
Mátyás József képeit mutatja Gergely András polgármester és Borbáth István, a Szent Márton Alapítvány elnöke. 18 olajfestmény, 15 metszet és grafika a hagyaték

Egerszék: A történelem 
nyomában, a ma gondjai között 42 3Sokat esett, 

de még nem eleget
Körforgalmat 
építenek Taplocán

hIrdETéS

hIrdETéS

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,3748î
1 amerikai dollár USd 3,3308î
100 magyar forint hUF 1,4727ì

hatos lottó

ötös lottó
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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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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A szülőfAlu ápoljA A művész emlékét

Mátyás József gyűjteményes
kiállítást terveznek

Mátyás József festőművész 1996-ban szülőfalujának, Csík szent mártonnak adományozta 
egy teljes kiállítás anya gát. A festmények ma a csíkszentmártoni Sportközpont emeleti, 

kulturális célokra hasz nált termének falait díszítik. Ideiglenesen kerültek oda, addig, 
amíg az emlékházat felújítják. > 5. oldal

Kártalanítják
a burgonya- 
termesztőket

Közel 7,5 millió lejt különített 
el idén a Mezőgazdasági Mi-

nisztérium a 2010-ben felfedezett 
fertőzött, és azóta karanténba he-
lyezett burgonyaparcellák 
tu lajdonosainak kártalaní-
tására. A betegséget Har-
gita megyében mindössze négy 
termelő földjén regisztrálták.
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GyermekfilhArmóniA

Ünneplésre 
készülnek

Állampolgársági eskütétellel, 
„öreg filis” koncerttel, 

ka zettásmennyezet-ava tó-
val ünnepli a Szentegyhá-
zi Gyer mek filharmónia 30 éves 
születésnapját.

tAnfolyAm indult

Svájci minőségű 
székely sajtok

ACaritas gyer gyószentmiklósi 
kirendeltségén svájci 

szakembertől tanulhatják 
meg a sajtkészítés fortélyait 
a tejtermelő székelyföldi gazdák.

Egy pont kell még
Kétszer állt fel hátrányból teg-

nap a romániai jégkorong vá-
logatott a litvánok elleni, 
Divízió I B csoportos világ-
bajnoki mérkőzésen, Tom 
Skinner csapata az utolsó percekben 
nyert meg sorsdöntő találkozót. 
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A GITA IMPEX Kft.
Székelyudvarhely, Farcádi utca 25. szám alatti székhellyel értesíti az érintetteket, 
hogy a Felsőboldogfalva, Bikafalva  szám nélkül található, 14 761 m2-re vonatkozó 
ZONÁLIS RENDEZÉSI TERVET (PUZ) – homok és kavics kitermelése céljá-
ból a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges kör-
nyezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség által kiadott 2030/2012.04.18 számú döntés értelmében nem 
szükséges környezeti vizsgálat, de szükséges természetvédelmi hatásvizsgálat.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30 és 16 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés meg jelenésétől 
számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 

Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám.
Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A döntés megtalálható 
az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

DÁVID EMIL ÉS DÁVID ECATERINA
Székelyudvarhely, Építők utcája 7. szám alatti lakhellyel értesíti az érintetteket, 
hogy a Kápolnásfalu szám nélkül található, 30 298 m2-re vonatkozó ZONÁLIS 
RENDEZÉSI TERVET (PUZ) – lakóházak építése céljából a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló straté-
giai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés 
(aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által 
kiadott 2029/2012.04.18 számú döntés értelmében nem szükséges környezeti vizs-
gálat, de szükséges természetvédelmi hatásvizsgálat.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30 és 16 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés meg jelenésétől 
 számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi  

Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám.
Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A döntés megtalálható  
az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

LEboNTjÁK A foRGALoM MEGfIGyELÉSÉRE hASzNÁLT RÉGI ÉPüLETET

Körforgalmat építenek Taplocán

A Föld zöld napja

folytatódnak a munkálatok a 
Taploca utcában, a jövő hét fo-
lyamán a körforgalom kiépíté-
sének gyakorlati előkészületei 
kerülnek napirendre – a jó idő 
függvényében. A Taplocán lé-
tesülő terelőút nyomvonalán is 
elkezdődött a területek felvá-
sárlása, a tulajdonosokkal már 
elővásárlási szerződést kötött 
a csíkszeredai önkormányzat – 
tudtuk meg Szőke Domokos al-
polgármestertől.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Eddig a kedvezőtlen időjárás 
miatt nem kezdődtek el a 
körforgalom kiépítési mun-

kálatai Taplocán, bár ez fontos 
része az összesen 2,5 millió lejes 
beruházásnak, amely révén már 
felújították a Taploca utca nagy ré-
szét az elmúlt év folyamán. A kör-
forgalom kiépítési munkálatainak 
gyakorlati előkészítése leghama-
rabb a jövő hét folyamán esedékes. 

Ősszel az aszfaltozás és az egyéb 
felújítási munkálatok a templom-
nál fejeződtek be, ahonnan a na-
pokban folytatódott az útrendezés 
a kerékpársáv, a közvilágítás és a 
járda kiépítésével. 

– A Rét, Nagymező és Taploca 
utca kereszteződésénél kiépülő 
körforgalom egyik feltétele a rend-
őrség által korábban használt, je-
lenleg üresen álló épület lebontása 
is, emellett a létesülő körforgalom 
mellett az esővízelvezető rendszer 
felújítása is megtörténik majd – 
mondta el lapunknak Szőke Do-
mokos, Csíkszereda alpolgármes-
tere, hozzátéve, az út akkor nyeri el 
végleges formáját, amikor a harma-
dik aszfaltréteg is a helyére kerül. 

– A Taplocán létesülő tere-
lőút nyomvonalára eső területek 
megvásárlása is folyamatban van, 
ez azonban még egy hosszú távú 
folyamat. A tulajdonosokkal egy-
előre elővásárlási szerződést kö-
töttünk. Igény van arra is, hogy a 
megvásárolt földterület helyébe 
máshol ajánljon fel néhány tulaj-
donosnak területet az önkormány-
zat, ehhez azonban még keressük a 
megfelelő megoldást – számolt be 
az alpolgármester.

Bocsánatkérésként csemeték 
ültetésére hívják elsősorban 
a terepmotorosokat – és nem 
csak – Csinód környékére a 
Hargitafürdőért Egyesület tag-
jai; a Föld napja tiszteletére a 
pottyandi erdei iskola is szerve-
zett programokat, vasárnapra 
pedig a Zöld SzékelyFöld Egye-
sület kerékpáros felvonulást 
hirdetett.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Ki mondta, hogy nem 
tudod megváltoztat-
ni a világot?” – így 

szól a Föld napja mozgalom egyik 
jelmondata. Ennek szellemében 
szerveznek április 22-én környe-
zettudatosságra nevelő, környe-
zetbarát tevékenységeket Csíksze-
redában és környékén. 

Kérj bocsánatot az erdőtől! 
„A letarolt, hajdani erdőolda-

lak szomorú látványa miatt, a mo-
torfüsttől kormosodó, még élő 
fák nevében fordulunk minden-
kihez, aki velünk együtt érez és 
gondolkodik. Tehetünk még va-
lamit közösen, egymást bátorítva, 
nemcsak az erdők, hanem önma-
gunk megmentéséért is!” – tette 
közzé plakátokon, és a Facebook-
on felhívását a Hargitafürdőért 
Egyesület. A szervezet arra kéri 
tagjait, támogatóit, holnap vegye-
nek részt az erdőtelepítő, faültető 
„mentőakcióban”.

– Csinód környékén egyhek-
tárnyi, egyházi tulajdonban levő 
területet szeretnénk beültetni.
Az ott levő erdő 2-3 éve leégett 
– nyilatkozta lapunk megkeresé-
sére a Hargitafürdőért Egyesület 
nevében Lőrincz Rómeó. A  fel-
hívás nagyrészt a terepmotoro-
sokat célozza meg, de másokat 
is szívesen látnak. Találkozási 
pontként Csíkszentmártonban az 
Úz-völgyi eltérőt adta meg a szer-
vező, ahol holnap 9 órakor várják 
a résztvevőket. 

föld napja a pottyandi 
erdei iskolánál
Szombaton délelőtt 11-től 

15 óráig tartó programmal vár-
nak mindenkit a pottyandi erdei 
iskolához. Lesz barangolás a tan-
ösvényen, természetbúvárkodás: 
ismerkedés az erdei patak élő-
világával, métázás, kavicsfestés, 
gyöngyfűzés, képeslapkészítés, os-
torfonás, gyógypatikai ismeretek, 
szekerezés, streetball, lacikonyha 
az erdei iskola házias ételeiből. 
Rossz idő esetén a szabadtéri 
programokat társas játékokkal és 
természetfilmekkel helyettesítik. 
Ingyenes busz indul a csíkszeredai 
Sapientia egyetem parkolójából 
10.30-kor, vissza az erdei iskolától 
15 órakor. 

Kerékpáros felvonulás 
Csíkszeredában 
– A Zöld SzékelyFöld Egye-

sület április 22-én újból megszer-

vezi Csíkszeredában a Föld-napi 
kerékpáros felvonulást. A ne-
gyedszerre megrendezett, immár 
hagyományos rendezvény 17 óra-
kor indul a központi parkból – 
tudtuk meg Csonta Lászlótól, az 
egyesület elnökétől.

A szervezők szerint a legfon-
tosabb, hogy a résztvevők egy 
csoportban tekerjék le a távot. 
Délután négy és öt óra között re-
gisztrálhatnak a kerékpáros részt-
vevők, amikor egy nyilatkozatot 
töltenek ki, mely szerint saját fe-
lelősségükre indulnak a rendezvé-
nyen. Interneten, a zoldszekely.ro 
oldalon is lehet jelentkezni. A fel-
vonulás 17 órakor indul, a táv 8,8 
kilométer, így a biciklisek megkö-
zelítőleg egy órán belül visszaér-
nek a központi parkba.

Ingyenes 
kerékpárkölcsönzés 
Ma Hargita Megye Tanácsa 

környezetvédelmi programso-
rozatának részeként a csíksze-
redai Kerékvár kerékpáros szak-
üzlet jóvoltából ingyenes kerék-
párkölcsönzésre nyílik lehető-
ség. Az akció célja a g yaloglás 
és a kerékpározás népszerűsíté-
se a lakosság körében a minden-
napi, rövid távú közlekedésben. 
Reggel 9 órától délután 19 órá-
ig ingyen kölcsönözhet bárki 
kerékpárt a megyeháza előtt 
felállított sátornál. A bérléshez 
személyazonossági igazolvány 
szükséges.

A Taploca utca felújított szakasza. Lassan végéhez ér a beruházás fotó: balázs árpád

hirDeTések

A TRIANA EVALCoV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,

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

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

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

Rendkívül rossz állapotban van az út a Kászonok és a megye-
határ között. András Zoltán, Kászonaltíz polgármestere közölte, több 
helyen – például Kászonaltíz és a megyehatár közötti út 20-as és 22-es 
kilométerköve közötti szakaszán – sürgős javításokra és helyreállítá-
sokra lenne szükség, a megyei szakhatóság révén ezt már jelezték is az 
Országos Útügyi Hivatalnak. Emellett azt is remélik, hogy a megyei 
útszakasz javítási munkálatai is folytatódni fognak Kászonimpér és 
Kászonjakabfalva között, ahol a nyári árvizek károkat okoztak az úttest-
ben. – Tudunk róla, hogy a Kászonokban sok helyen nagyon meg-
romlott az utak állapota, azonban egyelőre csak kisebb javításokat 
végezhetünk. Sok helyen az átereszek, az úttest és különböző hidak 
javítására is szükség van, azonban nem tudunk nagyobb beruházást 
végezni, amíg azt a bukaresti szakhatóság el nem rendeli – mondta 
Cătălin Romanescu, az Országos Útügyi Igazgatóság Hargita me-
gyei vezetője. Közölte, egyelőre mintegy 2 kilométernyi útszaka-
szon lesznek nagyobb javítási munkálatok, azon a részen, ahol ez a 
leginkább indokolt. 



Idén áprilisban már meghaladta 
a sokéves átlagot a lehullott csa-
padék mennyisége, ám a tavaly 
őszi nagy szárazság után a talaj 
mélyebb rétegeiben még mindig 
van pótolnivaló – állítják a szak-
emberek. Abban teljes mérték-
ben egyetértenek, hogy a napok-
ban 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 mezőgazdasági igazgatóság mun-
katársa. Kijelentését számokkal is 
alátámasztotta: tavaly szeptembertől 
decemberig a sokéves csapadékát-
lagnak mindössze egyötöde hullott, 
azaz 42 liter négyzetméterenként, 
az átlag 144,7 liter/négyzetméter 
helyett. Ez a hatalmas kiesés részben 
pótlódott az idén, hiszen az év első 
három hónapjában lehullott csapa-

dékmennyiség a sokéves átlagnak 
megfelelő volt, áprilisban pedig meg 
is haladta azt.

– Csíkszeredában az áprilisi sok-
éves átlag 48,3 liter/négyzetméter, 
ezzel szemben idén mostanig már 63 
liter/négyzetméter csapadék esett – 
ismertette az adatokat Csíki Margit, 
aki szerint a sok eső mezőgazdasági 
szempontból egyelőre nem okoz 
gondot, sőt kompenzálja a talaj víz-
hiányát. Igaz ugyan, hogy a napok 
óta tartó esős idő hátráltatja a tavaszi 
munkálatokat, ám a szakember sze-
rint ezekre van még idő.

Kisebb területeken áll a belvíz
– A felszíni vizeknek igen jól 

jött ez az eső – mondta Miklós 
Géza, a vízügyi igazgatóság vezető-
je. A baláni és szépvízi gyűjtőtóban 
is megnőtt a vízszint, így – bár az 
ivóvízellátást veszélyeztető hiányról 
eddig sem beszélhettünk – már egy 
évre elegendő víztartalékunk van. 
Megnőtt a patakok és az Olt vízho-
zama is, de Miklós Géza szerint ár-
vízveszély 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 Hidroló-
giai és Vízgazdálkodási Intézet sárga 
színű kódjelzést bocsátott ki Hargita, 
Kovászna és Brassó megyére. E sze-
rint az elmúlt időszakban lehullott 
sok eső következtében az Olt felső 
és középső folyásán a figyelmeztető 
szintet meghaladó hozamnöveke-
désre lehet számítani. A figyelmezte-
tés ma 18 óráig érvényes. 
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Készülünk válogatni a zakók és nyakkendők között, 
négyévente jogszerűen előírt tevékenység, jog és kötelesség, 
a demokrácia alapja. Csak azért is illik szavazni, mert aki 
nem hajlandó négyévente egyszer megtenni az egyetlen 
lépést, amivel befolyásolhatja a közéletet, annak túl sok 
erkölcsi alapja nem marad bárkitől is követelőzni, vagy 
számon kérni a kampányígéreteket. Még a kutyap…ázás 
sem hiteles annak a szájából, aki elvárná, hogy folyama-
tosan habban legyenek a választott vezetők a köz és a nép 
érdekében kifejtett megfeszített munkától, amikor ő maga 
nem hajlandó – az említett köz- és népjólét szolgálatában 
– 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 ura-
kon reszketni kezd a pantalló, sőt esetenként komoly zá-
róizom-összerándulást idéz elő a várt pecsételési hullám. 
Mert mi lesz, ha véletlenül valaki úgy tudja irányítani a 
szavazóbázis kiszámíthatatlan lábát, hogy az egy moz-
dulattal kirúg ja a szorongó hátsó alól a kényelmes széket? 
Vége lehet a szolgálati mindenfélével ellátott életnek. Ezt 
megelőzendő, egy izgalmas focimeccs utolsó perceinek szög-
letrúgásaihoz hasonló helyzet teremtődik a politikai pa-
lettán. Focirajongóknak ismerős a kép: 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. 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 meg-
hirdeti, mit is szándékozik csinálni nagyemberként, miért 
lenne jobb a népnek őt választani, hanem azzal, mekkora 
egy gazember az ellenfél. Így van cirkusz, politikai tűzi-
játék, adok-kapok, és sokkal kevesebb ígéretet kell elsütni, 
amelyet később esetleg számon kérhetnének a választók. 
Sőt megindult a véghajrában az átigazolás-áradat is. Egy 
valamirevaló focimeccsen elképzelhetetlen lenne, hogy az 
utolsó sípszó előtti negyedórában váltsanak csapatot a já-
tékosok, a politikában azonban belefér. Nálunk még az 
is, hogy nemcsak kiskatonák somfordálnak át a vélhetően 
nyerő oldalra, hanem a vezérkari tagok is. Néztem a té-

vében a hírt a minap, hogy az egyik megye nagyembere 
egyszerűen átsétált az ellenpártba, mondani sem kell, nem 
plakátot ragasztani, hanem egyenesen kulcspozícióba. 
Asztaltársaságnyi válogatott észosztó vitatta a tényállást, 
hogy elfogadható-e vagy nem a cselekedet, s hogy a pálfor-
dulás 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 elvekről, 
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 ál-
tala gazembernek tartott és gyűlölt elöljáró végre lapátra 
kerüljön, arra ébred egy reggel, hogy az a párt ültette is-
mételten nyakára az urat, amelyiknek plakátjait éppen 
azért ragasztgatta lelkesen, hogy az illető eltűnjön a dön-
téshozásból. 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 má-
sikra, 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

hargitanépe

Lassan pótLódIk a tavaLyI szárazság okozta vízHIány

Sokat esett, 
de még nem eleget

 
A baláni és szépvízi 
gyűjtőtóban megnőtt 
a vízszint, így – bár az 
ivóvízellátást veszé-
lyeztető hiányról ed-
dig sem beszélhettünk 
– egy évre elegendő 
víztartalék van.

Az Olt mentén kisebb területeken áll a belvíz. Megnőtt a folyó hozama, de árvíztől nem kell tartani fotó: balázs árpád

hirdetés
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Egerszéki gondolatok
A térerő hiányát tartják az egyik 
legégetőbb gondnak, a tél vi-
szonylag csendben és nyugalom-
ban telt, az út járható volt, mun-
kalehetőség továbbra is gyakor-
latilag nulla, a demográfia viszont 
pozitív tendenciát mutat – tudtuk 
meg Egerszéken tett rövid kiruc-
canásunk során. 

Még bőven akadt hófolt 
az árnyékosabb völ-
gyekben, amikor meg-

próbáltunk kijutni az egerszéki 
„végvárba”. A Csíkszentgyörgyhöz 
tartozó települést autóval egyelő-
re csak Csíkszentmártonból lehet 
megközelíteni, az anyaközségből 
egyszerűen nem vezet járható út a 
hegyek között megbújó kis faluba. 
Ahogyan a helyiek mondják, az 
elválasztó hegyoldalban mindkét 
irányból „megbotlik” a szekérút. Jó 
nagy kerülővel juthatnak el a helyiek 
a községközpontba, ha intéznivaló-
juk akad, hacsak nem lépnek gyalog-
szerrel át a hegyen. Legtöbben ezt 
teszik, hiszen hegyi fogalmak között 
csak „ehejt” van a községháza, olyan 
nyolc kilométert kell gyalogolni. A 
megyésítéskor is ez a légvonalban 
kicsinek tűnő távolság vezette félre 
az adminisztratív felosztást végző 
elvtársakat. A térképen közelinek 
tűnt, és Csíkszentgyörgyhöz csatol-
ták a falut, arra már senki sem figyelt, 
hogy út nem kötötte össze a két te-
lepülést. Ma sem köti, a kis zsákfalu 
egyetlen megközelíthetőségi lehe-
tősége, ha a Csíkszentmárton–Úz-
völgye közötti szakaszról Csinód 
után balkanyarral még hajlandó egy 
kilométert megtenni a látogató, az 
út azonban nem a legjobb. 

Nehéz csaták völgye
Nem is mertünk közönséges 

autóval nekivágni a kiruccanásnak, 
a csíkszentmártoni Vitos József és 
barátai ajánlottál fel, hogy kivisznek 

az egykor a román autógyártás csú-
csának számító ARO terepjáróval a 
helyszínre. Nem először jártunk a vi-
déken, ám kiderült, mennyivel több 
a látnivaló, ha az ember idegenveze-
tővel – aki mélyen magyar érzelmű 
amatőr haditörténész – vág neki a 
hegyeknek az Úz-völgye felé. Így 
derült ki félúton több fura alakú, be-
gyepesedett földkupacról – az ember 
észre sem venné őket, annyira beleol-
vadnak egy szelídebb domb tövébe 
–, hogy első világháborús ágyúál-
lások. „A domb védte az ütegeket, 
az ellenségnek szinte lehetetlen volt 
kilőnie azokat, az osztrák-magyar 
tüzérség pedig innen belőhetett egé-
szen az Úz-völgyébe” – hangzott a 
történelmi lecke a tetőn. Másik hely-
szín, újabb rejtett látványosság: elha-
gyott földút végének tetsző, bokrok-
kal szegélyezett gödör. Látszik, hogy 
nem a természet, hanem emberkéz 
alakította ilyenre a domborzatot. 
Sokszor eljártunk már mellette, 
azonban soha egyikünkben sem ve-
tődött fel a kérdés, ki, mikor és miért 
építette a „szinte-utat”. Mert amint 

kikukucskáltunk a bokrok mögül, 
látszott, hogy a csinódi völgy felé 
kanyarog a nyomvonal, megszakítva 
a lankás domboldalt. „Itt ért volna 
véget a keskeny távú vasút, már ha 
valaha is megépült volna” – magya-
rázta kísérőnk. Megtudtuk, hogy az 
1900-as évek elején a fakitermelés 
megkönnyítéséért kisvasutat ter-
vezetek, amelyen az Úz-völgyéből 
egészen a Csíkszentmárton feletti 
tetőig pöfögtek volna gőzösök. A 
Magyar Királyi Térképészeti Hivatal 
szakemberei elvégezték a topográfiai 
méréseket, megrajzolták a terveket, 
majd sikerrel elkészült a földmunka 
is. A politikai változások, a világhá-
ború vérzivatara elseperte a keskeny 
nyomtávú vasutat, soha nem épült 
meg. A pályamunkások helyett hon-
védek érkeztek, vonatkerekek kat-
togása helyett ágyúdörgés szaggatta 
a csendet, építkezés helyett kemény 
csaták zajlottak a hegyek között. A 
történelem kereke pedig magyar 
szemszögből igencsak rosszat for-
dult. Két világháború zúgott végig a 
helyszínen – mindkettő befejeztével 
a vesztes oldalon találtuk magunkat 
–, a véres ütközetek emlékeit ma is 
fellelhetik a figyelmes szemlélők. Az 
egykori fedezékek, tüzérségi löve-
dékek által vágott tölcsérek mellett 
még mindig belebotlanak kirándu-
lók a honvédek használati tárgyaiba. 
A hágót védő katonák drámájáról 
az Úz-völgyi honvédtemető hantjai 
tanúskodnak, amelyeket a küzdők 
iránti tiszteletből csíkszentmártoni 
civil és önkormányzati összefogással 
az elmúlt évtizedben gondoztak, 
elláttak a magyar haditemetőkben 
szabványosított fejfákkal. Az el-
esettekre az Úz-völgyi kápolnánál 
évente szentmisén emlékeznek meg, 
a hősök előtti tisztelgésre évről évre 
többen látogatnak el.

Néma harc az életért
A fegyverek rég elhallgattak a 

völgyben, a csatáknak azonban nin-
csen vége. Zajlik a megyei tanács har-
ca az egykori honvédkaszárnyákból 
kialakított, Bákó megyéhez csatolt 
ifjúsági tábor visszaszerzéséért, a me-
gyehatár kiigazításáért, a területtulaj-
donosok az egykori közbirtokossági 
területekért vívják a néma, de annál 
élesebb csatákat. Nem utolsósorban 
a völgyben maradt lakosok vívják 

egzisztenciaharcukat a mindenna-
pi életben maradásért. A völgyet, 
ha hinni lehet a történészeknek, a 
Gyimesekből átvándorolt gazdák 
népesítették be, a megélhetést a faki-
termelés és az állattenyésztés biztosí-
totta. A fordulatot követően mind-
két megélhetési forrás megcsappant, 
megszűnt az állami fakitermelési 
vállalat, a gazdálkodásból pedig igen 
nehéz megélni. Nagy érvágás volt az, 
amikor a feldolgozó megszüntette a 
tej elszállítását, így a szarvasmarha-
tartó gazdák egyik napról a másikra 
az egyetlen készpénzforrástól estek 
el. Mára valamelyest változott a hely-
zet, nem is annyira tudatos megoldás 
enyhített a helyzeten, mint inkább 
a piaci helyzet: a felnevelt borja-
kat könnyebben és jobb haszonnal 
lehet értékesíteni, mint a tejet. A 
piacon hiány van, ezért a felvásárló 
szívesen kidöcög a hegyek közé az 
állatokért. Akadtak olyanok is, akik 
házilag feldolgozzák a tejet, sajtot, 
túrót, ordát készítenek belőle. Igaz, 
főként saját fogyasztásra, de vannak 
már néhányan, akik értékesítik a há-
zilag előállított tejtermékeket. A po-
tenciál szenzációs, hiszen a legjobb 
minőségű hegyi legelőkön legelnek 
az állatok, különleges aromájú tejet 
termelnek. Az elektromos hálózat 
kiépítése 2001-ben nagyot lendített 
a településen. Mára már minden 
háztartásban ott van a hűtőszekrény, 
a televízió, illetve a parabolatányéros 

antenna. Így a világ hírei becsurog-
nak a völgybe, kifelé azonban nem. 
Mindössze néhány vezetékes telefon 
található a faluban, internet vagy tér-
erő azonban nincs. 

Hiányzik a 21. század
Tankó Lenke tanítónő sok 

falustársához hasonlóan főként az 
internet, illetve a mobiltelefonos 
térerő hiányára panaszkodott. Nem 
volt vevő a városi ember meghaj-
szoltságából táplálkozó, humoros-
nak szánt kijelentésemre, mely sze-
rint addig örüljenek, amíg nincsen 
mobiltelefon. Elkomorodva fejte-
gette, az út is rendben volt a télen, 
nyáron is úgy lesz, megszokták, 
olyan amilyen, különben is van ígé-
ret a megyei önkormányzat részé-
ről, hogy a közeljövőben felújítják.  
Komoly fejtörést okoz azonban az 
internet hiánya, hiszen a legtöbb 
utasítás, körlevél a felettes szervek-
től, egyéb szakmai tudnivalók már 
ezen az úton érkeznek. Segítene a 

dolgon a mobiltelefonos modem, 
de sajnos térerő sincs a környéken, 
noha az összes szolgáltatót megke-
resték. „Nem vagyunk elegen, így 
egyik társaság sem volt hajlandó 
beruházni egy bennünket kiszol-
gáló adótoronyba” – panaszkodott 
Tankó. Az iskolára fordítva a szót 
kiderült, minden rendben van, gye-
rek is akad elég, a demográfiai mu-
tatók pozitívak a völgyben, az egy-
kori „egészséges” ütemben jönnek a 
világra a babák, talán itt hajlik leg-
inkább a születések felé a születés-
elhalálozás arány a megyében. Van 
könyvtár, működik, a tanulók rend-
szeresen igénybe veszik, elvben zök-
kenőmentesen zajlik az iskolai tevé-
kenység. A továbbtanulni vágyók-
kal nehezebb, ingázni lehetetlen, 
számukra kosztot és kvártélyt már 
a középiskolától kénytelenek fizetni 
a szülők. Ugyancsak nehézségekkel 
találják szembe magukat a pálya-
kezdő fiatalok, legtöbbjük kényte-
len elvándorolni vagy idénymunkát 
vállalni külföldön. A turisztikai te-
vékenység élénkítése segítene az ál-
datlan állapoton, potenciál is lenne, 
a csend, a jó levegő, a csodálatos he-
gyi táj, az igazi „történelem előtti” 
időkből megmaradt parasztgazda-
ságok varázsa, a jóravaló emberek, 
a háztájiban megtermelt hagyomá-
nyos, tiszta élelmiszerek sokakat 
vonzanának. Ismét megmutatkozik 
azonban a mobiltelefon-térerő és 

az internet hiánya. Egyrészt azért, 
mert a vendégek igénylik, sokan el 
sem tudnák képzelni, hogy olyan 
helyen töltsenek néhány napot, 
esetleg vakációzzanak, ahol nincsen 
internet vagy telefonjel, másrészt 
pedig nehézkes a hagyományos 
postai levelezés vagy telefonüzene-
tek útján történő kommunikáció 
szerte a nagyvilágba a potenciális 
ügyfelekkel. A megyei önkormány-
zattól ígéret van rá, hogy lesz jó út, a 
kommunikációs zsákutcából azon-
ban egyelőre nem mutatkozik kiút. 
Pedig a völgy lakói is határozottan 
igényelnék, azt szeretnék, hogy ne 
kelljen elköltözniük a szülőfalu-
ból, a modern kor vívmányainak 
használatával, teljes értékű huszon-
egyedik századi életet szeretnének 
élni. Abban reménykednek, hogy 
egyszer majd valakik félreteszik a 
gazdasági vagy választási matemati-
kát, és a villanyáramhoz hasonlóan 
az SMS, az e-mail is eljut a völgybe. 

Hompoth Loránd

Hirdetés

Tavaszi bezsongás – 
Zöld övezetben szebb az élet

Folytatja környezetszépítő akcióját a Fun Fm és Retró rádió csapata, 
melynek során idén is megszépítjük egy nyertes tömbház vagy lépcső-
ház közvetlen környezetét. Idén is Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, 
illetve a városi kertészet van segítségünkre. Idén 10 méter zöld sövényt, 
5 facsemetét és sok színes virágpalántát nyerhetnek.

– A verseny már zajlik, és bárki részt vehete benne, aki úgy érzi, 
hogy elkelne egy kis segítség a tömbház körüli zöldövezetesítés során  
– mondta Günther Ottó, a rádió programigazgatója.

– Tavalyi első próbálkozásunk során a nyertes lépcsőház lakóinak a 
városi kertészet munkatársai segítettek elültetni a megnyert facseme-
téket, zöld sövényt és virágpalántákat, illetve segítettek az egymásra 
ültetett fák kivágásában, megnyesésében. Az általános tendencia az, 
hogy önerőből próbálnak az emberek kellemesebb zöldövezetet ki-
alakítani maguknak, viszont azzal nem számolnak, hogy az elültetett 
fák idővel elnőnek, és helyigényüket tekintve sem mindig kerülnek a 
megfelelő övezetbe. Ebben is segít a városi kertészet: kivágják vagy 
visszanyesik a zavaró, elnőtt, kiöregedett fákat és a lakókkal együtt 
rendezik az övezetet.

A határidő május elsején jár le, a meglevő több mint húsz jelent-
kező mellé további hallgatók részvételét várják, akik szeretnének egy 
zöldebb, kellemesebb környezetet közvetlen közelükben. 

Ha jelentkezni szeretne, annyi a dolga, hogy elküldje teljes nevét 
és postai címét a radio@funfm.ro címre és rávegye minél több szom-
szédját, hogy csatlakozzanak ők is. Az a lépcsőház vagy tömbház nyer, 
amelyikből a legtöbb jelentkező lesz. 

A jelentkezők névsorát a www.funfm.ro-n, illetve a Facebook-on is 
követheti.

Emlékek tere Egerszék határa. A technika nehezen talál utat az itt élőkhöz

ember alakította terep. Két világháború zúgott végig a helyszínen
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észre sem venné őket, annyira beleol-
vadnak egy szelídebb domb tövébe 
–, hogy első világháborús ágyúál-
lások. „A domb védte az ütegeket, 
az ellenségnek szinte lehetetlen volt 
kilőnie azokat, az osztrák-magyar 
tüzérség pedig innen belőhetett egé-
szen az Úz-völgyébe” – hangzott a 
történelmi lecke a tetőn. Másik hely-
szín, újabb rejtett látványosság: elha-
gyott földút végének tetsző, bokrok-
kal szegélyezett gödör. Látszik, hogy 
nem a természet, hanem emberkéz 
alakította ilyenre a domborzatot. 
Sokszor eljártunk már mellette, 
azonban soha egyikünkben sem ve-
tődött fel a kérdés, ki, mikor és miért 
építette a „szinte-utat”. Mert amint 

kikukucskáltunk a bokrok mögül, 
látszott, hogy a csinódi völgy felé 
kanyarog a nyomvonal, megszakítva 
a lankás domboldalt. „Itt ért volna 
véget a keskeny távú vasút, már ha 
valaha is megépült volna” – magya-
rázta kísérőnk. Megtudtuk, hogy az 
1900-as évek elején a fakitermelés 
megkönnyítéséért kisvasutat ter-
vezetek, amelyen az Úz-völgyéből 
egészen a Csíkszentmárton feletti 
tetőig pöfögtek volna gőzösök. A 
Magyar Királyi Térképészeti Hivatal 
szakemberei elvégezték a topográfiai 
méréseket, megrajzolták a terveket, 
majd sikerrel elkészült a földmunka 
is. A politikai változások, a világhá-
ború vérzivatara elseperte a keskeny 
nyomtávú vasutat, soha nem épült 
meg. A pályamunkások helyett hon-
védek érkeztek, vonatkerekek kat-
togása helyett ágyúdörgés szaggatta 
a csendet, építkezés helyett kemény 
csaták zajlottak a hegyek között. A 
történelem kereke pedig magyar 
szemszögből igencsak rosszat for-
dult. Két világháború zúgott végig a 
helyszínen – mindkettő befejeztével 
a vesztes oldalon találtuk magunkat 
–, a véres ütközetek emlékeit ma is 
fellelhetik a figyelmes szemlélők. Az 
egykori fedezékek, tüzérségi löve-
dékek által vágott tölcsérek mellett 
még mindig belebotlanak kirándu-
lók a honvédek használati tárgyaiba. 
A hágót védő katonák drámájáról 
az Úz-völgyi honvédtemető hantjai 
tanúskodnak, amelyeket a küzdők 
iránti tiszteletből csíkszentmártoni 
civil és önkormányzati összefogással 
az elmúlt évtizedben gondoztak, 
elláttak a magyar haditemetőkben 
szabványosított fejfákkal. Az el-
esettekre az Úz-völgyi kápolnánál 
évente szentmisén emlékeznek meg, 
a hősök előtti tisztelgésre évről évre 
többen látogatnak el.

Néma harc az életért
A fegyverek rég elhallgattak a 

völgyben, a csatáknak azonban nin-
csen vége. Zajlik a megyei tanács har-
ca az egykori honvédkaszárnyákból 
kialakított, Bákó megyéhez csatolt 
ifjúsági tábor visszaszerzéséért, a me-
gyehatár kiigazításáért, a területtulaj-
donosok az egykori közbirtokossági 
területekért vívják a néma, de annál 
élesebb csatákat. Nem utolsósorban 
a völgyben maradt lakosok vívják 

egzisztenciaharcukat a mindenna-
pi életben maradásért. A völgyet, 
ha hinni lehet a történészeknek, a 
Gyimesekből átvándorolt gazdák 
népesítették be, a megélhetést a faki-
termelés és az állattenyésztés biztosí-
totta. A fordulatot követően mind-
két megélhetési forrás megcsappant, 
megszűnt az állami fakitermelési 
vállalat, a gazdálkodásból pedig igen 
nehéz megélni. Nagy érvágás volt az, 
amikor a feldolgozó megszüntette a 
tej elszállítását, így a szarvasmarha-
tartó gazdák egyik napról a másikra 
az egyetlen készpénzforrástól estek 
el. Mára valamelyest változott a hely-
zet, nem is annyira tudatos megoldás 
enyhített a helyzeten, mint inkább 
a piaci helyzet: a felnevelt borja-
kat könnyebben és jobb haszonnal 
lehet értékesíteni, mint a tejet. A 
piacon hiány van, ezért a felvásárló 
szívesen kidöcög a hegyek közé az 
állatokért. Akadtak olyanok is, akik 
házilag feldolgozzák a tejet, sajtot, 
túrót, ordát készítenek belőle. Igaz, 
főként saját fogyasztásra, de vannak 
már néhányan, akik értékesítik a há-
zilag előállított tejtermékeket. A po-
tenciál szenzációs, hiszen a legjobb 
minőségű hegyi legelőkön legelnek 
az állatok, különleges aromájú tejet 
termelnek. Az elektromos hálózat 
kiépítése 2001-ben nagyot lendített 
a településen. Mára már minden 
háztartásban ott van a hűtőszekrény, 
a televízió, illetve a parabolatányéros 

antenna. Így a világ hírei becsurog-
nak a völgybe, kifelé azonban nem. 
Mindössze néhány vezetékes telefon 
található a faluban, internet vagy tér-
erő azonban nincs. 

Hiányzik a 21. század
Tankó Lenke tanítónő sok 

falustársához hasonlóan főként az 
internet, illetve a mobiltelefonos 
térerő hiányára panaszkodott. Nem 
volt vevő a városi ember meghaj-
szoltságából táplálkozó, humoros-
nak szánt kijelentésemre, mely sze-
rint addig örüljenek, amíg nincsen 
mobiltelefon. Elkomorodva fejte-
gette, az út is rendben volt a télen, 
nyáron is úgy lesz, megszokták, 
olyan amilyen, különben is van ígé-
ret a megyei önkormányzat részé-
ről, hogy a közeljövőben felújítják.  
Komoly fejtörést okoz azonban az 
internet hiánya, hiszen a legtöbb 
utasítás, körlevél a felettes szervek-
től, egyéb szakmai tudnivalók már 
ezen az úton érkeznek. Segítene a 

dolgon a mobiltelefonos modem, 
de sajnos térerő sincs a környéken, 
noha az összes szolgáltatót megke-
resték. „Nem vagyunk elegen, így 
egyik társaság sem volt hajlandó 
beruházni egy bennünket kiszol-
gáló adótoronyba” – panaszkodott 
Tankó. Az iskolára fordítva a szót 
kiderült, minden rendben van, gye-
rek is akad elég, a demográfiai mu-
tatók pozitívak a völgyben, az egy-
kori „egészséges” ütemben jönnek a 
világra a babák, talán itt hajlik leg-
inkább a születések felé a születés-
elhalálozás arány a megyében. Van 
könyvtár, működik, a tanulók rend-
szeresen igénybe veszik, elvben zök-
kenőmentesen zajlik az iskolai tevé-
kenység. A továbbtanulni vágyók-
kal nehezebb, ingázni lehetetlen, 
számukra kosztot és kvártélyt már 
a középiskolától kénytelenek fizetni 
a szülők. Ugyancsak nehézségekkel 
találják szembe magukat a pálya-
kezdő fiatalok, legtöbbjük kényte-
len elvándorolni vagy idénymunkát 
vállalni külföldön. A turisztikai te-
vékenység élénkítése segítene az ál-
datlan állapoton, potenciál is lenne, 
a csend, a jó levegő, a csodálatos he-
gyi táj, az igazi „történelem előtti” 
időkből megmaradt parasztgazda-
ságok varázsa, a jóravaló emberek, 
a háztájiban megtermelt hagyomá-
nyos, tiszta élelmiszerek sokakat 
vonzanának. Ismét megmutatkozik 
azonban a mobiltelefon-térerő és 

az internet hiánya. Egyrészt azért, 
mert a vendégek igénylik, sokan el 
sem tudnák képzelni, hogy olyan 
helyen töltsenek néhány napot, 
esetleg vakációzzanak, ahol nincsen 
internet vagy telefonjel, másrészt 
pedig nehézkes a hagyományos 
postai levelezés vagy telefonüzene-
tek útján történő kommunikáció 
szerte a nagyvilágba a potenciális 
ügyfelekkel. A megyei önkormány-
zattól ígéret van rá, hogy lesz jó út, a 
kommunikációs zsákutcából azon-
ban egyelőre nem mutatkozik kiút. 
Pedig a völgy lakói is határozottan 
igényelnék, azt szeretnék, hogy ne 
kelljen elköltözniük a szülőfalu-
ból, a modern kor vívmányainak 
használatával, teljes értékű huszon-
egyedik századi életet szeretnének 
élni. Abban reménykednek, hogy 
egyszer majd valakik félreteszik a 
gazdasági vagy választási matemati-
kát, és a villanyáramhoz hasonlóan 
az SMS, az e-mail is eljut a völgybe. 

Hompoth Loránd

Hirdetés

Tavaszi bezsongás – 
Zöld övezetben szebb az élet

Folytatja környezetszépítő akcióját a Fun Fm és Retró rádió csapata, 
melynek során idén is megszépítjük egy nyertes tömbház vagy lépcső-
ház közvetlen környezetét. Idén is Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, 
illetve a városi kertészet van segítségünkre. Idén 10 méter zöld sövényt, 
5 facsemetét és sok színes virágpalántát nyerhetnek.

– A verseny már zajlik, és bárki részt vehete benne, aki úgy érzi, 
hogy elkelne egy kis segítség a tömbház körüli zöldövezetesítés során  
– mondta Günther Ottó, a rádió programigazgatója.

– Tavalyi első próbálkozásunk során a nyertes lépcsőház lakóinak a 
városi kertészet munkatársai segítettek elültetni a megnyert facseme-
téket, zöld sövényt és virágpalántákat, illetve segítettek az egymásra 
ültetett fák kivágásában, megnyesésében. Az általános tendencia az, 
hogy önerőből próbálnak az emberek kellemesebb zöldövezetet ki-
alakítani maguknak, viszont azzal nem számolnak, hogy az elültetett 
fák idővel elnőnek, és helyigényüket tekintve sem mindig kerülnek a 
megfelelő övezetbe. Ebben is segít a városi kertészet: kivágják vagy 
visszanyesik a zavaró, elnőtt, kiöregedett fákat és a lakókkal együtt 
rendezik az övezetet.

A határidő május elsején jár le, a meglevő több mint húsz jelent-
kező mellé további hallgatók részvételét várják, akik szeretnének egy 
zöldebb, kellemesebb környezetet közvetlen közelükben. 

Ha jelentkezni szeretne, annyi a dolga, hogy elküldje teljes nevét 
és postai címét a radio@funfm.ro címre és rávegye minél több szom-
szédját, hogy csatlakozzanak ők is. Az a lépcsőház vagy tömbház nyer, 
amelyikből a legtöbb jelentkező lesz. 

A jelentkezők névsorát a www.funfm.ro-n, illetve a Facebook-on is 
követheti.

Emlékek tere Egerszék határa. A technika nehezen talál utat az itt élőkhöz

ember alakította terep. Két világháború zúgott végig a helyszínen



Mátyás József festőművész 1996-
ban szülőfalujának, Csík szent-
mártonnak adományozta egy tel-
jes kiállítás anya gát. A festmények 
ma a csíkszentmártoni Sportköz-
pont emeleti, kulturális célokra 
hasz nált termének falait díszítik. 
Ideiglenesen kerültek oda, addig, 
amíg az emlékházat felújítják. 

Amikor Csíkszent márton-
ban Mátyás József festőmű-
vész hagyatéka iránt érdek-

lődtem, két személyhez irányítot-
tak: Gergely András polgármester-
hez és Borbáth Istvánhoz, a Szent 
Márton Alapítvány elnökéhez. 
Mindketten szívügyüknek tekintik 
a 18 olajfestményből, 15 grafikából 
és fametszetből, valamint 4 korai fa-
metszetből álló gyűjtemény sorsát. 

Tulajdonképpen a Szent Már-
ton Alapítványt is azzal a céllal 
hozták létre 1994-ben, hogy meg-
ismertessék a szülőfalu és a tágabb 
szülőföld közösségével Mátyás Jó-
zsef festőművészt és munkásságát. 
A polgármesteri hivatal az egykori 
csekefalvi községházát, amelyben 
később óvoda működött, felaján-
lotta emlékház céljára, itt rendeztek 
Mátyás József festményeiből kiállí-
tást, mely után 1996-ban a művész 
a kiállítás anyagát szülőfalujának 
adományozta. 

Az adomány gondozását a 
Szent Márton Alapítvány vállalta. 
Borbáth István elmondta, hogy 
a kiállítást az évek során bemu-
tatták Kézdivásárhelyen, Sepsi-
szentgyörgyön, Gyer gyó szent mik-
lóson, Székely keresz túron és Csík-
szeredában is. 

A művész 2000-ben bekövetke-
zett halála után emlékét alkotótá-

borral is igyekeztek ápolni. Hat al-
kalommal hívták meg a csíki és kör-
nyékbeli képzőművészeket, hogy 
Csíkszentmártonban ihletődjenek 
és alkossanak. A táborok „termé-
sét” a községházában, a plébánián, 
a közbirtokosság székhelyén, az is-
kolában állították ki, „hogy ezáltal 
is szebb legyen a falu” – mondja 
Borbáth István.

 A Szent Márton Alapítvány 
elnökét személyes ismeretség, 
szeg ről-végről rokonság fűzte Má-
tyás Józsefhez.  Beszélgetés közben 
fel idézi a hozzá fűződő emlékeit. 
Az 1930-ban született művész 
pályája kezdetén Petrozsényben 
élt és dolgozott. A frissen végzett, 
testnevelő tanárként odahelyezett 
földijét nagy szeretettel fogadta. 
A Petrozsény központjában levő 
lacto bárban fenntartott törzs-
asztala volt Mátyás Józsefnek, 
amelyhez rajta kívül más nem ül-
hetett le. Amikor Borbáth István 
megérkezett a városba, a művész 
bemutatta őt a lacto bárban, és 
meghagyta, hogy fiatal rokona 
bármikor leülhet az asztalához. 
Ápolták a falustársi kapcsolatot, és 
amikor Borbáth István három év 
múltával itthon kapott munkát, a 
művész helyeselte a hazaköltözé-
sét. A szíve őt is mindig hazahúzta. 
Állandó résztvevője volt a szárhe-
gyi alkotótábornak, szülőfalujába 
is minden évben hazalátogatott. 
Petrozsényből azonban Dévára 
költözött, ott is temették el.

Az emlékezést a mai felada-
tok számbavétele szakítja meg. A 
Petrozsényben készült metszetek, 
valamint a dévai korszakban ké-
szült, balladisztikus témájú olajfest-
ményeknek otthont adó emlékház 

jelenleg felújítás alatt áll. A több 
mint 200 éves épület részleges fel-
újítási terve készen van, a tetőszer-
kezetet tavaly kijavították. Pénz kel-
lene, hogy egy év alatt méltó helyet 
biztosítsanak a hagyatéknak. 

 Gergely András polgármes-
ter sorolja is terveket: a földszinti 
két teremben kap  majd helyet az 
állandó kiállítás, egy szobában 
helyezik el a művész személyes tár-
gyait: íróasztalát, festőállványát, 
amelyre talán utolsó, be nem fe-
jezett festménye kerül majd. A 
tetőtérben kiállítótermet szeret-
nének berendezni kortárs festők 
munkái számára. Gázfűtéssel télen 
is megfelelő hőmérsékletet tudnak 
majd biztosítani a festmények és 
az odalátogatók számára. Mind-
ehhez azonban 300-400 ezer lejre 
lenne szükség. Ahhoz, hogy a köz-
ség önerőből végezze el a munkát, 
legalább három évre van szükség, 
mondja a polgármester. És közben 
azon gondolkozik, hogy mit is te-
gyenek majd a Sportközpont eme-
leti termének falára, ha a Mátyás 
József képei „hazakerülnek”.

Közelebbi terveket is sző Ger-
gely András és Borbáth István. A 
művész 80. születésnapjára, 2010-
re gyűjteményes kiállítást szerettek 
volna rendzeni, ám ez akkor nem 
sikerült. Idén a júniusra tervezett 
falunapok programjába foglalják 
bele a reprezentatív munkák  be-
mutatását. Szeptemberre pedig 
már lefoglalták a Csíki Székely 
Múzeum Kossuth utcai kiállítóter-
mét, hogy bemutathassák Mátyás 
József életművének legjelentősebb 
alkotásait a csíkszeredai közönség-
nek is. 

takács éva

Állampolgársági eskütétellel, 
„öregfilis” koncerttel, kaland-
pálya- és kazettásmennyezet-
avatóval, emellett pedig szín-
vonalas hangversenyekkel és 
szabadidős programokkal ün-
nepli a Szentegyházi Gyer mek-
filharmónia 30 éves születés-
napját május 2–7. között.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Színes programmal ünnepli 
meg a Szentegyházi Gyer-
mek filharmónia fennállásá-

nak 30. évfordulóját május 2–7. 
között. A rendezvénysorozat 
egyik leglátványosabb része a má-
jus 4-én este 8 órától adott gála-
hangverseny lesz, amely két kon-
certből áll, a jelenlegi, valamint az 
öregfilisek előadásában, és amit 
fáklyásmenet és utcabál fog teljes-
sé tenni. 

– Több mint 200 külföldi, 
valamint 300-nál is több belföldi 
meghívottunk van a rendezvény-
re, emellett pedig 250 gyerek 
fog fellépni a gyerekfili 30 éves 
születésnapján, amelyből 60-an 
belföldről jönnek majd. Szép 
számban leszünk – fogalmazott 
Haáz Sándor zenetanár. A Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia ve-
zetője hozzátette, a szállásolást a 
Gyermekfilharmónia Alapítvány, 
valamint a helyiek segítségével 
oldják meg a rendezvény idejére. 

– Az ünnepség keretében fel-
avatjuk a felújított Gábor Áron 
Művelődési Ház új kazettás meny-
nyezetét, amely a kecsetkisfaludi 
templom mennyezetének máso-
lataként készült el Birton Lász-
ló gyulakutai művészeti vezető 

segítségével, a kultúrotthon fel-
újításának részeként. Emellett a 
Fili-házban található, Csűrka-
landnak elnevezett akadálypályát 
is felavatjuk, először május elsején 
a helyiekkel, majd május 4-én a 
külföldi vendégek részvételével 
is, akik számára ügyességi vetél-
kedőket szervezünk. A különbö-
ző hangversenyeken, kirándulá-
sokon, szabadtéri programokon 
kívül ez alkalomból 50 személy 
fogja letenni a magyar állampol-
gársági esküt május 5-én 10 órá-
tól. Úgy terveztük, hogy a filisek 
és családjaik közösen, egyszerre 
teszik le az állampolgársági esküt, 
erre azonban nem kerülhet sor a 
létszám miatt, így most azok fog-
nak ünnepélyes keretek között 
esküt tenni, akiknek elkészült 
már a honosítási eljáráshoz szük-
séges iratcsomójuk. Ezt követően 
hetente, ötvenfős csoportokban 
fogják igénybe venni a honosítá-
si eljárást. Összesen 660 személy 
érintett ebben – közölte Haáz. – 
Sikerült szép számban összehívni 
azokat az „öregfiliseket” is, akik 
az előző korosztályban voltak a 
zenekar tagjai. Most folynak ve-
lük a koncertpróbák, de olyan, 
mintha tegnap tették volna le a 
hangszereiket. Az ő koncertjük is 
fontos momentuma lesz a rendez-
vénysorozatnak – jegyezte meg a 
Gyerekfili karmestere.

A négynapos rendezvény 
alatt folyamatosan emlékképeket 
és emlékfilmeket vetítenek, Fi-
likiállítás kap helyet a művelődé-
si ház előterében, emellett pedig 
szabadtéri napot is tartanak íjász-
bemutatóval, főzőversennyel és 
lovas vetélkedővel.
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Mátyás József hagyatéka ideiglenes helyén, a csíkszentmártoni Sportközpont emeleti termének falain. A művész emléke

HArMINCévES A SZENTEGyHÁZI GyErMEkfIlHArMóNIA

Ünneplésre készülnek

Hirdetés

Körkép
A SZülőfAlu ÁpolJA A MűvéSZ EMlékéT

Mátyás József gyűjteményes 
kiállítást terveznek

Három évtized áll a Szentegyházi Gyermekfilharmónia mögött. Értékteremtés fotó: tamás attila
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Művész kávézó a csíkszeredai színházban

Klárika néni: ez a második családom

hirdetés

a csíki Játékszín épületében mű-
ködő Művész kávézó 2011 őszén 
ünnepelte tizedik évfordulóját. ez 
idő alatt a helyiség az intézmény-
ben dolgozó művészek közös 
életterévé vált, amelyhez néha 
a város utcáiról betérő emberek 
is csatlakoznak. az ide járó ven-
dégek egyik közös vonása, hogy 
mindannyian közeli barátságot 
kötöttek az itt dolgozó klárika 
nénivel.

Máté Kálmán és felesé-
ge, Klárika néni a Csíki 
Já tékszín megalakulá-

sa után két évvel nyitotta meg a 
színház büféjét, a Művész Kávé-
zót. Azóta a színészek mellett sok 
művészetkedvelő tér be ide, nem 
pusztán a fogyasztás igénye miatt. 
A társadalom számára gyakran 
idegen világnak, a színészek és a 
táncosok hétköznapjainak és mun-
kahelyének fontos helyszíne ez. 
A hosszú, néha éjszakákba nyúló 
próbafolyamatok alatt ez a hely az 
egyetlen, ahol ihatnak egy kávét, 
munka közben gyakran itt regge-
liznek vagy uzsonnáznak. Szintén 
innen indulnak el a táncterembe, 
és ide térnek vissza a próba szüne-
teiben a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes táncosai, rajtuk 
kívül pedig zenészek, nyugdíjas 
értelmiségiek is szívesen töltik itt 
szabadidejüket. A kávézó alkalmas 
hely a közös gondolkodásra, a mű-
vészetek közötti terek áthidalására, 
a város utcájáról ide betérő vendég 
itt bármikor megszólíthatja és be-

szélgetést kezdeményezhet a szín-
padi alkotókkal.

A Művész Kávézóban dolgozó 
Klárika néni mindenkit név szerint 
ismer, tudja, ki hogyan fogyasztja 
kávéját, felismeri, ha valakinek rossz 
napja van – aktív része az emberek 
mindennapi életének. És az évek so-
rán mindenki megszerette őt.

– Nagyon mély emberi kap-
csolatok születtek, mind a két tár-
sulatot nagyon szeretem, gyakran 
kérik a tanácsomat is, mert ismerem 
a problémáikat, és szívesen segítek, 
amiben tudok – mondja Klárika.

A házaspár nem tervezett kávé-
zót nyitni, csupán a véletlen adta, 

hogy a színház vezetősége 2001-ben 
úgy döntött, az épületben szükség 
van egy büfére. Ők voltak az elsők, 
akik jelentkeztek, és bérbe vették a 
kiadó felületet. A vállalkozásnak in-
duló befektetés azóta többet jelent 
számukra, mint egyszerű munka-
hely, főként Klárika néninek, aki-
nek jelenlétét mindenki igényli.

– Ez a második családom, a 
hétköznapokat velük együtt élem 
meg, ha véletlenül kések, már ke-
resnek, hiányolnak, aggódnak 
értem.  Hétvégeken pedig a csalá-
dommal vagyok – meséli Klárika 
néni, aki minden előadást látott, 
amit eddig a Csíki Játékszín mű-

sorra tűzött, a musicalek közül 
van olyan, amelyiket többször is. 
Az előadásokat követően pedig 
nyíltan megfogalmazza vélemé-
nyét a látottakról. – Ha hallgatok, 
akkor tudják, hogy nem tetszett 
az előadás, a dicséretemet pedig 
örömmel fogadják – részletezte. 
Arra pedig, hogy a művészekről 
oly gyakran elhangzó előítéleteket 
szétoszlassa, ki más lenne a legin-
kább hivatott, mint az a nő, aki a 
színész és hivatásos táncos mögött 
látja a gyerekét nevelő édesanyát, a 
megélhetésért küzdő apát, az ide-
genből Csíkszeredába szerződött 
fiatal pályakezdő nehézségeit.

Klárika néni szerint az emberek 
ott tévednek, hogy bár kíváncsiak 
az alkotókra, nem mernek közeled-
ni feléjük. 

– Idegenkednek tőlük, másnak 
tekintik őket, pedig pont olyan 
problémákkal küzdenek, mint mi, 
sőt ami becsülendő bennük, hogy 
sokkal őszintébbek, mint az átlag, 
nyíltan kimondják, amire gondol-
nak, vállalják véleményüket. Érzé-
kenyebbek és melegebb lelkűek – 
fogalmazott.

A büfében eltöltött évek alatt a 
Csíki Játékszín társulati tagjai mel-
lett szatmári, temesvári, nagyváradi 
és marosvásárhelyi művészekkel 

is személyes kapcsolatba került a 
Máté család, olyan színészekre em-
lékeznek vissza, mint a szatmári 
Lőrincz Ágnes vagy a temesvári 
Rappert Gábor, akiket azóta talán 
már elfeledett a városi közönség.

– A színház alapítása utáni pár 
évben rengeteg színész fordult meg 
itt, akiket manapság ritkán vagy 
egyáltalán nem látunk már a csík-
szeredai színházban, ennek persze 
biztosan pénzügyi okai vannak, 
hiszen akkoriban még a művészká-
vézóba is többen jártak – emlékezik 
vissza a kezdetekre Máté Kálmán. 
A vendégelőadásokkal ide érkező 
erdélyi színházak társulatai pedig 
épp úgy ráéreznek a kávézó han-
gulatára, mint a helyiek, előadásaik 
után szívesen töltenek el ők is pár 
órát a büfében. – Az az ember, aki 
ilyen sok időt tölt művészek társa-
ságában, mint én, önkéntelenül is 
megfertőződik ezzel a sajátos, kü-
lönleges hangulattal – vallja Klári-
ka néni.

Egy idő után valóban ugyan-
olyan fontossá vált számára a szín-
ház és a néptánc, mint maguknak az 
alkotóknak, akiket annyira megsze-
retett, hogy hiányuk pótolhatatlan 
lenne. Hogyan fog majd távozni a 
kávézóból az, akinek ennyire fontos 
ez a világ? – hangzott az elkerülhe-
tetlen kérdés.

– Nehéz szívvel, a színházi em-
berek nagyon fognak hiányozni 
nekem. De amíg mozogni tudok, 
addig nem hagyom itt a kávézót – 
válaszolta.

Pál Bíborka

Klárika néni és férje, Máté Kálmán. A kávézó sokkal több, mint vállalkozás fotó: balázs árpád



2012. április 20., péntek  | 7. oldal 

Körkép

> Egészséget és sportot minden-
kinek! Sport és egészségnevelési pályá-
zatot hirdet a gyergyószentmiklósi Pro 
Terra Alapítvány, amelyre fényképek-
kel, szöveges leírással (fogalmazás) és 
rajzokkal lehet benevezni családoknak, 
pároknak és gyerekeknek egyaránt. A 
pályázat célja, hogy felhívják a figyel-
met az egészséges életmódra, a helyes 
táplálkozásra és a mozgás fontosságára. 
Benevezni mindenkinek egy leírással le-
het, amihez vagy egy fényképet kell csa-
tolni, amely a pályázókat ábrázolja spor-
tolás közben, vagy egy, a jelentkezők 
által készített rajzot, melyben illusztrál-

ják magukat vagy a családot sportolás 
közben. A leírásban fel kell tüntetni, 
hogy a család hány tagból áll, benevezé-
si kritérium az is, hogy a család együtt 
tegyen valamit az egészséges életmód 
érdekében, és erről állítson össze egy 
részletes beszámolót. Pozitív hozzáál-
lásban részesül az a család vagy pár, akik 
már tettek lépéseket erre vonatkozóan. 
A pályázatot a gyergyószentmiklósi Ta-
nulók Házához lehet leadni (Gyilkostó 
sugárút 17. szám) május 16-án 15 óráig. 
További információk a Pro Terra Ala-
pítvány Facebook-profilján találhatók. 
A kiállításra és díjkiosztóra május 20-

án, vasárnap, 18 órakor kerül sor a Ta-
nulók Házában.

> Lourdes-i zarándoklatot szervez a 
gyergyóditrói plébánia. Jelentkezhetnek 
a 2012. évi lourdes-i zarándoklatra az ér-
deklődő hívek – tájékoztatta szerkesztő-
ségünket Baróti Lajos plébános. A Ditrói 
Római Katolikus Plébániahivatal 2012. 
július 28. és augusztus 4. között zarándok-
latot szervez a franciaországi Lourdes-ba 
és Nevers-be, ahol Szent Bernadette-nek 
1958-ban sorozatosan megjelent a Bol-
dogságos Szűzanya. A zarándoklat részt-
vevői a ditrói római katolikus plébánia 

hívei vagy más egyházközségek római 
katolikus tagjai is lehetnek. A zarándok-
lat nem kirándulás, ezért a programokban 
nem a turisztikai látványosságok domi-
nálnak, inkább a zarándokhelyek végig-
járása, a zarándoklatokon való részvétel, 
az imádság és az elmélyedés. A 350 eurós 
részvételi díj, amit május 30-ig kell befizet-
ni munkanapokon 9-től 11 óráig a ditrói 
plébánián, Lourdes-ban ötnapi teljes ellá-
tást és szállást, valamint Nevers-ben egy 
éjszakai szállást és teljes ellátást biztosít, 
az összes belépővel együtt. Feliratkozni 
május 30-ig lehet a 0266–353198-as vagy 
0740–554221-es telefonszámokon.  hí
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Tanfolyamra járhaTnak a TejTermelők

Svájci minőségű, érlelt székely sajtok készülnek

nyílT nap az alkalmazáshoz vezeTő úT projekTben

Az alternatív gazdasági lehetőségek kihasználása a cél

gyergyó

A Caritas Vidékfejlesztés gyer
gyószentmiklósi kirendeltsé
gén egy háromévesre terve
zett együttműködés keretében 
svájci szakembertől tanulhat
ják meg a sajtkészítés forté
lyait a tejtermelő székelyföldi 
gazdák.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Svájci szakembertől tanulhat-
ják meg a legfinomabb sajtok 
készítését, érlelését azok a 

Hargita megyei tejtermelő gazdák, 
akik jelentkeznek a Gyulafehérvari 
Caritas Vidékfejlesztés által szer-
vezett sajtkészítő tanfolyamra. 
Konrad Suter, aki maga is gazdál-
kodó családban született és már 
negyven éve foglalkozik sajtkészí-
téssel, valamint Svájcban minőség-
ellenőre is az ott készült sajtoknak, 
immár második alkalommal láto-
gatott el vidékünkre – először csak 
felmérte a gazdák portáit, az itteni 

termelési viszonyokat, most pedig 
gyakorlati tudását is megosztja.

A háromnapos tanfolyamok 
során a szakma egyik legjobbja 

mutatja meg, miként készül a vi-
lághírű, érlelt svájci sajt. A képzés-
re olyan gyergyószéki, kászoni és 
udvarhelyszéki gazdák jöttek el – és 

jelentkezhetnek továbbra is –, akik 
marha-, kecske- vagy juhtenyész-
téssel, tejtermeléssel foglalkoznak, 
és érdeklődnek a sajtkészítés lehe-
tőségei iránt. Feltétel viszont, hogy 
az így szerzett tapasztalatokat a 
gazdák továbbadják, hiszen ily 
módon honosítható lenne vidé-
künkön is a minőségi sajtok előál-
lítása. Több gazda is próbálkozik 
már hasonló tevékenységgel, akik 
elhozták a terméküket és Konrad 
Suter véleményezte azokat, taná-
csokat adott annak érdekében, 
hogy a továbbiakban jobb minősé-
get érhessenek el.

– Van min változtatniuk az 
itteni termelőknek, a svájciakhoz 
képest a székely gazdának igen ke-
vés ismerete van arról, hogy mit 
is jelent a tejfeldolgozás – csak 
néhány fajta oltóanyagot használ-
nak, nem ismerik azokat az érle-
léshez szükséges adalékanyagokat, 
amitől svájci sajt lesz a svájci sajt, 
és amelyeket ott már évszázadok 

óta ismernek – mondták el a kép-
zést szervező Caritas Vidékfej-
lesztés munkatársai.

 A tanfolyam során szerzett is-
mereteket gyakorlatban is használ-
niuk kell a résztvevőknek, hiszen 
Suter házi feladat gyanánt kérte, 
hogy a tanultak alapján készítsék el 
a saját sajtjukat – a második tanfo-
lyam elkezdése előtt sort kerítenek 
ezek kóstolására, kiértékelésére 
is. Addig sem pihennek a Caritas 
munkatársai, hiszen nyáron saját 
sajtüzemet indítanak, így a követ-
kező tanfolyam helyszíne is ott 
lesz. A tanfolyam célja, alapja az 
lenne, hogy a gazdák ne a keveset 
fizető csarnokokba kelljen beadják 
a tejet, hanem fel tudják használni, 
majd értékesíteni azt. Az ősszel 
induló, helyeket korlátozott szám-
ban biztosító tanfolyamra még 
leadhatják a jelentkezésüket az 
érdeklő gazdák a Caritas Vidékfej-
lesztés gyergyószentmiklósi, Varga 
Katalin utcai székhelyén. 

Konrad Suter (középen) kóstolóval egybekötött bemutatót tartott sajtkészítésből

elért eredményeikről számol
tak be az alkalmazáshoz veze
tő út projekt szervezői – farkas 
Éva, a gyergyószentmiklósi Gaia 
Consulting Group, illetve bányász 
józsef, a Gyulafehérvári Caritas 
vidékfejlesztés vezetője – tegnap 
a gyergyószentmiklósi Pro Art 
Galériában tartott nyílt napjukon. 
A Vállalkozói készségek fejlesz
tése képzés keretében szerve
zett esemény szerves része volt 
kolumbán Gábor gazdasági szak
értő közösségi vállalkozások mint 
a jövő alternatív gazdaságának 
alapja című előadása.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Eredményként könyvelte el 
Far kas Éva, a Gaia Con-
sul ting Group vezetője, 

hogy a kétéves futamidejű projekt 
keretében mostanig 306 személy 
részesült karriertanácsadásban: 

151 hosszú távú munkanélküli, 44 
fiatal munkanélküli és 111 inak-
tív személy. Ezek közül 14 személy 
jegyzett be saját vállalkozást és to-
vábbi 16 talált munkát az állásköz-
vetítői szolgáltatás által. A projekt 
keretében két állásbörzét tartottak 
eddig, és tervezik a következőket 
májusban, gyergyószentmiklósi és 
csíkszeredai helyszíneken. Az ösz-
szesen 12 képzést tartalmazó pro-
jektből mostanig nyolcat fejeztek 
be, ezeken a 107 résztvevő összesen 
159 diplomát szerzett, mivel voltak 
olyan személyek, akik éltek azzal a 
lehetőséggel, hogy több szakképe-
sítést is szerezzenek. Egyébként a 
több mint kétmillió lej összértékű 
projektet 91 százalékban az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozza 
a 2007–2013-as Humánerőforrás  
Fejlesztésére Irányuló Ágazati Ope-
ratív Programja által. A Gyulafehér-
vári Caritas Vidékfejlesztés, part-
nerségben a gyergyószentmiklósi 

Gaia Consulting Group, illetve a 
csíkszeredai Parktik Consulting & 
Comp Kft.-vel, háromszáz tartó-
san munkanélküli, inaktív személy, 
illetve fiatal munkanélküli munka-
erőpiacon való elhelyezkedésének 
segítését tűzte ki célul.

– Örömmel veszünk részt 
ebben a programban, mert a hu-
mánerőforrás-fejlesztés mentén 
megfogalmazott célkitűzés lehe-
tőséget biztosít a konkrét, hét-
köznapi gyakorlatban is képezni 
embereket – hangoztatta Bányász 
József, a Gyulafehérvári Caritas 
Vidékfejlesztés vezetője. Az ön-
ellátás, a lokalitás kultúráját kell 
megteremteni Bányász szerint, 
ehhez pedig szükségesek a gya-
korlati képzések.

Kolumbán Gábor a Vállalko-
zói készségek fejlesztése képzés 
keretében marketing-alapú szak-
mai ismereteket oktatott. Azt 
próbálta tanítványainak átadni, 

hogy a marketing tudománya 
akár a saját életünk vezérlésében is 
alkalmazható. A nyílt napon tar-
tott előadásán többek közt a kö-
zösségalapú vállalkozási modellt 
ismertette, hangsúlyozva, hogy a 
vidéken élő közösségek számára 
gazdasági fellendülést hozhat, ha 

a helyben termő gyümölcsöket, 
zöldségeket feldolgozva, úgy-
mond piacképessé téve próbálják 
értékesíteni. Példaként a Székely 
Gyümölcs Egyesületet említette, 
amely Farkaslakán sikerrel mű-
ködtet egy gyümölcsfeldolgozó 
manufaktúrát.

Farkas Éva, Kolumbán Gábor és Bányász József. Sikeres Az alkalmazáshoz vezető út projekt



Április 22-én, a Föld napján ve-
hetik kézbe oklevelüket a városi 
park legújabb fagazdái. A polgár-
mesteri hivatal jelentése szerint 
123-mal bővült az örökbefogadók 
száma, ami azt jelenti, immár több 
mint háromszáz magánszemély-
nek, vállalkozásnak vagy intéz-
ménynek van fája a sétatéren. 

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

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

Ud var helyszéki Fúvószenekar 
mu zsikájával veszi kezdetét a 
pol gármesteri 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 a fájukkal kapcsolatos se-
gítséget, tanácsot tudnak adni. A 
rendezvény forgatókönyve szerint 
négy órakor adják át az emlékla-
pokat, Bunta Levente polgármes-
ter oklevelekkel „jutalmazza” az 
új örökbefogadókat, majd min-
den fagazda szemrevételezi saját 
fáját. Két hektárnyi területen a 
9539 cserjével együtt 10458 fa, 
növény található. A parkfelújí-
tás és -bővítés során 175 fa ese-
tében végeztek állagmegóvási 
munkálatokat, illetve 451 új fát 
is ültettek. Ebből 100 darab hárs, 
78 darab díszszilva, 55 darab 
díszalma, 50 darab kőris, 25 da-
rab szomorúfűz, 135 darab akác, 
6 darab szomorú eperfa, 2 darab 
pedig galagonya. A parkban 451 
lombhullató fa és 468 örökzöld 

található, és eddig „csak” 323 fa-
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 nemcsak jogokkal, 
hanem kötelezettségekkel is jár. 
A „tulajdonosnak” rendszeresen 
követnie kell fája állapotát, jelen-
teni kell az esetleges rongálásokat 

a polgármesteri hivatalnál. Tilos 
ugyanakkor a fa metszése, olyan 
kertészeti munkálatok elvégzé-
se, melyhez szakember irányítása 
szükséges. 

Mint ismeretes, a Fogadj örökbe 
egy fát! akció tavaly a Föld Napjához 
közeledve fogalmazódott meg az 
ötletgazdák fejében, akik úgy gon-
dolkoztak, hogy a park felújítását 
követően szükséges annak megóvá-
sa, ehhez pedig a legjobb módszer 
a társadalmi összefogás, például egy 
mozgalom elindítása. 
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udvarhely

A héten a székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal és a városi kór-
ház közös akciójaként ingyenes 
csontsűrűségmérést végeztek. A 
lehetőséggel nagyon sokan éltek: 
napi harmincöt páciens kereste 
fel a városi kórházat. A mért ered-
ményeket még nem elemezték ki, 
de máris tudni lehet: a negyven-
hatvan év közötti nők többsége 
gyenge csontozata miatt gyógy-
szeres kezelésre szorul.

M. L. F.

A nemrég felújított fiziko-
terápiás és mozgásszervi 
rehabilitációs osztály áta-

dóján harangozták be: ezen a héten 
a polgármesteri hivatal és a városi 
kórház közös akciójaként ingyenes 
csontsűrűségmérést végeznek. A fő-
leg posztmenopauzás nők, reumá-
ban szenvedők és különböző beteg-
ségek miatt kortizonszármazékokat, 
szteroidokat szedők esetében indo-
kolt vizsgálat a csonttörések gyako-
ri ságának csökkenését és a moz-
gás szervi fájdalmak enyhítését 
eredményezheti. Ha ugyanis ki-
derül, hogy a páciens csonttömege 
alacsonyabb a normális értékeknél, 
gyógyszeres és egyéb kezelésekkel fel 
lehet javítani ezt az állapotot. 

Az ingyenes mérés iránt a várako-
zásokat felülmúló volt az érdeklődés. 
A városi kórház járóbeteg-rendelőjé-
nek földszintjén berendezett vizs-
gálati szobát naponta harmincöten 
keresték fel, az előzetesen meghir-
detett, 9-től 12 óráig tartó rendelési 
időszakot így sok esetben délutánig 
kellett kitolni. Tegnap Bunta Le-
vente polgármester is szemrevéte-
lezte a helyszínt, és megelégedéssel 
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 téríti meg, így ha a páci-
ens előjegyezteti magát, a további-
akban is lehetőség nyílik ingyenes 
vizsgálatra. Kizárólag családorvosi 
küldőpapírral lehet jelentkezni, hi-
szen a csontsűrűségmérés is egy kór-
házi paraklinikai szolgáltatás. 

A méréseket végző asszisztens, 
Nagy Éva lapunkkal azt tudatta, a 
röntgen- és lézersugarakkal működő 
gépezet 90-93 százalékos pontossá-
gú. Az eddigi mérések 75 százalé-
kában a betegeknek gyógyszeres ke-
zelést kellett javasolni, vagyis főleg a 
40 és 60 év közötti nők csonttömege 
alacsony. Dr. Tamás Réka fizikoterá-
piás rezidens orvos érdeklődésünkre 
elmondta: férfiak esetében csak ak-
kor indokolt a vizsgálat, ha a csont-
sűrűséget befolyásoló gyógyszeres 
kezelésben részesültek. 

– A csontsűrűséget nagyon sok 
tényező befolyásolhatja: az étkezési 
szokás, hogy mennyi kalciumot vi-
szünk be a szervezetbe, a napozás, 
hiszen akkor a D-vitaminnal együtt 
szívódik fel a kalcium, illetve a káros 
szenvedélyek, főleg a dohányzás ár-
talmas – sorolta a doktornő.

Másfél milliót költöttek

A polgármesteri hivatal 2008 augusztusában tette le a Városi park bő-
vítése és rehabilitációja című pályázatát a fővárosi hatóságokhoz. A vá-
ros 750 000 lejt nyert a park felületének bővítésére, melyhez 864 055 
lej önrészt pótoltak. Az 1,6 millió lejes költségvetést az utcabútorzat 
korszerűsítésére (pad, asztal, szemeteskuka, védőkerítés), a burkolat 
felújítására, új sétányok kialakítására, a közvilágítás modernizálására és 
nem utolsósorban a flóra revitalizációjára fordították. A munkálatok 
során fő szempontként a minőségi munkát, a park szebbé tételét, és az 
utókor számára történő megőrzését nevesítették.

A városi park. Oklevelet kapnak a fagazdák fotó: ifj. haáz sándor

Ingyenes mérésI AkcIó 

A csonttörés kockázatát 
csökkentették 

FogAdj örökbe egy FÁt!

Több mint háromszáz fagazda 

Fotókiállítás A kováts csAlád Felvételeiből

Nyirő emlékére nyílik a következő
A székelyudvarhelyi kováts fo-
tográfus család felvételeiből nyíló 
kiállítással kezdődik ma 18 órakor 
a g. egyesület nyolcnapos feszti-
válja. A fotókiállítás anyagául a 
négy generáció óta fényképész 
család 80 ezer üveglemezből álló 
archívuma szolgált. A fotós csa-
lád további kiállításokat tervez.

HN-információ

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

ma 18 órától a székelyudvarhelyi 
G. Caféban. Az idén tizedik születés-
napját ünneplő G. Egyesület nyolc-
napos fesztivált szervez, amelynek a 
nyitóeseményeként szolgáló fotóki-
állítás több mint 35 korabeli fotog-
ráfiát sorakoztat fel. Bár a több mint 
száz évet átölelő, négy generáció óta 
fotózó család munkásságának csak 

töredékét láthatják a nézők, a kiál-
lítás szervezéséért felelő Kováts Szi-
dónia, a családi vállalkozást folytató 
ifj. Kováts Árpád felesége lapunknak 
elárulta, igyekeztek változatossá ten-
ni a tárlatot. Találunk felvételeket 
életkép, illetve látkép témában, azon-
ban mivel ifj. Kováts István nagy 
sportrajongó volt, a sportesemények 
sem maradnak ki a felhozatalból. 
Ugyanakkor több építmény, illetve 
utcarészlet építési folyamatáról ké-
szült fotókat is láthatunk, mint pél-
dául a székelyudvarhelyi gát építése 
vagy a Kossuth utca kövezése.

– A ma nyíló kiállításra a régi, 
üveglemezes technikával készült, 
több mint 80 ezerre tehető archí-
vumból válogattuk ki a felvéte-
leket – meséli Kováts Szidónia, 
hozzátéve, a szelektálás nem volt 
könnyű munka. Kováts szerint 
amennyiben sikere lesz a ma nyíló 

tárlatnak, akkor a jövőben is szer-
veznek tematikus kiállításokat, 
többek közt korabeli sportesemé-
nyeket, közéletet bemutató fotog-
ráfiákból. Mint Szidónia elmond-
ta, nyersanyag akad bőven, hiszen 
id. Kováts István a két világháború 
közötti évtizedekben barátaival, 
Haáz Rezsővel, a székelyudvarhelyi 
múzeum alapítójával és Nyirő Jó-
zsef íróval bejárta a székelyföldi te-
lepüléseket, bőséges anyagot hagy-
va az utókornak, a kultúra minden 
területén. Elmondása szerint a ba-
rátságokból adódóan a fotós család 
több olyan fotó birtokában is van, 
amelyek eddig publikálatlanok 
maradtak. Nyirő újratemetésének 
apropóján ezért a Kováts fényké-
pészetnél fotókiállítás nyílik, mely 
az eddig megjelent felvételekhez 
képest teljesebb képet fest majd az 
író udvarhelyi életéről.

A független jelölt mindent megígért. A Kaufland 
előtti buszmegállóban mutatkozott be tegnap délben a sajtónak 
Csedő Attila székelyudvarhelyi „szabadúszó polgármesterjelölt.” 
Az Udvarhelyi Hírportál bulifotósa úgy fogalmazott, „azért gyűl-
tünk össze, hogy világgá kürtöljük, újabb zsírfolttal gazdagodik az 
udvarhelyi polgármesterjelöltek terítéke”. Csedő legnagyobb álma 
valóra váltásában kéri az udvarhelyiek segítségét: a HR–01–UDV 
gépjárművet szeretné vezetni, s mint mondta, ezért kész mindent 
megígérni a választóknak. fotó: balázs attila



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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HirdetésekTörvényismerTeTő: AlkoTmánybírósági dönTés A nyugdíjAkról

Hozzájárulás-fizetés csak 
a 740 lejt meghaladó összegre

hargitanépe



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
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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
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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, a Jégpálya 

negyedben földszinti, 3 szobás tömb
házlakás két erkéllyel, saját hő köz
ponttal. Irodának, rendelőnek is meg
felel. Irányár: 38 000 euró. Telefon: 
0721–916408, 0757–109888.

ELADÓ Csíkszeredában 170 m2
es, 2008ban 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)

ELADÓ családi ház Csíkrákoson 
8 ár telekkel. Telefon: 0747–056606. 
(21709)

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

ELADÓ Csíkszeredában I. osz
tályú, II. emeleti, 2 szobás, saját 
kazánnal rendelkező lakás a Testvéri
ség sugárút 4. szám alatt, a rendőr
ség mellett. Telefon: 0749–520550. 
(21707)

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
ELADÓK különböző méretű vas

tengelyek, két darab 4000 literes 
inoxtartály, síkcsapágyak, 50 LE vil
lanymotor. Telefon: 0267–366916.

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

A csíkszeredai nyugdíjasok és 
nem nyugdíjasok civilszervezete fő
zőversennyel egybekötött MAJÁLIST 
SZERVEZ a székelyvarsági vízesésnél, 
ahová minden régi és új tagot szíve
sen várunk. A kirándulás 2012. május 
12én lesz, indulás reggel 7 órakor a 
magyar konzulátus elől (hús, krumpli, 
szállítás biztosítva). Értékelés után 
diplomaosztás! Részvételi díj: 25 lej. 
Szervező: András Irén. Túravezető: 
Horváth Aranka. Jelentkezni május 
5ig lehet a 0751–689958as telefon
számon. (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 Er
délyben: www.magyarbolt.ro. (21675)

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

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 sze
retnénk tudomásodra hozni, hogy 
2012. június 8án tartjuk a 20 éves 
ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓNKAT, aho
vá szeretettel várunk. Ha még nem 
kaptál semmiféle információt a ta
lálkozóról, akkor valószínű, a szer
vezők nem tudják az elérhetősége
det. 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 
20ra,

PÉTER SÁNDOR

halálának 6. évfordulóján. Felesége 
– Csíkmadaras.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

A gyergyóújfalvi közbirtokosság 
igazgatótanácsa 
értesíti tagságát, 

hogy 2012. április 20án 
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 27én.

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 28án 
10 órától előválogatást, 

és április 30án 10 órától 
nyílt árverést szervez 

bruttó 511 köbméter, gyérítésből 
származó fenyő gömbfa eladására.
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hirdetések

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
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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

ma

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 + 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

• Ötven éve, 1962. április 21-én született 
Csíkszeredában Páll Ágnes táncoktató.

• Háromszáznegyvenöt éve, 1667. április 
21-én hunyt el Kismartonban Malomfalvay 
Gergely katolikus egyházi író. Malomfalván 
született 1616 körül.

• Százhatvan éve, 1852. április 22-én szü-
letett Csatószegen és száztíz éve, 1902. no-
vember 6-án vagy 7-én hunyt el Désaknán 
Kovács Gyárfás római katolikus plébános, 
jegyző,  képviselő.

• Tizenöt éve, 1997. április 22-én hunyt 
el Clevelandban (USA) Balló István egyesü-
leti vezető, csendőrtiszt, az Amerikai Erdélyi 
Szövetség egyik alapítója és két évtizedig el-
nöke. Csíksomlyón született.

hétvégi túrák

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki 
szak osztálya Medvehagyma-túrát szervez 
szombaton. Indulás: 7.30-kor a menetrendsze-
rű autóbuszjárattal a Kalibáskőig. Túravezető: 
Kovács János, telefon: 0744–610041.

*
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap Föld napi túrát szervez, 
melyre minden ér deklődőt szívesen vár. Tú-
raútvonal: Csíkszereda – Véreskép-emlék-
mű – sutai borvízforrás – Kis-Köves-tető 
– Csíkszereda. Indulás: vasárnap 9 órakor 
a Hargita Vendégváró épülete előtti térről. 
Megjegyzés: a túrán rövid forráskarbantartó 
munka is lesz, így a résztvevők ehhez megfe-
lelő ruhába öltözzenek. A túrára holnap este 
9 óráig lehet beiratkozni a 0745–107618-as 
telefonszámon.

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

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

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

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

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Kiállítás
A csíkszeredai Pál Aukciósház és Galériá-

ban nyitják meg Balázs Imre Barna festőmű-
vész kiállítását ma 18 órától. Megnyitóbeszé-
det mond Vécsi Nagy Zoltán művészettörté-
nész. A tárlatot rendezte: Vorzsák Gyula.

Könyvbemutató
R átok bízom... címmel jelent meg dr. Mol-

nár István néprajzi fotóhagyatékából doku-
mentumkötet, amelynek bemutatóját vasár-
nap 12.30-kor tartják Székelykeresztúron, a 
Molnár István Múzeumban. 

Föld-nap Pottyandon
A Riehen Egyesület április szombaton 

föld-napi rendezvényt szervez Pottyandon, 
az Erdei Iskolában. A program 11 órakor kez-
dődik – a rendezvényre 10.30-kor ingyenes 
busz indul Csíkszeredából, a Sapientia egye-
tem mögötti parkolóból –, majd a megnyitót 
követően néptánc- és zenei bemutató lesz, 
melyet a következő foglalkozások követnek: 
gyöngyfűzés, ostorfonás, képeslapkészítés, 
kavicsfestés, természetbúvárkodás és baran-
golás a tanösvényen, métázás, streetball, 
szekerezés. Rossz idő esetén a szabadtéri 
eseményeket természetfilmekkel és társas 
játékokkal helyettesítik. A résztvevők ren-
delkezésére az egyesület lacikonyhája áll ren-
delkezésre, házias ételeivel.  

25. HMKK-fotótábor
Hamarosan kezdődik a 25. HMKK-fo-

tótábor, melynek házigazdái a Backamadarasi 
Polgármesteri Hivatal és a Backamadarasért 
Egyesület.  Az április 23–29. között zajló tá-
borban 9 fotográfus vesz részt különböző vi-
dékekről. A táborban könyvbemutatót is tar-
tanak április 27-én 20 órától (a backamadarasi 
művelődési házban), ahol Ádám Gyula Arcpo-
étika és Székelyföldi vízikerekek nyomában című 
könyvét, valamint Bálint Zsigmond Lélekőrző 
falvaim, illetve Dacolva sorssal, idővel című fo-
tóalbumát ismertetik. A kiadványokat Ferencz 
Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ 
(HMKK) igazgatója mutatja be. 

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filmeket 

vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében: 
szombaton és vasárnap 20.15-től a Céges buli 
című filmet, A király beszéde című filmet pedig 
szombaton és vasárnap 18 órától. A rettegés mé-
lye című film vetítési ideje: szombaton és vasár-
nap 16 óra. A Carmen musicalt ma 19 órától, 
a Rio című filmet szombaton 13, míg vasárnap 
11 órától vetítik, a Kung Fu Panda mesefilmet 
pedig szombaton 11, vasárnap 13 órától. 

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Bortă Adrian tart sürgősségi fog-
orvosi ügyeletet a Bolyai János utca 3. szám 
alatt, Székelyudvarhelyen pedig dr. Gellérd 
Éva Melinda fogadja a betegeket 9–13 óra 
között a Kossuth Lajos utca 47. szám alatt.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Borsodi L. László: 
Feljegyzések a földről 

Versek

A prózavers felszabadítja a költőt a gúzsban táncolás kény-
szerétől, a rím és ritmus béklyója fellazul, szabadjára en-
gedve a költői képzeletet, a gondolatokat. De nem csorbul 

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

A könyv terjedelme 80 oldal, kötött, ára: 19 lej. A könyv meg-
vásárolható a Gutenberg Könyvesboltban 15%-os kedvezménnyel, 
16 lejért – Csíkszereda, Petőfi utca 4. sz., telefon: 0266–316798.
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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.
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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

hargitanépe

Sorsoltunk!

Az április 2–6.  között megjelent skan di fel
adványok helyes megfejtéseit beküldők kö
zül a csíkszeredai Bakó Lászlónak kedvezett 
a szeren cse, akit nyereménykönyvvel jutal
mazunk.  
 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: ...hosszútávfűtés; Erdé
lyi Mici – A papucshős; Luigi Pirandello – A 
csörgősipka; ... minden szerkesztőtől vissza
jön hozzám; ... kimondani is érdemes.

sudoku

kezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.április20.

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

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