sőt, Udvarhelyről 
a versenyt is. Szombaton szerel-
jük fel a fényeket, a hangosítást, 
hogy a legjobbat kapják néző-
ink. Ez lesz az eddigi legszín-
vonalasabb fesztivál – emelte ki 
Beke István. A vasárnapi, filhar-
móniás bérletes előadást kivéve 
az összes koncert ingyenes.

TúljElENTKEzTEK A vErSENyzőK

Hétfőn startol a nemzetközi gitárfesztivál
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Gitárvirtuózokkal indul a fesztivál

Az április tizenhatodikai, hétfő esti koncerten 19 órától a kubai Marco 
Tamayo és a spanyolországi Anabel Montesinos duó lép fel. Anabel 
Montesinos egyike a klasszikus gitár vezéralakjainak. „A klasszikus 
gitár ígéretes csillaga” – dicsérte Maestro Antón García Abril, miu-
tán meghallgatta az akkor még tizenöt éves Montesinost. Számtalan 
nemzetközi gitárfesztivál nyertese, zenei kifejezése és ízlése minden-
hol megbolygatta közönségét. Ötévesen lépett zenei pályára, gitárta-
nulását hat éves korában kezdte el. Pár hónap alatt csodagyerekként 
kezelték, együtt zenélt Paco de Lucíaval is. Marco Tamayo kubai szár-
mazású gitárművész ausztrál állampolgár, elismert zenészként (Il Re 
della Chitarra, a gitárok királya) tartja számon a neves olasz folyóirat, 
a L´Stampa is. Olyan híres zenekarokban játszott szólistaként, mint 
a Turini Filharmónia, a Szentpétervári Filharmónia, a Szentpétervá-
ri Kamarazenekar vagy a Havannai Filharmónia. Eddig hat albumot 
dobott piacra. Tamayo számos fontos díjat gyűjtött be nemzetközi 
versenyeken, összesen huszonöt díj tulajdonosa. Fontosabb projektjei 
között szerepel a Luzern-i Justuz Frantz karmesterrel végzett munkája. 
Andrea Marricone által komponált gitárkoncertjére szeptemberben 
kerül sor.

Világhírű virtuózok. Egy héten keresztül a klasszikus gitáré a főszerep fotó: harmoniacordis.org

Körkép

újonnan induló, heti kétszer je-
lentkező – a Merkúr organikus 
részlegével partnerségben ké-
szített – rovatunkban azoknak 
igyekszünk sétapálcát adni 
a kezükbe, akik belefáradtak 
az egyoldalú, térségünkre 
jellemző hús-burgonya alapú 
táplálkozásba, akik változato-
sabb, egészségesebb étrend-
re vágynak. valljuk, hogy az 
élet érték, így természetesen 
egészségesen kell tartanunk 
szervezetünket is. Tegyünk 
közösen egy első lépést, nyis-
sunk, ismerjünk meg olyan ét-
keket, alapanyagokat, melyek 
nemcsak ízletesek, de életpár-
tiak is. 

Rovatunk múlt heti, első írá-
sában arra világítottunk rá, hogy 
bár életminőségünk legfonto-
sabb meghatározója az étkezé-
sünk, többségünk egyoldalúan, 
válogatás, gondolkodás nélkül 

táplálkozik. Innen is a rovatöt-
let: összeválogatni, megmutat-
ni a világ különböző tájairól a 
lehető legegészségesebb, legin-
kább tápanyagokban gazdag és 
kiváló tápértékű élelmiszereket, 
olyan alapanyagokat, készít-
ményeket, melyek immáron 
Székelyudvarhelyen is beszerez-
hetőek, elérhetőek. 

Második lépésként talán ér-
demes tisztázni néhány alapfo-
galmat, például, hogy mit is fed 
az organikus megnevezés. Azt 
már tudjuk, hogy olyan termé-
keket nevezünk organikusaknak, 
amelyek előállítása során elke-
rülték a műtrágya, féreg-, rovar-, 
illetve baktériumirtó szerek és 
génmódosító módszerek hasz-
nálatát. Az sem mellékes, hogy 
ezen termékek tápanyagtartal-
ma nagyon magas. Egy nemrég 
készült szakirodalmi áttekintés 
szerint például az organikus ter-
mesztésű gabonák tápértéke akár 

40 százalékkal is felülmúlja a ha-
gyományos gabonaterményekét. 
Jó tudni, hogy létezik olyan ma-
gyar gabona, mely megfelel az or-
ganikus kifejezés által támasztott 
követelményeknek. Érdemes tehát 
az eddiginél nagyobb figyelmet 
szentelni a hagyományos magyar, 
gabona alapú táplálkozásra. A tön-
kölybúza, a hajdina, a köles, a rozs, 
az árpa, a zab és a len mind-mind 
olyan ősi magyar gabonafajták, 
amelyek a szervezetre lúgosító ha-
tással vannak. Ez a fajta táplálék a 
magas fehérjetartalmával kiválóan 
fedezi szervezetünk fehérjeszük-
ségletét. A jelenlegi táplálkozásunk 
miatt szervezetünk elsavasodik – 
ez az oka a legtöbb megbetegedés-
nek, a savas közeg ugyanis elősegíti 
a vírusok, baktériumok, gombák 
szaporodását. 

Az organikus, a bio- és az öko- 
amúgy szinonimák – mindegyik 
megnevezés olyan termékeket és 
tevékenységeket jellemez, melyek 

a természetes biológiai ciklusok 
figyelembe vételén alapulnak. 
Ezek a kifejezések aránylag újak 
számunkra, mondhatni köztu-
datba vonulásuk még mindig fo-
lyamatban van. Ám nehogy azt 
gondolja valaki, az organikus étel 
az valamiféle új találmány, mind-
össze arról van szó, hogy érdemes 
visszatérni a gyökerekhez, olyan 
termékeket fogyasztani, melye-
ket úgy termesztenek, állatok 

esetében pedig úgy tenyésztenek, 
ahogyan azt dédapáink tették. 
Fontos kihangsúlyozni, hogy az 
organikus termékek esetében 
előnyt élveznek a helyi termelők: 
ők tudnak szezonális vagyis az 
évszaknak megfelelő, friss és nem 
napokon, heteken keresztül szál-
lított, tárolt, esetleg ezek miatt 
tartósítószerekkel ellátott termé-
keket asztalunkra tenni. 

Egészséges táplálkozásra fel!

TErMéSzETESEN EGéSzSéGESEN  EGy ElSő lépéS



Székelyudvarhely önkormány-
zata idén hat témakörben hir-
detett pályázatot a települé-
sen működő civil szervezetek 
számára. Mint megtudtuk, 199 
pályázatot jegyeztek, hamaro-
san pedig a nyertesek listája is 
elkészül.

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

Március kilencedikéig 
fogadták a jelentke-
zők iratcsomóit: mint 

Dobai-Pataky Virág és Puskás 
Emese, a fejlesztési igazgatóság 
munkatársai tudatták, hamarosan 
a támogatottak listája is elkészül. 

Aktív címszó alatt a szabad-
idős sportokat és egészséges élet-
módot népszerűsítő, felkaroló 
tevékenységeket támogatják. A 
kiírás keretösszege 150 000 lej, 
egy pályázat pedig ebből legtöbb 
10 000 lejt nyerhet el – az Aktív 
kiírásra 30 pálya munka érkezett.  

A kulturális tevékenységek 
idei támogatására 200 000 lejt 
hagyott jóvá az önkormányzat, 
melyből a kiemelt kulturális 
rendezvények számára 90 000 
lejt különítettek el. Egy pályá-
zatra legtöbb 5000 lejt adnak, 
kiemelt rendezvények esetében 
pedig legtöbb 10 000 lejt. A 
kulturális kiírásra 65 pályázó je-
lentkezett. 

Környezetvédelmi megmoz-
dulások, tevékenységek támoga-
tására 50 000 lejt különítettek el 
– egy pályázat itt is legtöbb 5 000 
lejt kaphat. Mint megtudtuk, 11 
pályázó jelentkezett. 

A sport kiírással a versenyspor-
tokat űző egyesületeket, szerveze-

teket támogatják. Itt a keretösszeg 
800 000 lej, és 30 pályázó adta le 
támogatás-igénylési iratcsomóját. 

Szociális tevékenységek tá-
mogatására idén a város 100 000 
lejt fordít – egy pályázat legtöbb 
10 000 lejt nyerhet el, ezen ösz-
szegért 22 szervezet száll harcba. 

Ifjúsági és nevelési tevékenységek 
támogatására 150 000 leje van az 
önkormányzatnak – ennél a ki-
írásnál egy pályázat legtöbb 5000 
lejt kaphat: 41-en jelentkeztek.  
– A kulturális pályázatok eseté-
ben megtörtént már az elbírálás, 
a fellebbezési időszaknál tartunk, 

majd azt követően a támogatottak 
végleges listája is elkészül – közöl-
te Puskás Emese Dobai-Pataky 
Virág pedig azt tette mindehhez 
hozzá, hogy a többi kiírás eseté-
ben is hamarosan összeáll a lis-
ta, és a fellebbezési időszak után 
szerződnek a nyertesekkel, akik 
ezt követően neki is láthatnak a 
pályázatban megjelölt tevékeny-
ség lebonyolításának. 

– A hat témakörben össze-
sen 199 pályázat érkezett be, 
tavaly pedig 182. Ifjúsági ka-
tegóriában 115 százalékos, az 
aktív esetében 172 százalékos, 
a környezetvédelmi pályázatok 
esetében pedig 108 százalékos 
túljelentkezés van – jelentette 
Dobai-Pataky Virág, aki azt 
is megjegyezte, nagyon sok új 
ötlet nem született, a „jól be-
vált, befuttatott tevékenysé-
gekkel jelentkeztek a pályázók”. 
Újdonságként talán érdemes 
kiemelni a Terra Siculorum 
gitárfesztivált, mely idén be-
került a kiemelten támogatott 
rendezvények közé. Szintén 
eltér a szokványostól a Haáz 
Rezső Múzeum Jézus-kápol-
nára vonatkozó pályázata: egy 
figyelemfelkeltő programról 
van szó, mely során kulturális 
értékeink tudatosítására, épí-
tett örökségünkre igyekeznek 
felhívni a figyelmet.

A polgárMeSteri hivAtAl idei kiíráSAi 

Közel kétszáz civil szervezet pályázott
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kovács imre, 

36 éves, építész

A hét kérdéSe  Jó ötletnek tArtJA-e A kerékbilincSeléS bevezetéSét?

Nem tartom jó 
ötletnek, mert fizetni 
kell érte. Ha fizetni 
kell, méghozzá elég 
sokat, akkor egyál-
talán nem lesz jó. Az 
ember csak az üzletbe 
lépne be egy percre, de 
siet, s elfelejti megven-
ni a parkolócédulát. 
Ezzel az is a baj, hogy 
lesznek majd egyesek 
és kettesek, akikkel ki-
vételeznek. 

Jó ötletnek tartom, 
sőt! Csak az a baj, hogy 
nem alkalmazzák ren-
desen. A parkolási 
helyzet nem fog ettől 
változni, csak rosszabb 
lesz. Egyre több autó 
van, egyre kevesebb a 
hely. Ha itt is lenne le-
hetőség olyan emeletes 
garázsok építésére, ak-
kor változna. De azok 
nélkül egyre nehezebb 
lesz a helyzetünk. 

pető csaba, 

22 éves, diák

Én mostanáig még 
nem hallottam, hogy 
be akarják vezetni, de 
a vélemény megosz-
lik róla. Egy része így 
akarja, a másik úgy 
akarja, de az én véle-
ményem az, hogy jobb 
volna, ha nem vezet-
nék be. A parkoláson 
sem változtatna sokat, 
ám lehet, mégsem len-
ne az utca szélén annyi 
autó. 

lászló imre, 

70 éves, nyugdíjas 

Jó ötletnek tartom. 
Végre valamit tesznek 
a sok járdán parkoló 
autó ellen. Lehet, hogy 
a parkolás helyzete 
nem fog változni, de 
nekem tetszik. Igaz-
ságos lenne a tilosban 
parkolókkal is. Az is le-
het, jobban oda fognak 
figyelni arra, hová par-
koljanak. Gyalogosan 
is könnyebb lesz majd 
közlekednünk.  

erényi józsef, 

60 éves, nyugdíjas

> Vízszünet. Az Aqua Nova Hargita 
Kft. értesíti a lakókat, hogy az ivóvízhá-
lózat karbantartási munkálatai miatt áp-
rilis 13-án, pénteken 8 és 12 óra között 
szünetel a hidegvíz-szolgáltatás a Tompa 
László utcában.

> Lecsengőben a síszezon. Nem üze-
melnek a felvonók a Madarasi Hargita 
sípályáin: hétvégén, valamint a tavaszi va-
kációban is csak előre bejelentett, nagyobb 
létszámú csoport igénye esetén indítják el a 
felvonókat. A lágy, tavaszi hóréteg vastag-
sága 50-80 centiméter. Továbbra is csak 
az ivói út használható: bár a felmelegedés 

következtében meglágyult a hóréteg, az út 
még mindig jól járható. A pillanatnyi hóvi-
szonyokról érdeklődni, illetve csoportosan 
előre bejelentkezni a 0726–702 234-es te-
lefonszámon lehet. Folyamatosan frissített 
információk, webkamera, hírek és minden 
egyéb tudnivaló a www.madarasihargita.ro 
honlapon vagy a https://www.facebook.
com/madarasihargita facebook oldalon 
található.

> Munkaszüneti nap. Az ortodox 
húsvétra való tekintettel hétfőn, április 
16-án több intézményben is munkaszü-
neti napot tartanak. Zárva lesz a Román 

Posta összes kirendeltsége, a postások 
kézbesítéseket sem végeznek. Nem tar-
tanak ügyfélfogadást sem a közpénzügyi 
hivatalban, sem pedig a kincstárban. A 
polgármesteri hivatal osztályai a meg-
szokott menetrend szerint dolgoznak 
hétfőn is, csupán a lakossági nyilvántartó 
iroda működik rövidített programmal, 
8-tól 12 óráig. 

> Meggyúlt egy idős nő ágya. Rö-
vidzárlat okozott tüzet tegnap reggel 
egy Tábor utcai tömbházlakásban: egy 
86 éves nő ágyneműje gyúlt meg egy 
nem megfelelően szigetelt éjjeli lámpa 

miatt. A füstöt a szomszédok vették 
észre reggel nyolckor, akik nyomban 
riasztották a tűzoltókat. A tüzet hamar 
eloltották, az egyedül élő nőt súlyos 
égési sebekkel szállították a marosvá-
sárhelyi kórházba: testének mintegy 
harminc százalékán keletkeztek má-
sod- és harmadfokú égési sérülések, ál-
lapota kritikus.

> Áramszünet. A villamossági vál-
lalat vezetősége felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy április 13-án 8 és 15 óra között 
javítási munkálatok miatt Farkaslakán 
szünetel az áramszolgáltatás.hí
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A Jézus-kápolna. A múzeum épített örökségünkre hívja fel a figyelmet fotó: balázs attila

Körkép
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hirdetések

Amennyiben továbbra is ilyen 
iramban vásárolják a Székely-
földi Legendárium köteteit, 
néhány hónapon belül elfogy 
az első 10 000 kinyomtatott 
példány. Fazakas Szabolcs öt-
letgazda elmondta a Hargita 
Népe Udvarhelynek: a márci-
usi megjelenése óta több mint 
2000 kötet talált gazdára, s jó 
ütemben haladnak az animáci-
ós film készítésével is.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Március 23-án a 
székelyderzsi unitárius 
erődtemplomban mu-

tatták be a régóta várt Székelyföl-
di Legendárium kötetet, amely 
155 mondát tömörít igényes, 224 
színes A4-es oldalon. Fazakas Sza-
bolcs kiemelte, hogy már néhány 
tanítóhoz is eljuttatták a könyve-
ket.

– Ha ebben az iramban halad a 
könyvek vásárlása, teljesen biztos, 
hogy mind elfogynak. Agusztusra 
tervezzük a Legendárium kö-
tet újranyomását, amelyben két 
újabb legenda is szerepel majd. A 
Góbé termékek vezetősége jelez-
te, hogy be szeretnének szállni a 
projektbe, így, ha megállapodunk, 
keménykötéses könyvek is készül-
hetnek – magyarázta Fazakas Sza-
bolcs. Hargita megyében eddig 
Székelyudvarhelyen, Korondon, 
Farkaslakán, Homoródfürdőn, 
Székelyderzsben, Szentegyhá-

zán, Csíkszeredában, Gyergyó-
szentmiklóson lehet beszerezni a 
köteteket. Amint ígérték, elkez-
dődött a könyvjelzők osztogatása 
is (például a Tompa László Általá-
nos Iskolában): ezeket felmutatva 
kedvezményben részesülhetnek a 

könyv vásárlásakor az iskolások, 
illetve a nyugdíjasok. Májusban 
minden tervezett intézménynek 
kiosztják a könyvjelzőket.

Fazakas Szabolcs ugyanakkor 
azt is elmondta, hogy jó iramban 
haladnak a Legendárium animá-

ciós film készítésével is, tegnap 
délelőtt tárgyalt egy producerrel 
Budapesten. – A rajzfilm 71 per-
ces lesz. Fontos tudni, hogy 
kizárlólag székelyföldi színé-
szekkel dolgozunk. Felkértük 
Tóth Árpád színművészt társ-

rendezőnek – vetítette előre az 
ötletgazda. Az animációs film  
valószínűleg egy éven belül ké-
szül el: a tatárjárás történeteit 
dolgozzák fel egy egész estés 
Asterix és Obelix-stílusú csala-
finta székely rajzfilmben. 

Annak ellenére, hogy az elmúlt 
hétvégén rendkívül zord volt az 
időjárás, nem esett nagy kár a 
homoródszentpáli halastavak 
mellett tanyázó vándormada-
rak állományában. Dr. Szabó 
József állatorvos szerint ez 
annak is betudható, hogy eddig 
többnyire csak a madarak hír-
nökei érkeztek vissza.

A. J.

Már itt van a vadrécék, 
füstifecskék és a mol-
nárfecskék jelentős 

része, a hattyúk meg is tojtak a 
szentpáli tavaknál – emelte ki dr. 
Szabó József. A homoródszentpáli 
Madárvárta természetvédelmi te-
rület gondnoka közölte: eddig a 
vándormadarak teljes állományá-
nak megközelítőleg hetven száza-
léka érkezett meg. – Most jöttek 
a rozsdafarkúak, a sárgabillegetők. 
A gólyák nagyjából elfoglalták a 
fészkeiket, ők 90 százalékban tér-
tek vissza. Nagyon sok madárfaj 
megjött, csupán kevés példány-
számban. A fecskék többnyire ér-
zékenyebbek. Valószínűleg csak a 

hírnökök jöttek meg, ezért nem 
mondhatnám, hogy rosszul érin-
tette őket a hétvégi időjárás – fej-
tette ki az állatorvos. 

Ugyanakkor azt is elmondta, 
hogy 2012-ben főként a Natura 
2000-es területek menedzselési 
tervén, állományfelmérésen dol-
goznak: fel kell mérniük azokat 
a fészkelő madárfajokat, amelyek 
különösen érzékenyek az emberi 
tevékenységre, beavatkozásra. Fő-

ként a ragadozómadarakat emelte 
ki, mivel az utóbbi években nagyon 
lecsökkent a számuk – lényegében 
kipusztultak. A kerecsensólyom is 
eltűnt Romániából, nyugati segít-
séggel próbálják visszatelepíteni 
őket. – Főként a magántulajdon 
megjelenése miatt kedvező a hely-
zet, mert így sok helyről, főként a 
természetvédelmi területekről ki 
vannak tiltva az emberek – ismer-
tette dr. Szabó József. 

Fazakas Szabolcs. Az általa megálmodott rajzfilm társrendezője a székelyudvarhelyi Tóth Árpád lesz  fotó: ifj. haáz sándor

Ahol már a párja várja. Egyelőre kevés fészket foglaltak el  fotó: dr. szabó józsef

Népszerű a székelyföldi legeNdárium

Készül az animációs film a tatárjárásról

Nem csappaNt meg a madárállomáNy a hideg miatt

Tavaszra várnak a vándormadarak



Az utóbbi években egyre több 
fiatal tér be a múzeumokba, az 
okokat kutatva pedig nem kell 
messzire visszamennünk az 
időben. Vidékünkön az ezred-
forduló után tudatosan kezdték 
el alakítani a kultúrintézmények 
és a látogatók közti kapcsola-
tot, amelyre külön szakmát hoz-
tak létre: a múzeumpedagógiát. 
A cél egyszerű: közelebb hozni 
az emberekhez a múzeum vilá-
gát, a fiatalokat pedig tudatos 
múzeumlátogatóvá nevelni.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Úgy tűnik, hogy vidé-
künkön is egyre inkább 
eltűnőben van az a felfo-

gás, amely szerint a múzeum egy 
szent hely, ahol mukkanni sem 
szabad, ahol egy kiállítást csakis 
és kizárólag csendben, üvegvitrin 
mögött tekinthet meg a látogató. 
Egyre inkább az emberközelibb, 
élményszerű, interaktív befoga-
dásra kerül a hangsúly, amelyben 
nagy szerepe van az Udvarhelyen 
viszonylag újnak számító múze-
umpedagógusi tevékenységeknek 
is. A székelyudvarhelyi Haáz Re-
zső Múzeumban 2011 óta indult 
múzeumpedagógiai foglalkozás a 
mostani igazgató, Miklós Zoltán 
hathatós közbenjárásának köszön-
hetően. A feladatkört a tavalyi év 
őszéig a székelyudvarhelyi szüle-
tésű, mostanra újra Magyarorszá-
gon élő Ferenczi Emőke töltötte 
be, akinek nevéhez kapcsolódik a 
nagysikerű Egy csésze művészet, 

illetve A mi hőseink című foglal-
kozások. Ferenczi megüresedett 
múzeumpedagógusi helyét októ-
bertől a szintén székelyudvarhelyi 
Szappanyos Tünde foglalta el.  
Szappanyos a nagyszebeni Lucian 
Blaga Egyetem restaurátor szakán 
végezte el az egyetemi alapképzé-
sét, jelenleg pedig ugyanott utol-
só éves mesterszakos diák, ezzel 
egyidőben pedig Szentendrén vé-
gez múzeumpedagógusi tovább-
képzőt.

A múzeumpedagógust egy 
tárlatvezetéssel egybekötött fog-
lalkozáson sikerült elérnünk, ahol 
az udvarhelyi Marin Preda iskola 
tanulóit vezette körbe a Pénz be-
szél című időszakos kiállításon. A 
román gyerekek, bár iskolájukban 
nem tanulnak magyar történel-
met, meglepően jól tájékozottnak 
bizonyultak, és ugyan voltak pon-
tatlanságok, a múzeumpedagógus 
segítségével, az interaktív tárlat-
vezetés során sikerült minden in-
formációt a helyére tenni. A tárlat 
megtekintése után a gyerekek egy 
kis feladatot is megoldottak: kora-
beli pénzérmék másolatait kapták 
kézbe, amelyeket meglepő gyor-
sasággal azonosítottak az erede-
tivel. A foglalkozás ideje alatt azt 
tapasztalhattuk, hogy a kisisko-
lások folyamatosan érdeklődtek, 
felszabadultan érezték magukat a 
kiállítótermekben.

Alakul a kapocs
A múzeumpedagógia legfon-

tosabb feladata, hogy a közvetlen-
ségnek köszönhetően a fiatalok jól 
érezzék magukat az intézmény-

ben, és ennek hatására idővel tuda-
tos múzeumlátogatóvá váljanak. A 
gyerekek a lényegre összpontosítva 
a kérdéseken elgondolkodva járhat-
ják végig a kiállítótermeket, majd 
közösen értékelhetik a megoldáso-
kat. Ebben pedig óriási szerepe van 
egy múzeumpedagógusnak, hi-
szen ő az intézmény és a közönség 
közötti kapocs. Szappanyos szerint 
szerencsés helyzetben vagyunk, hi-
szen nem minden múzeumnak van 
saját, vagy adott alkalmakra szer-
ződtetett múzeumpedagógusa.

– Környékünkön legközelebb 
Csíkszeredában és Sepsiszent-
györgyön van ezzel a feladatkör-
rel foglalkozó szakember, ezen kí-
vül pedig Kolozsváron próbálnak 
elindítani egy hasonló kezdemé-
nyezést – mondta el az udvarhelyi 
múzeumpedagógus. 

Szappanyos szerint igyekez-
nek az intézmény kiállító termein 
túl is szólni az emberekhez, ennek 
érdekében minden nagyobb ren-
dezvényen részt vesznek. 

– Legutóbb épp a székelyud-
varhelyi húsvéti vásáron tartottam 
kézműves foglalkozásokat a gye-
rekeknek. Nyitnunk kell minden-
felé, és minél több emberrel kell 
találkoznunk – véli Szappanyos. 

A pénz beszél
A múzeumpedagógiai tevé-

kenységéről érdeklődve Szappa-
nyostól megtudtuk: szabad kezet 
kap az intézmény vezetőségétől. 

– Az a feladatom, hogy az 
állandó és időszakos kiállítá-
sok anyagához egy múzeum-
pedagógiai tervet készítsek, 

ezek után pedig a kollégák ta-
nácsaira is alapozva kidolgozok 
egy olyan múzeumpedagógiai 
programot, amely különböző 
korosztályoknak megfelelő – 
fejtette ki Szappanyos Tünde, 
aki szerint általában a progra-
mokat a múzeum infrastruktu-
rális háttere és a természetesen 
a pályázatok sikere határozza 
meg. Szappanyos szerint min-
den ötletéhez pozitívan álltak 
hozzá, így mindig sikerült meg-
találni az eszközök beszerzésé-
nek módját.

Elmondása szerint számos 
foglalkozást lehet szervezni a 
tárlattal kapcsolatban, például 
előadásokat, kézműves foglalko-
zásokat, ahol el lehet készíteni 
az adott korban használt tár-
gyakat is, amit haza is vihetnek 
a gyerekek.

– Ilyen lesz a következő nagy 
kiállításunk, a Leonardo da Vinci 
is, amelyhez múzeumpedagógiai 
programot terveztünk, de egy-
előre hétpecsétes titoknak számít 
– bocsátotta előre a múzeumpe-
dagógus. 

Szappanyos elmondása szerint 
jövőbeli tervei közt szerepel a nyug-
díjasoknak és a fogyatékkal élőknek 
szóló programok szervezése is.

– Olyan emberekkel is sze-
retnék foglalkozni, mint például 
a nyugdíjasok, akik bár már nem 
dolgoznak, van bennük energia. 
Számukra egy klubot is létre le-
hetne hozni itt, a múzeumban, 
ahol beszélgetve lehetne a tárlato-
kat megtekinteni – fogalmazott 
Szappanyos.

Művelődés
A múzeumpedAgógus szerepe és terVei

Lakjuk be a múzeumot!

Alulról építkeznek. A fiatalok a majdani potenciális múzeumlátogatók fotó: ifj. haáz sándor
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A székelyudvarhelyi Haáz rezső 
Múzeum és a Haáz család meg-
emlékezésre hív mindenkit Haáz 
Sándor etnográfus születésének 
100. évfordulója alkalmából. A 
múzeumalapító Haáz rezső fia 
az édesapától örökölt alázatos-
sággal viszonyult a népi kultúrá-
hoz: kutatta, elsajátította, majd 
oktatta is azt a fiatal generációk 
számára. Április 14-én, szomba-
ton 17 órától koszorúzásra kerül 
sor Haáz sándor sírjánál. ezt kö-
vetően 18 órától a Haáz rezső 
Múzeumban tartanak megemlé-
kezést.

HNU Információ

Haáz Ferenc Rezső fia, Haáz 
Ferenc bátyja és Haáz 
Sándor karnagy apja 

Székelyudvarhelyen született 1913-
ban. Hét osztályt szülővárosa Ró-
mai Katolikus Főgimnáziumában 
végzett, Hajdúböszörményen érett-
ségizett. 1931-ben beiratkozott a 
kolozsvári Belle Arte iskolába, ahol 
Aurel Ciupe és Romulus Ladea ta-
nítványa volt. Később a budapesti 
Képzőművészeti Főiskolára került, 
itt 1934-től szobrászat szakon ta-
nult Medgyessy Ferencnél, majd 
Kisfaludi Stróbl Zsigmondnál, aki-
nek tanársegédje is volt. Itt szerzett 
rajztanári diplomát 1940-ben.

Még egyetemista korában be-
kapcsolódott az erdélyi fiatalok fa-
lukutató mozgalmába, s budapesti 
diákként megismerkedett az Orszá-
gos Magyar Bokréta Szövetségen 
keresztül a néptánc mozgalommal: 
egyetemi néptánccsoportot szerve-
zett és irányított.

A háború kitörése után visz-
szatért Erdélybe, tanár lett 
Székelyudvarhelyen, Korondon 
és Székelykeresztúron. 1955-ben 
Marosvásárhelyre került mint 
néptánc-szakirányító a Maros-
Magyar Autonóm Tartomány 
Központi Alkotások Házában, 
majd amikor 1956 októberében 
megalakult az Állami Székely 
Népi Együttes – a későbbi Maros 
Művészegyüttes –, őt bízták meg a 
tánckar megszervezésével, a tánc-
mesteri teendőkkel. 1964-ig volt 
a népi együttes koreográfusa és 
kosztümtervezője. Ezután rajzot 
tanított az egyik marosvásárhelyi 
iskolában. 1974-ben nyugalom-
ba vonult, ezt követően szakiro-
dalmi és népművészeti munkás-
ságának élt. Néptáncmozgalmi 
szakdolgozatait 1954 óta közölte 
a Művelődés; tánc, mozgás és vi-
selet összefüggéseit elemezte a 
Korunkban. Saját rajzaival illuszt-
rált tanulmányokkal szerepelt a 
Népismereti dolgozatok 1978 és 
a Kis-Küküllő vidéki magyar nép-
művészet (1978) című gyűjtemé-
nyes kötetekben; rajzaival jelent 
meg Gazda Klára Gyermekvi-
lág Esztelneken című munkája 
(1980). Hiteles írás utáni varrot-
tas mintákkal szerepel a Cs. Ger-
gely Gizellával közösen szerkesz-
tett Udvarhelyi varrottasok című 
kötetben (1976) és Szentimrei 
Judit Széki iratosok című kiadvá-
nyában (1982).

Jubileum

Az etnográfusra 
emlékeznek
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Az idei végzősöket számításba 
véve a tanfelügyelőség össze-
állította az érettségi közpon-
tokat. A 13 vizsgaközpontban 
egyelőre 3121 diákra számíta-
nak, ám az iratkozások után ez 
a szám nőhet.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megyében 13 
v i z s g a k ö z p o n t b a n 
szervezik meg az idei 

érettségit. A legtöbb, 372 diákra 
tervezett központ a csíkszeredai 
Venczel József Szakközépiskolá-
ban lesz, ide tartozik a Kájoni Já-
nos Szakközépiskola és a dánfalvi 
Petőfi Sándor Szakközépiskola. A 
következő legnagyobb létszámú 
központ az Octavian Goga Gim-
náziumban lesz, itt vizsgáznak a 
Székely Károly Szakközépiskola, 
a Kós Károly Szakközépiskola, va-
lamint a csíkszentmártoni Tivai 
Nagy Imre Gimnázium diákjai is, 
összesen 344-en. A Márton Áron 
Gimnáziumban 324 diákra számí-
tanak, ide osztották be a Nagy Ist-

ván Művészeti Szakközépiskola, a 
Segítő Mária Római Katolikus 
Gimnázium és a gyimesfelsőloki 
Szent Erzsébet Római Katolikus 
Gimnázium végzőseit is. 

A székelyudvarhelyi Bányai 
János Szakközépiskolában vizs-
gáznak a Kós Károly Szakközép-
iskola és a zetelaki Dr. P. Boros 
Fortunát Gimnázium érettségi-
zői, összesen 315-en. A Tamási 
Áron Gimnáziumban berende-
zett vizsgaközpontban érettségi-
zik a Benedek Elek Gimnázium, 
a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Gimnázium és a Ma-
rin Preda Gimnázium 254 diákja. 
Az Eötvös József Szakközépiskola 
vizsgaközpontjában érettségiznek 
a Palló Imre Művészeti Szakkö-
zépiskola és a Korondi Szakkö-
zépiskola végzősei. 

Maroshévízen a Mihai Emi-
nescu Gimnáziumban lesz a 
vizsgaközpont, ide tartozik a 
Kemény János Gimnázium, 
az O. C. Tăslăuanu Gimnázi-
um, valamint a várhegyi Miron 
Cristea Szakközépiskola. Gyer-

gyó szentmiklóson a Batthyány 
Ignác Szakközépiskola diákjaival 
együtt vizsgáznak a Gépgyártó 
Szakközépiskola diákjai, összesen 
259-en. A Salamon Ernő Gimná-
ziumban vizsgáznak a Sf. Nicolae 
Gimnázium, a gyergyóalfalvi 
Sövér Elek Szakközépiskola, va-
lamint a ditrói Puskás Tivadar 
Szakközépiskola diákjai is. A 
Hollói Szakközépiskola fogadja a 
borszéki Zimmethausen Szakkö-
zépiskola diákjait.

Székelykeresztúron a Berde 
Mózes Unitárius Gimnáziumban 
lesz a vizsgaközpont, ide tartozik 
az Orbán Balázs Gimnázium és a 
Zeyk Domokos Szakközépiskola. 
Balánbányán a Liviu Rebreanu 
Szakközépiskolában lesz a vizsga-
központ 122 diák számára, Szent-
egyházán pedig a Gábor Áron 
Szakközépiskolában érettségiznek 
az iskola diákjai. 

Az idei érettségire május 
28–30. között kell beiratkozni, 
a szóbeli vizsgák június 11-én, az 
írásbelik pedig július 2-án kez-
dődnek.

Székelykeresztúron árat szab-
tak az ANL-s lakásoknak, de 
egyhamar nem lesz vevő rájuk. 
Kiderült az is, hogy a kisváros-
ban védelmi pénzt igénylő al-
világi személyek tűntek fel. A 
tegnapi tanácsülést követően 
Rafai Emil polgármester nyilat-
kozott lapunknak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Tegnapra hívta össze a helyi 
tanács tagjait Rafai Emil 
székelykeresztúri polgár-

mester, a soros havi ülésen tizen-
négy napirendi pontot tárgyalt 
meg a testület. Többek közt dön-
töttek az ANL-s lakások eladási 
áráról, a helyi rendőrség vezetője 
pedig beszámolót tartott a 2011-
es évi tevékenységükről. Ez utób-
biakról érdeklődtünk Rafai Emil 
polgármesternél.

Az ülésen a helyi tanács tava-
lyi, 118-as számú határozatának 
a mellékletét módosították, el-
fogadva az ANL-alapból épített 
tömbházlakások eladási árát. A 
törvény szerint a bérlők öt év után 
megvásárolhatják az Országos La-
kásügynökség által épített ingatla-
nokat, ezt az ügynökség is támogat-
ja, hiszen az így szerzett pénzből to-
vábbi ingatlanokat építhet. A gond 
csak az, hogy a keresztúriak szem-
szögéből ez nem kifizetődő, nem is 
nagyon törekednek a vásárlásra.

– Az árakat aktualizáltuk, fi-
gyelembe véve minden behatást, 
így az euró árfolyamát is. Ennek 
az a szépséghibája, hogy van egy 
országosan megállapított négy-
zetméterenkénti 409 eurós ár, 
amely Székelykeresztúron jóval a 
piaci ár felett van – tájékoztatott 
a polgármester. 

Rafai Emil szerint nem reális 
Keresztúron is ugyanannyit kérni 
a lakásért, mint Marosvásárhelyen, 

Kolozsváron vagy éppen Buka-
restben; ugyanakkor reméli, hogy 
előbb-utóbb regionalizálják majd 
a megszabott kifizetési összeget.

– Várunk, amíg az árak leszáll-
nak a földre. Ha majd a fejleszté-
si minisztérium vagy a kormány 
emberbarátibb, sőt kedvezményes 
árat szab meg, akkor már érdemes 
lesz vásárolni, hiszen minőségi 
tömbházlakásokról van szó – vé-
lekedik a polgármester.

Terjeszkedik az alvilág?
A csütörtöki tanácsülésen a 

helyi rendőrparancsnok is jelen 
volt, aki bemutatta a tanácsosok-
nak a keresztúri rendőrség tavalyi 
tevékenységének értékelőjét. 

– Egy nagyon pontos, szám-
adatokkal alátámasztott beszá-
molóban volt részünk; számukra 
ez persze, nem újdonság, hisz ők 
napirenden vannak az adatokkal, 
nekünk a tavalyi összesítést hozta 
el a rendőrparancsnok – árulta el 
Rafai Emil. 

A beszámolóból kiderült, 
hogy nincsenek nagy eltérések 
a 2010-es év adataihoz képest, 
például a közúti balesetek száma 
stagnál, sőt az év egyes periódusa-
iban csökkenő tendenciát mutat.

A tanácsülésen felhívták a 
rendőrség figyelmét a környező 
városokban már létező alvilági je-
lenségre. Hivatalosan nincs meg-
erősítve, de a keresztúriak körében 
már szóbeszéd tárgyát képezi, hogy 
a kisvárosban megjelentek a védel-
mi pénzt kérő alvilági személyek. 

– Sajnos, úgy tűnik, nálunk 
is felütötte fejét ez a jelenség. 
Kisváros ez, itt mindenki ismer 
mindenkit, talán vándorló bű-
nözők lehetnek, jöhettek Maros 
megyéből, Csíkszeredából vagy 
Székelyudvarhelyről is. Az biztos, 
mi szeretnénk ezt megelőzni – vé-
lekedik a polgármester.

ÉRETTSÉgi – 2012

Tizenhárom vizsgaközpont
MEgjöTTEK A vÉdELMi pÉNzESEK?

Piaci ár felett a keresztúri 
ifjusági lakások

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Minden gomba jó gom-
ba, csak az ember go-
romba – ezzel és több 

más, gombához kapcsolódó 
szólással vezette fel Népi gombá-
szat a Székelyföldön című köny-
vének csíkszeredai  bemutatóját 
Zsigmond Győző néprajztudós, 
etnomikológus. A professzort, 
a Bukaresti Tudományegyetem 
Hungarológiai tanszékének veze-
tőjét lapunk munkatársa, Sarány 
István mutatta be a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ pince-
termében összegyűlt hallgatóság-
nak. „Nevéhez fűződik a Kőrösi 
Csoma Sándor Anyanyelvi Vetél-

kedők megszervezése, ugyanak-
kor két nagy szakterületen is ki-
emelkedő a tudományos munkás-
sága: a nyelvészeten belül névtani 
kutatásokat végez, etnológusként 
pedig két kutatási területnek szin-
te kizárólagos művelője mifelénk, 
a magyar égitest-ismeretet szinte-
tizálta, illetve a magyar népi gom-
baismeretet foglalta össze több 
publikációban” – szólt a méltatás. 

A bemutatón elhangzott, a 
könyv, amely az első monografi-
kus bemutatása Székelyföld népi 
gombászatának, alkalmas gomba-
határozónak, fajtaismertetőnek 
is, de hasznos leírásokat találhat 
bennük az olvasó a gomba feldol-
gozására is.

Könyv a népi gombászatról

Körkép
aktuális

Főként a húskészítmények 
árusításának fogyasztóvédel-
mi szabályait hagyták figyel-
men kívül a Hargita megyei 
élelmiszerüzletekben – derült 
ki a húsvéti ünnepeket meg-
előző hivatalos ellenőrzések 
során.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Amegye kereskedelmi 
egységeiben tartott 
fogyasztóvédelmi el-

lenőrzések során elsősorban a 
húsvéti bevásárlókosárba ke-
rülő alapélelmiszerek – húské-
szítmények, tojás, péktermékek 
– szavatossági idejét, az áru 
megjelölését szolgáló címkék 
jelenlétét, illetve ennek román 
nyelvű fordítását ellenőrizte a  
Hargita Megyei Fogyasztóvé-
delmi Felügyelőség. 

– Sajnos gyakran találtunk 
az üzletek polcain olyan hús-
készítményeket, illetve tojást, 
amelyeknek szavatossági ideje 

lejárt. Ezeket azonnal kivon-
tuk a forgalomból – nyilatkoz-
ta Kolcsár Béla, a felügyelőség 
igazgatója. Az ünnepet megelő-
ző akció során 37 cégnél tartot-
tak vizsgálatot, 30 alkalommal 
talált a felügyelőség kihágáso-
kat. Pénzbírságot viszont csak 
tíz esetben rótt ki az intézmény, 
ezek összértéke 27 500 lej. Az 
ellenőrzések egyébként az or-
todox húsvétra való tekintettel 
ezen a héten is folyamatosak 
voltak. 

FogyASzTóvÉdELEM

Lejárt húskészítményeket koboztak el

Vizsgadrukk. A próbaérettségi katasztrofálisra sikerült, nyáron csak jobb lehet fotó: balázs attila
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Nyolcvanéves, ránctalan, s bár a 
szíve „vacakolt” az utóbbi évek-
ben, lendületéből semmit nem 
veszített a gyergyóditrói születé-
sű, ízig-vérig csíkszeredai Fülöp 
Zoltán nyugalmazott tanár, újság-
író. Számítógépet, mobiltelefont 
használ, de csak mértékkel – tu-
dom meg, miközben arra kérem, 
foglalja össze életének főbb állo-
másait.

– Dicsekedjek a nyolcvan évem-
mel?  Nem teszem. Hogy hogyan 
telt el? Ha szabad így fogalmazni, 
azt mondom, jobban, mint ahogy 
megérdemeltem. A magam szem-
pontjából mondom. Lehet, túlzás, 
lehet, nem az.

– Miért ilyen szigorú magához?

– Sok minden volt. Kinek mi 
jut, el kell viselje. Ha nem szenvedtél, 
fogsz szenvedni, ha szenvedtél, akkor 
talán kevesebbet fogsz szenvedni… 
De tulajdonképpen békességben, 
munkában telt el 46 év s egynéhány 
hónap összesen a pályán.

1932. január 26-án születtem. 
Jött az első bécsi döntés, jól emlék-
szem, jött a második bécsi döntés, 
szép időszak volt, amíg tartott, utána 
a kiürítés, a menekülés, a hazatérés...

– Azután tulajdonképpen alig 
pár száz méteres körzetben lezajlott a 
Zoli bácsi élete…

– Pontosan így volt, mert az 
édesanyám szülői háza, a Czáka-ház 
a mostani Petőfi utcában állt – áll 
most is –, s a házakhoz tartozó tel-
kek hátranyúltak egészen idáig, ahol 
most lakunk, a régi kultúrház mö-
götti négy tömbház egyikében. Édes-
apám, Fülöp Andor, gyergyóditrói 
származású kereskedő volt. Ott is 
éltünk néhány évig, majd ideköltöz-
tünk. Édesapám itt már tisztviselő 
volt az Albina kisipari szövetkezet-
nél. Édesanyám pedig Offnernél, a 
helyiiparnál dolgozott. Minket nem 
deportáltak, édesanyám idősebb 
volt, a nagyszülők még idősebbek, 
megkegyelmeztek. Csak a Darázs 
című szatirikus újságban szerepel-
tünk, ahogy sokan mások. Miután 
végeztünk a középiskolával, 1952-
ben – ismerjük azt az osztályharcos 
szellemet, épült/bontakozott a szo-
cializmus, a proletárdiktatúra –, úgy, 
ahogy az a rend volt, be kellett állni 
a sorba, kellett dolgozni, becsülete-
sen. Ez sose volt rossz dolog. Persze 
társadalmilag megkülönböztetet-
tek voltunk, kinevezték kuláknak a 
családot, de ez nem siránkozás. Így 
volt akkor az élet rendje, meg kellett 
felelj. Anyám nagyon normálisan 
gondolkozó személy volt, aki belátta, 
hogy nincs itt nekünk nagy terünk, 
és önállósultunk. Próbálkoztunk az 
egyetemmel, elkerültünk öcsémmel 
Kolozsvárra. Én nem oda indultam, 
de ott kötöttem ki.

– Hová indult?

– Orvosira szerettem volna 
menni, de akkor úgy ment, hogy 
hivatalnyitáskor beadtad a személyi 
aktáidat, és 12-kor mehettél vissza, 
megnézni, hogy vissza vagy utasítva.

– A származás miatt?

– Igen. Aztán összecsomagol-
tunk, ősszel felmentünk Kolozs-

várra, biológia–földrajz szakra 
felvettek, kerestünk szállást, meg 
kellett éljünk. Megéltél, ha dolgoz-
tál a zöldségeseknél, Agevacoopnál, 
a Palocsay-kertben, kokszot raktál 
a vasútállomáson szombaton éjjel, 
13-14 tonnás vagonokat ürítettünk, 
este még eljutottunk a színházba 
is, fel a kakasülőre. Éltünk nagyon 
jól. Másodévtől kiegyenlítődött, ha 
az ember haladt a tanulással, azt is 
méltányolták a Bolyain, amely akkor 
még külön volt.

Főiskolán kezdtem a tanulást, 
később levelezőn folytattam. A 
sporttal eléggé jól haladtam, szeret-
tem is, a kolozsvári kézilabdacsapat-
ban játszottam. 1954-ben végeztem, 
kihelyeztek Oneşti-re, de amikor 
egy szentgyörgyi barátommal el-
mentünk jelentkezni, azt mondták: 
– Uraim! Nincs maguknak itt hely, 
mert megszűnt a magyar tagozat. 

Ott tehát nem került semmi, de 
Deák Gyuszi bácsi a rajoni tanügyi 
osztályon dolgozott, és megbeszélte 
az akkori főnökkel, Simon András-
sal, így Kozmásra kerültem két évre. 
Utána átosztottak Somlyóra, az ár-
vaházba, ott dolgoztam hat évet. 
Ez a pályát eléggé meghatározta, 
tapasztalatgyűjtést jelentett. 1963-
tól 1968-ig, a megyésítésig a rajoni 
tanügyi osztályon voltam szaktan-
felügyelő, Orbán Zoltán, Karda 
Károly mellett, a főtanfelügyelő Si-
mon András volt. A rajoni időszak 
alatt szaktanfelügyelőként keveset 
lehetett tenni – mert kollektivizá-
lástól kezdve a terménybegyűjtésig 
mindennel kellett foglalkozni. Ha 
tetszett, ha nem, aktivista voltál az 
állami apparátusban, küldtek jobb-
ra-balra, kerítésfestésre Szentimrére, 
újságot szervezni Csicsóba.

A megyésítés után fiatal tár-
saság következett: Kristó András 
főnökhelyettes, Albert Dávid főtan-
felügyelő (volt osztálytársam). Kol-
légáim: Nagy Antal, Dávid József 
vegytan, Bartalis Árpád fizika, Száva 
Antal, Sándor Dénes, Sántha Jenő, 
Bács Károly, Buzoianu és Pop Petre 
román szakosok voltak, mind fiata-
lok. Nem azért dolgozott a tanár, a 
pedagógus, mert fizettek, hanem 
ügyszeretetből. S ez a szellem elural-
kodott akkor. Nem ment könnyen, 
mert állandó célpont volt Hargita 
megye, akárcsak Kovászna megye, 
gyakran jöttek felülről, kifogásoltak 
sok mindent, de utána máshol mi 
voltunk a pozitív példa. Jó kapcsola-
tom volt a továbbképző központok-
kal, főleg Kolozsvárral. Ott például 
Mezei Zoltán lektor is csíki szárma-
zású volt, s a régi bolyais tanárokkal, 
Gyurkóval, Tövissi Józseffel tartot-
tam a kapcsolatot. 

Az egyes fokozati dolgozatom a 
biológiai szakteremről szólt, ugyan-
is akkoriban hozták létre a vidéki 
iskoláknál is a szaktermeket, labo-
ratóriumokat. Az egy jó mozgalom 
volt. Ekkor, a megyésítés után lehe-
tett kicsivel több szakmai munkával 
foglalkozni a tanfelügyelőségen. Fő 
szempontom volt, hogy a pedagó-
gusok jelentkezzenek fokozati vizs-
gára, mert ez a továbbképzés egyik 
magasabb formáját jelentette, és 
nagyon örvendtem annak, hogy sok 
fiatal pedagógus tudott alkotni, újat 
hozott. Nagyszerű biológustársaság 
alakult ki. Évente megrendeztük a bi-
ológusnapokat, egyetemi tanárokat 
hívtunk Vásárhelyről, az orvosiról, 
és Kolozsvárról, a Babeş–Bolyairól.

Közben vezetőcserék történ-
tek, és 1980. november 1-jén át-

kerültem a megyei pedagógusok 
házához igazgatónak, egészen 1986 
októberéig, amikor megszűnt az 
intézmény. Akkor visszamentem a 
katedrára a fenntartott helyemre, a 
csíkszeredai 10-es – későbbi Ady – 
iskolához. Onnan mentem nyugdíj-
ba 1990-ben. Utána még csaknem 
tíz évet tanítottam, helyettesítettem 
a város különböző iskoláiban. 

– Úgy tudom, számos módszerta-
ni cikket írt, és több önálló kiadvány-
nak is társszerzője volt.

– Mindenről pontos nyilván-
tartásom van fiatalkorom óta. Elég 
bogaras ember voltam. (Mutatja 
dossziéit, kemény táblájú füzeteit, 
egy élet munkájának összesítését.) 
– Ezek például feljegyzések az óra-
látogatásaimról, amiket 1967–68-
ban végeztem... nem vezettem nap-
lót, de 1947-től naponta felírogat-
tam az eseményeket.

Az újságokban 1990 előtt első-
sorban módszertani, oktatási, tudo-
mánynépszerűsítő írásokat, könyvis-
mertetőket közöltem. Sportvonalon 
is dolgoztam, s úgy érzem, hogy e 
téren egyenesen régiségi tiszteletem 
van, hisz alig ketten-hárman va-
gyunk, akik a múltról tudunk szólni, 
Takács Pistával s László öcsémmel. 
Különben eltelt az élet nagyon jól. 
Megérte? Igen. Non me poenipet 
vixisse!, vagyis Nem sajnálom, hogy 
éltem! Mindig igyekeztem újabb 
dolgokba is belefogni, dolgoztam rá-
diónak, televíziónak is. Készítettem 
interjúkat híres sportolókkal, olim-
piai bajnokokkal, világbajnokok-
kal. Sportvonatkozásban az a nagy 
megtiszteltetés ért, hogy a külhoni 
magyar sportcsillagok első világtalál-
kozójára Erdélyből tévésként engem 
hívtak meg. 

– Mi az eredményes élet titka? 
A szorgalom?

– Mindig kell valamivel foglal-
kozni, lehetőség szerint következe-
tesen, nem föltétlen különleges cél-
lal. Nem mondtam például sosem, 
hogy újságíró vagyok. Dolgoztam, 
szerettem, csináltam, elfogadták. 
Én pedagógusnak tartottam ma-

gam, bár nem erre készültem erede-
tileg, de ez lettem, és rájöttem, ah-
hoz, hogy eredményesen dolgozz, 
egyszer magad kell megszeresd azt, 
amit csinálsz. Mert ha szereted, jó 
kedvvel végzed a munkád, az ered-
mény sokkal, de sokkal nagyobb. 
Nem fáradsz. 22 éve vagyok nyug-
díjas, ez elég hosszú idő, és az alatt 
azt csinálhattam, amit akartam, és 
nem fárasztott. Jót tett. Szellemi-
leg fenntartott.

– Az idén, 2012 januárjában a 
nyolcvanadik születésnapja környékén 
hagyta abba az írást. Miért?

– Úgy éreztem, hogy elég volt. 
Mint a tanítással annak idején, hogy 
elérkezett az idő, ki kell lépni. 

– Családja?

– 1956-ban nősültem. Felesé-
gem, Száva Zsófia régi örmény csa-
lád leszármazottja. Két utódunk 
van, egy fiam, ki 1958-ban szüle-
tett és orvosit végzett, Siófokon 
él, a siófoki kórháznál dolgozik, 
nagyon jól alakult az élete. Van 
egy lányom, 1960-ban született, ő 
itthon él, számítógépes könyvelést 
végez. Két unokám van. A fiúuno-
kám, András, elsőéves joghallgató 
a Pázmány Péter Egyetemen, Pes-
ten, a lányunokám most végzi a 
nyolcadik általánost. A fiam is sze-
ret utazni, akárcsak én. Ezt mi na-
gyon szeretjük, a térképet. Anyám 
megtanított: – Fiam, ha nincs 
amit csinálj, vedd a térképet, nyisd 
ki, s nézzed!

– Használ számítógépet?

– Persze, internetezek, főleg a 
sporteredményeket nézegetem, de 
nem viszem túlzásba, nehogy le-
ragadjak, nehogy aztán egyéb ne 
legyen, csak ez. Van e-mailem is, de 
azt nem nagyon használom. Főleg 
történelmi témák érdekelnek. 

– További tervei?

– Nekem most már különleges 
terveim nincsenek. Nyugodtan len-
ni, sétálgatni. Sok ismerősöm van, ez 
jóleső érzés. Figyelni az eseményeket, 
egy kissé a történelmet visszaforgat-
ni, az emlékeket összegyűjteni. De 
nem szándékozom emlékiratot írni. 
Igaz, azt sem állítom, hogy most már 
semmit nem fogok írni...

Daczó Katalin

hirDetés

Interjú
HétköZnapi beSZélgetéS Fülöp Zoltánnal

Pedagógusnak tartottam magam... 

A krónikás

Fülöp Zoltán (Gyergyóditró, 1932. január 26.) biológiatanár, újságíró. 
Főbb munkái: Erdei gyümölcsök (Borsodi Lászlóval közösen); Hargita 
megye védett és ritka növényei, állatai (Borsodi Lászlóval, Pálfalvi Pállal, 
Izsák Zoltánnal társszerzésben).  Közreműködött Vofkori György Csík-
szereda és Csíksomlyó képes története című kötetének előkészítésében, írásai 
jelentek meg a Székedi Ferenc szerkesztette Hoki a Hargita alján című 
könyvben, valamint a Márton Áron Gimnázium évkönyveiben. Több 
cikket, tanulmányt közölt Szentgyörgyi Albert csíki tartózkodásáról. Szá-
mos erdélyi sajtótermék munkatársa, tudósítója (Tanügyi Újság, Előre, 
Hargita, Informaţia Harghitei, Hargita Népe, Csíki Lapok új sorozata, 
Csíkszereda című kiadvány, Mix Fm, székelyudvarhelyi Sztár Rádió stb.) 
volt. A Csíki TV-ben 1993 és 2009 között 2682 különböző anyaga, köz-
vetítése, tudósítása, riportja ment adásba. A Marosvásárhelyi Rádióban 
1987 és 2003 között közel száz alkalommal tudósított. Az Új Sportban 
1990–1993 között 450 írása, a Hargitában 1968 óta közel ezer írása, a 
gyergyószentmiklósi Új Keletben 1290 írása jelent meg.



A termékfeldolgozást és -érté-
kesítést elősegítő terveik össze-
hangolása mellett rendszeres 
farmlátogatással is összekötik 
idéntől taggyűléseiket a Hargita 
megyei mangalicatenyésztők. 
Az első, napokban tartott szemle 
keretében a gyergyói-medencei 
gazdák portáit keresték fel, míg 
hamarosan a csíki mangalicate-
nyésztők következnek.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Három gyergyószárhegyi 
portát és Ditró határában, 
a cengellér-tetői Csend-

völgye Kft. farmját felkeresve, 
Gyergyó térségében tartották meg 
a napokban első, farmlátogatással 
összekötött kihelyezett ülésüket 
a Hargita megyei mangalicate-
nyésztők. A látogatás célja – mint 
lapunknak Köllő Zoltán, a tavalyi 
esztendőben megalakult Hargita 
Megyei Mangalicatartók Egyesüle-
tének elnöke kifejtette – az egymás-
tól való tanulás volt, amelyet ha-
gyományteremtő módon, a megye 
minden térségét felkeresve három-
havi rendszerességgel ismételnek 
meg. „Ez volt az első olyan gyűlé-
sünk, amit terepszemlével is össze 
tudtunk kötni. Ez alkalommal egy 
kis gasztronómiai bemutatóval is 
fűszerezve, a gyergyói-medencei 
egyesületi tagjaink állatait és gazda-
ságát tekintettük meg, legközelebb 
pedig a csíki-medencei kollégák 
farmjait keressük fel. Ott is a tervek 
szerint közel négy-öt gazdaságba 
szeretnénk eljutni” – magyarázta 
Köllő.

Javítanák
a piaci feltételeket
A cengellér-tetői farm ügyve-

zető igazgatói teendőit is ellátó 
szakember a látottak alapján elé-
gedetten nyilatkozott az állatok 
tartási körülményeiről, de bizako-
dóan beszélt a mangalicatartáshoz 
kedvet kapó gazdák számának gya-
rapodásáról is. „A hagyományok-
hoz ragaszkodva a maga módján 
mindenki próbál három, négy, öt 
állatot nevelni, van aki ennél többet 
is. Tagjaink közül is sokan még az 
állományszaporításon dolgoznak, s 
igyekeznek lehetőség szerint a két-
három darabosról egy tíz-tizenöt 
fős erős mangalica-törzsállományt 
kialakítani. Mindenki kíváncsi arra, 

hogy más hogyan tartja, miként ne-
veli az állatokat. Ezek a találkozók 
márpedig remek alkalmat kínálnak 
a tapasztalatcserére” – tette hozzá 
Köllő. A szakember nem titkolta, 
az egyesület tagjai között olyan 
mangalicatenyésztőket is felmu-
tathatnak, akiknek az állománya 
immár komolyabb méretűre, 50-70 
darabra rúg.

A Hargita Megyei Mangalica-
tenyésztők Egyesületének idei esz-
tendei célkitűzései között Köllő 
Zoltán első helyen a kínálkozó 
pályázati lehetőségek hatékonyabb 
kiaknázását említi, illetve a pia-
ci értékesítési feltételek javítását. 
Utóbbi kapcsán konkrétan, az 
élősúlyban eladott állatok helyett 
a feldolgozott, késztermék-értéke-
sítést szorgalmazza, de szeretnék 
megszerezni a mangalicahúsból 
készülő helyi hagyományos termé-
keikre a Székely Termék minősítést 
és márkahasználati jogot is.

Visszahonosított mangalica
A mangalicatenyésztők gyer-

gyószárhegyi találkozóján ugyan-
akkor részt vett Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnö-
ke is. „Azt szeretnénk, hogy a Har-

gita megyei, székelyföldi emberek 
is minél egészségesebb, tápdú-
sabb élelmiszereket fogyasszanak, 
amihez a hagyományos magyar 
fajták mindenképen jó alapanya-
got szolgálhatnak. A vidékünkön 
tenyésztett mangalicák és szürke-
marhák is szabadtartásból, telje-
sen biokörnyezetből származnak, 
ebből adódóan a húsukból készü-
lő termékek a legegészségesebbek 
közé tartoznak” – mondta el la-
punknak nyilatkozva Borboly. Az 
elöljáró szerint bár a székelyföldi 
portákon ötven-hatvan évvel ez-
előtt a mangalica általánosan ked-
velt sertésnek számított, a fajta 
ma mégis visszahonosításra vár. 
„Az egyesületet alapító tizenhá-
rom mangalicatenyésztő összefo-
gása és példája is bizonyítja, hogy 
a mangalicatartás ma sem lehetet-
lenség. Sőt az összefogásuk mellé 
a megye tanács is támogatóan áll, 
és őszintén hiszek benne, hogy az 
a mangalicaszalonna és -sonka, az 
a sajátos ízű mangalicakolbász, 
ami a Hargita megyei természeti 
környezetben felnevelt állatokból 
kerül előállításra, mindannyiunk 
munkáját dicséri” – tette hozzá a 
megyei tanács elnöke.

Agrárgazdaság
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Egymástól is tAnulnAk A HArgitA mEgyEi mAngAlicAtEnyésztők

Taggyűlés, farmlátogatással

> Igényelhető a juh- és kecsketá-
mogatás. 2012. április 9.– május 18. 
között lehet benyújtani az anyajuhokra 
és anyakecskékre vonatkozó közvetlen 
nemzeti kiegészítő támogatási kérel-
meket – hívja fel az állattartó gazdák 
figyelmét a Hargita Megyei Mezőgaz-
dasági és Kifizetési Intervenciós Ügy-
nökség. A várhatóan állatonként 40 
lejre rúgó támogatást a gazdák – az Or-
szágos Farmnyilvántartó (RNE) adat-
bázisban is bejegyzett – legkevesebb 
50 anyajuhra és/vagy 25 anyakecskére 
igényelhetik, ám az állatoknak folyó 
év március 31-ig be kellett tölteniük 

az egyéves életkorukat is. Az előzőleg 
kézzel kitöltött kérelmeket, a mellék-
letekkel együtt, a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági Kifizetési és Intervenciós 
Ügynökség csíkszeredai központjában 
lehet benyújtani, előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján. A gazdáknak a 
kérelemhez, illetve a fülszámokat nö-
vekvő vagy csökkenő sorrendben tar-
talmazó melléklethez csatolniuk kell 
a személyazonossági igazolvány má-
solatát, a farmszámra vonatkozó iga-
zolást (card de exploataţie), valamint 
bizonylatot egy aktív folyószámlára 
vonatkozóan. Jogi személyek és be-

jegyzett magánszemélyek esetében a 
cégbejegyzési másolatot/bírósági vég-
zés másolatát/adószámra vonatkozó 
másolatot (copie Cod fiscal), a cégve-
zető személyét igazoló cégbírósági do-
kumentum másolatát is csatolni kell 
a kérelmezési dossziéhoz, valamint a 
személyi igazolvány másolatát. Fontos 
tudniuk a kérelmet benyújtó állattartó 
gazdáknak/kereskedelmi társaságok-
nak/alapítványoknak, hogy minden 
kérelmező farmregiszteri azonosítóval 
(IACS azonosító) kell rendelkezzen, 
amit az APIA területi irodáiban lehet 
megszerezni, illetve a támogatási ké-

relmeket a törvényes keretek között 
létrejött juh- és kecsketartó egyesü-
leteknek is láttamozniuk kell. Azért, 
hogy az esetleges fülszámhibák ne a 
kérelmek nyomtatásánál derüljenek 
ki, az APIA szakemberei azt javasolják 
a juh- és kecsketartó gazdáknak, hogy 
az igénylés előtt egyeztessék a tény-
leges állományt a körzeti állatorvos 
adatbázisában szereplő egyedekkel. 
A 3 százalékot meghaladó hibahatár 
ugyanis büntetéseket von maga után. 
A támogatási kérelemben megjelölt 
állományt a gazdák 2012. augusztus 
20-ig kötelesek megtartani.hí
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Mangalicamustra. Farmlátogatáson a tenyésztők fotó: domján levente

 hirdetés

hargitanépe

A Pénzügyminisztérium,
Az OrszágOs 

ADóÜgynÖkség,
a Hargita megyei 

közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a költségvetési Bevételek Begyűjtését 

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

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

A fizetésképtelenséget megállapítók figyelmébe!
Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága 

meghívja azokat a fizetésképtelenségben eljáró szaksze-
mélyeket, akik szerepelnek az Országos Adóigazgatási 
Ügynökség által jóváhagyott fizetésképtelenséget meg-
állapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék le ajánlata-
ikat a következő cégekre vonatkozóan, legkésőbb 2012. 
április 27-én 13 óráig:

BLUE STAR FOREST Kft. (25341240) Gyergyóremete;
LEO ALEX K Kft. (22013745) Gyergyószentmiklós;

TOTAL EUROLIGHT IMPEX Kft. (25447366) Székelyudvarhely;
FIRCONT Kft. (18837587) Székelyudvarhely.

Az ajánlatokat a 2007/1009-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendeletének 2. cikke-
lye 4. bekezdése, valamint a 14. és 16. cikkelye alapján 
kell összeállítani, és a következőket kell tartalmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, hogy 
kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minőségbe;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által kö-
vetelt havi díj, honorárium; 

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által kö-
vetelt sikerdíj;

Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi vagy érdek-
ellentéti helyzetben az adóssal, akihez ki lesz nevezve;

Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók lét-
számára vonatkozóan, akik részt vesznek a fizetéskép-
telenségi eljáráshoz kapcsolódó tevékenységekben. A 
nyilatkozathoz megkérjük, csatoljanak egy rövid be-
mutatást mindegyik személyről, és bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy van érvényes munkaszerződésük 
(alkalmazottak esetében a munkaszerződések hiteles-
ségéért kérjük kinyomtatni a napra frissített helyzetet a 
REVISAL programból, a nyomtatási dátummal együtt), 
érvényes együttműködési megállapodásuk vagy érvé-
nyes jogi szerződésük az ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott 
időbeosztással, amelynek végrehajtását követni fogják 
az adóhatóságok;

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy kimu-
tatást az összes eddigi lezárt fizetésképtelenségi eljárásról, 
amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek hány száza-
lékban sikerült fedeznie az adós kötelezettségeit, hogy 
amennyiben az ajánlattevők azonos pontszámot érnének 
el, a 2007/1009-es számú Országos Adóigazgatási Ügy-
nökség elnöki rendelete 15. cikkelyének 2. bekezdése 
alapján tudjuk majd rangsorolni.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell benyúj-
tani, amelyen fel kell tüntetni a következőket: „Oferta 
pentru selectarea unui practician în ceea ce priveşte 
……………….., a nu se deschide până la data de 27.04.2012, 
numele/denumirea, precum şi adresa/sediul social al 
practicianului în insolvenţă”. Továbbá megkérjük, hogy 
az ajánlatot minden oldalával lepecsételve, aláírva és sor-
számozva adják le.



Az utolsó elmArAdásokAt is 
átutAltA Az APiA

Kifizették a gazdákat
A héten valamennyi Hargita megyei gazdának kifizette 
a 2011-es esztendőre járó területalapú támogatáso-
kat és az agrárkörnyezet-gazdálkodási csomagokat a 
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség. 
Haschi András, Hargita megyei APIA-igazgató ígéri, a 
hétvégéig pénzükhöz jutnak a szarvasmarha-, juh- és 
kecsketartó gazdák is.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Immár az összes, a 2011-es esztendei területalapú támo-
gatáshoz kötődő összeget átutalta a gazdák bankszám-
lájára az országos Mezőgazdasági Kifizetési és Interven-

ciós Ügynökség (APIA) – mondta el lapunknak Haschi 
András Péter, a kifizetési ügynökség Hargita megyei igaz-
gatója. A szakember hozzátette, Hargita megye kapcsán 
kifizetésre került az a háromezer gazda is, akik a hektáron-
kénti 42 eurós előlegen kívül eddig még nem juthattak pén-
zükhöz. „A szóban forgó háromezer gazda számára e héten 
kifizettük a területalapú támogatás előlegeként kapott 42 
euró 92 euróig terjedő különbségét, ugyanakkor kifizettük 
a kedvezőtlen adottságú területekre járó 107 eurós hektá-
ronkénti támogatást és az agrárkörnyezet -gazdálkodási cso-
magokat is. Ezenfelül a 
héten immár valameny-
nyi Har gita megyei gaz-
da számlájára megérke-
zik a szántóterületek 
utáni hektáronkénti 32 
eurós nemzeti kiegé-
szítő támogatás is” – 
újságolta Haschi.

A szakember jó hí-
rekkel szolgált a Har-
gita megyei állattartó 
gazdák számára is: az 
ügynökség ugyanis fo-
lyósította a 2011-es esz-
tendőre járó szarvas-
marha-, juh- és kecske-
támogatás eddigi, még 
ki nem fizetett máso-
dik, 50 százalékos hányadát is. A szarvasmarhák esetében ez 
állatonként 205, míg a juhok és kecskék esetében állatonként 
20 lejes támogatást jelent, a tavaly őszi előlegek folyósítása 
után ezzel téve teljessé – és immár a kifizetés oldaláról is le-
zárttá – a tehenenkénti 410, illetve a juhok és kecskék után 
járó 40 lejes támogatásokat – hangsúlyozza Haschi. A megyei 
APIA igazgatója szerint a napokban átutalt összegek révén a 
Hargita megyei gazdák bankszámlájára több mint 20 millió 
lej, azaz közel 4,7 millió euró érkezett.

A kifizetési ügynökség vezetője kitért a május közepé-
ig igényelhető 2012-es területalapú támogatásokra is. El-
mondta, a féltávjához érkezett kérésletételi időszakban a 
gazdáknak segédkező polgármesteri hivataloktól és a terü-
leti APIA-kirendeltségektől eddig összesen 13 300 beérke-
ző támogatási kérést regisztráltak. Hargita megyében tavaly 
összesen közel 180 ezer hektárra több mint 29 ezer gazda 
igényelt területalapú támogatást. Haschi a kérvényezők 
számát tekintve idén is hasonló nagyságrendre számít, ám 
elégedett csak akkor lenne, ha a megye szántó-, kaszáló- és 
legelőterületeinek tavalyinál is nagyobb, több mint 60 szá-
zaléka sorolódna területalapú támogatás alá.

> Képzési központ nyílik Tusnádfürdőn. 
Ingyenes szakmai felkészítésben és tájé-
koztatásban részesülnek a 141-es vidék-
fejlesztési intézkedés kedvezményezettjei 
– derül ki a Tánczos Barna vidékfejlesz-
tési államtitkár lapunkhoz eljuttatott 
közleményéből. „Az elmúlt két-három 
hónapban székelyföldi gazdák több al-
kalommal is azzal a kéréssel fordultak 
hozzám, hogy a számukra megszervezett 
képzésekre ne kelljen Prahova, Brassó me-
gyébe menniük, napokig felügyelet nélkül 
hagyva így a gazdaságaikat. Kérésüknek 
eleget téve, a vidékfejlesztési szaktárca 
a napokban Tusnádfürdőn egy új felké-

szítő központ létrehozását hagyta jóvá” 
– nyilatkozta az államtitkár. Hozzátette, 
ezen intézkedés elsősorban a Hargita és 
Kovászna megyei gazdákon fog segíteni, 
hogy otthonaiktól ne kelljen távol el-
menniük a képzésekre. Azokat a szerke-
zetátalakítás alatt álló vagy félig önellátó 
gazdaságok tulajdonosait tehát, akik még 
nem vettek részt a 111-es intézkedés biz-
tosította képzéseken, a szakcégek vezetői 
ebbe a központba fogják majd behívni. 
Tánczos Barna elmondta, a tusnádfürdői 
központba számításaik szerint egyelőre 
megközelítőleg 170 gazda fog díjmente-
sen képzésben részesülni.

> Módosult a mezőgazdasági életjára-
dékról szóló jogszabály. A mezőgazdasági 
és a pénzügyminiszter napokban megjelent 
2012/39/413-as számú közös miniszteri 
rendelete révén módosultak a mezőgaz-
dasági életjáradék módszertani normáit 
jóváhagyó 2005/1272/26503-as rendelet 
egyes előírásai. A rendelet értelmében az 
életjáradék-könyvecskékkel rendelkezők-
nek személyesen vagy megbízottjaik révén 
évente március 1. és augusztus 31. között 
láttamoztatniuk kell könyvecskéjüket, amit 
a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós 
Ügynökség (APIA) megyei központjaiban 
tehetnek meg. A láttamozás érdekében 

egy típusnyilatkozatot kell benyújtaniuk, 
amelynek modelljét a rendelet mellékle-
te tartalmazza. A láttamozás érdekében 
csatolni kell az életjáradék-könyvecskét, a 
2011. szeptember 30-ig megkötött haszon-
bérbe-adási szerződést, a kérelmező sze-
mély igazolványát, illetve betegnyugdíjasok 
esetében az arra vonatkozó végzést is. A ké-
relmezőknek a fentebb felsorolt okiratokat 
az eredeti példányokkal együtt másolatban 
is be kell nyújtaniuk. Amennyiben az életjá-
radék haszonélvezője elhalálozna, utódai az 
esedékes életjáradékot a következő esztendő 
november 30-ig kaphatják meg, amennyi-
ben igazolni tudják örökösi minőségüket.
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Évi 2 millió HúsbAromfit nevelnek fel

Újraindult 
a fiatfalvi „csirkeüzem”

Agrárgazdaság
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 hirdetések

Az ügynökség folyósí-
totta a 2011-es eszten-
dőre járó szarvasmar-
ha-, juh- és kecsketá-
mogatás eddigi, még ki 
nem fizetett második, 
50 százalékos hányadát 
is. A szarvasmarháknál 
ez állatonként 205, a 
juhok és kecskék ese-
tében állatonként 20 
lejes támogatást jelent.

306 000 naposcsibével startolva 
új csirkeneveldét nyitott Fiatfalván 
a gyulafehérvári Transavia cég. A 
székely ke resz túri baromfikomple-
xum a tervek szerint évi kétmillió 
baromfit, azaz mintegy 5500 ton-
nányi szárnyashúst fog termelni, 
ami révén Románia legnagyobb 
szárnyashústermelő farmjai közé 
fog tartozni.

Radó Krisztina

Fiatfalván, a brassói Avico lá hoz 
tartozó farm épületét vásárol-
ta meg és újította fel a Fehér 

megyei, Va jas di székhelyű Transavia 
cég. A Székelykeresztúrhoz tartozó 
falu végén levő épület tizennyolc 
blokkból áll, melyek mindegyike 
1200 négyzetméteres és kétszintes, 
tehát összesen 36 csarnokos üze-
met telepítettek be csirkével ápri-
lis elején. A farmon jelenleg 306 
ezer kiscsirke fejlődik, amelyeket 
egynaposan szállítottak a farmra a 
Transavia saját keltető üzeméből, 
a Fehér megyei Szentimréről – 
mondta el lapunknak Györfi Lajos, 
a székelykeresztúri nevelde megbí-
zott igazgatója.

Az újraindult baromfifarm 
harminc embernek biztosít mun-
kát, ám a létesítmény személyzeti 
létszámát a termelés növelése so-
rán sem tervezik tovább bővíteni. 
„A cég olyan technológiával dol-

gozik, amely európai szinten is a 
legmodernebbnek számít, majd-
nem mindent számítógép vezérel. 
Ez azt jelenti, hogy a személyzet 
nagy része ellenőrzéssel és admi-
nisztrációval foglalkozik, irodai 
munkát végeznek” – árulta el a 
farm megbízott igazgatója. A ter-
vek szerint a csarnokokat hathe-
tente telepítenék újra csibékkel, 
mivel körülbelül másfél hónap 
szükséges ahhoz, hogy a csirkék 
elérjék a gazdasági vágósúlyukat. 
„Ez azt jelenti, hogy évi hat és 
fél széria csirkét tudunk felne-
velni” – mondta el Györfi Lajos. 
A termelés biztonságára helyezi 
ugyanakkor a hangsúlyt a kereszt-
úri csirkefarm indulása kapcsán 
Ioan Popa, a cég igazgatója is. 
„Mindent az üzemen belül ter-

melünk le, mert csak így lehetünk 
biztosak abban, hogy a fogyasztó 
minden terméket az eredeti mi-
nőségben és biztonságban kap 
meg” – nyilatkozta Popa.

Rafai Emil, Székelykeresztúr 
polgármestere elmondta, a csir-
kenevelde ünnepélyes avatója 
egyelőre még várat magára, mi-
vel a cégnek nem sikerült teljesen 
befejeznie az épület körüli fel-
újításokat. Ezt elismerte a farm 
ügyvezetője is, hozzátéve, hogy 
még körülbelül két-három he-
tes munkára van szükség a farm 
körüli újításokra – kertépítésre 
és festésre –, és csak ezután nyit-
ja meg kapuit hivatalosan is a 
fiatfalvi „csirkeüzem” – mutatott 
rá lapunknak nyilatkozva Györfi 
Lajos igazgató.

Korlátozás nélkül jöhet a brazil csirke

Feláldozza a mezőgazdaságát és termelőinek piacait az Európai 
Unió a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött szabadkeres-
kedelmi egyezménnyel – állítja Bárány László, a magyar Baromfi 
Termék Tanács elnöke. A szakember szerint az exportkvóták nö-
velésével és a vámrendszer leépítésével Brüsszel mára gyakorlatilag 
megkötések nélkül engedi az unió területére a brazil, argentin ba-
romfi- és pulykahúst, cserébe pedig gépiparának, pénzügyi szol-
gáltatásainak meghonosítását várja a másik kontinens államaitól. 
Elmondta, az Unióba áramló brazil baromfihúsexport már tavaly 
átlépte az évi 300 ezer tonnát.
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> Liga 1., 26. forduló: ma: Ceahlăul 
– Brassó (17, GspTv), Petrolul – CFR 
(20.30, Digi Sport); holnap: Sportul – 
Astra (15.30, Dolce Sport), Pandurii – 
Marosvásárhely (17, Digi Sport), Galac 
– Steaua (20, Digi Sport); vasárnap: 
Vaslui – Mioveni (19), Rapid – Szeben 
(21.30, Digi Sport); hétfő: Kolozsvári U 
– Medgyes (19, Digi Sport), Chiajna – 
Dinamo (21.30, Digi Sport).

> NB1, 24. forduló: ma: Kaposvár – 
Diósgyőr (19); holnap: Paks – Debrecen 
(16), Siófok – Pécs (17), Kecskemét – 
ZTE (18), Ferencváros – Győr (18.30), 

Pápa – Haladás (19); vasárnap: Video-
ton – Vasas (17), Újpest – Honvéd (19).

> Megyei bajnokság, 16. forduló: 
holnap: Csíkszentmihály – Parajd (11), 
Szentegyháza – Maroshévíz-Salamás 
(11), Csíkszereda – Homoródalmás 
(14), Csíkcsicsó – Gyimesfelsőlok (17), 
Székelykeresztúr – Székelyudvarhelyi 
Roseal (17).

> Kézilabda. Gyergyószárhegyen va -
sárnap rendezik a megyei férfikézilabda 
3–4. forduló mérkőzéseit. A műsor: 3. 
forduló: Gyergyószárhegyi Bástya – 

Székelykeresztúri Egyesülés (9), SZKC 
Öregfiúk – Gyergyóremetei Kereszthegy 
(10.30), Székelyudvarhelyi Partizán – 
Gyergyóditrói Auto-Tig (12); 4. forduló: 
Kereszthegy – Egyesülés (15), Ditró – 
Öregfiúk (16.30), Partizán – Bástya (18).

> Jégkorong. A Vákár Lajos Műjég-
pályán a Zsögödi Medvék csapata ma 17 
órától a csíkszeredai déli városrész „öreg-
jei” és „fiataljai” között szervez amatőr 
hokimeccset. Holnap 17 órától a csík-
szeredai műjégpályán kerül sor az Erdélyi 
Független Amatőr Jégkorong Liga All-
Star-mérkőzésére.

> Hoki-vb. Vasárnap elkezdődnek a 
jégkorong Divízió I A és B csoportjának 
küzdelmei, előbbiben a magyarok, utóbbi-
ban a romániai csapat érdekelt. A műsor: 
A csoport (Ljubljana): vasárnap: Japán 
– Magyarország (14), Ukrajna – Ausztria 
(17.30), Nagy-Britannia – Szlovénia (21);  
hétfő: Ukrajna – Magyarország (14), 
Ausztria – Nagy-Britannia (17.30), Szlo-
vénia – Japán (21).  B csoport (Krynica): 
vasárnap: Ausztrália – Korea (14), Romá-
nia – Hollandia (17.30), Litvánia – Len-
gyelország (21); hétfő: Hollandia – Auszt-
rália (14), Korea – Litvánia (17.30), Len-
gyelország – Románia (21).hí
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Ismerjük meg az edzőket (1.)

A Hargita Népe napilap mától 
új sorozatot indít, melyben be-
mutatjuk a megyében ifjúsági 
és gyerekcsapatokkal dolgozó 
edzőket. Elsőként a Csíki-me-
dence legnépszerűbb sportágá-
ban, a jégkorongban dolgozó 
Antal Károly munkáját és tevé-
kenységét ismertetjük.

– Ön szerint milyen kell legyen 
egy jó edző?

– Szigorú, fegyelmet követe-
lő, szakmailag képzett és megértő. 
Szükséges a jó pedagógiai érzék. 
Folyamatosan képezze magát, hi-
szen a jégkorong folyamatosan 
fejlődik, így nélkülözhetetlen az 
edzői tanulás.

– Miért és kinek ajánlja a jég-
korongot?

– Sportolni jobb, mint egész 
nap egy számítógép előtt ülni. A 
sport egészséges, a gyereket fe-
gyelemre, alkalmazkodásra, önál-
lóságra tanítja. Rengeteg mozgás 
van e sportágban, a csapatok so-
kat utaznak, így, akik ezt szeretik, 
megfelelő sport számukra a jégko-
rong. Igazából hatéves kortól jó 
kezdeni a jégkorongozást, de tíz-
éves korig bárki bekapcsolódhat.

– Miből áll egy edzésprogram?

– Nyáron kezdődik az idény, 
ekkor ún. száraz felkészítőt tartunk. 
A gyerekek itt sokat szaladnak, ke-

rékpároznak, úszni visszük őket. 
Fejlesztjük az állóképességüket, 
technikai edzést is tartunk és van 
fizikai felkészülés is. Ezt egy tengeri, 
majd egy hegyi felkészülés követi, 
majd egy újabb alapozást követő-
en mennek jégre a gyerekek au-
gusztusban. Figyelünk arra, hogy a 
gyerekek élvezzék az edzéseket. Ál-
talában hét elején keményebbek az 
edzések, a hét közepétől már köny-
nyebb a készülés, persze figyelembe 
vesszük a mérkőzésprogramokat is. 
A kapusokkal külön dolgozunk, 
erre a posztra általában magasabb 
gyerekek felelnek meg.

– Milyen korosztállyal foglal-
kozik?

– Az ISK–HSC Csíkszereda 
U14-es korosztályával dolgozom, 
összesen 45 gyerek van a két csa-
patban.

– Nevelés szempontjából az adott 
korosztálynál mire kell figyelni?

– Serdülőkor előtt álló gyere-
kekkel foglalkozom, így fontos, 
hogy fegyelmet tartsunk a csapat-
ban. Odafigyelünk a gyerekek is-
kolai tanulására is, rengeteget uta-
zunk a magyar bajnoki meccsekre, 
ezért a hokisok a kiszállások alkal-
mával is, mérkőzések között az ott-
honról hozott tananyagot meg kell 
tanulják. Próbáljuk lekötni a gye-
rekeket a külföldi kiszállásokon, 
programokat szervezünk nekik, és 
elvisszük kirándulni is.

– Mennyibe kerül a szülőnek ez 
a sportág?

– Nem tudom pontosan, sze-
rintem olyan 200 és 600 lej kö-
zötti összeg, de ez szülőtől is függ: 
például a tehetősebb gyerekek 
számára jobb és drágább felsze-
relést vásárolnak, így az említett 
összeg akár ezer lej is lehet.

– Mit biztosít a szülő és mit 
biztosít a klub?

– A gyerek jégkorongra je-
lentkezésekor a szülő vásárolja 
meg az első sportfelszerelést. Ezt 
később el lehet adni vagy el lehet 
cserélni. A klub jeget, öltözőt, 
utaztatást és a magyar és román 
bajnokságokban való versenyez-
tetést biztosítja, az egyéb külföldi 
tornákra a kiszállást már a szülők 
fizetik. A magyar pontvadászat-
ban való részvételünket Csíksze-
reda önkormányzata biztosította. 
Természetesen a klub is ad felsze-
reléseket, botokat, korcsolyákat, 
de saját felszereléssel kezdi meg a 
sportolást a gyerek.

– Hol jelentkezhetnek az ér-
deklődők?

– A Sportklubnál vagy az Is-
kolás Sportklubnál lehet érdek-
lődni, de általában a korosztályos 
edzőkhöz irányítják azokat a szü-
lőket, akik jégkorongozni adják 
gyerekeiket.

Kopacz Gyula

hirdetéseK

A MAGYARI ENGINERING Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Korond külterületén szám nélkül találha-
tó Kalandpark Panzió és Wellness-központ létesítése zonális rendezési 
terv (PUZ) bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést ké-
relmezett. Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 
8.30–16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél 
adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 2012. április 29-ig.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

versenyvizsgákat hirdet 
köztisztviselői állások betöltésére meghatározott időre a:

Fejlesztési igazgatóságon – Tanácsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:

– egyetemi végzettség záróvizsgával (informatikai profil);
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 

54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

Beruházás vezérigazgatóságon – Tanácsos, I. osztály, fő szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:

– egyetemi végzettség záróvizsgával (kémia profil);
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 

54-es szakaszának előírásai;
– minimum 9 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsgák időpontja: 2012. április 25., 10 óra (írásbeli) és 2012. 
április 27. (szóbeli vizsga). Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell 
letenni a hirdetés megjelenésétől számított – a Hivatalos Közlöny III. részé-
ben – 8 napon belül.

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb 
felvilágosítást Hargita Megyei Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának 
humánerőforrás-részlegén kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–
207700/belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

A 46 éves Antal Károly húsz 
évet jégkorongozott, meg-
fordult a Csíkszeredai Sport-
klub mellett a Steauánál, de 
játszott az Újpest és a Jász-
berényi Lehel csapatában is. 
14 éve edzősködik, ebből hét 
évig önkéntesen vállalt mun-
kát gyerekekkel. Játékosként 
egyszer a Sportklubbal, hat-
szor a Steauával volt hazai 
bajnok, a magyar pontva-
dászatban hat ezüstérmet 
nyert. Edzőként egy magyar 
bajnoki arany-, hat ezüst- és 
egy bronzérmet szerzett, a 
román pontvadászatot hat-
szor nyerte meg az általa 
irányított csapattal. Kettes 
fokozatú edzői képesítéssel 
rendelkezik.



lakás
Hajdúszoboszlón, kertvárosi ré-

szen, két szoba összkomfort, saját 
kerttel, családias környezetben várjuk 
kedves vendégeinket. WIFI, grillezési 
lehetőség, kerti bútorok, gyermekhin-
ták, libikóka, gyermekpancsoló, fe-
dett kocsibeállási lehetőség. Közelben 
horgásztó, lo vas ta nya. Telefon: +36–
30–9289462 vagy +36–30–6275938, 
e-mail cím: lamiapartmans@freemail.
hu, weboldal: www.lamiapartman.hu.

jármű
ELADÓ 2005-ös évjáratú, piros 

Logan 1.4 MPi, első tulajdonostól, 
szervizkönyvvel, megkímélt állapot-
ban, jövő évig érvényes biztosítással, 
útadó és műszakival. Ára: 2600 euró. 
Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf IV, 1.4-es, Euro 4-es, 
ötajtós, limuzin, metálkék színben, 
frissen behozva, nagyon jó, szép, 
karc- és rozsdamentes állapotban, 
első gazdától. Extrák: ABS, szer-
vo, klíma, négy elektromos alak, 
négy légzsák, két ülés, fűtés elöl, 
Sony CD-lejátszó, elektromos tük-
rök, központi zár. Bármilyen tesztet, 
valamint beíratását vállalom. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468. 
(21664)

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Peugeot 
Partner 2.0 HDi motorral, ötszemélyes, 

egy gazdától, beírva, kitűnő állapot-
ban, fullextrás, szép, megkímélt bel-
sővel, rendezett iratokkal, 5 literes fo-
gyasztással. Ára: 2500 euró. CSERE is 
érdekel. Telefon: 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, elekt-
romos ablakok stb. Irányár: 3300 
euró. Vállalom a beíratását is. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468. 
(21593)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Zafira 
1.6, Euro 4-es, karc- és rozsdamentes, 
kevés illetékkel. Beíratását vállalom. 
Irányár: 3500 euró. Telefon: 0724–
175640, 0724–257421.

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)

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

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

vegyes
Eladó kottatartó megkímélt állapot-

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

Eladó 50 liter fehér házi bor (5 lej/l). 
Érdeklődni a 0743–643 995 -ös telefon-
számon a délutáni órákban lehet.

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

TISZTÍTÓSZER-AKCIÓ A COMCO-
LOR FESTÉKÜZLETEKBEN! Ariel 15 
kg – 104 lej; eredeti kartonos, osztrák 
Ariel – 10,4 kg – 87 lej; félliteres Pur 
mosogatószer – 2,90 lej; 1 liter Pur mo-
sogatószer – 5,90 lej; 750 ml Domestos 
– 6,80 lej; 2 liter Coccolino öblítő – 
11,50 lej; Pampers pelenka – 0,90 lej/
db; felnőtt pelenka – 2,30 lej/db; 500 ml 
Clin szórófejes ablaktisztító – 5,50 lej.

ELADÓ jó minőségű, hasogatott 
bükk tűzifa, házhoz szállítva – 130 lej/1 
mst (520 lej egy öl), valamint vegyes 
tűzifa megegyezés szerint. Telefon: 
0757–249143. (–)

ELADÓ nagy, ültetni való pityóka 
és 200 literes műanyag hordó, vala-
mint 400 kg-os egyéves tehén. Tele-
fon: 0722–234992. (21672)

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

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

állás

KERESEK komoly alvállalkozó 
csoportokat családi házak építé-
sére Bukarestben (25–27 euró/
m2). Lakás biztosítva, szállás meg-
oldható. Telefon: 0758–839435 
(Csík szentdomokos 1900. szám).

Jól képzett varrónőket KERESEK 
budapesti varrodába. Szállást hely-
ben díjmentesen biztosítok. Fizetés 
teljesítmény szerint. Érdeklődni a 
+36–70–3911183-as telefonszá-
mon.

Erdeigomba-osztályozó szakem-
bert KERESÜNK. Érdeklődni a 0745–
654903-as telefonszámon lehet.

A csíkszeredai Riehen Egyesület 
tervezési munkálatokra műépítészt 
keres. Bővebb információ: www.
asociatiariehen.ro.

szolgáltatás
János Jenő autóvezető-oktató 

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

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

Lumira fa termopán nyílászárók 

gyártását vállaljuk 10 munkanapon 
belül, 3 év garanciával, német tech-
nológiával! Hívjon most, rendeljen 
most! Telefon: 0744–696100.

VÁLLALOM hűtők, tejhűtők, mosó-
gépek, marógépek és más háztartási 
gépek javítását kedvező áron. Telefon: 
0744–861991. (21561)

VÁLLALUNK szobafestést, mázolást 
(lépcsőházakat is), gipszkartonozást, 
csempézést, hőszigetelést, valamint tel-
jes körű lakásfelújítást igény szerint vagy 
saját ötleteikkel. Pontos, precíz munka 
garantált! Anyagbeszerzésben segítünk. 
Telefon: 0756–493656. (21654)

Hirdetések

Nélküled is eljön mindig a tavasz,
De bármilyen szép is,
Többé már nem lesz ugyanaz.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2011. 
április 5-re,

FERENCZ KÁLMÁN

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2012. április 15-én, 
vasárnap 9.30-kor lesz a csíkcsomortáni templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei. (21689)
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A Homoród Sport Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a 
Kápolnásfalu, Véc zóna Turisz-
tikai létesítmények zonális ren-
dezési terv (PUZ) bemutatott 
változatára környezetvédelmi vé-
leményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv 
környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észre-
vételező adatainak feltüntetésével 
naponta 8.30–16.30 óra között 
a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökségnél adhatják le 
(Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám) 2012. május 4-ig.

A csíkszeredai
KÉSZRUHA Rt.

VARRÓNŐKET 
ALKALMAZ.

Érdeklődni a cég székhelyén, 
Szentlélek utca 39. sz. 

Telefon:  
0266–371420/121.

A MIKÓ BÚTOR Rt.
évi közgyűlést tart 
2012. április 27-én 

14 órakor 
a cég székhelyén.

A TRIANA EVALCOV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,

tanfolyam elvégzése nélkül, a következő szakmákban:
 földmunkálati gépkezelő  elárusító
 személyi   asszisztens   pék-cukrász
 panzióvezető    villanyszerelő
 vasbetonszerelő   autószerelő              
 szakács    kőműves
 mészáros    pincér
 ács-asztalos    vulkanizáló
 humánerőforrás-felügyelő  láncfűrészkezelő    

Az országosan és nemzetközileg elismert oklevelet tíz nap alatt kibo-
csátjuk.

Iratkozás:
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr: 0755–206330.
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364990, 0721–297153.

A Polgár-Társ Alapítvány
PROGRAMASSZISZTENST ALKALMAZ.

Elvárások:
 felsőfokú végzettség; 
 számítógép-felhasználói ismeretek (Microsoft Office);
 kitűnő magyar, angol, román nyelvtudás;
 jó szervező-, kommunikációs- és csapatmunka készség;
 utazási hajlandóság.

A jelentkezőktől szakmai önéletrajzot, bizonyítványok másolatát, 
fényképet várunk legkésőbb 2012. április 20-ig az alapítvány székhelyére, 
Csíkszereda, Puskaporos utca 13. szám, tel.: 0266–310678 vagy az office@
repf.ro e-mail címre.

A Csíkszeredai Erdészeti Hivatal
árverést szervez 2012. április 20-án 10 órától 
683 m3 gyérítésből származó lábon álló fára 

Csíkszentkirály község erdejéből, 
valamint kobzásból származó 4,5 m3 tűzifa, 10,9 m3 műfa, 

5,5 m3 fűrészáru értékesítésére.

Érdeklődni a 0266–371076-os telefonszámon.

„Búcsúztam volna, de erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül, szívetekben tovább élhetek.
A halálban sem lettem hűtlen hozzátok
Az égből is gondolok s vigyázok rátok
Ha rátértek erre az útra,
Elétek megyek, s találkozunk újra.”

Megtört szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, testvér, rokon, szomszéd 
és jó ismerős

ILYÉS MÁRTONNÉ
szül. BALÁZSI ROZÁLIA

életének 74.,özvegységének  második évében 2012. április 11-én türelem-
mel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Megszűnt dobogni szerető szíve, mellyel úgy szeretett minket. Megpihent 
dolgos két keze, amely egész életén keresztül fáradságot nem ismervén 
munkálkodott az ő szeretteiért. 

Drága halottunkat 2012. április 15-én, vasárnap délután 2 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint a belvárosi 
református temető ravatalozójából a helyi temetőben. Emléked legyen ál-
dott, pihenésed csendes! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
Székelyudvarhely 2012. április12. A gyászoló család 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk,hogy a drága jó férj ,édesapa, nagytata, dédtata, após, apatárs és 
rokon

BARKÓCZY ISTVÁN (ÖCSI)

életének  87., boldog házasságának 59. évében hosszas, de türelemmel viselt 
betegség után csendesen elhunyt.

Megszűnt dobogni a minket rajongó szeretettel egybeölelő szíve, imádságos 
ajka megszűnt értünk könyörögni. Nemes, példás, dolgos élete a legfájóbb, 
legszentebb emlékünk lesz mindörökké.
Adjon az Egek Ura neki az Ő jóságáért a túlvilágon Örök boldogságot és nyu-
galmat.

Drága halottunk földi maradványait 2012.április 14-én délután 3 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint, a Szent 
Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőben.

EMLÉKED ÖRÖKKÉ ÉL, PIHENJ CSENDESEN!

Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a szerető jó apa, nagyapa, após, rokon, szomszéd és barát

SZŐCS KÁROLY PÉTER
– ny. testnevelő tanár –

életének 76.,házasságának 39. évében 2012. április10-én hosszú, sú-
lyos, de példás türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Egész életét családja iránti hűség és ragaszkodás, becsületes és szor-
galmas munka jellemezte. Áldozatos, szigorú és következetes pedagó-
gusként generációkat tanított egészséges életmódra és a sport szere-
tetére.

Drága halottunkat 2012.április13-án,pénteken délután 3 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a bel-
városi református temető ravatalozójából a helyi temetőben. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott!Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy 
órával. Székelyudvarhely, 2012. április12. A gyászoló család 

megemlékezés

elhalálozás
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Sport

> Kézilabda. Tegnap tovább folyta-
tódott az ifi 3-as lány-kézilabdabajnokság 
negyedik teremtornája. Az országos baj-
nokság utolsó teremtornáján a Medgyesi 
ISK csapata nem jelent meg, így minden 
mérkőzését elveszítette. A tegnapi ered-
mények: Csíkszeredai VSK – Nagysze-
beni ISK 13–24, Segesvári ISK – Sepsi-
szentgyörgyi ISK 27–29, Nagyszebeni 
ISK – Fogarasi ISK 27–13, Csíkszeredai 
VSK – Sepsiszentgyörgyi ISK 20–31. A 
mai műsor: Segesvári ISK – Nagyszebe-
ni ISK (9), Fogarasi ISK – Csíkszeredai 
VSK (10.20). Ez a teremtorna az utolsó, 
a csoport első két helyezettje a bajnokság 

elődöntőjébe került. Az első három – Se-
gesvár, Sepsiszentgyörgy, Szeben – ádáz 
csatát vív egymással. A továbbjutás sorsa 
a ma délelőtti mérkőzések után dől el.

> Jégkorong. Egy pontot ugyan szer-
zett, de vereséggel kezdte a magyar jég-
korong-válogatott az U18-as Divízió I B 
csoportos világbajnokságot Székesfehér-
váron. Az osztrákok kétszer is vezettek, 
ám a magyar csapat a meccs felére fordí-
tani tudott, a harmadik harmad közepén 
azonban az osztrákok újra előnybe kerül-
tek, másfél perccel a rendes játékidő lejárta 
előtt megint sikerült a piros-fehér-zöldek-

nek kiegyenlíteni. A ráadás gól nélkül zá-
rult, a büntetőpárbajt pedig egy találattal 
az osztrákok nyerték. Tegnap délután két 
meccset rendeztek. Eredmények: Ma-
gyarország – Ausztria 4–5 – szétlövéssel 
/a magyar gólszerzők: Kocsis, Ritó, Nagy, 
Könczei/; Kazahsztán – Lengyelország 
7–1; Fehéroroszország – Ausztria 5–1. Az 
Ukrajna – Magyarország találkozó lapzár-
ta után ért véget. Ma szünnap van, holnap 
a kazah–osztrák (14), az ukrán–lengyel 
(17) és a magyar–fehérorosz (20.30), 
vasárnap a lengyel–osztrák (14), a fehér-
orosz–ukrán (17) és a magyar–kazah 
(20.30) meccsekre kerül sor.hí
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A jó utánpótlás-nevelés
a biztos jövő

ASzékelyudvarhelyi KC hét 
éve van az országos férfi-
kézilabda élvonalában. 

Legjobb eredményét az elmúlt 
idényben könyvelhette el, amikor 
a második helyen végzett. A klub-
vezetés nagy teret szentel a sportág 
fiatalokkal való megszerettetésé-
nek, a tehetséges gyerekek kineve-
lésének.

A felnőttcsapat elindításakor 
az akkori nagyifjúsági bajnokságot 
megnyert gárda gerincére építették 
a csapatot. Az utánpótlás-nevelést 
is már akkor elindították. Jelenleg 
hat korosztályban folynak az edzé-
sek, minden csoportban indulnak 
a gárdák a bajnokságokban – a gye-
rek (U8-astól) egészen az ifi 1-esig 
(U18). Nemcsak Székelyudvarhely 
a központ, hanem foglalkozásokat 
tartanak Gyergyóremetén, Szé kely-
keresztúron és Zetelakán is.

Az eredmények nem maradtak 
el, két évvel ezelőtt az ifi 3-as és 
4-es csapatok az országos döntő-
ig jutottak, ahol egyaránt bronz-
éremmel térhettek haza. Idén is 
néhány korcsoportban nagy esély 
adódik, hogy ott legyen az SZKC 
a végelszámolásnál.

A klub szlogenje az alulról 
építkezés garancia a csapat biztos 
jövőjére.

Felkészülési mérkőzés
A Székelyudvarhelyi ISK-

KC ifjúsági 1-es korcsoportos 
együttese szerda délután Seges-
váron játszott felkészítő jellegű, 
barátságos összecsapást a helyi 
sportiskola gárdájával. A Sipos 
Lóránt által irányított csapat az 
elődöntőre hangol. Az udvarhe-
lyiek kilencfős kerettel utaztak, 
hiszen az ifi 2-es korosztály az 

utolsó teremtornán vesz részt. A 
két együttes a kétszer 30 perces 
játékidő után még 15 percet rá-
húzott. Nyertek a vendégek egy 
sok gólt hozó találkozón. Ifi 1-es 
barátságos mérkőzés: Segesvári 
ISK–Székelyudvarhelyi ISK-KC 
40–47 /az SZKC gólszerzői: 
Kopacz, Szász, Károly, Venczel 
7-7, Elseg, Bajkó 6-6, Puskás 5, 
Nyisztor 2/.

Az SZKC ifi 4-es csapata (fehérben) a döntőbe jutott idén
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Napról napra
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Előadás
Holnap délelőtt 10 órától Székelyud-

varhelyen a Csaba Királyfi Népiskola szer-
vezésében, a Gondűző Szálloda és Étterem 
nagytermében tart előadást Szigeti Gábor: 
A magyar vallás alapjai címmel, 12 órától 
pedig Záhonyi András: Őseink (a szkíták és 
a hunok) se voltak pogányok! című előadását 
hallgathatja meg a közönség.

Színház
Vasárnap este 7 órától Wass Albert írá-

saiból összeállított egyéni műsort mutat be 
Mustármag címmel Kulcsár-Székely Atti-
la, a Tomcsa Sándor Színház társulatának 
tagja az udvarhelyi Szent Miklós-hegyi 
plébániatemplomban. A darabot rendezte: 
Csurulya Csongor. Az előadásra a belépés 
ingyenes, utána adományokat gyűjtenek a 
türi Magyar ház felújítására.

Hangverseny
Szombaton este 7 órától egyházi kórus-

műveket ad elő a székelyudvarhelyi Szent 
Miklós-plébániatemplomban a nyíregyhá-
zi Cantemus gyermekkórus.

Kiállítás
Jövő szerdán délután öt órától a Hargi-

ta Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
előadótermében megnyílik Kelemen Albert 
gyűjteményes kiállítása. A kiállítást meg-
nyitja Kovács Árpád művészettörténész.

Népdalvetélkedő
Április 25-én népdalvetélkedőt tarta-

nak Székelykeresztúron, a Kultúr Rámpa 
stúdiótermében, ahová a belépés ingyenes. 
A benevezett diákok mellett, I-VIII. osztá-
lyos székelykeresztúri néptánccsoportok is 
fellépnek.

Táncelőadás
Két hét múlva, április 27-én a 

székelyudvarhelyi művelődési ház színpa-
dán lépnek fel a 4 For Dance Kamaregyüttes 
tagjai. A csapat a magyarországi Csillag 
születik tehetségkutató döntőjébe is beju-
tott, azonban ott Tabáni Istvánnal szem-
ben alulmaradtak. Egyedi stílusuk abban 
rejlik, hogy a magyar néptánc hiteles ele-
meit virtuóz ritmusjátékokkal fűszerezik, 
amiből, persze a humor sem marad ki.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Ökoépítészet 
– A környezettudatos építészet 

lehetőségei

A növekvő energiafogyasztás és 
bolygónk egyre nagyobb mérté-
kű szennyezettsége a környezeti 

kérdéseket helyezte a politikai viták és 
a kutatások középpontjába. Mindany-
nyiunk közös célja alternatív megoldást 
találni a fenntarthatóság problémáira. Az 
Ökoépítészet a fenntarthatóság különbö-

ző formáit tekinti át az építészet és a városi 
fejlődés területén.

A 303 oldalas, színes fotókkal il-
lusztrált kemény kötésű könyv megvá-
sárolható az Árnika Könyvesboltban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 
16. szám, telefon: 0266–210 046, 0751–
103 915).

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515. Ügyfélszolgálat: Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0266–215270

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

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

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint 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
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Péntek
Az év 104. napja, az év végéig még 262 nap 

van hátra. Napnyugta ma 19.58-kor, napkelte 
holnap 6.50-kor. 

Isten éltesse 
ma Ida, holnap Tibor, vasárnap Anasztá-

zia és Tas, hétfőn pedig Csongor nevű olva-
sóinkat, valamint mindazokat, akik ezeken a 
napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán eredetű Ida jelentése: tevékeny, 

serény. A Tibor a latin eredetű Tiborc rövi-
dítése. A görög eredetű Anasztázia jelentése:  
feltámadott, míg a török–magyar eredetű Tas 
jelentése: kő, jóllakott, megtelt. A török–ma-
gyar eredetű Csongor jelentése vadászmadár.

helytörténeti évforduló

április 13. 
155 éve halt meg Tarcsafalván Pálffy János 

politikus, emlékíró. 1804. január 10-én szüle-
tett, az elemi osztályok után Székelykeresztúron, 
1816-tól a kolozsvári unitárius gimnáziumban 
tanult. 1841-ben Küküllő vármegye ország-
gyűlési követévé választották, az ellenzék egyik 
vezére és az Erdélyi Híradó munkatársa volt.

április 14. 
45 évvel ezelőtt halt meg Nyárád-

szentbenedeken Ferenczy Gábor tanító, tankönyv-
szerző. Felsőboldogfalván született 1881. október 
28-án. Közéleti személyiségként társadalmi és nép-
nevelői munkája már a múlt század elején kiterjedt 
a gazdaköri, állatbiztosítási szövetkezet, az EMKE 
és gazdasági könyvtár szervezésére is.

április 15. 
65 éve született Szombatfalván Ugron Gá-

bor politikus, közíró, Udvarhely országgyűlési 
képviselője. Jogot tanult Bécsben és Pesten, 
Garibaldi légiójának tagjaként részt vett a 
francia–porosz háborúban, főhadnagyi rangot 
kapott, ki is tüntették. 1873-ban Udvarhelyen 
lapot indított Baloldal címmel, amely 1876-ig 
jelent meg. 1877-ben a Sipka-szorosba rekedt 
oroszok élelmezési vonalát akarta elvágni a 
Székelyföldön toborzott csapattal. A székely 
puccs néven ismert akció nem járt sikerrel.

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, szomba-
ton és vasárnap 9–13 óra között dr. Gál Magor tart 
fogorvosi ügyeletet a Virágok sétánya 6/3. szám 
alatti rendelőjében (telefon: 0266–219 807).

para

– Nos, valahogy a locsolás végére értünk... Kérjük, asszonyom, 
válassza ki közülünk a férjét, mert a többi is szeretne hazamenni!

www.parapista.com

hirdetés
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skandi pályázati szelvény 2012. április 13.

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

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

HirdeTéSeK

hargitanépe 

A Hargita Népe Udvarhely napilap lapkihordót és 
rikkancsot keres Székelyudvarhelyre. Érdeklődni a 

következő telefonszámon lehet: 0733–553 014

Nanoszerkezetének köszönhetően 
csillog a kacsatoll

Számos récefaj tollának a csillogása a toll-
sugarak nanoszerkezetének köszönhe-
tő: egy vékony keratinréteg alatt lépsejt-

szerű, pigmenthólyagokból álló rács tükrözi 
vissza a fény egy részét – fedezték fel amerikai 
kutatók.

Míg bizonyos hullámhosszú fény aka-
dálytalanul áthalad a rácson, a többi vissza-
tükröződik, ezáltal a fehér fényből színes 
káprázat lesz. Az, hogy mely hullámhosz-
szokat veri vissza a toll, a pigmenthólyagok 
– más néven melanoszómák - egymás közti 
távolságától függ. Chad Eliason és Matthew 
Shawkey, az ohiói Akron Egyetem kutató-
inak az Interface című folyóiratban megje-
lent vizsgálatai – amelyekről a Der Spiegel 
internetes kiadása (www.spiegel.de) számolt 
be – egy még soha nem látott szerkezetet 
tártak fel.

A biológusok különböző úszórécefajok 
tollait elemezték elektronmikroszkóppal és 
spektrofotometriával. Feltűnt nekik, hogy 

a tollak sokkal kevesebb színben fordulnak 
elő, mint amennyit a récék észlelni képesek 
– a nanorácsok segítségével azonban már jó-
val több színt lehetett létrehozni.

Érdekes módon a récék nem használják 
ki a rácsok nyújtotta lehetőségből adódó 
színpalettát, hanem csak olyan színeket al-
kalmaznak, amelyeket energetikailag stabi-
labb, szűk rácsokkal is el lehet érni. Ennek 
két oka lehet: vagy eleve csak ilyen típusú 
rácsok jöhetnek létre, vagy evolúciósan ezek 
a színek voltak előnyösek.
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

Több helyen felszakadozik a felhőzet, kez-
detben elszórtan előfordulhat kisebb eső, majd a 
hétvégén derültebb időre lehet számítani. 

Tavasz van. Az évszakkal beköszöntött 
életembe a fészekrakás is. Nem váratlanul, 
hanem a természetre oly jellemző időszerű-
séggel. Az aktusban szívvel-lélekkel támo-
gat a család apraja-nagyja, de még oda-
átról is jön segítség. Bizarr a hangzása, de 
hogy félreértés ne essék, nem szellemjárásról 
vagy jelenésekről beszélek, hanem az időt-
len szeretet apró bizonyítékairól. Tizenhá-
rom éve elhunyt nagymamám még jó idejé-
ben gondolt arra, hogy egyszer az unokája 
életében eljön az idő, amikor szükség lesz 
abroszra, szőnyegre, takaróra, s egyálta-
lán, staférungra, ahogy mondani szokás. 
Még ki sem látszottam a földből, amikor ő 
a tavaszi juhnyíráskor gondosan megőrizte 
a gyapjút. Mikor kellő mennyiség gyűlt ösz-

sze, elvitte mosatni. Nem kis fáradság volt, 
de arra is keresett embert, aki megfonta, 
majd megfestette a fonalat. Mikor megvolt 
a szürke, fekete és piros fonala, megszövette 
leányunokáinak a perefernumot. Többéves 
projekt volt, ő még fiatal, életerős. Nem 
sejthette, hogy nem lehet közöttünk, ami-
kor mindez használatba kerül, de biztos, 
ami biztos, jó előre gondoskodott rólunk.

A kicsi ház berendezésekor előkerültek 
a gondosan tárolt kézimunkák, és kézzel 
fogható lett a Mami szeretete, gondoskodá-
sa. A szőnyegeket magamhoz szorítva egy 
korábban útjára indított ölelés ért célba, 
és ahányszor ránézek, kirázom, kimosom, 
rendezgetem, minden mozzanatban egy 
mosolyát, simogatását érzem magamon.

Célba ért gondoskodás
    villanás n Darvas Beáta

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

*
A fotó Felszegi Loránt Kapuk című 
pályázatra beküldött alkotása

skandi  készÍtette: benedek enikő

Sorsoltunk!

A márciusi skan di fel adványok helyes 
megfejtéseit beküldők közül Pálfi Zsófi-
ának (Székelyudvarhely, Céhek u. 13/3.), 
Balázsi Csongornak (Székelyudvarhely, 
Iskola u. 4/3.) valamint Péter János-
nak (Felsőboldogfalva 112.) kedvezett a 
szeren cse, akiket nyereménykönyvvel jutal-
mazunk, amely átvehető ügyfélszolgálati 
irodánkban (Székelyudvarhely, Kossuth 
Lajos u. 10. sz.), munkanapokon 10-től 15 
óráig.  Gratulálunk!
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„Ha a leHetőség nem ko-
pogtat be Hozzád, ...”
 (milton berle)

a gondolat befejező része 
a rejtvényben olvasHató.


