
Nem jut dűlőre a közbirtokosság az állatteNyésztőkkel

Százezreket veszíthet Csíkmadaras
A legelőtulajdonos közbirtokosság és az állattartó gazdák szembenállása miatt több százezer eu-

rónyi területalapú támogatástól eshet el idén Csíkmadaras. Bár a megoldás – az egymásra 
szorultsági viszony miatt – kéznyújtásnyira lenne, a múlt heti, botrányba fulladt egyeztető gyűlésen 

történtek miatt közeledés helyett inkább távolodnak egymástól a feleket. > 4. oldal

Juhokkal a havasi legelőn. Állatok nélkül elúszhat a közbirtokossági területekre igényelhető támogatás fotó: domján levente

Kalács nincs, 
tanács lesz?

Ki kötelezhet egy pszicholó-
gust arra, hogy az abortuszt apró 
részletességgel bemutató 
filmecskét nézessen a kabi-
netben üldögélő asszony-
nyal? Megítélésem szerint felelős 
pszichológus ilyet nem tesz.
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Forró-erős gyöngyi

Tolvajt kiáltanak 
a területbitorlók? 72 3Más híd kerül 

a Tatrosra
Új miniszter 
régi fatolvajok ellen

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3746ì
1 amerikai dollár USD 3,3287ì
100 magyar forint HUF 1,4707ì
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madéFalva

Cserélik a kul- 
túrház padlózatát
Gombásodás miatt kell kicse-

rélje Madéfalva Pol-
gármesteri Hivatala a kul-
túrotthon padlószerkeze-
tét. Az új padlózat lefektetéséhez 
ma kezdenek hozzá.

bogáti régió

Hatmillió eurót 
hozó ívek

A nagyszabású, európai uni-
ós alapokból megvalósított 

hat millió eurós pályázat záró-
akkordjaként a bogáti kistérségi 
fejlesztési társulás szakemberei 
az utolsó elszámolási dossziékat 
nyújtották be a Mezőgaz-
dasági, Vidékfejlesztési és 
Halászati Kifizetési Ügy-
nökség (APDRP) területi iro-
dájához.

emke-kitüNtetés

Kosz Orsolya 
Monoki-díjas

Nemrég vette át az EMKE 
Mo noki István-díját Kosz 

Orsolya nyugalmazott könyvtáros 
a Hargita Megyei Könyvtár 
szolgálatában végzett több 
évtizedes szakmai munká-
jáért, kitartó rendszerező és kata-
lógusépítő munkájáért.

romáNia-kupa

Készül a Vasas
Románia-kupa negyeddöntő 

mér kőzésre készül a Szent-
egyházi Vasas női labdarúgócsa-
pata, amely ma 17 órától 
fogadja a Marosvásárhelyi 
FCM gárdáját. A párharc 
esélyese egyértelműen a vásárhe-
lyi gárda.

hetedére csökkeNtve

Elfogadhatatlan 
a tervezet

Megszüntetné az elkobzott 
ingatlanok természetbeni 

visszaszolgáltatását és az ingatlan 
piaci értékének 15 százalékában 
korlátozná a pénzbeli kárpótlás ér-
tékét a kormány múlt héten 
közvitára bocsátott jogsza-
bálytervezete. A rendelkezés 
diszkriminatív jellegű, és elsősorban 
a magyar egyházakat érinti.
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S.N. SĂRII S.A. – SALINA PRAID
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Parajdi sósfürdő felja-
vítása és bővítése című tervét, Parajd, Sóbánya u. 102. szám alatt, 
benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítá-
sok beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron u. 43. szám alatt, munka-
napokon 8.30–16 óra között.

Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás 
alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám ( fax: 0266–310041, 
e-mail: office@apmhr.anpm.ro).

Csíkszentmihály 
Község Polgármesteri Hivatala

a helyi tanács 2012/15-ös számú határozata értelmében nyílt árve-
rést szervez 2012. május 3-án 10 órától a hivatal székhelyén a követ-
kező famennyiség eladására a Görbei erdőrészen – 190 m3.

Meg nem jelenés vagy egy résztvevő esetén az eljárást 10 nap 
múlva megismételjük.

Érdeklődni lehet a 0266–326063-as telefonszámon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Támogatóinkhoz, jelölttársakhoz,  

az április 15-i előválasztáson részt vevő választókhoz!
Köszönjük ezúton is, hogy hozzájárultak az RMDSZ Csíkszeredai 

Szervezete által megszervezett előválasztás sikeréhez, 
megtisztelő helyezésünkhöz!

Köszönjük az előválasztás szervezőinek az igényes és szakszerű 
lebonyolítást, a jelölttársaknak a tisztességes, pozitív kampányt, 

jelöltségünket támogatóknak a megtisztelő bizalmat!
Köszönjük a választáson résztvevőknek az érdeklődést, a részvételt, 

a felelős véleménynyilvánítást.
Köszönjük, hogy szavazatukkal véleményt mondtak tevékenysé-
günkről, visszajelzést adtak arról az értékrendről, amely szerint 

negyedik/nyolcadik éve új pályára helyeztük a várost.

Köszönjük a támogatást!

Antal Attila, Szőke Domokos, Xantus Attila, Orbán Zsolt, 
Magyari Zoltán, Márk-Csucsi Róbert, Fülöp Árpád Zoltán

PARTVéDELmI éS ASZfALToZÁSI muNKÁLAToK A GYImESEKbEN

Új híd kerül a Tatrosra
Partvédelmi munkálatok, ezzel 
párhuzamosan pedig külön-
böző útszakaszok kiépítése 
és aszfaltozása kezdődhet el 
Gyimesközéplokon egy nyer-
tes uniós pályázatnak köszön-
hetően. A pályázat révén 10 
kilométernyi aszfaltutat építe-
nek, valamint kasos módszer-
rel kivitelezett partvédelmi 
munkálatokat végeznek, illet-
ve új híd kerül az árvíz során 
megrongálódott régi helyére. 
Gyimesközéplok polgármestere 
bízik abban, hogy a közeljövő-
ben a község víz- és szennyvíz-
hálózata is kiépül.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A 2010-es árvizek miatt 
vált indokolttá a Gyi-
mesekben a partszakasz-

ok megerősítése több helyen is, 
a Hidegségben elvégzett partvé-
delmi munkálatokhoz hasonlóan. 
Egy nyertes uniós pályázat révén 

az elkövetkező évek folyamán út-
építéssel egybekötött partvédelmi 
munkákat végeznének el, amelyek 
kiküszö bölnék a folyamatosan 
fennálló árvízveszélyt.

– Nemrég nyertünk meg egy 
uniós pályázatot, amelyet az Eu-
rópai Szolidaritási Tengely írt ki, 
Romániában pedig a 322D-s ki-
írásként szerepel. A maximálisan 
megpályázható összeg 1,5 millió 
euró volt, amit meg is nyertünk 
83,3 ponttal, a maximális, 100-as 
pontrendszerben. A pályázatot 
az elmúlt év júliusában tettük le 
– számolt be lapunknak Mihók 
Péter. Gyimesközéplok polgár-
mestere azt is hozzátette, hogy a 
Gyulafehérvári Kifizetési Ügy-
nökségtől ugyan már értesültek 
a nyertes pályázatról, azonban a 
kifizetési szerződést még nem si-
került aláírni – de a napokban sor 
kerül erre is. – A pályázat révén 6 
kilométernyi aszfaltút épülne ki 
Borospatakon, amelyben benne 
van az alapozás mellett az aszfal-

tozás is. Emellett Sötétpatakon 
1,9 kilométer, míg a központi ré-
szen található Silyealján 2 kilomé-
ternyi aszfaltút létesülne, amellyel 
párhuzamosan a partvédelmi 
munkák is elkészülnének. Meder-
kotrásokat végeztetünk azokon 
a szakaszokon, ahol fokozottan 
fennáll az árvízveszély, emellett 
pedig a már máshol is jól bevált 
kasos rendszert alkalmaznánk, 
vagyis kövekkel raknánk ki a 
partszakaszt, amiket egy drótháló 
tart majd össze.  Emellett a Tatros 
folyón új híd kerülne a nyáron 
megrongálódott, részben helyre-
állított híd helyére. Ez egy 100 

százalékos támogatottságú pro-
jekt, ami azt jelenti, hogy nem kell 
önrészt fizessünk. Valószínűsíthe-
tő, hogy utólag a tervezési költ-
ségek is elszámolhatóak lesznek. 
A szerződés megkötése esedékes, 
azt követően hamar el tudjuk in-
dítani a közbeszerzési eljárást. Ha 
minden a terv szerint megy, akkor 
2 éven belül elkészülhetnek ezek 
a munkálatok – mondta az elkép-
zelésekről az elöljáró. 

A község víz- és szennyvízhá-
lózatának terveivel ugyanakkor 
a Fejlesztési Ügynökségnél és a 
Környezetvédelmi Alapnál is pá-
lyáztak. 

– Sajnos nem sikerült úgy 
pályázni, hogy mindkettő egy 
támogatás révén valósuljon meg, 
így a vízhálózatunk terve jelen-
leg a Fejlesztési Ügynökségnél 
esett pozitívan elbírálás alá, míg 
a szennyvízhálózat terve a Kör-
nyezetvédelmi Alapnál egyelőre 
várólistán van – jelezte Mihók.

Elindult viszont a közbeszerzé-
si eljárás a Tourinfo Projekt kivite-
lezésére, aminek révén turisztikai 
információs központ létesülne 
Gyimesközéplokon. Ez a létesít-
mény az itteni turizmust népsze-
rűsítené, szórólapokat, térképeket, 
információs anyagokat kiadva. 

Mihók Péter polgármester. Jelentős beruházások ütemterve körvonalazódik a következő évekre fotó: domján levente

megfogták a nyulat a baráz-
da végén a bogátiak. A nagy-
szabású, európai uniós ala-
pokból megvalósított 6 millió 
eurós pályázat záróakkordja-
ként a kistérségi fejlesztési 
társulás szakemberei az utol-
só elszámolási dossziékat 
nyújtották be a Mezőgazda-
sági, Vidékfejlesztési és Ha-
lászati Kifizetési Ügynökség 
(APDRP) területi irodájához, 
a megyeházán. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

T öbb vaskos dossziéval 
ko pogtattak tegnap az 
APDPR csíkszeredai 

képviseletének ajtaján a Bogát 
Kistérségi Fejlesztési Társulás 
szakemberei. Az iratok a hatmil-
lió eurót jelentő pályázat utolsó 
elszámolását tartalmazták.

– Nem volt könnyű, de sike-
rült, végre a finishez értünk. Sze-
rencsére tudtuk tartani az összes 
kiírt határidőt, idejében valósul-
tak meg a pályázat gyakorlati lé-
pései. Három tételben nyújthat-

tuk be a megnyert finanszírozás 
elszámolási kérelmét, ez az utolsó. 
Terepen már befejeződtek a több-
komponensű infrastrukturális 
fejlesztési projekt munkálatai – 
nyilatkozta Szentes Antal projekt-
menedzser.

Mint ismeretes, a négy felcsíki 
községet (Csicsó, Madéfalva, 
Rákos és Csíkszentmihály) egy-
befogó Bogát Önkormányzati 
Fejlesztési Társulás által sikerrel 
lehívott uniós finanszírozásnak 
köszönhetően elkészült az ivó-
víz- és csatornahálózat Rákoson 
és Madéfalván, teljes körű fel-
újítású munkálatokat végeztek, 
illetve leaszfaltozták a 12-es 
számú, Madéfalvától Csaracsón 
át Csibáig vezető községi út-
szakaszt. Továbbá a pályázatból 
felújították a csíkszentmihályi 
7-es és 111-es számú községi 
utakat, ahol óvoda is épült a pro-
jekt nyomán. Szintén a pályázati 
finanszírozásból készült el az in-
formációs és kulturális központ 
az egykori csaracsói iskola jó ide-
je kihasználatlanul álló, felújított 
és kibővített épületéből.

– A fontos településfejlesztési 
beruházások megvalósítása mel-
lett külön hozadéka a projektnek, 
hogy a pályázat égisze alatt, a kis-
térségi fejlesztési társulásban részt 
vevő települések önkormányzati 
képviselői megtanultak együtt, 
csapatként dolgozni a közös siker 
érdekében – fogalmazott Szentes 
Csaba, Madéfalva polgármestere, 
aki elnökként vezette az első három 
évben a Bogát Kistérségi Fejleszté-
si Társulást. A szervezet működési 
alapszabályzatának értelmében az 
elnöki tisztet a rotációs elv alapján a 
részt vevő települések polgármeste-
rei egymást követően töltik be, így 
idéntől Császár Attila, Csíkrákos 
község polgármestere vette át az 
elnökséget, aki szintén jelen volt a 
kazalnyi irat benyújtásakor.

– Összecsiszolódott, jó csapattá 
váltunk, hasznos tapasztalatot sze-
reztünk az EU-s pályázatok lebo-
nyolításában. Utóbbinak jó hasznát 
vesszük, hisz már most egyértelmű 
számunkra, hogy lesz folytatás, 
ezentúl is igyekszünk európai pén-
zeket lehívni és a térségfejlesztés 
szolgálatába állítani – közölte.

LEZÁRuLT A boGÁTI RéGIóbAN Eu-S ALAPoKbóL ZAjLó bERuHÁZÁS

Hatmillió eurót hozó ívek
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Heves vitákat váltott ki az elmúlt napokban 
néhány demokrata párti honatya és honanya azon 
törvényjavaslata, mely szerint kötelezővé tennék 
a művi terhességmegszakításra jelentkező nőknek 
a beavatkozás előtti pszichológiai tanácsadást. Az 
elképzelés szerint az, aki meg kívánja szakíttatni a 
terhességét, kötelező módon úgynevezett krízista-
nácsadásra kellene járjon, ahol a tanácsadást végző 
orvos, pszichológus vagy éppen szociális asszisztens többek 
között olyan felvételeket, videókat mutat az illető nőnek, 
amelyek egyértelművé teszik számára, hogy az általa kért 
beavatkozás egy élet kioltását jelenti. Mintha a nő gyenge-
elméjű lenne, és azt hinné, hogy a küret tulajdonképpen egy 
hashajtó tabletta. 

Nem tagadható tény, hogy Romániában igen magas az 
abortuszok száma. Ha ebből a szemszögből nézzük a dolgo-
kat, talán érthető az igyekezet, hogy valamelyest megfogják 
a gyeplőt. Azt hinni viszont, hogy egy kötelezővé tett, úgyne-
vezett tanácsadás e téren hatékony eredményeket fog produ-
kálni, több mint naivitás. Meg lehet nézni a házasságkötés 
előtti kötelező tanácsadást, amelyet a családtervező közpon-
tokban végeznek. Egyszerű formalitássá degradálódott ak-
tus, amely során a házasulandó pár lepengeti a megszabott 
összeget az asztalra, megkapja érte az igazolást, amelyhez a 

törvényes előírások miatt ragaszkodik az anyakönyvvezető, 
és máris mindenki boldog. A párocska meg ettől annyit tud a 
családtervezésről, mint az a bizonyos macska az ábécéről. 

Az abortusz előtt kötelezővé tett tanácsadás ráadásul 
több más kérdést is felvet, akár a gyermekét nem vállaló nő, 
akár a tanácsadást végző szakember szemszögéből nézzük. 
Vegyük ez utóbbit: ki kötelezhet például egy pszichológust 
arra, hogy az abortuszt apró részletességgel bemutató fil-
mecskét nézessen a kabinetben üldögélő asszonnyal? Megíté-
lésem szerint felelős pszichológus ilyet nem tesz. Mint ahogy 
olyat sem, hogy elmagyarázza egy nőnek, hogy mekkora 
baromság a döntése, gondolja át újra, mert ilyen butaságot 
nem csinálhat, egyébként is attól a perctől fogva tekintse ma-
gát nyugodtan gyilkosnak. 

Ami meg a nőt illeti: tartsa meg a tanácsát mindenki, aki 
nem szolgál kaláccsal is. Az állam se tanácsolgasson, amíg csa-

ládpolitikája egyáltalán nem kedvez a gyermekvál-
lalásnak, és úgy általában, mindenki tartsa meg a 
magánvéleményét egy-egy nő döntéséről addig, amíg 
konkrét segítséget is nem nyújt neki a tanácsok mellé.

Az, hogy a nőnek joga van-e eldönteni, hogy 
megtartja-e a megfogant terhességet, meglátásom 
szerint nem kérdés. De legalább ennyire fontos, hogy 
minden nőnek joga van pontosan tudni, mit tehet 

annak érdekében, hogy a nem kívánt terhesség ne következ-
zen be. Furcsa, hogy döntéshozóinkat nem ez foglalkoztatja 
inkább. Tényleg nem látják, hogy milyen középkori állapotok 
uralkodnak e téren a hazai nők nagy részének fejében? Tény-
leg nem eléggé nyilvánvaló, hogy a nők jó része még mindig 
úgy tudja, hogy a művi vetélés a megoldás a nem kívánt ter-
hességre? A sötét fejekben nem lehet abortusz előtti tanács-
adáson fényt gyújtani, sokkal inkább azt kellene kitalálni, 
hogy ha már a legtöbb szülőre nem lehet e téren számítani, 
az iskolákban hatékony módszerekkel hogyan tanítsuk meg a 
gyermekeket, fiatalokat a teherbe esés kivédésnek módozatá-
ra, felkészítve így (is) az előszeretettel hangoztatott nagybetűs 
életre. Vagy azt, hogy az egészségügyi hálózaton belül milyen 
lehetőségek vannak az ilyen jellegű felvilágosító munka haté-
kony végzésére. Vélhetően hosszú távon több haszna volna a 
dolognak, mint a kötelező tanácsadásnak. 

Kalács nincs, tanács lesz?
                  NézőpoNt n Forró-Erős Gyöngyi

hargitanépe

Az illegális erdőirtás, a famaf-
fia visszaszorítása, az állami 
erdészeti hivatal (Romsilva) át-
szervezése lenne a következő 
nyolc hónap legfőbb célkitűzé-
se – nyilatkozta Korodi Attila, a 
környezetvédelmi és erdőgaz-
dálkodási tárcavezető tegnapi 
csíkszeredai tájékoztatóján. 
A miniszter hangsúlyozta, a 
tárcavezetői megbízatás nem 
távolítja el a helyi közügyektől 
sem: versenybe száll az RMDSZ 
csíkszeredai szervezetének el-
nöki tisztségéért.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Csíkszeredában tartotta első 
miniszteri sajtótájékozta-
tóját Korodi Attila, akit 

Borbély László lemondását kö-
vetően, alig egy hete neveztek a 
környezetvédelmi és erdőgazdál-
kodási tárca élére. Korodi minisz-
terként a parlamenti választáso-
kig hátralevő, nehéznek ígérkező 
nyolc hónap egyik legfontosabb 
célkitűzéseként az illegális faki-
termelés visszaszorítását, az érin-

tett intézmények tevékenységének 
összehangolását jelölte meg. 

– A véleményem ugyanaz, 
mint első miniszteri mandátu-
mom idején: csak akkor lehet 
hatékonyan visszaszorítani a 
fatolvajlással foglalkozó maf-
fiatípusú csoportokat, ha az 
érintett állami intézmények 
közösen lépnek fel ellenük. Ösz-
szehangolt akciókra van szükség 
az erdészeti hatóság, csendőr-
ség-rendőrség, környezetvédel-

mi és pénzügyőrség, ügyészség 
részéről. Ugyanakkor fontos az 
állami intézmények helyi kép-
viseleteiből kiiktatni azokat a 
beszivárgott személyeket, akik 
együttműködnek a tolvajok-
kal, esetenként rövidre zárva az 
igazságszolgáltatási rendszert – 
fogalmazott. Hozzátette, Mihai 
R�zvan Ungureanu miniszterel-�zvan Ungureanu miniszterel-
nök fontos feladattal ruházta 
fel, tőle várják az állami erdésze- tőle várják az állami erdésze-
ti hivatal, a Romsilva hatékony 
átszervezését, az intézmény 
egyes tevékenységeinek szétvá-
lasztását az áttekinthetőség ér-
dekében.

A Natura2000 természetvé-
delmi övezetekhez tartozó terü-
letekkel kapcsolatban a miniszter 
kifejtette, minden követ meg-
mozgat annak érdekében, hogy 
a védelemre jogosult helyszínek 
ténylegesen értékké, gazdasági 
hasznot jelentő forrássá váljanak. 
Két dolognak nem szabad meg-
történnie: egyrészt annak, hogy 
visszafordíthatatlan környezeti 
károkat okozzanak a természetvé-
delmi területeken meggondolat-

lan tevékenységek, másrészt pedig 
annak, hogy a rosszul értelmezett 
környezetvédelem fontos térség-
fejlesztési beruházásokat állítson 
le. Meg kell találni az egyensúlyt, 
a jó megoldásokat – hangsúlyozta 
miniszter.

Korodi azt is egyértelműsí-
tette, hogy a tárcavezetői megbí-
zatás mellett továbbra is fontos-
nak tartja a részvételt a csíkszéki 
közéletben.

– A képviselőház külügyi bi-
zottságának elnöki tisztségéről 
lemondtam, miniszterként fel-
tehetően nem tudnám egyszerre 
ellátni mindkét feladatot. A dön-
tés hátterében az is ott áll, hogy a 
csíki körzet lakosaival továbbra is 
mindennapi kapcsolatban szeret-
nék maradni, így például a képvi-
selőként beütemezett fogadóórák 
a miniszteri megbízatás ellenére 
sem maradnak el. A helyi ügyek, 
gondok pontos ismeretét fontos-
nak tartom, ezért is döntöttem 
úgy, hogy versenybe szállok a csík-
szeredai városi RMDSZ szervezet 
elnöki tisztségéért – jelentette be 
Korodi.

Új miniszter régi fatolvajok ellen

Korodi. Fontosak a helyi ügyek

HirdetéseK

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!

HirdetéseK

Az V. Terra Siculorum 
Nemzetközi Klasszikusgitár-
Fesztivál április 18-i 
fellépője

Csíkszeredában,
a Szent Ágoston- 
templomban

Florian Larousse már hu-
szonhárom évesen nemzetközi 
hírnevet szerzett a világ szá-
mos koncerttermében. 2006-
tól a Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris 
hallgatója. 2009-ben a szakma 
egyik legnagyobb presztízsű, 
Guitar Foundation of America 
elnevezésű versenyén első he-
lyezést ért el. Ennek köszön-
hetően koncert sorozatot adott 
többek között Amerikában, 
Kanadában, Mexikó ban, Kíná-
ban és Németországban.
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társadalom

Körkép

A legelőtulajdonos közbirtokosság 
és az állattartó gazdák szemben-
állása miatt több százezer eurónyi 
területalapú támogatástól eshet 
el idén Csíkmadaras. Bár a meg-
oldás – az egymásra szorultsági 
viszony miatt – kéznyújtásnyira 
lenne, a múlt heti, botrányba ful-
ladt egyeztető gyűlésen történtek 
miatt közeledés helyett inkább tá-
volodnak egymástól a felek.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Könnyen az idei évre kérhető 
több százezer eurónyi terü-
letalapú támogatás bánhat-

ja a csíkmadarasi közbirtokosság és a 
helyi állattartó gazdák közötti ellen-
tétet. A vita ugyanis – az idén életbe 
lépett új SAPS-támogatáskérési fel-
tételek nyomán – a közbirtokosság 
mintegy 750 hektárnyi támogatásra 
jogosult legelőterületeinek állattal 
való lefedése körül zajlik. Dr. Antal 
Ernő állatorvos, a csíkmadarasi Juh- 
és Kecsketartó Gazdák Egyesületé-
nek elnöke szerint a probléma for-
rása a közbirtokossági vezetés gaz-
daellenes hozzáállásából fakad, mely 
nem akarja felfogni, hogy a gazdák 
segítsége nélkül idén egy euró tá-
mogatást se kérhet a legelőterülete-
ire. „Sok hitegetés hangzott eddig 
el, de rendre kifordítják a szavukat, 
úgy érzem, a valóságban mégsem 
akarják támogatni az állattartókat. 
A legelőtakarításra is aprópénzeket 
költöttek, egy hídmérleget is öt éve 
ígérnek. Oda jutottunk, hogy most 
már menedzselje le a legeltetést a 
közbirtokosság, mi nem fogjuk csi-
nálni. Fedjék le a legelőt ők, ahogy 
tudják, de nem velünk” – mondja a 
helyi juhos egyesület elnöke. Állítja, 
hasonló állásponton vannak a tele-
pülés szarvasmarhatartói is. 

Kevés a húsz, sok az ötven
Másként látja viszont a dolgokat 

Imre Lóránt, a csíkmadarasi köz-
birtokosság elnöke, aki a kialakult 
helyzetet probléma és szembenállás 
helyett csupán az állattartó gazdák-
kal elhúzódó tárgyalásnak tartja. 
Azt azonban nem titkolja, hogy 
a gazdák a mintegy három hete, a 
megyei APIA és a mezőgazdasági 
minisztérium képviselőinek rész-
vételével tartott helyi gazdafórum 
után lettek követelőzőbbek. „Ezen 
a gyűlésen a gazdák olyan biztatást 
kaptak, hogy a területalapú támo-

gatás felét követeljék, mivel ők le-
geltetik le a közbirtokosság legelőit, 
tehát emiatt a támogatás fele is őket 
illeti” – magyarázza Imre. Bár az 50 
százalékot kicsit soknak tartják, ettől 
függetlenül a közbirtokosság vezető-
je szerint hajlanak a megegyezésre. 
Mint hozzáteszi, szóban már mind 
a szarvasmarhatartó, mind a juhos 
egyesülettel kompromisszumra ju-
tottak, ám írásos megállapodást csu-
pán az április végi közbirtokossági 
közgyűlés utánra ígért. Így – állítja 
Imre Lóránt – nem lesz gond a terü-
letalapú támogatási kérés legkésőbb 
május 15-ig való benyújtásával sem. 
A legelőtestek bérbeadásán viszont  
nem is gondolkoznak.

„Április 28-án lesz a költségve-
tési közgyűlésünk, ezen elő fogjuk 
terjeszteni a saját változatunkat, de 
megvitatjuk a gazdák javaslatát is. 
Amit a közgyűlés elfogad, annak ér-
telmében járunk majd el” – vázolja 
a közbirtokosság elnöke. Úgy véli, a 
legvalószínűbb forgatókönyv szerint 
a legelőterületek lefedésébe besegítő 
gazdákat a lehívható területalapú tá-
mogatás 20 százalékával honorálják, 
mely összeget a legelők feljavításával, 
állatőrzési díjba történő pótlással és 
különböző beruházásokkal – kosa-
rakkal, esztenaépületek feljavításá-
val, illetve hálóvagonok, villanypász-
tor és egy 15 ezer eurós hídmérleg 
vásárlásával – forgatnák vissza a gaz-
dákhoz. A lapunk birtokába került 
adatok szerint a madarasi gazdák így 
mintegy 50 ezer euró értékű köz-
vetett támogatásra számíthatnak, a 
csíkmadarasi közbirtokosság ugyan-
is a vita tárgyát képező legelőtestek 
után a tavalyi esztendőre összesen 
több mint 240 ezer euró támogatást 
kapott. Ebből 68 ezer eurót terület-
alapú támogatás, közel 37 ezer eurót 
a kedvezőtlen adottságú hegyvidéki 
támogatás, míg további 136 ezer eu-
rót a P1-es és P2-es agrárkörnyezet-
gazdálkodási csomagok nyomán.

Nem hisznek 
az ígéreteknek
A közbirtokosság elnöke által 

felsorolt beruházásokat azonban 
Antal doktor üres ígéreteknek tartja. 
Bár a 20-30 százalék közötti visszaté-
rítési arányt a juhos egyesület elnöke 
is méltányosnak véli, a várt megálla-
podás véleménye szerint még mesz-
sze van. Állítja, az elmúlt egy hónap 
alatt az állattartók és a közbirtokos-
ság között számos egyeztetés zajlott, 

ám a megállapodási protokollum 
aláírásának pillanatában a közbirto-
kosság végül ajánlatait visszavonva 
újra a gazdák számára hátrányos 
feltételeket szabott. A megállapodás 
helyett botrányba fulladt múlt heti 
gyűlés végül hangos szóváltással, 
asztalcsapkodással, széktördeléssel 
ért véget. Az indulatos gyűlésen 
történteket lapunknak Bíró László, 
Csíkmadaras polgármestere is meg-
erősítette, sőt az elöljáró a területala-
pú támogatás elvesztési lehetőségét 
ráadásul a kisebbik rossznak nevezte. 
Bíró szerint a közbirtokosság veze-
tése nemcsak a mostani helyzetben, 
hanem az elmúlt években is teljes 
passzivitással állt a településen zaj-
ló folyamatokhoz, jelentős anyagi 
bevételei ellenére sem támogatva az 
elkezdett közösségi beruházásokat. 
„A dal a fontos, nem a pacsirta. Hi-
ába a pénz, ha egymást nem tudjuk 
értékelni és a közös célok mögé nem 
tudunk felsorakozni. Ezt a madarasi 
közbirtokosság sajnos nem hajlandó 
megérteni. A község vagyonának 
nagy része, a község 6500 hektárnyi 
területének kétharmada az ő kezük-
ben van, a közbirtokosság bank-
számláján jelenleg is 2,2 millió lej, 
azaz közel félmillió euró pihen, ám 
ha a közösségi célokról van szó, sem-
miben sem hajlandóak részt vállalni” 
– állítja a településvezető.

Sípályát és menedékházat 
építenek
Kérdésünkre, hogy a közbir-

tokosság az elmúlt esztendőkben 
milyen gazdálkodást és állattartást 
ösztönző beruházást végzett, Imre 
Lóránt első helyen közel 200 hek-
tárnyi legelő feljavítását, 70 hektáron 
a hangyabolyok és vakondtúrások 
elsimítását említette, míg a gazdál-
kodás ösztönzése kapcsán a közbir-
tokossági legelőterületek ingyenes 
használata mellett a fajtajavítást 
szolgáló apaállatok és ondóanyagok 
vásárlását emelte ki. „Három bika, 
húsz berbécs és két kan tartásával se-
gítenénk a gazdákat, de nagyobb be-
ruházási terveink is vannak. Például 
a Madarasi-Hargitán felvonórend-
szerrel ellátott sípályát alakítanánk 
ki, míg a 313-as intézkedésen keresz-
tül elnyerhető vissza nem térítendő 
támogatásból a kis-madarasi legelőre 
menedékházat építenénk, illetve a 
területeink szomszédságában kaszá-
lók és legelők felvásárlásával is pró-
bálkoznánk” – sorolja Imre Lóránt.

GomBA támAdtA meG A mAdéfAlvi Kultúrház 
pAdlózAtát

Hétvégén már  
használható lesz az épület

lövéte Közbirtokosság

közgyűlést tart 2012. április 30-án, hétfőn de. 10 órai kezdettel a helyi 
Népházban, melyre a vezetőség tisztelettel várja tagsági könyvével a 
közbirtokosság minden tagját a sikeres megtartás érdekében.

Napirendi pontok:
– 2011-es pénzügyi beszámoló;
– ellenőrzőbizottsági jelentés;
– 2012-es költségvetés véglegesítése;
– különfélék.
Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy 2012. 

május 6-án (vasárnap) 12 órakor folytatódik ugyanott.
VEZETŐSÉG

tuSNádfÜrdŐ vároS
– Olt utca 63. szám –

2012. május 10-én 11 órakor nyílt árverést szervez 16 290 m2 terület 
bérbeadására 5 évre, kalandpark létrehozása céljából. Az árverési do-
kumentáció ára 20 lej, részvételi garancia 500 lej, részvételi díj 200 
lej. A részvételi dokumentációk letevési határideje 2012. május 7. 16 
óráig. Az árverési bizottság által kiválasztott résztvevők árajánlatai-
kat letehetik 2012. május 10-én 10 óráig.

Érdeklődni a hivatal székhelyén, Olt utca 63. szám alatt 
vagy a 0266–335006-os telefonszámon lehet.

Tatarozás a művelődési házban. Megújuló belső tér 

Antal Ernő, a madarasi juhtartók egyesületének elnöke, Bíró László polgármester és Imre Lóránt közbirtokossági elnök. Mindenki veszíthet 

hIrdETÉSEk

Gombásodás miatt kell kicse-
rélje madéfalva polgármesteri 
hivatala a kultúrotthon pad-
lószerkezetét. Az új padlózat 
lefektetéséhez ma kezdenek 
hozzá, hétvégén már a csicsói 
élő emlékezet műkedvelő szín-
játszó csoport lép fel a közös-
ségi házban.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Négy évvel ezelőtt, 2008-
ban végeztek utoljára 
javításokat a madéfalvi 

kultúrház épületén, akkor a tető-
szerkezet felújítása és a központi 
fűtés elindítása volt a cél. 

– Annak idején belső javítá-
sok nem voltak, csak kimeszel-
tük a termeket, így történhetett, 
hogy most a kis színpad egyik 
deszkájának beszakadása után 
vettük észre: a padlózat gombáso-

dik – nyilatkozta Szentes Csaba, 
Madéfalva polgármestere. 

Az önkormányzat a megron-
gálódott színpadszerkezet után 
a kultúrotthon teljes padlózatát 
megvizsgálta, így kiderült, komoly 
problémával állnak szemben. A 
polgármester szerint az épület vi-
zes, ingoványos területen fekszik, 
így a gombásodás a teljes padlóza-
tot tönkretette, sőt helyenként a 
betonalapot is újra kell önteni. – A 
hét további részében folyamatosan 
dolgozunk, új parkettát rakunk 
le, és ezzel egy időben kifestjük a 
nagytermet is. Hétvégére el kell 
készülnünk, hiszen a csicsói Élő 
Emlékezet műkedvelő színjátszó 
csoport lép fel – közölte Szentes. 
A munkálatokat a polgármesteri 
hivatal saját költségvetéséből fi-
nanszírozza, ez hozzávetőlegesen 
100 000 lejes befektetést jelent a 
tanács számára. 

Nem jut dűlŐre A KözBirtoKoSSáG Az állAtteNyéSztŐKKel

Százezreket veszíthet Csíkmadaras
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hirdetés

Megalakult az RMDSZ Kulturá-
lis Autonómia Tanácsa: a KAT a 
tudományos élet, a művészet, 
az oktatás, illetve a szövetség-
gel partnerségben lévő szerve-
zetek képviselőit gyűjti össze, 
és a romániai magyarság tág 
értelemben vett kulturális jövő-
képét alakítaná ki.

hN-információ

„Legfontosabbnak azt 
tartom, hogy ez a tes-
tület az erdélyi magyar 

közösség kulturális, tudományos, 
egyházi életének olyan fóruma le-
hessen, amely a stratégiai fontos-
ságú kérdések megoldásáról gon-
doskodni tud” – nyilatkozta a hét-
végi, kolozsvári alakuló ülés után 
lapunk megkeresésére a Kulturális 
Autonómia Tanács fontosságáról 

Antal Attila. Csíkszereda alpolgár-
mestere a KAT működési szabály-
zatának kidolgozásáig lesz annak 
a Székelyföldért felelős alelnöke. 
A tanácskozás napirendjén szere-
pelt a szaktestületek megalakítása, 
az ideiglenes vezetőség megválasz-
tása, valamint a KAT küldetésének 
elfogadása. A tanácsnak három al-
elnöke és három titkára lesz: Szé-
kelyföldet Antal Attila és Szonda 
Szabolcs, Bánságot, Partiumot 
és Szilágyságot dr. Széman Péter és 
Kereskényi Gábor, Közép-Erdélyt 
és Maros megyét Bandi Katalin és 
Házi Bakó Eszter képviseli. 

„Régi adósságot törlesztettünk 
ma, amikor megalakítottuk a Kul-
turális Autonómia Tanácsot. Az 
RMDSZ azon intézményéről van 
szó, amelynek keretén belül egy 
nagyon aktív és nyitott párbeszé-

det kívánunk folytatni oktatási, 
tudományos, kulturális kérdések-
ről” – közölte Kelemen Hunor 
szövetségi elnök. Az RMDSZ el-
nöke hangsúlyozta, a testület nyi-
tott minden javaslatra, nem akar 
meghatározni olyan irányt, olyan 
célokat, amelyekkel a civil társada-
lom nem ért egyet. „Bízom abban, 
hogy ennek a tanácsnak a mun-
kája nagymértékben hozzájárul 
majd a következő esztendőkben 
a stratégiaképzéshez, a közpoliti-
kák kialakításához, és egy olyan 
intézményes párbeszédre teremt 
lehetőséget a civil társadalom, az 
egyházak és a politikum között, 
amely minden olyan kérdésre vá-
laszt próbál adni, ami a romániai 
magyar közösséget érdekli és jö-
vőjét, sorsát meghatározza” – fo-
galmazott Kelemen.

KAT: a kulturális jövőképért

Megszüntetné az elkobzott ingat-
lanok természetbeni visszaszol-
gáltatását és az ingatlan piaci 
értékének 15 százalékában korlá-
tozná a pénzbeli kárpótlás értékét 
a kormány múlt héten közvitára 
bocsátott jogszabálytervezete. 
Kelemen Hunor művelődési mi-
niszter közölte, az RMDSZ kitart a 
természetbeni visszaszolgáltatás 
mellett. Az erdélyi magyar törté-
nelmi egyházak szerint a rendel-
kezés diszkriminatív jellegű, és 
elsősorban a magyar egyházakat 
érinti.

sarány istván
sarany.istvan@hargitanepe.ro

Múlt szerdán bocsátotta 
közvitára a kormány azt a 
törvénytervezetet, amely 

korlátozná az elkobzott ingatlanok 
után járó kárpótlás értékét, és meg-
szüntetné az ingatlanok természet-
beni visszaszolgáltatását az egykori 
tulajdonosoknak. Ugyanakkor a 
tervezet szerint a kárpótlások nem 
az ingatlan reális értékének száz szá-
zalékát, hanem annak csupán 15 szá-
zalékát tennék ki.

Végéhez ér 
a 18 hónapos haladék
– Az elkobzott tulajdonok visz-

szaszolgáltatására vonatkozó törvé-
nyek sokszor változtak a rendszer-
váltás óta, egy dologban azonban 
következetes volt a törvénykezés: 
a természetbeni visszaszolgáltatást 
helyezte előtérbe – jelentette ki a 
Hargita Népe kérdéseire válaszolva 
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnö-
ke, a kulturális és örökségvédelmi 
tárca vezetője.

A miniszter emlékeztetett arra, 
hogy a kárpótlási folyamat elhúzó-
dott, sok esetben peres útra terelték 
hol a kárpótlást igénylők, hol az 
állam az egyes ügyek rendezését, s 
végső esetben sokan a strasbourgi 

Emberi Jogok Európai Bíróságán 
keresték igazukat.

– Mivel a tagállamok közül Ro-
mániából érkezett a legtöbb panasz 
a strasbourgi igazságszolgáltatási 
fórumra, az európai bíróság felszó-
lította Romániát, még 2010 őszén, 
változtassa meg a törvénykezését oly 
módon, hogy váljék működőképes-
sé a visszaszolgáltatási rendszer – kö-
zölte a miniszter.

Kelemen Hunor azt is elmond-
ta, hogy az Ungureanu-kabinet köz-
vitára bocsátotta a miniszterelnök 
kezdeményezésére a törvényterve-
zetet, mert lassan végéhez közeledik 
az ország által kapott 18 hónapos 

haladék a kérdés rendezésére: 2012. 
július 12-ig meg kell teremteni az 
európai igazságszolgáltatási szerv 
által megkövetelt jogi garanciákat, 
különben Románia pénzbírságra 
számíthat.

A tervezet tartalma kapcsán 
Kelemen Hunor hangsúlyozta, az 
RMDSZ nem ért egyet a természet-
beni visszaszolgáltatás eltörlésével.

– A kormányülésen elmondtam, 
hogy nem változtathatjuk meg visz-
szaszolgáltatási elveinket – közölte 
a miniszter –, s hozzáfűztem azt is, 
hogy az állam számára a legkevésbé 
költséges megoldás éppen a termé-
szetbeni visszaszolgáltatás.

Mint mondta, kitért arra is, hogy 
nagyon sok a tisztázott tulajdonjog-
gal rendelkező ingatlan, s amennyi-
ben a tulajdonjogot igazoló okiratok 
jogszerűek, természetben kell vissza-
szolgáltatni az ingatlanokat.

– A koalícióban még visz-
szatérünk a kérdésre – közölte az 
RMDSZ elnöke –, kitartva azon 
álláspontunk mellett, hogy ahol le-
hetséges, természetben szolgáltassák 
vissza az ingatlanokat.

Kelemen Hunor szerint inkább 
a törvények alkalmazása körül volt 
nagyobb baj, azt kell minél előbb 
orvosolni. Példaként említette, hogy 
a pénzbeli kárpótlás lebonyolítására 
létrehozott hatóság még egyetlen 
banit nem fizetett a jogosultaknak, 
miközben óriási összegeket fizetett 
ki szakértői véleményekre.

Hírügynökségi jelentések arról 
számolnak be, hogy Bogdan Drăgoi 
pénzügyminiszter szerint az állam 
azért kényszerül a kárpótlások kor-
látozására, mert nincs pénz azok 
kifizetésére. A tárcavezető közölte: 
70 milliárd lejbe kerülne az állam-
nak a volt tulajdonosok kárpótlása. 
A pénzügyminiszter szerint azért 
szüntetnék meg a természetbeni visz-
szaszolgáltatás lehetőségét, hogy ne 
részesítsék hátrányos megkülönböz-
tetésben a korlátozottan kárpótolta-
kat azokkal szemben, akik százszáza-
lékos kárpótlásban részesülnének az 
ingatlan visszaadása révén.

„Elfogadhatatlan 
számunkra a tervezet…”
– Elfogadhatatlan számunkra 

a tervezet – szögezte le megkeresé-
sünkre Komáromi Attila, a Gyula-
fehérvári Római Katolikus Érsekség 
jogtanácsosa. – S amellett, hogy el-
fogadhatatlan, véleményem szerint 
törvénytelen is – fűzte hozzá. A fő-
egyházmegye jogtanácsosa közölte 
azt is, hogy eleddig a visszaigényelt 
ingatlanok mintegy 35 százalékát 

kapta vissza az érsekség. – A Szé-
kelyföldön a nagyobb ingatlanokat 
visszakaptuk, mint például a csík-
szeredai és a székelyudvarhelyi kato-
likus gimnáziumot – jegyezte meg 
Komáromi Attila –, de olyan nagy 
értékű ingatlanokra tartunk még 
igényt, mint a kolozsvári Marianum 
épülete, vagy a Státus-házak. A jog-
tanácsos közölte, hogy az érsekség 
álláspontját a kérdésben eljuttatja 
a törvénykezdeményezőhöz. – Ki-
zártnak tartom, hogy a törvényt 
a tervezett formában elfogadja a 
parlament – hangsúlyozta a jogta-
nácsos.

– A tervezet hatályba lépése ese-
tén a legérzékenyebben az erdélyi 
magyar történelmi egyházakat érin-
tené, így gyakorlatilag elfogadhatat-
lan számunkra – fejtette ki a Hargita 
Népe kérdéseire válaszolva Kató 
Béla, az Erdélyi Református Egyház-
kerület püspökhelyettese.

Az egyházi elöljáró emlékezte-
tett arra, hogy egyházkerülete eddig 
elkobzott ingatlanjainak csupán 60 
százalékát kapta vissza, s még ezt sem 
tudta teljes egészében birtokba ven-
ni az időközben – többnyire a helyi 
önkormányzatok által – elindított  
perek miatt.

– Óriási veszteség lenne ez szá-
munkra – szögezte le Kató Béla, 
aki szerint, amennyiben a javasolt 
formában fogadják el a törvényt, az 
csak perek újabb sorozatát eredmé-
nyezné.

A püspökhelyettes közölte, hogy 
véleményüket írásban juttatják el a 
kormányhoz, remélve, hogy figye-
lembe veszik álláspontjukat.

– Az Európai Unió nem szól 
bele abba, hogy Románia miként 
rendezi a kárpótlást, de a diszkri-
mináció ellen bizonnyal felemeli 
a szavát, mint ahogy eddig is tet-
te – fűzte hozzá Kató Béla, az Er-
délyi Református Egyházkerület 
püspökhelyettese.

KáRpóTláS cSAK pénZbEn, hETEDéRE cSöKKEnTVE

Az egyházak elfogadhatatlannak tartják a tervezetet

A csíkszeredai gimnázium visszaszolgáltatott épülete fotó: balázs árpád

Országszerte mintegy nyolcezer, a kommunizmus ide-
jén elkobzott ingatlant kérnek vissza az egyházak, ennek mintegy 
negyede, 2140 épület az erdélyi magyar történelmi egyházak tulaj-
donában volt. A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 476 in-
gatlan visszaszolgáltatását kérte, eddig 166 igénylésükről döntött 
a visszaszolgáltató bizottság: 134 ingatlant természetben kaptak 
vissza, 22 ingatlan helyett kárpótlást kapnak, 10 kérést elutasítot-
tak. Az Erdélyi Református Egyházkerület 831 visszaszolgáltatási 
kérést nyújtott be, s ebből csupán 300 esetben született döntés. Az 
Erdélyi Unitárius Egyház 86 ingatlant kért vissza, 44 kérésükre 
kaptak választ. A Lutheránus-Evangélikus Egyház 24 ingatlanját 
kérte vissza, ebből 17 került újból tulajdonába.
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Nemrég vette át az EMKE Mo
noki Istvándíját Kosz Orsolya 
nyugalmazott könyvtáros a Har
gita Megyei Könyvtár szolgá
latában végzett több évtizedes 
szakmai munkájáért, kitartó 
rendszerező és katalógusépítő 
munkájáért. A díjazottat ottho
nában kérdeztük könyvtárosi 
munkájáról.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Kosz Orsolya többéves pe-
dagógusi pályafutás után, 
1968-ban került a városi 

könyvtárhoz. Ezekről az évekről 

meséli, hogy miután több helyen 
dolgozott óvónőként, a jelenleg 
Petőfi Sándor nevét viselő álta-
lános iskolában kapott helyettes 
tanítói katedrát. Ebben a bizony-
talan helyzetben tudta meg, hogy 
van egy szabad állás az akkori vá-
rosi könyvtárnál, és nagy örömére 
fel is vették. 

A könyvtárosi munkát hamar 
megszerette, hiszen itt is embe-
rekkel kellett dolgoznia: az olvasó-
szolgálatnál állandó kapcsolatban 
volt a könyvtárlátogatókkal. Új 
kollégái sokat segítettek neki ab-
ban, hogy hamar beletanuljon a 
„könyvtártudományba”. 

Nehézséget csak a hároméven-
ként kötelező továbbképző tan-
folyamok jelentették, azok is csak 
azért, mert a vizsgákat román nyel-
ven kellett letenni. 

Kosz Orsolya néhány évet töl-
tött az olvasószolgálatnál, utána a 
könyvek feldolgozásával, besorolá-
sával, osztályozásával foglalkozott, 
majd a katalógusrendezés lett a fel-
adata. Orsi néni szívesen emlékezik 
a hetvenes-nyolcvanas évekre, ami-
kor a Hargita Megyei Könyvtárban 
volt lehetőség a könyvállomány bő-
vítésére, és arra igény is volt. Sokan 
jártak abban az időben könyvtárba. 
A diákok házi olvasmányokat köl-
csönöztek, a felnőttek főleg szép-
irodalmat olvastak. – Akkor nem 
voltak jó tévéműsorok, számítógép 
meg egyáltalán, így az embereknek 
az olvasás jelentette a szórakozást – 
mondja Kosz Orsolya. Ma ez már 
másként van, látja, hogy egyetemis-
ta unokái is bármilyen információt 
az internetről pillanatok alatt meg-
szereznek. A nyugalmazott könyv-
táros a szakma iránti szeretetét 
lányára is átörökítette, aki ma is a 
Kájoni János Megyei Könyvtárban 
dolgozik. 

Kosz Orsolya figyelmét most 
két dédunokája köti le: velük igyek-
szik megszerettetni a mesék, a 
könyvek szépségét. 

EMKEKItüNtEtés KöNyvtárOsI MuNKájáért

Kosz Orsolya Monoki István-díjas
uNIós szAbály védI A párzás IdEjéN A MAdArAKAt

Idéntől tilos 
a fajdkakasvadászat

Ez az első év, amikor Romá
niában tilos fajdkakasra va
dászni. Mint kiderült, az intéz
kedést nem az említett mada
rak számának csökkenése in
dokolja. A vadásztársaságok 
bevételkieséssel számolnak. 

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

Március 15-től május 4-ig, 
gyakorlatilag tehát 
április folyamán volt 

idénye a fajdkakasvadászatnak 
mifelénk, akkor, amikor ezeknek 
a madaraknak a párzási időszaka, 
az úgynevezett dürgés van. Idén-
től viszont a fajdkakasvadászatot 
kihúzhatják naptárjukból a ha-
zai vadászok, egy európai uniós 
direktíva ugyanis véget vetett 
neki.

Máthé Károly, a brassói terü-
leti erdőfelügyelőség vadászati 
felügyelője azt mondta, az in-
tézkedést nem a szóban forgó 
madarak számának csökkenése, 
a faj veszélyeztetettsége indo-
kolta, hiszen míg tavaly 1400-ra 
becsülték a fajdkakasok számát 
Hargita megyében, idén 1450-
re, tehát jóval többre, mint a 
meghatározott 698-as, optimális 

egyedszám. A vadászati tilalom 
egy uniós madárvédelmi sza-
bállyal magyarázható, melynek 
értelmében tilos madarakra va-
dászni azok párosodási idősza-
kában. Mivel a fajdkakast mife-
lénk kizárólag a dürgési időben 
lehet vadászni, az uniós szabály 
értelmében ez ezután tilos. 

Bencze István, a Csíki Va-
dásztársulat vezetője szerint 
sem ritka mifelénk a fajdkakas, 
állítása szerint a Hargita vonu-
latán, a Gyimesekben, az Úz 
völgyén, tehát mindenhol, ahol 
megfelelő számára a magasság, 
fellelhető. 

Azt mondja, a társulat által 
kezelt 100 ezer hektáros terü-
leten eddig évente 10-12 kül-
földi vendégvadászt fogadtak 
kakasvadászatra, ők ezer eurót 
fizettek egy kilövési engedélyért. 
Ettől a bevételtől a társulatok az 
idéntől elestek.

Arra a kérdésre, hogy ki vi-
gyázza fel a vadászterületeket 
annak érdekében, hogy az újon-
nan bevezetett tilalmat senki 
ne szegje meg, Bencze István 
azt mondta, a vadászterületek 
védelme a vadásztársulatok fel-
adata.
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Egyre hangsúlyosabban 
mutatkozik meg a ha-
gyományokhoz való ra-
gaszkodás igénye, újab-
ban több a megrende-
lés, akár még testvérte-
lepülés lakói is méretet 
vetetnek, aztán székely 
ruhában jönnek ven-
dégként a falunapra. 
E múltról szóló tudást 
épp most elevenítették 
fel Remetén.

Továbbgyűrűző haTárviTa békás és gyergyószenTmiklós közöTT 

Tolvajt kiáltanak a területbitorlók?

negyven pár rámás csizma, 
húsz rend női és húsz rend férfi 
székely ruha készül a remetei 
sirülő néptáncegyüttes tag-
jainak. Pályázati pénzalapot 
fel használva helyi mesterem-
berek készítették a lábbeliket, 
szőtték, varrták a ruhákat, ame-
lyek kimondottan remetei motí-
vumokat hordoznak. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Aviseletben régen is a 
mód határozott, Reme-
tén több nyire rámás, de 

nem ezerráncos csizmában jártak 
a férfiak, s olyan is volt, akinek 
lábbelijét végül unokája taposta 
el. A nők ruhája szinte mindent 
elárult viselőjéről: hogy haja-
don-e vagy házas, esetleg özvegy, 
hol áll a társadalmi ranglétrán, a 
mesterkék és macskanyomok, a 
szőttes mintája pedig megkülön-
böztetetté tették, a szentmiklósi 
vásárokon mindenki tudta: a 
szép leányok Remetéről jöttek. 
E múltról szóló tudást épp most 
elevenítették fel Remetén, ugyan-
is egy uniós pályázat lehetőséget 
adott arra, hogy a Sirülő Nép-
tánccsoport ruhatárát 20 férfi és 
20 női székely népviselettel egé-
szítsék ki. A múlt pontos ismere-
téhez a remetei származású Kisné 
Portik Irén néprajzkutató tudása 
nyújtott fogódzót, a szoknyák, 
mellények anyagát az eszenyői 
Góga Rózsika néni szőtte, a ruhá-
kat a remetei Pál Gizella varrta, a 
csizmákat pedig a szintén helybéli 
Bartha Adalbert cipész készítette. 

Amint a mesteremberek el-
mondták, egyre hangsúlyosabban 
mutatkozik meg a hagyományok-
hoz való ragaszkodás igénye, újab-
ban több a megrendelés, akár még 
testvértelepülés lakói is méretet 
vetetnek, aztán székely ruhában 
jönnek vendégként a falunapra. 
A kapott pénz keretet biztosított 
arra, hogy a helyi néptánccsoport 

is új ruhába öltözzön, s a tarka ha-
gyományt az idei Remetei Faluna-
pokon fogják a nagyközönségnek 
is megmutatni. 

Bartha Adalbert remetei ci-
pész már elvégezte munkáját, 
átadta a negyven pár lábbelit. La-
punknak elmondta, van, aki so-
kallja egy párért az 500-600 lejt, 
de tartós csizmák ezek, bőrtalp-
pal, rámával, faszeggel, a hagyo-
mányok szerint elkészítve. 

Góga Rozália a szoknyák, mel-
lények szőttesét készítette el. Sok-
féle minta, amelyek megmutatják, 
viselőjüknek mekkora a birtoka, 
erdője, szántója, gyászol-e épp, 
vagy fiatal szerelmes. Mesterkék és 
macskanyomok – remetei hagyo-
mányos minták is beleszövettek 
az anyagba, amelyet Pál Gizella ál-

lított össze viseletté. A húsz rend 
női ruha tízféle, hogy a remetei 
változatosságot bemutassák, mi 
több, fejfedő is lesz hozzá, csip-
kés. A férfiak székely harisnyáján 
pedig piros a vitézkötés; nem kell 
tartózkodni tőle, Orbán Balázs is 
így írta le Remetén jártakor – tá-
jékoztat a varróasszony. Van még 
munka bőven a méretre készített 
ruhákkal, női fejfedőkkel, de Pál 
Gizella ígéri, mire az ünnep jön, 
egytől egyig elkészülnek.  

magyar–román konfliktusként 
adták hírül az országos román 
tévécsatornák azt az esetet, 
amely a hargita és neamţ 
megye határában lévő Juhpa-
tak-dűlő egyik legelőterüle-
tén történt hétfőn. valójában 
a száz hektáros terület jogos 
tulajdonosainak képviselője, 
rusz-sántha gábor és rusz-
sántha Tibor, illetve segítőtár-
saik tartózkodtak a területen, 
és hivatalos erdészeti enge-
déllyel egészségügyi vágást, 
területtakarítást végeztek.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Egy Hargita és Neamţ me-
gye határában lévő lege-
lőterület miatt robbant ki 

konfliktus románok és magyarok 
között – tudósítottak vezető hír-
ben tegnap a román kereskedel-
mi tévék. A híranyagok szerint 
a románok által magukénak val-
lott területen a magyarok „egy 
gyergyószentmiklósi magánerdé-
szet által kiállított kitermelési en-
gedélyre hivatkozva vágják a fát”. 
A tudósítások szerint kevésen 
múlott, hogy nem történt tettle-
gesség, ugyanis az összesereglett 
románok meg akarták akadályoz-
ni, hogy a levágott fákat felrakják 
az autóra. A rendfenntartó erők 
közbelépésének köszönhetően 
azonban nem fajult az eset vereke-
déssé. A híradásokban mellesleg 
megszólal a tulajdonosok egyik 
képviselője, ám sokkal több az 
olyan nyilatkozó, aki azt bizony-
gatja: a terület a békásiaké.

„Fejszés fogadtatás” 
tavaly ősszel
„A történetnek előzményei 

vannak, ugyanis tavaly ősszel már 
fejszés fogadtatásban részesítettek 
a békásiak, amikor szintén legelő-
takarítási munkálatokat akartunk 
végezni a területen” – jelentette 
ki a Hargita Népe kérdésére Rusz-
Sántha Gábor, a vitás terület egyik 
tulajdonosának fia. Mint mondta, 
családjának 2006-ban érvényesí-
tette a Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal többek közt az említett 
százhektáros terület birtokba helye-
zését, a hivatalos birtoklevelet (titlu 
de proprietate) a nép ügyvédjének 
közbenjárására 2011-ben állította 
ki Gyergyószentmiklós Polgármes-
teri Hivatala. A területet szintén 
tavaly telekkönyveztette a család, és 
ekkortól próbálnak gazdálkodni jo-
gos tulajdonukon. Rusz-Sántha arra 
is kitért, hogy a kérdéses területre 
az Országos Kifizetési és Interven-
ciós Ügynökség (APIA) pályázatán 
akarnak támogatást szerezni, ehhez 
pedig rendbe kell tenni a legelőt. A 
tavaly őszi „fejszés fogadtatás” után 
eljárást kezdeményeztek támadóik 
ellen, azonban az ügyészség meg-
szüntette az eljárást.

Perbe fogott terület
A történet hátterében valójá-

ban az áll, hogy az említett terüle-
tet korábban a békási (Bicaz Chei) 
önkormányzat használta, amely 
2008-ban tíz évre szerződést köt-
ve egy egyesülettel, már kért és 
kapott támogatást a kifizetési ügy-
nökségtől. „Emiatt ragaszkodnak 
foggal-körömmel a területhez, 

mert a szerződés értelmében vissza 
kell fizetniük az ügynökségnek a 
támogatást, ha kiderül, hogy nem 
a tulajdonuk és nem bérlik hivata-
losan” – fogalmazott Rusz-Sántha. 
Azt sem titkolta, hogy a birtokle-
velet törvényes úton megtámadta 
a békási polgármesteri hivatal, az 
irat semmissé tételét kérve, a tu-
lajdonosoknak viszont igazoló do-
kumentumaik vannak a területre 
vonatkozóan.

engedélyük volt favágásra
Rusz-Sántha Gábor és család-

ja, mielőtt kimentek volna legelőt 
takarítani, beszereztek minden 
szükséges engedélyt és értesítették 
a helyi rendőrséget, csendőrséget, 
számítva az újabb incidensre. Az 
engedély kérését igazolta Melles 
Előd, a gyergyószentmiklósi Er-
dőrendészeti Hivatal vezetője is, 
elmondva: egészségügyi vágásra 
adtak engedélyt, és néhány fát vág-
tak ki. Hangsúlyozta: az eljárás tör-
vényes és hivatalos, amire azért volt 
szükség, hogy a kérdéses legelőt 
rendbe tegyék, és a családnak esélyt 
adjanak a pályázat benyújtására.

 „Miért ijesztget engem a neamţi 
prefektus a saját területemen?” 
– tette fel a kérdést Rusz-Sántha 
Gábor, elmondva, hogy a békásiak 
a neamţi rendfenntartó erőket hív-
ták, és a helyszínen volt a neamţi  
prefektus is. Rusz-Sántha és család-
ja amiatt is méltatlankodik: milyen 
jogon szólhat bele Neamţ megye 
prefektusa egy olyan területen ki-
robbant vitába, amire a birtokle-
velet a Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal állította ki?

megelevenedik remeTe néPi minTavilága

Falunapra elkészülnek 
a székely ruhák

ivarTalaníTási kamPány gyergyószenTmiklóson

Megműtik a begyűjtött ebeket
ivartalanítási kampányba kezd-
tek a gyergyószentmiklósi ál-
latvédők a kóbor kutyák szapo-
rodásának megfékezéséért. a 
menhelyen lévő kutyák sterili-
zálása mellett begyűjtési akció 
is zajlik.

Miklós Réka

Immár negyedik éve szervezik 
meg Gyergyó szentmiklóson 
az ivartalanítási kampányt, a 

korábban a Füles Állatvédő Szer-
vezet által indított ivartalanítási 
program folytatásaként. A be-
avatkozásokat – az ivartalanítás 
mellett bármilyen szükséges se-
bészeti kezelést – a Németország-
ból érkezett Bruno Pet állatvédő 
szervezet sebészei végzik, díjmen-
tesen. Az elmúlt napokban több 
mint 60 állatot, többségében 
kutyát és néhány macskát műtöt-
tek meg, a menhely munkatársai 
viszont folyamatosan gyűjtik az 
állatokat az utcáról, negyedek-
ből. Jakab Ágota, a Gyergyói Ál-

lat- és Természetvédő Egyesület 
elnöke elmondta, a menhelyen 
tartózkodó kutyák mellett a kó-
bor állatokat részesítették előny-
ben, gazdás ebeket csak abban az 
esetben fogadtak, ha az állatot 
kölyökkorában a menhelyről vit-
ték el. A megműtött kutyák egy 
része a kibővült állatmenhelyen 
marad, ahol most közel 170 eb 
tartózkodik, a többi kisebb testű, 

illetve nem agresszív kutya, más 
megoldás nem lévén, visszakerül 
az utcára, hiszen a fenntartásuk-
ra nincs lehetősége az állatvédő 
egyesületnek. Az elengedett ku-
tyákat, nem szerint rózsaszín vagy 
sárga füljeggyel látják el, hogy a 
lakosság így meg tudja különböz-
tetni az egészséges, orvosi kezelést 
kapott ebeket az újonnan felbuk-
kanó társaiktól. 

Elvégzik az ivartalanítási műtétet, de a kutyák egy része visszakerül az utcákra

Tízféle a húsz remetei székely ruha. A varróasszony örömét leli az aprólékos munkában
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Körkép hargitanépe

A héten Udvarhelyszéken folyta-
tódik az az egészségi állapotfel-
mérő program, melyet hat éve 
kezdeményezett a magyarországi 
Bács-Kiskun testvérmegye önkor-
mányzata. A magyar orvoscsoport 
Ko bátfalva, Székelyvarság, Orosz-
hegy, Gyergyócsomafalva, Gyi
mesközéplok után idén, április 
16–20. között Oklándon végez 
ingyenes szűrővizsgálatot.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Adr. Mócza György Bács-
Kiskun megyei főorvos 
kezdeményezésére indí-

tott, immár hagyományossá vált 
egészségi állapotfelmérő progra-
mot 2007-ben azzal a céllal indí-
tották útnak, hogy orvosi ellátás-
ban részesítsék a Hargita megyei 
elszigetelt települések azon lako-
sait is, akik hosszú éveken keresz-
tül nem szokták magukat kivizs-
gáltatni. A magyar orvoscsoport az 
elmúlt évek során járt Kobátfalván, 
Székelyvarságban, Oroszhegyen, 
Gyer gyócsomafalván, Gyimes kö-
zéplokon, idén öt napon át, ápri-
lis 20-ig ingyenes szakrendelésen 
fogadják Oklánd lakosságát, na-
ponta mintegy 100-120 beteget 
megvizsgálva. 

Az árvíz „hozadéka”
A magyarországi orvoscsoport 

önkéntes akciójának ötlete a 2005-
ös udvarhelyszéki árvizeket kö-
vetően született meg, amikor a 
Siménfalvához tartozó Kobátfalva 
lakóinak megsegítésére gyűjtést 

kezdeményeztek a kecskeméti-
ek. Az adományokat elhozó kül-
döttségnek tagja volt dr. Mócza 
György, a Bács-Kiskun megyei 
önkormányzat egészségügyi és 
oktatási főosztályvezetője, ő kez-
deményezés ötletgazdája. Haza-
térése után született meg benne 
a gondolat, hogy komplex szűrő-
vizsgálattal is segíthetnének a szé-
kely településeken.

– Hazatérésünk után megke-
restem Bányai Gábor közgyűlési 
elnököt, aki azonnal lelkes tá-
mogatója lett a kezdeményezés-
nek. Így kerülhetett sor 2007 
tavaszán az első szűrővizsgálatra 
– elevenítette fel a kezdeteket 
Mócza főorvos, aki egyik főszer-
vezője a Hargita és Bács-Kiskun 
testvérmegyék önkormányzatai 
által közösen támogatott együtt-
működésnek.

Ugyan a magyarországi egész-
ségügyi rendszer sincs a románi-
ainál jobb helyzetben, de a Bács-
Kiskun megyei önkormányzatnak 
sikerül évente mintegy kétmillió 
forintot kigazdálkodni – ahogy 
ők nevezik – erre az erdélyi „há-
laútra”. Külön említést érdemel 
a kecskeméti orvosok önzetlen, 
önkéntes munkája is, a Bács Me-
gyeháza (a megyei önkormány-
zat kiadványa) a tavalyi gyimesi 
missziót követően több oldalon 
cikkezett az akcióról, közölve az 
elmúlt hat év résztvevőinek fény-
képét, a misszióval, Erdéllyel kap-
csolatos gondolatait is.

Hálaképpen 2008 nyarán a 
Hargita megyei tanács egy székely 
kaput adományozott Bács-Kis-
kun megyének, melyet a Kecs-
keméti Megyei Kórház udvarán 
állítottak fel.

InGyeneS SzűrővIzSGálat OKlándOn

Hatodszor jöttek el 
a kecskeméti orvosok

Közeledik az országos tehet-
ségkutató verseny székelyud-
varhelyi elődöntőjének napja. 
az rMdSz és a transindex 
által támogatott, Médiabefutó 
néven ismert tehetségkutató 
verseny helyi szakasza pénte-
ken, április 20án este hét óra-
kor veszi kezdetét a digital 3 
stúdiójában.

Radó Krisztina

Ének-zene, tánc és színpadi je-
lenet kategória mellett idén 
egy újdonságnak számító 

versenyszámba is benevezhetnek 
az udvarhelyszéki fiatalok, a dj 
remix színpadon kívüli kategóriá-
ba, amely a már meglévő próbák-
kal párhuzamosan fog zajlani.

Balázsi-Pál Előd, a verseny 
egyik szervezője sajtótájékoztatón 

elmondta: a székelyudvarhelyi sza-
kaszra eddig valamivel több mint 
tíz produkcióval jelentkeztek, és 
valamennyi az ének-zene verseny-
számban akar megmutatkozni. A 

résztvevők számának függvényé-
ben kiírható előválogató selejtező 
főpróba kezdésének időpontjáról 
még nem született végleges dön-
tés, mivel az előző évek tapaszta-

lata azt mutatja, hogy az utolsó 
napokban a jelentkezők száma 
rohamosan növekedhet.

Azt is hozzátette, hogy az elő-
ző években megrendezésre került 
tehetségkutató versenyek közül az 
idei mondható az eddigi legna-
gyobbnak, sokkal rutinosabb és 
gördülékenyebb mind a szerve-
zésben, mind pedig a produkciók 
terén, annak ellenére, hogy a szer-
vező csapat szinte teljes egészé-
ben kicserélődött.  Az is kiderült, 
hogy az új versenyszámon kívül 
más újdonsággal is bővült ez idei 
verseny forgatókönyve: a negye-
dik Médiabefutónak van egy ál-
landó utazó díszlete, így minden 
helyszínt sajátossá tudnak tenni. 

Bodor László, az RMDSZ if-
júságért és programokért felelős 
főtitkárhelyettese megállapítot-
ta, hogy a nagyméretű javulás 

a televíziós tehetségkutató mű-
sorok hatásának köszönhető. A 
népszerűség növekedését más-
részt annak tulajdonítják, hogy 
a verseny által keretet tudnak 
teremteni az erdélyi fiataloknak 
tudásuk megmutatásában, szín-
padra vitelében. „Azért szeretik 
a Médiabefutót, mert közvetlen 
és véget vet a tehetséges fiata-
lok otthoni próbálkozásának, 
általa színpadra vihetik a rejtett 
tudásukat” – nyilatkozta Bodor 
László.

Az Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács elnöke, Antal 
Lóránt arra buzdítja a fiatalokat, 
hogy merjenek megmutatkozni 
az ilyen jellegű versenyeken, mert 
amellett, hogy ezáltal jobban fel 
tudják térképezni a tehetségeket, 
egy ilyen jellegű részvétel egy si-
keres karrier kezdete is lehet. 

Versenyző fiatalok. Több városban már túl vannak a helyi szakaszon fotó: transindex

Önkéntes orvosok Oklándon. Évről évre megszervezik az egészségfelmérési programot 

„táMOGatjuK, hOGy KIpróbáljáK MaGuKat”

Pénteken mutatkoznak be az ifjú tehetségek

nemrég véglegesíették a G. 
Fest programját: tízéves szüle-
tésnapját ünnepli a G. kulturális 
egyesület, amelynek tiszteleté-
re április 20–27. között számos 
koncertet, kiállítást, előadást, 
táncházat szerveztek, partner-
ségben az udvarhelyi Ifjúsági 
egyeztető tanáccsal (uIet).

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, a G. kul-
turális egyesület 2002 
végén alakult. Létreho-

zásával az egyesület tagjai azt tűz-
ték ki célul, hogy a régióra jellem-
ző kulturális tevékenységeket nép-
szerűsítsék, támogassák – mindezt 
műfajuknak megfelelő módon. 
Az egyesület hivatalos partnere a 
Dehon – Honde Kft., amely egy 
kulturális kávéházat működtet, 
közismertebb nevén a Szentimre 
utcai G. Cafét. Az elmúlt tíz évben 
számtalan tanítással egybekötött 
táncházat, romatáncházat, kortárs 
zenei koncerteket, ipar- és képző-
művészeti kiállításokat, könyvbe-
mutatókat, kisebb színházi előadá-
sokat, előadóesteket szerveztek a 
kávézóban. Bihari Lóránt főszer-
vező elmondta lapunknak, hogy 

a fesztivál egyértelműen a tízéves 
születésnap alkalmbából került 
megszervezésre. „Megpróbáltuk 
úgy összeválogatni a meghívott-
jainkat, hogy a szórakoztatáson 
kívül értékeket is képviseljenek. 
Ezért hívtunk meg olyan zeneka-
rokat, akik nemcsak a buli terén, 
de a szakmában is kiemelkedők. 
Az UIET a társszervezőnk, hi-
szen a G. egyesület anyagilag nem 
bírta volna meg az egész fesztivál 
költségeit. Azt szeretnénk, hogy 
ez a rendezvény minden évben 
megismétlődjön, ám ez csakis az 
anyagiakon múlik” – ismertette 
Bihari Lóránt. Mint korábban be-
számoltunk, a nyolc nap során fel-
lép a Gulty Lemon, a Budapest Jazz 
Orchestra, a Kuskus, a Kumm, a 
Makám, a Firkin, illetve Sárik Péter, 
Fábián Juli és a Zoohacker. Számos 
kulturális rendezvényre is sor kerül, 
többek közt a Kovács Fotó 100 éves 
kiállítására, a Csűrös Banda tánc-
házára, az udvarhely Táncműhely 
Képmás című produkciójára, Parti 
Nagy Lajos és Kovács András Fe-
renc könyvbemutatóira, a Sapientia 
egyetem végzős diákjai próbafilm-
jeinek vetítésére, illetve egy Látó 
irodalmi estre. Április 22-én, vasár-
nap Ifjúsági Napot tartanak.

Ismét Udvarhelyen a kolozsvári Kumm zenekar. Buli és színvonal egyben 

Tízéves a G. kulturális 
egyesület
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Mottó: „A következetlenség az 
egyetlen dolog, amiben az emberek 
következetesek.” (Horace Smith an-
gol költő, író)

Idézet az Egyházközségi Apos-
tol 2012. április 1-jei számából: 
„Undorító egyrészt a földi világ, ha 
az ember meghasonul. Ilyen a fel-
korbácsolt érzelmű, félretájékozta-
tott tömeg. A csőcseléket se a jog, se 
az erény nem vezeti, az igaz értékek 
helyett a hangulat, az önérdek szél-
járása mozgatja. A magyar baloldal 
szónokai nem látják a bajok forrá-
sát, ezért vagy a kormányt, vagy az 
ország elnökét szapulják.”

Az idézet minden szava arany-
igazság! A csürhének a pufajkás, az 
öszödi vitéz vagy a libatenyésztők 
pénzét elsikkasztó miniszterelnök 
kell. Amikor 2002-ben uralomra 
jutottak, első dolguk volt meg-
bízni két ún. államtitkárt, azzal az 
ábránddal, hogy nyomozzanak 
Orbán Viktor és felmenői vagyoni 
helyzete, illegális úton szerzett és 
be nem vallott jövedelme után. Ez 

a két válogatott MSZP-s a fejben 
hatalmasra fejlődött Sz. Z., vala-
mint a sötét tekintetű lombrozó K. 
L. több hónapos szaglászódás után 
csúfos kudarcot vallott. 

Arról hallgat a fáma, hogy most 
kit állítottak Schmitt Pálra és dok-
tori disszertációjára, valakit, aki tö-
kéletesen ismeri a francia és német 
nyelvet, hogy össze tudja hasonlítani 
a magyarral, és meg tudja állapítani a 
plágiumot. Azt a dolgozatot Schmitt 
Pál húsz évvel ezelőtt egy kijelölt 
professzor állandó szemlézése alatt 
írta, majd egy ugyancsak professzo-
rokból álló bizottság előtt megvédte 
kitűnő eredménnyel. Most jön egy 
sippantó, és felülbírálja. Schmitt nem 
feltaláló, s ha forrásanyagot használt, 
azt tudomásom szerint meg is jelölte 
a dolgozatban.

Schmitt Pálnak érdemei vannak, 
amelyekhez hasonlókkal egyetlen 
ellenzéki sem dicsekedhet. Azon 
túl, hogy hazájának kétszeres olim-
piai bajnoka, évtizedeken át tagja, 
sőt alelnöke a NOB-nak, Svájcban 

éveken át Magyarország nagykövete. 
Az ő nevét nem mocskolja be szélhá-
mosság, sikkasztás vagy bármilyen, 
hatalommal való visszaélés. Az ő 
bűne az, hogy a FIDESZ és Orbán 
Viktor javasolta. (Az utódot is ők 
fogják jelölni – hála Istennek!)

Megfigyelhető, hogy a csőcselék 
(mert másnak nem nevezhetem) és 
vezetői minden felszólalásuk alatt, 
akár a parlamentben, akár nemzeti 
ünnepek alkalmával a FIDESZ-t 
és Orbán Viktort, utóbb az állam 
elnökét szapulja, zokogva siratják 
a köztársaságot, hogy kimaradt az 
ország megnevezéséből. (Itthon 
senkinek sem jutott eszébe 1990 
óta, hogy Románia köztársaság.) 
Az igaz, hogy Schmitt Pál ősei nem 
Árpádékkal jöttek a Kárpát-me-
dencébe, de azt látni lehet, amikor a 
Himnusz elkezdődik, elszorul a tor-
ka és elmorzsol egy könnycseppet. 
Egyszóval ő jó magyar, még ha nem 
is változtatta ipszilonosra a nevét.

kopacz Zoltán,
Csíkszereda

Schmitt

Milyen gát a BOGÁT-dombja,  
küszöb-e a GRÉCES-tető?

I. Az ötlet
Furcsa időgépet működtet ez 

a Bíró Veronka néni – morfondí-
roztam magamban! Még ott is ra-
gasztja, nyesi, gyúrja, újraformálja 
a szavakat, ahol semmi szükség rá. 
Mindennek etimológiai gyökeret 
keres. Méghogy én segítsek bi-
zonyítani neki, hogy a Garados-
dombja Csíkszentdomokos fölött, 
az tulajdonképpen „grádics”, azaz 
lépcső; vagy a Bogát-dombjának 
Csíkrákoson semmi köze a román 
„bogat” szóhoz, mert az nem más 
mint „Bő-gát”, akár a régi magyar 
nyelvben a „bőlegény”, az-az nagy 
legény, mely vőlegénnyé szelídült a 
nyelvhasználat folytán! Mi közöm 
nekem az egész etimológiai fejtege-
téshez? Nem értek hozzá, és nem is 
érdekel, bosszankodtam, miután az 
idős szentimrei tanítónő elköszönt. 
Azaz mégis! Hiszen igaza van, villant 
eszembe! Valóban gát vagy küszöb a 
Gréces is, a Garados is, a Bogát is; és 
a többiek, mind-mind.

Hiszen ezt minden valamireva-
ló geológus tudja. Nem a fantázia 
bizarr szüleményei! Geomorfoló-
giai adatok, mélyfúrások, geofizikai 
mérések bizonyítják, a Csíki-me-
dence olyan, mint az „egy Istenben 
a három személy”: három kis, be-
zökkenéses eredetű medencécské-
ből áll.

És elkészült a világ legfurcsább 
dolgozata, amelyben frigyre lépett 
a geológia az etimológiával, hogy 
megszülje a földtani adatokkal alá-
támasztott helynévmagyarázatot, 
megfelelő grafikai anyaggal is ellát-
va. Veronka néni boldogan vitte, na 
nem hét határon túlra, csak ide a 
szomszédba, és nem félt a kudarctól. 
Ő bizony felolvasta a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1990. június 2-i 
etimológiai értekezletén. Dehogy 
nevették ki! Megtapsolták és gratu-
láltak neki, újabb, hasonló dolgoza-
tokat kérve tőle.

Azóta szinte 22 év telt el. Veron-
ka néni sajnos időközben már Csaba 

királyfit faggatja a Hadak Útja mel-
lett egy felhőcskén üldögélve a szé-
kely helynevek eredetéről, anélkül, 
hogy engem kérne újabb bizonyí-
tékok összegyűjtésére. Nála nélkül, 
úgy éreztem, nincs értelme folytatni 
ezt a munkát. Tudom, hogy sokat 
jegyzetelt, de írásait nem ismerem. 
Öt gyereke közül talán valaki őrzi 
még a munkáit, amelyek között sok 
érdekes feljegyzés lehet.

Az ő emlékének, úttörő mun-
kájának adózva közlöm ezt a geo-
etimológiai ötvözetet, hátha mások 
fantáziáját is megmozgatja? Elvégre 
álmodni mindenkinek megadatott, 
s az álomfejtés kellemes szórako-
zás. Aztán, talán vannak még a me-
gyében Veronka nénihez hasonló, 
amatőr etimológusok, akik vállalva a 
kockázatot, hogy rájuk ragasztják 
a „hóbortos” jelzőt, ki mernek állni 
„rögeszméik” védelmében.
 Folytatjuk

Zsigmond Enikő geológus,
Csíkszereda

Tegyük még vonzóbbá 
Zsö göd fürdőt. Zsögödfür dő-
nek van egy nagyon szép, kb. 
800 méteres sétánya, amely 
a melegfürdőtől a strand felé 
visz. Ottjártunkkor szomorú-
an tapasztaltuk elhanyagolt 
állapotát: levágott faágak tor-
laszolják el, nagy az avar is. Kis 
hozzáállással, közmunkával 
széppé és kellemessé lehetne 
tenni a sétányt, talán néhány 
padot is el lehetne helyezni. 
Nem tudom, kihez lehetne for-
dulni, hogy szebbé varázsoljuk 
a gyönyörű, de elhanyagolt sé-
tányt. sándor Bella, Csíkszereda
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A választási körzetek irodái
Sor-
sz. Helység

A választási 
körzet 
száma

A választási 
körzet irodájának 

székhelye

A választási körzet 
irodájának címe A választási körzet elérhetősége A választási iroda programja

  1. Hargita megyei  
választási körzet 21 megyeháza,  

fél emeleti terem
Csíkszereda, 
Szabadság tér 5. szám

Tel.: 0266–320020, fax: 0266–320022; e-mail: 
bejharghita@prefecturahr.ro Naponta 9–15 óra; permanens szolgálat a törvény által előírt napokon.

  2. Csíkszereda municípium 
választási körzete 1 polgármesteri 

hivatal Vár tér 1. szám Tel.: 0266–371163 Naponta 12–18 óra között; permanens szolgálat a törvény által előírt 
napokon.

  3. Gyergyószentmiklós municípium
választási körzete 2 polgárvédelem 

székhelye Kárpátok u. 1. szám Tel./fax: 0266–364004; secretar@gheorgheni.ro, 
juridic@gheorgheni.ro

Naponta 8–16 óra között; permanens szolgálat a törvény által előírt 
napokon.

  4. Székelyudvarhely municípium 
választási körzete 3 polgármesteri 

hivatal, 46-os szoba Városháza tér 5. szám Tel.: 0372–662990; odsecalegeri2012@yahoo.
com; odsecalegeri2012@gmail.com Naponta 10–18 óra között.

  5. Maroshévíz municípium 
választási körzete 4

polgármesteri 
hivatal, 2011-es 
szoba

Nicolae Bălcescu u. 
14. szám

Tel.: 0266–341871, 0726–735137, 0744–
237088; secretariat@primariatoplita.ro

Munkanapokon 8–17 óra; szombat–vasárnap 9–15 óra; május 1-jén 
permanencia.

  6. Tusnádfürdő város 
választási körzete 5 polgármesteri 

hivatal Olt u. 63. szám Tel.: 0266–335006; klarabodo@yahoo.com Munkanapokon 8–16 óra; szombat–vasárnap 9–15 óra; május 1-jén 
permanencia.

  7. Balánbánya város 
választási körzete 6 polgármesteri 

hivatal
December 1. u.  
25. szám Tel.: 0266–330335, fax: 0266–330325 Munkanapokon 8–14 óra; szombati napokon 9–12 óra; június 9-én 17–21 

óra; június 10-én 7 órától a műveletek befejeztéig.

  8. Borszék város 
választási körzete 7 polgármesteri 

hivatal, I. emelet Kárpátok u. 6/A szám Tel.: 0266–337001, 103-as mellék, 0266–
337007; secretarborsec@yahoo.com

Április 20-ig naponta 9–15 óra; április 23–30. naponta 10–20 óra; május 
1-jén 9–24 óra; június 8–11 között permanencia.

  9. Székelykeresztúr város 
választási körzete 8 polgármesteri 

hivatal, 3-as szoba
Szabadság tér  
27. szám Tel.: 0266–242190; e-mail: office@keresztur.ro Munkanapokon 7–15 óra; május 1-jén 8–24 óra; június 9-én 9–12 óra, 

16–21 óra; június 10-én 6–24 óra.

10. Szentegyháza város 
választási körzete 9 polgármesteri 

hivatal, 4-es szoba Öntők utca 20. szám
Tel.: 0266–246636, 0266–246635, 0266–
246634; secretar@primariavlahita.ro;  
tillavenczel@gmail.com

Munkanapokon 8–18 óra; szombat–vasárnap 9–15 óra; április 28.–május 
9. permanencia; június 9–13. permanencia.

11. Etéd község választási körzete 10 polgármesteri 
hivatal Etéd 459. szám

Tel./fax: 0266–226201, 0266–226259, 0740–
902606, 0745–322938; primariaatid@citromail.hu, 
peter.andrei89@gmail.com

Naponta 8–16 óra; május 1-jén permanencia.

12. Szentábrahám község 
választási körzete 11 polgármesteri 

hivatal
Szentábrahám  
126. szám Tel.: 0266–720024, avramesti@netter.ro Naponta 8–15 óra; május 1-jén permanencia.

13. Bélbor község  
választási körzete 12 polgármesteri 

hivatal Bélbor 120. szám Tel.: 0266–355004 Naponta 8–14 óra; május 1-jén permanencia.

14. Fenyéd község  
választási körzete 13 polgármesteri 

hivatal Fő út 89. szám Tel.: 0266–245001, 0754–095410,  
bradesti@gmail.com

Naponta 10–16 óra; május 1-jén permanencia; június 9-én 17–20 óra; 
június 10-én 6 órától az anyagok átvételéig.

15. Kápolnásfalu község 
választási körzete 14 polgármesteri 

hivatal
Kápolnásfalu  
352. szám

Tel.: 0266–247601, fax: 0266–247524, 
0746–104127, primta@kabelkon.ro

Április 20-ig 10–16 óra; április 23–27. 10–19 óra; április 28–29. 8–14 óra; 
április 30. 10–19 óra; május 1-jén permanencia; május 2–3. 10–19 óra; 
május 4.–június 9. munkanapokon 10–16 óra.

16. Csíkcsicsó község  
választási körzete 15

polgármesteri 
hivatal, a jegyző 
irodája

Csíkcsicsó 651. szám Tel.: 0266–379261, fax: 0266–379267,  
hivatal@csikcsicso.ro

Június 1-jéig naponta 8–16 óra között; június 4–8. munkanapokon 8–16 
óra; május 1-jén permanencia; június 9-én 13–20 óra; június 10-én 
permanencia.

17. Csíkszentgyörgy község 
választási körzete 16 polgármesteri 

hivatal Fő út 130. szám
Tel.: 0266–331603, 0735–854708, 0723–
601369, fax: 0266–331765, pciucsangiurgiu@
freemail.hu, kabdebozsu@freemail.hu

Naponta 10–16 óra; május 1-jén permanencia; június 9-én 12–21 óra; 
június 10–11 permanencia; június 12. 10–16 óra.

18. Gyergyócsomafalva  
választási körzete 17 polgármesteri 

hivatal
Csomafalva  
208. szám

Tel./fax: 0266–351006,  
e-mail: ciumani@hr.astra.ro Munkanapokon 9–15 óra; május 1-jén permanencia.

19. Csíkkarcfalva község 
választási körzete 18 polgármesteri 

hivatal Fő út 159. szám Tel.: 0266–378005, 0745–657076, fax: 0266–
378320, e-mail: karda.karda@freemail.com Naponta 8–15 óra; május 1-jén permanencia.

20. Holló község  
választási körzete 19 polgármesteri 

hivatal Holló 331. szám Tel.: 0266–338814, fax: 0266–338744,  
cristinoi_ioanstefan@yahoo.com Munkanapokon 10–16 óra; a törvény által előírt napokon permanencia.

21. Korond község  
választási körzete 20 polgármesteri 

hivatal Fő út 589. szám Tel.: 0266–249101, 0266–249344, 0743–
177526, primariacorund@yahoo.com

Munkanapokon 8–16 óra, szombat–vasárnap 10–16 óra; május 1-jén 
permanencia.

22. Csíkkozmás község  
választási körzete 21 polgármesteri 

hivatal
Csíkkozmás  
220. szám

Tel.: 0266–326601, 0725–526507, 0725–
526508, primcoz@freemail.hu

Munkanapokon 8–16 óra; szombat–vasárnap 9–15 óra; május 1-jén 
permanencia.

23. Csíkdánfalva község 
választási körzete 22 polgármesteri 

hivatal
Csíkdánfalva  
781. szám

Tel.: 0266–327011, fax: 0266–327168, office@
danfalva.ro, zsigmondemma@yahoo.com Naponta 8–15 óra; május 1-jén permanencia.

24. Oroszhegy község  
választási körzete 23 polgármesteri 

hivatal Oroszhegy 601. szám Tel.: 0266–225106, 0748–117461,  
margitpal24@gmail.com Naponta 10–16 óra; május 1-jén permanencia; június 9-én 16–19 óra.

25. Gyergyóditró község 
választási körzete 24 polgármesteri 

hivatal Szabadság u. 9. szám Tel.: 0266–353130, 0745–320018, 0751–
826463; clditrau@gmail.com Naponta 11–17 óra; május 1-jén 11–24 óra.

26. Székelyderzs község 
választási körzete 25 polgármesteri 

hivatal
Székelyderzs  
26. szám

Tel.: 0266–222002, 0762–254022;  
kpanna@vipmail.hu

Naponta 8–14 óra; május 1-jén, május 5-én, június 9-én és június 10-én 
permanencia.

27. Felsőboldogfalva község 
választási körzete 26 polgármesteri 

hivatal Fő út 281. szám Tel.: 0745–864483, fax: 0266–245327;  
katalin_balint@yahoo.com Naponta 9–15.30 óra; május 1-jén permanencia; június 9-én 14–20 óra.

28. Csíkszépvíz község  
választási körzete 27 polgármesteri 

hivatal
Szentmihály u.  
7. szám

Tel.: 0266–325282, fax: 0266–325203;  
frumoasahr.secretar@yahoo.com

Naponta 8–15 óra; május 1-jén 9–24 óra; június 9-én 14–20 óra; június 
10–12 között permanencia.

29. Galócás község  
választási körzete 28 polgármesteri 

hivatal Galócás 1. szám Tel./fax: 0266–345604; consgalautas@clicknet.ro, 
contact@primariagalautas.ro

Munkanapokon 8–16 óra, szombat–vasárnap 8–14 óra, a törvény által 
előírt napokon permanencia.

30. Gyergyóalfalu község 
választási körzete 29 polgármesteri 

hivatal
Gyergyóalfalu  
666. szám

Tel.: 0266–364498, 0744–703806;  
biszlai@yahoo.com Naponta 8–16 óra; május 1-jén permanencia.

31. Gyergyószárhegy község 
választási körzete 30 polgármesteri 

hivatal
Gyergyószárhegy  
702. szám

Tel.: 0266–352691, 0266–352728;  
primaria.lazarea@yahoo.com Naponta 10–16 óra; a törvény által előírt napokon permanencia.

32. Csíkszentlélek község 
választási körzete 31 polgármesteri 

hivatal, 3-as szoba
Csíkszentlélek  
10. szám

Tel./fax: 0266–310583;  
cons.leliceni@freemail.hu Munkanapokon 8–16 óra; április 20.–május 1. között permanencia.

33. Lövéte község  
választási körzete 32 polgármesteri 

hivatal Lövéte 397. szám Tel.: 0266–220729, 0726–227382, fax: 
0266–220534; loveteiph@yahoo.com Naponta 10–16 óra.

34. Gyimesközéplok község 
választási körzete 33 polgármesteri 

hivatal
Gyimesközéplok  
647. szám

Tel.: 0266–339610, 0722–293395;  
primarialunca@gmail.com Munkanapokon 9–15 óra; május 1-jén permanencia.

35. Gyimesfelsőlok  
választási körzete 34 polgármesteri 

hivatal
Gyimesfelsőlok  
537. szám

Tel.: 0266–339101, fax: 0266–339026;  
gyimesfelsolok@yahoo.com, primls@kabelkon.ro

Naponta 8–16 óra; május 1-jén és a többi törvény előírt napokon 
permanencia.
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36. Farkaslaka község  
választási körzete 35 polgármesteri 

hivatal Fő út 566. szám Tel./fax: 0266–248212; luprim@elektronnet.ro Naponta 8–16 óra; május 1-jén permanencia.

37. Csíkmadaras község 
választási körzete 36 polgármesteri 

hivatal Fő út 193. szám Tel.: 0266–335824, 0742–012988, 0740–
542916

Naponta 8–16 óra; május 1-jén és a törvény által előírt többi napokon 
permanencia.

38. Homoródszentmárton község 
választási körzete 37 polgármesteri 

hivatal
Homoródszentmárton 
258. szám Tel.: 0266–223046, 0723–352401 Naponta 8–16 óra; május 1-jén és a többi törvény által előírt napokon 

permanencia.

39. Homoródalmás község 
választási körzete 38 polgármesteri 

hivatal Fő út 144. szám Tel.: 0266–220688, fax: 0266–220820;  
nagyolga55@yahoo.com

Naponta 9–15 óra; május 1-jén 9–24 óra; a törvény által előírt napokon 
permanencia.

40. Csíkszentmihály község 
választási körzete 39 polgármesteri 

hivatal Fő út 288/A szám Tel.: 0266–326063, fax: 0266–326155;  
primmihaileni@freenail.hu

Munkanapokon 8–16 óra; május 1-jén, június 10-én és 11-én 
permanencia.

41. Bögöz község  
választási körzete 40

polgármesteri 
hivatal, a jegyző 
irodája

Bögöz 150. szám Tel.: 0266–245490, fax: 0266–245430;  
primmug@yahoo.com Naponta 9–15 óra; május 1-jén 7–24 óra.

42. Oklánd község  
választási körzete 41 polgármesteri 

hivatal Oklánd 174. szám Tel.: 0266–224002, fax: 0266–224023;  
primarocland@yahoo.com Naponta 8–16 óra; május 1-jén permanencia.

43. Csíkpálfalva község 
választási körzete 42 polgármesteri 

hivatal Csíkpálfalva 76. szám Tel.: 0266–333601, 0266–333705, fax: 
0366–815238; office@csikpalfalva.eu

Naponta 8–15 óra; május 1-jén 9–24 óra; június 9-én 14–20 óra; június 
10-én és 11-én permanencia.

44. Kászonaltíz község  
választási körzete 43 polgármesteri 

hivatal Kászonaltíz 235. szám Tel.: 0720–110606, fax: 0266–333010; e-mail: 
burj@yahoo.com

Naponta 8–16 óra; május 1-jén és május 5-én permanencia; június 9-én 
7–20 óra; június 10-én és 11-én permanencia.

45. Galambfalva község  
választási körzete 44 polgármesteri 

hivatal
Nagygalambfalva,  
Fő út 244/A

Tel.: 0266–244689, fax: 0266–244691;  
consporumbeni@freemail.hu

Naponta 8–15 óra; május 1-jén 8–24 óra; június 10. 6–24 óra; június 
11–12. 8–15 óra.

46. Parajd község  
választási körzete 45

polgármesteri 
hivatal, a jegyző 
irodája

Fő út 394. szám Tel.: 0266–240175; primariapraid@yahoo.com Munkanapokon 9–16 óra; május 1-jén 9–24 óra.

47. Csíkrákos község  
választási körzete 46

polgármesteri 
hivatal, a jegyző 
irodája

Csíkrákos 232. szám Tel.: 0266–379237, fax: 0266–379575;  
primaria@racu.ro

Munkanapokon 8–16 óra között; május 1-jén permanencia; június 9-én 
13–20 óra között; június 10-én 6–24 óra között; június 11-én 0–14 óra 
között.

48. Gyergyóremete község 
választási körzete 47 polgármesteri 

hivatal
Cseres Tibor tér  
10. szám

Tel.: 0266–352101, 0744–548212, fax: 
0266–352102; office@gyergyoremete.ro

Naponta 8–17 óra; május 1-jén 8–24 óra; június 9-én 8–20 óra; június 
10–11 permanencia.

49. Máréfalva község  
választási körzete 48 polgármesteri 

hivatal Máréfalva 450. szám Tel./fax: 0266–245140;  
satumarehr@freemail.hu Naponta 10–16 óra között; a törvény által előírt napokon permanencia.

50. Románandrásfalva község 
választási körzete 49 polgármesteri 

hivatal
Románandrásfalva 
70. szám

Tel.: 0266–221033, fax: 0266–221001;  
primariasacel@yahoo.com Naponta 9–16 óra között; május 1-jén permanencia.

51. Salamás község  
választási körzete 50 polgármesteri 

hivatal Fő út 657. szám Tel./fax: 0266–350603 Naponta 8–16 óra között, május 1-jén és június 10-én permanencia.

52. Csíkszentimre község 
választási körzete 51

polgármesteri 
hivatal, a jegyző 
irodája

Csíkszentimre  
588. szám

Tel.: 0266–347099, 0742–913954;  
szentimre2004@freemail.hu

Hétfő–szerda 10–16 óra között; csütörtök 10–18 óra között; péntek 
8–14 óra között; szombat 9–15 óra között; a törvény által előírt napokon 
permanencia.

53. Újszékely község  
választási körzete 52 polgármesteri 

hivatal, 4-es szoba Fő út 224. szám Tel.: 0266–244755; clsecuieni@hrline.ro
Április 27-ig 9–16 óra között; április 28.–május 1. között 9–20 óra; május 
2– 5. között 9–18 óra; május 5.–június 8. között 9–16 óra; június 9–10. 
permanencia.

54. Csíkmadéfalva község 
választási körzete 53 polgármesteri 

hivatal Fő út 106. szám Tel.: 0266–379107, fax: 0266–316951; e-mail: 
madefalva@yahoo.com

Munkanapokon 8–16 óra; május 1-jén 8–24 óra; június 9-én 13–20 óra; 
június 10-én 7–24 óra; június 11-én 14 óráig.

55. Csíkszentkirály község 
választási körzete 54 polgármesteri 

hivatal
Csíkszentkirály  
522. szám Tel.: 0266–332502, fax: 0266–332741 Naponta 9–15 óra; május 1-jén és a törvény által előírt többi napokon 

permanencia.

56. Csíkszentdomokos község 
választási körzete 55

polgármesteri 
hivatal, a jegyző 
irodája

Fő út 507. szám Tel.: 0266–336005, 0728–970110;  
primaria_sandominic@yahoo.com Naponta 10–16 óra; a törvény által előírt napokon permanencia.

57. Csíkszentmárton község 
választási körzete 56 polgármesteri 

hivatal Fő út 40. szám Tel.: 0266–332122, 0724–551378;  
gergelyaniko@citromail.hu Naponta 9–15 óra; a törvény által előírt napokon permanencia.

58. Csíkszentsimon község 
választási körzete 57 polgármesteri 

hivatal
Csíkszentsimon  
219. szám Tel.: 0266–334603, 0757–017650. Munkanapokon 8–15 óra; szombaton 9–15 óra; május 1-jén permanencia.

59. Várhegy község  
választási körzete 58 polgármesteri 

hivatal

Protopop Ilie 
Câmpeanu u. 16. 
szám

Tel.: 0266–345003, 0276–345184;  
primariasubcetate@yahoo.com

Hétfő–csütörtök 8–16 óra; péntek–vasárnap 8–14 óra; május 1-jén 
permanencia; június 9-én 13–19 óra; június 10–12 között 7–24 óra.

60. Gyergyóújfalu község 
választási körzete 59 polgármesteri 

hivatal
Gyergyóújfalu  
212. szám Tel./fax: 0266–350004; secretar@suseni.ro Munkanapokon 10–16 óra; május 1-jén és a többi törvény által előírt 

napokon permanencia.

61. Siménfalva község 60 polgármesteri 
hivatal Malom u. 249. szám Tel.: 0266–221730, 0266–221824, 0745–

322683 Naponta 8–14 óra; május 1-jén permanencia.

62. Csíkszenttamás község 
választási körzete 61 polgármesteri 

hivatal Fő út 682. szám
Tel.: 0266–378118, 0746–133257, fax: 
0266–378394; tomesti@kn.ro,  
mbogacs@freemail.hu

Naponta 8–15 óra; május 1-jén permanencia.

63. Gyergyótölgyes község 
választási körzete 62 polgármesteri 

hivatal, 8-as szoba Tölgyes 339. szám Tel.: 0266–338107, fax: 0266–338454;  
primaria_tulghes@yahoo.com

Naponta 9–18 óra; május 1-jén permanencia; június 8–9. között 8–20 óra; 
június 10–11-én permanencia.

64. Tusnád község  
választási körzete 63 polgármesteri 

hivatal Tusnád 176. szám Tel.: 0266–334235, 0729–044033, 0735–
450096; primariatusnad@freemail.hu

Munkanapokon 8–16 óra; szombat–vasárnap 9–15 óra; május 1-jén 
permanencia.

65. Kányád község  
választási körzete 64 polgármesteri 

hivatal Kányád 30. szám Tel.: 0266–220010, 0266–222111, 0747–
237194; comunaulies@yahoo.com

Munkanapokon 8–14 óra; május 5-én, szombaton, május 12-én, 
szombaton, május 13-án, vasárnap, június 2-án, szombaton és június 
3-án, vasárnap 8–14 óra között; május 1-jén, június 9-én és június 10-én 
permanencia.

66. Varság község  
választási körzete 65 polgármesteri 

hivatal Varság 351. szám Tel./fax: 0266–244395; primvarsag@freemail.hu Naponta 9–16 óra; a törvény által előírt napokon permanencia.

67. Vasláb község  
választási körzete 66

polgármesteri 
hivatal, a jegyző 
irodája

Fő út 62. szám Tel./fax: 0266–351602 Munkanapokon 8–15 óra; szombat–vasárnap 8–14 óra; május 1-jén 
permanencia; június 9-én 12–18 óra; június 10-én permanencia.

68. Zetelaka község  
választási körzete 67 polgármesteri 

hivatal Zetelaka 272. szám Tel./fax: 0266–241112; primzet@freemail.hu Naponta 10–16 óra; május 1-jén 8–23 óra; június 9-én 16–19 óra.

Közlöny
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Kupameccsre készül a Vasas

Románia-kupa negyeddöntő mér-
kőzésre készül a Szentegyházi 
Vasas női labdarúgócsapata, 
amely ma 17 órától fogadja a 
Marosvásárhelyi FCM gárdáját. 
A párharc esélyese egyértelmű-
en a vásárhelyi gárda.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Öt nap leforgása alatt két 
fontos mérkőzést játszik 
a Szentegyházi Vasas női 

labdarúgócsapata. Ma 17 órától a 
Marosvásárhelyi FCM együttesét 
fogadják Székely János tanítványai 

a Románia-kupa negyeddöntőjében 
Nagygalambfalván, míg vasárnap a 
román bajnoki mérkőzés következik 
Bukarestben a helyi Fair-Play ellen.

Székely János, a Vasas trénere 
lapunknak elmondta: „A mai ku-
pameccsen egyértelműen nem mi 
vagyunk az esélyesek. A Vásárhely 
a bajnokság egyik legjobb csapa-
ta, akik a télen tovább erősítették 
keretüket négy magyar válogatot-
tal. Hétvégén Bukarestben min-
dent megteszünk a győzelemért. 
Remélem, hogy a további sérülé-
sek, illetve a balszerencse elkerül. 
Ez esetben pontokkal térhetünk 
haza. Ha továbbra is ilyen pec-

hesek leszünk, mint eddig, akkor 
nehéz dolgunk lesz. Sajnos a sérü-
lések miatt csupán 13 felnőttjáté-
kosra támaszkodhattok, így ez azt 
jelenti, hogy ifikkel kell feltöltsem 
a keretet, akik viszont még nem 
tudják felvenni a felnőttek ritmu-
sát. Ezért fontos, hogy a sérülések 
elkerüljék a csapatot.”

Iaşi-ban a bányaisok
A székelyudvarhelyi Bányai János 

Szakközépiskola lány-labdarúgócsa-
pata Székely János edző vezetésével 
pénteken és szombaton Iaşi-ban sze-
repel az országos iskolák közti Coca-
Cola-kupa elődöntőjében, ahol Iaşi 
megye és Bákó megye győztesével 
mérkőzik meg a májusi bukaresti 
döntőbe jutásért. A kupára 32 lány-
csapat nevezett be. A Bányai János 
Szakközépiskola csapata megnyerte 
a megyei, majd a regionális szakaszt, 
s hétvégén a döntőbe kerülésért ját-
szik. Pénteken 18 órától Bákó, míg 
szombaton 10 órától Iaşi megye 
bajnokával mérik össze tudásukat. 
Az első helyezett jut majd a döntő-
be, ahol már értékes nyereményekért 
zajlik a küzdelem. Többek között a 
dobogós csapatoknak a Coca-Cola 
belépőket biztosít a nyári labdarúgó 
Európa-bajnokságra, csakúgy, mint 
az Európa Liga-döntőre.

> Kosárlabda. Ma öt mérkőzést ren-
deznek a férfi-kosárlabdabajnokságban. 
Négy összecsapást a három nyert mérkőzé-
sig tartó felsőházi rájátszásban, míg egyet a 
kiesés elkerülése ellen. Utóbbiban a Csík-
szeredai Hargita Gyöngye KK is érde-
kelt. A csíki csapat a két nyert mérkőzésig 
tartó párharc első mérkőzésén 117:91-es 
győzelmet aratott hazai környezetben, és 
amennyiben a mai találkozón is sikerül be-
húzni a papírforma sikert, akkor számukra 
véget ér a szezon, és bent maradnak az első 
ligában. A mai műsor: felsőházi rájátszás, 
3. mérkőzések: Bukaresti CSM – Temes-
vári BC (18 órától; az első két mérkőzé-

sen: 97:84 és 56:76; a párharc állása: 1–1); 
Nagyváradi VSK – CSU Asesoft Ploieşti 
(18.30, Digi Sport; 63:71 és 62:64, az ál-
lás: 0–2), Energia Rovinari – Medgyesi 
Gaz Metan (19; 69:84 és 71:86; az állás: 
0–2), Marosvásárhelyi KK – Kolozsvári 
U–Mobitelco (20.15, Digi Sport; 72:74, 
58:76; az állás: 0–2); az alsóházban: Poli 
Iaşi – Csíkszeredai KK (18; 91:117; az 
állás: 0–1).

> Ifi kézilabda. Eldőlt, hogy az ifi 
II-es lány kézilabda országos bajnokság 
elődöntőjét május 4–6. között rendezik, 
azt viszont még nem lehet tudni, hogy 

hol lesz megszervezve – tudtuk meg Rigó 
Bélától, a Székelyudvarhelyi ISK ifi II-es 
csapatának edzőjétől. Az udvarhelyi gárda 
érdekelt az elődöntőben, miután csoport-
elsőként végzett csoportjában. Az ISK 
ellenfelei az elődöntőben a Nagybányai 
ISK, a Resicabányai ISK, az Energetica 
Vâlcea és a Szászsebesi ISK lesznek.

> SZKC. Majd egy hónapos szünet 
után folytatódik a férfikézilabda Nem-
zeti Liga. A válogatott szereplése miatt 
megszakadó pontvadászat soron követ-
kező játéknapján a Székelyudvarhelyi KC 
hazai környezetben fogadja a Szatmár-

németi VSK-t. A 22. fordulóhoz tartozó 
mérkőzést pénteken 18 órától rendezik a 
székelyudvarhelyi városi sportcsarnokban. 
A kiesés elkerülése ellen küzdő szatmá-
riakkal szemben a két pont megszerzése 
kötelező az SZKC-nak, még akkor is, ha 
az ellenfél az utolsó szalmaszálak egyiké-
be kapaszkodik. Vlad Caba, az udvarhelyi 
gárda edzője biztosan nem számíthat még 
Tálas Huba játékára, aki az elmúlt héten 
felülvizsgálaton volt a műtött térdével. Az 
orvosok még háromhetes pihenést ren-
deltek el, így nemcsak a mostani, de a kö-
vetkező idegenbeli találkozón sem léphet 
pályára.hí
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Nehéz mérkőzések elé néz a szentegyházi női csapat Fotó: uh.ro / archív

hargitanépe

A Hargita Népe napilap új soroza-
tot indított, melyben bemutatjuk a 
megyében ifjúsági és gyerekcsa-
patokkal dolgozó edzőket. Ezúttal 
a több évtizede kézilabdában dol-
gozó székelyudvarhelyi szakem-
bert mutatjuk be.

– Ön szerint milyen kell legyen 
egy jó edző?

– Szerintem elsősorban türel-
mes kell legyen a gyermekekhez. 
Folyamatosan kell képezze magát, 
az újdonságokkal tisztában kell le-
gyen. Ambiciózus és fanatikus is kell 
legyen egyben. Ha nem vagy ambi-
ciózus, nem jönnek az eredmények. 
Az eredményeimet akkor tudtam 
elérni, amikor az év szinte minden 
napján dolgoztam, még ünnepekkor 
is. Emiatt értékelve voltam és vagyok 
a szakmában meg a tanügyben is.

– Miért és kinek ajánlja ezt a 
sportágat?

– Végül is elsősorban a sportot 
ajánlom mindenkinek, függetlenül 
attól, hogy milyen sportág. Ez az 
egészséges fejlődéshez hozzájárul.

– Miből áll egy edzésprogram?

– Tervezés alapján dolgozunk. 
Az edzésprogram annak függvényé-
ben van összeállítva, hogy versenyre 
készülünk, vagy felkészülés alatt 
állunk. A felkészülés időszakában 
elsősorban az erőnlétre dolgozunk, 
míg a versenyek alatt a technikai, 
taktikai elemek gyakorlását igyek-
szünk fejleszteni.

– Milyen korosztállyal foglal-
kozik?

– Jelen pillanatban a Székely-
udvarhelyi Sportiskola kézilabda 
szakosztályán belül mint szakmai 
koordinátor dolgozom. Tehát a 
gyermekektől az ifi I-es korosztályig 
mindenkivel. Versenycsapatom a lá-
nyoknál az ifi II-es gárda, míg a fiúk-
nál az ifi V-ös.

– Nevelés szempontjából az adott 
korosztálynál mire kell figyelni?

– Nemcsak mint edzők foglal-
kozunk a gyerekekkel, hanem mint 
pedagógusok. Sok táborban, kiszál-
láson, versenyen vagyunk együtt a 
gyermekekkel, amiért felelősséget 
is kell vállaljunk. Egy csapatban kü-
lönböző természetű gyerekek kap-

nak helyet, akik más-más neveléssel 
jönnek otthonról. És itt a csapatban 
minden egyes apróságra oda kell fi-
gyelni.

– Mennyibe kerül a szülőknek ez 
a sportág?

– Minimálisba. Otthonról ho-
zott sportfelszerelésbe, ellentétben a 
magánklubokkal, ahol a szülők havi 
hozzájárulást kell fizessenek.

– Mit biztosít a szülő és mivel já-
rul hozzá a klub?

– A szülők általában a külföldi 
kiszállások fizetésébe kell pótoljanak 
jelképes összeget. A többit mind a 
Sportiskola állja. Felszereléstől, utaz-
tatástól, versenyeztetéstől, felkészü-
léstől kezdve mindent. Ebben part-
ner a Sportiskola, és mindig megta-
láljuk a megfelelő megoldásokat.

Darvas Attila

Birkózóverseny Farkaslakán

Harmadik alkalommal szer-
veztek Farkaslakán birkó-
zóversenyt a helyi sport-

csarnokban, amelyen 11 csapat 143 
versenyzője vett részt. A 2004–1995-
ös korosztályoknak megszervezett 
versenyen a rendező Farkaslakán kí-
vül megjelentek Korond, Zetelaka, 
Erdőszentgyörgy, Marosvásárhe-
lyi Maros, Marosvásárhelyi ISK, 
Székelyudvarhelyi ISK, Kézdialmás, 
Sepsiszentgyörgy, Szentegyháza és 
Szászrégen csapatai. Az eseményt a 
Farkaslaki Sportegyesület szervezte 
Simó László farkaslaki edző, illetve 
Katona László, a székelyudvarhelyi 
sportiskola edzőjének hathatós 
közreműködésével. A tornát az 
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető 
Tanács, illetve helyi vállalkozók tá-
mogatták.

Eredmények, egyéni elsők: 
2003–2004-ben születettek: 16 kg: 
Dancea Márk; 18 kg: Demény 

Andor; 22 kg: Jakab Tamás; 24 kg: 
Macskási Norbert; 30 kg: Pakot 
Andor; 34 kg: Veress Tivadar.; 
2001–2002-ben születettek: 26 
kg: Andrási Áron; 28 kg: Miklós 
Szabolcs; 30 kg: Dancea Dániel; 
32 kg: Tamás Szabolcs; 38 kg: Ja-
kab Barna; 40 kg: Miklós Károly; 
44 kg: Bálint Dávid;1999–2000-
ben születettek: 28 kg: Balázs Já-
nos; 34 kg: Szatmári Csongor; 

58 kg: Tifán István; 62 kg: Péter 
András; 68 kg: Lőrincz Botond; 
1997–1998-ban születettek: 38 
kg: Vajda Sándor; 42 kg: Juon 
Mihály; 47 kg: Kovács Krisztián; 
1995–1996-ban születettek: 50 
kg: Márton Barna; 58 kg: Jakab 
Árpád; 63 kg: Tifán Attila; 76 kg: 
Lőrincz Roland.

Csapatverseny: 1. Zetelaka, 2. 
Farkaslaka, 3. Korond.

Színvonalas birkózóversenyen vannak túl a fiatal sportolók 

Ismerjük meg az edzőket (2.)

Rigó Béla. A 61 éves székely-
udvarhelyi kézilabdaedző ifjúsági 
szinten több sportot kipróbált, 
majd közgazdasági egyetemet 
végzett. Négy sportágból is 
edzői képesítést szerzett az évek 
folyamán. A kézilabda mellett 
kosárlabdából, labdarúgásból 
és atlétikából. Pályafutása kez-
detén Parajdon, majd több 
székelyudvarhelyi iskola test-
nevelő tanáraként szerettette 
meg a sportot a gyermekekkel. 
Edzői tevékenysége során 1997-
ben országos bajnoki címig ve-
zette Székelyudvarhely akkor 
ifjúsági II-es és III-as lánykézi-
labda-csapatait. Keze alatt for-
málódott Orbán Annamária és 
Bogdanovics Annamária, akik 
később a magyar válogatottságig 
is eljutottak kézilabdában. Jelen-
leg is büszkélkedhet válogatott 
játékosokkal: Szabó Szilvia és 
Kalapács Kinga a román kadet 
korosztályos válogatott tagja.



lakás
ELADÓ családi ház Csíkrákoson 

8 ár telekkel. Telefon: 0747–056606. 
(21709)

ELADÓ IV. emeleti, bútorozott gar-
zonlakás a Tudor negyedben. Ára: 14 000 
euró. Telefon: 0740–059965. (21708)

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
II. emeleti, 2 szobás, saját kazánnal 
rendelkező lakás a Testvériség sugárút 
4. szám alatt, a rendőrség mellett. Te-
lefon: 0749–520550. (21707)

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

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

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

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

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

telek
ELADÓ Gyergyószárhegy, Güdücön 

egy hektár külterület hétvégi ház épí-
tésére is alkalmas, parcellázva is. Te-
lefon: 0725–516991.

jármű
ELADÓ Dacia roncsprogramba. 

Ára: 1200 lej. Telefon: 0748–307515.
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.

ELADÓK személygépkocsik. Bővebb 
információ a www.carcosmetic.ro hon-
lapon. (21472)

vegyes

A Márton Áron Gimnázium ve-
zetősége köszöni Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatalának az Iskola 
másként hét programjai megszerve-
zéséhez nyújtott anyagi támogatást.

ELADÓ Nokia N97 mobiltelefon, 
használt. 5 mpixeles kamera, 32 G 
belső memória. Irányár: 320 lej. Tele-
fon: 0742–985428.

ELADÓK vadonatúj mobiltelefonok, 
dobozban: LG P500 (600 RON), HTC 
Explorer (600 RON), Nokia X2 (350 
RON), LG A200 (250 RON). Telefon: 
0741–584279. ELADÓ 80 juh bárányos-
tól. Telefon: 0754–880165. (21699)

VÁSÁROLOK roncsprogramos ér-
tékjegyet a legjobb áron, azonnali fize-
téssel. Telefon: 0744–173507.

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

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

ELADÓK Csíkszentsimonban nevelt 
gyümölcsfacsemeték, rózsatövek, tu-
ják, ezüstfenyők, valamint Deutz Fahre 
traktor, váltóeke, körkasza, Honda ka-
pálógép. Telefon: 0758–898989, 0722–
342429. (21670)

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

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

ELADÓ 20 család méh Csíkszent
domokoson. Telefon: 0744–976405, 
0266–336334. (21700)

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

Polieszter csónak készítésben jár-
tas, fényezni is tudó munkatársat KE-
RESEK Magyarországra. Lakás, kocsi 
biztosítva (400 euró/hónap) Balaton
parti faluban. Telefon: 0741–167737.

felhívás
Alulírott Kovács Ştefan, Hargita 

megye, Gyergyóújfalu község, Tekerő-
patak 339. szám alatti lakos felperes 
minőségben az ér dekeltek tudomásá-
ra hozom, hogy Gyergyószentmiklós 
Bírósága 2012. május 2ra kitűzte az 
1792/234/2011es ügycsomó tárgya-
lási időpontját, ügycsomó, amelynek 
tárgyát képezi a Gyer gyó új falu köz-
ség, Tekerőpatak 339. szám alatti, a 
gyergyóújfalvi telekkönyvbe 50840
es szám alatt bejegyzett – 1203-as 
topószámú –, a gyer gyó újfalvi telek-
könyvbe 50917es szám alatt bejegy-
zett – 1214, 1213, 1212-es topószámú 
– ingatlan (1417 m2es telek és lakó-
ház) elbirtoklása. Ezúton beidéztetnek 
alperesi minőségben: Antal István, 
Tudose Iu lia na, Nagy Menyhard Elza, 
Barta Ibo lya, Manea Irina (ismeretlen 
lakhellyel). (21611)

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík-

szeredában és Székelyudvarhelyen a 
Kreativ Kontir Kft. szervezésében. Tele-
fon: 0721–605266.

szolgáltatás

Pályázatírást VÁLLALUNK. A 
141es intézkedés keretében öt 
évre igényelhet támogatást! 1500 
euró/év a mezőgazdasági tevékeny-
ség fejlesztésére! Telefon: 0749–
916721. (21710)

VÁLLALUNK szobafestést, mázo-
lást (lépcsőházakat is), gipszkartono-
zást, csempézést, hőszigetelést, vala-
mint teljes körű lakásfelújítást igény 
szerint vagy saját ötleteikkel. Pontos, 
precíz munka garantált! Anyagbe-
szerzésben segítünk. Telefon: 0756–
493656. (21654)

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések
Mély fájdalom

mal és a jó Isten 
akaratában megnyu
godva tudatjuk, hogy 
hosszú, de türelem
mel viselt szenvedés után a sze
rető férj, édesapa, nagytata,

id. SÁNTA JÓZSEF

életének 67., házasságának 44. 
évében 2012. április 15-én lelkét 
visszaadta Teremtőjének és várja 
a feltámadást boldog reménység
gel, „mert én tudom, hogy az én 
Megváltóm él, és utoljára az én 
porom felett megáll.” (Jób 19:25).

Temetése szerdán, április 18-
án 15 órai kezdettel lesz a Kalász 
negyedi temetőben. Részvétnyil
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk, a ravatalozóban. 

„Maga pedig a mi urunk Jézus 
Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, 
aki szeretett minket és kegyel
méből örök vigasztalással és jó 
reménységgel ajándékozott meg, 
vigasztalja meg a ti szíveteket és 
erősítsen meg titeket minden tudo
mányban és jó cselekedetben.” 

(1 Thessalonika 2,16.17)

Végezetül mutatom nektek 
a szívemet
És megölellek mindegyiket,
És elmegyek szomorúan, 
mint a madár ősszel.

(Tamási Áron)

Szívünk mély fájdalmával tu
datjuk, hogy a szerető anya, anyós, 
sógornő, nagymama, dédmama, 
rokon és jó szomszéd,

özv. LADÓ IMRÉNÉ
Erőss Márta

életének 87., özvegységének 15. 
évében hosszas betegség után 
2012. április 17-én elhunyt. Drá
ga halottunk földi maradványait 
április 19-én 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszentléle
ki ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugalma legyen csendes, emlé
ke áldott! A gyászoló család.

Szívünk mély fáj
dalmával, de Isten 
akaratában megnyu
godva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édes
apa, nagyapa, após, rokon, szom
széd és jó ismerős,

FEHÉR MIKLÓS

életének 82., boldog házassá
gának 43. évében 2012. április 
16-án hirtelen elhunyt. Drága ha
lottunk földi maradványait április 
19-én 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református szertar
tás szerint a csíkszeredai Kalász 
negyedi temető ravatalozójából. 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család.

Mintha ma lett volna 
vagy talán a tegnap,
De azóta már egy esztendő elszaladt.
Szerettem volna élni még köztetek,
De sajnos a sors 
másképp rendelkezett.
Hogyha hiányzok a családi 
vagy baráti körben,
Megtaláltok kint 
a csendes temetőben.
Ne várjatok engem vissza, 
nem jöhetek,
De lélekben mindig ott leszek veletek.

Fájó szívvel és köny-
nyes szemmel emléke-
zünk 2011. április 18-ra,

SZÁSZ ROZÁLIA
(Rózsika)

szül. Szőcs

volt tusnádfürdői lakos halálának 
első évfordulóján, akinek megfá-
radt teste a csíkmadarasi temető-
ben örökre megpihent. Csak az hal 
meg, akit elfelednek, él örökké, akit 
igazán szeretnek. Lelke üdvösségéért 
a megemlékező szentmise 2012. áp-
rilis 21én, szombaton 18 órakor lesz 
a tusnádfürdői római katolikus temp-
lomban. Gyászoló szerettei. (21706)
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

A Homoród Sport Kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Kápolnásfalu, Véc zóna turisztikai létesít-
mények zonális rendezési terv (PUZ) bemutatott változatára környezet
védelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos ész
revételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 
8.30–16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél 
adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 2012. május 4ig.

A RVA Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.
– Marosvásárhely Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Varság 493. házszám alatti székhelyű Bagzos Kft. jogi felszámolói minő
ségében megszervezi az adós vagyonállományába tartozó következő javak 
nyílt árverésen történő eladását: 

– körfűrész – kikiáltási ár: 338 lej;
– gatter – kikiáltási ár: 143 lej;
– élezőgép – kikiáltási ár: 225 lej;
– McCulloch Mac 835 AV motorfűrész – kikiáltási ár: 113 lej;
– Skilsaw 1610 motorfűrész – kikiáltási ár: 105 lej;
– Lada Niva személygépkocsi – kikiáltási ár: 5730 lej.
A kiáltási árak nem foglalják magukban az áfát.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 2012. április 27én 

12 órakor, és azt megismétlik hetente a pénteki napokon ugyanabban az 
órában a javak értékesítéséig.

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik 
az árverést megelőző napig (15 óráig) befizetik a kikiáltási ár 10 százalé
kát képező részvételi garanciát, a részvételi illetéket és bejelentik részvételi 
szándékukat.

A részvételi garanciát készpénzben kell befizetni, a jogi felszámoló 
székhelyén. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0265–261019-es és a 0745–146096-os telefonszámokon.

A csíkszeredai Riehen Egyesület
értesíti az érintetteket, hogy a Pottyand falu 216., 217. szám alatt található 
erdei iskola vendégház működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési el
járást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé
delmi 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 Ügynökség
hez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

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

AZ ELECTRICA SERV Rt. – AISE Csíkszereda
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a LEA 20kV-os vezeték LES 20 
kV-os vezetékre való cserélése Székelyudvarhelyen a Szászok táborában 
című tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
hez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy
nökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

AZ ELECTRICA SERV Rt. – AISE Csíkszereda
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a LEA-vezeték LES-vezetékre való 
cserélése Székelyudvarhelyen, a Bethlen negyedben című tervét benyújtot
ta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédel
mi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes idő
tartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök
séghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).



AHargita Megye Sport- és 
Ifjúsági Igazgatósága, a 
Román Olimpiai Akadé-

mia Hargita megyei kirendeltsége 
és a nagykanizsai Európai Sport 
Hagyományőrző Egyesület vetél-
kedőt szervezett január 11. és már-
cius 14. között a Hargita megyei 
napilapok közreműködésével.

A vetélkedő lebonyolítását 
a lapunkban megjelenő kérdé-
sek képezték, a verseny második 
szakasza a döntő lesz, melyet má-
jus 19-én 10 órától rendeznek a 
csíkszeredai Városháza nagyter-
mében. A szervezők megkérik 
azokat a versenyzőket, akik részt 
vettek a verseny előválogatásán, 
jelentkezzenek a Hargita Megye 
Sport- és Ifjúsági Igazgatóság 
vezetőjénél, Csíki Andrásnál 
(telefon: 0744–396804 vagy 
0266–371672) a részletek meg-
beszéléséért, illetve a könyvészeti 
anyagok átvételéért.

A vetélkedő 6–10. kérdés-
körének helyes válaszait holnapi 
lapászmunkban közöljük, akár-
csak a helyes válaszadók névsorát 
és az elért pontszámaikat.

A vetélkedő kérdései 
és a helyes válaszok
1. forduló: 1. Ki volt 1984-ben 

Los Angelesben a leg jobb versenyző? 
– Szabó Katalin. 2. Melyik olimpi-
án szerzett érmet a Marosvásárhe-
lyen született Feri Attila? – 1996, 
Atlanta. 3. Melyik olimpián szere-
pelt Sötér János? – 1952, Helsinki. 
4. Hány olimpián vett részt verseny-
zőként Jencsik Katalin? – 5. 5. Ki 
a 150. magyar olimpiai bajnok? – 
Nagy Tímea.

2. forduló: 1. Hol szerzett 
utoljára olimpián érmet a magyar 
labdarúgócsapat? – München. 2. 
Művészeti versenyben ki az egyet-
len magyar olimpiai bajnok? – 
Dr. Mező Ferenc. 3. Vízilabdában 
mikor lett először olimpiai bajnok 
Magyarország? – 1932. 4. Melyik 
város rendezett Budapest helyett 
olimpiát? – Antwerpen. 5. Melyik 
olimpiára vitték először váltófutás-
ban a lángot? – 1936, Berlin.

3. forduló: 1. Hol szüle-
tett a kétszeres olimpiai bajnok 
Jeney László? – Kolozsvár. 2. 
Melyik olimpia érmes vívónak 
volt az édesapja kőfaragó, édes-

anyja színházi súgó? – Gyulai 
Ilona. 3. Melyik olimpiai érmes 
nyugszik a Házsongárdi temető-
ben? – Somodi István. 4. Hány 
érmet szerzett az olimpiákon 
Funkenhauser Zita? – 4. 5. Ki a 
100. magyar aranyérmes olimpi-
án? – Hegedűs Csaba.

4. forduló: 1. Hány olimpiai 
aranyat nyertek a magyarok súly-
emelésben? – 2. 2. Ki volt az első 
magyar tornász olimpiai baj-
nok? – Pelle István. 3. Hol volt a 
XXII. Nyári Olimpia? – Moszk-
va. 4. Hány érmet szerzett az olim-
piákon Akinori Nakayama? – 10. 
5. Ki volt az olimpiai eskümondó 
Atlantában? – Teresa Edwards.

5. forduló: 1. Melyik olimpiai 
bajnok született Zágonban? – Szabó 
Katalin. 2. A csángóföldi Horváth 
Ilona hol nyert olimpiai bajnoksá-
got? – Los Angeles. 3. Melyik ma-
gyar sportoló lett három olimpián is 
ugyanabban az egyéni versenyszám-
ban 8.? – Vaszi Tünde. 4. Hány ér-
met nyertek a magyarok 1972-ben 
Münchenben? – 35. 5. Mi volt a 
barcelonai olimpia kabalafigurájá-
nak neve? – Cobi.

14. oldal |  2012. április 18., szerda

Sport

hirdetés

> Kerékpár. Az egyetlen romániai kon-
tinentális kerékpárcsapat, a Tusnad Cycling 
Team versenyzői rangos versenyeken vesz-
nek részt a következő napokban Oroszor-
szágban, Bosznia-Hercegovinában és Szerbi-
ában. Az első megmérettetésre Oroszország-
ban a GP of Adygeya UCI 2.2-es besorolású 
versenyen kerül sor mától vasárnapig, az öt 
nap alatt összesen 595,7 km-t kell teljesíte-
niük a versenyzőknek. Az orosz versenyen 
a következő összetétellel áll rajthoz a csíki 
csapat: Novák Eduárd, Braico Alexander, 
Cioban Sergiu, Csicsáky Tamás, Lázár Nán-
dor, Sebestyén Szabolcs. A csapat másik fele 
a hétvégén Boszniában és Szerbiában verse-

nyez a Banja Luka – Belgrad I–II nemzet-
közi, UCI 1.2-es besorolású versenyeken. A 
Tusnad Cycling Team összetétele: Gerganov 
Balev Evgeni, Lovassy Krisztián, Lukács Ar-
nold, Ternovsek Marcel, Török Imre. Két 
újoncot is avat a TCT, a tavaly még junior 
Lukács Arnold és az eddig csak mozgássé-
rült versenyeken induló Török Imre először 
állnak rajthoz ilyen szintű versenyen.

> Ügyességi verseny. Csíkszereda-ku-
pával díjazott amatőr autós ügyességi ver-
senyt szervez vasárnap a megyeszékhelyen a 
sepsiszentgyörgyi Auto Crono Sportklub. 
A versenyre déli 12 órakor a Baromtér ut-

cában kerül sor, nevezni a helyszínen lehet 
a viadal napján 10 és 11.30 óra között 50 lej 
ellenében.

> Focitorna gyerekeknek. A Nemzet-
közi Gyermekmentő Szolgálat, a Kurutty 
OMT és a csíkszentdomokosi Márton Áron 
Általános Iskola az előző évekhez hasonlóan 
idén is meghirdeti az Erdélyi Gyermekfo-
ci Kupa labdarúgó tornát általános iskolák 
számára, amelynek védnöke Buzánszky 
Jenő, az Aranycsapat tagja. A tornát két 
korosztály számára szervezik: Kicsi csapat 
(13 évesekig) és Nagy csapat (13–15 éve-
sek). A torna korosztályos győztesei részt 

vesznek a budapesti Gyermeknapi Foci-
kupán. A csíkszentdomokosi tornát május 
10-én és 11-én tartják a helyi sportpályán. 
Körzetek szerinti felosztás: Gyergyó és 
Gyergyóvidék; Felcsík; Alcsík; Csíkszereda; 
Oldalcsík és Gyimesek; Udvarhely, Sóvidék, 
Homoródmente; Kézdiszék; Orbaiszék; 
Marosvásárhely és környéke; Nyárádmente. 
Nevezés: körzeti továbbjutás alapján, ösz-
szesen 10-10 csapat korosztályonként. A 
körzetenként továbbjutó csapatok nevezését 
legkésőbb május 4-ig várják a domokosi tor-
na szervezői. További információ és nevezés: 
a 0266–336361 és 0755–013465 telefon-
számokon.hí
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Ostrom alatt Kolozsvár

Sporttörténeti vetélkedő

Vereség a házigazdáktól

Tízet kapott a romániai válogatott
Nem sikerült megismételnie de-
cemberi teljesítményét a románi-
ai jégkorong válogatottnak Len-
gyelország ellen: a Krynicában 
zajló Divízió I B csoportos világ-
bajnokságon tízzel nyertek a há-
zigazdák. Az elmúlt év végi, csík-
szeredai EIHC-tornán a romániai 
válogatott csak egy góllal kapott 
ki a lengyelektől.

Súlyos, tízgólos vereséggel zárta 
a lengyelek elleni találkozót a 
romániai jégkorong-válogatott 

a Krynicában zajló Divízió I B cso-
portos világbajnokságon. A holland 
meccsel ellentétben Ruczuj kezdett a 
romániai kapuban, egypercnyi játék-
idő után azonban megzörrent a csíki 
kapus hálója, az első szünetig még 
kétszer voltak eredményesek a há-
zigazdák. A folytatásban sem javult 
fel a válogatott játéka, és végül súlyos 
vereségbe szaladtak bele. Tegnap 
szünnap volt, ma délután Korea lesz 
Tom Skinner csapatának ellenfele.

Az A csoport hétfő esti mérkő-

zésén Szlovénia az utolsó percekben 
döntötte el a Japán elleni találkozót.

Eredmények
Divízió I A csoport: Szlovénia 

– Japán 4–2. Az állás (két forduló 
után): 1. Magyarország 6 pont 
(8–2), 2. Ausztria 6 p. (12–7), 3. 
Szlovénia 6 p. (7–4), 4. Ukrajna 0 
p. (5–8), 5. Nagy-Britannia 0 p. 
(5–10), 6. Japán 0 p. (3–9). A mai 
műsor: Ukrajna – Nagy-Britannia 
(14), Ausztria – Japán (17.30), 

Szlovénia – Magyarország (21, 
Sport 1).

Divízió I B csoport: Lengyel-
ország – Románia 10–0. Az állás 
(két forduló után): 1. Lengyelor-
szág 6 p. (19–0), 2. Korea 6 p. 
(11–4), 3. Hollandia 6 p. (10–3), 
4. Ausztrália 0 p. (6–14), 5. Lit-
vánia 0 p. (0–12), 6. Románia 0 
p. (1–14). A mai műsor: Korea – 
Románia (14, Sport 1), Ausztrália 
– Litvánia (17.30), Lengyelország 
– Hollandia (21).

Három, illetve négy pont-
ra csökkent a Kolozsvá-
ri CFR előnye a román 

labdarúgó-bajnokságban a fővárosi 
csapatokkal szemben a 26. forduló 
után. Úgy néz ki, hogy a kolozsvá-
ri csapaton még az edzőváltás sem 
tudott segíteni ugyanis a kiesőjelölt 
Petrolul otthonában alig egy pontot 
sikerült megcsípniük. Üldözői pe-
dig, a Dinamo, a Steaua, a Rapid és 
a Vaslui hozták a három pontokat.
Liga 1., 26. forduló eredményei: 
Ceahlaul – 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, Kolozsvári U 
– Medgyes 3–0, Chiajna – Dinamo 
1–3. Az élmezőny: 1. CFR 52 pont, 
2. Dinamo 49, 3. Steaua 49, 4. Rapid 
48, 5. Vaslui 46.

Románia-kupa
Fővárosi derbit rendeznek majd 

a labdarúgó Románia-kupa finálé-
jában, miután a Bukaresti Rapid és 
a Bukaresti Dinamo jutott tovább 
az elődöntőkből. Elődöntő, vissza-

vágók: Rapid – Vaslui 3–2 (az első 
összecsapáson: 1–0), Medgyes – 
Dinamo 2–1 (az odavágón: 0–1).

Bajnokok Ligája
Ma 21.45-kor rendezik a labda-

rúgó Bajnokok Ligája elődöntőjé-
nek első összecsapását a Chelsea és 
a címvédő Barcelona között. A talál-
kozót a TVR 1 élőben közvetíti. 

Kikapott a Fiatalság
A Csík körzeti labdarúgó-baj-

nokság 5., illetve 6. ligájában pótol-
ták a korábban elhalasztott mérkő-
zéseket a hétvégén. Az 5. liga lista-
vezetője, a Tusnádfürdői Fiatalság 
meglepetésre hazai pályán kikapott 
Csíkkozmástól. Eredmények: 5. 
liga: Tusnádfürdői Fiatalság – 
Csíkkozmási Komisz 2–3 (1–1) /
Gheorghe Viorel (14., 76.), illetve 
Pál Vince (24., 82.), Ábrahám Csa-
ba (82.); 6. liga: Csíkszentdomokosi 
Garados – Csíkborzsovai SK 4–1 
(2–1) /Kristály István (10.), Gá-
bor Lőrinc (20.), Karda István 
(55.), Gábor Attila (90.), illetve 
Antal István (36.).

Virág Csanád helyzetbe kerül a lengyel kapu előtt
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Szerda
Az év 109. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 257. Napnyugta ma 20.07-kor, 
napkelte holnap 6.26-kor.

Isten éltesse
Andrea és Ilma nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A görög–latin eredetű Andrea jelentése 

férfi, férfias, az Ilma név pedig Vörösmarty 
Mihály névalkotása az Ilona és a Vilma ne-
vekből származik.

Április 18-án történt
1942. A II. világháborúban az amerikai 

légierő első alkalommal bombázta Tokiót, 
Jokohamát, Kobét és Nagoját.

Április 18-án született
1901. Németh László Kossuth-díjas író, a 

XX. századi magyar prózairodalom kiemel-
kedő képviselője

1913. Kerekes János Erkel Ferenc-díjas 
zeneszerző, karmester, érdemes művész

Április 18-án halt meg
1898. Gustave Moreau francia festő
1955. Albert Einstein Nobel-díjas német 

fizikus

Helytörténeti évfordulók
Százhatvan éve, 1852. április 18-án szüle-

tett Gönczi Lajos természettudományi és 
irodalomtörténetíró, a Székelyudvarhelyi Re-
formátus Kollégium tanára.

tavaszi nagytakarítás

Ma 14–20 óra között Csíkszeredában a 
Nagy István és a Szív utca környékén, holnap 
pedig a Decemberi forradalom utcában dol-
gozik a takarítócsoport, ugyancsak 14–20 
óra között.

szünetel a szolgáltatás

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
ma 9–16 óra között, új vezeték bekötése miatt, 
szünetel a hidegvíz-szolgáltatás Csíkszereda 
következő utcáiban: Baromtér, Vadász, Halász, 
Tavasz, Hajnal utca (1–18. szám alatt).

*
Javítási munkálatok miatt szünetel a gáz-

szolgáltatás Csíkszereda következő utcáiban 
ma 8.30–16 óra között: Kossuth Lajos, Hargi-
ta, Mérleg, Szív, Fűzfa, Nagyrét, Nagy István, 
Octavian Goga, Decemberi forradalom, Te-
mesvári sugárút. Továbbá a Goscom Rt. érte-
síti fogyasztóit, hogy ezen időszak között nem 
tudnak fűtést és meleg vizet szolgáltatni a Ma-
lom, Hargita Állomás, Szív, Stadion és Borvíz 
kazánházak körzetében lévő tömbházakban.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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Kiállítás
A csíkszeredai Pál Aukciósház és Galériá-

ban nyitják meg Balázs Imre Barna festőmű-
vész kiállítását pénteken 18 órától. Megnyitó-
beszédet mond Vécsi Nagy Zoltán művészet-
történész. A tárlatot rendezte: Vorzsák Gyula.

Gitárest a Backstage-ben!
A csíkszeredai Backstage Pubban holnap 

21 órától gitárest lesz. Fellép: Meckl Antal & 
Gábor Endre. Énekel: Gál Zsolt. A belépés 
ingyenes.

4 For Dance
Április 23–27. között Erdélyben láthat-

juk a 4 For Dance Kamaraegyüttes táncosait. 
A turné Hargita megyei állomásai: április 25. 
– Csíkszereda, Szakszervezetek Művelődési 
Háza; április 26. – Gyergyószentmiklós, mű-
velődési ház; április 27. – Székelyudvarhely, 
művelődési ház. Minden helyszínen 19 órától.

Kézműves-foglalkozások
A székelyudvarhelyi művelődési házban 

ma 17 órától nemezelést tanulhatnak a gye-
rekek a Kuckó Egyesület társszervezésében, 
holnap 17 órától pedig a tűzzománckészítés 
mesterségét sajátíthatják el az Udvarhely Kul-
túrájáért Egyesület szervezésében (az egyesü-
let felnőttek számára pénteken 18 órától tart 
tűzzománckészítést tartalmazó foglalkozást).

jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-
te értesíti a lakosságot, hogy minden csütörtö-
kön 9 és 9.30 között ingyenes jogi tanácsadást 
tartanak a Petőfi Sándor utca 8. szám alatti 
székházban (Kelemen Hunor parlamenti kép-
viselő irodája). Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges vagy telefonon (a 0266–31183, illetve a 
0743–663590-es számon) vagy személyesen.

a műemlékek védelméről

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának témája a Nemzetközi Mű-
emléki Nap, a műemlékek védelme. Meghí-
vottak: Maros megye főépítésze, Csortán 
Ilona és az Országos Műemlékvédelmi Bi-
zottság tagja, Keresztes Géza. A hallgatók a 
0265–307777-es vagy a 0365–424433-as 
telefonszámokon, illetve a 0755–044519-
es SMS-számon, valamint e-mailben, a 
mibensegithetunk@radiomures.ro címen 
tehetnek fel kérdéseket.

képzés

Az EduTech Consulting Kft. Közbeszer-
zési Szakértő (Expert achizitii publice) kép-
zést indít bukaresti szakemberek közreműkö-
désével május 7–11. között. Jelentkezni ápri-
lis 30-ig lehet az office@edutechconsulting.
ro e-mail címen vagy a 0740–367023-as 
telefonszámon. További részletek: www.
edutechconsulting.ro.

– Öt kiló krumplit szeretnék, de attól félek, nem bírom.
– Dehogynem, majd ügyesen mérem meg!
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Felolvasószínházi előadás

Plazma 2, avagy az Ovibrader

Holnap 20 órától Garaczi László Plazma 2, avagy 
az Ovibrader című felolvasószínházi előadá-
sát kísérhetik figyelemmel a székelyudvarhelyi 

Mokka Kávézóban. Az előadást a csíkszeredai közönség 
is megtekintheti pénteken 20.30-tól a Mayden Clubban, 
Gyergyószentmiklóson pedig a Nosztalgia Kávézóban lát-
hatja-hallhatja a nagyérdemű.

A kocsmaszínházi előadást a Tomcsa Sándor Színház négy 
színésze játssza: Barabás Árpád, Bekő Fóri Zenkő, Dunkler 
Róbert, valamint Fincziski Andrea. Rendező: Tóth Árpád.

Gutenberg Könyvesbolt

Erdély nagy kastélykönyve

Második kiadásban 
bocsátja az olva-
sók rendelkezésére 

a Gutenberg Kiadó Bicsok 
Zoltán és Orbán Zsolt „Isten 
segedelmével udvaromat meg-
építettem…” – Történelmi 
családok kastélyai Erdélyben 
című könyvét. A 640 oldalas, 
rendkívül igényes nagy kas-
télykönyv 60 erdélyi nemesi 
család és az általuk birtokolt 135 kastély, 
valamint a melléképületek, parkok, kertek 
részletes leírását kínálja 1300 színes felvétel 
kíséretében, viaszpecsét-lenyomatokkal, a 

történelmi családok tagjai-
nak kézjegyeivel, térképpel.  
A 145 lejbe kerülő könyvet a 
Gutenberg Könyvesboltban 
(Petőfi S. u. 4.) 119 lejért lehet 
megvásárolni.

 
Örök kedvezmény a 

Gutenberg Könyvesboltok-
ban: hogy támogassuk az ol-
vasók és az értékes könyvek 

találkozását, a Pallas-Akadémia Könyvki-
adó és Gutenberg Kiadó gondozásában 
megjelent minden könyvre 15 százalékos 
kedvezményt biztosítunk. 
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Papírkatedrális épül

Nemsokára elkezdődik a papírkatedrá-
lis építése Új-Zélandon, Christchurch 
városában. Nem makettről van szó, 

hanem jókora templomról, 26 méter magas-
ról, bár ideiglenesről. Átmenetisége és papír 
volta ellenére meglehetősen tartós lesz: „álló-
képessége” legalább 20 év.

A város eredeti kőkatedrálisát súlyosan 
megrongálta a tavaly februári földrengés, a 
júniusi pedig tovább rombolta, a templom 
harangtornya teljesen ledőlt. Az újjáépítés 
hosszadalmas lesz, a város vezetése ezért úgy 
döntött, hogy megbízza Sigeru Ban japán 
építészt, készítsen ideiglenes katedrálist a sa-
ját technológiájával: kartonpapírból.

A tokiói Sigeru messze földön híres meg-
lepően erős papírépületeiről, ráadásul pa-
pírtemplom-referenciája is van: az 1995-ös 
kobei földrengés után épített egyet Japánban. 
Alapanyaga időjárás- és tűzálló, a váz erős hen-
gerekből, papírcsövekből áll. A christchurchi 

ideiglenes katedrális vázszerkezete 86 – 
helyben gyártott – csőből áll majd, amelyek 
egyenként féltonnásak. A festett üvegablakú 
épület alapjaként hajókonténerek szolgálnak. 
A templom alig lesz alacsonyabb és kisebb az 
eredetinél, hétszázan férnek el benne. Költ-
sége – átszámolva – 13 millió lej lesz, de az 
építész ingyen dolgozik.

Az épületben koncertek, kiállítások, la-
kossági fórumok, gyűlések is lesznek – adta 
hírül a The Daily Telegraph című brit lap 
online kiadása.

Tavaszodik a fotót both Kamilla Készítette
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire erősen felhős lesz az ég, több he-
lyen valószínű eső, záporeső. Az északi, észak-
nyugati szél többfelé megerősödik, helyenként 
viharossá fokozódik.

Megfigyeléseim szerint egy átlagos mun-
kanap az irodában lassan már nem is a 
Facebookozással kezdődik, hanem az inter-
netes mémeket tömörítő oldalak böngészé-
sével. Félreértés ne essen, nem akarok senkit 
sem kioktatni, mivel én is így kezdem. Lassan 
statisztikát vezethetnék, hogy egy munkanap 
kezdetén melyik az a három oldal, amelyet 
leghamarabb megnyitok: a nemkutya.hu, a 
papirmedve.com, a 9gag.com?

Mint tudjuk, internetes mémeknek 
nevezi a szakirodalom azt a folyamatot, 
amely során egy fogalom, információ divat-
szerűen terjed az egyik embertől a másikig. 
A memetika Richard Dawkins elmélete 
alapján 1976-ban született (proto-)tudo-
mány. Az elnevezés a mimézis (utánzás) 
és a genetika (örökléstan) szavak kombiná-
ciójából ered. Az internetes mémek egyik 
gyakori formája, amikor egy személyt vagy 

zenei csapatot az interneten keresztül rek-
lámoznak popkulturális értékéért. Majd 
senki sem akarja abbahagyni... Ebbe a ka-
tegóriába sorolandó a már klasszikusnak 
számító Szalacsi Sándor és társai, a poén-
oldalakon gyakran szereplő, trollkodásra 
sarkalló Derpina vigyorgó és egyben in-
fantilis fizimiskája, illetve az elmúlt pár 
héten futótűzként terjedő poénáradat: 
Schmitt Pál és a megannyi róla elnevezett 
copycenter. Szerintem Hargita megyében is 
lehetne készíteni (a már meglévők mellett) 
egy olyan gyűjtőoldalt, ahol a helyi válasz-
tások főszereplőiről született karikatúrákat 
mindenki megtekinthetné. Egy helyen, 
rendszerezve. Amúgy szintén egy poén-
oldalon láttam a következő „tanulságos 
találós kérdést”: Hogy lehet Facebookkal 
pénzt keresni? Nyomd meg a kijelentkezés 
gombot, és takarodj dolgozni!

Munkahelyi mémek
    villanás n Antalfi József

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a 
java solt kép alá írást a benedek.
eniko@har   gitanepe.ro e-mail cím re 
vagy szer   kesz tőségünk postai cí  mére 
(530190 Csíkszereda, Szent  lé lek utca 
45. szám) várjuk.

skandi  Készítette: beNedeK eNiKő
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kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.április18.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. május 2-ig kell beküldeni.

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