
Költséges lenne a szintKülönbséget Kiegyenlítő javítás

Hídszerkezeteket kellene építeni 
a besüllyedt aknafedelek alá

Csíkszeredában kevés az olyan útszakasz, ahol az autósforgalmat ne akadályoznák – a gödrök, 
kátyúk mellett – az aszfalt szintjéhez viszonyítva 10-15 centiméterrel vagy még mélyebbre 

süllyedt aknafedelek. Ezt úgy lehetne kiküszöbölni, ha a jelenlegi betongyűrűs megoldás helyett
kisebb hídszerkezeteket építenének be, ez az eljárás azonban költséges – jelezte az általunk 

megkérdezett szakértő. > 2. oldal

Kikerülve és belehajtva is balesetveszélyes. Egyetlen besüllyedt aknafedél tartós szerkezeti javítása száz euróba is belekerülne fotó: balázs árpád

Katasztrófaigény

A Titanic katasztrófája a 
múltból jön, no meg ki tudja: 
olyan rég volt, hogy tán igaz se volt 
– mondhatjuk –, az ötórai hírek 
rémségei sem a közvetlen 
környezetünkben történ-
tek, hanem kissé távolabb, 
a magyarországi katasztrófahíre-
ket sem érezzük a bőrünkön.

3

     Sarány István

sporthorgászat

Ahány víz, 
annyi szabály

Nem könnyű átfogó, minden 
részletében tiszta képet al

kotni a környék sporthorgászati 
lehetőségeiről, az egyes 
vizeken, folyószakaszokon 
érvényes szabályzatokról, 
az engedélyek árairól. Érdemes 
viszont előre tájékozódni.

InaSképzéS

Visszaállítani a 
munka becsületét
A fiatalokat célzó munkahely

teremtés kapcsán az inas kép
zésről és a szakoktatás helyzetéről, 
fejlesztéséről tanácskoztak Csík
szeredában Böjte Csaba ferences 
szerzetes és Hargita Megye Taná
csának kezdeményezésére 
oktatási szakemberek, gaz
dák, vállalkozók. Utóbbiak  
szívesen biztosítanak a fiataloknak 
szakmatanulási lehetőséget is.

Műszaki állapotfelmérést 
feltételez a felújítás 42 3A két alpolgármester 

vezeti a jelöltlistát
Lefulladt 
a roncsprogram

hirdEtés

hirdEtés

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3733î
1 amerikai dollár Usd 3,3249î
100 magyar forint hUF 1,4703î
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 hargitanépe 

labdarúgó-bajnoKság

Hazai sikerek 
a megyeiben

Atizenhatodik forduló mér
kőzéseivel folyta

tódott a hétvégén a me
gyei labdarúgóbajnok
ság. Minden mérkőzésen hazai 
sikerek szület ettek.

újdonságoKat ígérneK 

Májusban lesz 
a Csíkexpó

Fórumokkal és üzletemberta
lálkozókkal fűszerezve május 

17. és 20. között rendezik meg 
idén Csíkszeredában Hargita me
gye legnagyobb gazdasági kiállí
tását és vásárát. Jelen lesznek 
a helyi kertészek, kerti búto
rosok, a bútoripari cégek, és 
megtekinthetjük az újdonságszám
ba menő személygépkocsikat is.
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Költséges lenne a szintKülönbséget Kiegyenlítő javítás

Hídszerkezeteket kellene építeni a besüllyedt aknafedelek alá

több mint háromezren az előválasztásoKon

A két alpolgármester vezeti a jelöltlistát

Csíkszeredában kevés az olyan 
útszakasz, ahol az autósforgal-
mat ne akadályoznák – a göd-
rök, kátyúk mellett – az aszfalt 
szintjéhez viszonyítva 10-15 
centiméterrel vagy még mé-
lyebbre süllyedt aknafedelek. 
Ezt úgy lehetne kiküszöbölni, ha 
a jelenlegi betongyűrűs megol-
dás helyett kisebb hídszerkeze-
teket építenének be, ez az eljá-
rás azonban jóval költségesebb 
– jelezte az általunk megkérde-
zett szakértő. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Csíkszeredában mondhat
ni kevés olyan utca, útsza
kasz van, ahol ne lehetne 

besüllyedt kanálistetőkkel talál
kozni, amelyek – a tél folyamán 
keletkezett kátyúkkal, gödrökkel 
együtt – balesetveszélyt jelente
nek és akadályozó tényezők az 
autósforgalom számára. A legin
kább a felületes és költségkímélő 
útépítés számlájára írható jelen
ség egyébként nem új keletű, és 
nem is csak helyi, hanem országos 
probléma. 

Hunyadi János, Decemberi 
for radalom, Hargita, Mihai Emi

nescu, Kossuth Lajos, Nagymező, 
Temesvári sugárút – csak néhány 
a problémás szakaszok közül. Van, 
ahol kicsi a szintkülönbség az asz
faltréteg és az aknafedelek között, 
máshol viszont mély gödrökbe 
döccennek az autósok – mint pél
dául a vasúti felüljáróra felvezető 
körforgalomnál, ahol a figyelmet
len sofőrök, ha belehajtanak a 
gödörbe, már kis sebesség mellett 
is jelentős kárral maradhatnak. 

A legtöbb esetben teljesen kör
bereped az aszfalt a kanálistetők 
körül, de az is előfordul, hogy az 
aszfalt süllyed lennebb a terhelés 
miatt, így jönnek létre az egyenet
lenségek a város utcáin.

– Az elsődleges probléma, 
hogy az út szintje időszakonként 
változik a különböző aszfaltozá
si és javítási munkálatok miatt. 
A kanalizálási és útkarbantar
tási munkálatok találkozásának 

eredménye ez, pénz és kivitele
zés kérdése. Általában ez a kettő 
nincs összhangban, ezért alakult 
ki a fent nevezett probléma – 
amelynek kijavítására Nyugaton 
egyébként már megvan a megfe
lelő technológia. Az aknafedelek 
bizonyos értelemben kisebb hi
dak, amelyek ugyan elenyésző tá
volságot hidalnak át, azonban ez 
is jelentős elváltozásokkal járhat, 
ha nincs megfelelően kiépítve 
a szerkezet – mondta el megke
resésünkre György Béla utak és 
hidak építésével foglalkozó ter
vezőmérnök, szaktanácsadó. – A 
megoldás egy kisebb hídszerkezet 
kiépítése lenne a kanálisoknál, 
amely megfelelőképpen tudná 
tartani a nehéz, fémből készült 
aknafedeleket. Így egy kis fesztá
vú híd jönne létre, amely az asz
falttal együtt képes lenne elviselni 
az áthaladó autók súlyát, anélkül, 
hogy bármikor is besüllyedne. 
Ez azonban jelentős költségekkel 
jár. Míg az út négyzetmétere kö
rülbelül 8 euróba kerül, addig a 
hídszerkezet kiépítése több mint 
100 euró lenne. Ez az összeg, te
kintetbe véve a besüllyedt akna
fedelek számát, elég jelentős, így 
nem valószínű, hogy egyhamar 

megoldódna a probléma – véleke
dett a szakember. – Az aknafede
leknél betongyűrűt használnak, 
ami hamar besüllyed a terhelés 
és a különböző útkarbantartások 
miatt, mivel a két alapanyag – az 
aszfalt és a beton – nem ugyan
arra a terhelésre van méretezve. 
Sokszor pedig be sem kell süllyed
nie az aknafedélnek, elég, ha újabb 
aszfaltréteg kerül az útra, így ismét 
lennebb kerül a kanálistetők szint
je – magyarázta György, hozzáté
ve, szerinte egyelőre próbaszinten 
kellene alkalmazni a költségesebb, 
de ugyanakkor hatékony hídszer
kezetek kiépítését. – A városok 45 
különböző pontján kellene egyegy 
aknafedelet ezzel a megoldással 
helyreállítani, és megmutatkozna a 
módszer hatékonysága – összegezte 
a tervezőmérnök. 

– Most van kiírva az útjaví
tási munkálatokra a licit, a jövő 
hónapban kezdődnének el a na
gyobb javítások, amelyeket majd 
havi bontásban adunk ki, annak 
függvényében, hogy hol van na
gyobb szükség a felújításra. Meg
látjuk, hogy mi fér bele – nyilat
kozta lapunknak az ügy kapcsán 
Szőke Domokos, Csíkszereda 
alpolgármestere.

Besüllyedt víznyelők, aknafedelek nehezítik a gépkocsik közlekedését fotó: balázs árpád

Több mint 3200 csíkszeredai vett 
részt vasárnap a városi rmDsz 
által szervezett előválasztáson, 
szavazataikkal eldöntve a június 
10-i helyhatósági választások je-
löltlistáján a helyi tanácsosi tiszt-
ségekért indulók sorrendjét. A tíz 
szavazóközpontban véleményt 
nyilvánítók az eredmények sze-
rint elsősorban az előző mandátu-
mokban tevékenykedők munkáját 
értékelték: a legtöbb szavazatot 
a két jelenlegi alpolgármester 
és a frakcióvezető kapta. 

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Valamivel több mint 3200 
személy – számarányosan 
a négy évvel ezelőtti elővá

lasztáson résztvevők 90 százaléka 
– adta le voksát vasárnap a tíz csík
szeredai szavazókörzet valamelyi
kében a városi RMDSZszervezet 
21 fős listáján szereplő, a követke
ző mandátumban önkormányzati 
képviselői tisztséget vállalni akaró 
személyekre. A helyhatósági vá
lasztásokon indulók közül 13 ne
vet lehetett megjelölni az íveken, 
illetve külön cédulán jelezhették 
a polgárok azt, hogy támogatjáke 
vagy sem a körzeti felelősként in
dulókat. A reggel nyolctól este 
nyolcig tartó előválasztáson a dél
előtti órákban gyér volt a részvétel 
– mintegy 550en jelentek meg az 

urnáknál –, 14 órakor 1417, 19 
óra előtt 2900, majd záráskor 3260 
csíkszeredai polgár írta alá a részvé
telt bizonyító űrlapot. Összesen 82 
érvénytelen szavazólapot iktattak. 
A legtöbben a színházban, a sport
csarnoknál és a Tudor negyedi 
iskolában felállított központokat 
keresték fel. A városi RMDSZ 
székházában hajnali fél kettőkor 
közölték az eredményeket. 

antal és szőke újrázhat
„Egyenlő félként, egyenlő felté

telek mellett indultak az előválasz

táson az új jelöltek és azok, akik 
már részt vettek a város vezetésé
ben az előző egy vagy két mandá
tumban. De el kell mondani, és az 
eredmény is megerősíti azt, hogy 
Csíkszereda lakossága értékeli a 
szövetség frakciójában eddig tevé
kenykedők munkáját – értékelte 
a kialakult sorrendet Hajdu Gá
bor, a városi RMDSZ elnöke arra 
utalva, hogy az első három helyet 
a két jelenlegi alpolgármester és a 
frakcióvezető szerezte meg. A sza
vazatok alapján kialakult sorrend 
a következő: 1. Antal Attila (2166 

szavazat), 2. Szőke Domokos 
(1837), 3. Xantus Attila (1712), 
4. Orbán Zsolt (1472), 5. Vitos 
Attila (1415), 6. Magyari Zoltán 
(1373), 7. Márk Csucsi Róbert 

(1370), 8. Fülöp Árpád Zoltán 
(1336), 9. Veress Dávid (1304), 
10. Füleki Zoltán (1284), 11. 
Kirmájer Enikő (1267), 12. Láz
ár Anna (1237), 13. Máthé Tün
de (1176), 14. Bors Béla (1154), 
15. András Hunor Jenő (1089), 
16. Bíró Hanna Barbara (1031), 
17. Páll Zsolt (999), 18. Rákosi 
Seiwarth Ildikó (925), 19. Orbán 
János (862), 20. Bardócz László 
(855), 21. Gál Hajnal (771). „Ez 
az eredmény feljogosít a mandá
tumra” – szögezte le az RMDSZ 
székházában Ráduly Róbert Kál
mán polgármester.

Júniusban „biztos” befutó 
helyre az RMDSZlistán a rang
sor elején elhelyezkedők számít
hatnak – annak függvényében, 
hogy a 19 tagú városi tanácsban 
hány helyet szavaznak meg a vá
lasztópolgárok a többi politikai 
alakulat, az EMNP, az MPP, a 
román pártok színeiben vagy a 
függetlenként induló jelöltek 
számára. 

A lakosság döntése alapján hétfőn hajnalra véglegessé vált az RMDSZ jelöltlistája Csíkszeredában. Értékeltek fotó: balázs árpád

A szentegyházi előválasztásokon 1238an szavaztak, 1215 sza
vazat volt érvényes. Az RMDSZ tanácsosjelöltjeinek listáján a leg
több szavazatot Burus Tibor kapta (476), második helyre Elekes Ist
ván (441), míg a harmadikra Szabó Enikő került 435 szavazattal. A 
további jelöltek a lista 10. helyéig: Berki Sándor (413), Tankó Csilla 
(359), Fülei Attila (358), Imecs Gál Izabella (351), András Attila 
(334), Simó Ibolya (333), Hatos Katalin (323).



Pillanatok alatt gazdára lelt 
az idei roncsautóprogramban 
Hargita megyének leosztott 
400 darab értékjegy – tudtuk 
meg Bíró Józseftől, a Hargita 
Remat igazgatójától. Jelenleg 
mind az átvevőtelepek, mind 
a roncsgépkocsi-tulajdonosok 
az értékjegykeret növelésében 
bíznak.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Ahogy elindult, máris be-
telt a roncsautóprogram, 
elfogytak az értékjegyek 

– jelentette ki lapunk megkeresésé-
re Bíró József, a roncsprogramban 
idén is részt vevő Hargita megyei 
Remat vashulladékgyűjtő cég igaz-
gatója. A szakember szerint – bár 
a megyének leosztott mindössze 
400 darab roncsértékjegy tükrében 
gondolni lehetett a program felpör-
gésére – a kapott kvóta néhány nap 
alatti ilyen gyors elhasználására 
sem a gépkocsi-tulajdonosok, sem 
az átvevőtelepek nem számítot-
tak. Megjegyezte, a legrosszabbul 
azok az „ügyeskedők” jártak, akik 
a roncsautóprogram indulására 
várva előzőleg több száz öreg jár-
gányt vásároltak fel, ám 3800 lejes 
értékjegyre váltani – a keret gyors 
kimerülése miatt – ezekből valójá-

ban nagyon keveset tudtak. A kör-
nyező megyék mellett ilyen „elszá-
mításra” a Remat igazgatója szerint 
Székelyudvarhelyen is volt példa.

Hargita megyében idén a 
roncsautóprogramban hat begyűj-

tő vesz részt, számukra a programot 
irányító Környezetvédelmi Alap – a 
lakosság száma alapján – a megyénk-
nek jutó 400-as értékjegykeretből 
egyenként 66 darabot osztott ki. Ez 
a szám azonban Bíró József értékelé-

se alapján a program iránti fokozott 
érdeklődés miatt nagyon kevésnek 
bizonyult, annak ellenére is, hogy a 
Hargita megyei Remat, a csíkszere-
dai központ, a székelyudvarhelyi és 
gyergyószentmiklósi munkapont-

jaival együtt a teljes Hargita megyé-
nek leosztott roncsértékjegykeret 
felével gazdálkodhatott. „Cégünk 
200 értékjegyet kapott, ám jelenleg 
is 250-en vannak feliratkozva hoz-
zánk. Akik a sor végén vannak, azo-
kat sajnos egyelőre nem tudjuk ki-
szolgálni, pedig nap mint nap újabb 
személyek adnák le a kiselejtezésre 
szánt gépkocsikat. Nagyon nagy 
az érdeklődés, sokan már a leadás-
ra szánt autóikat is rég behozták az 
udvarunkra” – magyarázta Bíró. A 
szakember szerint hasonló helyzet 
alakult ki a többi Hargita megyei 
átvevőközpontnál is, ám a roncs-
gyűjtő telepeket megrohanó gép-
kocsi-tulajdonosok miatt immár 
országos szinten se lehet gazdátlan 
értékjegyre bukkanni.

Megoldást a környezetvédel-
mi szaktárca részéről a roncsautó-
programra idénre elkülönített 
pénzügyi keret növelése jelentene, 
ám Bíró információi szerint er-
ről egyelőre még nincs szó. „A 
roncsértékjegy-keretünk jelenleg 
kimerült, és nem hívnak újakért 
Bukarestbe. A Környezetvédelmi 
Alaphoz inkább csak az elszámolás 
miatt megyünk, a roncsprogramra 
fordítható pénzkeret növelésében 
azonban jelen állás szerint csak re-
ménykedni tudunk” – tette hozzá a 
vashulladékgyűjtő cég igazgatója.
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A jelek szerint nagyon magas a médiafogyasztók kataszt-
rófaigénye. S mivel a lakosság jelentős hányada, médiafogyasz-
tó, akár azt is állíthatnám, hogy nagyon magas a lakosság 
katasztrófaigénye. A Titanic katasztrófájának centenáriuma, 
no meg az annak kapcsán szervezett nagy felhajtás juttatta 
ezt eszembe.

S közben azt tapasztaltam, hogy az emberek kéjesen bor-
zongva nézik végig mások katasztrófáját, mások szenvedését, 
mások vérontását, mások kínjait, mások halálát. S közben 
meggyőződésük, hogy mindez velük nem történhet meg, ilyes-
mi csak olyanokkal esik meg, akik nagy hajóra ülnek, fejetlenül 
jéghegynek ütköznek, s nem tudnak úszni a jéghideg vízben. S 
közben csóválják a fejüket, hogy „bezzeg, úgy kell nekik, minek 
császkáltak el otthonról, minek mentek oda, mit kerestek ott. De 
hogy milyen cuki pár volt a filmben, ott a hajóorrban a Kate 
Winslet meg a di Caprio...”.

Az esti film előtt még végignézték a román kereskedel-
mi csatornák délutáni híreit, amelyekben percenként jut 
egy-két hulla, elhagyott csecsemő, megerőszakolt gyerek és 
öregasszony, kirabolt öregember s még ki tudja micsoda. De 
a magyar hírekben is borzongva követik a családját kiirtó 

hibbant fiatalember sorsának alakulását, s csámcsognak 
azon, hogy a sorozatszínész kit és hányszor erőszakolt, bán-
talmazott azelőtt, hogy sittre vágják.

A Titanic katasztrófája a múltból jön, no meg ki tudja: 
olyan rég volt, hogy tán igaz se volt – mondhatja az ember –, az 
ötórai hírek rémségei sem a közvetlen környezetünkben történ-
tek, hanem kissé távolabb, a magyarországi katasztrófahíreket 
sem érezzük a bőrünkön.

Tehát így vagyunk ezekkel a filmekkel, hírekkel, no meg a 
széles médiakínálatban szereplő más, hasonló jellegű műsorok-
kal. Csak éppen el-elfelejtjük, hogy bármikor rajtunk lehet a sor. 
Nem biztos, hogy elsüllyed velünk a Titanic, de jöhet egyéb baj 

garmadával. S hogy milyen közel a baj, kiderül az időjárás-elő-
rejelzésekből, a vízügyi hatóság figyelmeztetéseiből: árvízveszély 
lépett fel Temes, Krassó-Szörény, Prahova şi Buzău megye több 
folyóján, Călăraşi, Ialomiţa şi Brăila megyében jégesőtől kell 
tartani. No meg a hétvégén a Hargita megyei rendőrség két au-
tóbalesetről és egy betörésről számol be honlapján.

Az emberek tehát szeretik látni a katasztrófát, a szenvedést, 
az erőszakot és annak következményeit – de csak a képernyőn. 
Megerősíti őket abban a hitükben, hogy mindez csak mással 
történhet meg, s különben is mit lehet tudni, hogy a képernyőn 
látható dolgokból mi a való és mi a képzelet szüleménye.

A katasztrófa bekövetkezésének lehetősége azonban itt van 
mellettünk, bennünk. Van, ami józan ésszel mérlegelve, tudato-
san készülve rá elkerülhető, más a szerencsétlen véletlen műve. 
Kérdés, hogy felkészültek vagyunk-e egy-egy válságos helyzet 
kezelésére. Erre kellene nagyobb legyen az igény bennünk, na-
gyobb, mint minduntalan kiütköző katasztrófaigényünk.

Katasztrófaigény
      NézőpoNt n Sarány István

hirDetések

hargitanépe

PáR naP alatt betelt a 400-aS keRet

Lefulladt a roncsprogram

A roncsprogramban leadott gépkocsik a csíkszeredai remat harghita udvarán. Nagy lendület kimerült kerettel fotó: domján levente

nyílt nap a gimnázium felújított alagsorának bemutatására

A 2010-ben elkez-
dődött csíkszere-
dai Márton Áron 

és Segítő Mária Római 
Katolikus Gimnázium 
felújítása, korszerűsítése 
és felszerelése című pro-
jekt újabb határkőhöz ér-
kezett: elkészült a központi szárny alagsora is, ahol informatika és 
idegen nyelvek oktatására alkalmas speciális tantermeket, valamint 
raktározó felületeket alakítottak ki.

A felújított épületrész megtekintésére nyílt nap keretében nyílik 
lehetősége az érdeklődőknek a beruházó, a kivitelező cég képviselői, 
valamint a tervező jelenlétében.

A nyílt nap időpontja: 2012. április 18., szerda, 16–18 óra.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Tervben van a csíkszeredai színház korszerűsíTése

Műszaki állapotfelmérést 
feltételez a felújítás

A Csíki Játékszín épületének 
fel újítására csak egy részletes 
műszaki állapotfelmérés után 
kerülhet sor. a szakértői doku-
mentáció elkészítését már kérte 
csíkszereda önkormányzata, a 
felmérés kifutási ideje két év. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Egyetértek Parászka Miklós 
színházigazgatóval, a Csíki 
Játékszín épülete valójában 

megérett egy belső átalakítása. Ez 
főként a nézőtér és a nagyszínpad 
technikai állapotára, valamint a ki
szolgálófelületre vonatkozna – fo
galmazott Antal Attila.

Csíkszereda alpolgármestere a 
Hargita Népe pénteki cikkére reagál
va nyilatkozott, amelyben Parászka 
Miklós, a Csíki Játékszín vezetője 

kijelentette: a színház infrastruk
turális kihívásokkal szembesül, így 
időszerűvé vált az intézmény belső 
terének – főként a játéktér technikai 
fejlesztésére irányuló – felújítása. 

A csíkszeredai önkormányzat 
egyébként már tett konkrét lépé
seket a felújítás érdekében: kérte az 
épület műszaki állapotának szakér
tői véleményezését, ennek a doku
mentációnak az összeállítása azon
ban a következő két év munkájáról 
szól. Az épületben mind a színtársu
lat, mind a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes művészi munkáját 
megkönnyítené a korszerű, zsinór
padlással ellátott színpad, ugyanak
kor a tervekben szerepel az oldal és 
háttérszínpad bővítése is. 

– Jelenleg közel 420 férőhelyes 
nézőtérrel rendelkezik a nagyterem, 
ezeknek a számát 300ra csökken

tenénk, mert csak így tudnánk na
gyobb felületet biztosítani a játék
térnek. Ez persze a nézők számára 
is kényelmesebb helyeket jelentene 
– mondta az alpolgármester. Kö
zölte, mivel a létesítmény adottsá
gai kötöttek, az átrendezési tervek a 
szakértői vélemény elkészülte után 
véglegesíthetők. „A színház előterét 
is szeretnénk nagyobbítani, de a rak
tárhelyiségek és az irodák felületét is 
meg kellene növelni. Ezenkívül az 
öltözők is felújításra szorulnak” – 
sorolta a korszerűsítésre váró helyisé
geket Antal.

A munkálatok ideje alatt a Csíki 
Játékszín és a Hargita Nemzeti Szé
kely Népi Együttes költözni kénysze
rülne, az alpolgármester szerint erre 
az idén felújításra kerülő Transilvania 
mozi épületében kialakított előadó
terem lesz majd alkalmas.

Tizenhárom beteg kereste fel a 
családorvosi ügyeleti közpon-
tot az elmúlt napokban csík-
szeredában, ahol ez volt az első 
hétvége, amikor a központban 
szolgálatot vállaló családorvo-
sok a betegek rendelkezésére 
álltak.

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

Hűlések, lázas állapot, 
magas vérnyomásos krí
zis, allergiás reakciók, 

sérülések – széles volt azoknak 
az egészségügyi problémáknak 
a skálája, amelyekkel az elmúlt 
hétvégén felkeresték a betegek a 
frissen nyílt családorvosi ügyeleti 
központot Csíkszeredában. Bár 
ez volt az első hétvége, amikor 
ügyeletet tartottak, a Testvériség 
sugárút 16. szám alatti központot 
felkereső betegek száma péntek 
este 18 órától hétfő reggel 8 óráig 
elérte a tizenhármat – tájékozta
tott dr. Bachner Katalin családor
vos, a központ egyik irányítója.

Az ügyeleti központ tulajdon
képpen azokat az időszakokat hi
dalja át, ami alatt a betegek nem 
érhetik el saját családorvosukat: 
hétköznapokon este nyolctól reggel 
nyolcig, hétvégenként és ünnep
napokon pedig folyamatos szolgá
latot teljesítenek az ügyeletet vállaló 
orvosok. Hozzájuk fordulhatnak a 
betegek minden olyan egészségügyi 
problémával, amely nem kórházi 
sürgősségi eset, és amellyel egyéb
ként, ha rendelési idő volna, a csa
ládorvosukat keresnék fel. Nemcsak 
a csíkszeredaiak számára áll nyitva a 
központ, ellátják a környező falvak
ból érkező betegeket is. Azt viszont 
tudni kell, hogy az ügyeleti köz
pontban nem írnak ártámogatott és 
ingyenes receptet – térítéses vényre 
viszont felírják az esetleg szükséges 
gyógyszereket. A központ az ügye
leti idő alatt telefonon is elérhető a 
0366–566966os telefonszámon, 
ám az ügyeletező családorvos nem 
megy hívásra házhoz ellátni a bete
get, hanem kizárólag a központban 
teljesít szolgálatot. 

FelvéTeli TájékozTaTó körúT

Házhoz szállítják az információkat

családorvosi ügyeleTi közponT

Forgalmas első hétvége

erdélyi és partiumi körútra indul 
az országos Magyar diákszövet-
ség. a tájékoztató kampány során 
a továbbtanulási lehetőségeket 
ismertetik a középiskolásokkal. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Idén is megjelent az Egyetemi 
Kalauz. A kiadvány bemutatá
sára, valamint a különböző fel

sőoktatási intézmények felvételijével 
kapcsolatos információk házhoz 
szállítására április folyamán felvételi 
tájékoztató körutat szervez az Or
szágos Magyar Diákszövetség. 

A 2012-es Egyetemi Kalauz tar
talmazza a romániai magyar alapít
ványi felsőoktatási intézmények, a 
magyar egyházi felsőoktatási intéz

mények, a magyar tannyelvet is hasz
náló állami egyetemek, a nagyobb 
egyetemi központokban működő 
román állami egyetemek, valamint 
a magyarországi felsőoktatási intéz
mények romániai konzultációs köz
pontjainak jegyzékét. 

A szerkesztők a lehetőségek 
függvényében feltüntették az egyes 
karokon választható szakokat, a ta
valyi év felvételi adatait, illetve a 
2012–2013as tanév tervezett beis
kolázási adatait és az idei felvételivel 
kapcsolatos gyakorlati informáci
ókat (beiratkozási időszak, tandíj, 
beiratkozási díj, felvételi időpontja, a 
beiratkozáshoz szükséges iratok). 

Az Országos Magyar Diákszö
vetség képviselői a középiskolásokkal 
való személyes találkozás során igye

keznek részletes tájékoztatást nyúj
tani az egyetemekről, a képzésekről, 
az ösztöndíjlehetőségekről, a benn
lakásokról, az egyetemi központok 
kulturális és szórakozási lehetősége
iről, a diákszervezetekről. 

Hargita megyében április 24én 
és 25én kaphatnak felvilágosítást 
a középiskolások az egyetemi fel
vételikről a következő program
mal: április 24én 9–13 óra között 
Székelyudvarhelyen a MÜTF alsó 
aulájában, ugyanaznap 14–16 óra 
között Székelykeresztúron a Berde 
Mózes Unitárius Gimnáziumban. 
Április 25én 8–11 óra között 
Gyergyószentmiklóson a Salamon 
Ernő Gimnáziumban, 12–16 óra 
között pedig a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnáziumban.

Vérnyomásmérés az ügyeleti központban. Kéznél vannak a „holtidőben”

A Csíki Játékszín épülete. A belső tér átszervezésére és színpadtechnikai újításokra van szükség fotó: balázs árpád

hirdETÉs

kék-hír
Baleset Madéfalván. Csík csicsó 
és Madéfalva között a tegnap tör
tént nagyobb baleset, a madéfalvi 
B. A. és a csíkcsicsói K. A. által 
vezetett járművek frontálisan 
ütköztek, miután B. A. elvesz
tette uralmát a jármű fölött. 
A balestben három utas köny
nyebben megsérült. A rendőrség 
megállapította, hogy egyik sofőr 

sem fogyasztott alkoholt – tájé
koztatta lapunkat Incze Miklós, 
a Hargita Megyei Rendőrfel
ügyelőség helyettes szóvivője. 
Egy szombati rutinellenőrzés 
következményeként ittas vezeté
sért bűnvádi eljárást indítottak 
a székelyudvarhelyi 31 éves P. Z. 
ellen, akinek vérében 1,8 ezrelék 
alkoholszintet mutattak ki.
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A szAkoktAtásról tAnácskoztAk csíkszeredábAn

Visszaállítani a munka becsületét
A fiatalokat célzó munkahely
teremtés kapcsán az inas kép
zésről és a szakoktatás helyze
téről, fejlesztéséről tanácskoz
tak szombaton csíkszeredában 
Böjte Csaba ferences szerzetes 
és Hargita Megye tanácsának 
kezdeményezésére oktatási 
szakemberek, gazdák, vállal
kozók. Utóbbiak – mint kiderült 
– szívesen biztosítanak a fiata
loknak szakmatanulási lehető
séget is.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Olyan számítógépeket épí-
tünk, amelyeken nincs 
program, így nem tud-

nak rendesen működni – magya-
rázta egy hasonlattal a mai okta-
tási rendszerből kikerülő diákok 
és a velük szemben támasztott 
munkaerő-piaci elvárások közötti 
különbséget Böjte Csaba ferences 
szerzetes szombaton Csíkszeredá-
ban, a megyeháza márványtermé-
ben az inasképzés és a szakoktatás 
fejlesztéséről tartott tanácskozá-
son. Böjte szerint a hazai oktatási 
rendszer olyan felnőtteket nevel, 
akiknek nincs szakma a kezük-
ben, emiatt nem találják helyüket 
a társadalomban, nem tudnak 
annak építő tagjai lenni. „A vi-
lág más részein a felnőttoktatás 
egy hihetetlen fontos iparág. A 
folyamatosan változó világhoz 
fel kell készíteni a fiatalokat és a 
felnőtteket. Ha egy gyártól olyan 
autót rendelnek, amely az Észa-
ki-sarkon, mínusz 60 fokban is 
el kell induljon, akkor olyant kell 
gyártson. Az oktatásnak is ezt kell 
tennie. Úgy kell felkészítse a fiata-
lokat, hogy bármilyen világ van, 
feltalálják magukat és örömüket 
leljék a munkában” – fogalma-
zott lapunknak nyilatkozva Böjte 
atya.

Összehozni a kínálatot 
a kereslettel
A 2300 gyerekről gondoskodó 

ferences szerzetes a hétvégi találko-
zót a különböző szakterületekről 
összesereglett oktatók, gazdák, vál-

lalkozók és közintézmény-vezetők 
kínálat-kereslet elvű, a lehetősége-
ket a szükségletekkel összehangoló 
konstruktív tanácskozásának ne-
vezte. „A vállalkozók és a gazdák 
elmondták, hogy mire van szük-
ségük, az iskolaigazgatók elmond-
ták, hogy mit tudnak kínálni, 
de az is elhangzott, hogy a közös 
célhoz ki mivel tud hozzájárulni. 
Úgy gondolom, nagyon sok olyan 
mozaikkocka került felszínre, ami-
ből szép művet lehet kirakni” – 
fogalmazott Böjte Csaba. A dévai 
Szent Ferenc Alapítvány elnöke 
szerint ugyanakkor vissza kell állí-
tani a munka becsületét is. „Olyan 
világ jön, amelyben nem segélyből, 
hanem becsületes munkából kell 
megélni. Jézus Krisztus példája is 
erre tanít, hisz a földi ittléte során 
ő is dolgozott, eltartotta magát és 
családját, nem az égi atyától kun-
csorgott mannát és fürjeket. Mi is 
ebbe az irányba kell elinduljunk. 
Lejárt az az időszak, amikor in-
gyen is meg lehetett élni. Azt hi-
szem, a közeljövőben már annak 
lesz nagyobb és fehérebb kenyere, 
aki ért valamihez és nem restell 
dolgozni. Emberi tartást is kell ad-
nunk a felnövekvő generációnak, 
bátorságot, lendületet és kitartást, 
példát és hitet, hogy igenis lássák, 
becsületes munkából is meg lehet 
élni” – magyarázta Böjte atya.

Felkészült szakemberekre
van szükség
Hasonló véleményt fogalma-

zott meg Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke 
is, aki szerint a szakoktatási és az 
inasképzési lehetőségek megújí-
tása egyúttal a munka becsületé-
ről, a munka elfogadottságáról 
és tiszteletéről is szólnak. „Nem 
lehet mindenki politikus, köz-
gazdász vagy jogász, nem lehet 
mindenki felsőfokú végzettségű, 
mert van egy sor olyan szakma, 
olyan, a társadalom működéséhez 
szükséges foglalkozás, amelyek 
nélkül megáll az élet, és amelyek-
ből már most is hiány van. Ilyen 
a mezőgazdaság és különböző 
szakterületei. Nem az egyetemi 
diplomával rendelkező felsőve-
zetők hiányára gondolok, hanem 
azokra, akik ott vannak a munka 
mezején. De ugyanez igaz a turiz-
musra, a famegmunkáló és -fel-
dolgozó iparra, az építőiparra is, 
és még sorolhatnám. Egy válasz-
tott szakma elsajátítására lehető-
séget kell biztosítani azoknak a 
diákoknak is, akik nem akarnak 
elméleti líceumba, s majd egye-
temre járni. Különböző szakisko-
lát, inasképzőt végzett, jól felké-
szült, gyakorlati szakemberekre is 
nagyon nagy szükség van, legyen 
szó fodrászokról, hentesekről, 

sajtkészítőkről vagy épp ácsokról, 
fafaragókról” – hangsúlyozta a 
tanácselnök. Úgy véli, végre elin-
dult egy egészséges kibontakozási 
folyamat, aminek bizonyítékául a 
megye mintagazdáinak nagyszá-
mú megjelenését nevezte, akik 
közül 35 gazdaság képviselője a 
szombati tanácskozásra első hívó 
szóra megjelent. „A diákok eze-
ken a farmokon, gazdaságokban 
gyakorlati képzéssel összekötött 
oktatásban vehetnek részt. Na-
gyon bizakodó vagyok, mivel e 
tevékenység erősítését több mó-
don is támogatni tudjuk. A me-
gyei tanács annyi pénzt szán e 
célra, amennyit csak kell, és őszin-
tén hiszem, hogy ennek eredmé-
nyeként is két év múlva rengeteg 
olyan fiatal léphet a munka meze-
jére, akik Olaszország, Svájc vagy 
Magyarország helyett tisztességes 
fizetéssel itthon keresik és találják 
meg a boldogulást” – nyilatkozta 
lapunknak a megyei önkormány-
zat elnöke.

A szülőket is nevelni kell
A közös gondolkodásról és 

működő modellként a fameg-
munkáló szakoktatásról beszélt 
Román Sándor, a gyergyóditrói 
Puskás Tivadar Iskolaközpont 
igazgatója. Mint elmondta, az 
immár hat éve Böjte atyához 
fűződő barátsága alatt a szak-
oktatás helyzete is rendre szóba 
kerül. „Beszélgettünk a lehe-
tőségekről, majd azon vettük 
észre magunkat, hogy a szóba 
hozható tevékenységi kör kezd 
kiszélesedni. A faipartól indul-
tunk el – hisz nekünk az van –, 
de már kezdtünk tehenészkedni, 
mezőgazdászkodni is. Ám a té-
mákkal arányosan lépésről lé-
pésre szélesedett a megvalósítás 
terén szerepet vállaló személyek 
és intézmények köre is” – emlé-
kezett vissza Román Sándor. Bár 
a szakember jelentős előrelépé-
sekről is beszélt, a szakoktatás 
megerősítése kapcsán azonban 
mégis nagyon fontosnak tartja a 
gyermekek pályaválasztását befo-
lyásoló szülői hozzáállás megvál-

toztatását is. „A szakiskolánkban 
két szak is működik: környezet-
védelem, illetve faipar. A környe-
zetvédelem rendre tele van, míg 
a faiparra jó, ha évente tíz-tizen-
öt diák jelentkezik. Úgy érzem, 
meg kell változtatni a szülők 
hozzáállását is. Sajnos egy em-
bert nem tudok példának hozni, 
aki környezetvédelemből megélt 
volna. Elvégzik a középiskolát, és 
várják, hogy valaki segítse őket, 
miközben a valódi szakmát adó 
faiparira senki sem akar menni” 
– magyarázta a ditrói oktatási 
szakember.

diákokat fogad a Gordon
Ugyancsak a gyakorlati tudás-

sal rendelkező fiatal szakemberek 
hiányát emelte ki a tanácskozáson 
Magyari Árpád, a székelyszentlé-
leki Gordon Prod tejfeldolgozó 
igazgatója is, aki két tejtermelő 
farmjukon a gyakorlatozás le-
hetőségét is felajánlotta. „A két 
farmunkon vállaljuk több diák 
betanítását, sőt van egy olyan 
helyiségünk is, ahol hálótermek 
és osztálytermek alakíthatók ki. 
De én úgy hiszem, hogy a velünk 
kapcsolatban álló többi farmon 
is szívesen fogadnak majd diá-
kokat” – mondta el lapunknak 
Magyari. A szakmunkásképzés 
elégtelenségeit a tejipari cég veze-
tője is nagy problémának tartja, 
hangsúlyozva, az elmúlt évek alatt 
senki nem ment hozzájuk azok a 
székelyudvarhelyi középiskolás 
diákok közül, akik élelmiszeripari 
szakon végeztek. „Mást válasz-
tanak a fiatalok. Sajnos tapaszta-
latom szerint nem azzal a céllal 
mennek egy élelmiszeripari vagy 
mezőgazdasági szakközépiskolá-
ba, hogy hasznosítható szakmát 
tanuljanak, hanem csak hogy va-
lahol, valameddig ellegyenek, és 
valamilyen diplomát szerezzenek. 
A felnőttoktatást e tekintetben 
sokkal életszerűbbnek látom, 
mivel ez esetben már olyan mun-
kavállalókkal állunk szemben, 
akik tudják, hogy mihez akarnak 
kezdeni az életben” – fejtette ki a 
Gordon vezetője.

Politikusok és egyházi emberek a szakoktatás jövőjéről beszélgettek. Felismert szükségletek

hirDetés

Tíznapos rendezvénysorozattal 
ün nepli tízéves évfordulóját a 
Csík szentimrei Ifjúsági és Közmű
velődési Egyesület (CSIKISZ). Áp
rilis 15–25. között állandó progra
mokkal, valamint különlegessé
gekkel is várják az ünneplőket.

hN-információ

Tavaszi hangversennyel indí-
tottak, a folytatásban sport-
rendezvényekkel és filmve-

títésekkel várják az érdeklődőket az 
állandó tevékenységekre a CSIKISZ 
tizedik születésnapján. A különle-
ges programpontok alatt hirdeti az 
egyesület a mai Kölyökbulit, április 
19-én néptáncpróbát és gitárestet 
tartanak, 20-án nosztalgiabulit, 
21-én pedig néptáncelőadást. A 
Föld napján, április 22-én családi 
napot rendeznek a Kúria domb-
ján, sportversenyekkel fűszerezve, 
de a Henter-kúria környékének 

takarítását és a bográcsozást is 
ennek keretében szervezik. A he-
lyi önkormányzat mindennapja-
iba nyerhetnek betekintést azok, 
akik élnek a nyílt nap nyújtot-
ta lehetőséggel április 23-án. A 
gyermekrajzverseny, a kiállítás és 
díjazás az április 24-i programot 
színesíti, a 25-én tartott záróest di-
vatbemutatóval és koncertekkel ad 
hangulatos befejezést az egyesület 
tizedik évfordulós ünnepségének.

CSIKISZ: Tíz év, 
tíznapos ünnepség



Nem könnyű átfogó, minden 
részletében tiszta képet alkotni a 
környék sporthorgászati lehető-
ségeiről, az egyes vizeken, folyó-
szakaszokon érvényes szabály-
zatokról, az engedélyek árairól. A 
csíkszéki horgászegyesület, illet-
ve a sepsibükszádi horgásztavak 
háza táján tudakolóztunk az idei 
lehetőségekről.  

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Néhány éve megtört az orszá-
gos vadász- és sport horgász 
egyesület (AGVPS) mo-

nopolhelyzete, a jogszabályválto-
zások lehetővé tették, hogy kisebb 
területek vagy egy-egy horgászvíz 
köré önálló egyesületek jöjjenek 
létre, amelyek sikerrel pályázták 
meg a horgásztatási jogot az illeté-
kes hatóságoktól. Szép számban lé-
tesültek magántulajdonban levő 
horgásztavak is a környéken, így a 
szabályok, díjszabások szinte vízről 
vízre eltérőek. A csíkszeredai hor-
gászegyesületnél az általános síkvízi 
engedély birtokában a horgászok az 
Olt folyó csíkszéki szakaszán, illetve 
a csíkszépvízi víztározó egy részén 
hódolhatnak szenvedélyüknek. 
Sík víznek számít az Oltba ömlő 
patakok torkolati része 50 méteres 
szakaszon, ennél távolabb a torko-
lattól a patakok vize már „hegyi pa-
tak” kategória, ahová a horgászatra 
külön engedély szükséges. Az éves 
horgászengedélyárak viszonylag 
tűrhetőek: síkvizekre a tagsági díj és 
engedély 80 lej, ehhez hozzáadódik 
az Országos Halászati és Tógazdál-
kodási Ügynökség (ANPA) által 
kért 30 lejes illeték. Azok a hor-
gászok, akik hegyi patakokban is 
szerencsét próbálnának, újabb 30 
lejt kell fizessenek az engedélyért. 
Összesen tehát a síkvíz, hegyi patak 
és ANPA-engedély 2012-re 140 lej. 
Akik kifejezetten csak a hegyi pata-
kokban horgásznának, azok számára 
is hasonló az évi díjszabás: 80 lej a 
hegyi vizekért, plusz 30 lej (ANPA-
engedély). Külön kategóriát képez a 
Szeredai-fürdő szomszédságában ta-
lálható Olt-holtág, itt külön 150 lejt 
kell fizetni az éves engedélyért, ame-
lyet csak akkor adnak ki, ha az illető 
horgász előbb kiváltotta az általános 
síkvízre (vagy hegyi patakra) szólót 
(110 lej). Nyugdíjasok 50, míg diá-
kok 25 százalékos kedvezményben 
részesülnek.    

– Létezik egy különleges válto-
zat is, mivel többen jelezték, hogy 
kifejezetten a holtágra járnak vagy 
járnának horgászni, így idéntől szá-
mukra is teremtettünk lehetőséget. 
Ezek a személyek 250 lejért válthat-
ják ki az éves engedélyt, amely kifeje-
zetten csak a Szeredai-fürdő melletti 
holtágon érvényes – tájékoztatott 
Újvári Krisztián Róbert, a Csíksze-
redai Horgász és Vadász Egyesület 
horgászatért felelős elnöke. Továbbá 
napijeggyel is horgászhatnak az érin-
tettek a holtágon, az egyesületi tag-
ság (aki befizette a 80+30 lejt) napi 
20 lejért, míg az idegen horgászok 
napi 30 lejért. Újdonság például az 
is, hogy ott, ahol az Olt folyó Natura 
2000 területeken folyik, az illető 

területek kezelői is elkérhetik a hor-
gásztól az engedélyt, vagy ennek hiá-
nyában jogi úton felléphetnek ellene, 
amiből súlyos bírság kerekedhet. 

Kovászna megyei 
pluszilleték
A csíkszeredai egyesülettől ki-

váltott engedélyek a gyergyószéki és 
udvarhelyszéki vizek nagy részén is 
érvényesek, legalábbis azokon, ame-
lyek szintén egyesületi gondozásban 
vannak. 

– A megyén belül a többséggel 
sikerült megegyezni, hogy kölcsö-
nösen fogadjuk egymás horgászait. 
Sajnos ezt egyelőre nem sikerült el-
érni a Kovászna megyei kollégákkal 
– mondta Újvári.

A megyehatáron túl, az Olt fo-
lyó sepsibükszádi, málnási szakaszán 
– ahová rengeteg csíki horgász jár – 
az elmúlt években folyamatosak vol-
tak a súrlódások az ottani egyesület 
halőreivel. Idén sem lesz ez másként, 
amennyiben az idegen horgászok 
a valamelyik egyesülettől kiváltott 
síkvízi engedély, illetve az ANPA ál-
tal kiadott matrica birtokában előbb 
nem teszik tiszteletüket a Kovászna 
megyei horgászegyesület sepsiszent-
györgyi székhelyén (Kós Károly utca 
5/a) és nem fizetnek részvételi járu-
lékot a megyén belüli horgászvizek 
használatáért. 

– Egy hétre 5, egy hónapra 10 
lejt kell befizetni az idegen horgá-
szoknak, ha az egyesületünk által 
gondozott vizekben hódolnának 
szenvedélyüknek – nyilatkozta 
megkeresésünkre László Béla elnök. 
Hozzátette: nem feltétlenül muszáj 
személyesen felkeresnie az egyesü-
letet az illető horgásznak, elegendő 
például, ha egyikük névsorral, illetve 
a társak engedélyeivel ellátogat a sep-
siszentgyörgyi pénztárhoz és befizeti 
a szóban forgó részvételi illetéket.

A sepsibükszádi 
horgásztavak
Igaz, hogy a sepsibükszádi tavak 

a megyehatáron túl vannak, mégis 
ez a csíki horgászok által az egyik 
leglátogatottabb helyszín. Könnyű 

a megközelítés, szép a környezet, fo-
lyamatos az újratelepítés, így a vizek 
szinte sohasem csapják be a látoga-
tót. Idén azonban ott is változik a 
szabályzat, illetve a díjszabás. Nem 
feltétlenül drágul a horgászat, in-
kább a díjszabás mikéntje alakul át, 
illetve – ez rossz hír a „horgászbag-
lyoknak” – nem lesz több éjszakai 
horgászat. 

– A telepített és a regisztráltan 
kifogott halmennyiség között óriási 
volt a különbség a szezon végi ál-
lomány leltárakor. Mint ismeretes, 
eddig 15 lejes horgászdíjat kértünk, 
a kifogott nemeshalat pedig e felett 
fizetniük kellett (volna) a horgá-
szoknak. Sajnos rengeteg hal egysze-
rűen eltűnt, meggyőződésem, hogy 
a nem túl becsületes éjszakai hor-
gászok ténykedése nyomán. Ezért 
idéntől nem lesz éjszakai horgászat 
a tavaknál – nyilatkozta Daragics 
Péter tógazda. 

Váltható ellenben éves engedély, 
ez 500 lejbe kerül, amiért 20 kilo-
gramm pontyot vihet haza szezon-
ban a horgász. A napijegy idén 20 
lej, ezért 1 ponty (1-1,8 kg), vagy 1 
kilogramm kárász vihető el, az em-
lített halmennyiség felett kilónként 
kell fizetnie a horgásznak, ha na-
gyobb fogással térne haza. Megtart-
ják a hagyományos rendezvényeket 
is, mint a szezonnyitó május elsejei 
horgászversenyt vagy a nyári 24 órás 
horgászmaratont, amelyekre várják a 
tavak törzshorgászait, valamint azo-
kat, akik bekapcsolódnának a tópar-
ti eseményekbe.

Nem könnyű átlátni a megye 
horgászvizeit, az egyes helyszíneken 
alkalmazott szabályokat, díjszabáso-
kat, ezért ajánlott megszívlelni a hor-
gászat egyik íratlan törvényét: az első 
dobás előtt alaposan tájékozódni 
kell az illető víz körüli tudnivalókról, 
árakról, megengedett módszerekről, 
az egyes halfajok legkisebb kifogha-
tó példányainak méretéről. 

– A szabályok ismeretének hi-
ánya később senkit sem mentesít a 
kellemetlen helyzetektől vagy ese-
tenként a borsos bírságoktól – fi-
gyelmeztetnek az illetékesek.
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MeNNyibe Kerül idéN A sporthorgászAt?

Ahány víz, annyi szabály
 hirdetések

Eltérő szabályok és díjak érvényesek a halászhelyeken. Érdemes előre tájékozódni



Egy, a szennyvízülepítő korsze
rűsítésére vonatkozó építkezé
si engedélyt iktattatott Bor
boly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke a gyer gyó
szentmiklósi polgármesteri hi
va talban a múlt szerdán. Az 
iratot személyesen Mezei János 
polgármesternek akarta átad
ni a tanácselnök – de mivel az 
ügyfélfogadási program előtt 
érkezett, csupán az iktatóig ju
tott el. A víz és csatornahálózat 
felújítási munkálatait egyébként 
az ortodox húsvét után azonnal 
elkezdi a kivitelező.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Sürgősségi eljárásban bocsá-
tottuk ki az engedélyt, hogy 
mielőbb elvégezhessék a fel-

újítási munkálatokat. Személyesen 

hoztam el a polgármesteri hivatal-
ba iktatni a dokumentumot, mert 
nagy jelentőségű beruházásról van 
szó, és számunkra fontos, hogy a 
város fejlődjön – nyilatkozta Bor-
boly Csaba, hangsúlyozva, hogy a 
beruházáshoz szükséges pénzösz-
szeg az RMDSZ kormányzati lob-
bijának köszönhető.

A több mint öt és fél mil-
lió lej értékű munkálat része a 
Gyergyószentmiklós víz- és csa-
tornahálózatának modernizálása 
elnevezésű, 31 millió lejes projekt-
nek, amelyet az Országos Befek-
tetési Vállalaton (CNI) keresztül 
a Regionális Fejlesztési és Turisz-
tikai Minisztérium finanszíroz. 
Egyébként Gyergyószentmiklós 
idén a személyi jövedelemadó-
ból és a hozzáadottérték-adóból 
(TVA) származó visszaosztás 
során a legnagyobb tételt – öt-

százezer lejt – a víz- és szennyvíz-
hálózat, valamint a derítőállomás 
felújítására és bővítésére kapta. 
A megyei tanács már korábban 
garanciát vállalt a város 20 szá-
zalékos önrészéért, azaz mintegy 
6,8 millió lejért, hogy a beruházás 
mielőbb megvalósulhasson.

Borboly lapunk kérdésére 
elmondta, a polgármesternek 
szerette volna átadni az iratot, 
azonban a biztonsági szolgálat 
emberei közölték: „csak fél ti-
zenegykor vagy fél tizenkettőkor 
kezdődik az ügyfélfogadás”. „Azt 
nem vártam meg, az iktatóig el-
jutottam, iktattattam, úgyhogy 
mától kezdve lehetne dolgozni” 
– közölte a tanácselnök. Mezei Já-
nos szerint azonban a tanácselnök 
a főépítészt kereste, ám mielőtt az 
megjelent volna, már iktattatta a 
dokumentumot, és továbbment.

gyergyó
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BozóTTűz A CsiszéroldAlBAn

Húsz hektár állt lángokban
Összesen húszhektárnyi bozót 
és csutakos égett le Gyer gyó
szentmiklóson, a Csiszérol dal
ban, a péntek délután gyúlt tűz
ben. A lángok terjedését sikerült 
megfékezni, így nem esett kár a 
közeli fiatal erdőben.

J. A.

Az elmúlt három évben 
rend kívül megszaporod-
tak a tűzesetek, és ez már 

több mint aggasztó – nyilatkozta 
a Hargita Népének Tóth Károly, a 
Gyergyószentmiklós Polgármesteri 
Hivatala  mellett működő gazdasá-
gi egység vezetője. Tóth szerint mára 
már valószínűsíthető, hol robban ki 
újabb tűzeset – mindig azokon a 
részeken, ahol legeltetés is zajlik. A 
Csiszér-oldalban okozott kárnak ez 

alkalommal sincs gazdája, és Tóth 
kijelentette, a gyújtogatás felelősét 
nehéz lesz megtalálni.

A pénteki tűzesetet délután há-
rom óra után jelentették a 112-es 
segélyhívószámon. Az oltásban 15 
hivatásos tűzoltó és a gazdasági egy-
ség nyolc alkalmazottja vett részt.

– Előbb nyolchektárnyi részen 
égett a bozót, és amikor már azt 
hittük, sikerült eloltanunk a tüzet, 
újabb 12 hektárnyi terület kapott 
lángra – részletezte Tóth Károly. Az 
egységvezető közölte, fennállt annak 
a veszélye, hogy a közeli fiatal erdő is 
meggyúl, ám ezt sikerült megakadá-
lyozni – az időközben eleredő eső-
nek is köszönhetően.

Kárbecslés még nem történt, 
jelenleg ismeretlen gyújtogató ellen 
zajlik a nyomozás. 

A Faludyfesztből kinőtt Kimenő 
csütörtöki nyitórendezvényén 
dáné szilárd magyar szakos 
tan felügyelő bejelentette: a tan
felügyelőség idéntől támogatásra 
érdemesnek tartja az al fal vi fesz
tivált. A zá ró rendezvényen Kele
men Hu nor kulturális miniszter 
jelezte: jövőtől a minisztérium tá
mogatására is számíthat az össz
mű vé szeti rendezvény.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Jövőre is lesz Kimenő – így bú-
csúzott a fesztiválozóktól Farkas 
Wellmann Endre főszervező. 

Kijelentésének alapját a gyarapodó 
támogatások adták, a mecénások 
számának szaporodása pedig a mi-
nőség elismerését is jelentette.

Az Antropocentrum Egyesület 
szervezésében harmadik alkalom-
mal, két Faludyfeszt után most Ki-
menő Összművészeti Fesztivál néven 
tartották meg az alfalvi rendezvényt, 
amelynek ingyenes előadásaira na-
gyon sokan voltak kíváncsiak – a 
nyilvántartásból kiderült, összesen 
hatszázan regisztráltak. A fesztivál-
szervező csapat féléves munkájának 
eredménye volt a négy nap, a hetven-

tagú szervezőgárda többsége alfalvi 
diák volt, nekik segített az Országos 
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet.

A Petőfi Sándor Művelődési 
Házban zajló rendezvények mentén 
Áprily, Örkény, Karinthy és Faludy 
életébe nyertek bepillantást az Er-
dély majd minden településéről és 
Magyarországról érkező fiatalok, 
műkedvelő és hivatásos színészek 
produkciói, könyvbemutatók, író-
olvasó találkozók adtak lehetőséget 
elgondolkodásra és értékelésre. A 
sűrű program azonban a kikapcso-
lódásnak is hagyott teret, esténként 
koncertek, vasárnap pedig álarcosbál 
szórakoztatta a résztvevőket.

A fesztivál részét képezték a gra-
fika, színház, zene, sajtó és irodalmi 
műhelyek, ahol középiskolások eb-
ből a szakmákból kaptak gyakorlati 
ízelítőt. Itt szerzett tudásukat legtöb-
ben a záró gálaműsoron mutatták 
be, ez alól a sajtóműhely résztvevői 
képeztek kivételt, ők naponta kiad-
ták a Fesztike című fesztiválújságot.

A záróünnepségen az Antro-
pocentrum-díjat két személynek 
adták át: Márkus Barbarossa János 
anyagi és erkölcsi hozzájárulásáért, 
Baricz Dezső alfalvi diák pedig a 
szervezésben nyújtott munkájáért 
kapta az elismerést. 
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Fesztivál a színpadon és a nézőtéren. Sikeres volt, támogatókat gyűjtött a Kimenő

TÖBB MinT HATszáz részTvEvő Az AlFAlvi FEszTiválon

Véget ért a Kimenő

Mezeit támogatja az EMNP

zÖld úT A víz és CsATornAHálózAT KorszErűsíTésE ElőTT

Van engedély, ünnep után 
kezdődik a munka

Gyergyószentmiklósi kezdemé
nyezésre tárgyalt az Erdélyi Ma
gyar néppárt (EMnP) és a Ma
gyar Polgári Párt (MPP) választási 
együttműködésük lehetőségeiről. 
Megvitatva a közös célokat és el
képzeléseket, bejelentették: Me
zei János jelölését támogatják.

Miklós Réka 

Idén a Néppárt saját jelölteket 
indít minden olyan közigaz-
gatási egységben, ahol erre le-

hetőség van, ahol sikerült területi 
szervezetet létrehozni és erkölcsi, 
szakmai szempontból megfelelő 
jelölteket találni – közölte Toró T. 
Tibor, az EMNP elnöke pénteki 
gyergyószentmiklósi sajtótájékoz-
tatóján. Szórványvidéken térnek 
el ettől szabálytól, ahol az együtt-
működés a többi magyar politikai 
szervezettel nemzetpolitikailag in-

dokolt. Mindemellett nem zárkóz-
nak el attól, hogy más pártok olyan 
jelöltjei mellé álljanak, akikről úgy 
találják, megfelelően látják el fel-
adatukat. Az EMNP elnöke azt is 
közölte, szabad kezet biztosítanak a 
helyi szervezeteiknek az együttmű-
ködésekre mindaddig, amíg nem 
történnek szabálysértések, hiszen 
nem tartja reálisnak, hogy az or-
szágos szervezet jobban átláthatná 
a viszonyokat, mint a helyiek. Az 
EMNP elnöke az együttműködés 
konkrét eredményeként említette, 
hogy az EMNP támogatja Mezei 
Jánost, aki az MPP színeiben próbál 
újabb polgármesteri mandátumot 
szerezni Gyergyószentmiklóson. 
Hangsúlyozta, hogy nem pártpre-
ferenciáról van szó – tárgyaltak az 
RMDSZ-szel is, de a szövetség egy-
előre semmiféle együttműködésre 
nem nyitott. 

Az ifjaké volt 
Remete

Az egész községet megmozgató 
ifjúsági napokat tartott a reme
tei ifjúsági szervezet (rEMisz). 
A nyolcadik alkalommal meg
szervezett eseménnyel egybe
kötve ünnepelték a rEMisz 
hivatalos megalakulásának tize
dik évfordulóját is.

M. R.

Tíz évvel ezelőtt alakult a 
REMISZ, azzal a céllal, 
hogy visszacsalogathassuk 

azokat a remetei fiatalokat, akik más 
lehetőség híján szórakozni, a városba 
mentek, más lehetőség híján – jelen-
tette ki Bakos Szabolcs. Az ifjúsági 
szervezet elnöke szerint ezt részben 
sikerült is megvalósítaniuk. Az idei 
ifjúsági nap felvezetéseként a remetei 
önkéntes tűzoltó-alakulat megala-
kulásának 80. évfordulójára emlé-
kezve katasztrófavédelmi bemuta-
tókat tartottak, majd a háromnapos 
program szombaton kincskereséssel 
és rajzversennyel, illetve a Hulladék-
művészet elnevezésű programmal 
folytatódott. Az esti órákban kultúr-
műsorok, György Botond humo-
rista előadása és moderntánc-pro-
dukciók várták az érdeklődőket.  
A napot a RIN-buli zárta a helyi 
Aqua Klubban. Vasárnap ifjúsági 
szentmisét tartottak a Szent Lé-
nárd-plébániatemplomban, majd 
kezdetét vette a VIII. Gyergyóvidéki 
Ifjúsági Néptánctalálkozó, amelyen 
a gyergyói-medencei települések ha-
gyományőrző tánccsoportjai léptek 
fel. A rendezvényt táncház, majd 
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes műsora követte, továbbá 
állandó foglalkozásokat, testfestést, 
társas játékokat és sporteseményeket 
is tartottak. A Csiszér-oldalban többször is volt tűzeset, de még senkit sem vontak felelősségre
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> Festészeti kiállítás a Mokkában. 
Szombaton megnyílt Barabás Árpád 
színművész 16 festményből álló tárlata, 
a Mokka Kávéházban. A festést kizáró-
lag ösztönből-hobbiból műveli, hiszen 
a Tomcsa Sándor Színház művészeként 
keresi kenyerét. 

Barabás Árpádról (Fredi) elmondható, 
hogy gyakorlatilag művészeti öttusát űz: 
színészként már nem kell bemutatni, emel-
lett rendez, énekel (a No Sugar zenekar volt 
frontembere), alkalmanként verseket ír, és 
nem utolsósorban fest is. A Hargita Népé-
nek elmondta, hogy a festésre való hajlama 
még az „átkos múlt rendszerből” szárma-

zik, a klasszikus rajzórákról. Elmesélte, 
hogy rajztanárnője valamiért úgy gondol-
ta, hogy ő jobban fest, mint a többi gyerek, 
majd ötödik osztályos korában elküldte 
egy szlovákiai festészeti táborba. Ez volt az 
első löket, ami megerősítette: talán lehetne 
a festészettel is foglalkozni. – A további-
akban kimaradt az életemből, de sokszor 
megfordult a fejemben, hogy képzőmű-
vésznek tanuljak. Tudni kell, hogy annyi-
ra nem vonzott. Először jött a történelem, 
majd a színház, így a festészet háttérbe 
szorult. Úgy hat éve kezdtem el újra feste-
getni, abból az utóbbi hármat aktívabban. 
Ebből gyűlt össze a 16 kiállított festmény. 

Ami eszembe jut, azt megfestem. Nem 
hinném, hogy hatalmas stílusjegyeket fel 
lehet bennük fedezni: a nonfiguratívtól 
a törzsi mintákig minden megtalálható 
rajtuk. A festés engem kikapcsol, főként 
nehezebb színházi próbák után – vallja 
a színművész. A festményeket többnyire 
rendelésre készíti: barátoknak, munkatár-
saknak, párjának. Poénosan hozzátette: 
az egyik festményen lóg egy telefonszám 
email címmel együtt. Ha valakinek éppen 
kedve szottyan festményt „rendelni”, nyu-
godtan hívja fel. A színművész festészeti 
tárlata még egy bő hónapig tekinthető meg 
a kávézóban. (A. J.)

Ma fogadóórát tart a Közbizton-
ságért Testület. A panaszoso-
kat, illetve a testület tevékeny-
ségét segíteni kívánókat két 
órától négyig várják a polgár-
mesteri hivatalban. Azt is kö-
zölték: ezután minden kedden 
az említett időpontban fogadó-
órája lesz a testületnek. 

HN-információ 

Avárosi önkormányzat ja-
nuár 31-i 10-es számú 
határozatával hivatalosí-

totta a település rendjét, csendjét 
és békéjét civil eszközökkel meg-
teremteni és felügyelni hivatott 
Közbiztonságért Testület (KT) 
megalakulását. Ekkor a testület 
működési alapszabályzatát is el-
fogadták. E szerint a KT célja és 
feladata a közbiztonság javítása, 
a különböző bűncselekmények 
(lakásmaffia, lopások, közúti 
balesetek, csend- és rendzava-
rás, testi sértés, egyéb jellegű 
bűncselekmények és kihágások, 
törvénybe tköző cselekedetek) 
visszaszorítása és megfékezése, 
illetve olyan civil fórum és tö-

mörülés biztosítása a város lakói 
számára, amely megvédi őket, 
hátteret biztosít számukra, ha 
bajba jutottak, ha a felsorolt 
cselekedetek áldozatává váltak. 
A testület tevékenysége során 
leginkább a megelőzésre, a felvi-
lágosításra helyezi a hangsúlyt, 
meghallgatja a lakosok panasza-
it, és egyeztetéseket folytat az 
illetékes hatóságokkal (rendőr-
ség, ügyészség stb.) – ha kell, a 
nyilvánosság erejével gyakorolva 
nyomást tevékenységük pozitív 
irányba való befolyásolására. 

A politikamentes KT alapító 
tagja Nagy Pál és Jakab Attila az 
EMNT részéről, Molnár Miklós, 
az MPP udvarhelyi elnöke, Jakab 
Áron Csaba RMDSZ-es városi 
tanácsos, Tikosi László, a polgár-
mesteri hivatal műszaki igazga-
tója, Mihály István, a Lakossági 
Tanácsadó Iroda vezetője, Rüsz 
Domokos unitárius és László 
Attila római katolikus lelkész, 
Tófalvi Tamás unitárius segéd-
lelkész (a KT elnöke), Hadnagy 
Zoltán szállítási vállalkozó, 
Csata Miklós, az Aramis Kft. 

igazgatója, illetve minden mé-
diaorgánumtól egy-egy képvise-
lő is tagja a testületnek. 

Mint már erről hírt adtunk, 
a testület eddigi tevékenysége 
során levelet juttatott el a bel-
ügyminiszternek, melyben a vá-
rosi rendőrségnél – a szervezett 
bűnözés, alvilág és rendőrök 
esetleges kapcsolatainak felde-
rítése érdekében – belső kivizs-
gálást kért, illetve a helyi köz-
jegyzőkhöz levelet juttattak el, 
amelyben kérték őket, figyelje-
nek jobban oda az ingatlanokkal 
kapcsolatos gyanús ügyletekre, 
akadályozzák meg a lakásmaffia 
üzletkötéseit.

A testület nemrég kérte a pol-
gármesteri hivatalt, biztosítson 
ügyfélfogadási irodát számukra. 
Ez meg is történt: ettől a héttől 
minden kedden délután két és 
négy óra között fogadóórát tar-
tanak. Elsősorban panaszosok, 
áldozatok jelentkezését várják, 
ám a testülethez fordulhatnak 
olyan személyek is, akik a KT 
munkáját segítő információkkal 
rendelkeznek. 

A testület mától a városházán várja a panaszosokat fotó: ifj. haáz sándor

KözbizTonságérT TesTüleT 

Mátol keddenként fogadóórát 
tartanak

VilágszínVonAlú KoncerTeK UdVArhelyen

Virtuóz játékkal indult 
a gitárfesztivál

Tegnap este kezdetét vette a 
harmonia cordis egyesület által 
szervezett, a hargita népe támo-
gatását élvező 5. Terra Siculorum 
nemzetközi Klasszikusgitár-
Fesztivál. A négy városban zajló 
esemény szé kely udvarhelyi nyi-
tókoncertjén a világhírű kubai 
Marco Tamayo és a spanyolor-
szági Anabel Montesinos duó 
kápráztatta el a közönséget a 
polgármesteri hivatal szent ist-
ván termében.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, az ötödik 
Terra Siculorum Nem-
zetközi Klasszikus gi-

tár- fesztivál idén négy helyszí-
nen zajlik április 16–22. között: 
Székelyudvarhelyen, Csíkszere-
dában, Sepsiszentgyörgyön és 
Gyer gyószentmiklóson. Az idei 
gitárfesztivál érdekessége, hogy 
a szólisták mellett a klasszikus 
gitárosokat duó, trió és kvartett 
formációban is meg lehet hall-
gatni. Beke István főszervező, 
az egyesület vezetője lapunknak 
kifejtette, minden elvárást felül-
múlt a gitárversenyekre jelentke-
zők száma. A legtöbb munkájuk 
természetesen tegnap volt, hi-
szen az összes versenyző, okta-
tó, érdeklődő egyszerre érkezett 
Udvarhelyre, más városokból. 
A Harmonia Cordis Egyesület 
igencsak kitett magáért, hiszen 

rögtön a legelső koncertre egy 
igazi „nagy durranást” hívtak 
meg. A Tamayo és Montesinos 
duó (akik házastársként a hét-
köznapokban is duót alkotnak). 
A fesztivál színvonalához mél-
tóan zsúfolásig megtelt a terem 
érdeklődővel, ahol a virtuóz há-
zaspár közel másfél órás műsor-
ral kápráztatta el a közönséget. 
Túlnyomórészt klasszikus műve-
ket adtak elő, de a koncert má-
sodik felében olyan előadoktól is 
hallhattunk műveket, mint John 
Lennon vagy James McCartney.

Marco Tamayo gitárművész la-
punk kérdésére, miszerint melyik 
volt legnagyobb sikere karrierje 
során, elmondta, egyértelműen 
az, amikor találkozott Anabellel, 
feleségével.

– Sokat koncertezünk együtt 
duóban, de ugyanúgy szólista-
ként is. Ezt könyvelem el a legna-
gyobb eredménynek. A karrierem 
során rengeteg nagyvárosban és 
híres koncerttermekben léptünk 
fel: Moszkvában, New York-ban. 
Sok tapasztalatot gyűjtöttünk, 
de hangsúlyoznám: minden kon-
cert nagyon fontos a hallgatók 
számára. Sokkal lényegesebb egy 
városban többször fellépni, újra 
és újra szórakoztatni ugyanazt a 
rajongótábort, mint csupán egy-
szer fellépni telt ház előtt, majd 
soha többé nem visszatérni oda 
– hangsúlyozta a világhírű gitár-
művész. 

A Montesinos és Tamayo duó lenyűgözte a közönséget fotó: ifj. haáz sándor
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hirdetés

Egyre több a felnőttbetegségek-
kel – magas vérnyomással, cu-
korbetegséggel – küzdő kiska-
masz. Hol rontják el a szülők a 
gyerekek táplálását?

Húsvétkor a rokonok elő-
szeretettel ajándékoznak 
édességet a kicsiknek, 

mondván, egy tábla csokinak min-
den gyerek örül. „Az egyik állat-
védő egyesület azt hirdeti, hogy 
élő nyuszi helyett ajándékozzunk 
inkább csokinyuszit. Én ezt úgy 
pontosítanám, hogy ajándékoz-
zunk inkább aszalt gyümölcsöt, 
vagy valamilyen különleges egzo-
tikus gyümölcsöt. A mangó vagy 
a papaya például igazán nagyon 
édes, de a húsvéti szőlő is külön-
leges ajándék csokoládé helyett” 
– mondja dr. Gács Zsófia, a bu-
dapesti Semmelweis Egyetem II. 
Számú Gyermekgyógyászati Kli-
nikájának endokrinológusa. 

A szakember szerint az ideális 
húsvéti ajándék mozgásra csábít. 
„Nem feltétlenül egy új bicikli-
re gondolok, de egy hullahopp 
karika, vagy belépő egy vízi él-
ményparkba vagy valamelyik ka-
landparkba teret ad ahhoz, hogy a 
gyerek kihancúrozza magát, kiélje 
mozgásigényét.”

Elhízás, magas vérnyomás
tízéves korban
„De azért se egyen meg a gye-

rek minden hozzáférhető édessé-
get, mert a fölösleges kalóriabevitel 
nemcsak negyvenéves kor felett 
okoz hízást” – mondja dr. Gács 
Zsófia. A Pécsi Tudományegye-
tem Gyermekklinikájának felmé-
rése szerint a 2–10 éves magyar 
gyerekek 11,2 százaléka túlsúlyos, 
6 százalékuk pedig kövér. Ugyanez 
az arány a 13–18 éves korcsoport-
ban 14,7, illetve 5,1 százalék. 

Az USA-ban 1980 és 2000 
között megháromszorozódott 

az elhízott gyermekek aránya, 
jelenleg a túlsúlyos és kövér gye-
rekek hányada már 30 százalék 
körül van. Nagy-Britanniában 
minden hatodik gyerek elhízott. 
Az elhízás következtében pedig 
már gyermekkorban kialakul-
hatnak azok a civilizációs beteg-
ségek, amelyek ötven éve csak a 
felnőttekre voltak jellemzőek: 
a magas vérnyomás, a cukorbe-
tegség, a májfunkciók romlása, 
a vérzsírszintek előnytelen válto-
zása, valamint az ízületi és csont-
rendszeri panaszok. „Ma már 
nem ritka, hogy a gyermekkli-
nika endokrinológiai osztályára 
óvodáskorú gyereket utalnak be 
elhízással. Egyáltalán nem mind-
egy, hogy valakinek az említett 
betegségekkel húsz vagy hetven 
évet kell leélnie” – mondja az en-
dokrinológus.

A tipikus szülői hibák
A szakember szerint a gye-

rekkori elhízás gyakoriságának 
növekedése elsősorban a szülők 
felelőssége. Amíg a gyerek kizá-
rólag anyatejen él, nincs prob-
léma, az anyatej ideális táplálék. 
A gond a hozzátáplálásnál kez-
dődik. „Nagyon szemet szúró 
például a zenés-ringató foglalko-
zásokon, ahogy a szülők a 6-8-
10 hónapos gyerekeket folya-
matosan etetik. Nem feltétlenül 
egészségtelen ételekkel, hiszen 
főleg kölesgolyót, almát adnak 
nekik, de amellett, hogy ezek is 
pluszkalóriát jelentenek, hibás az 
a hozzáállás, hogy ha azt akarom, 
hogy a gyerek csendben marad-
jon, ételt tömök a szájába. Vagy 
vásárláskor jellemző, hogy a szü-
lő, ha azt akarja, hogy a gyerek 
nyugodtan üljön a babakocsiban, 

a kezébe nyom egy kiflicsücsköt” 
– mondja a doktornő. Ugyan-
csak helytelen hozzáállás, hogy 
sok szülő az édességet jutalma-
zásra használja, az ételmegvonást 
pedig büntetésre. Azzal ugyanis 
olyan plusztartalmat kapcsol az 
édességekhez, amely sokkal ne-
hezebbé teszi az egészséges mér-
ték megtartását és megtartatását. 

De a változáshoz a szülőknek 
először maguknak kell változniuk: 
például a rosszkedvüket nem egy 
tábla csokival kezelni, vagy elfe-
lejteni az olyan jól ismert fordu-
latokat, mint hogy a „Télapó vagy 
a nyúl csak a jó gyerekeknek hoz 
ajándékot”. „A finomság »alanyi 
jogon« járjon a gyereknek és a fel-
nőttnek is, de próbáljuk meg egész 
évben ésszerűen és egyértelműen 
kijelölni a mértékhatárokat. Tö-
rekedjünk arra is, hogy az édesség-

evés mindig étkezéshez kötődjön” 
– mondja dr. Gács Zsófia.

A fejekben kell változni
Amíg az a jó gyerek, aki meg-

eszi a teljes adagot, az a jó feleség, 
akinek jó húsban van a férje, az a 
jó anya, akinek a gyerekei „szép 
kövérek”, addig nehéz megfékezni 
a gyermekelhízás terjedését.

„Szembe kell nézni azzal, hogy 
egy kövér gyereknek abban, hogy 
lefogyjon és elkerülje az elhízásból 
adódó betegségeket, csak a környe-
zete, leginkább a szülei tudnak segí-
teni” – mondja az endokrinológus. 

A szakember szerint a szülők az-
zal tudnak leginkább segíteni, ha 
olyan ételeket tesznek az asztalra, 
csomagolnak uzsonnára, készítenek 
a kiránduláshoz, amelyek nem tar-
talmaznak az élettani szükségletnél 
több kalóriát. Ha olyan programo-
kat szerveznek, amelyek segítenek 
a bevitt energia felhasználásában. 
Ha nem csokoládéval, gyorsétter-
mezéssel jutalmaznak, illetve nem 
az edzéstől való eltiltással büntet-
nek. Ha nem tartanak a kamrában-
konyhaszekrényben kekszet, vagy 
a mélyhűtőben fagylaltot. Ha nem 
cukrozott üdítőt készítenek a gye-
rek hátizsákjába. Ha ajándékba bi-
ciklit, görkorcsolyát vesznek és nem 
babzsákfotelt.

„Egy olyan családban, ahol a 
szülők hétvégi programja a fárasz-
tó munkanapok után a jól megér-
demelt pihenés a tévé előtt, ahol a 
sarki közértbe is autóval mennek, 
a gyerekek is jó eséllyel lesznek 
lusták, és töltik szabadidejüket a 
számítógép előtt. A kövér gyere-
kek – sokszor szintén nem kar-
csú – szülei gyakran védekeznek 
azzal, hogy mondják ők a gyerek-
nek, hogy menjen biciklizni, de 
nem akar. Sajnos a karosszékből, 
újság mögül elhangzó felszólítás 
nem valami meggyőző” – mondja 
dr. Gács. (origo.hu)

A dohányosok közül azok, 
akik mentolos cigarettát 
szívnak, nagyobb kocká-

zattal kapnak szélütést – állapították 
meg kanadai kutatók.

Az Archives of Internal Medi-
cine című szakfolyóiratban közzétett 
tanulmány arra utal, hogy a nőket és 
a nem fekete amerikai lakosságot az 
átlagosnál is jobban veszélyeztetik a 
mentolos cigarettatípusok. Nicholas 
Vozoris, a torontói Szent Mihály 
Kórház munkatársa elemzéséhez 
egy 2001 és 2008 között, az Egye-
sült Államokban, 5028 dohányos 
felnőtt bevonásával lefolytatott fel-
mérés adatait használta fel. Az összes 
résztvevő mintegy negyede állította, 
hogy általában mentolos cigaret-
tát szív, míg a többi dohányos nem 
mentolos cigarettát szívott. Az elem-

zésből az derült ki, hogy a mentolos 
cigarettát szívók 3,4 százalékának 
volt már szélütése, miközben a nem 
mentolos csoportban ez az arány 2,7 
százaléknak adódott. Miután figye-
lembe vették a dohányosok életko-
rát, nemét és az elszívott cigaretta-
mennyiséget, a mentolos cigarettát 
szívóknál kétszer nagyobb kockáza-
ta mutatkozott a szélütésnek, mint a 
nem mentolos típust szívóknál.

Különösen nagy – háromszoros 
– volt a mentolos cigaretta miatti 
kockázatnövekedés a nőknél, vala-
mint a nem afrikai amerikaiaknál. 
Ugyanakkor a mentolos cigaretta 
a normál típushoz képest a tanul-
mány szerint nem növelte a magas 
vérnyomás, a szívelégtelenség, a 
szívroham és a krónikus tüdőbeteg-
ségek kockázatát.

HA Azt AkArom, Hogy csEndbEn mArAdjon, étElt tömök A szájábA

A szülők miatt sok a kövér kisgyerek

A mentolos cigaretta  
ártalmasabb
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A változáshoz a szülőknek először maguknak kell változniuk  illusztráció

Az V. Terra Siculorum Nemzetközi Klasszikusgitár-Fesztivál április 17-i fellépői 

Csíkszeredában
Nagy Tamás 1991-ben született Győrben. A zeneiskola után tanul-

mányait a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában gitár 
tanszakon folytatta, Roth Ede tanár felügyelete alatt. A középiskolát kö-
vetően sikeresen felvételizett a Széchenyi Egyetem Varga Tibor Zene-
művészeti Intézetébe, ahol jelenleg másod éves gitár tanszakos hallgató.

Pavlovits Dávid 1973-ban született Szegeden, ahol 17 évesen kez-
dett gitárt tanulni. Három év gitározás után nyert először díjat egy nem-
zetközi versenyen, Lengyelországban. 1991-ben a szegedi Liszt Ferenc 
Konzervatórium gitár és zeneszerzés szakos hallgatója lett. 1995-ben 
felvételt nyert a Darmstadti Zeneakadémia koncertosztályára, ahol 
1998-ban gitárszakon kitüntetéssel diplomázik. A kolozsvári Gh. Dima 
Zeneakadémián kapott doktori címet. Jelenleg a Szegedi Tudomány-
egyetem Zeneművészeti Karán gitár- és kamarazene tanára. 

Vajto Gergely Zenei tanulmányait 12 éves korában kezdte Tisza-
vasváriban. 2007-ben az Andres Segovia országos gitárversenyen harma-
dik helyezést ért el. Ugyanebben az évben szakmai vizsgát tett zenéből. 
A tanév végén az intézmény a szakma kiváló tanulója díjjal tüntették ki, 
amit csak egy diák kap meg évente. A középiskolai tanulmányok elv-
égése után 2007-ben dr. Pavlovits Dávid gitárművész és zeneszerzőnél, 
valamint Csáki András gitárművésznél folytatta ismeretei bővítését a 
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán. 



A mezőgazdasági minisztéri-
um által vezetett Élelmiszer-
ipari Jegyzékben kényszerítené 
a hazai élelmiszergyártó cégeket 
egy előkészítés alatt álló kor-
mányhatározat-tervezet alapján 
Stelian Fuia tárcavezető, annak 
érdekében hogy a hatóságok újra 
betekintést nyerjenek a polcokra 
kerülő termékek alkotóelemeibe 
és előállítási technológiájába.

HN-információ

Senki nem ellenőrzi az élelmi-
szergyártók receptjeit, a ter-
mékek összetételét, így senki 

ne csodálkozzék, ha a szalámiból 
vagy a párizsiból víz csepeg – állít-
ja Stelian Fuia mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési miniszter. „Ne cso-
dálkozzunk, amikor csepeg a víz a 
szalámiból és a párizsiból, mert je-
lenleg senki nem ellenőrzi a gyártók 
receptjeit a felhasznált összetevők 
szerint” – mondta Fuia. A tárcaveze-
tő emlékeztetett: a gyártók kérésére 
tavaly hatályon kívül helyezték azt 
az 1995-ös jogszabályt, amely felha-
talmazta a mezőgazdasági miniszté-
riumot a gyártási receptek ellenőr-
zésére és jóváhagyására, illetve a ke-
reskedelembe kerülő élelmiszeripari 
termékek vegyi összetételéről szóló 
szabályok áthágása esetén lehetősé-
get biztosított a szankciókra. „Az 
Élelmiszerbiztonsági és Állategész-
ségügyi Hatóságnak nem adták meg 
azt a hatáskört, hogy ellenőrizze és 
jóváhagyja az élelmiszerek gyártási 
receptjeit, sem azt, hogy az élelmi-
szertermékek gyártási licenszét oda-
ítélje. Az élelmiszergyártás felügye-
letének és ellenőrzésének hatáskörét 
sem biztosították” – magyarázta a 
miniszter. Fuia elmondta: felvetette 
a problémát a kormányülésen, és a 
mezőgazdasági tárca felhatalmazást 
kapott az Élelmiszeripari Jegyzék 
összeállítására. „Konzultálunk az 
élelmiszeripari gyártókkal, a fogyasz-
tói szervezetekkel, majd a kormány 
elé terjesztjük azt a tervezetet, amely 
tartalmazza az Országos Élelmi-
szeripari Jegyzékbe való felvételhez 
szükséges követelményeket. A me-
zőgazdasági minisztérium ily mó-
don ellenőrizheti és hagyhatja jóvá 
az élelmiszerek gyártási receptjeit, 
a minisztériumi felügyelők pedig 

ellenőrzik azok tiszteletben tartását. 
Az új törvénytervezet biztosítja az 
élelmiszergyártók által előállított 
termékek minőségét, monitorizálja 
az élelmiszeripart, és biztosítja az 
élelmiszerbiztonságot oly módon, 
hogy katasztrófák és természeti csa-
pások esetén a tárca nyilvántartásá-
ban szerepeljen, milyen tartalékok-
kal rendelkeznek a gyártók” – fűzte 
hozzá a miniszter.

Egy kormányhatározat-tervezet 
szerint a mezőgazdasági miniszté-
rium honlapján a gyártóknak be 
kell jelentkezniük egy elektronikus 
jegyzékbe. A digitális lajstrom az 
élelmiszeripari cégek monitorizálása 
révén az általuk előállított termékek 
minőségét, összetételét, illetve az al-
kalmazott technológiai folyamatot 
hivatott volna hatósági ellenőrzés alá 
vonni. Ily módon a gyártók csak ak-
kor folytathatják tevékenységüket, ha 

szerepelnek az Élelmiszeripari Jegy-
zékben (RIA), illetve rendelkeznek a 
bejelentkezési bizonylattal is. Az in-
tézkedés – a tervezet szerint – min-
den élelmiszer-gyártóra vonatkozik, 
függetlenül a vállalkozás formájától, 
a tulajdon-, illetve tőketípustól, így 
érintettek a korlátolt felelősségű tár-
saságok, az egyéni vállalkozások, a 
családi vállalkozások és az engedély-
lyel rendelkező magánszemélyek is. 
A regiszterbe való feliratkozáshoz 
és a működéshez szükséges tanúsít-
vány megszerzéséhez a gyártóknak 
a megyei mezőgazdasági igazgató-
ságnál kell típuskérést és a vállalat 
tevékenységi területét ismertető 
iratcsomót leadniuk. Az elképzelés 
szerint az Élelmiszeripari Jegyzéket 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium kezelné, ám az adatok 
hitelességét a megyei igazgatóságok 
képviselői ellenőriznék.

Gazdaság
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KörmÉre nÉznÉneK Az ÉlelmiSzergyártóKnAK

Fuia: ne csodálkozzunk, 
ha csorog a víz a párizsiból
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A HAmerOCK rt. 

adminisztrátora meghívja tagságát a Csíkszereda, Har-
gita utca 37. sz. alatti székhelyére a 2012. május 19-én 
11 órakor tartandó éves közgyűlésre.

Napirendi pontok:
✓ az ügyvezető vagyongazdálkodási jelentése;
✓ az ellenőrző bizottság beszámolója;
✓ a pénzügyi mérleg megvitatása és jóváhagyása;
✓ a 2012-es évi költségvetés-tervezet jóváhagyása;
✓ különfélék.
Amennyiben a fenti dátumon nem gyűl össze a 

kvórum, a közgyűlést megismételjük 2012. május 20-án 
11 órától. 

A HAmerOCK metAll rt. 

ügyvezetője meghívja tagságát a Csíkszereda, Hargita 
utca 37. sz. alatti székhelyére a 2012. május 19-én 10 
órakor tartandó éves közgyűlésre.

Napirendi pontok:
◆ az ügyvezető vagyongazdálkodási jelentése;
◆ az ellenőrző bizottság beszámolója;
◆ a pénzügyi mérleg megvitatása és jóváhagyása;
◆ a 2012-es évi költségvetés-tervezet jóváhagyása;
◆ különfélék.
Amennyiben a fenti dátumon nem gyűl össze a 

kvórum, a közgyűlést megismételjük 2012. május 20-án 
10 órától. 

A COmiXt rt. 
adminisztrátora meghívja tagságát a Csíkszereda, Har-
gita utca 37. sz. alatti székhelyére a 2012. május 19-én 
12 órakor tartandó éves közgyűlésre.

Napirendi pontok:
◆ az ügyvezető vagyongazdálkodási jelentése;
◆ az ellenőrző bizottság beszámolója;
◆ a pénzügyi mérleg megvitatása és jóváhagyása;
◆ a 2012-es évi költségvetés-tervezet jóváhagyása;
◆ különfélék.
Amennyiben a fenti dátumon nem gyűl össze a 

kvórum, a közgyűlést megismételjük 2012. május 20-án 
12 órától. 

A HeineKen rt. – Csíki Sörgyár

Jelentkezőket vár az alábbi állás betöltésére:
NYERSANYAG-MINŐSÉGI ELLENŐR 

(ENTRANCE CONTROL).

Munkavégzés helye: Csíkszereda
Elvárások:
– felsőfokú végzettség;
– angol nyelvtudás;
– jó számítógép-kezelői ismeretek;
– jelentkezési határidő: 2012. április 30.

Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Csíkszereda, Hargita 
utca 86. szám vagy a v.biro@heineken.ro e-mail címre várjuk.

> Újabb felülvizsgálatra érkezik 
Bukarestbe az IMF. A román kor-
mánnyal megkötött elővigyázatossági 
hitelmegállapodás feltételeinek ötö-
dik ellenőrzésére április 24. és május 
7. között tartózkodik Bukarestben a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) utolsó, 
Jeffrey Franks által vezetett tárgya-
lóküldöttsége – jelentette be Tonny 
Lybek, az IMF Romániáért és Bulgári-
áért felelős képviselője. Mint kiderült, 
a tárgyalássorozatra Frankset immár 
Erik De Vrijer is elkíséri, aki ezt kö-
vetően Franks helyét átvéve vezeti a 
washingtoni pénzintézet vizsgálódele-

gációját. Az IMF-küldöttséget ugyan-
akkor elkíséri az Európai Bizottság és 
a Világbank küldöttsége is. A nem-
zetközi pénzügyi intézetek képviselői 
találkoznak a hatóságokkal, a politikai 
pártok, szakszervezetek, vállalkozói 
szövetségek, bankok és civilszervezetek 
képviselőivel – derül ki a nyilvánosság-
ra hozott közleményből. A megbeszé-
lések következtetéseit azonban csak a 
látogatás végén hozzák nyilvánosságra. 
Lucian Bode (képünkön) gazdasági mi-
niszter szerint a kormány újratárgyal-
ja az IMF-fel a privatizálandó, illetve 
tőzsdére kerülő állami vállalatok listá-

ját, illetve a kiválasztott közvetítőktől 
függ, hogy milyen sorrendben adják el 
ezeket a vállalatokat. Az IMF-megálla-
podás szerint április végéig el kell adni 
az Oltchim és a Cupru Min vállalato-
kat, míg a Transelectrica és a Transgaz 
cégekből egy 15 százalékos részvénycso-
mag értékesítését vállalta. Az IMF veze-
tősége márciusban hagyta jóvá a negyedik 
felmérés következtetéseit, a ro mán állam 
rendelkezésére bocsátva az ötödik, 505 
millió eurós hitelrészletet is. Így jelenleg 
az ország szükséghelyzetben rendelke-
zésére álló hitelkerete elérte a 2 milliárd 
eurót.hí
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Kolbásztöltéshez használt darálthús: kételkednek az összetevőkben fotó: domjáN leveNte
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Fórumokkal és üzletember-talál-
kozókkal fűszerezve május 17. 
és 20. között rendezik meg idén 
Csíkszeredában Hargita megye 
legnagyobb gazdasági kiállítását 
és vásárát – tudtuk meg Csipor 
Attilától, az expó szervezőjétől.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Idén sem marad el a nagy hagyo-
mánynak örvendő és az ország-
határokon kívül is közismert 

Csíkexpó. A régió egyik legrango-
sabb ilyen jellegű rendezvényére az 
idén május 17–20. között kerül sor 
Csíkszeredában, a Vákár Lajos Mű-
jégpályán. Amint a kiállítást szerve-
ző Expo-Har Kft. ügyvezetőjétől, 
Csipor Attilától megtudtuk, immár 
javában zajlanak az előkészületek, s 
kezd körvonalazódni a résztvevők 
száma is. Csipor ígéri, újdonságból 
sem lesz hiány, és gazdagnak ígér-

kezik a „felhozatal” is. Jelen lesznek 
a helyi kertészek, kerti bútorosok, 
akárcsak a bútoripari cégek, és meg-
tekinthetjük az újdonságszámba 
menő személygépkocsikat is. Első 
ízben vesz részt a rendezvényen az 
egyik legrangosabb hazai divatáru 
cég, a Casa Modă, és első ízben lesz-

nek jelen vajdasági, felvidéki és kár-
pátaljai gazdasági intézmények kép-
viselői, illetve vállalkozók. Ugyan-
akkor előreláthatólag az anyaországi 
részvétel is a tavalyinál népesebbnek 
és tartalmasabbnak ígérkezik – ál-
lítja az Expo-Har ügyvezetője. A 
szervező cég első embere szerint gaz-
dagították a rendezvény programját 
is, ebbe a keretbe illeszthető az a fó-
rum, amelyre május 18-án kerül sor 
a megyeházán, s amelynek társszer-
vezője a Hargita Megyei Energiata-
karékossági Közszolgálat, s amely-
nek tematikája az újrahasznosítható 
energiák felhasználása megyénkben. 
A fórumon ugyanakkor neves hazai 
és külföldi szakértők is jelen lesznek. 
A külföldi vendégek kérésére az idén 
programba iktatnak üzletember-ta-
lálkozót is, amelyre május 18-án dél-
után, a Fenyő Szállóban kerül sor.
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ÚjdonságokAt ígérnek A szervezők 

Májusban lesz a Csíkexpó

Pillanatkép a tavalyi Csíkexpóról. Idénre is újdonságokat ígérnek fotó: mihály lászló / archív
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szovátára hívják 
az üzletembereket 

Immár ötödik alkalommal ren-
dezik meg május 5–7. között 
Szovátán a Kelet-közép-európai 
kkv-csúcs elnevezésű konferen-
ciát. A főtéma, miként integrá-
lódhatnak minél mélyebben a 
térségbeli kkv-k a nemzetközi 
kereskedelembe. Tavaly mintegy 
120 román, magyar, bolgár, mol-
dovai, szerb, szlovák és ukrán üz-
letember, politikus, önkormány-
zati vezető és elemző vett részt 
a fórumon. Kiemelt vendégek 
lesznek a romániai kkv-szektor 
képviselői, továbbá a kistérség 
olyan vállalkozásai, amelyek piac-
képes termékekkel rendelkeznek, 
kockázati tőkét, hitelt, vagy uniós 
forrásokat szeretnének elnyerni.

> Egyre több cég megy csődbe. Az 
idei év első három hónapja alatt több 
mint 4400 cég jutott csődbe Romániá-
ban, ez 13 százalékkal több a tavalyi év 
hasonló periódusában mért értéknél. 
A tavalyiakhoz hasonlóan a legtöbb 
fizetésképtelenné vált cég a kereske-
delmi szegmensből (1264) került ki, 
ezt követik az építkezési (756), majd 
a feldolgozó-ipari (577) ágazatok. Az 
első három hónapban fizetésképtelen-
né vált többek között a Dinu Patriciu 
tulajdonában lévő Mic.ro üzletlánc is. 
Tavaly összesen 19 700 cég ment csőd-
be Romániában, 10 százalékkal keve-

sebb, mint 2010-ben. Idén március 
végén 960 ezer vállalkozás tevékeny-
kedett az országban, az év folyamán 
pedig 43 ezer új céget jegyeztek be, 30 
százalékkal többet, mint 2010-ben. A 
legtöbb új vállalkozás mezőgazdasági 
tevékenységgel rendelkezik, ezek szá-
ma éves szinten 437 százalékkal bő-
vült, elérve a 15 500-at.

> A dohánypiac közel 14 százaléka 
fekete. A csempészett cigaretta aránya 
márciusban a teljes piac 13,4 százalékát 
tette ki: ez 1,4 százalékponttal alacso-
nyabb a tavaly márciusi aránynál – mu-

tatott rá a Novel Research felmérése. 
A csempészett cigaretta 27 százaléka 
Ukrajnából származik, ezt a Moldovai 
Köztársaság követi 26,2 százalékkal, 
míg Szerbia 20,8 százalékkal, majd a 
duty-free hálózatok következnek 18,7 
százalékkal. „A csempészett cigaretta 
aránya két év alatt 36 százalékról 13 
százalékra apadt. Ez a hatóságok erő-
feszítéseinek, a jogi keret leegyszerű-
sítésének, illetve a dohányipar és az ál-
lami szervek fokozottabb közreműkö-
désének köszönhető. 2010 óta először 
márciusban fordult elő, hogy nem a 
Moldovai Köztársaság volt a csempé-

szett cigaretta első számú származási 
helye” – nyilatkozta Gilda Lazăr, a 
JTI Románia közönségkapcsolatokért 
felelős igazgatója. Adrian Popa, a BAT 
Románia aligazgatója szerint a 13,4 
százalékos feketepiac azonban így is 
400 millió eurós bevételkiesést jelent 
az államnak. A szakértők elmondása 
szerint a csempészés csökkentéséhez a 
törvénykezések további tisztázására és 
a határátkelők helyzetének átvizsgá-
lására lenne szükség, emellett a rend-
őrök felelősségi körét is egyértelművé 
kellene tenni abban az esetben, ha ci-
garettacsempészettel találkoznak.hí
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Azonos szinten mArAd A lAkossági 
Földgázár

Árstop továbbra is
kizárják a drágítás lehetőségét, így jövő év március 31-ig 
a jelenlegivel megegyező áron jut földgázhoz a lakosság – 
derül ki egy napokban megjelent rendeletből.

H. Z.

Az elmúlt esztendő júniusában jelent meg egy rendelet 
a földgázmennyiségek belpiaci értékesítésére és a föld-
gáz szektorbeli fegyelem megszilárdítására vonatkozó-

an. A gazdaságügyi miniszter az Országos Energiaszabályozási 
Szakhatóság, valamint az Országos Ásványi Vagyonügynökség 
elnökének a 2011/1284/27/160-as közös rendeletéről van szó. 
Ennek a rendeletnek a révén megtörtént az első óvatos lépés a 
hazai földgázpiac liberalizálására vonatkozóan, olyan értelem-
ben, hogy a fogyasztási díjszabás megállapítása tekintetében új 
szabályozó lépett érvénybe. 

A tulajdonképpeni piacnyitás azt jelentheti, hogy megszűn-
nek a hatóságilag szabályozott, illetve megszabott díjszabások. 
Erre vonatkozóan amúgy uniós jogszabályok is léteznek, s or-
szágunk vállalta is a földgázpiac liberalizálását, de erre fokoza-
tosan kerül sor egy adott stratégia keretében, előreláthatólag 
2020-ig. De térjünk vissza a szóban forgó rendeletre. Annak 
jobbára bonyolultnak tűnő és technikai jellegű előírása között 
van egy olyan is, amely értelmében a lakossági földgázfogyasz-
tás díjszabását befagyasztották 2012. március 31-ig. Ez azt je-
lenti, hogy a háztartási földgázfogyasztás, valamint a lakossági 
távfűtésre felhasznált földgáz esetében úgy kell megállapítania 
a szabályozási szakhatóságnak a földgázvegyítés struktúráját (a 
hazai és az import földgáz részarányait), hogy az említett célok-
ra felhasznált földgáz esetében 2012. március 31-ig érvényben 
maradjanak a 2011. június 30-án hatályos, szabályozott végső 
árak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 2011. június 30-i szintre 
befagyasztották a háztartási, illetve távfűtési célokra felhasznált 
földgáz díjszabását. A hőközpontok esetében ez csak a lakossági 
távhőre vonatkozott, illetve vonatkozik, a többi fogyasztók ese-
tében külön kellett választani az elfogyasztott földgáz mennyi-
ségét és arra vonatkozóan másabb díjszabást kellett alkalmazni, 
amit ugyancsak a szabályozási szakhatóság hagyott jóvá. Mind-
ebből az is kikövetkezik, hogy március 31-től módosulhat, s 
azon belül megemelkedhet a lakossági földgáz ára. Nos, ez nem 
következett be, ugyanis március 27-én megjelent a szóban forgó 
rendeletet módosító 2012/1370/9/122-es közös rendelet. Ezzel 
a rendelettel módosították a fentebb már említett árstopot beve-
zető előírást, olyan értelemben, hogy annak hatályossági határ-
idejét kitolták 2013. március 31-ig. A rendelet értelmében eddig 
a dátumig maradnak érvényben a jelenlegi szabályozott végső 
árak. Ez nem jelent egyebet, mint azt, hogy 2013. március 31-ig 
a háztartási, valamint a távfűtési lakossági földgázfogyasztás díj-
szabásai a jelenlegi szinten maradnak.
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hirdetés

Hazai sikerek a megyeiben
A 16. forduló mérkőzéseivel 
folytatódott a hétvégén a me-
gyei labdarúgó-bajnokság. Min-
den mérkőzésen hazai sikerek 
születettek.

Továbbra is tartja kétpontos 
előnyét a Csíkszeredai VSK 
labdarúgócsapata a megyei 

bajnokság 16. fordulója után. A 
VSK a hétvégén Almást, míg Szent-
egyháza Hévízt gyűrte le könnye-
dén. A bajnokság alapszakaszából 
még két forduló van hátra.

Eredmények, 16. forduló
Csíkszentmihályi Törekvés 

– Parajdi SE 2–1 (1–0) /Bodor 
Loránd (41.), Covrig Alin (73.), il-
letve Bokor György (79.)/; Szent-
egyházi Vasas – Maroshévízi–
Salamási Tudomány 10–0 (6–0) 
/Gergely Tibor (14., 42.), Mag Ár-
pád (23., 28., 67.), Knobloch Zol-
tán (27., 36., 62.), Benkő Norbert 
(52.), Bálint András (83.)/; Csík-
szeredai VSK – Homoródalmási 
Homoród 6–1 (2–1) /Bajkó Bar-
na (2.), Gliga Cristian (41.), Ko-
vács István (46., 88.), Székely Zol-
tán (62.), Szőcs László (71.), illetve 
Miklós Csongor (4.)/; Csíkcsicsói 
KSE – Gyimesfelsőloki SE 1–0 
(0–0) /Zerkula Zsolt (90+1.)/; 
Székelykeresztúri Egyesülés – 
Székelyudvarhelyi Roseal 1–0 
(1–0) /Lázár Zsolt (26.)/.

A 14. fordulóból elhalasztott mér-
kőzésen: Roseal – Hévíz 1–4 (1–4) 

/Iorga Nicolae (28.), illetve Florea 
Tudor (4.), Morar Cosmin (11.), 
Kelemen Krisztián (34., 38.)/.

  1. Csíkszereda 16 14 1 1 59–9 43
  2. szentegyháza 16 13 2 1 48–10 41
  3. Csíkcsicsó 16 11 1 4 44–17 34
  4. szentmihály 16 9 2 5 30–26 29
  5. Maroshévíz 16 9 1 6 37–32 28
  6. Almás 16 5 0 11 29–55 15
  7. Keresztúr 16 4 2 10 21–31 14
  8. Felsőlok 16 4 2 10 23–47 14
  9. Parajd 16 4 0 12 19–36 12
10. roseal 16 1 1 14 15–63 4

Sorsoltak a kupában
Utolsóként a Székelykeresztúri 

Egyesülés jutott a Románia-ku pa 
megyei szakaszának nyolcad dön-
tő jébe, miután egy góllal legyőz-
ték Fiatfalvát. A Hargita Megyei 
Labdarúgó Egyesület (HMLE) 

tegnap délután már elkészítette a 
kupa nyolcaddöntőinek párosítá-
sait. Románia-kupa, megyei sza-
kasz, 3. forduló, elmaradt mérkőzés: 
Fiatfalvi SE – Székely ke resztúri 
Egyesülés 0–1 (0–1) /Molnár 
Csaba (6. – büntetőből)/.

A nyolcaddöntő párosítása: 
(áp rilis 25.): Csíkkarcfalvi Har-
gita – Maroshévízi–Salamási Tu-
domány, Csíkszentgyörgyi Fi ság 
– Gyimesfelsőloki SE, Far cá di 
SE – Csíkszeredai VSK, Székely-
udvar helyi Spor ting – Csíkcsi-
csói KSE, Homoród szent mártoni 
Re mény ség – Szentegyházi Va-
sas, Szé kely szentléleki Nyikó SE 
– Szé kely keresztúri Egyesülés, 
Ko ron di Ifjúság – Parajdi SE, 
Nagy ga lambfalvi Ardita – Szent-
áb ra hámi Andycom.

> U17-es Eb. Az Európai Labdarúgó 
Szövetség (UEFA) elutasította a magyar 
fellebbezést, így a 17 éven aluli válogatott 
nem lehet ott a szlovéniai kontinenstornán 
– tájékoztatta a sajtót a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ). A márciusi selejtezőtor-
nán a magyarok az első helyen végeztek. A 
belgák azonban óvtak, mivel az oroszok el-
len a pályán 1–0-ra megnyert mérkőzésükön 
az ellenfélnél egy olyan játékos is szerepelt, 
aki eltiltás miatt nem léphetett volna pályá-
ra. Az UEFA március 29-én helyt adott az 
óvásnak, és 3–0-s gólkülönbséggel írta jóvá 
a belgáknak a találkozót. Így végül jobb ösz-
szesített gólkülönbséggel (8–2) a belgák, és 

nem a szintén hétpontos magyarok (10–5-
ös gólkülönbség) jutottak ki a május elején 
sorra kerülő korosztályos Eb-re. Az MLSZ 
azért fellebbezett, mert szerinte „a pályán el-
ért eredmény nem egyeztethető össze a sport 
szellemiségével”. „Tulajdonképpen várható 
volt a döntés, hiszen itt a fair play szelleme 
és a speciális szabályok ellentmondásban 
vannak – nyilatkozta Borbély Zoltán, az 
MLSZ Jogi és Sajtóirodájának vezetője. – 
A fegyelmi szabályzat egyértelműen fogal-
maz, két sárgalapos jogosulatlan játék esetén 
3–0, kivéve akkor, ha a vétlen csapat jobb 
eredményt ért el. Az UEFA alapszabálya 
kimondja a fair play szellemét, mi erre hivat-

koztunk és ténybeli bizonyítást vezettünk le, 
azonban a fellebbviteli bizottság azt mond-
ta, hogy itt a belga–orosz mérkőzésről volt 
szó, tehát a magyar csapat tulajdonképpen 
kívülálló. Az már egy sovány vigasz, hogy az 
orosz szövetség elnézést kért a magyartól, az 
is, hogy ennek voltak személyi következmé-
nyei is. Ugyanakkor, amit a sors elvett a sze-
rintem igazságtalan, de jogszerű döntéssel, 
azt visszaadta azzal, hogy ez a generáció tud 
majd két év múlva játszani az U19-es Euró-
pa-bajnokságon Magyarországon.”

> SZKC. Az országban az elsők kö-
zött kapta meg a Székelyudvarhelyi KC a 

profi csapat titulust. A tervek szerint a jövő 
idénytől már a Profi Kézilabda Liga szerve-
zi a bajnokságot, ennek első lépéseként az 
együtteseknek be kell szerezniük a szükséges 
engedélyt. A Székelyudvarhelyi KC az elsők 
között készítette el a szükséges iratcsomót, 
nyújtotta be az illető szervhez, hogy meg-
kapja a profi státuszt. A visszaigazolás nem 
maradt el, ettől a pillanattól kezdve akár 
nevezhetne a ligába. A tervek szerint a jövő 
idényben már a liga szervezi a kézilabda-baj-
nokságot. Eddig csupán három együttes kap-
ta meg a profi státuszt: a nőknél az Oltchim, 
a férfiaknál a Székelyudvarhelyi KC mellett a 
Tordai Potaissa.hí
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A VsK könnyedén húzta be az újabb 3 pontot Fotó: Balázs árpád

hargitanépe

Udvarhely körzeti

Rangadót rendeztek az Udvar-
hely körzeti labdarúgó-baj-
nokság A csoportjának 16. 

fordulójában. Székelyudvarhelyen a 
házigazda Sporting a Farcád együt-
tesével csapott össze. A találkozón 
a vendégek hiába kerültek ember-
előnybe a második félidőben, be kel-
lett érniük a 2–2-es igazságos dön-
tetlennel. A csoportot így továbbra 
is a Sporting vezeti.

Eredmények, 16. forduló
A csoport: Székelyudvarhelyi 

Sporting – Farcád 2–2, 
Szentábrahám – Fiatfalva 2–0, 
Homoródszentmárton – Betfalva 
0–2, Szentlélek – Lövéte 3–1, 
Malomfalva – Zetelaka 3–0, 
Nagygalambfalva – Korond 2–0, 
Szentegyháza – Farkaslaka 0–3.

  1. sporting 16 12 1 3 72–33 37
  2. Farcád 16 11 3 2 36–12 36
  3. szentábrahám 16 11 1 4 47–25 34
  4. Betfalva 16 10 1 5 41–27 31
  5. Nagygalambf. 16 8 5 3 38–28 29
  6. Farkaslaka 16 8 1 7 35–31 25
  7. szentmárton 16 6 3 7 34–42 21
  8. Malomfalva 16 5 3 8 37–42 18
  9. Lövéte 16 5 3 8 30–39 18
10. Korond 16 5 2 9 28–35 17
11. Zetelaka 16 5 2 9 27–46 17
12. szentlélek 16 4 4 8 29–47 16
13. Fiatfalva 16 3 3 10 40–49 12
14. szentegyháza 16 2 2 12 16–54 8

B csoport: Korondi Ifjúság 
– Agyagfalva 2–0, Zetelaka II – 
Székelyszentmihály 3–2, Csekefalva 
– Kányád 1–3, Bögöz – Kobátfalva 

3–0, Gagy – Szentpál 2–1, 
Alsóboldogfalva – Kápolnásfalu 
0–1. Nagygalambfalva II. szabadna-
pos volt.

  1. Agyagfalva 14 9 2 3 33–19 29
  2. szentmihály 15 9 2 4 39–28 29
  3. Gagy 15 9 1 5 38–23 28
  4. Bögöz 15 8 3 4 45–20 27
  5. ifjúság 15 8 3 4 30–18 27
  6. Zetelaka ii 15 8 1 6 29–24 25
  7. Kobátfalva 15 8 0 7 38–30 24
  8. Kányád 15 7 1 7 28–36 22
  9. Kápolnás 15 6 1 8 28–30 19
10. Csekefalva 15 6 1 8 28–38 19
11. Alsóboldogf. 14 4 2 8 18–29 14
12. szentpál 15 3 0 12 20–58 9
13. Nagygalambf. ii 14 2 1 11 17–38 7

C csoport: Malomfalva II – 
Felsőboldogfalva 1–3, Siménfalva 
– Homoródszentmárton II 5–0, 
Máréfalva – Bogárfalva 2–4, 
Rugonfalva – Oklánd 1–1, Farcád II 
– Homoródszentpéter 5–0, Ócfalva 
– Oroszhegy 1–1. Hodgya szabad-
napos volt.

  1. siménfalva 15 11 3 1 42–17 36
  2. Oklánd 15 9 4 2 33–16 31
  3. Farcád ii 15 9 2 4 33–19 29
  4. Bogárfalva 15 8 3 4 30–25 27
  5. hodgya 14 7 4 3 36–22 25
  6. Malomfalva ii 15 8 0 7 31–22 24
  7. Oroszhegy 15 6 1 8 39–33 19
  8. Felsőboldogf. 14 5 3 6 26–29 18
  9. Máréfalva 15 6 0 9 23–36 18
10. szentpéter 15 5 2 8 27–38 17
11. Ócfalva 14 4 3 7 25–33 15
12. rugonfalva 15 2 2 11 25–43 8
13. szentmárton ii 15 2 1 12 11–48 7

Helytálltak az ifi 3-ok
Csíkszeredában rendezték meg 
lánykézilabda ifi 3-as korosz-
tály országos bajnokságának 
utolsó teremtornáját. A házi-
gazda Csíkszeredai VSK ugyan 
nem nyert egy mérkőzést sem 
az utolsó tornán, de becsülettel 
helyt álltak.

Segesvár és Sepsiszentgyörgy 
jutott a lánykézilabda ifi 
3-as korosztály országos 

bajnokságának elődöntőjébe, mi-
után a Csíkszeredában megren-
dezett utolsó teremtornán bebiz-
tosították első két helyüket. A 
rendező Csíkszeredai VSK-nak 
a hazai rendezésű tornán nem 
sikerült pontot szereznie. Ehhez 

a Fogarasi ISK ellen volt esélye, 
amelyet viszont egy góllal kika-
pott, úgy hogy az utolsó másod-
percben hetest hibáztak. A cso-
portban a VSK mellett a Segesvá-
ri ISK, a Sepsiszentgyögyi ISK, a 
Nagyszebeni ISK, a Fogarasi ISK 
és a Medgyesi ISK kapott besoro-
lást. Utóbbiak a torna előtt visz-
szaléptek a bajnokságtól. A VSK 
– annak ellenére, hogy az utolsó 
tornán nem szereztek pontot – 
emelt fővel zárhatta le az évet, 
ugyanis a lányok, akik első alka-
lommal vettek részt országos baj-
nokságon, a tornák során sikerült 
legyőzniük Segesvárt, Nagysze-
bent és Medgyest is. Jövőre akár 
több győzelem is összejöhet.

A torna eredményei
Nagyszebeni ISK – Sepsiszent-

györgyi ISK 26–13, Fogarasi ISK 
– Segesvári ISK 34–27, Csíksze-
redai VSK – Segesvár 21–31, Sep-
siszentgyörgy – Fogaras 26–24, 
Szeben – Csíkszereda 24–13, Se-
gesvár – Sepsiszentgyörgy 27–29, 
Szeben – Fogaras 27–13, Csíksze-
reda – Sepsiszentgyörgy 20–31, 
Segesvár – Szeben 21–26, Csík-
szereda – Fogaras 22–23.

A csoport végeredménye: 
1. Segesvári ISK, 2. Sepsiszent-
györgyi ISK, 3. Nagyszebeni ISK, 
4. Fogarai ISK, 5. Csíkszeredai 
VSK, 6. Medgyesi ISK. Az első 
két helyezett, Segesvár és Sepsi-
szentgyörgy jutott tovább.



lakás
ELADÓ Csíkszeredában 2 szobás 

tömbházlakás a Hargita utca 2/25. szám 
alatt. Telefon: 0744–625735, 0742–
210282, 10–20 óra között. (21682)

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

ELADÓ jó állapotban lévő, központi 
fekvésű, bebútorozott, 2 szobás tömb
házlakás. Telefon: 0744–760760. (21681)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá
ban, a Hunyadi János utcában. Irány
ár: 49 000 lej. Telefon: 0740–461581. 
(21647)

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

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon IV. emeleti, részben felújított, 
2 szobás lakás. Irányár: 20 000 euró. 
Telefon: 0720–012771. (21683)

ELADÓ Budapesten, Pesterzsébe
ten, az uszoda közelében a Mediterrán 
lakóparkban 40 m2, tehermentes, tera
szos, fiatalos lakás a II. emeleten. Ára: 
35 000 euró. CSERE is érdekel erdélyi 
ingatlannal. Telefon: 0744–676057, 
+36–30–2587071. (21690)

ELADÓ 2 szobás, központi fekvésű 
lakás. Ára alkudható. Telefon: 0741–
192672. (21634)

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí
tott, kívülbelül szigetelt lakás. Telefon: 
0751–085805.

ELADÓ Székelyudvarhelyen kelet
nyugati tájolású, III. emeleti, 3 szobás 
tömbházlakás, teljes vagy részleges 
berendezéssel, saját hőközpont, tö
mörfa bútorzat. Telefon: 0720–177621, 
email: incze.rozsa@yahoo.com.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

jármű
ELADÓK személygépkocsik. Bő

vebb információ a www.carcosmetic.
ro honlapon. (21472)

ELADÓ 1995ös évjáratú Opel 
Astra limuzin, 1.4es motor, beíratva, 
sok extrával, érvényes műszakival, 
minden illeték kifizetve, jó állapotban. 
Irányár: 1550 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (21589)

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

ELADÓ 2001es 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 2002es évjáratú Opel 
Zafira 1.6, Euro 4es, karc és rozs
damentes, kevés illetékkel. Beíratását 
vállalom. Irányár: 3500 euró. Telefon: 
0724–175640, 0724–257421.

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswa
gen Golf IV, 1.4es, Euro 4es, ötajtós, 
limuzin, metálkék színben, frissen be
hozva, nagyon jó, szép, karc és rozs
damentes állapotban, első gazdától. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, négy elekt
romos ablak, négy légzsák, két ülésfű
tés elöl, Sony CDlejátszó, elektromos 
tükrök, központi zár. Bármilyen tesztet, 
valamint beíratását vállalom. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21664)

ELADÓ 2005ös évjáratú, piros Da
cia Logan 1.4 MPi, első tulajdonostól, 
szervizkönyvvel, megkímélt állapot
ban, jövő évig érvényes biztosítással, 
útadóval és műszakival. Ára: 2600 eu
ró. Telefon: 0723–536777.

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

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

ELADÓ 1986os évjáratú Ford 
Escort egyben vagy alkatrészenként, 
1.6os dízelmotorral. Ugyanitt VÁ
SÁROLNÁNK állólámpás Mercedes 
alkatrészeket. Telefon: 0722–692695. 
(21701)

vegyes
ELADÓ Nokia N97 mobiltelefon, 

használt. 5 mpixeles kamera, 32 G 
belső memória. Irányár: 320 lej. Tele
fon: 0742985428.

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

ELADÓK vadonatúj mobiltelefo
nok, dobozban: LG P500 (600 RON), 
HTC Explorer (600 RON), Nokia X2 
(350 RON), LG A200 (250 RON). Te
lefon: 0741–584279. ELADÓ 80 juh 
bárányostól. Telefon: 0754–880165. 
(21699)

ELADÓ vetőmagárpa – 1,20 lej/kg, 
kukorica, zab – 1,20 lej/kg, őszi takar
mányárpa – 1 lej/kg. Telefon: 0754–
880165. (21699)

ELADÓ négyes forgóeke, 3,4 
mes forgóborona, körkasza, forga
tó, aratógép. Telefon: 0754–880165. 
(21699)

ELADÓ függesztett permetezőgép. 
Telefon: 0756–156684. (21696)

ELADÓ Csíkszeredában 8 hetes, 
németjuhász kutyakölyök kiváló, nagy 
testű szülőktől, oltva, féregtelenítve, 
oltási könyvecskével. Telefon: 0744–
691829. (21678)

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

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

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

ELADÓK Csíkszentsimonban ne
velt gyümölcsfacsemeték, rózsatövek, 
tuják, ezüstfenyők, valamint Deutz 
Fahre traktor, váltóeke, körkasza, Hon
da kapálógép. Telefon: 0758–898989, 
0722–342429. (21670)

Magyar nemzeti webáruház Er
délyben: www.magyarbolt.ro. (21675)

ELADÓ méretre vágott, első osz
tályú bükk és fenyő, darabos cándra, 
valamint hasogatott bükk és fenyő 
tűzifa házhoz szállítva. Telefon: 0745–
846624. (21680)

állás

Jól képzett varrónőket KERE
SEK budapesti varrodába. Szállást 
helyben díjmentesen biztosítok. 
Fizetés teljesítmény szerint. Érdek
lődni a +36–70–3911183as tele
fonszámon.

KERESEK komoly alvállalkozó 
csoportokat családi házak építésé
re Bukarestben (25–27 euró/m2). 
Lakás biztosítva, szállás megold
ható. Telefon: 0758–839435 (Csík
szentdomokos 1900. szám).

Magyarországon istállói munká
ra lovak ellátására veszünk fel dol
gozót hosszú távra. Egy hónapra a 
fizetés 100 000 Ft  + szállást adunk 
mellé. Jelentkezni a következő tele
fonon: +36–70–3652679.

szolgáltatás
János Jenő autóvezetőoktató 

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

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

Gyümölcsfametszést VÁLLALOK 
Csíkszeredában és környékén. Telefon: 
0758–343064. (21693)

részvétnyilvánítás

Megrendülve értesültünk Keresz
tes Szabolcs kollégánk édesapjának 
elhunytáról. Őszinte részvétünket fe
jezzük ki a hozzátartozóknak. A Csíki 
Játékszín munkaközössége.

megemlékezés

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él és örökké ott marad.

(Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
április 16ra,

BÁNDI ALBERT
nyug. tanító

halálának első évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. április 18
án 19 órakor lesz a csíkszentsimoni 
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – 
Csíkszentsimon, Csíkszereda.

elhalálozás

Hirdetések

Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.

Megrendülten tudatjuk mind
azokkal, akik ismer
ték és szerették, hogy 
a drága jó édesanya, 
anyós, nagymama, déd
nagymama, rokon és 
jó szomszéd,

özv. FERENCZ LAJOSNÉ
szül. Basa Ilona

életének 93., özvegységének 1. 
évében 2012. április 16án visz
szaadta lelkét Teremtőjének. Drá
ga halottunk földi maradványait 
2012. április 18án 10 órától he
lyezzük örök nyugalomra a csík
szentléleki római katolikus teme
tő ravatalozójából. Fájó szívvel 
búcsúznak szerettei. Emléked le
gyen áldott, nyugalmad csendes! 
A gyászoló család – Fitód. 


Köszönöm, Atyám, azt az életet, 
amit adtál, 
Örömet, fájdalmat, 
amivel megpróbáltál.
Ide küldtél, itt voltam, 
segítettem, ha tudtam,
Csomagom emlékek: 
arcok, bánatok, ölelő karok.
Hozzád viszem, Atyám, 
nálad megnyugodhatok.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, 
após, nagytata, dédnagytata, rokon 
és jó szomszéd,

özv. id. KASZA JÓZSEF

fáradtságot nem ismerő, szorgal
mas, munkás életének 90., özvegy
ségének 10. évében türelemmel 
viselt betegség után 2012. április 
14én reggel 7 órakor csendesen el
hunyt. Drága halottunk földi marad
ványait 2012. április 17én de. 11 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentgyörgyi ravatalozóból a 
Kálvária-temetőbe. Nyugodjál bé
kességben! A gyászoló család.

Szíved pihen, a mienk vérzik
A fájdalmat az élők érzik!
Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Szomorú szívvel 
emlékezünk 2010. áp
rilis 17re,

DOMOKOS BÉLA

halálának 2 évfordulóján. Szerettei 
– Csobotfalva.
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A csíkszeredai Scapa Harghitana Rt.
ügyvezetője 2012. május 18-án 10 órára 

a Barompiac (Obor) u. 52/A szám alatti székhelyére 
rendes évi közgyűlésre hívja össze valamennyi részvényesét.

Napirendi pontok:
– a társaság pénzügyi kimutatásainak és eredmény-kimutatásának jóvá-

hagyása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan;
– az ügyvezető pénzügyi ügyviteltől való mentesítésének jóváhagyása;
– a tevékenységi terv és a költségvetés jóváhagyása a 2012-es évre.
Ha a fenti időpontban a közgyűlés döntésképtelen, a következő köz-

gyűlés 2012. május 19-én 10 órakor, ugyanott lesz megtartva.

Csíkszereda Önkormányzata 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Csíkszeredában, a Gál Sándor téren és a 
Központi parkban létesítendő FH1 és FH2 hidrogeológiai fúrás és az ásványvíz 
minőségének monitorizálása című tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16 óra 
között.

Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi szabályozás alatt nyújthat-
ják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám (fax: 0266–310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro).

A csíkszeredai Riehen Egyesület
értesíti az érintetteket, hogy a Pottyand falu 216. szám alatt található ER-
DEI ISKOLA VENDÉGHÁZ működtetéséhez a környezetvédelmi  en-
gedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A Csíkszentléleki Suta Közbirtokosság vezetőtanácsa 
tisztelettel meghívja tagságát a 2012. április 29-én 13 órai kezdettel 

tartandó tavaszi közgyűlésre.
Napirendi pontok:

– beszámoló a 2011-es év tevékenységéről;
– legeltetéssel kapcsolatos problémák megbeszélése;
– teljes körű tisztújítás;
– az ellenőrőző bizottság beszámolója.

Ha bárki jelentkezni szeretne, bármely tisztségre a közbirtokosság vezető 
tanácsába, jelentkezését leadhatja a közbirtokosság székhelyén 8–14 óra között 
2012. április 23-ig.

Amennyiben a közgyűlés nem lesz döntőképes, akkor a kitűzött kezdési 
időpont után 1 órával az alapszabályzat értelmében lesz megtartva.

hargitanépe

A csíkcsomortáni 
Aracs Közbirtokosság vezetősége

tisztelettel meghívja tagságát 
a 2012. április 22-én 11 órai  

kezdettel tartandó közgyűlésre  
a helyi iskola tornatermébe.

Napirendi pontok:
– 2011-es évi beszámoló;
– cenzorbizottság jelentése;
– különfélék.
Határozatképtelenség esetén újabb 

értesítés nélkül a gyűlés megismétlődik 
2012. április 29-én ugyanott, ugyanab-
ban az órában. 
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Sport

> Megyei kézilabda. Szombaton a Har-
gita Megyei Kézilabda Szövetség szervezé-
sében a férfikézilabda-bajnokság – rájátszás 
– második teremtornáját rendezték Szár-
hegyen. A Székelyudvarhelyi KC öregfiúk 
mindkét meccsüket megnyerték, átvették 
a vezetést a tabellán. Az öregfiúk mindkét 
összecsapásukat magabiztosan nyerték, mi-
vel az addig vezető Bástya kikapott az egyik 
mérkőzésükön, így most ők álltak az élre. A 
megyei bajnokság utolsó teremtornáját egy 
hónap múlva Székely ud var helyen rendezik. 
Megyei bajnokság, rájátszás, a második te-
remtorna eredményei: Gyergyószárhegyi 
Bástya – Székelykeresztúri Egyesülés 31–

32, SZKC Öregfiúk – Gyergyóremetei 
Kereszthegy 40–24, Székelyudvarhelyi 
Partizán – Gyergyóditrói Auto-Tig 34–37, 
Kereszthegy – Egyesülés 27–31, Auto-Tig 
– SZKC Öregfiúk 13–31, Partizán – Bás-
tya 41–27. Az élmezőny: 1. SZKC 13 
pont, 2. Egyesülés 12, 3. Bástya 12.

> Magyar labdarúgás. A tabellát veze-
tő Debrecennel szemben nyolc, a második 
helyezett Győrhöz viszonyítva pedig hat 
pontra csökkentette hátrányát a Videoton 
a labdarúgó OTP Bank Ligában azzal, 
hogy a 24. fordulóban egyedüliként győ-
zött az éllovas trióból. Szombaton a DVSC 

Pakson gól nélküli döntetlent ért el, majd 
a Győr a Ferencváros vendégeként 2–2-re 
végzett. A címvédő székesfehérvári csapat 
aztán vasárnap magabiztosan, 4–1-re verte 
a Vasast. A negyedik helyezett Honvéd a 
forduló zárómérkőzésén kétgólos vereséget 
szenvedett Újpesten. A labdarúgó OTP 
Bank Liga 24. fordulójának eredményei: 
Videoton – Vasas 4–1, Újpest – Honvéd 
2–0, Paks – Debrecen 0–0, Siófok – Pécs 
2–1, Kecskemét – ZTE 2–0, Ferencváros 
– Győr 2–2, Pápa – Haladás 1–0, Kapos-
vár – Diósgyőr 3–2. Az élmezőny: 1. Deb-
recen 56 pont, 2. Győr 54, 3. Videoton 48, 
4. Honvéd 39, 5. Kecskemét 38.

> Román labdarúgás. Három pontra ol-
vadt a Kolozsvári CFR előnye a román lab-
darúgó-bajnokságban, miután a hétvégén a 
vasutascsapat döntetlent ért el a kiesőjelölt 
Petrolul otthonában, míg a Steaua legyőzte a 
címvédő Galacot a forduló rangadóján. Liga 
1., a 26. forduló eredményei: Ceahlăul – 
Brassó 1–0, Petrolul – CFR 1–1, Sportul – 
Astra 0–4, Pandurii – Vásárhely 2–0, Galac 
– Steaua 1–2, Vaslui – Mioveni 3–0, Rapid 
– Szeben 3–0. A Kolozsvári U – Medgyes és 
a Chiajna – Dinamo találkozók tegnap este 
lapzárta után értek véget. Az élmezőny: 1. 
CFR 52 pont, 2. Steaua 49, 3. Rapid 48, 4. 
Dinamo 46, 5. Vaslui 46.hí
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Két magyar győzelem, egy romániai vereség

Remekeltek Mihályék Ljubljanában
Két győzelmet aratott a magyar 
jégkorong-válogatott a ljublja-
nában zajló Divízió i a csoportos 
világbajnokságon, a piros-fehér-
zöldek vasárnap Japán, tegnap 
Ukrajna ellen nyertek. a romániai 
válogatott Krynicában vasárnap 
kikapott a holland csapattól a Di-
vízió i B csoportos vébén.

A lehető legjobban kezdte 
szereplését a magyar jégko-
rong-válogatott a Ljub lja-

ná ban zajló Divízió I A csoportos 
világbajnokságon, míg a romá-
niai válogatott simán kapott ki 
Krynicában Hollandiától a Divízió 
I B csoportos vébén. 

vereség a nyitányon
Rosszul indult a romániai csa-

pat számára a Divízió I B csoportos 
világbajnokság Krynicában. Tom 
Skinner csapata a meccs feléig jól 
bírta a hollandok iramát, sőt Gliga 
még a vezetést is megszerezte, az 
Oranje hokisai négy percen belül 
háromszor is bevették Catrinoi ka-
puját, a záróharmadban pedig még 
egy alkalommal eredményesek tud-
tak lenni. Pedig a többségében szé-
kelyekből álló romániai csapat em-
berelőnyben is többet játszhatott, 
de a második harmadban mutatott 
fegyelmezetlen játék miatt könnye-
dén nyertek a hollandok. Tegnap 
este a romániai csapat a házigazda 
lengyelek ellen lépett pályára, a ta-
lálkozó lapzárta után ért véget.

remek kezdés
A lehető legjobban kezdte és 

folytatta a magyar válogatott a 
Ljubljanában zajló Divízió I A cso-
portos világbajnokságot: Mihály 

Árpádék vasárnap Japánt, tegnap 
Ukrajnát győzték le. Az ázsiaiak 
elleni találkozó első harmada teljes 
magyar fölényben zajlott, Magosi 
és Horváth góljai révén el is húztak 
a magyarok, majd a meccs felénél 
Sofron is bevette Haruna kapuját. 
A második szünet előtt Kovács tud-
ta növelni a magyar előnyt, majd az 
utolsó játékrészben Mihály Árpád 
is megszerezte első magyar váloga-
tottbeli találatát. A japánok becsü-
letgólja két perccel a meccs vége 
előtt született.

Tegnap megizzadtak a magya-
rok Ukrajna ellen, akik az első 
húsz percet leszámítva uralták 
a piros-fehér-zöldeket. Az első 
harmad közepén másfél perc alatt 
Galanisz és Sikorcin is gólt lőtt, 
ezt követően beállt a gólcsend, 
pedig mindkét fél több helyzetet 
kihagyott. Az utolsó harmad ele-
jén Pobjedonosztszev szépített, az 
53. percben Ladányi büntetőlö-
vést hibázott, majd másfél perccel 
a zárás előtt Vas Márton az üres 
kapuba szerzett góljával eldöntöt-
te a meccset.

eredmények
Divízió I A csoport: Japán – Ma-

gyarország 1–5, Ukrajna – Ausztria 
4–5, Nagy-Britannia – Szlovénia 
2–3, Magyarország – Ukrajna 3–1, 
Ausztria – Nagy-Britannia 7–3.

Divízió I B csoport: Ausztrália 
– Korea 4–8, Litvánia – Lengyel-
ország 0–9, Románia – Hollandia 
1–4, Hollandia – Ausztrália 6–2, 
Korea – Litvánia 3–0.

U18-as vb 
A kiesés elkerüléséért harcol a 

magyar U18-as válogatott a Székes-
fehérváron zajló Divízió I B csopor-
tos világbajnokságon. A múlt héten 
kezdődött vébé első napján a magya-
rok szétlövés után kaptak ki 5–4-re 
Ausztriától, majd a rendes játékidő-
ben szenvedtek vereséget Ukraj-
nától (5–3), Fehéroroszországtól 
(3–2) és Kazahsztántól (3–1). A 
magyar válogatott ma Lengyelor-
szággal játszik 20.30-tól, a meccs 
vesztese búcsúzik a Divízió I-től. 
A csoportgyőzelemről a ma 17 
órától kezdődő Kazahsztán – 
Fehéroroszország találkozó dönt.

Mihály Árpád (23) gólt szerzett első világbajnoki mérkőzésén

all-star mérkőzéssel zárult szombaton az Erdélyi Független 
Jégkorong Amatőr Liga 2011/2012-es idénye. A csíkszeredai Vákár 
Lajos Műjégpályán lezajlott találkozót a „páratlanok” 7–3 arányban 
nyerték a „párosok” ellen. A jégre lépett hokisok: Páratlan csapat: 
Csiszer Előd, Kolozsi Lóránt, Veress Károly, Antal Gábor, Sprencz 
Tamás (mind Golden Time), Kovács Lajos, André László, Részegh 
János, Mihály Imre (mind Autosport), Tarcsi András, Kercsó And-
rási Zsolt, Gábor Sándor (OldBoys Küküllő), Barabás Mhály, Bálint 
Ákos (mindketten HC Terkő); Páros csapat: Len Attila, Sipos Lász-
ló, Becze Árpád, Albert Attila (mind Gyergyói Pingvinek), Póra 
Róbert, Péter István, Rajz Tamás, Rajz Attila, Lőrinczy Zoltán, La-
katos Lehel, Varga András (mind Csíki Kakasok), Tóth Zsolt, Hol-
ló Csaba, Marschal István (mind Pro Hoki), Gecse Zsolt, Péterfi 
Csanád, Márton József (mind Szentimrei Sasok). fotó: balázs árpád
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Kedd
Az év 108. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 258. Napnyugta ma 20.00-kor, 
napkelte holnap 6.48-kor. 

Isten éltesse 
Rudolf nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Rudolf jelentése dicső 

farkas.

Április 17-én történt 
1941. A jugoszláv hadsereg letette a fegy-

vert a megszálló németek előtt.

Április 17-én született 
1946. Georges Jean Köhler Franz Nobel-

díjas német immunológus 

Április 17-én halt meg 
1942. Jean Baptiste Perrin Nobel-díjas 

francia fizikai kémikus 

Helytörténeti 
évfordulók

Százharminc éve, 1882. április 17-én szüle-
tett Budapesten, és nyolcvan éve, 1932. márci-
us 29-én hunyt el ugyanott  báró Rudnyánszky 
Sándor országgyűlési képviselő. 1903-ban Csík 
megyében volt közigazgatási gyakornok.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben 
7 sérült személyhez, 3 infarktusos esethez, 14 
agyvérzéshez, 17 szívbeteghez, 29 magas vér-
nyomásos esethez, 11 csonttöréshez, 14 testi 
sértéshez, 25 különböző traumához és 3 epi-
lepsziás krízishez riasztották a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre 
sietve ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget 
kértek tőlük 20 szülés, 11 ájulás, 8 ittas és 5 
kómás állapot, 7 gyomormenés, 11 pillanat-
nyi elmezavar, 4 allergiás reakció, 2 mérgezéses 
eset, 16 nehéz légzés, 5 rángógörcsös eset, 34 
lázas állapot, 1 égés, illetve 5 felső tápcsatornai 
vérzés esetén. Nyilvános helyről 8 alkalommal 
riasztották a mentőszolgálatot. A héten össze-
sen hat halottat jegyeztek.

pályázat zenekarok számára

A Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület 
pályázatot hirdet fiatal székelyföldi zenekarok 
számára. A pályázat célja a minőségi koncert-
zene népszerűsítése, valamint fiatal, tehetséges 
zenekarok ösztönzése a minőségi zene létreho-
zására, alkotására. A pályázat koncertlehetősé-
get, valamint közös színpadi produkciót és ta-
pasztalatcserét biztosít a Hot Jazz Band zene-
karral a Vidéki Fiatalok Találkozója elnevezésű 
fesztivál keretén belül. Bővebb információ és a 
jelentkezési lap a rozettaorg@yahoo.ro e-mail 
címről igényelhető, vagy letölthető a www.
uiet.eu honlapról. Határidő: május 25.
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

Banki adataink:
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Gyűjteményes kiállítás
Kelemen Albert gyűjteményes kiállítá-

sának megnyitója holnap 17 órától lesz Szé-
kely udvarhelyen, a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont előadótermében. 
A tárlatot Kovács Árpád művészettörténész 
nyitja meg. 

János vitéz
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-

tes Csíkszentkirályon lép színpadra holnap 
este 7 órától a már határon túl is bemutatott, 
minden korosztályt derűre fakasztó János vi-
téz, avagy a hős gyönyörűséges utazása és csodá-
latos megérkezése című műsorával.

Társalgási német nyelvklub
A KALOT Egyesület és a VISIO Egyesü-

let német társalgási nyelvklubot hirdet a ven-
déglátás területén dolgozók számára. A klub 
résztvevői a vendéglátásban szükséges német 
szókincset és társalgást gyakorolhatják. Az első 
találkozás április 24-én, kedden 17.30-kor lesz a 
csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. 
További részletes információkért forduljanak a 
szervezőkhöz. Telefon: 0753–436021, e-mail: 
nemetklub@mail.com. A jelentkezéseket ápri-
lis 21-ig várják. A helyek száma korlátozott.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket vetítik a 

Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíkszere-
da, Petőfi Sándor utca 38. szám): szombaton és 
vasárnap 20.15-től a Céges buli című filmet, ma 
és holnap 20 órától pedig a Randiügynökség 
című filmet. A Végső állomás 5. részét ma és 
holnap 18 órától láthatják, A király beszéde 
című filmet pedig szombaton és vasárnap 18 
órától. A rettegés mélye című film vetítési ideje: 
szombaton és vasárnap 16 óra. A Transformers 
című filmet csütörtökön 19 órától kísérhetik 
figyelemmel, míg a Carmen musicalt pénte-
ken 19 órától. A Rio című filmet szombaton 
13, míg vasárnap 11 órától vetítik, a Kung Fu 
Panda mesefilmet pedig csütörtökön  és pén-
teken 17, szombaton 11, vasárnap 13 órától. 
Helyfoglalás a 0757–565398 vagy a 0736–
492213-as telefonszámokon. 

EKE-napi pályázat

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület pályázatot 
hirdet az EKE-nap alkalmából iskolások szá-
mára, fogalmazást és színes rajzot várva Erőss 
Zsolttal a Himalájában címmel. Kategóriák: 
I–II., III–IV., V–VI., VII–VIII. és IX–XII. 
osztályosok. A beküldött írások terjedelme 
egy kézzel írott oldal vagy 3600 betűjeles gé-
pelt szöveg lehet. Beküldési határidő: május 12. 
Postacím: SCA, 400750 Kolozsvár, O.P. 1., C. 
P. 41. E-mail: ekenap@eke.ma Az elektroni-
kus levél tárgyaként, illetve a borítékon kérik 
feltüntetni: EKE-napi pályázat, valamint kü-
lön lapra felírni a beküldő nevét, postacímét, 
életkorát és azt, hogy hányadik osztályos. A be-
küldött pályamunkák legjavát az Erdélyi Gyo-
pár kéthavi folyóirat közli majd, a díjazásról is e 
lap hasábjain értesülhetnek az érintettek. 

– Kérem, divatos ez a kabát?
– Hogyne, a legújabb párizsi divat!

– És nem fakul ki?
– Ez?! Három éve van kinn a kirakatban, és cseppet sem látszik rajta.
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Rátok bízom...

R átok bízom... címmel jelent meg dr. Molnár István nép-
rajzi fotóhagyatékából dokumentumkötet, amelynek 
bemutatóját április 22-én, vasárnap 12.30-kor tartják 

Székelykeresztúron, a Molnár István Múzeumban. 
Dr. Molnár István és a nevét viselő székelykeresztúri mú-

zeum fotótárából készült válogatás egy olyan világba vezet, 
amelynek minden képbe rögzített lenyomatán ott van a nagy 
székely író, Tamási Áron által megfogalmazott intés: „Rátok 
bízom”. Ezt a gondolatot vitte tovább dr. Molnár István, ami-
kor megfogalmazta, mekkora történelmi és kulturális hagya-
téknak a megőrzéséért vagyunk mindannyian felelősek.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Borsodi L. László: 
Feljegyzések a földről 

Versek

A prózavers felszabadítja a költőt a gúzsban táncolás kénysze-
rétől, a rím és ritmus béklyója fellazul, szabadjára engedve 
a költői képzeletet, a gondolatokat. De nem csorbul a vers 

mint műfaj tömörsége, lényegre törése, esztétikai tartalma. Borsodi 
L. László a prózaversben is kipróbálta magát, az irodalmi folyóiratok-
ban és portálokon való megjelenését követően begyűjtött biztatásra 
ciklusokba szervezte és kötetbe válogatta legutóbbi prózaverseit, s 
Ráduly Margit értő illusztrációival kiegészítve bocsátja az olvasó elé.

A könyv terjedelme 80 oldal, kötött, ára: 19 lej. A könyv 
megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltban 15%-os kedvez-
ménnyel, 16 lejért – Csíkszereda, Petőfi utca 4. sz., tel.: 0266–
316798.
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Négyéves Mensa-tag 
159-es IQ-val

Négyéves kislány a legifjabb Mensa-tag 
zseniális intelligenciahányadosa mi-
att. A brit Heidi Hankins ugyan még 

messze van az iskolába járástól, a nemzetközi 
„zseniszövetség” mégis soraiba fogadta, mert 
meggyőzően kivételesnek találja a gyermek 
képességeit. A lányka IQ-ja 159, csak 1-gyel 
kevesebb, mint Stephen Hawking világhírű 
asztrofizikusé – aki szintén tagja a Mensának.

Az emberek átlagos intelligenciahánya-
dosa – a The Daily Telegraph című brit lap 
szerint – 100, 130-tól már tehetséges ember-
ről beszélünk.

A kislány már kétévesen tudott olvasni, 
magától tanult meg a család számítógépének 
segítségével. 7 éveseknek szóló könyveket 
falt: egyetlen óra alatt kiolvasott egy 30 dara-
bos sorozatot. 3 évesen már tudott összeadni, 

kivonni, mondatokat írni. Óvónői javasolták 
Heidi szüleinek, hogy végeztessenek el vele 
IQ-tesztet, mert annyira értelmes, hogy egy-
szerűen nem találnak számára kellő kihívást 
jelentő feladatot. A lányka apja egyetemi ta-
nár, anyja művész.

Jelenések� A�fotó�Mátyás�Szabolcs�Kapuk�című�pályázatra�beküldött�alkotása
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Több helyen borús lesz az idő, csak helyen-
ként szakadozik fel a felhőzet. Elszórtan előfor-
dulhat kisebb eső, zápor.

Az elmúlt években nagy-nagy lelkesedéssel, 
rengeteg ráfordított energiával és sok pénzzel si-
került felújítani a Csíki-medence tönkrement, 
néhol szinte feledésbe merült fürdőit. Az építők 
öröme érthető volt: szépet alkottak, a közössé-
get ajándékozták meg munkájukkal és annak 
eredményével. Pedig sok esetben nem volt 
könnyű dolguk a fürdőépítőknek: dacolniuk 
kellett a rossz időjárással, a nehéz, mocsaras 
tereppel. De a lelkesedés ragályos volt, az ötle-
tek sem hiányoztak, és azok a települések, ahol 
felépült a fürdő, a feredő, büszkék lehettek a 
kincsre, amivel gazdagodtak. 

Az építők ezeket a természeti kincseket – 
teljesen érthető módon – természetes anyagok 
felhasználásával építették ki. A leszúrt fűzfa-
ágak azóta gyökeret eresztettek, kihajtottak, és 
élni kezdték saját életüket. A vizes talajra he-
lyezett deszkautak, pallók korhadnak, süllyed-

nek. És még szomorúbb, hogy ami nem men-
ne tönkre magától, egy természetes folyamat 
során, azt szétverik, ellopják, összetörik azok, 
akiknek fogalmuk sincs a közösségért végzett 
munka szépségéről, öröméről, és így értékelni 
sem tudják annak eredményét.

Talán az önkormányzatok kellene gazdá-
jává váljanak ezeknek a fürdőknek, és gondot 
fordítsanak arra, hogy pótolják az elkorhadt 
deszkákat, évente megnyessék a bokrosodó fűz-
faépítményeket, ha már az egész közösség nem 
érzi olyan mértékben sajátjának a kalákában 
felépített feredőt, hogy akár civil kezdeménye-
zésre újabb kalákában karbantartsa azokat. 
Gondoskodás híján rövid időn belül szégye-
nünkké válhat az, amire nemrég még büszkék 
voltunk. Csak egy kis odafigyelés és ráfordított 
energia kellene, hogy ismét dicsekedhessünk 
feredőinkkel.

Újabb kalákák kellenének
    villanás n Takács Éva

skandi  kÉszÍTeTTe: beNedek eNikő
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