
Kevés széKelyudvarhelyi izraelita élte túl a holoKausztot

Volt egyszer egy zsidó közösség 
A Magyar Országgyűlés 2000-ben nyilvánította április 16-át a holokauszt áldozatainak 

emléknapjává. A dátum 1944. április 16-ra, a magyarországi gettósítások megkezdésére utal, 
ezen a napon láttak neki gyűjtőtáborokba terelni az I. gettósítási zónába tartozó kárpátaljai 
zsidóságot. A II. zónába tartozó székelyudvarhelyi zsidóság összegyűjtése hetekkel később, 
május 3-án történt meg, deportálásukra pedig ugyanezen hónap végén került sor.> 8. oldal
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Ma már csak emlék... Megfakult zsidó sírkő a csereháti temetőben fotó: ifj. haáZ sándor
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6dzsessz és szimfonikus 
hangverseny 3A független jelölt 

mindent megígért 7Nekünk a pálinkánk, 
nekik a boruk jobb

szárazság

Sokat esett, de 
még nem eleget
Idén áprilisban már megha-

ladta a sokéves átlagot a le-
hullott csapadék mennyisége, 
ám a tavaly őszi nagy szárazság 
után a talaj mélyebb rétegeiben 
még mindig van pótolnivaló – 
állítják a szakemberek. 
Abban teljes mértékben 
egyetértenek, hogy a 
napokban lehullott eső sokat 
javított a helyzeten.

FotóKiállítás 

Nyirő emlékére 
nyílik 

a következő
A székelyudvarhelyi Kováts 

fotográfus család felvétele-
iből nyíló kiállítással kezdődik 
ma 18 órakor a G. egyesület 
nyolcnapos fesztiválja. A fotóki-
állítás anyagául a négygeneráci-
ós fényképész dinasztia 
80 ezer üveglemezből 
álló archívuma szolgált. 
Kovátsék további kiállításokat 
terveznek.
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valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3748î
1 amerikai dollár Usd 3,3308î
100 magyar forint hUF 1,4727ì

hatos lottó

ötös lottó

szereNcseszáM: 9306288

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Balkáni dilemma
Egy izgalmas focimeccs utolsó 

perceinek szögletrúgásaihoz ha-
sonló helyzet teremtődik a politi-
kai palettán. A labda még sehol, 
de az emberek már helyezkednek, 
megpróbálják kitalálni, 
hová esik majd a beívelt 
bőr, előkerülnek a vállak, 
térdek, gyömöszölik, gyúrják, 
lökdösik egymást a játékosok.
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Székelyföldi hagyományőrző 
huszáregyesületek képvise-
lői vonulnak fel június 7-én a 
szamosújvári huszárlaktanya 
előtt, így tiltakozva az ellen, hogy 
a Kaufland új üzletet építsen a 
19. századi laktanya helyére.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Hargita megyei huszárok 
támogatását is élvezi az 
a megmozdulás, amit 

nyílt levél útján kezdeményezett 
a marosvásárhelyi 9-es honvéd 
huszárezred hagyományőrző csa-
pata az 1800-as évek végén épült 
szamosújvári huszárlaktanya le-
bontása ellen. A Kulturális és 
Örökségvédelmi Minisztérium-
nak, Szamosújvár Polgármesteri 
Hivatalának és a Kaufland romá-
niai vezetőségének címzett levél-
ből kiderül, hogy a Kaufland új 
hipermarket építését tervezi arra 
a területre, ahol a magyar királyi 
marosvásárhelyi 9. honvéd hu-
szárezred egykori laktanyája áll, 
amelynek építését egykor a helyi 
polgárság, kiemelten az örmény 
közösség finanszírozta. Az épület, 
amelyet a helyi ipari vállalat, majd 
annak magánosítása után egy 
fémszerkezeteket gyártó vállalko-
zás használt, lemaradt a műemlék-
épületek jegyzékéről, azonban a 
most készülő városrendezési terv 
– a korábbi mulasztást korrigálva 
– a kaszárnya környezetét műem-
lékvédelmi területként határozza 

meg. A nyílt levél végén Jankovics 
Ferenc huszárkapitány mindenkit 
felszólít arra, hogy közösen tilta-
kozzanak a laktanya épületének 
lebontása ellen. 

A kezdeményezés egyik fő tá-
mogatója, Koszta István csíksze-
redai hadtörténész bízik abban, 
hogy a városrendezési terv, amely-
ben műemlékvédelmi területként 
határozzák meg a laktanya kör-
nyékét – és amit remélhetőleg a 
szaktárca is elfogad majd –, védel-
met biztosít a kaszárnya számára. 

– A szakhatóságok is reagál-
tak a levelünkre, és mellettünk áll 
a Kolozs megyei szakhatóság ré-
széről Virgil Pop, a Területi Mű-
emlékvédő Bizottság tanácsosa, 

aki a médiában nyíltan ellenzi az 
épület lebontását. A háromnyelvű 
nyílt levél már elérte a célját, hi-
szen felhívta az ügy fontosságára 
az érintettek – és nem csak – fi-
gyelmét. Ennek következtében az 
épület lebontása sem kezdődött 
el, és bízunk abban, hogy nem 
is fog. Néhány sajtóorgánum is 
felfigyelt a kezdeményezésre, így 
a mai nap folyamán beszélgetést 
tartanak a megmozdulás kapcsán, 
amelyet a Román Televízió ko-
lozsvári regionális stúdiója közve-
tít 16 órától, és amely az Erdélyi 
Figyelő portálján is megtekinthe-
tő lesz – mondta el Koszta. 

– Az akció utolsó mozzanata 
június 7-én lesz, a marosvásár-

helyi 9-ik huszárezred napján, 
amikor felvonulnak a huszárok 
a szamosújvári laktanya előtt. 
Ezen a felvonuláson vesznek 
részt az ügyet támogató huszár-
csapatok képviselői. Ígéretükhöz 
híven megjelennek térségünk-
ből a gyergyószentmiklósi 11. 
székely huszárok, a csíkszeredai 
15. Mátyás-huszárok, a szent-
egyházi 11. székelyhuszárok, a 
kápolnásfalvi 15. mátyáshuszárok, 
a székelyudvarhelyi 11. székely hu-
szárok, a székelyderzsi 15. Mátyás-
huszárok, emellett a gyergyóremetei 
gyalogos hagyományőrző egyesület 
képviselői több más erdélyi huszár-
egyesülettel együtt – közölte a had-
történész.

In memoriam 

Barkóczi István

(1925–2012)

Fájdalommal töltött el a 
szomorú hír, hogy a mind-
annyiunk által tisztelt és 
nagyra becsült Barkóczi Ist-
ván, a szeretett Öcsi bácsi, 
hosszú betegség után, végleg 
eltávozott közülünk.

Munkás életed utolsó 
éveit a szülőföldtől távol, 
Magyarországon töltötted. 
Bármennyire kedves volt 
a családi kör, a gondozás, 
amelyben fiadék részesítet-
tek, szíved mindig hazavá-
gyott szeretett városodba, 
ahová ifjúkorod, alkotó 
éveid annyi szép emléke kö-
tött. A rendszerváltás előtt 
a kisipari szövetkezet elnö-
keként végezted közösség-
építő munkádat. 1989 után 
már nyugdíjasként, azonnal 
bekapcsolódtál a romániai 
magyar nemzeti közösség 
érdekvédelmi szervezeté-
nek, az RMDSZ-nek éle-
tébe. 1991–1999 között 
a Székelyudvarhely városi 
RMDSZ 4. számú körzeté-
nek elnökeként végeztél ki-
váló szervező munkát. 1993 
februárjában, a széki szer-
vezet válságos időszakában 
vállaltad az Udvarhelyszéki 
RMDSZ elnöki tisztségét 
és a vele járó emberpróbá-
ló feladatokat. Kiegyensú-
lyozott, egyenes jellemed, 
derűs emberséged, precíz 
munkastílusod átsegítette e 
nehéz időszakon a szerve-
zetet, amelyet 1995–1998 
között ügyvezetőként és a 
Pénzügyi Bizottság elnöke-
ként tovább szolgáltál.

Életed véget ért, az út el-
fogyott. Ránk hagytad tette-
idnek gyümölcseit, szellemi 
minőségedet. Földi léted 
bizonyítja, hogy a halál nem 
mindennek a vége. Pontosan 
tudtad, mit kellett tenned 
és miért, tudtad, hogy az 
egyéni élet elkerülhetetlen 
megsemmisülése ellenére is 
értelmessé teszi az életet a 
tisztességes, becsületes mun-
ka. A hit fáklyáját tartottad 
kezedben, sokadmagaddal 
együtt. Ebben, a csupán egy 
Miatyánkra futja, szűkre 
mért időben, ünneplőbe öl-
tözik szívünk és mosolyogva 
őrizzük emléked. A költő 
szavaival búcsúzunk:

„Ha ember távozik 
a földről, 
Helyére nyomban más 
hatol, 
S az esti nap, mikor 
lenyugszik, 
Egyúttal fölkél valahol.”

Az udvarhelyszéki 
területi RMDSZ 

elnöksége

napirenden
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Húsz erdélyi Huszáregyesület tiltakozik egy kaszárnyaépület lebontása ellen

Helyi huszárok is bekapcsolódtak

A szamosújvári huszárlaktanya madártávlatból. Bevásárlóközpont lehet a helyén 

Az elkényeztetett gyermek a 
legtöbbször a szülők túlságosan 
engedékeny magatartásának a 
végeredménye. Úgy gondolják, 
hogy a szülői szeretet akkor 
van tökéletesen megadva, ha 
a gyereknek mindent szabad, 
minden meg van engedve. A 
szülő–gyermek kapcsolat nem 
mindig zökkenőmentes, ennek 
ellenére továbbra is a követke-
zetes nevelés és példamutató 
viselkedés a leghatékonyabb 
fegyver a szülő kezében.

Mindannyian találkoztunk 
már elkényeztetett gyerekkel. Is-
merős jelenet, amikor egy gyerek 
jelenetet rendez a játékbolt köze-
pén, követelőzik és elvárja, hogy 
tettének semmi következménye 
ne legyen. Ilyenkor egyértelmű-
en látszik, hogy a szülők túl en-
gedékenyek és túl sok mindent 
megengednek, elnéznek neki. Az 
ilyen elkényeztetett gyerek szinte 
szabály szerint jogot tart a szülői 
engedékenységre, a szülők nem 
tartanak szabályokat, boldogan 
teljesítik a gyerek összes kívánsá-
gát, mint a szülői szeretet kifeje-
zését és megerősítését. A szülők 

viselkedésükkel azon munkál-
kodnak, nehogy megbántsák, 
önérzetükben megsértsék gyer-
meküket, ami hosszú távon még 
több gyermeki könnycsepp és elé-
gedetlenség forrása. A gyerek el-
éri, hogy sírással és jelenetek ren-
dezésével kivitelezi, amit akar, és 
legközelebb ugyanehhez a mód-
szerhez fog folyamodni. Szinte 
szabályszerű az igények fokozása. 
Ha van, akivel, miért ne? Mindig 
az erősebb győz, ebben az esetben 
a gyermek.

Az elkényeztetésnek számos 
közvetlen és közvetett veszélye 
van. Társai hamar felismerik, és 
általában ki is közösítik az önző, 
nyafogós, hisztis, elkényeztetett 
gyereket, akinek minden meg van 
engedve. Viszont, ha befogadó 
társaságra talál, ezzel a viselkedés-
mintával negatív hatással lehet az 
egész közösségre.

Hosszú távon azt a veszélyt 
hordozza magában, hogy ezek 
a gyerekek képtelenek lesznek 
megbirkózni az élet során adódó 
stresszhelyzetekkel és feladatok-
kal. Sok esetben kudarcot valla-
nak felnőttként is, mivel el sem 
tudják képzelni, hogy a dolgok 

másképp is alakulhatnak, mint 
ahogy ők elképzelik, és nem tud-
ják lelki zsarolással a dolgok kime-
netelét a maguk javára fordítani.

Az elkényeztetett gyerekek 
nem követik a szülők által előírt 
szabályokat, azt csinálnak, amit 
akarnak, nem fogadják el a szü-
lői javaslatokat, nem működnek 
együtt szüleikkel. Tiltakoznak, 
ha kérsz tőlük valamit, nem 
tesznek különbséget az igények 
és kívánságok között. Sokszor 
panaszkodnak és unatkoznak. 
Mások szükségleteit nem veszik 
figyelembe. Ellenőrzésük alatt 
próbálják tartani a környezetü-
ket, másokkal intoleránsak, sok-
szor kellemetlen társaságot je-
lentenek. Gyakran előfordulnak 
hisztik, nyafogások, sírógörcsök, 
ha nem teljesülnek azonnal a kí-
vánságaik. Nem fogadják el, ha 
óhajaikra „nem” a válasz.

A gyerekeknél ez a negatív 
viselkedésforma leginkább a csa-
ládban uralkodó erőviszonyokkal 
függ össze. A szülő egyik legfon-
tosabb kötelessége „jó” nevelést 
biztosítani a gyereknek, aminek 
szerves része a szabályok lefekte-
tése és a határok meghúzása. A 

gyerekeknek szükségük van a szü-
lői felügyeletre és irányításra, hi-
szen ez segíti őket személyiségük 
fejlődésében és a reális világkép 
kialakulásában. A gyermekeknek 
normális körülmények között 
meg kell tanulniuk, hogy vannak 
olyan helyzetek, amikor feleselés 
nélkül el kell fogadniuk szüleik 
döntését, de meséskönyveik, ru-
házatuk kiválasztásában mérték-
kel lehet engedni nekik.

Nem kell büntetni ezért a 
gyermeket, de nem kell elfogadni 
szeszélyeiket. Viszonylag hamar 
megtanulják, hogy nem éppen 
így működnek a dolgok, és nem 
fognak mindent megkapni ezzel 
a  módszerrel. A szülő kell legyen 
az erősebb, ne a gyermek irányít-
sa a nevelést, hanem a szülő. A 
számos létező módszer közül ez 
az egyik leghatásosabb, amely 
hosszú távon segíti a gyermeket 
az egészséges világkép, elvárt vi-
selkedés és felelősségtudat kiala-
kulásában.

Dr. Nagy Levente családorvos

(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

rendelő elKényeztetéS, A SzülőK hIBájA



A független jelölt 
mindent megígért. A 
Kaufland előtti buszmeg-
állóban mutatkozott be 
tegnap délben a sajtónak 
Csedő Attila székelyudvar-
helyi „szabadúszó polgár-
mesterjelölt”. Az Udvarhe-
lyi Hírportál bulifotósa úgy 
fogalmazott, „azért gyűl-
tünk össze, hogy világgá 
kürtöljük, újabb zsírfolttal 
gazdagodik az udvarhelyi 
polgármesterjelöltek terí-
téke”. Csedő legnagyobb 
álma valóra váltásában kéri 
az udvarhelyiek segítségét: 
a HR-01-UDV gépjármű-
vet szeretné vezetni, s mint 
mondta, ezért kész mindent 
megígérni a választóknak.
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Körkép
közélet

A székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal és a városi kór-
ház közös akciójaként a héten 
ingyenes csontsűrűség-mé-
rést végeztek. A lehetőséggel 
nagyon sokan éltek: átlagosan 
napi harmincöt páciens ke-
reste fel a városi kórházat. A 
mért eredményeket még nem 
elemezték ki, de máris tudni 
lehet: a negyven–hatvan év 
közötti nők többsége – gyenge 
csontozata miatt – gyógysze-
res kezelésre szorul. 

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

A nemrég felújított fiziko-
terápiás és mozgásszer-
vi rehabilitációs osztály 

átadóján harangozták be: ezen a 
héten a polgármesteri hivatal és a 
városi kórház közös akciójaként 
ingyenes csontsűrűség-mérést vé-
geznek. A főleg posztmenopauzás 
nők, reumában szenvedők, és 
különböző betegségek miatt 
kortizon-származékokat, sztero-
idokat szedők esetében indokolt 
a vizsgálat, amely a csonttörések 
gyakoriságának a csökkenését és 
a mozgásszervi fájdalmak enyhí-
tését eredményezheti. Ha ugyan-
is kiderül, hogy a páciens csont-
tömege alacsonyabb a normális 
értékeknél, gyógyszeres és egyéb 
kezelésekkel lehet javítani az ál-
lapotán. 

Az ingyenes mérés iránti 
érdeklődés felülmúlta a várako-
zásokat. A városi kórház járó-
beteg-rendelőjének földszintjén 
berendezett vizsgálati szobát 
naponta harmincöten keresték 
fel, az előzetes meghirdetett, 

9-től 12 óráig tartó rendelési 
időszakot így sok esetben dél-
utánig ki kellett tolni. Tegnap 
Bunta Levente polgármester is 
szemrevételezte a helyszínt, és 
elégedetten állapította meg, 
kezdeményezésük hasznos volt, 
sokan éltek az ingyenes mérési 
lehetőséggel. Egy vizsgálat 30 
lejbe kerül, jó tudni viszont, 
hogy a megyei biztosítópénztár 
havi húsz mérés árát megtéríti, 
így ha a páciens előjegyezteti 
magát, a továbbiakban is lehe-
tőség nyílik ingyenes vizsgá-
latra. Kizárólag családorvosi 
küldőpapírral lehet jelentkez-
ni, hiszen a csontsűrűség-mérés 
is kórházi paraklinikai szolgál-
tatás. 

A méréseket végző asszisz-
tens, Nagy Éva lapunkkal tudat-
ta, a röntgen- és lézersugarakkal 
működő gépezet 90-93 százalé-
kos pontosságú. Az eddigi mé-
rések 75 százalékában a betegek-
nek gyógyszeres kezelést kellett 
javasolni, vagyis főleg a negyven 
és hatvan év közötti nők csonttö-
mege alacsony. Dr. Tamás Réka 
fizikoterápiás rezidens orvos ér-
deklődésünkre elmondta: férfiak 
esetében csak akkor indokolt a 
vizsgálat, ha a csontsűrűséget be-
folyásoló gyógyszeres kezelésben 
részesültek. 

– A csontsűrűséget nagyon 
sok tényező befolyásolhatja: az 
étkezési szokás, hogy mennyi 
kalciumot viszünk be a szerve-
zetbe, a napozás, hiszen akkor a 
D-vitaminnal együtt szívódik fel 
a kalcium, illetve a káros szenve-
délyek, főleg a dohányzás ártal-
mas – sorolta az orvos.

hirdetésIngyenes mérésI AkcIó 

A csonttörés kockázatát 
csökkentették

Készülünk válogatni a zakók és nyakkendők között, négy-
évente jogszerűen előírt tevékenység, jog és kötelesség, a demokrá-
cia alapja. Csak azért is illik szavazni, mert aki nem hajlandó 
négyévente egyszer megtenni az egyetlen lépést, amivel befolyá-
solhatja a közéletet, annak túl sok erkölcsi alapja nem marad 
bárkitől is követelőzni, vagy számon kérni a kampányígérete-
ket. Még a kutyap…ázás sem hiteles annak a szájából, aki elvár-
ná, hogy folyamatosan habban legyenek a választott vezetők a 
köz és a nép érdekében kifejtett megfeszített munkától, amikor 
ő maga nem hajlandó – az említett köz- és népjólét szolgálatá-
ban – négyévente egyszer odapecsételni a szavazólapra. Szóval 
a politikai meteorológia idénre ismét élénk, helyenként orkán 
erősségű közéleti viharokkal tarkított pecsétzáport irányzott elő, 
a nép tehát készül. Ettől viszont egyes urakon reszketni kezd a 
pantalló, sőt esetenként komoly záróizom-összerándulást idéz 
elő a várt pecsételési hullám. Mert mi lesz, ha véletlenül valaki 
úgy tudja irányítani a szavazóbázis kiszámíthatatlan lábát, 
hogy az egy mozdulattal kirúgja a szorongó hátsó alól a kényel-
mes széket? Vége lehet a szolgálati mindenfélével ellátott életnek. 
Ezt megelőzendő, egy izgalmas focimeccs utolsó perceinek szög-
letrúgásaihoz hasonló helyzet teremtődik a politikai palettán. 
Focirajongóknak ismerős a kép: a labda még sehol, de az embe-
rek már helyezkednek, megpróbálják kitalálni, hová esik majd 
a beívelt bőr, előkerülnek a vállak, térdek, gyömöszölik, gyúrják, 
lökdösik egymást a játékosok. Így történik ez a nagypolitikában 

is, annyi különbséggel, hogy léteznek ugyan az etika és a jóérzés 
által diktált szabályok, de nincs bíró, aki fújna. Ezért a kemény, 
de sportszerű lökdösődés helyett itt lehet orvul támadni, hátba 
döfni, köldöktől délre megrúgni az ellenfelet, és nemcsak lehet, 
de valamiért nálunk egyenesen muszáj. Mert itt így szokták, 
nálunk senki sem azzal akar választást nyerni, hogy meghirde-
ti, mit is szándékozik csinálni nagyemberként, miért lenne jobb 
a népnek őt választani, hanem azzal, mekkora egy gazember az 
ellenfél. Így van cirkusz, politikai tűzijáték, adok-kapok, és sok-
kal kevesebb ígéretet kell elsütni, amelyet később esetleg számon 
kérhetnének a választók. Sőt megindult a véghajrában az átiga-
zolás-áradat is. Egy valamirevaló focimeccsen elképzelhetetlen 
lenne, hogy az utolsó sípszó előtti negyedórában váltsanak csa-
patot a játékosok, a politikában azonban belefér. Nálunk még 
az is, hogy nemcsak kiskatonák somfordálnak át a vélhetően 
nyerő oldalra, hanem a vezérkari tagok is. Néztem a tévében 

a hírt a minap, hogy az egyik megye nagyembere egyszerűen 
átsétált az ellenpártba, mondani sem kell, nem plakátot ragasz-
tani, hanem egyenesen kulcspozícióba. Asztaltársaságnyi válo-
gatott észosztó vitatta a tényállást, hogy elfogadható-e vagy nem 
a cselekedet, s hogy a pálfordulás kinek jó vagy kinek rossz, hoz-e 
vagy visz? A miérten nem is vitatkoztak, hiszen egyértelmű: 
az illető egyszerűen a helyén akar maradni, mindegy, milyen 
pártlogó lesz a feje felett a kampányplakátokon. Értsék meg a 
választók, a politika ott róla szól, nem jobb- vagy baloldali el-
vekről, programokról, és úgy tekinti az illető a pártokat, mint a 
közszállítási buszjáratokat. Mindegy, hányasra száll fel, lényeg, 
hogy célba vigye. S szegény „Gyorgye”, aki már négy éve nélkülöz 
és szervezkedik ellenzékből, hogy az általa gazembernek tartott 
és gyűlölt elöljáró végre lapátra kerüljön, arra ébred egy reggel, 
hogy az a párt ültette ismételten nyakára az urat, amelyiknek 
plakátjait éppen azért ragasztgatta lelkesen, hogy az illető el-
tűnjön a döntéshozásból. S csak pislog, mint béka a csihányban, 
hogy akkor ő most melyik pártra szavazzon? Arra-e, amelyet 
négy év nyomorért felelősnek tart, vagy szavazzon a másikra, az 
egykor változást ígérőre, amelyből már semmi sem lesz, hiszen 
pártváltás ide vagy oda, a fej marad. Balkáni dilemma…

Balkáni dilemma
     NézőpoNt n Hompoth Loránd



A székelyudvarhelyi Kováts fo-
tográfus család felvételeiből 
nyíló kiállítással kezdődik ma 
18 órakor a G. egyesület nyolc-
napos fesztiválja. A fotókiállí-
tás anyagául a négygenerációs 
fényképész dinasztia 80 ezer 
üveglemezből álló archívuma 
szolgált. Kovátsék további kiál-
lításokat terveznek.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Idős és ifjabb Kováts István 
múlt században készült fény-
képeiből nyílik kiállítás ma 

18 órától a székelyudvarhelyi G. 
Caféban. Az idén tizedik szüle-
tésnapját ünneplő G. Kulturális 
Egyesület nyolcnapos fesztivált 
szervez, amelynek a nyitó ese-
ményeként szolgáló fotókiállítás 
több mint 35 korabeli fotográfiát 
sorakoztat fel. Bár a több mint 
száz éve, négy generáció óta fo-

tózó család munkásságának csak 
töredékét láthatják a nézők, a ki-
állítás szervezéséért felelő Kováts 
Szidónia, a családi vállalkozást 
folytató ifj. Kováts Árpád felesé-
ge lapunknak elárulta, igyekeztek 
változatossá tenni a tárlatot. Talá-
lunk felvételeket életkép, illetve 
látkép témában, azonban mivel 
ifj. Kováts István nagy sportra-
jongó volt, a sportesemények 
sem maradnak ki a felhozatalból. 
Ugyanakkor több építmény, illet-
ve utcarészlet építési folyamatáról 
készült fotókat is láthatunk, mint 
például a székelyudvarhelyi gát 
építése, vagy a Kossuth utca kö-
vezése.

A ma nyíló kiállításra a régi, 
üveglemezes technikával készült, 
több mint 80 ezerre tehető ar-
chívumból válogattuk ki a felvé-
teleket – meséli Kováts Szidónia, 
hozzátéve, a szelektálás nem volt 
könnyű munka. Amennyiben 

sikere lesz a tárlatnak, akkor a 
jövőben is szerveznek temati-
kus kiállításokat, többek közt 
korabeli sporteseményeket, kö-
zéletet bemutató fotográfiák-
ból. Mint Kováts Szidónia el-
mondta, nyersanyag akad bőven, 
hiszen id. Kováts István a két 
világháború közötti évtizedek-
ben barátaival, Haáz Rezsővel, a 
székelyudvarhelyi múzeum ala-
pítójával és Nyirő József íróval 
bejárta a székelyföldi települé-
seket, bőséges anyagot hagyva 
az utókornak a kultúra minden 
területén. Elmondása szerint a 
barátságokból adódóan a család 
több olyan fotó birtokában van, 
amelyek eddig publikálatlanok 
maradtak. Nyirő újratemetésé-
nek apropóján ezért Kovátsék 
műhelyében kiállítás nyílik, mely 
az eddig megjelent felvételekhez 
képest teljesebb képet fest majd 
az író udvarhelyi életéről.

A G. Kulturális Egyesület fenn-
állásának tizedik évfordulóján 
április 20–27. között, part-
nerségben az Udvarhelyszéki 
Ifjúsági Egyeztető Tanáccsal 
(UIET) számos koncertet, kiál-
lítást, előadást, táncházat szer-
vez.

 
Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A G. Kulturális Egyesület 
2002 végén alakult. Lét-
rehozásával a tagok azt 

tűzték ki célul, hogy a régióra 
jellemző kulturális tevékenysége-
ket népszerűsítsék, támogassák 
– ezt szolgálja a ma startoló G. 
Fest is. Minden napra jut valami 
kulturális ínyencség: ma 18 órá-
tól fotókiállítás nyílik A Kováts 
Fotó 100 éve címmel a Szentimre 
utcai G. Caféban. 21 órától egy 
igazi funky-dzsessz csemegét 
hallhat a nagyérdemű: a Guilty 
Lemon zenekar koncertezik. A 

kultúrdömping holnap folytató-
dik: a Digital 3 nagytermében 
21 órától fellép a Budapest Jazz 
Orchestra. A BJO 1998 októbe-
rében alakult, elsődleges céljai 
között szerepel, hogy muzsikusai 
elsajátítsák azt a sokszínű játék-
módot, amit a műfaj sokrétűsége 
megkövetel művelőitől. Fontos 
feladatuknak tartják ennek eljut-
tatását a dzsessz iránt fogékony kö-
zönséghez, megmutatva számuk-
ra, milyen is ez a muzsika, honnan 
hová fejlődött az évtizedek során, 
megismertetni velük mindazokat 
az előadókat, akik mérföldkövei 
voltak ennek a zenének. A kon-
cert után a G. Caféban a Csűrös 
Banda, Szabó Lóránd és bandája 
húzza a talpalávalót a táncházak 
szerelmeseinek. Vasárnap ifjúsági 
napot tartanak az Udvarhelyszéki 
Ifjúsági Egyeztető Tanács szerve-
zésében, amelyre Kelemen Hunor 
kulturális miniszter is meghívást 
kapott. 

FoTókIállíTás a kováTs család FElvéTElEIből

Nyirő emlékére nyílik 
a következő

koncErT, Irodalom, FIlmművészET

Ma startol a G. Fest
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társadalom

Munkában. Id. Kováts Árpád a napfénytetős műteremben 

Budapest Jazz Orchestra. Felejthetetlen élményt ígérnek 

Körkép

Újonnan induló, heti kétszer 
jelentkező – a merkúr áruház 
organikus részlegével partner-
ségben készített – rovatunk-
ban azoknak igyekszünk séta-
pálcát adni kezükbe, akik be-
lefáradtak az egyoldalú, térsé-
günkre jellemző hús-burgonya 
alapú táplálkozásba, akik akik 
változatosabb, egészségesebb 
étrendre vágynak. valljuk, 
hogy az élet érték, így termé-
szetesen egészségesen kell 
tartanunk szervezetünket is. 
Tegyünk közösen egy első lé-
pést, nyissunk, ismerjünk meg 
olyan étkeket, alapanyagokat, 
melyek nemcsak ízletesek, de 
életpártiak is. 

Rovatunk első írásában arra 
világítottunk rá, hogy bár élet-
minőségünk legfontosabb meg-
határozója az étkezésünk, több-
ségünk egyoldalúan, válogatás, 
gondolkodás nélkül táplálkozik. 
Innen a rovatötlet: összeválogat-
ni, megmutatni a világ külön-
böző tájairól a lehető legegész-
ségesebb, tápanyagokban leg-
gazdagabb és kiváló tápértékű 
élelmiszereket, olyan alapanya-
gokat, készítményeket, amelyek 
immáron Székelyudvarhelyen 
is beszerezhetőek, elérhetőek. 
Második lépésként néhány alap-
fogalmat tisztáztunk – azt vizs-
gáltuk, mit fed az organikus, 
bio vagy öko megnevezés. Ez-

úttal – még mindig rovatunkra 
hangolásként – beszéljünk a 
bioételekről. 

Bioételek alatt azokat a nö-
vényi vagy állati eredetű élel-
miszereket értjük, amelyeket az 
ökológiai gazdálkodási szabá-
lyainak megfelelően állítottak 
elő, és eszerint is minősítettek. 
Az ökológiai gazdálkodásban 
termesztett növények semmi-
lyen vegyszeres kezelést nem 
kapnak, a kártevők elleni vé-
delemben a természetes ellen-
ségeket használják, vagy kézi 
munkával irtanak gyomot. A 
vetésforgónak megfelelően 
kell gazdálkodni a talaj termő-
képességének megőrzése érde-

kében. A műtrágya használata 
tilos, csak olyan állatok trágyá-
jával lehet gazdagítani a tápta-
lajt, melyek szintén vegyszer-
mentes takarmányon élnek. A 
biogazdálkodásban nevelt fiatal 
állat természetes tejjel táplálko-
zik. Amikor az időjárás engedi, 
legelőn kell tartani. A baromfit 
tilos ketrecbe zárni, szabad ki-
futót kell neki biztosítani. Gén-
módosított takarmányt tilos 
az állatoknak adni. Betegségek 
esetén homeopátiás módsze-
rekkel gyógyítják őket, illetve a 
prevencióra törekszenek. A gaz-
dák semmilyen hormont vagy 
hormontartalmú készítményt 
nem alkalmazhatnak. Az álla-

tokat kímélni kell a stressztől. 
A biotojás több karotionidot 
tartalmaz, a bioszarvasmarha, 
illetve a -juh húsában három-
szoros mennyiségű konjugált 
linolsav van, az omega-3 zsírsav 
koncentrációja négyszeres. A 
bionövények átlagos ásványi-
anyag-koncentrációja kétszerese 
a vegyszeresen kezelt társainak. 
A biotej 50 százalékkal több 
E-vitamint és 75 százalékkal 
több béta-karotint tartalmaz. 
A bioételek nem sugárkezeltek, 
semmilyen génmódosított anya-
got nem tartalmaznak, és nem 
mellékesen bioételek ízleteseb-
bek is. 

Egészséges táplálkozásra fel!

TErmészETEsEn EgészségEsEn  ízlETEs bIoéTElEk 



A MÜTF Föld-nApi
progrAMjA

Lássuk tisztán 
a jövőt! 

A MÜTF oktatási Központ ren-
dezvénysorozattal tiszteleg a 
Föld napján. Április 23-án, hét-
főn „Lássuk tisztán a jövőt!” 
címmel 16 és 18 óra között a 
Kőkereszt tér 1. szám alatti 
székhelyén szakmai előadáso-
kat tartanak.

M. L. F.

Ilyés Ferenc marketing- és 
tanulmányi igazgató a zöld-
fogyasztásról beszél, majd 

Molnár Judith, a csíkszeredai 
Certop Certification Services 
Kft. munkatársa az egyéni és 
közösségi szintű felelős maga-
tartás ismérveit sorolja. Bernádt 
Zelma, a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség ve-
zetője Hargita megyei szelektív 
hulladékgyűjtési tapasztalatokat 
oszt meg, Tóth László, az Ave 
Hargita Kft. ügyvezetője pedig 
az újrahasznosított múlt, kétsé-
ges jövő témakörben értekezik. 
A szakmai konferencián dr. Ge-
réb László, az oktatási központ 
ügyvezető igazgatója a vidék-
fejlesztés szolgálatába állított 
oktatásról beszél. Hat órától a 
rendezvény környezetvédelmi 
kvízzel, majd filmvetítéssel foly-
tatódik: Yann Arthus-Bertrand 
Otthonunk (Home) című francia 
dokumentumfilmjét tekinthetik 
meg az érdeklődők.

Április 22-én, vasárnap a Föld 
napján vehetik kézbe okleve-
lüket a székelyudvarhelyi vá-
rosi park legújabb fagazdái. A 
polgármesteri hivatal jelentése 
szerint 123-al bővült az örökbe-
fogadók száma, ami azt jelenti, 
immár több mint háromszáz 
magánszemélynek, vállalko-
zásnak vagy intézménynek van 
fája a sétatéren. 

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

Vasárnap fél négykor a vá-
rosi park filagóriájánál 
a Gergely János vezette 

Udvarhelyszéki Fúvószenekar 
muzsikájával veszi kezdetét a 
polgármesteri hivatal Föld napi 
rendezvénye. A rövid ünnepségre 
várják a régi és új „fatulajdono-
sokat”, mindazokat, akik tavaly 
vagy idén fát fogadtak örökbe. 
A szervezők kihangsúlyozták, jó 
lenne, ha azok is megjelennének, 
akik korábban fogadtak örökbe 
fát, hiszen a helyszínen levő ker-
tészek segítséget, tanácsot adnak 
fájukkal kapcsolatosan. A rendez-
vény forgatókönyve szerint négy 
órakor adják át az emléklapokat 
– Bunta Levente polgármester 
oklevelekkel „jutalmazza” az új 
örökbefogadókat, majd minden 
fagazda szemrevételezi saját fáját. 
Két hektárnyi területen a 9539 

cserjével együtt 10 458 fa, növény 
található. A parkfelújítás és -bőví-
tés során 175 fa esetében végeztek 
állagmegóvási munkálatokat, il-
letve 451 új fát is ültettek. Ebből 
100 darab hárs, 78 darab díszszil-
va, 55 darab díszalma, 50 darab 
kőris, 25 darab szomorúfűz, 135 
darab akác, 6 darab szomorú eper-
fa és 2 darab galagonya. A parkban 
451 lombhullató és 468 örökzöld 
található, és eddig „csak” 323 
örökbefogadót jegyeztek, vagyis 

van még bőven fa, melyet „birtok-
ba” lehet venni. Biztató jel, hogy 
folyamatosan nő az érdeklődők 
száma: 2011. áprilisában 95-en, 
júniusban 105-en, most vasárnap 
pedig 123-an bővítik az örökbe-
fogadók sorát. Jó tudni, hogy az 
örökbefogadás kötelezettségekkel 
is jár. A „tulajdonosnak” rendsze-
resen követnie kell fája állapotát, 
jelenteni kell az esetleges rongálá-
sokat a polgármesteri hivatalnál. 
Tilos ugyanakkor a fa metszése, 

olyan kertészeti munkálatok el-
végzése, melyhez szakember irá-
nyítása szükséges. 

Mint ismeretes, a „Fogadj 
örökbe egy fát!” akció tavaly a 
Föld napjához közeledve fogal-
mazódott meg az ötletgazdák 
fejében, akik úgy gondolkoztak, 
hogy a park felújítását követően 
szükséges annak megóvása, ehhez 
pedig a legjobb módszer a tár-
sadalmi összefogás, például egy 
mozgalom elindítása. 

Fogadj öröKbe egy Fát!

Több mint háromszáz fagazda
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demeter andrás, 

80 éves, nyugdíjas  

A héT Kérdése  elégedeTT Az egészségÜgyi ellÁTÁssAl? 

Szerencsére még 
nem kellett megta-
pasztalnom... A vé-
leményekhez képest 
elég jó, szerintem. 
Családorvoshoz já-
rok, most ott is új 
rendszer van. Előre 
fel kell iratkozni a 
vizsgálatra, így kicsit 
nehézkesebben mű-
ködik a vizsgálat, de 
nem volt különösebb 
problémám ezzel.  

Elégedett vagyok. 
Többnyire családor-
voshoz járok, igaz, 
eddig nem voltak 
nagyobb egészségi 
problémáim, nem is 
tudom, hogyan mű-
ködik a komolyabb 
betegek ellátása. Előre 
fel kell iratkozni a csa-
ládorvoshoz, ez nehe-
zíti kicsit a dolgokat, 
mert nem mehetek 
akkor, amikor tudok.

Balázs magda, 

66 éves, nyugdíjas 

Leginkább család-
orvoshoz járok, mert 
az könnyebb. Nehéz 
eljutni egy szakor-
voshoz. Először el 
kell menni a család-
orvoshoz, beutalót 
kell kérni, aztán kell 
programáltatni ma-
gad, csak azután ke-
rül sor a vizsgálatra. 
Hosszas ceremónia, 
szerencsére elég jó az 
egészségi állapotom. 

lőrinczi istván, 

66 éves, nyugdíjas  

Szerencsére nem 
járok olyan gyakran 
orvoshoz, hogy véle-
ményt tudjak mon-
dani, de úgy hallot-
tam,  gyatra az ellátás. 
Ha nincs elég pénze 
az embernek, akkor 
meg sem vizsgálják. 
Kenőpénzről szól 
az egész: minél töb-
bet tudsz csúsztatni 
zsebbe, annál jobban 
bánnak veled. 

deBreczeni jános, 

57 éves, nyugdíjas

> Ellesni a török mintát. Magas 
színvonalú, nagyszabású turisztikai kon-
ferencián és kiállításon vett részt – a 
Fekete-tengeri országok parlamenti bi-
zottságának tagjaként – a törökországi 
Izmirben Antal István képviselő.

A négy tengerrel – Égei, Márvány, 
Fekete, Földközi –büszkélkedő Török-
ország nyomatékosan tengeri turizmusát 
népszerűsíti, a kiállításon is előkelő helyet 
foglaltak el a luxushajóutakat reklámozó 
kínálatok. A konferencián szó esett egy 
Konstanca–Izmir–Odessza hajójárat in-
dításáról is, aminek pillanatnyilag egy 
akadálya van: a vízumkérdés.

– A kiállításon szembetűnő volt a 
színes, egyszerű csomagolásba bújtatott 
helyi termékek jelenléte. Tudni kell, 
hogy ezeken mindössze nyolc százalékos 
áfa van – számolt be a látottakról Antal 
István. A parlamenti képviselőt a régi ró-
mai kikötőváros, Efes mellett lenyűgözte 
egy valamikori görög falu is, ahol eredeti 
állapotukban őrizték meg az épületeket, 
s amelynek szűk, kacskaringós utcáin 
kizárólag helyi, minden igényt kielégítő 
termékeket lehet vásárolni.

– Érdemes lenne ellesni a mintát, hi-
szen hasonló látványosságot, kínálatot 
üdülőtelepeinken is fel lehetne építeni: a 

turista akarva-akaratlanul helyi kereske-
dőbe, helyi termékbe botlik – mesélte a 
honatya. Antal dicsérte a látványosságok 
köré felépített, profin működő turizmust 
is, mint például a Pacsirta-hegyen talál-
ható zarándokhelyet, amely a legenda 
szerint Szűz Mária utolsó lakhelye volt.

– A válság dacára nem nagy lábon, sze-
rényen, de jól élnek a törökök. A zűrzava-
rosnak tűnő bazárok is jól szervezettek, s a 
legapróbb csecsebecsét áruló kereskedő is 
maradéktalanul befizeti adóját, illetékeit. 
Talán nem véletlen, hogy kilenc százalé-
kos gazdasági növekedést mutat a török 
gazdaság – jelentette a képviselő. ( J. Á.)hí
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Örökbe vett díszfát jelző plakett a sétatéren. Már több mint háromszázra növekedett a „fatulajdonosok” száma fotó: ifj. haáz sándor
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Rendkívül változatos műsorral 
folytatódik a Harmonia Cordis 
Egyesület által szervezett, 5. 
Terra Siculorum Nemzetközi 
Klasszikusgitár-fesztivál. A hét-
végén igazi csemegéket hallhat 
a nagyérdemű, többek közt igé-
nyes dzsesszt, valamint a Szé-
kelyföldi Filharmónia koncertjét. 
Vasárnap délelőtt tartják a pol-
gármesteri hivatal dísztermében 
a fesztivál gáláját, ahol kihirde-
tik a versenyek győzteseit, majd 
kiosztják a díjakat.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Apolgármesteri hivatal 
Szent István Termében 
ma is 19 órakor kezdődik 

a műsor, amelyen leghamarabb 
Tudor Lăzăruc mutatkozik be a 
fiatal tehetségek közül. Őt köve-
ti az orosz Izotov Anatolii, majd 
Csáki András koncertje. Csákit 
nem csak ma este láthatjuk-hall-
hatjuk, mivel a Székelyföldi Fil-
harmónia vasárnap esti szimfo-
nikus hangversenyén is játszik 
Podhorszky Gáborral. Szombat 
este igazi dzsesszcsemegét hallha-
tunk a fesztiválon Pusztai Antal 

előadásában, aki már rendszeres 
vendége Székelyudvarhelynek. 
Vasárnap 19 órától a művelődési 
ház nagytermében Bartók Béla 
Divertimento című művét játsz-
szák Matei Pop vezényletével. A 
koncerteken minden nap szép 
számban vannak jelen az érdeklő-
dők. Javában zajlanak a versenyek 
is, amelynek végleges eredményeit 
vasárnap délelőtt 11-től hirdetik 
ki, szintén a Szent István Terem-
ben. Mint ismeretes, négy kategó-
riában hirdettek versenyt: hármat 
a fiatalok számára, egyet pedig 
korhatár nélkül. A fiatalok több 
száz euró értékben nyernek gitár-
kellékeket (húrokat, hangolókat, 
stb.), és további koncertezési le-
hetőségeket. A korhatár nélküli 
verseny fődíja ezúttal is egy 3500 
euró értékű, kézzel készített klasz-
szikus gitár.

Koncertjegyet nyerhetnek 
A Székelyföldi Filharmónia 

a Hargita Népe Udvarhely előfi-
zetői között minden hónapban 
kisorsol egy kétszemélyes belépőt 
szimfonikus hangversenyeire. A 
vasárnapi koncertre Szabó Janka 
előfizetőnk nyert jegyet.

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színházba látogat a nagyvá-
radi Szigligeti Színház társulata. 
Szigligeti Ede Liliomfi című vígjá-
tékét mutatják be Keresztes Atti-
la rendezésében április 29-én, 19 
órától. 

A nagyváradi születésű szerző 
– a színház névadója – el-
mondások szerint, 1849-ben 

mindössze két délután alatt írta meg 
a Liliomfit, keletkezési körülményei 
okán többen „ostromállapotbeli 
elmeszüleménynek” nevezik. A víg-
játék cselekménye a műfajhoz illően 
bonyodalmas: Szilvai professzornak 
az a terve, hogy gyámsága alá tartozó 
unokaöccséhez feleségül adja titok-
ban nevelt gyámleányát, Mariskát. A 
fiú közben a professzor tudta nélkül 
Liliomfi néven színésznek áll, s mint 
„éhenkórász teátrista” meghódít-
ja Mariska szívét. A megözvegyült 
professzor ellenzi a házasságot, ép-
pen attól félti a lányt, akihez felesé-
gül szeretné adni. Liliomfi pedig azt 
hiszi, hogy nagybátyja akarja elvenni 
szerelmét. Más választás nincs: szök-
ni kell. A hű színésztárs, Szellemfi 
segít a terv megvalósításában és a 
szálak összekuszálásában. Csáki András. A számos díjjal kitüntetett művész a filharmóniával is koncertezik 

VASáRNAp RENdEziK A giTáRFESzTiVáL gáLájáT

Dzsessz és szimfonikus hangverseny
Udvarhelyen 
a Szigligeti 

Színház társulata

hirdetés



Idén áprilisban már meghalad-
ta a sokéves átlagot a lehullott 
csapadék mennyisége, ám a 
tavaly őszi nagy szárazság után 
a talaj mélyebb rétegeiben még 
mindig van pótolni való – állít-
ják a szakemberek. Abban tel-
jes mértékben egyetértenek, 
hogy a napokban lehullott eső 
sokat javított a helyzeten.

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

Tavaly ősszel akkora volt a szá-
razság, hogy a napokban le-
hullott jelentős mennyiségű 

csapadék még mindig nem pótolja 
teljes mértéken a vízhiányt – mond-
ta el megkeresésünkre Csíki Margit, 
a Hargita Megyei mezőgazdasági 
Igazgatóság munkatársa. Kijelen-
tését számokkal is alátámasztotta: 
tavaly szeptembertől decemberig a 
sokéves csapadékátlagnak mindösz-
sze egyötöde hullott, azaz 42 liter 

négyzetméterenként, az átlag 144,7 
liter/négyzetméter helyett. Ez a 
hatalmas kiesés részen pótlódott az 
idén, hiszen az év első három hónap-
jában lehullott csapadékmennyiség a 
sokéves átlagnak megfelelő volt, áp-
rilisban pedig meg is haladta azt.

– Csíkszeredában az április 
sokéves átlag 48,3 liter/négyzet-
méter, ezzel szemben idén mos-
tanig már 63 liter/négyzetméter 
csapadék esett – ismertette az 
adatokat Csíki Margit, aki szerint 
a sok eső mezőgazdasági szem-
pontból egyelőre nem okoz gon-
dot, sőt, kompenzálja a talaj víz-
hiányát. Igaz ugyan, hogy a napok 
óta tartó esős idő hátráltatja a ta-
vaszi munkálatokat, ám a szakem-
ber szerint ezekre van még idő.

Kisebb területeken 
áll a belvíz
– A felszíni vizeknek igen jól 

jött ez az eső – mondta Miklós 

Géza, az Olt Vízügyi Igazgatóság 
csíkszeredai szakaszmérnökségének 
vezetője. A baláni és szépvízi gyűj-
tőtóban is megnőtt a vízszint, így 
– bár az ivóvízellátást veszélyeztető 
hiányról eddig sem beszélhettünk 
– már egy évre elegendő víztartalé-
kunk van. Megnőtt a patakok és az 
Olt vízhozama is, de Miklós Géza 
szerint árvízveszély tegnap délután 
még sehol sem volt. 

– Az Olt mentén néhol áll a 
belvíz, ám nem érint nagy terüle-
teket – mondta az igazgató. 

Eközben az Országos Hidro-
lógiai és Vízgazdálkodási Intézet 
sárga színű kódjelzést bocsátott 
ki Hargita, Kovászna és Brassó 
megyére. Eszerint az elmúlt idő-
szakban lehullott sok eső követ-
keztében az Olt felső és középső 
folyásán a figyelmeztető szintet 
meghaladó hozamnövekedésre 
lehet számítani. A figyelmeztetés 
ma 18 óráig érvényes.

Oklándon zajlott a héten az 
az egészségi állapotfelmérő 
program, melyet hat éve kez-
deményezett a magyarorszá-
gi Bács-Kiskun testvérmegye 
önkormányzata. A kecskeméti 
szakorvosokkal tartott a test-
vérmegye közgyűlésének elnö-
ke is, a székelydályai gyökerek-
kel is rendelkező Bányai Gábor, 
aki ez alkalomból csütörtökön 
Székelyudvarhelyre is ellátoga-
tott.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Udvarhelyi látogatásán 
Bányai Gábor megyei 
önkormányzati elnök 

(képünkön) elmondta, hogy 
Hargita megyéhez hasonlóan 
Bács-Kiskun megye is több arcú. 
Gépiparának, a járműgyártásnak 
és egy Daimler-beruházásnak kö-
szönhetően Kecskemét és térsége 
rendkívül fejlődőképes országrész 
lett. A megye többi része, külö-
nösen a közgyűléselnök választási 
körzete, Felső-Bács azonban ko-
moly válságban van.

– Agrármegye vagyunk, jó 
a földünk és vizünk, de jelenleg 
Magyarországon nem kifizető-
dő agráripari termelést folytat-
ni. Magas a munkanélküliség, 
elöregedett falvainknak nincs 
eltartóképességük, a fiatalok el-
vándorolnak – árulta el Bányai 
Gábor.

Pálinka és bor
Hargita és Bács-Kiskun me-

gyét összehasonlítva a magyar-
országi elöljáró diplomatikusan 
fogalmazva elmondta, hogy ha pá-
linkájuk nem is annyira jó, mint a 
székelyeké, azért borban ők viszik 
a pálmát. Az itteni köves talajjal 
ellentétben ők „homokon élnek”, a 
forró nyaraknak köszönhetően ná-
luk minden megterem. S mivel az 

elmúlt húsz évben az agrárgazda-
ság visszaesésével nem szennyezték 
talajukat, van lehetőség arra, hogy 
a jövőben az egészséges élelmiszer-
termelés felé fordítsák a megye 
agrárgazdaságát. Így talán tudnak 
változtatni az ottaniak vásárlási 
szokásain, akik élelmiszerszükség-
letük hetven százalékát külföldi 
termékekkel fedik le.

Az héten Oklándon ingyenes 
szűrővizsgálatokat végző orvosok-
ról Bányai Gábor elmondta, nem-
csak dolgozni, üdülni is szívesen 
térnek vissza Udvarhelyszékre. A 
Bács-Kiskun megyei önkormány-
zat Székelyvarságon, a Varság-pa-
tak völgyében kapott területet, 
ahol vendégházakat építettek, ide 
járnak évente családjukkal együtt 
a kecskeméti megyei kórház dol-
gozói.

– Megszerették Erdély ezen 
részét, amely számomra is meg-
különböztetett fontossággal 
bír, tekintve, hogy dédanyám 
székelydályai születésű – vallja 
Bányai Gábor.

Korszerű járda épült Fenyéden 
a településen áthaladó, 138-as 
számú megyei út mentén. Teg-
nap az utolsó köveket Borboly 
Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke és a kivitelező 
cég képviselője tette le.

HNU-információ

A beruházást jelentős mér-
tékben támogató Hargita 
Megye Tanácsának elnö-

ke elmondta, nagyon fontosnak 
tartja, hogy a Küküllő-mentén, 
egy ilyen forgalmas útszakaszon, 
mint a libáni út eleje, sikerült 
kiépíteni a járdát, megszépítve a 
faluképet, biztonságossá téve az 

itt élő emberek, gyerekek közle-
kedését.

– A helyi közösség odatette 
a saját részét, és a megyei tanács 
támogatásával le tudták tenni az 
utolsó kövét egy olyan járdának, 
amely tájba illő, gazdagítja a falu-
képet – nyilatkozta Borboly.

Bokor Botond, Fenyéd pol-
gármestere fontos pillanatának 
nevezte az utolsó kő lerakását, hi-
szen több évtizedes hiányt pótol a 
megyei út mentén megépített jár-
da. A polgármester megköszönte a 
pénzügyi támogatást, hiszen, mint 
mondta, a község egész éves költ-
ségvetése sem lett volna elég a járda 
önerőből történő megépítéséhez. 

Dr. Zakariás Zoltán, az Erdélyi 
Magyar Néppárt székelyud-
varhelyi szervezetének elnöke 
és polgármesterjelöltje, Tankó 
László Fókuszban a város című 
programját ismertette tegnap a 
Bethlen negyedi parkban tartott 
sajtótájékoztatón.

Radó Krisztina

Szeretnék tudni, mi zavarja a 
lakókat, melyek a gondjaik, s 
ezeket a problémákat javasla-

taik szerint, hogyan lehetne meg-
oldani. A program azért jött létre, 
hogy őszinte párbeszédet tudjunk 
teremteni a város lakóival – jelentet-
te ki dr. Zakariás Zoltán, az EMNP 

székelyudvarhelyi elnöke. Saját prog-
ramjukat az emberek véleménye és 
javaslata alapján építik fel, ezért is 
alkották meg azt a három pontot, 
ami kizárólag a közvéleményre ala-
poz. Ebből az elsőt Tankó László 
polgármesterjelölt már életbe is 
léptette: direkt párbeszédet folytat 
az emberekkel, akik egyre nyitot-
tabbak és egyre bizalmasabbak vele. 
Ez alapján körvonalazták a lakók 
szemszögéből nézve Udvarhely valós 
képét, amelyben kiemelt helyet kap 
az őket körülvevő környezet, tehát 
leginkább a zöldövezetekre feketetik 
a hangsúlyt. 

A másik két pont szintén az 
emberek véleményére alapoz: a 

város különböző részein szeretné-
nek jelen lenni és fogadni az em-
berek további kérdéseit, ugyan-
akkor levelet küldenek minden 
városlakónak, amelyben arra ké-
rik őket, hogy bekapcsolódva a 
programba, válaszoljanak a feltett 
kérdésekre. 

Tankó László polgármester-
jelölt elmondta, hogy az eddigi 
tapasztalatok alapján ez egyik 
kiemelkedő probléma, ami a vá-
roslakókat foglalkoztatja, a Beth-
len negyedi park felújítása. Ezzel 
kapcsolatosan szerdán levélben 
számon kérték a polgármesteri 
hivatalban az elmulasztott mun-
kálatokat. 

napirenden

Körkép
LASSAN póTLóDiK A TAvALyi SZárAZSáG OKOZTA víZHiáNy

Sokat esett, de még nem eleget
MEGSZErETTéK A viDéKET

Nekünk a pálinkánk, 
nekik a boruk jobb

AZ uTOLSó KövET iS LETETTéK

Új járda épült Fenyéden
TANKó LáSZLó A KöZvéLEMéNyrE ALApOZ

Őszinte párbeszédet szeretne
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Az Olt mentén kisebb területeken áll a belvíz. Megnőtt a folyó hozama, de árvíztől nem kell tartani fotó: balázs árpád
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A Magyar Országgyűlés 2000-
ben nyilvánította április 16-át a 
holokauszt magyarországi áldo-
zatainak emléknapjává. Ettől az 
évtől kezdődően ezen a napon 
Magyarország-szerte állami és 
civil részvétellel megemléke-
zéseket szerveznek. A dátum 
1944. április 16-ra, a magyaror-
szági gettósítások megkezdé-
sére utal, ezen a napon láttak 
neki gyűjtőtáborokba terelni 
az I. gettósítási zónába tartozó 
kárpátaljai zsidóságot. A II. zó-
nába tartozó udvarhelyi zsidó-
ság összegyűjtése hetekkel ké-
sőbb, május 3-án történt meg, 
a deportálásukra pedig ugyan-
ezen hónap végén került sor, a 
marosvásárhelyi gettóból.

Gidó Attila

A zsidóság székelyföldi be-
települése a 18. századra 
nyúlik vissza, állandó je-

lenlétükkel és számbeli gyarapo-
dásukkal viszont csak az 1800-as 
évek közepétől lehet számolni. 
Székelyudvarhelyen 1838-ban 16 
izraelitát számoltak össze, akik 
főként kereskedelemmel, vagy pá-
linkafőzéssel foglalkoztak. Az egy 
zsidó tanító jelenléte azt is jelzi, 
hogy állandósuló, épülő közös-
ségről van szó.

A székelyföldi gazdasági és 
kereskedelmi élet meghatározói a 
19. század közepéig az örmények 
voltak. Az 1850-es népszámlálás 
szerint Udvarhelyen 40 örmény 
és 17 zsidó, Marosvásárhelyen pe-
dig 87 örmény és 202 zsidó élt. A 
század közepétől viszont az örmé-
nyek helyét fokozatosan a zsidók 
és más nemzetiségűek vették át. 
Az 1867-es polgári egyenjogúsí-
tást követően a székelyföldi zsidó-
ság körében is erőteljes magyaro-
sodás vette kezdetét. A helyi elit 
részévé váló izraelita polgárság 
egyre inkább bekapcsolódott a 
magyar kultúra és a magyar társa-
dalom szervezésébe.

Udvarhely zsidó közössége 
vallási szempontból két részre 
oszlott. A 19. század második 
felében létrejött, status-quo ante 
alapon álló hitközség mellett az 
1900-as évek elején beköltöző 
ortodox izraelita családok saját 
vallási irányzatuknak megfele-
lő hitközséget hoztak létre. A 
rendelkezésre álló forrásanyag 
hiányossága miatt alig tudunk 
valamit történetükről. 1910-ben 
256, 1930-ban pedig 313 izraelita 
élt a városban. A két világhábo-
rú között a status-quo hitközség 
rabbija Stein Ábrahám, az orto-
doxoké pedig Wieder Ábrahám 
volt. Mind a két hitközség külön 
intézményekkel (imaház, vallási 
iskola) és temetővel rendelkezett. 
A status-quo közösségről tudni 
lehet azt is, hogy az elnöki tiszt-
séget 1940-ig Hirsch Hermann, a 
helyi szeszgyár igazgatója töltötte 
be, majd Gottesmann Vilmos fa-
kereskedő lett a hitközség vezető-
je egészen a deportálásokig.

Kevesen, de aktívan
Udvarhelyen a deportálások 

tehát egy viszonylag kis, de a város 
gazdasági és kulturális életében 
igen aktív közösséget érintettek. 
1944. március végén jelent meg 
az1944/1240. számú magyar 
miniszterelnöki rendelet arról, 
hogy április 5-től kezdődően a 
zsidónak minősülő személyeknek 
megkülönböztető jelzésként egy 
10x10 cm nagyságú, kanárisárga 
csillagot kell viselniük ruhájuk 
bal felső részén. Az udvarhelyi 
polgármester április 11-én hir-
dette ki a rendeletet a városban, 
ismertetve, hogy a miniszterel-
nök elrendelte a hatodik életévét 
betöltött zsidók felső ruhadarab-
jának megkülönböztető jelzéssel 
való megjelölését.

Miközben sorra jelentek meg 
a jogkorlátozó intézkedések, a 
Sztójay-kormány német segédlet-
tel előkészítette a magyarországi 
zsidók gettókba történő koncent-
rálását és deportálását. A gettó-
sítások egyes részleteivel egy – 
Baky László belügyminisztériumi 
államtitkár vezetésével és Adolf 
Eichmann részvételével összeült 
– német–magyar értekezlet fog-

lalkozott április 4-én. A konkrét 
gettósítási és deportálási tervet 
Baky három nappal később, ápri-
lis 7-én írta alá.

Az észak-erdélyi intézkedése-
ket a hónap végén, két értekez-
leten véglegesítették. Az április 
26-án Szatmárnémetiben megtar-
tott tanácskozáson a IX. csend-
őrkerülethez tartozó, hat észak-
erdélyi vármegye (Beszterce-
Naszód, Kolozs, Szolnok-
Doboka, Szilágy, Szatmár, Bihar) 
„zsidótlanításának” részleteit 
dolgozták ki. Április 28-án a tár-
gyalások Marosvásárhelyen foly-
tatódtak, ahol a X. csendőrkerü-
let hatáskörébe tartozó megyék 
(Csík, Háromszék, Maros-Torda, 
Udvarhely) zsidóinak sorsáról 
döntöttek.

Bezárt üzletek
Mindezzel párhuzamosan a 

zsidók mozgásterének és infor-
mációhoz jutásának korlátozásá-
ra is sor került. Április közepén 
elrendelték a zsidók birtokában 
található rádiókészülékek beszol-
gáltatását és a zsidók vagyonának 
zár alá vételét. A zsidó üzletek, 
vállalkozások zár alá vételére vo-

natkozó 1944/1600. M. E. sz. 
rendeletet április 14-én írta alá 
Sztójay Döme miniszterelnök, 
amelyet Székelyudvarhelyen a 
polgármesteri hivatal is életbe 
léptetett. Ennek eredménye-
ként, április 21-én bezárták az 
összes zsidó tulajdonban lévő 
udvarhelyi vállalkozást, és erről 
jelentést küldtek a Marosvásár-
helyi Kereskedelmi és Iparka-
marának. A jelentés szerint az 
érintett üzletek a következők 
voltak: 1. Fürst Ferenc fűszerke-
reskedése (Rákóczi út 36. szám), 
2. Jakabovits Rózsa fűszerkeres-
kedése (Bethlen út. 83. szám), 
3. Hirsch Gyula cukorkaárus 
boltja (Kossuth utca 9. szám), 
4. Iszákovics Bernát órás-éksze-
rész üzlete (Mátyás tér 2. szám), 
5. Hirsch Rudolf textilkereske-
dése (Kossuth utca 6. szám), 6. 
Goldstein Dániel fűszer-, üveg és 
porcelán kereskedése (Batthányi 
tér 36. szám), 7. a Sámson-test-
vérek fűszernagyraktára és -ke-
reskedése, 8. Léb Izsák fűszer- és 
üvegkereskedése (Kőkereszt tér 
2. szám).

A zsidó üzletek bezárása, azzal 
együtt, hogy ez lényegében a zsidó 

lakosság gazdasági kifosztásával ért 
fel, néhány helyi szintű problémát 
is felvetett: az üzletek zárolásával 
több zsidó és keresztény család is 
elveszítette megélhetését. A zsidó 
tulajdonosok nem folytathatták 
tovább tevékenységüket, a zsidó 
vállalkozásoknál alkalmazásban 
álló keresztény személyek pedig 
a legtöbb esetben nem, vagy csak 
nagyobb késések után juthattak 
hozzá elmaradt bérükhöz. Ezeket 
általában a deportálásokat köve-
tően fizették ki a városok az el-
kobzott zsidó vagyonok terhére. 
A jövedelemforrásuk nélkül ma-
radt zsidó vállalkozók és család-
juk a deportálásokig lényegében 
tartalékaikat élték fel.

A zárolt vállalkozások ügye 
további kérdéseket vetett fel az 
árukészletekkel, a zárolás előtti 
megrendelésekkel, félig kész mun-
kadarabokkal kapcsolatban. Erre 
nézve a vásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara május 5-én gondno-
kok kinevezését írta elő a vállal-
kozások élére. Ezt megelőzően vi-
szont már megtörtént a leltározás: 
a székelyudvarhelyi polgármester 
április 28-i 1944 /3444 számú át-
iratában a Kereskedők Testületé-
nek vezetőségét arra szólította fel, 
hogy a zár alá vett zsidó üzletek 
leltározásához sürgősen jelöljenek 
ki a keresztény kereskedők közül 
egy textilest, egy fűszerest, egy üve-
gest és egy vaskereskedőt. Az érté-
kek számbavételének folyamatáról 
nem rendelkezünk információkkal, 
viszont egy, a Magyar Királyi Pénz-
ügyigazgatóságnak május 22-én 
megküldött polgármesteri jelentés-
ből tudjuk, hogy „a táborba szállí-
tott zsidóktól elvett készpénzt és 
ékszereket, értéktárgyakat” a város 
pénztárában helyezték letétbe, és 
mindegyikhez leltár készült a volt 
tulajdonosok neveivel. A leltárról 
egy másodpéldányt a rendőrkapi-
tányságnak adtak át. A jelentés sze-
rint, a városban 85 zsidó lakást és 7 
üzlethelyiséget leltároztak fel, tehát 
összesen 92 zsidó vagyont vettek 
el. Két későbbi jelentés is kiegészíti 
ezeket a számokat. Így a végső mér-
leg: 95 lefoglalt zsidó lakás, 8 üzlet 
és 3 fatelep.

Hatan vallották
magukat zsidónak
A székelyudvarhelyi zsidóságot 

1944. május 5-én a marosvásárhe-
lyi gettóba szállították, és innen 
Auschwitzba deportálták őket. 
Ezzel lényegében megszűnt a város 
zsidó közössége. A 276 deportált 
személyből nagyon kevesen él-
ték túl a holokausztot. 1948-ban 
88 zsidó élt Székelyudvarhelyen. 
1966-ra 12 főre csökkent a szá-
muk, a 2002-es népszámlálás so-
rán pedig csak egy személy vallotta 
magát zsidónak. A legutóbbi nép-
számlálás során az egész Hargita 
megyében mindössze hatan vallot-
ták magukat zsidónak. Az 1944-
ben elkobzott vagyonoknak csak 
töredéke került vissza a túlélők, 
vagy az elpusztultak örököseinek 
birtokába.

KEvés széKElyudvArHElyI IzrAElItA éltE túl A HOlOKAusztOt

Volt egyszer egy zsidó közösség
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A Hivatalos Közlöny március 
18-i, 256-os számában jelent 
meg az Alkotmánybíróságnak 
azon két döntése, amelyek ér-
telmében az 5,5 százalékos 
egészségbiztosítási hozzájáru-
lás-fizetési kötelezettség csak 
arra a különbözetre vonatkozik, 
amely meghaladja az adott sze-
mély nyugdíjának 740 lejes ösz-
szegét. A március 13-án megho-
zott 2012/223-as és 2012/224-es 
rendeletek szerint a vonatkozó 
törvényes előírás olyan érte-
lemben érvényes, hogy az 5,5 
százalékos egészségbiztosítási 
hozzájárulási kvóta csak a 740 
lejt meghaladó összegre alkal-
mazandó.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, az egész-
ségügyi reformra vo-
natkozó 2006/95-ös 

törvényt módosító 2010/107-es 
sürgősségi kormányrendelettel 
vezették be, amely révén módo-
sult a szóban forgó törvény 259-es 
szakaszának (2)-es bekezdése: így 
mindazon nyugdíjasok esetében, 
akiknek a nyugdíjból származó 
jövedelmük meghaladja a 740 lejt, 
egészségbiztosítási hozzájárulásra 
kötelezettek, a jövedelmükre 5,5 
százalékos kvóta alkalmazandó. A 
nyugdíjakból ekképp visszatartott 
összeget át kell utalni az egészség-
biztosítási pénztár költségvetésé-
be. A sürgősségi kormányrendelet 
arról is rendelkezett, hogy a kvóta 
alkalmazása révén a nettó nyugdíj 
értéke nem csökkenhet 740 lej 
alá. A kormányrendelet megje-
lenését követően gyakorlatba is 
ültették annak előírásait, de már 
eleve vita témájává vált az, hogy 
az a bizonyos 5,5 százalékos kvó-
ta a nyugdíj teljes értékére alkal-

mazandó, vagy csupán a 740 lejt 
meghaladó különbözeti értékre. 
Az alkalmazási normák szerint a 
teljes értékre kellett alkalmazni 
az 5,5 százalékos kvótát. A hátrá-
nyosan érintett nyugdíjasok közül 
sokan az igazságügyi szervekhez 
fordultak, bírósági úton próbál-
ták megtámadni a kormányren-
delet alkalmazási módját, voltak, 
akik megnyerték a pereket, mások 
nem – ugyanakkor egyes állítások 
szerint a nyugdíjpénztárak sem 
alkalmazták egységesen a jogsza-
bályt. A Brassói Törvényszéknél, 
valamint a Kolozsvári Táblabíró-
ságnál folyó perek kapcsán merül-
tek fel alkotmányossági kifogások, 
s így került a sokat vitatott jogsza-
bály ügye a taláros testülethez. 
Amint már arra utaltunk, a bizo-
nyos értelemben kedvező döntés 
március 13-án született meg, és a 
Hivatalos Közlönyben való közlés 
időpontjától, azaz április 18-tól 
vált hatályossá.

Az alkotmánybírósági döntés 
kapcsán két dolog hangsúlyozan-
dó: egyrészt az, hogy ezek a dön-
tések a jövőre nézve hatályosak, 
azaz 2012. április 18-tól kell alkal-
mazni a nyugdíj tényleges összege 
és a 740 lej közti különbözetre 
kivetett ötszázalékos egészségbiz-
tosítási hozzájárulási kvótát. Más-
részt pedig azt, hogy a testület 
döntésének gyakorlatba ültetése 
az Országos Nyugdíjpénztárra 
hárul, következésképp az érintett 
nyugdíjasoknak jogosultságuk 
érvényesítése érdekében nem kell 
kérést benyújtaniuk a területileg 
illetékes nyugdíjpénztárhoz. Az 
is kikövetkeztethető, hogy az 
elmúlt időszakokra vonatkozó-
an nem lehet követelni a külön-
bözet visszatérítését, legalábbis 
nem a nyugdíjpénztáraktól. Ez-
zel lehet próbálkozni peres úton, 

de jó tudni azt is, hogy ameny-
nyiben kedvező döntés születne, 
annak nincs precedensértéke, 
azaz nem lehet jogcím más nyug-
díjasok számára, csak a peres fél 
számára.

Kiket és mennyiben érinthet 
az Alkotmánybíróság mostani 
döntése? Országos szinten jelen-
leg több mint ötmillió nyugdíjast 
tartanak nyilván, közülük közel 
kétmilliónak haladja meg a nyug-
díja a 740 lejes összeget. Ám utal-
ni kell arra is, hogy a 740–800 lej 
közötti nyugdíjak esetében a 740 
lejt meghaladó összegre alkalma-
zandó kvóta nem sokat jelent. 
Íme, mit mutatnak a hozzávetőle-
ges számítások: 800 lejes nyugdíj 
esetében eddig az adott nyugdíjas 
756 lejt kapott kézhez, ezentúl 
796 lejt; 900 lejes nyugdíj eseté-
ben 850,5 lejt, ezentúl 890 lejt; 
1000 lejes nyugdíj esetében 945 
lejt, ezentúl 985 lejt. Az 1000 lejt 
meghaladó nyugdíjak esetében, 
amint az ismeretes, az azt meg-
haladó értékre 16 százalékos jö-
vedelmi adókulcsot is alkalmazni 
kell, ehhez „társul” az ötszázalékos 
egészségbiztosítási hozzájárulási 
kvóta. Így míg eddig az 1200 le-
jes nyugdíjban részesülő személy 
1134 lejt kapott kézhez, ezentúl 
az 1174 lejre kerekedik ki, 1500 
lejes nyugdíj esetében 1417 lejről 
1458 lejre.

Hargita megyében jelenleg 
77 214 személy részesül állami 
társadalombiztosítási nyugdíj-
ban, s ezek közül 33 371-nek na-
gyobb a nyugdíja, mint 740 lej. 
Ez utóbbiak számíthatnak nettó 
nyugdíjuk valamelyest megemel-
kedésére. Akik eddig is 740 lejt 
kaptak kézhez, azok nyugdíjának 
kvantumát semmiképp sem fogja 
befolyásolni az Alkotmánybíró-
ság mostani döntése.
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a 740 lejt meghaladó összegre
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Megmozdultak a dolgok a szé
kely keresztúri vajgyár körül: sike
rült megtalálni a megfelelő bankot 
és a megfelelő hitelkonstrukciót, 
hogy beindulhasson Hargita me
gye első gazdatulajdonban levő 
tejfeldolgozója. Szombaton állás
interjúra várják a jövőbeli alkal
mazottakat, nagyjából körvonala
zódott a termékskála, valamint a 
potenciális vevőkör is.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A leendő alkalmazottak to-
borzásával és meghallgatá-
sával immár a gyakorlatban 

is a székelykeresztúri tejüzem újrain-
dítására készülnek az udvarhelyszéki 
gazdák. A keresztúri „vajgyár” meg-
vásárlását, gépészeti korszerűsítését 
– mint ismeretes – a kényszer szülte: 
az előző tulajdonos gazdasági okokra 
hivatkozva egyszerűen bezárta, ami 
amellett, hogy csoportos elbocsátási 
hullámot gerjesztett, ellehetetlení-
tette a régió szarvasmarha-tenyésztő 
kisgazdáinak az életét is. A tejpénz 
sok családnak az egyetlen készpénz-
forrását jelentette, ezért különösen 
érzékenyen érintette a kistermelőket 
a feldolgozó bezárása. Az áldatlan 
helyzetre megoldásként a térség ter-
melői értékesítési szövetségbe tömö-
rültek, létrehozták a Küküllő Me-
zőgazdasági Szövetkezetet, amely 
megkezdte a bezárt feldolgozóüzem 
megvásárlásának gyakorlati lépése-
it, hogy a gazdatulajdonba kerülő 
létesítményben újraindulhasson a 
termelés.

A vajgyár felvásárlásának nehéz-
ségeiről, az erre szükséges 450 ezer 
eurós, illetve a tejbegyűjtő, -feldol-
gozó és csomagoló géppark moder-
nizálásához kellő további 200 ezer 
eurós forrásszerzésről már több eset-
ben cikkeztünk lapunk hasábjain. A 
vajgyár újraindulásával kapcsolatos 
tervekbe már így is rengeteg csúszás 
keveredett, menet közben kiderült, a 
gazdák állatállomány-arányos befize-
tései nyomán felgyülemlett pénzösz-
szeg nem volt elegendő a vajgyár 450 
ezer eurós vételár első nagyobb rész-
letének kitermeléséhez sem, ezért 
bankhitelért folyamodtak több hi-
telintézményhez. A megfelelő hitel-
konstrukciót azonban nemrégiben 
sikerült megtalálni, közben a terve-
zett beindítási határidők csúszása 
miatt többen elbizonytalanodtak a 
helyi gazdák közül. A dolgok azon-
ban, ha lassan is, de haladtak, így 
feltehetően a nem túl távoli jövőben 
újraindulnak a tejbegyűjtő autók, a 
térség gazdáinak élete némiképpen 
visszazökkenhet a megszokott ke-
rékvágásba.

– Nagyjából 35 alkalmazottal 
indulnánk, egy ideje már meghir-
dettük az állásokat. A környéken 
magas a munkanélküliségi arány, ezt 
bizonyítja az is, hogy rövid idő alatt 
több mint 200 jelentkező küldte 
be életrajzát. Az összest elemeztük, 
nagyjából kiesett a jelentkezők fele, a 
többieket pedig szombatra hívtuk ál-
lásinterjúra – nyilatkozta lapunknak 
Szőcs Béla szentábrahámi termelő, 
a szövetkezet igazgatótanácsának 
tagja. Az alkalmazottak majd fo-

kozatosan állnak munkába, előbb a 
karbantartók, gépészek jönnek, akik 
első lépésben üzemképessé teszik a 
leállított gyártósorokat, beszerelik az 
újakat, illetve elvégzik a szükséges 
épület-felújítási munkálatokat. A 
rendszerbe bekerül két új tejbegyűj-
tő tartályautó, de emellett szükséges 
a meglévő, a bezárás óta leállított 
autók közül legalább egynek az új-
bóli beüzemelése is. Körvonalazó-
dott nagyjából a termékskála is, a 
frisstermékek alkotják majd a ge-
rincet, a számítások alapján ugyanis 
egyelőre úgy tűnik, ily módon lehet 
a legtöbb hozzáadott értéket elérni. 
Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy nem fognak érlelt sajtfélesé-
geket előállítani, sőt. Marad stra-
tégiai partnernek a magyarországi 
CBA áruházlánc, amely már az első 
perctől érdeklődött a kezdeménye-
zés iránt, és amely jelezte, hogy az 
indulást követően hajlandó beru-
házni. A cég összesen 25 millió fo-
rintnak megfelelő összeggel szállna 
be a gazdák oldalán a gyártósorok 
elindításába. Az értékesítéssel egy-
előre úgy tűnik nem lesz gond, hi-
szen az említett áruházlánc elvinné 
a termelés nagy részét, de mások is 
érdeklődtek a keresztúri gyár várha-
tó termékei iránt.

– Lényeg, hogy az első perctől 
versenyképes minőséggel rukkol-
junk elő, és folyamatosan tartsuk a 
szintet. Ezzel feltehetően nem lesz 
baj, hiszen magas minőségű legelős 
területen legelnek az állatok, így ki-
magasló minőségű tejből termelhe-
tünk – fogalmazott Szőcs.

Agrárgazdaság
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FelgyorSultak az eSemények a SzékelykereSztúri vajgyár körül

Toborozzák az alkalmazottakat

> Elindultak a székely termékek a Cora 
áruházba. Megduplázódott tavaly a székely 
termékek forgalma a magyarországi Cora 
üzletláncban, így a Magyar Hipermarket 
Kft. idén május 3–20. között immár har-
madszor tartja meg a Székely Hetek című 
rendezvényét. Idén összesen tizenkilenc 
székelyföldi termelő vesz részt több mint 
százféle termékkel, közel százezer euró érték-
ben. A kézműves- és tartósélelmiszer-termé-
kekkel megrakott teherautó tegnap indult a 
csíkszeredai Harmopan pékség udvarából 
a magyarországi Cora Hipermarket Kft. 
nagylerakatába. Tavalyhoz hasonlóan idén is 
Székelyföld egész területéről jelentkeztek ter-

melők, akik a Cora áruházak polcain szeret-
nék áruikat értékesíteni: Hargita megyéből 
16, Maros megyéből kettő, míg Kovászna 
megyéből egy termelő termékét választották 
ki március elején a csíkszeredai megyeházán 
megtartott termékmustrán. Idén pékter-
mékek, borvíz, lekvárok, szörpök, almalé, 
méhészeti termékek, húskészítmények, tej-
termékek, népies viseletek, csuhétermékek, 
kerámiatárgyak, fajátékok, fűszersók, gyé-
kényből készült termékek, pászka és mustár 
kerül a Cora áruházak polcaira. „Ha egy erős 
üzletlánc áll a termékeink mögött, annak 
az egész térség a nyertese. Szeretnénk minél 
több helyre eljuttatni a székely termékeket, 

hogy a most kimaradó vállalkozók is piachoz 
juthassanak. Ezért szervezünk hagyományos 
havi vásárokat, valamint székely termékeket 
árusító bolthálózat létrehozását is támogat-
juk” – hangsúlyozta Borboly Csaba megyei-
tanács-elnök.

> Szombaton ismét helyi termékek vá-
sára lesz Csíkszeredában. Hargita Megye 
Tanácsa az alintézményeként működő Har-
gita Megyei Agrárkamarával minden hónap 
harmadik szombatján megszervezi a Hagyo-
mányos és Helyi Termékek Havi Vásárát a 
csíkszeredai megyeháza oszlopsora között. 
A vásárlók ez alkalommal holnap délelőtt 

8 és 14 óra között szerezhetik be a székely 
termékeket. A megyei tanács ily módon 
szeretné segíteni a helyi termelőket az érté-
kesítésben, ugyanakkor a vásárlók számára is 
megteremti a lehetőséget, hogy rendszeresen 
vásárolhassanak egészséges helyi termékeket. 
A termelő és a vásárló közvetlen kapcsolata 
méltányosabb kereskedelmet jelent mind-
két fél számára. A helyi anyagi és humán-
erőforrások hasznosításán, valamint a helyi 
termelők által előállított termékek piacra 
juttatásán kívül a vásárok fontos szereppel 
bírnak a hagyományos termékek és mester-
ségek megőrzése és az ifjú nemzedéknek való 
továbbadása szempontjából is.hí

rf
ol

ya
m

Megnyílnak a keresztúri vajgyár kapui: szombaton hallgatják meg az első leendő alkalmazottakat fotó: domján levente

 hirdetések

a general mir Consult S.P.r.l.
a COOPER MR Kft. (Csíkszentgyörgy, Bánkfalva 346. 
szám) jogi felszámolói minőségében közli, hogy 2012. 
május 24-én 12 órakor nyílt kikiáltásos árverést szervez 
az adós ingatlan javainak egybeni eladására (vânzare în 
bloc).

Ingatlanok: 9224 m2-es terület (Bánkfalva helység 
telekkönyvében bejegyezve 4206., illetve 4207. szám 
alatt, topográfiai szám: 157/2/1/2, 161/1, 167/1, 
162/1, 163/1, 164/1, 168/1, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180/1/1, 180/1/2, 181, 231/1, 232/1, 233, 
234, 236, 235, 239, 237/1), amelyen találhatók mellék-
épületek és lakóház; a kikiáltási ár 265 218 lej + áfa.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek 
az árverés megkezdése előtt legalább 1 órával letétbe 
kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát képező ga-
ranciát és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Keres-
kedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO84RNCB0157114920200001 különleges eljárási 
folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál  
vagy a 0266–310940 és a 0744–362148as  

telefonszámokon. 

a general mir Consult S.P.r.l.
a Székelyudvarhely, Sport u. 3. szám alatti székhelyű 
DOMUS-EXE Kft. jogi felszámolói minőségében 
2012. május 3-án 12 órakor megszervezi az adós ingó 
javainak egyenként történő nyílt kikiáltásos árverését. 
Az árverésre a felszámoló csíkszeredai munkapontjá-
nál kerül sor, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 
2-es lakrész. 

Az ingatlan javak kikiáltási ára 105 420 lej, amely a 
felértékelési ár 70%-a:
 2001-es évjáratú Ford Mondeo 2.01 személy-

gépkocsi – 9100 lej;
 famegmunkálási gépi berendezések: CNC 

Reichenbacher szerszámgép (11 760 lej); DELL 
Inspiron (700 lej); ipari porszívó (2030 lej); kazán 
+ ventilátor (5950 lej); porszívó (1050 lej); csiszo-
lógép (1680 lej); félautomata eszterga (1750 lej); 
kartondobozgyártó berendezés (24 360 lej); sza-
lagfűrész (1050 lej); pneumatikus prés (3220 lej); 
kalibrálógép (3010 lej); körfűrész (2450 lej); moto-
ros kompresszor (3430 lej); csiszológép (1750 lej); 
félautomata csomagológép (1400 lej); inga (2800 
lej); marógép (4760 lej); csiszológép (5250 lej); 
szalagcsiszológép (1400 lej); marógép (4130 lej); 
MUT univerzális gép (4690 lej); Makita gyalu (700 
lej); fűtőkazán (1120 lej); egyetemes marógép (1400 
lej); szalagos csiszológép (1050 lej); porszívó légelszí-
vó csövezettel (3430 lej).

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevők-
nek az árverés megkezdése előtt legalább egy órával 
be kell fizetniük az Alpha Bank csíkszeredai fiókjában 
megnyitott különleges folyószámlára (RO84 BUCU 
2041 2119 5708 5RON) a kikiáltási ár 10 százalékát 
kitevő részvételi garanciát és az 50 lejes részvételi il-
letéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló 
csíkszeredai munkapontjánál vagy a 0266–310940 

és a 0744–362148-as telefonszámokon.

hargitanépe



Közel 7,5 millió lejt különített el 
idén a Mezőgazdasági Minisz-
térium a 2010-ben felfedezett 
fertőzött, és azóta karanténba 
helyezett burgonyaparcellák tu
lajdonosainak kártalanítására. 
A betegséget Hargita megyé-
ben mindössze négy termelő 
földjén regisztrálták.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Nem kevesebb mint 7,457 
millió lejes kártalanítási 
támogatást hagyott jóvá 

a kormány azoknak a burgonyater-
melő gazdáknak, akiknek termő-
területeit a 2010-es esztendőben 
felfedezett betegségek miatt ka-
ranténba helyezték – jelentette be 
Tánczos Barna vidékfejlesztési ál-
lamtitkár. „A minisztérium a támo-
gatást az érintett kultúrák termelési 
értékének, illetve a karantént köve-
tő pluszköltségek kompenzálására 
hozta létre, ezáltal is próbálva meg-
akadályozni azt, hogy a vetőmag-
burgonya-mennyiség az országban 
csökkenjen, az erre szánt termőte-
rületek pedig tovább zsugorodja-
nak. A fertőzött burgonyák sem 
közélelmezésre, sem pedig vető-
magként nem voltak használhatók, 
a lezárt parcellákon pedig négy évig 
nem szabad krumplit termeszteni. 
A negyedik év után pedig kizárólag 

minősített vetőmagot szabad hasz-
nálni” – nyilatkozta Tánczos. Hoz-
zátette, a kárpótlásra azok a gaz-
daságok jogosultak, amelyeken az 
állami szakhatóságok klavibakter-
fertőzést – a burgonyagumók gyű-
rűs rothadását – vagy pedig a bur-
gonya ralsztóniás hervadását, barna 
korhadását állapították meg.

Hargita megyében a karantén-
támogatásra – mint Török Jenőtől, 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Igazgatóság veze-
tőjétől megtudtuk – négy termelő, 
összesen mintegy 20 hektárnyi vető-
pityóka-ültetvénnyel volt érintett. 
A szakember azonban mindenkit 
óv a pániktól, kihangsúlyozva, hogy 
a néhány parcellára elrendelt karan-
tén nem kérdőjelezi meg a Hargita 
megyében termelt burgonya élel-
miszerbiztonságát. Mint rámutat, 
a megyénkben rendszerint 10-11 
ezer hektár nagyságú burgonyaföl-
dekből a karantént indokolttá tevő 

fertőzés csupán a pityóka-vetőterü-
letek alig 0,18-0,2 százalékát érinti. 
„Ez elenyésző nagyságrend, nem 
kell rémhíreket terjeszteni, mivel ez 
sem az étkezési burgonyatermelést, 
sem a vetőmagtermesztést nem ve-
szélyezteti. Karantént különben a 
nyugat-európai országokban is idő-
ről időre el szoktak rendelni, mivel 
olyan baktériumos kártevők vagy 
kórokozók felbukkanásáról van 
szó, amelyek ellen nincs kidolgo-
zott vegyszeres védekezi módszer. 
A továbbterjedés megakadályozá-
sára és a föld megtisztítására így az 
egyetlen lehetőség, ha az illető terü-
leten négy évig betiltják a burgonya 
vetését, termelés szempontjából 
zárlat alá helyezik” – magyarázta 
Török. A szakember szerint a leg-
több fertőzés ráadásul – az import-
termékekkel együtt – pontosan 
Nyugatról érkezik.

A minisztérium adatai szerint 
2010-ben összesen közel 240 hek-
tár burgonyaterületet vontak ka-
rantén alá: ebből 133,04 hektáron 
a fogyasztásra, míg 106,5 hektáron 
a vetésre szánt krumpli fertőző-
dött meg. A karanténbetegségek 
által leginkább érintett megyék kö-
zött – Hargitán kívül – Kovászna, 
Maros, Szilágy, Argeş, Arad, Bi-
har, Máramaros, Kolozs, Hunyad, 
Szeben, Botoşani, Neamţ, Suceava 
és Brassó megye szerepel.

Dánfalvi állatKiállítás

Kié Felcsík 
legszebb jószága?

Állatkiállításon mérik össze legjobb, legmutatósabb 
szarvasmarháikat e hétvégén a felcsíki állattartó gaz-
dák. A szombati rendezvénynek a helyi önkormányzat 
és szarvasmarhatenyésztő egyesület szervezésében 
Dánfalva ad otthont.

D. L.

Szent György-napi állatkiállításra invitálja e hétvégén, 
szombaton a Hargita megyei szarvasmarhatartó gazdá-
kat a Dánfalvi Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete és 

a dánfalvi önkormányzat. Mint Zsók Jenőtől, a helyi szarvas-
marhatartó egyesület elnökétől megtudtuk, a rendezvényen 
öt kategóriában – Csíkmadarastól Csíkszentdomokosig – a 
felcsíki gazdák legkiválóbb teheneit; egyszer ellett jószágait, 
vemhes, illetve egy év alatti üszőit szeretnék megmérettetni. 
Bár apaállat kategóriát nem indítanak, a kilátogatók azon-
ban egy csíkjenőfalvi gazda jóvoltából egy Németországból 
származó fajbikát is megtekinthetnek. A szakember ezen-
kívül a színes programkínálatból kutyabemutatóra, lovas 
erőpróbára és lófogat-be-
mutatóra hívja még fel az 
érdeklődők figyelmét, de 
lehetőség lesz még a kör-
nyék legszebb juhainak 
és mangalica sertéseinek 
megtekintésére is.

A szervezők ugyanak-
kor nem bízzák a dolgot a 
véletlenre, hisz mint Zsók 
Jenő elmondta, a felcsíki 
portákat bejárva immár 
felleltározták a legszemrevalóbb egyedeket, külön-külön 
felkérve a gazdákat, hozzák el állataikat a dánfalvi kiállítás-
ra is. „Senki sem tiltakozott, hogy nem jön el, nem hozza az 
állatait” – állítja a Dánfalvi Szarvasmarha-tenyésztők Egye-
sületének elnöke. Ugyancsak örömtelinek nevezi azt a tényt, 
hogy az állattámogatások és a mezőgazdasági pályán utóbbi 
években elindult fiatal gazdák révén jelentősen nőtt a kör-
nyékbeli szarvasmarha-állomány is, Dánfalván éppúgy, mint 
egész Felcsíkon. Ennek is köszönhetően érezték elérkezett-
nek az időt a szervezők, hogy közel nyolcéves szünet után 
újraélesszék a szarvasmarha-seregszemle hagyományait is. 
„Dánfalván az első szarvasmarha-kiállítást 1999-ben rendez-
tük meg, és 2004-ben volt az utolsó. Mára viszont újra akadt 
egy lelkes csapat, akivel együtt dolgozva meg tudjuk szervez-
ni a kiállítást, és szemre vehetjük az utóbbi nyolc-kilenc év 
alatt hogyan és mennyit fejlődött az állomány. Higgyék el, én 
is kíváncsi vagyok rá” – teszi hozzá Zsók Jenő.

Mint megtudtuk, Dánfalván – egy igen pozitív állat-
állomány-bővítési tendencia mentén – a gazdák jelenleg 
1250 darab szarvasmarhát és közel 2500 darab juhot nevel-
nek. „Dánfalván körülbelül 20-25 olyan gazda van, aki leg-
kevesebb tíz tehénnel rendelkezik, de szép számmal vannak 
köztük olyanok is, akiknek mára közel nyolcvan, kilencven 
szarvasmarhájuk és közel ötszáz darab juhuk van” – sorolja 
az egyesületi elnöke. Zsók Jenő azt sem rejti véka alá, hogy 
a szarvasmarha-kiállítással más fiatal gazdáknak is kedvet 
szeretnének adni az állattenyésztéshez. „Én is ezzel foglal-
kozom. Nekem is negyven darabom van, amit a fiammal 
közösen tartunk. Habár nehéz munka, de meg lehet belőle 
élni” – erősíti meg a dánfalvi szakember.

> Leírta a roncstraktor-programot 
az agrárminiszter. A roncstraktor-prog-
ram maga is roncs, hiszen a gazdáknak 
nyújtott értékjegy messze nem elegendő 
ahhoz, hogy új gépet vásároljanak – állít-
ja Stelian Fuia mezőgazdasági miniszter. 
„Az elmúlt hét évben európai és romá-
niai pénzekből több mint egymilliárd 
eurót utaltak ki a farmok felszerelésére. 
Az elsődleges prioritást most a farmok 
mezőgazdasági nyersanyagtermelésének 
integrálása jelenti” – tette hozzá a tár-
cavezető. Ennek ellenére viszont a me-
zőgazdasági miniszter szerint a kisebb 
gazdálkodók lemaradtak a gazdaságaik 

modernebb gépekkel való felszerelésével, 
ettől függetlenül az új erőgép vásárlására 
kitalált – a Környezetvédelmi Alap anya-
gi forrásainak hiánya miatt idén már el 
sem induló – roncstraktor-programot 
mégis életszerűtlennek tartja. „Számuk-
ra találták ki a roncstraktor-programot. 
De a program maga is roncs. Tonnányi 
papírt használnak el a bürokrácia miatt, 
az értékjegy pedig egy Loganra elég, nem 
egy traktorra. 4 ezer eurós értékjeggyel a 
gazdák csak idegeskednek, traktort nem 
tudnak vásárolni” – fogalmazott Fuia. 
Mint rámutatott, egy 65 lóerős traktor 
körülbelül 24 ezer euróba kerül, míg egy 

250 lóerős mezőgazdasági gép ára eléri a 
120 ezer eurót is. A tárcavezető szerint 
ehhez képest a 17 ezer lejes kiselejtezési 
támogatás az új traktor árába alig jelent 
érezhető segítséget. A tárcavezető en-
nek ellenére mégis a kisebb kapacitású, 
olcsóbb erőgépek gyártása mellett tette 
le voksát, hangsúlyozva: a gazdák nagy 
részének jelenleg csak ilyenre van pén-
ze. „Ilyen összefüggésben üdvözlöm a 
krajovai MAT traktorgyár kezdeménye-
zését, hogy kisebb kapacitású felszerelé-
seket és traktorokat gyárt a kis gazdák 
számára is elérhető áron” – tette hozzá az 
agrárminiszter.
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Karanténtámogatást fizet a gazDáKnaK a szaKtárca

Kártalanítják
a burgonyatermesztőket

Agrárgazdaság
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A kiállításon öt ka-
tegóriában a fel csí ki 
gazdák leg kiválóbb 
teheneit; egyszer 
ellett jószágait és 
üszőit szeretnék 
megmérettetni. 

Hargita megyében a 
karantén támogatásra 
négy termelő, ösz-
szesen mintegy 20 
hektárnyi vetőpityó-
ka-ültetvénnyel volt 
érintett. 
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> Vízilabda, BL. A TEVA-Vasas-
UNIQA bejutott a férfivízilabda Bajnokok 
Ligája négyes döntőjébe: a budapesti alaku-
lat a negyeddöntő szerdai visszavágóján hazai 
környezetben fantasztikus játékkal 16–9-re 
legyőzte a horvát Jug Dubrovnik együttesét, 
így az első mérkőzésen összeszedett négygó-
los hátrány ellenére megnyerte a párharcot. 
A másik magyar csapat, a A-Híd Szeged Be-
ton VE gárdája viszont kettős vereséggel bú-
csúzott a sorozattól. Utóbbiakat a Mladost 
Zágráb együttese búcsúztatta. A BL négyes 
döntőjének Nagyvárad ad otthont május 
11-én és 12-én. A Vasas mellett a Szegedet 
szerdán búcsúztató horvát Mladost Zágráb, 

a szintén horvát Primorje Rijeka, illetve az 
olasz Pro Recco lesz ott a Final Fourban. 
Eredmények, BL, negyeddöntő: TEVA-
Vasas-UNIQA – Jug Dubrovnik (horvát) 
16–9 (3–3, 5–1, 5–3, 3–2). Továbbjutott: 
a Vasas, 24–21-es összesítéssel; A-Híd Sze-
ged Beton VE – Mladost Zágráb (horvát) 
7–10 (2–3, 2–0, 2–3, 1–4). Továbbjutott: 
a Mladost Zágráb, kettős győzelemmel, 18–
13-as összesítéssel.

> Labdarúgó, BL. A labdarúgó Bajno-
kok Ligája elődöntőjében a Chelsea a cím-
védő Barcelonát fogadta, és Didier Drogba 
révén egygólos előnyt szerzett a jövő heti 

visszavágóra. Eredmény, elődöntő, odavágó: 
Chelsea – Barcelona 1–0 /Drogba (45.)/.

> Labdarúgás. A Román Professzioná-
lis Labdarúgóliga (LFP) bejelentette, hogy a 
klubok panaszai miatt az élvonalbeli bajnok-
ság hátralévő fordulóiban külföldi játékveze-
tők is vezetnek mérkőzéseket. „Csupán hét 
találkozót vezet majd külföldi bíró az idény 
végéig” – idézi a Mediafax hírügynökség 
Dumitru Dragomirt, az LFP elnökét. A ha-
táron túlról érkező játékvezetőkkel kapcso-
latos összes költséget annak a csapatnak kell 
állnia, amelyik kezdeményezi a foglalkozta-
tásukat. 

> Kézilabda. Az Európai Kézilabda 
Szövetség közzétette a 2014-es dániai 
férfi Európa-bajnokság selejtezőcsoport-
jainak sorsolás előtti kiemelését. Az Eb-8. 
magyar válogatott a 2. kalapba került, így 
a négycsapatos selejtezőcsoportban biz-
tosan nem kerülhet azonos kvartettbe 
a norvég, a svéd, a szlovén, a macedón, 
a cseh és az osztrák válogatottal. A sor-
solást ma tartják meg Dánia fővárosá-
ban Koppenhágában, a csoportok első 
két-két helyezettje, valamint a legjobb 
csoportharmadik jut ki a 2014. januári 
Eb-re, amelynek már biztos résztvevője a 
rendező és címvédő Dánia.hí
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Hétvégi sportműsor
Jégkorong
Divízió I, A csoport: holnap: 

Japán – Ukrajna (14), Magyarország 
– Nagy-Britannia (17.30, felvételről 
20 órától a Sport 1), Ausztria – Szlo-
vénia (21).

Divízió I, B csoport: holnap: 
Hollandia – Litvánia (14), Románia 
– Ausztrália (17.30, Sport 1), Korea 
– Lengyelország (21).

Labdarúgás
Liga 1., 27. forduló: ma: 

Astra – Galac (18, Digi Sport), 
Steaua – Vaslui (20.20, Antena 
1); holnap: Mioveni – Rapid (18, 
Digi Sport); vasárnap: Szeben – 
Petrolul (17, Digi Sport), CFR 
– Chiajna (19, Digi Sport), 
Dinamo – Ceahlăul (21.30, Digi 
Sport); hétfő: Brassó – Kolozsvári 
U (19, Digi), Vásárhely – Sportul 
(21.30, Digi Sport).

NB1, 25. forduló: ma: Honvéd 
– Siófok (19); holnap: ZTE – Vide-
oton (16), Ferencváros – Kecskemét 
(18.30), Pécs – Paks (19), Haladás 
– Újpest (19), Vasas – Pápa (19); 
vasárnap: Győr – Diósgyőr (17.45), 
Debrecen – Kaposvár (19.30).

Női liga, 14. forduló: vasárnap: 
Fair Play Bukarest – Szentegyházi 
Vasas (11).

Megyei bajnokság, 17. fordu-
ló: holnap: Székelykeresztúri Egye-

sülés – Gyimesfelsőloki SE (17); 
vasárnap: Parajdi SE – Csíkcsicsói 
KSE (17), Maroshévízi–Salamási 
Tudomány – Csíkszentmihályi Tö-
rek vés (17), Homoródalmási Ho-
mo ród – Szentegyházi Vasas (17), 
Szé kelyudvarhelyi Roseal – Csíksze-
redai VSK (17).

Utánpótlás-bajnokság, 6. for-
duló: vasárnap, U18: Csíkszeredai 
VSK – Brassói Brasovia (12); U16: 
VSK – Brasovia (14).

Kézilabda
Férfi A liga, 22. forduló: ma: 

Szé kely udvarhelyi KC – Szat már né-
meti VSK (18).

Női megyei bajnokság, 13-14. 
fordulók: vasárnap: Székely ud-
var helyi KF – Csíkszeredai Akarat 
(8.30), Felcsík-Dánfalva – Csíkszere-
dai NKSZ (11.30), Székelykeresztúri 
KKE – Salamási Deni Moon (13), 
Akarat – Udvarhelyi Amazonok 
(14.30), VSK – Zetelaka (16), Sa-
la más – Felcsík (17.30), NKSZ – 
SZKF (19).

Fiú U10-es eurorégiós torna, 
Székelykeresztúr: vasárnap: SZKC-
Petőfi Keresztúr – Székelyudvarhelyi 
ISK (9), Székelyudvarhelyi KC 
– Segesvár (9.45), ISK – Marosvá-
sárhely (10.30), SZKC-Petőfi – Se-
gesvár (11.15), ISK – SZKC (12), 
Vásárhely – SZKC-Petőfi (12.45), 

SZKC – Vásárhely (15), Segesvár – 
ISK (15.45), Vásárhely – Segesvár 
(16.30), Petőfi – SZKC (17.15).

Kosárlabda
Férfibajnokság, kiesés elleni 

párharc: holnap: Csíkszeredai KK – 
Politehnica Iaşi (18).

Cselgáncs
Holnap és vasárnap két versenyt 

rendeznek Csíkszeredában a Már-
ton Áron Gimnázium mögötti új 
sportcsarnokban. Szombaton az 
U13-as és U15-ös korosztályok szá-
mára rendezik meg a Tánczos Gaál 
József Emlékversenyt. Vasárnap az 
eurorégiós torna második állomásá-
nak versenyeit rendezik ugyanazon 
sportcsarnokban az U11-es, U13-as 
és U15-ös korosztályok részére.

Autósport
Csíkszereda-kupával díjazott 

amatőr autós ügyességi versenyt 
tartanak vasárnap, a viadalra déli 
12 órakor a Baromtér utcában ke-
rül sor. Nevezni a helyszínen lehet 
a verseny napján 10 és 11.30 óra 
között 50 lej ellenében.

Vasárnap rendezik az idei 
Forma–1-es világbajnokság 4. fu-
tamát. A Bahreini Nagydíj időmé-
rő edzése holnap 14, a futam vasár-
nap 15 órakor kezdődik.

hirdetések

A kiütéses osztrák győzelem után elúsztAk A mAgyAr feljutási esélyek

Első győzelme után egy pont kell még Romániának
Kétszer állt fel hátrányból tegnap 
a romániai jégkorong-válogatott a 
litvánok elleni, Divízió I B csopor-
tos világbajnoki mérkőzésen, tom 
Skinner csapata az utolsó per-
cekben nyert meg egy sorsdöntő 
találkozót. A magyarok a Divízió 
i A csoport tegnap késő délutáni 
meccsén remek első harmadot 
követően összeestek, és nagy-
arányú vereséget szenvedtek az 
osztrákoktól. A tegnapi találkozó 
után biztossá vált, hogy a magya-
rok jövőben is a Divízió i A cso-
portjában szerepelnek.

Jól kezdte és jól is zárta a Litvánia 
elleni találkozót tegnap a ro-
mániai jégkorong-válogatott a 

Krynicában zajló Divízió I B csopor-
tos világbajnokságon. A meccs első 

tíz perce teljesen a piros mezeseké 
volt, a vezetést is megszerezték Góga 
révén, ám a litvánok átvették a kez-
deményezést, előbb egyenlítettek, 
majd két góllal el is húztak. A má-
sodik harmadban ugyan egyenlített 
a romániai csapat Piszarenko és Bíró 
Ottó találataival, ám a litvánok újra 
elhúztak két góllal. A meccs hajrájá-
ban Tom Skinner összerázta a csapa-
tot, amely két perc alatt háromszor 
volt eredményes: előbb Mihály Ede 
szépített, majd Nagy István egyenlí-
tett, és a győztes gólt is megszerezte 
a csíki hátvéd. A romániai válogatott 
megtette az első lépést a csoportban 
maradáshoz, a mai szünnap után hol-
nap Ausztrália ellen elég az egy pont 
a szakszövetség elsődleges célkitűzés-
éhez, amely jövőre is a Divízió I-es 
szereplést írta elő a csapat számára. A 

csoportelsőségért a holnap esti, Ko-
rea – Lengyelország találkozó dönt 
majd. A magyarok csak egy har-
madnyit bírták az iramot Ausztria 
ellen a Ljubljanában zajló Divízió I 

A csoportos vébén. Galanisz az 5. 
percben vezetést szerzett, de az oszt-
rákok kiegyenlítettek másfél perccel 
később, a szünetig azonban még Vas 
Márton is betalált, így magyar előny-

nyel mehettek pihenni a csapatok. 
A második harmadtól az osztrákok 
uralták a meccset, az utolsó húsz 
percben a „sógorok” ki is tömték a 
magyar kaput, így az utolsó négy 
meccs eredményétől függetlenül 
immár eldőlt, hogy jövőben Szlo-
vénia és Ausztria a Top Divízióban 
szerepel. Az is biztos, hogy Japán és 
Magyarország az A csoportban ma-
rad, és Nagy-Britannia vagy Ukrajna 
eshet ki a hatosból. 

Eredmények. Divízió I A csoport: 
Nagy-Britannia – Japán 0–5, Ma-
gyarország – Ausztria 7–2. A Szlo-
vénia – Ukrajna találkozó lapzárta 
után ért véget. Divízió I B csoport: 
Litvánia – Románia 5–6, Hollandia 
– Korea 3–4 – hosszabbítás után. A 
Lengyelország – Ausztria mérkőzés 
lapzárta után ért véget.

Az egres imPeX kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Andezit-kitermelés és -feldolgo-
zás Csíkcsicsó kültelkében című tervére a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. április 18-án döntéstervezetet 
hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 
8.30–18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen. 

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg je-
lenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez ( fax: 0266–310040).

Kemény harcok folytak a korongért Catrinoi kapuja előtt



lakás
ELADÓ Csíkszeredában 170 m2-

es, 2008-ban téglából épített lakóház 
(öt szoba, fürdőszoba, konyha, bal-
kon, két fedett terasz, saját fa tüzelé-
sű hőközpont, rendezett udvar). Ára: 
49 000 euró. Telefon: 0744–783218. 
(21721)

Hajdúszoboszlón, kertvárosi részen, 
két szoba összkomfort, saját kerttel, 
családias környezetben vár juk kedves 
vendégeinket. WIFI, gril lezési lehetőség, 
kerti bútorok, gyer mek hinták, libikóka, 
gyermekpan csoló, fedett kocsibeállási 
lehetőség. Közelben horgásztó, lo vas
ta nya. Telefon: +36–30–9289462 
vagy +36–30–6275938, email cím: 
lamiapartmans@freemail.hu, weboldal: 
www.lamiapartman.hu.

telek
ELADÓK Zsögödfürdőn beépít-

hető telkek (3 darab, 4,5 ár). Telefon: 
0730–653102.

ELADÓ 1,66 ha építkezésre alkal-
mas terület Szécsenyben. Telefon: 
0734–889337. (21719)

BÉRELNÉK szántó és kaszálóte-
rületet Csobotfalva határában, illetve 
szántóterületet Pálfalva és Somlyó ha-
tárában. ELADÓ 3 mes tárcsa és két-
soros szárzúzó. Telefon: 0743–508472. 
(21731)

ELADÓ Csíksomlyón 1080 m2 
beltelek, 32 m frontrésszel, rendezett 
telekkönyvvel. Építésre alkalmas. Te-
lefon: 0266–246706, munkanapokon 
8–16 óráig.

jármű
Minden szükséges irattal rendelke-

ző roncsautót vagy értékjegyet VÁSÁ-
ROLOK a Remat 2012es program ke-
retében. Telefon: 0746–268296 vagy 
0268–335033.

ELADÓ Dacia roncsprogramba. 
Ára: 1200 lej. Telefon: 0748–307515.

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswa-
gen Golf 1.4es, Euro 4es motorral, 
sok extrával. Irányár: 3300 euró. Tele-
fon: 0266–334364, 0734–415273.

ELADÓ egy 2000es évjáratú, 
fehér színű Daewoo Cielo kitűnő álla-
potban, érvényes iratokkal, magánsze-
mélytől, megtekinthető és kipróbálha-
tó. Telefon: 0724–697544.

ELADÓ 2003as évjáratú, kombi 
Volkswagen Golf 1.4es, Euro 4es 
motorral, frissen behozva, kevés ille-
tékkel (ABS, szervo, ESP, négy légzsák, 
elektromos tetőablak, központi zár), 
karc és rozsdamentes állapotban. Be-
íratását vállalom. Irányár: 3350 euró. 
Telefon: 0727–654803. (–)

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

vegyes
Eladó kottatartó megkí-

mélt állapotban. Érdeklődni: 
Székelyudvarhelyen a 0743–
876 401es telefonszámon a délutá-
ni órákban. 

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

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

ELADÓK különböző méretű 
vastengelyek, két darab 4000 lite-
res inoxtartály, síkcsapágyak, 50 
LE villanymotor. Telefon: 0267–
366916.

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

A csíkszeredai nyugdíjasok és 
nem nyugdíjasok civilszervezete 
főzőversennyel egybekötött MA-
JÁLIST SZERVEZ a székelyvarsági 
vízesésnél, ahová minden régi és 
új tagot szívesen várunk. A ki-
rándulás 2012. május 12én lesz, 
indulás reggel 7 órakor a magyar 
konzulátus elől (hús, krumpli, szál-
lítás biztosítva). Értékelés után dip-
lomaosztás! Részvételi díj: 25 lej. 
Szervező: András Irén. Túravezető: 
Horváth Aranka. Jelentkezni május 
5ig lehet a 0751–689958as tele-
fonszámon. (21713)

ELADÓ bontásból származó cse-
rép és tégla. Telefon: 0735–523580. 
(21719)

ELADÓ juhsajt – 12 lej/kg. Szállítás 
megoldható. Telefon: 0747–557491. 
(21727)

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

Magyar nemzeti webáruház 
Erdélyben: www.magyarbolt.ro. 
(21675)

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

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

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

találkozó

Kedves évfolyamtársak! Ha 1992
ben érettségiztél a csíkszeredai 
Márton Áron Gimnáziumban (volt 
MatekFizika Líceum), akkor 
szeretnénk tudomásodra hozni, 
hogy 2012. június 8án tartjuk a 20 
éves ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓNKAT, 
ahová szeretettel várunk. Ha még 
nem kaptál semmiféle információt 
a találkozóról, akkor valószínű, a 
szervezők nem tudják az elérhető-
ségedet. Ezért kérünk írjál nekünk 
erre a címre: szervezo@yahoo.
com és mi elküldünk mindent, amit 
tudnod kell. Mindenkit szeretnénk 
viszontlátni!

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík-

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

állás

Megbízható és ambíciós újság-
kihordókat KERESEK falvakon. Tele-
fon: 0743–879399.

Állatgondozót ALKALMAZOK fe-
jős tehenek mellé. Szállás biztosítva, 
bérezés megegyezés alapján. Tele-
fon: 0742–699665. (21712)

Csíkszeredai székhelyű, Deliká-
tesz termékeket forgalmazó cég jó 
román, angol, magyar nyelvtudással 
rendelkező termékmenedzserasszisz-
tens munkatársat KERES. Fényképes 
önéletrajzokat az erbex.intercom@
gmail.com email címre várunk. Je-
lentkezési határidő: április 28.

Jól képzett varrónőket KERESEK 
budapesti varrodába. Szállást helyben 
díjmentesen biztosítok. Fizetés teljesít-
mény szerint. Érdeklődni a  +36–70–
3911183as telefonszámon.

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

Magyarországon istállói munkára 
lovak ellátására veszünk fel dolgozót 
hosszú távra. Egy hónapra a fizetés 
100 000 Ft  + szállást adunk mel-
lé. Jelentkezni a következő telefonon: 
+36–70–3652679.

szolgáltatás
VÁLLALUNK szobafestést, mázolást 

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

köszönetnyilvánítás

Szívből jövő hálás köszönetün-
ket fejezzük ki mindazoknak, akik 
felejthetetlen drága halottunk,

özv. id. KASZA JÓZSEF

temetésén részt vettek, sírjára virágot 
koszorút helyeztek, segítő kezet nyúj-
tottak és fájdalmunkban osztoztak. A 
gyászoló család – Csíkszentgyörgy.

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk 2004. 
április 21re,

CSIBI KÁROLY
hentes és mészáros

halálának 8. évfordulóján. Lelké-
ért az engesztelő szentmise 2012. 
április 21én reggel 7.30kor lesz a 
Millenniumitemplomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (21725)

Fájó szívvel emlékezünk elhunyt 
szüleinkre,

FERENCZ PÁLRA
és nejére,

FERENCZ ERZSÉBETRE,
valamint testvérünkre,

FERENCZ VINCÉRE
és nejére,

FERENCZ KATALINRA.

Nyugodjanak békében, a jó Isten szent 
nevében. A megemlékező szentmise 
2012. április 22én 19 órakor lesz a 
csíksomlyói kegytemplomban. Szeret-
teik – Csíkszereda. (21711)

elhalálozás

Hirdetések


Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad 
s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.

(Arany János)

Szívünk kimondhatatlan fáj
dalmával, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drá
ga édesapa, nagytata, dédnagyapa, 
testvér, nagybácsi, rokon, jó barát, 
szomszéd, népnevelő, 
Csíkmadaras és Tö mör
kény (Magyarország) 
dísz polgára, Bartók Bé
la-díjas nyugalmazott 
zenetanár,

id. MIKLÓS MÁRTON 

szerető szíve szorgalmas életé
nek 89., özvegységének 7. évében 
rövid betegség után 2012. április 
17-én, 19.45-kor megszűnt dobog
ni. Drága halottunk földi maradvá
nyait 2012. április 23-án, hétfőn 
14 órakor helyezzük örök nyuga
lomra a csíkmadarasi ravatalozó
ból a helyi temetőbe. Fájó szívvel 
búcsúzunk. Nyugodjál békében, 
az Úr Jézus szent nevében. Gyer
mekei, unokái, dédunokái.


Az igaz ember eltávozik,
De a fénye örökre megmarad.

Megrendülten értesítjük roko
nait, barátait, tisztelőit, ismerőseit, 
hogy a szeretett nagybácsi,

BENŐ FERENC

szorgalmas, munkás életének 98. 
évében türelemmel viselt betegség 
után, szentségekkel megerősítve 
2012. április 17-én este 8 órakor 
csendesen elhunyt. Temetése ma 14 
órakor lesz a szépvízi közös temető 
ravatalozójából. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük. A gyászoló család.

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

Fájó szívvel emléke-
zünk 2003. április 17re,

id. BARTA FERENC
nyug. vasutas

halálának 9. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2012. április 21én 
18 órakor lesz a nagytusnádi kápol-
nában. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei. (21717)

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

Fájó szívvel em-
lékezünk 2006. április 
20-ra,

PÉTER SÁNDOR

halálának 6. évfordulóján. Felesége 
– Csíkmadaras.

2012. április 20., péntek  | 13. oldal 

A gyergyóújfalvi közbirtokosság 
igazgatótanácsa 
értesíti tagságát, 

hogy 2012. április 20-án 
19 órától tartja 

éves beszámoló közgyűlését 
a helyi kultúrotthon 

nagytermében. 

Amennyiben a gyűlés nem 
lesz határozatképes, megismét-
lődik (a szabályzat értelmében) 
egy hét múlva ugyanott 2012. 
április 27-én.

A BÁLINT TRANS Kft.
a személyzet bővítése céljából 

alkalmaz 3 személyt 
az autómosó műhelybe 

(női személyek is jelentkezhetnek). 

Jelentkezni személyesen a cég 
székhelyén lehet naponta, 
Csíkszentkirály 1/A szám.

Gyergyóújfalu község
– Gyergyóújfalu 212. szám 

alatti székhellyel, 
telefon/fax: 0266–350004 –   

2012. augusztus 28-án 
10 órától előválogatást, 

és április 30-án 10 órától 
nyílt árverést szervez 

bruttó 511 köbméter, gyérítésből 
származó fenyő gömbfa eladására.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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

> Jégkorong. „Etnikai zaklatás” miatt 
bírságolt meg szerdán a román Országos 
Diszkriminációellenes Tanács három ro-
mániai magyar ifjúsági válogatott jégko-
rongozót, akik tavaly decemberben egyik 
román társukat bántalmazták az öltö-
zőben. A három magyar fiatal, valamint 
román társuk az U16-os román jégko-
rong-válogatott tagjai. Köztük szóváltás 
történt tavaly a december 1-jei edzésen, 
majd az öltözőben a magyar fiatalok tö-
rülközőkkel támadtak román csapattár-
sukra. A konfliktus már tavaly sajtónyil-
vánosságot kapott, miután kiderült, hogy 
a bántalmazott édesapja feljelentést tett a 

Román Jégkorongszövetségnél. A román 
média etnikai konfliktusként kezelte az 
ügyet. A Román Olimpiai Bizottság el-
járást indított, és meghatározatlan időre 
felfüggesztette a válogatottból a három 
sportolót. Időközben a diszkriminációel-
lenes tanács is hivatalból eljárást indított, 
amely most zárult le. Asztalos Csaba, a 
diszkriminációellenes tanács elnöke el-
mondta: fejenként 200 lejre bírságolták 
meg a három magyar fiatalt, akik esetében 
a legenyhébb szankciót alkalmazták te-
kintettel arra, hogy kiskorúakról van szó. 
„Igaz, hogy a román gyerek is provokálta 
magyar csapattársait, akiket bozgornak 

nevezett, de akkor sem fogadható el a 
magyar fiatalok reakciója” – mondta a 
tanács elnöke. Asztalos szerint a jégko-
rongszövetség is felelős a történtek miatt, 
hiszen nem tett semmit azért, hogy meg-
előzze ezt a konfliktust, és utólag sem lé-
pett, hogy feldolgozza azt. Emiatt a tanács 
2 ezer lejre bírságolta a szakszövetséget. 
Asztalos azzal sem ért egyet, hogy a román 
szövetség – amelynek Tánczos Barna az el-
nöke – éppen december 1-jén, Románia 
nemzeti ünnepén tartott edzést. A tanács 
elnöke kételyeit fejezte ki, hogy március 
15-én, a magyarság nemzeti ünnepe alkal-
mából is edzettek volna. Romániában a 

jégkorongot többnyire székelyföldi ma-
gyarok űzik, ezért a különböző korosztá-
lyú román válogatottak tagjainak többsé-
ge magyar nemzetiségű. A hoki időnként 
román–magyar etnikai konfliktusként 
értelmezve kerül a román sajtó figyel-
mébe. Legutóbb az keltett hatalmas fel-
háborodást a román nyelvű médiában, 
hogy a Csíkszeredában szintén tavaly 
decemberben megrendezett Románia – 
Magyarország barátságos jégkorongmér-
kőzés előtt a román válogatott magyar 
nemzetiségű tagjai állítólag elénekelték 
a magyar himnuszt a magyar válogatott 
tagjaival együtt.hí

rf
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Ismerjük meg az edzőket (3.)
A Hargita Népe napilap új soro-
zatot indított, melyben bemutat-
juk a megyében ifjúsági és gye-
rekcsapatokkal dolgozó edzőket. 
Ezúttal egy korábbi kiváló jég-
korongkapust mutatunk be, aki 
húsz éve lépett az edzői pályára.

– Ön szerint milyen kell legyen 
egy jó edző?

– Nagyon kell szeresse a szak-
máját, az általa tanított sportágat és 
felkészült kell legyen. Fontos, hogy 
rendelkezzen jó kommunikációs 
készséggel, tudjon bánni a gyerekek-
kel és felnőttekkel egyaránt. Nem 
utolsósorban legyen maximalista, 
mindenben a legjobbra törekedjen.

– Miért és kinek ajánlja a jég-
korongot?

– Gyors és mozgékony gyere-
keknek, akik fizikailag is fejlettek.

– Miből áll egy edzésprogram?

– Nyáron fizikai felkészüléssel 
kezdjük az alapozást, ebben a sza-
kaszban a gyerekek sokat szaladnak 
és labdajátékokat játszanak. Ezt egy 
hegyi táborozás követi, itt már az 
állóképességet, a gyorsaságot és az 
ügyességi, technikai adottságokat is 
fejlesztjük. Külön foglalkozok a ka-
pusokkal, velük tornagyakorlatokat 
végzünk. Nekik fontos a hajlékony-
ság és a koncentrációs képesség, 
ezért inkább ezt gyakoroljuk az 
ügyességi labdajátékokkal kiegé-
szítve. Nyár közepén – augusztus-
ban – már a jégedzések következ-
nek, itt a korcsolyázáson és a hoki-
ütő jó és pontos használatán kívül 
a gyorsaságra, a taktikára, illetve 
a fizikai és technikai felkészülésre 
összpontosítunk.

– Milyen korosztállyal foglal-
kozik?

– Tíz- és tizenkét éves gyere-
keket edzek jelenleg.

– Nevelés szempontjából az 
adott korosztálynál mire kell fi-
gyelni?

– Mint minden korosztályban, 
itt is fontos a fegyelem, e nélkül 
nem lehet csapatsportot űzni. Eb-
ben a korban nagy hangsúlyt kell 
fektetni a csapatszellem kialakításá-
ra, fontos, hogy ne klikkesedjenek 

csapaton belül a hokisok.

– Mennyibe kerül a szülőnek ez 
a sportág?

– Azt hiszem, nem mondok 
újdonságot azzal, hogy az első 
rend felszerelést a szülőknek kell 
megvásárolniuk. Az olcsó és drága 
sportszer között széles a választék, a 
szü lőkre bízzuk, hogy mit vesznek 
a gyerekeknek. Csapatunknál ha-
vonta 30 lejbe kerül egy gyerek után 
a hozzájárulás, ebből az összegből 
mi is vásárolunk sportszereket és a 
külföldi tornákon való szerepléseket 
finanszírozzuk, viszont ha nem elég 
erre a büdzsé, a kiszállásokba a szü-
lők is bepótolnak.

– Mit kell biztosítson a szülő és 
mit biztosít a klub?

– Indulásnál az első rend felsze-
relés vásárlása a szülőt terheli, ezt 
ahogy nő a gyerek, a Csíkszeredai 
Iskolás Sportklub cseréli, a gyerekek 
által kinőtt sportszereket pedig el-
cserélik egymást között a szülők. A 
jégpálya használatát és a versenyek-

re való utazást a Sportklub, a hazai 
bajnoki részvételt az ISK, a magyar 
bajnokságban való szereplést a csík-
szeredai önkormányzat biztosítja.

– Hol jelentkezhetnek az ér-
deklődők?

– Az ISK-nál vagy a korosz-
tályos edzőnél jelentkezhetnek 
azok a szülők, akik a gyerekeiket 
jégkorongozni szeretnék adni. 
Fontos azonban, hogy 6–8 éve-
sen a gyerekek elkezdjék ezt a 
sportágat, mert egy két-három 
évet már hokizó gyereket hosszú 
távon nehéz beérnie egy olyan 
gyereknek, aki később csatlako-
zik a korosztályos csapathoz. Ez 
nem jelenti azt, hogy nem vesz-
szük be az újonnan jelentkezőket 
a csapatba, de számukra hosszú a 
felzárkózás, és ezt figyelembe kell 
vennie a szülőnek is. Egyébként 
most is van néhány újonc a csa-
patunkba, akik elég szépen fej-
lődnek, és keményen dolgoznak 
azért, hogy beérjék a már két-há-
rom éve sportoló társaikat.

kopacz Gyula

Barta Csaba

Az 53 éves csíkszeredai edző nem ismeretlen a hazai jégkorongkedvelők 
számára, hiszen több éven keresztül a Sportklub csapatának és a román 
válogatottnak volt a kapusa. Huszonkilenc évet jégkorongozott, immár 
húsz éve edzősködik, játékosként nem, de edzőként 1997-ben bajnoki 
címet szerzett a Csíkszeredai Sportklub csapatával. Tizenkét évig volt 
tagja a román válogatottnak, jelenleg gyerekeket tanít hokizni, 1. foko-
zatú – a legmagasabb – edzői képesítéssel rendelkezik. Több éve oszlo-
pos tagja a csíki öregfiúk jégkorongcsapatának.



Napról napra
szabadidő

programajánló

Médiabefutó
Az országos tehetségkutató verseny, a 

Médiabefutó székelyudvarhelyi selejtező-
főpróbáját ma délután tartják a Dr. Palló 
Imre Művészeti Szakközépiskola nagyter-
mében. Az Médiabefutó előválogatóját 19 
órától nyilvános gála követi.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filme-

ket tekinthetik meg a Relax Caffe Club 
3D mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám): ma, holnap és va-
sárnap 18 órától a Kutyák és macskák című 
filmet vetítik 3D-ben. Vasárnap délelőtt 
a fiatalabb, rajzfilmkedvelő generációra is 
gondolnak, akik 11 órától a Jégkorszak 3 
című rajzfilmet láthatják.

Egyetemi kalauz
A székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási 

Központ aulájában tart felvételi tájékozta-
tót április 24-én, kedden 9 és 13 óra között 
a helyi középiskolásoknak az Országos Ma-
gyar Diákszövetség. A rendezvényen több 
egyetemi város képviselője is jelen lesz, így 
lehetőség adódik mindenkinek személyre 
szabottan érdeklődni. 

Népdalvetélkedő
Április 25-én, szerdán 15 órától népdal-

vetélkedőt szerveznek Székelykeresztúron, 
a Kultúr Rámpa stúdiótermében. A ver-
senyzők mellett az általános iskolás diákok 
alkotta székelykeresztúri néptánccsopor-
tok is fellépnek. A belépés ingyenes.

Előadás
Április 26-án, csütörtökön 20 órától 

ismét megtekinthető a székelyudvarhelyi 
Mokka kávézóban Vidovenyecz Edina 
egyszereplős előadása, a Boldogság, gyere 
haza. A Csurulya Csongor által átdolgo-
zott és rendezett zenés darabban a mű-
vésznőt Zerkula György kíséri zongorán. 
Asztalt foglalni a 0735–212 121-es tele-
fonszámon lehet.

Táncelőadás
Székelyudvarhelyen, a művelődési ház 

színpadán lépnek fel április 27-én 19 óra-
kor a 4 For Dance Kamaregyüttes tagjai. 
Egyedi stílusuk abban rejlik, hogy a ma-
gyar néptánc hiteles elemeit virtuóz rit-
musjátékokkal fűszerezik, amiből persze a 
humor sem marad ki.

2012. április 20., péntek | 15. oldal

hirdetés

EKE-túra

Medvehagyma-túra Ivóba

Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
székelyudvarhelyi osztálya könnyed, 
hétvégi túrára hívja az érdeklődőket 

szombaton. Ezúttal Ivó az úti cél. A túra egy 
rövid buszozással kezdődik, az ivói járat-
tal indulnak reggel 6.40-kor az udvarhelyi 
autóbuszállomásról. Ivóban felgyalogolnak 
a Tündérkert panzióig, ahol a tulajdonos 
ígérete szerint pálinkával és süteménnyel 
fogadja a résztvevőket, majd egy kis szussza-
nás után következik a medvehagyma-túra. 
Tisztásokon és erdős részeken gyalogolnak 
a medvehagymás helyekre, majd miután 

összegyűjtik a kellő mennyiségű gyógynö-
vényt, elindulnak vissza a Tündérkert panzió 
felé, ahol igény szerint 20 lejes ebéddel várják 
a túrázókat.  Az út időtartama hozzávetőle-
gesen hat óra.

Hazaindulás: az esti busszal, 20 óra-
kor az ivói Kolping-tábortól. A szerve-
zők arra figyelmeztetnek, hogy mindenki 
vigyen az évszaknak megfelelő öltözetet, 
a bizonytalan időjárásra való tekintettel 
váltóruhát és elegendő élelmet. Érdek-
lődni Jakab Évánál lehet a 0741–354 
162-es telefonszámon. 
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Péntek 
Az év 111. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 255. Napnyugta ma 20.10-kor, 
napkelte holnap 6.22-kor.

Isten éltesse
ma Tivadar, holnap Konrád, vasárnap 

pedig Csilla nevű olvasóinkat, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napokon ünnep-
lik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A görög–latin eredetű Tivadar jelentése 

Isten ajándéka. A német eredetű Konrád je-
lentése: merész és tanács, a Csilla nevet Vörös-
marty Mihály névalkotásának köszönhetjük, 
jelentése: nád hajtása, gyékénybél.

Április 20-án született
1742. Tessedik Sámuel mezőgazdasági 

író, pedagógus, lelkész
1915. Szeleczky Zita színésznő 

Április 20-án halt meg
1314. V. Kelemen/Bertrand de Got pápa 
2000. Claire Kende/Kenneth Klára ame-

rikai magyar írónő 

helytörténeti évforduló

április 21.
345 éve halt meg Kismartonban 

Malomfalvay Gergely katolikus egyházi 
író. Erdélyben, neve után ítélve Malomfal-
ván született 1616-ban. Ferences szerzetes 
volt, 1654-től a mariánus rendtartomány 
főnöke. Gondozta rendtársai könyveinek 
kiadását. Önálló munkái: Belsőképpen in-
dító tudomány (Bécs, 1653 – latin források 
nyomán írt 12 elmélkedés), Halottas prédi-
káció (Bécs, 1654 – Batthyányi Ádám fele-
sége fölött mondott beszéd).

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, 
szombaton és vasárnap 9–13 óra között dr. 
Gellérd Éva Melinda tart fogorvosi ügye-
letet a Kossuth Lajos utca 47. szám alatti 
rendelőjében (telefon: 0266–212 378, 
0745–241 276).

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

para

www.parapista.com
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skandi pályázati szelvény 2012. április 20.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. május 2-ig kell beküldeni.

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

Vak betörő áll bíróság elé

Vak betörő kerül bíróság elé Kínában: 
hihetetlenül kifinomult hallása segítet
te tettei elkövetésében.

A 36 éves férfi még gyerekkorában, 6 éve
sen veszítette el látását betegség miatt. Ha
marosan annyira kifinomult a hallása, hogy a 
hangok visszaverődése révén – afféle denevér 
módon – még biciklizni is tud, természetesen 
visszafogott tempóban.

Az utóbbi években elszaporodtak a be
töréses lopások a férfi szomszédságában, ám 
rá, mivel vak, senki sem gyanakodott. Mivel 
nem lát, előfordult, hogy a szomszédok a je
lenlétében vették elő vagy dugták vissza ott
honi „dugipénzüket”, a vak pedig nemcsak 
pontosan tudta a hangok hallatán, hogy 
hol a rejtekhely, hanem a papírzörgés révén 

az összeg nagyságát is fel tudta becsülni. A 
férfi azután visszatért az adott házhoz, ami
kor senki sem volt otthon – erről is fülével 
győződött meg –, majd behatolt és ellopta a 
rejtett pénzt – adta hírül az austriantimes.at 
című osztrák hírhonlap.

fotóalbum

7
20̊ C

6
16̊ C

4
16̊C

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

6/20 5/16 4/20 4/16

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Átmenetileg ismét megnövekszik, majd csök
ken a felhőzet, de a hétvégén többkevesebb nap
sütésre is számíthatunk. Csupán elszórtan várha
tó kisebb eső.

A fotót Erős Miklós, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola másodéves diákja készítette. 

Felmérések, közvélemény-kutatások 
készülnek arról, hogyan is érzi magát a 
polgár manapság. Különösen fontossá vált 
ez a kérdés a politikusok számára, hiszen 
választási évet írunk. Egy dolog biztos: a 
rendszerváltás után több mint húsz esz-
tendővel még mindig sokan gondolják azt, 
hogy jobb volt élni a Ceaușescu nevével 
fémjelzett „aranykorszakban”. Ideális eset-
ben a rendszerváltás olyan dolog, melyben 
a népakarat egy, a korábbinál jobb rend-
szert kényszerít ki, viszont ha ez így van, 
akkor Romániában nem volt (és talán 
egyik kelet-európai országban sem) rend-
szerváltás. Nem lenne igaz azt mondani, 
hogy azóta minden rosszabbra fordult, azt 
ellenben nyugodtan állíthatjuk, hogy az 
emberek nagy többségénél a rendszervál-

tás nem vált be, hiszen a többség számára 
megszűnt a békés gyarapodás és a hosz-
szú távú kiszámíthatóság lehetősége. Azt 
mondhatjuk, hogy Ceaușescu jól dolgozott, 
hiszen sikerült kinevelnie az új embert. Az 
új ember megszokta, hogy neki mindent 
elrendeztek, biztos megélhetése van és min-
den közös. Képzelhetjük, hogy mekkora 
arculcsapás volt neki a váltás. Olyannyira, 
hogy még most sem bírja felfogni, hogy mi 
az a magántulajdon és annak tisztelete. Az 
ilyen ember lesi, hogy másnak hol tudna 
keresztbe tenni, az ilyen örvend a negyedik 
esztendőnek, amikor újra miccset és sört 
osztogatnak. Ingyen. Aztán elmegy sza-
vazni arra, aki jól megvendégelte őt, majd 
utána visszavonul három évig a decije mel-
lé és szidja a jelent.

Él még az új ember
  villanás n Berkeczi Zsolt

skandi  készÍtette: benedek enikő

sudoku

kezdő szint

3 7 5
7 6 1 8
4 9 6 3

9 1 2 8 5
9 8 4 3

1 4 6 5 7
3 9 2 5

2 8 9 7

5 6 1
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