
tesztelt és bemutatót tartott az országos ralibajnok

Porcişteanu porozott 
a megyeszékhelyen

Hargita megyét választotta tesztelésre a hazai ralibajnokság két élpilótája. Valentin Porcişteanu 
és Keleti Edwin szombaton Gyergyóditró mellett próbálta ki versenygépét, tegnap pedig 

Csíkszeredában tartott autósbemutatót. A BCR Leasing Rally Team a Temesvár Ralira készülve 
véglegesítette a versenygépek beállítását a megyében. > 9. oldal

Valentin Porcişteanu népes közönség előtt tartott autósbemutatót tegnap délelőtt Csíkszeredában fotó: balázs árpád

Kaufland, a magy ar
ellenes üzletlánc
A Kaufland egyértelműen ma-

gyarellenes gesztust tesz, és ügyfelei 
pénzükkel támogatják ezt. Gondol-
janak erre is, mielőtt behajtanak a 
parkolóba. Lehet máshol is 
vásárolni, jó árban, sokkal 
jobb termékeket, helyi ter-
mékeket. Ne finanszírozzuk gyere-
keink elrománosítását.
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lövéte

Beruházások éve
Aszfaltszőnyeg kerül arra a ki

rulyfürdői útszakaszra, amely 
Kalibáskőt köti össze Lövétével, a 
Lövétét Homoród szentmártonnal 
összekötő mezei útszakaszt is mo
dernizálják. Lövétén épül a turisz
tikai információs központ, a 
település csatornarendszer
ének kiépítése idén befejező
dik, és az iskola bővítését is elkezdik 
a nyár elején.

FelCsík legszebb tehene

Kiállítással  
ünnepeltek

A gazdák portáiról kikerülő, 
egyre kiválóbb küllemű 

és tulajdonságú szarvasmar
hák kapcsán beérni látszanak 
az utóbbi évek állatnemesítési 
erőfeszítései – vonták le a szak
emberek a következtetést 
a nyolc év kihagyás után 
szombaton újra megren
dezett csíkdánfalvi állatkiállí
táson.

átváltozó városközpont

Tevékenységgel 
kitöltött terek

Csíkszereda megújuló köz
ponti tereinek munkálatai 

kapcsán kértük fel Tövissi Zsolt 
építészt arra, hogy kalauzoljon 
el egy virtuális sétán: mutassuk 
meg, hogy milyen építészeti vo
násokat viselt a Szabadság tér és 
a Majláth Gusztáv Károly 
tér, és milyen új jelleget kap 
Csíkszereda központja az 
integrált városfejlesztési terv kivi
telezése után. 

Megyénkben is 
negatív volt az egyenleg 1083Az épület kész, 

az udvar készül
Parajdi RMDSZ: 
viharos átigazolás
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Homokos talajra épült a csík
szentmártoni templom, ezért 
már a múlt század elején sül�
l�edni kezdtek a falak – száz 
évvel ezelőtt vasszerkezettel 
erősítették meg a már akkor sé
rült egyik boltívet. Nemrég hoz
záfogtak az épület felújításához, 
de a kívül-belül felállványozott 
templomban továbbra is tarta
nak szentmisét. 

Takács  Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Csíkszentmárton középko-
ri templomát 1749-ben 
lebontották, és helyette 

újat építettek, amely mai formá-
ját 1802–1814 között nyerte el. 
A mai falkutatások kiderítették, 
hogy bár négyméteres alapja van 
az épületnek, de homokos talajra 
épült a templom, ezért süllyednek 
a falak. A kórus feljáratán repedé-
sek vannak a falon, a lépcső széle 
is láthatóan eltávolodott a faltól. 
A legnagyobb veszélyt azonban a 
szétnyílt boltívek jelentik.

A felújítási munkálatokkal 
kapcsolatban Gergely András pol-
gármester elmondta, a pillérek fö-
lött a külső falon 3-4 cm vastag, 20 
cm széles vaspánttal erősítik meg 
az épületet. A templom két olda-
lán végighúzódó vaspántokhoz a 
templom belsejében hét vonóru-
dat erősítenek, amelyekkel a 14 
cm-re szétnyílt északi és déli falat 
összehúzzák. A polgármestertől 

megtudtuk azt is, hogy az 1900-as 
évek elején már igyekeztek teher-
mentesíteni a kiegyenesedő bolt-
íveket. Ezért kapott könnyű tető-
szerkezetet, bádogtetőt a templom, 
a sérült boltívet pedig vasszerkezet-
tel függesztették fel. Ezenkívül is 
láthatók a tető alatt régi, improvi-
zált felfüggesztések, amelyek mára 
elveszítették rendeltetésüket. Eze-
ket lebontják, de le kell bontani 
és újraépíteni a boltív sérült részét 

is. Kihasználva az alkalmat, hogy 
belülről teljesen felállványozták a 
templomot, el kell végezni a meny-
nyezet teljes újrafestését is. 

A munkálatok következő fázi-
sáról nem tud bizonyosat monda-
ni Gergely András polgármester. 
Szükség lenne a templombelső 
felújítására, akárcsak egy új tető 
megépítésére. Utóbbi annál is in-
kább fontos, mert a mostani tető 
olyan szögben fekszik a falakon, 

hogy azokat szétnyomja. Ezért – 
bár a tervek szerint a vasszerkeze-
tes felfüggesztést meghagyják – a 
mostani tetőszerkezet fölé egy 45 
fokot bezáró szarvazatot kell épí-
teni, amely a pilléreken nyugszik 
majd. Az épületet pedig cseréppel 
kell befödni. 

A munkálatok első fázisára 
580 ezer lej áll rendelkezésre, a tel-
jes felújításhoz azonban mintegy 
1 500 000 lejre lenne szükség. A 
megyei tanács az ősszel szavazta 
meg a munkálatok anyagi támo-
gatását, és a község lakói is adakoz-
tak a templom felújítására. Ahhoz 
azonban, hogy minden szükséges 
munkálatot el tudjanak végezni, 
további pénzforrásokat kell talál-
nia a község vezetőségének. 

A felújítási munkálatok miatt 
elköltöztették helyéről, az oldalká-
polna bejárata fölötti fülkéből az 
1525-ben készült Mária-szobrot, 
és ideiglenesen az oldalkápolna 
oltárán helyezték el. A padsorok-
ba lényegesen kevesebben férnek 
be szentmisék alkalmával, hiszen 
az állványok oszlopai sok helyet 
elfoglalnak. A karzaton az orgona 
„becsomagolva” áll, deszkaborítást 
kapott, nehogy megsérüljön a kö-
rülötte folyó munkálatok során. 
A templom mindezek ellenére 
továbbra is a hívek szolgálatára áll, 
itt tartják a szentmiséket. Így most 
az is természetes, hogy a felállvá-
nyozott templom oltárát virágok 
díszítik. 

LeaszfaLtozzák a Lövéte és kaLibáskő közötti útszakaszt

Beruházások éve Lövétén

Megkezdődött a csíkszeNtMártoNi teMpLoM feLújítása

Kívül-belül felállványozva

Állások ölelésében a csíkszentmártoni templom. A külső falon széles vaspánttal erősítik meg az épületet

A felújítási munkálatok 
miatt elköltöztették he-
lyéről, az oldalkápolna 
bejárata fölötti fülké-
ből az 1525-ben készült 
Mária-szobrot, és ideig-
lenesen az oldalkápolna 
oltárán helyezték el.

aszfaltszőnyeg kerül arra a 
kirulyfürdői útszakaszra, amely 
kalibáskőt köti össze Lövétével, a 
Lövétét Homoród szentmártonnal 
összekötő mezei útszakaszt is 
modernizálják. Lövétén több pár
huzamos, korábban megkezdett 
beruházás is folytatódik: épül a 
turisztikai információs központ, 
az általános falufejlesztési terv 
több részletét valósítják meg, a 
település csatornarendszerének 
kiépítése idén a végéhez ér, és 
az iskola bővítése is elkezdődik a 
nyár elején.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Aszfaltszőnyeg kerül a Lö-
vétét Kirulyfürdőn ke-
resztül Kalibáskővel ösz-

szekötő útra: a 14,5 kilométeres 
szakasz elkészültével Lövétére 
személyautóval is el lehet majd 
jutni a Kalibáskőnél letérve, 
Kirulyfürdőn keresztül. A beru-
házás során először az alapozási 
munkákat, az úttest megerősíté-
sét, az átereszek kiépítését vég-
zik el, ezt követően pedig aszfal-
toznak. 

– A jelentős beruházás 
mellett a kirulyfürdői tábori 
iskola épületének felújítása is 
elkezdődik. Ez a 322-es kiírás 
alapján valósul meg, ami a négy 
részre bontható általános falu-
fejlesztési terveink egy részét 
képezi. A 26-os jelzésű, Lövétét 
Homoródszentmártonnal ösz-
szekötő mezei út moderni-
zálását is tervbe vettük, ezt a 
szakaszt mintegy 3 kilométer 
hosszúságban újítanánk fel, 
ami tulajdonképpen az úttest 
egyengetését, kővel való fel-
töltését jelenti. Egyelőre az 
útszakasz Lövéte felőli része 
fog elkészülni – számolt be la-
punknak a fejlesztésekről Lázár 
Zoltán. Lövéte polgármestere 
szerint az általános falufejlesz-
tési terv többi része is jól halad, 
ugyanis lefolytatták a tűzoltó-
ság bővítését célzó közbeszer-
zési eljárást, már csak szerző-
dést kell kötni az új tűzoltóau-
tót biztosító céggel. Emellett a 
helyi kultúrotthon bővítése is 
halad, hamarosan beszerzik az 
új hang- és fénytechnikai esz-
közöket, amelyek modernebbé 

és jobban kihasználhatóvá te-
szik a közösségi létesítményt. 

– A kirulyfürdői táborral kap-
csolatban azt tudom elmondani, 
hogy jelen pillanatban is folyik a 
terület telekkönyvezése, amit az 
elmúlt év augusztusában kaptunk 
vissza az államtól. Előtanulmányi 
szinten már megvan, hogy mit 
szeretnénk itt csinálni, hamaro-
san kezdhetünk pályázni, hogy 
megfelelő anyagi keretet teremt-
sünk az elképzelések kivitelezés-
éhez – mondta el Lázár.

A tervezett turisztikai infor-
mációs központ építése is jól ha-
lad, már túl vannak az alapozási 
munkálatokon a kivitelezők, akik 
a jó idő függvényében folytatják 
az építkezést, ami 2013-ra kell el-
nyerje végleges formáját. 

– Július 1-jétől folytatódik 
az iskola épületének felújítása, 
az ingatlan a tavalyi tetőszerke-
zet-cserét követően most egy új 
szárnnyal, valamint vizesblokkal 
fog bővülni – jelezte a polgármes-
ter. A szennyvízelvezető rendszer 
kiépítése is halad, az idén be is 
fejeződhet az évek óta tartó beru-
házás.

közel 400 kerékpáros. A „zöldszékelyek” mellé szegődött 
tegnap az időjárás, így a Föld napjára meghirdetett kerékpáros fel-
vonulás népes közönséget vonzott. A Zöld SzékelyFöld Egyesület 
által szervezett Föld-napi közös biciklizés immár hagyománnyá 
vált, negyedszer adtak találkát egymásnak a kerékpáros közlekedés 
hívei a csíkszeredai központi parkban. „Idén közel 400 kerékpáros 
jelent meg hívásunkra, együtt karikáztuk körbe a város bicikliútja-
it. A célunk tudatosítani az emberekben, hogy miután aránylag jól 
kiépültek a városban a kerékpársávok, biciklivel gyorsan, könnyen 
és fenntartható módon közlekedhetünk. Talán mások is kedvet 
kapnak a biciklizéshez az akció láttán” – fogalmazott Csonta Lász-
ló, az egyesület elnöke.  fotó: balázs árpád
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Amint nemrég megírtam, a Kaufland a 
szamosújvári huszárlaktanya helyére akar 
szupermarketet építeni. A vezércikkemből 
értesülve, a huszáregyesületek egységesen 
léptek fel az épület megmentése érdeké-
ben, megszervezésükben kulcsszerepe volt 
Koszta István történésznek is, aki a „ki-
lencesek” (ezred, melyhez a szamosújvári 
század is tartozott) történetét is megírta. 
A sajtóban is visszhangot keltett az eset, sokan felhá-
borodtak azon, hogy az értékes épületet szupermarketre 
akarják lecserélni. Abban reménykedtünk, hogy a hír 
hallatán az üzletlánc vezetői felelősen fognak eljárni, 
és nem folytatják a bontást. Megmutatják, hogy a helyi 
közösség értékeit becsülik, és együtt akarnak működni 
velünk, itt élőkkel, érdekli a hely és a helyi is, nemcsak 
a pénz. Bebizonyosodott, hogy a Kaufland üzletlánc 
vezetőit ez egyáltalán nem érdekli. A sajtóhírektől és a 
szerveződő ellenállástól megriadva felgyorsították a fo-
lyamatot, hogy mire valaki lépni tudna, arra ne legyen 
meg az épület, már a front bontásának is nekiláttak. 

A Kaufland a Székelyföldön is jelen van boltjaival, 
a mi pénzünkre is pályázik. Illetve mindenki, aki ott 
vásárol, az befizet az épített örökség rombolására, azt 
finanszírozza mintegy. Ez hiba. Hiba elsősorban a mi 

részünkről, hogy nem lépünk erélyesebben fel. Hiba a 
Kaufland részéről is, mert megalázni azt a közössé-
get, akinek a lejeiből akar megélni, nem biztos, hogy 
jó húzás. 

Ők arra számítanak, hogy az embereket nem ér-
dekli az ügy, hogy hamar elfelejtik majd a laktanyát. 
Épített örökségünket brutálisan lerombolta a kommu-
nista rezsim. Abban reménykedtünk, hogy legalább 
most, ha nincs is pénz mindegyik épület felújítására, 
legalább nem rombolnak le több épületet. Tévedtünk, és 
a Kaufland élen jár ennek a magyarellenes politikának 
a folytatásában. Közben itt, a Székelyföldön tört ma-
gyarsággal meg fogalmazottt színes füzeteik által azt 
akarják üzenni, hogy nekik fontos a magyar közösség is, 
hiszen nyelvén kommunikálnak vele. Átverés. És örök 
szégyenünk marad, ha a laktanyát lebontják, és az it-

teni boltjaik nyereségben fognak zár-
ni. A szamosújvári üzletük biztosan 
nyereséges lesz, hiszen ott vélhetően 
lesznek olyanok, akik koccintanak 
is: egy magyar vonatkozású hellyel, 
épülettel kevesebb. 

A Kaufland vak nyereség vágyától 
hajtva durván megsérti a magyar 
közösséget és mindazokat, akiknek 

fontos, hogy ne panelrengetegek jelentsék Erdély épített 
örökségét. Akiknek fontos, hogy megmaradjanak az em-
lékhelyeink, hogy városainknak legyen története, ne csak 
szürke arctalan butító környezetet mutassanak annak, 
aki erre téved. A Kaufland egyértelműen magyarellenes 
gesztust tesz, és ügyfelei pénzükkel támogatják ezt. Ké-
rem, gondoljanak erre is, mielőtt behajtanak a parkoló-
ba. Vannak opciók, lehet máshol is vásárolni, jó árban, 
sokkal jobb termékeket, helyi termékeket. Ne finanszíroz-
zuk gyerekeink elbutítását, végső soron elrománosítását, 
inkább költsünk helyi, egészséges termékekre. Olyanokra, 
amelyek előállítói és forgalmazói nem magyarságunk 
romjain próbálnak pénzt keresni.  

Kaufland, a magyarellenes üzletlánc
                      NÉZŐpoNt n Isán István Csongor

hargitanépe

Az épület felújítása befeje-
ződött, az elmúlt napok esős 
időjárása miatt viszont az ud-
var rendezése pár nappal to-
vább tart, így megtörténhet, 
hogy egy keveset csúszik az 
ifjúsági központ április 30-ra 
kitűzött átadása. A központ a 
Petőfi utcában, a városlakók 
által a Csipike napköziként 
ismert épületben kezdi meg 
működését.

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

Befejeződött a Petőfi utcá-
ban lévő, egykor a Csipike 
napközinek otthont adó 

épület teljes felújítása. Bár nem 
műemlék, tekintettel arra, hogy 
a Petőfi utca egyik jellegzetes 
épülete, a homlokzat felújításá-
nál igyekeztek a régi állapotokat 
helyreállítani, megtartották az 
eredeti nyílászárókat, és a termek-
ben is igyekeztek megőrizni a régi 
épületek hangulatát – magyarázta 
a munkálatokat kivitelező építke-
zési cég vezetője, Zakariás István. 
A felújítás mellett konszolidálásra 
is szorult az épület, új tetőfödé-
met kapott, amely megerősítette, 
ugyanakkor azt is lehetővé teszi, 
hogy utólag a tetőteret beépít-
hessék. Jelen pillanatban ugyanis 
alagsor és földszint van az épület-
ben, helyet kapott benne egy na-
gyobb konferenciaterem, irodák, 
közösségi terem, társalgó. 

– Az épület kész van, jövő 
hétre már a bútorok érkezését 
ígérték – mondta Zakariás Ist-
ván. Az eredeti ütemtervhez ké-
pest némi csúszás van az épület 
udvarának rendezésében, ugyan-
is – a kedvezőtlen időjárás miatt 

– már a tavaszi kezdés is késett, 
az elmúlt napok esőzései pedig 
tovább hátráltatták a terület 
rendezését. Az udvaron helyet 
kapott egy szabadtéri kisszínpad 
nézőtérrel, jelen pillanatban pe-
dig a kőburkolatok befejezésén 
dolgoznak. 

Antal Attila, Csíkszereda 
al polgármestere azt mondta, 
alapvetően a 14-20 év közötti 
korosztályt célozó ifjúsági-szoci-
ális szolgáltató központ működik 
majd a frissen felújított épület-
ben, tehát a polgármesteri hivatal 
olyan programjait telepítik majd 
ide, amelyek az említett korosz-

tály sajátos kérdéseivel foglalkoz-
nak: pályaválasztás, továbbtanu-
lás, képzések stb. A saját ifjúsági 
programjaik mellett azt tervezik, 
hogy helyet adnak azoknak a 
hivataltól egyébként független, 
különböző civilszervezetek által 
bonyolított programoknak is, 
amelyek a központ célközönségét 
szolgálják. E tekintetben már elő-
rehaladott állapotban vannak a 
Caritasszal folytatott tárgyalások 
egy olyan együttműködési szer-
ződés kidolgozásáról, melynek 
eredményeképpen az átadás előtt 
álló Petőfi utcai ingatlanban mű-
ködnének a Caritas ifjúsági prog-

ramjai: az Őrangyal program, az 
önkéntesképző, a rehabilitációs 
torna vagy éppen a családsegítő 
szolgálat. 

– Ez az együttműködési meg-
állapodás a véglegesítés előtt áll. 
Úgy látjuk, az említett prog-
ramoknak sokkal jobb helyük 
lenne a Petőfi utcai ifjúsági köz-
pontban, mint a jelenlegi helyü-
kön. Természetesen emellett a 
polgármesteri hivatalnak is célja 
újabb programok kidolgozása és 
elindítása az említett korosztály 
számára, és ezek is ugyanabban a 
központban zajlanának – mond-
ta Antal Attila. 

ÁtAdÁs előtt Az ifjúsÁgi közPont CsíkszeredÁbAn

Az épület kész, az udvar készül

Eltűnnek az új ifjúsági központ székhelyének homlokzatát eltakaró állványok. A 14-20 évesek találkozóhelye lehet fotó: balázs árpád

Sikeres 
ivartalanítási 

akció
Csíkszeredában és gyergyó-
szent miklóson összesen három-
száz kóbor állat – kutya és macs-
ka – ivartalanítását végezték 
el az alatt a tíznapos kampány 
során, amelyet a Pro Animalia 
Alapítvány szervezett. Az akciót 
sikeresnek tartja az alapítvány 
által működtetett állatmenhely 
vezetője, orendi Éva is.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Az állatok teljes kivizsgá-
lását, beoltását és ivar-
talanítását végezték el a 

csíkszeredai Pro Animalia Ala-
pítvány által működtetett állat-
menhelyre április 10–20-a kö-
zött beszállított kóbor állatokon 
önkéntes németországi és helyi 
állatorvosok.

A kampány utolsó napján, 
amikor a helyszínre látogattunk, 
a német állatorvosok több eb 
szállítására kialakított, ketrecekkel 
ellátott teherautóra pakolták fel a 
kutyákat. Amint Basa Jolántól, az 
állatmenhely önkétes munkatársá-
tól megtudtuk, ezzel a transzporttal 
azok a kutyák utaznak, amelyeket a 
brunopet.de fényképes leírással ellá-
tott oldalon német gazdik kiválasz-
tottak házikedvencnek. 

Az ivartalanítási kampányról 
az állatorvosoktól azt is meg-
tudtuk, Gyergyószentmiklóson 
öt napig dolgoztak, ez idő alatt 
több mint száz állatot műtöttek 
meg. Csíkszeredában megközelí-
tőleg százötven operációt hajtot-
tak végre, és amint Orendi Éva, 
a menhely vezetője megjegyezte, 
pozitív fejlemény az ügyben, hogy 
több macskát hoztak, mint eddig 
bármikor. 
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csík

Körkép

A gazdák portáiról kikerülő egy-
re kiválóbb küllemű és tulajdon-
ságú szarvasmarhák kapcsán 
beérni látszanak az utóbbi évek 
állatnemesítési erőfeszítései – 
vonták le a szakemberek a kö-
vetkeztetést a nyolc év kihagyás 
után szombaton újra megtartott 
csíkdánfalvi állatkiállításon.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Közel nyolcéves szünet után 
a hétvégén Dánfalván újra 
Szent György-napi sereg-

szemlén mérhették össze szarvas-
marháik legjavát a felcsíki állattartó 
gazdák. A helyi önkormányzat és 
a dánfalvi szarvasmarha-tenyész-
tők egyesületének közös rendezvé-
nyének legfőbb célja – mint Zsók 
Jenőtől, a helyi szarvasmarhatartók 
egyesületének elnökétől megtud-
tuk – az állattartás népszerűsítése 
mellett – az elmúlt néhány esztendő 
tükrében – az ágazat jelenlegi hely-
zetének felmérése volt. Zsók Jenő 
értékelése szerint az állattartásba 
vágó fiatal gazdák példája nemcsak 
azt bizonyítja, hogy szarvasmarha-
tenyésztésből meg lehet élni, hanem 
azt is, hogy jövő áll az ágazat szerep-
lői előtt. Hasonló véleményen volt 
dr. Püsök László, a Hargita Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszerbiz-
tonsági Hatóság szakembere is, aki 
szerint az ágazatban elindult pozitív 
kibontakozásról árulkodik a Hargi-
ta megyei szarvasmarha-állomány 
elmúlt évi 1500 darabos gyarapo-
dása is. A rendezvényre kilátogatva 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke az állattenyésztő 
gazdák erőfeszítéseinek méltatása 

mellett a megyei önkormányzat vi-
dékfejlesztést célzó pályázati kiírásai-
ra is kitért, bejelentve egyúttal, hogy 
a gazdaegyesületek egy hónapon 
belül akár vetőmagszelektor vásár-
lására is pályázhatnak. A 9 ezer lejbe 
kerülő magválogató gépezet egyik 
mintapéldányát az érdeklődők már 
a helyszínen is megtekinthették.

A hétvégi dánfalvi rendezvény 
ugyanakkor – a lovas erőpróbán 
és sajtkészítésen át a pásztorkutyák 
szépségversenyén, a felcsíki gazdák és 
közbirtokosságok legkiválóbb anya-
juhainak és berbécseinek bemutatá-
sáig – a gazdálkodás örömünnepe is 
volt. A kilátogatók jókedvéről pedig 
a változatos programpontok mel-
lett a dánfalvi fúvószenekar is külön 
gondoskodott. A nap fő attrakciója 
azonban mégis a felcsíki térség leg-
szebb szarvasmarháinak kiválasztá-
sához kötődött, amelyre a gazdák 
döntően Csíkmadarasról, Dánfal-
váról, Karcfalváról és Jenőfalváról 
sorakoztatták fel az állományuk szí-
ne-javát.

A kör formájú ringbe vezetett te-
heneket és üszőket a nagyközönség 
számára – a pontozás szempontjából 
meghatározó küllemű és a termelési 
terén érvényesülő fajtajellemzőket 
ismertetve – Sólyom Gizella, a Har-
gita megyei szaporodásbiológiai in-
tézet nyugalmazott vezetője mutatta 
be, míg a kiállításra benevezett szar-
vasmarhákat – öt versenykategóri-
ára osztva – a szakemberekből álló, 
háromtagú zsűri bírálta. A többször 
ellett tehenek tizenhét fős mezőnyé-
ből az első helyet végül Bartalis Atti-
la csíkjenőfalvi gazda szarvasmarhája 
érdemelte ki, melyet egyúttal a zsűri 
a kiállítás legszebb tehenét jelentő 

Miss-díjjal is külön jutalmazott. A 
többször ellett tehenek kategóriá-
jának második és harmadik díját a 
csíkdánfalvi Fülöp Zoltán vihette 
haza. Fordult viszont a sorrend az 
átlagosan két-három éves korú, egy-
szer ellett tehenek csoportján belül, 
ahol Fülöp Zoltán szimentáli típusú 
román tarkáját az első helyre sorolta 
a zsűri. Ugyanezen csoporton belül a 
csíkmadarasi Fazakas Imre jószágát a 
második, míg a jenőfalvi Bartalis At-
tiláét a harmadik legszebbnek tartot-
ták a pontozók. A 2010–2011-ben 
született, vemhes üszők csoportját 
már a csíkjenőfalvi Antal Vidor, 
míg az utánpótlás kategóriáknak 
számító egy év alatti és egy év 
fölötti növendékek megmérette-
tésének első helyezettjeit jelentő 
piros szalagot a csíkdánfalvi Antal 
László állata érdemelte ki. Sólyom 
Gizella szerint a díjazott állatok 
kapcsán immár világosan látsza-
nak az elmúlt évek állatnemesítési 
erőfeszítéseinek eredményei, sőt 
állította, a dánfalvi állatkiállításon 
felvonultatott szarvasmarhák akár 
a több ezer euróba kerülő, törzs-
könyvezett külföldi fajtákkal is 
méltán felvehetik a versenyt.

> Csíksomlyói viseletbe öltözik a 
Manneken Pis. Eldőlt a megyei tanács 
Facebook-oldalán szervezett internetes 
szavazáson, hogy milyen viseletbe öltöz-
tessék a Brüsszel egyik jelképének és tu-
ristalátványosságának számító Manneken 
Pis-szobrot. A tanácstestület határozata 
alapján a versenyben a legtöbb voksot 
kapó csíksomlyói népviseletet fogja vi-
selni május 14-én a brüsszeli pisilő kisfiú. 
Az internetes versenyfelhívásra egyéb-
ként 21 Hargita megyei település küldte 
be a viseletéről szóló ismertetőt. Az akció 
szervezője a brüsszeli Székelyföldi Képvi-
seleti Iroda, amelyet Hargita és Kovászna 

megye tanácsa működtet Maros megye 
bevonásával.

> A Föld napja Pottyandon. A szeke-
rezés volt az egyik közkedvelt programja 
a Riehen Egyesület által a Pottyandi Er-
dei Iskolában szervezett Föld-napi ren-
dezvénynek. Szombaton idősek és fiata-
lok, gyermekek és felnőttek gyűltek össze 
az erdei iskola udvarán, hogy a Riehen 
Egyesület rendezvényén együtt ünne-
peljék a Föld napját. Változatos, színes 
programkínálattal készültek a szervezők: 
a természetbúvároknak nagy élményt je-
lentett a Tocsogó, ahol a patak élővilágát, 

a szabad szemmel alig látható, ám mikro-
szkóp alatt alaposan szemügyre vehető, 
tanulmányozható bolharákokat, kérész- 
és álkérész-lárvákat figyelhették meg, 
majd a kialakított tanösvényen végigsé-
tálva a környék növény- és állatvilágával 
ismerkedhettek az érdeklődők; a kéz-
műves-foglalkozások kedvelői gyöngyöt 
fűztek, ostort fontak, köveket festettek, 
képeslapokat készítettek, de tartottak 
gyógynövényeket bemutató, vetített ké-
pes előadást is. Mivel az idő kedvezett, 
a szabadtéri sportjátékok iránt is nagy 
volt az érdeklődés: a métázás például sok 
gyermeket, felnőttet vonzott.hí
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Állatmustra. Másfél ezerrel gyarapodott a megye szarvasmarha-állománya fotó: domján levente

 hirdetések

Bartha László Tibor
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség döntést hozott a Csíkszentimrei Büdösfürdő belterületén 
megvalósítandó hétvégi ház építése című terve eseti elbírálása alapján.

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 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, április 24-ig a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A Kászonújfalvi Közbirtokosság vezetőtanácsa 
meghívja tagságát a 2012. május 12-én 10 órakor tartandó 

közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:
1. beszámoló;
2. vezetőtanács- és cenzorválasztás.

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, akkor egy óra múlva 
megismétlődik. A vezetőtanácsba jelentkezőket május 5-ig Fülöp 
Attilánál várjuk. (Tel.: 0722–871116).

A GLASKASTEN INTERMEDIA Kft., 
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2012. május 23-án 11 
órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 47. 
szám) eladásra kerül:
 közvetlen áralku során a fenti cég Csíkszereda, Barátság utca szomszéd-

ságában lévő 4850 m2 terület, amelynek indulási ára 49 594 euró, nem tartal-
mazza az áfát.
 nyilvános árversére kerül a fenti cég Szárhegy, Güdüc faluban található 

területe 5160 m2 – amelynek indulási ára 49 594 euró – nem tartalmazza az 
áfát. 

Amennyiben nem kerül sor odaítélésre, az áralkut szerdai napokon 11 óra-
kor, illetve 12 órakor megismétlik, a hivatalos ünnepnapok kivételével.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és a 0755–098938-as telefonszámokon kapható.

Kiegészítés
A Se nem falu, se nem város című, 
lapunk csütörtöki számában kö-
zölt, a zsögödi Natúr Lakópark-
ról szóló írásunk kapcsán Benkő 
Sándor vállalkozó fontosnak tar-
totta a következő kiegészítést tenni: 
– A lakópark egyik lakója beperelte 
a befektető és kivitelező Benzot 
Har Rt.-t a zajra panaszkodva, azt 
állítva, hogy nem megfelelő a hang-
szigetelés. A peres eljárás során két 
különböző szakértői véleményezés 
is készült, és mindkettő megállapí-
totta, hogy mind a falak vastagsága 
(20-25 cm), mind a hangszigetelés 
megfelel az adott kategóriába (D) 
tartozó épületek kötelező műsza-
ki előírásainak mind a tervezést, 
mind a kivitelezést illetően. Az 
egyik szakértő ugyanakkor azt is 
kiemelte, hogy a háztartási és szom-
szédok okozta zajokat nem lehet 
teljességgel kizárni, és az előírások 
nem teszik kötelezővé építéskor az 
ezek ellen való védekezést – közölte 
lapunkkal Benkő Sándor.

CSíKjENőfALváRA KERüLT A fELCSíK LEGSzEBB TEhENéNEK jáRó Díj

Kiállítással ünnepeltek a gazdák
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Körkép

A gazdák portáiról kikerülő egy-
re kiválóbb küllemű és tulajdon-
ságú szarvasmarhák kapcsán 
beérni látszanak az utóbbi évek 
állatnemesítési erőfeszítései – 
vonták le a szakemberek a kö-
vetkeztetést a nyolc év kihagyás 
után szombaton újra megtartott 
csíkdánfalvi állatkiállításon.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Közel nyolcéves szünet után 
a hétvégén Dánfalván újra 
Szent György-napi sereg-

szemlén mérhették össze szarvas-
marháik legjavát a felcsíki állattartó 
gazdák. A helyi önkormányzat és 
a dánfalvi szarvasmarha-tenyész-
tők egyesületének közös rendezvé-
nyének legfőbb célja – mint Zsók 
Jenőtől, a helyi szarvasmarhatartók 
egyesületének elnökétől megtud-
tuk – az állattartás népszerűsítése 
mellett – az elmúlt néhány esztendő 
tükrében – az ágazat jelenlegi hely-
zetének felmérése volt. Zsók Jenő 
értékelése szerint az állattartásba 
vágó fiatal gazdák példája nemcsak 
azt bizonyítja, hogy szarvasmarha-
tenyésztésből meg lehet élni, hanem 
azt is, hogy jövő áll az ágazat szerep-
lői előtt. Hasonló véleményen volt 
dr. Püsök László, a Hargita Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszerbiz-
tonsági Hatóság szakembere is, aki 
szerint az ágazatban elindult pozitív 
kibontakozásról árulkodik a Hargi-
ta megyei szarvasmarha-állomány 
elmúlt évi 1500 darabos gyarapo-
dása is. A rendezvényre kilátogatva 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke az állattenyésztő 
gazdák erőfeszítéseinek méltatása 

mellett a megyei önkormányzat vi-
dékfejlesztést célzó pályázati kiírásai-
ra is kitért, bejelentve egyúttal, hogy 
a gazdaegyesületek egy hónapon 
belül akár vetőmagszelektor vásár-
lására is pályázhatnak. A 9 ezer lejbe 
kerülő magválogató gépezet egyik 
mintapéldányát az érdeklődők már 
a helyszínen is megtekinthették.

A hétvégi dánfalvi rendezvény 
ugyanakkor – a lovas erőpróbán 
és sajtkészítésen át a pásztorkutyák 
szépségversenyén, a felcsíki gazdák és 
közbirtokosságok legkiválóbb anya-
juhainak és berbécseinek bemutatá-
sáig – a gazdálkodás örömünnepe is 
volt. A kilátogatók jókedvéről pedig 
a változatos programpontok mel-
lett a dánfalvi fúvószenekar is külön 
gondoskodott. A nap fő attrakciója 
azonban mégis a felcsíki térség leg-
szebb szarvasmarháinak kiválasztá-
sához kötődött, amelyre a gazdák 
döntően Csíkmadarasról, Dánfal-
váról, Karcfalváról és Jenőfalváról 
sorakoztatták fel az állományuk szí-
ne-javát.

A kör formájú ringbe vezetett te-
heneket és üszőket a nagyközönség 
számára – a pontozás szempontjából 
meghatározó küllemű és a termelési 
terén érvényesülő fajtajellemzőket 
ismertetve – Sólyom Gizella, a Har-
gita megyei szaporodásbiológiai in-
tézet nyugalmazott vezetője mutatta 
be, míg a kiállításra benevezett szar-
vasmarhákat – öt versenykategóri-
ára osztva – a szakemberekből álló, 
háromtagú zsűri bírálta. A többször 
ellett tehenek tizenhét fős mezőnyé-
ből az első helyet végül Bartalis Atti-
la csíkjenőfalvi gazda szarvasmarhája 
érdemelte ki, melyet egyúttal a zsűri 
a kiállítás legszebb tehenét jelentő 

Miss-díjjal is külön jutalmazott. A 
többször ellett tehenek kategóriá-
jának második és harmadik díját a 
csíkdánfalvi Fülöp Zoltán vihette 
haza. Fordult viszont a sorrend az 
átlagosan két-három éves korú, egy-
szer ellett tehenek csoportján belül, 
ahol Fülöp Zoltán szimentáli típusú 
román tarkáját az első helyre sorolta 
a zsűri. Ugyanezen csoporton belül a 
csíkmadarasi Fazakas Imre jószágát a 
második, míg a jenőfalvi Bartalis At-
tiláét a harmadik legszebbnek tartot-
ták a pontozók. A 2010–2011-ben 
született, vemhes üszők csoportját 
már a csíkjenőfalvi Antal Vidor, 
míg az utánpótlás kategóriáknak 
számító egy év alatti és egy év 
fölötti növendékek megmérette-
tésének első helyezettjeit jelentő 
piros szalagot a csíkdánfalvi Antal 
László állata érdemelte ki. Sólyom 
Gizella szerint a díjazott állatok 
kapcsán immár világosan látsza-
nak az elmúlt évek állatnemesítési 
erőfeszítéseinek eredményei, sőt 
állította, a dánfalvi állatkiállításon 
felvonultatott szarvasmarhák akár 
a több ezer euróba kerülő, törzs-
könyvezett külföldi fajtákkal is 
méltán felvehetik a versenyt.

> Csíksomlyói viseletbe öltözik a 
Manneken Pis. Eldőlt a megyei tanács 
Facebook-oldalán szervezett internetes 
szavazáson, hogy milyen viseletbe öltöz-
tessék a Brüsszel egyik jelképének és tu-
ristalátványosságának számító Manneken 
Pis-szobrot. A tanácstestület határozata 
alapján a versenyben a legtöbb voksot 
kapó csíksomlyói népviseletet fogja vi-
selni május 14-én a brüsszeli pisilő kisfiú. 
Az internetes versenyfelhívásra egyéb-
ként 21 Hargita megyei település küldte 
be a viseletéről szóló ismertetőt. Az akció 
szervezője a brüsszeli Székelyföldi Képvi-
seleti Iroda, amelyet Hargita és Kovászna 

megye tanácsa működtet Maros megye 
bevonásával.

> A Föld napja Pottyandon. A szeke-
rezés volt az egyik közkedvelt programja 
a Riehen Egyesület által a Pottyandi Er-
dei Iskolában szervezett Föld-napi ren-
dezvénynek. Szombaton idősek és fiata-
lok, gyermekek és felnőttek gyűltek össze 
az erdei iskola udvarán, hogy a Riehen 
Egyesület rendezvényén együtt ünne-
peljék a Föld napját. Változatos, színes 
programkínálattal készültek a szervezők: 
a természetbúvároknak nagy élményt je-
lentett a Tocsogó, ahol a patak élővilágát, 

a szabad szemmel alig látható, ám mikro-
szkóp alatt alaposan szemügyre vehető, 
tanulmányozható bolharákokat, kérész- 
és álkérész-lárvákat figyelhették meg, 
majd a kialakított tanösvényen végigsé-
tálva a környék növény- és állatvilágával 
ismerkedhettek az érdeklődők; a kéz-
műves-foglalkozások kedvelői gyöngyöt 
fűztek, ostort fontak, köveket festettek, 
képeslapokat készítettek, de tartottak 
gyógynövényeket bemutató, vetített ké-
pes előadást is. Mivel az idő kedvezett, 
a szabadtéri sportjátékok iránt is nagy 
volt az érdeklődés: a métázás például sok 
gyermeket, felnőttet vonzott.hí
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Állatmustra. Másfél ezerrel gyarapodott a megye szarvasmarha-állománya fotó: domján levente

 hirdetések

Bartha László Tibor
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség döntést hozott a Csíkszentimrei Büdösfürdő belterületén 
megvalósítandó hétvégi ház építése című terve eseti elbírálása alapján.

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 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, április 24-ig a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A Kászonújfalvi Közbirtokosság vezetőtanácsa 
meghívja tagságát a 2012. május 12-én 10 órakor tartandó 

közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:
1. beszámoló;
2. vezetőtanács- és cenzorválasztás.

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, akkor egy óra múlva 
megismétlődik. A vezetőtanácsba jelentkezőket május 5-ig Fülöp 
Attilánál várjuk. (Tel.: 0722–871116).

A GLASKASTEN INTERMEDIA Kft., 
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2012. május 23-án 11 
órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 47. 
szám) eladásra kerül:
 közvetlen áralku során a fenti cég Csíkszereda, Barátság utca szomszéd-

ságában lévő 4850 m2 terület, amelynek indulási ára 49 594 euró, nem tartal-
mazza az áfát.
 nyilvános árversére kerül a fenti cég Szárhegy, Güdüc faluban található 

területe 5160 m2 – amelynek indulási ára 49 594 euró – nem tartalmazza az 
áfát. 

Amennyiben nem kerül sor odaítélésre, az áralkut szerdai napokon 11 óra-
kor, illetve 12 órakor megismétlik, a hivatalos ünnepnapok kivételével.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és a 0755–098938-as telefonszámokon kapható.

Kiegészítés
A Se nem falu, se nem város című, 
lapunk csütörtöki számában kö-
zölt, a zsögödi Natúr Lakópark-
ról szóló írásunk kapcsán Benkő 
Sándor vállalkozó fontosnak tar-
totta a következő kiegészítést tenni: 
– A lakópark egyik lakója beperelte 
a befektető és kivitelező Benzot 
Har Rt.-t a zajra panaszkodva, azt 
állítva, hogy nem megfelelő a hang-
szigetelés. A peres eljárás során két 
különböző szakértői véleményezés 
is készült, és mindkettő megállapí-
totta, hogy mind a falak vastagsága 
(20-25 cm), mind a hangszigetelés 
megfelel az adott kategóriába (D) 
tartozó épületek kötelező műsza-
ki előírásainak mind a tervezést, 
mind a kivitelezést illetően. Az 
egyik szakértő ugyanakkor azt is 
kiemelte, hogy a háztartási és szom-
szédok okozta zajokat nem lehet 
teljességgel kizárni, és az előírások 
nem teszik kötelezővé építéskor az 
ezek ellen való védekezést – közölte 
lapunkkal Benkő Sándor.

CSíKjENőfALváRA KERüLT A fELCSíK LEGSzEBB TEhENéNEK jáRó Díj

Kiállítással ünnepeltek a gazdák



Boldog Apor Vilmos ereklyéjét 
kapja ajándékba a csíksomlyói 
kegytemplom. A vértanúhalált 
halt püspök vérrel átitatott ing-
jének egy darabját Pápai Lajos 
győri megyéspüspök személye-
sen hozza el Csíksomlyóra. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Boldog Apor Vilmos ereklyé-
jét helyezi el az ereklyetartó-
ban április 29-én, vasárnap 

a fél 11-kor kezdődő szentmise 

keretében Pápai Lajos győri me-
gyéspüspök. Az egyetlen boldoggá 
avatott erdélyi ereklyéje egy darab 
a püspök vérrel átitatott ingéből. 

Apor Vilmos 1892. február 
29-én született Segesváron. Édes-
apja, a főispán Apor Gábor hama-
rosan Bécsbe került államtitkár-
nak. Így Vilmos Bécsben töltötte 
gyerekkorát, a nyaranta azonban 
édesanyjával visszatért Erdélybe. 
Már gimnáziumi évei alatt vonzó-
dott a papi hivatás után, így érett-
ségi után Innsbruckban, a teológi-

án folytatta tanulmányait. 1915. 
augusztus 24-én szentelte pappá 
Sigmound Waitz birxeni püspök. 
Papi pályáját Gyulán kezdte meg. 
1917 januárjától egy kórházvona-
ton tábori lelkész, majd a nagy-
váradi szeminárium prefektusa és 
tanára lett. 1918 nyarán plébánosi 
kinevezést kapott Gyulára. 

Apor Vilmost XII. Piusz pápa 
1941-ben győri püspökké nevez-
te ki. A püspökszentelésre feb-
ruár 24-én került sor. A rábízott 
emberek iránti felelősségérzete 
megmutatkozott akkor is, amikor 
1945. március 28-án az oroszok 
elérték Győrt. A Püspökvár és a 
Káptalandomb alatt szétágazó, 
még a török időkből való pincék-
ben élelmiszert tároltatott, hogy 
a mintegy 300-400 menekültet el 
tudja látni. A harcok azonban ha-
mar véget értek, de a részeg orosz 
katonák továbbra is veszélyt jelen-
tettek a polgári lakosságra. Március 
30-án, nagypénteken éppen ilyen 
önkényeskedő katonák törtek rá-
juk, és amikor a püspök igyeke-
zett megvédeni az asszonyokat, az 
oroszok géppuskatüzet nyitottak 
rá. Apor Vilmos püspök április 
2-án belehalt sérüléseibe. 

Április 30.–május 6. között 
az erdélyi ferencesek Marosvá-
sárhelyre, Gyergyószentmiklósra, 
Székelyudvarhelyre és Szovátára 
is elviszik Boldog Apor Vilmos 
ereklyéjét. 

Könyvtári Napok címmel újra 
megszervezi áprilisban egy-
hetes – április 23-a, a Könyv 
és szerzői jogok világnapja  
előtt tisztelgő – rendezvény-
sorozatát a Kájoni János Me-
gyei Könyvtár.

HN-információ

Á prilis 23-án – a Könyv 
és szerzői jogok vi-
lágnapján – kezdődik 

és április 27-ig tart a megyei 
könyvtár Könyvtári Napok el-
nevezésű rendezvénysorozata, 
amely minden korosztály és 
érdeklődési kör számára igyek-
szik vonzó rendezvényeket, tar-
talmas kikapcsolódást nyújtani. 
A Könyvtári Napok program-
jainak helyszíne a Kájoni János 
Megyei Könyvtár, a Városháza 
épületében működő részlegek. 
A meghirdetett csoportos fog-
lalkozásokra előzetesen beje-
lentkezett iskolai és óvodai cso-
portokat fogadnak. 

A kezdőnapon Könyvek vilá-
ga címmel könyvekkel, könyv-
tárral kapcsolatos kisfilmeket 
vetítenek és kisiskolásoknak 
szóló könyvajánlót tartanak. 
Kedden és szerdán 10–16 óra 
között kézműves-foglalkozások-
ra – a gyöngyfűzés, a szalvéta-
technika és a fonalgrafika alap-
jait ismertetve – várják az ér-
deklődőket. Szerdán délelőtt 9 

órától csoportos könyvtári fog-
lalkozásokra, rendhagyó órákra 
kerül sor: Képzeletbeli séta a régi 
Csíkszeredában címmel játékos 
várostörténeti és könyvtárhasz-
nálati foglalkozást tartanak a 
művészeti részlegen, az Erdélyi 
Gazda elnevezésű találkozón 
erdélyi és székelyföldi agrártör-
téneti kiadványokat mutatnak 
be a dokumentációs részlegen. 
Április 26-án 13 órától Kájoni 
János életművének időszerűsége 
címmel a könyvtár névadójá-
ra, Kájoni Jánosra emlékeznek 
halálának 325. évfordulóján. 
Rendhagyó könyvtári óra kere-
tében, „virtuális kiállítás” meg-
tekintésével ismerhetik meg 
középiskolás csoportok a tudós 
17. századi ferences szerzetes 
sokoldalú munkásságát. Pénte-
ken 10 órától a legkisebbeknek 
bábelőadással kedveskednek a 
könyvtárosok, a Plüm-plüm és a 
sárkány című bábjátékot mutat-
ja be a könyvtár Fakalinka nevű 
bábcsoportja.

Április 23-tól kezdetét veszi 
a könyvtárban a Megbocsátás 
Hónapja is, a könyvtár elengedi 
a késedelmi díjat a kikölcsön-
zött dokumentumok visszaszol-
gáltatásával megkésett olvasók-
nak, minimum három, könyvek 
csomagolására alkalmas kar-
tondoboz fejében. Ezúttal egy 
hét helyett egész hónapos lesz a 
megbocsátás időszaka.

6. oldal |  2012. április 23., hétfőhargitanépe Körkép
csík

AJándéK A KegyteMploMnAK

Boldog Apor Vilmos ereklyéje 
Csíksomlyón

KáJoni János Megyei Könyvtár

Színes rendezvények  
a Könyv világnapján

HirdeTÉsek

Boldog Apor Vilmos püspök fotó: keresztalja.ro
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gyergyó

Körkép
Szellemi kulturáliS örökSég a turizmuSban 

Erősödhet a „gyergyóiság”
Szellemi kulturális örökség a 
turizmusban címmel szervezett 
konferenciát Hargita megye ta-
nácsa gyergyószentmiklóson a 
Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) földrajz karának 
kihelyezett tagozatán. a kon-
ferencia célkitűzései között 
szerepelt felismerni azokat a 
kulturális értékeket, amelyeket 
nem használnak ki turisztikai 
célokra.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Hajlamosak vagyunk csak a 
természeti tájra gondolni, 
amikor turizmusról be

szélünk, Székelyföldnek viszont van 
megmutatható kulturális oldala is, 
történelmi emlékműveink, legen
dáink, népi hagyományaink, ame
lyek rendszerint a háttérben marad
nak, nem beszélünk róluk – fejtette 
ki a Hargita Népe kérdésére dr. 
Dombay István. A BBTE földrajz 
kara kihelyezett tagozatának igaz
gatója úgy véli, a kulturális adott
ságok és a természeti értékek együt
tesen jelentik a térség turisztikai 
vonzerejét, ezt kihasználva vonzó 
programot lehet ajánlani nemcsak a 

külföldi, hanem az ország távolabbi 
vidékeiről érkező turistáknak is. Az 
értekezletre egyébként turisztikai 
irodák vezetőit, szakembereket, ön
kormányzati vezetőket hívtak meg, 
de számos egyetemista, érdeklődő 
is jelen volt. 

A rendezvényen előadóként 
részt vevő Borboly Csaba, a megyei 
tanács elnöke Hargita Megye Ta
nácsa turisztikai szerepvállalásáról 
beszélt. Előadásában az autonómia 
gondolatkörébe ágyazta a térségi 
gazdaságfejlesztés négy elemét: a 

fafeldolgozás, az energetika, az élel
miszeripar és a turizmus integrált 
megközelítését. Rámutatott, hogy 
ma már a fejlesztések elsődleges 
akadályát nem a pénzforrások szű
kös volta, hanem az összefogáson 
alapuló helyi kezdeményezőkész

ség gyengesége jelenti, ezen a té
ren van szükség bizalomerősítésre. 
Dr. Biró A. Zoltán, a Sapientia – 
EMTE tanára a Kultúragazdaság, 
regionális identitás, szellemi örök
ség – székely örökség című előadá
sában kifejtette: Székelyföldön 
számos pozitív tapasztalat, kezde
ményezés valósult meg a kulturális 
örökség turisztikai hasznosítása és 
a helyi identitás erősítése terén, de 
szükséges a fejlesztési erőfeszítések 
stratégiák mentén való összekap
csolása, az egymást erősítő hatá
sok érvényesítése és főleg a társa
dalmi szereplők közötti bizalom 
erősítése. A rendszerváltás után a 
térséget érintő globalizációs hatá
sok felerősítik a helyikistérségi, 
„széki” identitások szerepét, azaz 
a közösségek érzelmi kötődését a 
településükhöz, kistérségükhöz. 
Elvileg esélye van a „gyergyóiság” 
erősödésének. A konferencia elő
adói között volt továbbá Fazakas 
Szabolcs, a Székelyföldi Legendá
rium projekt gazdája, dr. Horváth 
Alpár, a BBTE adjunktusa, dr. 
Szép Róbert, Hargita Megye Ta
nácsa Fejlesztési Igazgatóságának 
vezetője és Gászpor István projekt
menedzser.

az olaszországi és franciaorszá-
gi partnerek képviselői is részt 
vettek a helybéli érdeklődők 
mellett a gyergyócsomafalván, 
a Robinwood program Share
wood alprojektjének keretében 
az elmúlt hétvégén szervezett 
Föld Napja Nemzetközi Konfe-
rencián.

M. R.

A hivatalosan 2010 márciu
sától működő Robinwood 
programot az Európai Re

gionális Fejlesztési Alap finanszí
rozza az Interreg IVC program 
keretében. A projektben öt part
ner vesz részt: Limousin Regio
nális Tanácsa Franciaországból, 
Kainuu Regionális Tanácsa Finn
országból, Calabria régió Olaszor
szágból, Hargita Megye Tanácsa, 
és a projektvezető olaszországi 
Liguria régió. Az öt partnerrégió 
illetékesei saját térségeikben ha
sonló problémákat ismertek fel: 
a kiterjedt erdőterületek ellenére 
nagyon alacsony azon kis és kö
zépvállalkozások száma, amelyek 
faalapú termékek forgalmazásával 
és előállításával foglalkoznak, és a 
meglévő vállalkozásoknak is cse
kély a piaci jelentősége. A projekt 
a vidéki lakosság életszínvonalá
nak emelését célozza, de hang

súlyt fektet a természet és kör
nyezetvédelemre is az erdő több
célú felhasználásán keresztül. A 
programban való részvételre Har
gita Megye Tanácsa pályázatot írt 
ki, a megyéből Gyergyóremete, 
Gyergyócsomafalva, Madéfalva és 
Szentegyháza kapcsolódott be.

– A működő gyakorlatot 
próbáljunk egymásnak bemutat
ni, és olyan alprojekteket valósí
tunk meg, amelyek keretében az 
erdőgazdálkodás és a turizmus 
ügyében fenntartható projekte
ket lehet elindítani – mondta el 
Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke. 

– Csomafalva egy erdőtulaj
donosok számára készült kézi
könyv kiadásán dolgozik, emel
lett diákok bevonásával tanösvé
nyek kiépítésén munkálkodunk 
– jelezte Márton László Szilárd, 
Csomafalva polgármestere. 

– Sokat tanultunk a látogatás
ból, megdöbbentő volt látni, hogy 
francia viszonylatokhoz képest 
rengeteg kivitelezési módszerrel 
hasznosítják a fát, nincs szükség 
külföldi tételek importálásra – fej
tette ki Laurent Riviere. – Öröm
mel vettük azt is, hogy a projektbe 
rengeteg fiatal és gyerek is bekap
csolódott, akiket mi is vendégül 
láthatunk hazánkban ősszel.

nemzetközi konferencia gyergyócSomafalván

Robinwood Plus – 
a fejlődésért

SzíneS programokkal tárSítva árulták portékáikat a gazdák

Tavaszi vásár Gyergyószentmiklóson
Háztáji termékek és változatos 
szórakozási lehetőségek fogad-
ták az érdeklődőket a Gyer gyó
szentmiklóson első alkalom mal 
megszervezett tavaszi vásáron 
szombaton. 

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro 

Színes programkínálattal ki
egészítve rajtolt Gyergyó
szentmiklóson az idén első 

alkalommal megszervezett Tava
szi vásár, amelynek a Rozmaring 
vendéglő melletti terület adott 
otthont. A tavaly októberben 
megszervezett Őszi vásár iránti 
érdeklődés miatt döntött úgy 
a városvezetés, hogy sort kerí
tenek a folytatásra, ezúttal már 
tavasszal. Bár az időjárás is az 
őszt idézte, a helybéliek mellett 
Szárhegyről, Alfaluból és Karc
falváról érkezett gazdák palántái, 
pék, hentes és méhészeti ter
mékei a tavaszt hirdették. A Hó
virág néptánccsoport szekeres 
felvonulása mellett gyermekek 
számára szervezett programokra 
is gondoltak a szervezők – volt 
lovaglás, állatsimogatás, de kü
lönböző kézművesműhelyek is 
várták a vásár közönségét. Ün
nepélyes keretek között átad
ták a korábban kiparcellázott, 
tömbházlakók számára biztosí
tott konyhakerteket is. A vásár 
keretében szervezett kertészeti 

előadásra szinte kivétel nélkül 
az összes újdonsült konyhakert
tulajdonos kíváncsi volt, tudni
valókról faggatták Ferencz Lehel 
kertészmérnököt. Az alapvető 
információkon kívül egy na
gyobb tasaknyi vetőmaggal is 
gazdagodtak a kertészkedők, a 
„kezdőcsomagot” a piaci árusok 
felajánlásából az önkormányzat 
biztosította számukra. A vásá
ron az állatkiállítással egybekö
tött állatvásárral egyidejűleg újra 
megnyitotta kapuit a barompiac, 
amely – a helyi rendőrség bizto
sítása alatt –ezentúl hetente vár

ja a vásárolni vagy eladni kívánó 
gazdákat. 

– Az átlagos szombati vá
sárnapokhoz képest mondhat
ni megduplázódott a látogatók 
száma, érdekli az embereket a 
szép, az új, csak legtöbb esetben 
nincs rá pénzük – fogalmazott a 
rendezvényről Mezei Levente, a 
gyergyószentmiklósi zöldségpiac 
gondnoka. – Ősszel, októberben, 
immár hagyományőrző céllal, is
mét megszervezzük a vásárt, mi
nél több helyi termelőnek teret 
biztosítva arra, hogy értékesíthes
se a portékáit – közölte.

Élénk érdeklődés jellemezte a konferenciát. Észre kell venni és hasznosítani a helyi kulturális értékeket fotó: jánossy alíz

Helyi portékából. Hagyományt teremtenének a Tavaszi vásárból fotó: miklós réka



Befejeződött tegnap este a 
Har monia Cordis Egyesület ál
tal szervezett ötödik Ter ra Si
cu lo rum Nemzetközi Klasszi
kus gitárFesztivál. A vártnál 
sokkal több jelentkező vett 
részt mind a versenyeken, 
mind a koncerteken. Tegnap 
délelőtt 11 órától tartották 
a fesztivál díjkiosztó gáláját 
a polgármesteri hivatal Szent 
Istvántermében. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

R engeteg díjat (gitárhúro-
kat, kellékeket, CD-ket) 
osztottak ki a támogatók 

jóvoltából. Az A kategóriában 
Csiki Janka, Grecu Alexandru 

első, Bojan Răzvan, David Ema-
nuel második, Vandici David, 
Arion Andrei pedig harmadik 
helyezést ért el. Alecu Ciapi, 
Soa re Vlad első helyezést ért el a 
B kategóriában, Karácsony Ber-
nadett pedig harmadikat. A C 
csoportban Sergiu Hudrea, Ra-
du Ionescu lett az első, Bozsóki 
Gergely, Tudor Lăzăruc pedig 
a második. Különdíjban része-
sült Gaál István és Lőrincz Dá-
vid. A D kategóriában első lett 
Vâlcu Radu Ştefan, második 
Radu Ionescu, Ciortan Cristina, 
harmadik pedig Pokol Gábor 
és Iordache Mihaela. Különdí-
jat kapott Iordache Anamaria, 
Bogdan Cioceanu. Vâlcu Radu 
Ştefan kapta a közel 3500 euró 

értékű, mesterember által készí-
tett klasszikusgitárt. Az ötödik 
Terra Siculorum Nemzetközi 
Klasszikusgitár-Fesztivál a Szé-
kelyföldi Filharmónia közös pro-
dukciójával ért véget.

Beke István Ferenc, a feszti-
vál főszervezője elmondta, hogy 
rengeteg pozitív visszajelzést ka-
pott mind a négy városból. – A 
gyergyóiak köszönőlevelet is ír-
tak, hogy ilyen neves előadókat 
hívtunk meg. Sikeresnek találom 
a fesztivált, mivel Romániából 
minden városból érkeztek embe-
rek mind a versenyre, mind a kur-
zusokra és a koncertekre. A nézők 
száma is arról tanúskodik, hogy 
tetszett az embereknek a fesztivál 
– tette hozzá a főszervező. 

Az RMDSZ parajdi szervezeté
nek több tagja is úgy döntött, 
kilép a szövetségből, és az 
EMNP színeiben indul a helyha
tósági választásokon. Döntésü
ket azzal indokolják, hogy sem 
az RMDSZ vezetősége, sem 
pedig az aktuális polgármester 
nem akart párbeszédet folytat
ni velük. Bokor Sándor, Parajd 
polgármestere állítja: őt senki 
nem hívta egyeztetésre, Kovács 
Péter, az RMDSZ főtitkára pe
dig azt mondja, a szövetségből 
kilépő „kalandoroknak” egyet
len célja a hatalomra jutás.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A Romániai Magyar De-
mok rata Szövetség 
(RMDSZ) parajdi 

szer vezete tagjainak kilencven 
százaléka múlt csütörtökön át-
igazolt az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) soraiba, adta hírül 
pénteki sajtótájékoztatóján Káli 
Árpád, Parajd község volt alpol-
gármestere, Márton Zoltán, a he-
lyi szervezet volt elnöke, valamint 
Derzsi Zoltán volt tanácsos. Az 
átigazoló párttagok azzal indo-
kolták lépésüket, hogy bár a helyi 
jelöltállítással kapcsolatban több 
alkalommal is próbáltak konszen-
zusra jutni az RMDSZ vezetőivel, 
illetve a jelenlegi polgármesterrel, 
azok elutasították a megkeresést, 
és számukra elfogadhatatlan dön-
téseket hoztak. Káli Árpád, akit 
az EMNP frissen alakult parajdi 
szervezetének elnökévé válasz-
tottak, elmondta, hogy a község-
ben az elmúlt másfél hónapban 
a szövetség helyi szervezeténél 
megtörtént a jelöltállítási folya-
mat és az előválasztás is, amely 
szerint Derzsi Zoltánt javasolták 

RMDSZ-es polgármesterjelölt-
nek. Döntésüket azonban az 
udvarhelyszéki, illetve az országos 
RMDSZ vezetősége nem fogad-
ta el, hanem egy másik lista fel-
állítását javasolták. A szövetség 
javaslatát, mely szerint a jelenlegi 
polgármestert, Bokor Sándort tá-
mogassák az RMDSZ színeiben, 
a parajdi szervezet tagjai nem fo-
gadták el, ezért az RMDSZ széki 
területi szervezete úgy döntött, 
tisztújító közgyűlést rendel el a 
helyi szervezetnél. A széki dön-
tés hatására a helyi szervezet több 
tagja úgy határozott, nem kíván 
tovább az RMDSZ színeiben dol-
gozni, és megegyeztek az EMNP 
megyei vezetésével abban, hogy a 

továbbiakban az újonnan induló 
pártot erősítik majd. 

Bokor: senki nem keresett
Bokor Sándor, Parajd község 

jelenlegi polgármestere megerősí-
tette: az RMDSZ vezetőségének 
felkérésére ezúttal a párt színeiben 
indul egy újabb mandátumért. A 
polgármester nem kívánta kom-
mentálni a szövetségből kilépő 
párttagok döntését, azt azonban 
megjegyezte, az általuk emlege-
tett ominózus előválasztáson a 
község 5400 választópolgárából 
csupán 178 vett részt. 

– Mekkora súlya volt ennek a 
választásnak? – tette fel a kérdést 
Bokor, aki ugyanakkor megje-

gyezte: a most kilépő párttagok 
közül senki nem kereste meg őt 
egyeztetés végett. – Nem kívánok 
bosszúskodni senkivel, végezni 
akarom a munkám. Most is éppen 
két futó uniós pályázaton dolgo-
zunk, nincs időm kampányolni. 
Azt viszont tudja mindenki ró-
lam, hogy mindentől és minden-
kitől független voltam az elmúlt 
négy évben, csak éppen attól az 
RMDSZ-től nem, amelyiknek 
egykor Parajdon alapító tagja is 
voltam, s amelyiktől sok segítsé-
get kaptam az elmúlt időszakban 
is. Én a szövetséget összes hibáival 
és eredményeivel együtt felvállal-
tam és felvállalom ezután is, mert 
hű maradok elveimhez – hangsú-

lyozta Bokor. Hozzátette: számá-
ra a legfontosabb a helyi közösség 
érdekeinek képviselete, a helyi 
emberek szolgálata, és amennyi-
ben megkapja a lakosság támo-
gatását, szívesen dolgozik újabb 
négy évet a községért.

Kalandorok kíméljenek!
– Ismételten bebizonyosodott, 

hogy az EMNP az RMDSZ-ben 
levitézlett, a szövetség perifériájá-
ra szorult személyeket veszi célba 
– jelentette ki kérdésünkre Ko-
vács Péter. Az RMDSZ főtitkára 
úgy értesült, a parajdi RMDSZ 
huszonhét tagjából mindössze ti-
zenegy akarta eldönteni, ki legyen 
a szövetség polgármesterjelöltje a 
községben, ez pedig meglátásában 
elfogadhatatlan.

– Néhány személynek nem 
számítanak az értékek, nem szá-
mít a közösségük, s mindegy, 
hogy milyen párt színeiben, de 
egyedüli céljuk, hogy hatalomra 
jussanak, miután négy évig hiber-
náltak. Mindezeket figyelembe 
véve azt mondom, ilyen emberek-
nek, ilyen kalandoroknak nincs 
helyük a szövetségben, örülök, 
hogy megtették ezt a lépést – je-
lentette ki Kovács Péter.

Pró és kontra
Internetes fórumokon is nagy 

vihart kavart a parajdi ügy. Sokan 
helyesnek tartják az ex-RMDSZ-
esek lépését, de ugyanannyian el is 
ítélik őket, amiért kiléptek a szö-
vetségből, mások pedig egyetérte-
nek „radical” nevű fórumozóval, 
aki az szh.ro-n így ír: „Megélhe-
tési politikusok, akik így otthagy-
nak egy szövetséget. Megélhetési 
politikusok, akik így befogadnak 
ilyen embereket. Akik elvek men-
tén tartani tudják magukat, azok 
legalább tiszteletet érdemelnek, 
bármilyen színben is legyenek.”

8. oldal |  2012. április 23., hétfőhargitanépe Körkép
udvarhely

TERRA SICuloRuM

Pozitív mérleggel ért véget a gitárfesztivál

TöBB TAg IS KIléPETT A PARAjDI RMDSZBől

Viharos átigazolás

Beke István és Vâlcu Radu Ştefan gitárművész. Megérdemelt a fődíj fotó: orbán szabolcs

Nem jutottak konszenzusra. Átigazoltak fotó: ifj. haáz sándor
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GyerGyóditróban tesztelt és Csíkszeredában tartott bemutatót az orszáGos ralibajnok

Porcişteanu porozott a megyeszékhelyen
Hargita megyét választotta tesz-
telésre a hazai ralibajnokság két 
élpilótája. Valentin Porcişteanu 
és keleti edwin szombaton 
Gyer gyóditró mellett próbálta 
ki versenygépét, tegnap pedig 
Csík szeredában tartott autós 
bemutatót. A BCR Leasing Rally 
team a temesvár ralira készül-
ve véglegesítette a versenygé-
pek beállítását a megyében.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Második alkalommal szava-
zott bizalmat a megyebeli 
utaknak a BCR Leasing 

Rally Team, amely Gyer gyó ditró 
közelében egy hat kilométeres út-
szakaszt választott ki tesztelésre. 
A csapat december után immár 
másodszor tartott egynapos tesz-
tet Hargita megyében. Valentin 
Porcişteanu bajnoki címvédő mel-
lett Keleti Edwin és Gabi Lazăr is 
Gyergyóditró mellett készítette fel 
versenygépét a hétvégén sorra kerü-
lő Temesvár Ralira.

– Remek helyszínt válasz-
tott a csapat tesztelésre, hiszen 
a Gyergyóditró melletti szakasz 
nagyban hasonlít ahhoz a körülmé-
nyekhez, ami a Temesvár Ralin vár 
ránk. Az útnak egy része teljesen 
sima aszfalt, vannak bukkanós ré-

szek és nagyon poros-köves részek, 
ezek pont olyanok, mint a hétvégi 
versenyen kijelölt pályarészek – nyi-
latkozta lapunknak a román bajnok. 
Porcişteanu elmondta, örül, hogy a 
télen vásárolt versenygéppel – egy 
Mitsubishi Lancer EVO 10 R4-es 
konfigurációval – tudott jó néhány 
kilométert tenni, hiszen idén csak 
egy ralin indult, az autójával pedig 
még ismerkedik. – Gyakorlatilag a 
Temesvár Rali előtti beállítások mi-
att volt fontos a teszt, ez részben jól 
sikerült, viszont az autó turbója el-
romlott, így a verseny előtt azt még 

cserélnie kell a szervizcsapatnak – 
mondta Porcişteanu.

Az idén alakult BCR Leasing 
Rally Teamnek versenyzik a Kele-
ti Edwin és Csomortáni Botond 
alkotta páros is, ők egy Mitsubishi 
Lancer EVO 10-zel a 3-as géposz-
tályban törnek a bajnoki címre. A 
kolozsvári pilóta is remek tesztelési 
lehetőségnek tartja Gyergyóditrót, 
elmondása szerint a pálya nagyon 
technikás, akár egy rali gyorsasági 
szakaszának is megfelelne. – Nem 
könnyű egy ilyen tesztelést ösz-
szehozni. A csapat egyik párosa 

Piteşti-ről, mi Botival Kolozsvárról, 
az autók Bukarestből, a verseny-
mérnökünk Angliából érkezett, két 
napot voltunk Hargita megyében, 
és ha lehetőség lesz rá, biztosan lát-
hatnak minket errefelé az autósport 
kedvelői – mondta lapunknak Ke-
leti Edwin.

Mindkét sportoló a bajnoki 
címre hajt, Porcişteanu az abszo-
lút címét szeretné megvédeni, míg 
Keleti a 3-as géposztály első helye-
zésére hajt. Ám mindketten úgy 
látják, kemény az idei hazai bajnoki 
mezőny. – Örülök, hogy több kül-
földi, főleg magyar pilóta választja a 
román bajnokságot. Jelenlétükkel 
a hazaiak is komolyabban veszik 
a pontvadászatot, így erősödött a 
mezőny, élesebb lesz a harc a baj-
noki címért – mondta Porcişteanu. 
Keleti szerint a külföldiek és a mo-
dern versenygépek megjelenésével 
kezdtek visszatérni a sportághoz a 
szponzorok is. – A sajtó is érdeklő-
dőbb a versenyek iránt, mióta a vi-
lágbajnoki második helyezett Fran-
cois Delecour is a román bajnoksá-
got választotta – mondta Keleti.

A két pilóta tegnap Csíkszere-
dában tartott autós ügyességi be-
mutatót, ezt követően a címvédő 
Temesvárra utazott, ahol az este 
folyamán egy kartfesztiválon lé-
pett fel.

Keleti Edwin versenygépével körözött a megyeszékhelyen fotó: balázs árpád

hirdEtés

Ügyességi verseny

A sepsiszentgyörgyi Auto 
Crono Sportklub ügyességi 
autósversenyt szervezett teg-
nap a csíkszeredai vasútállomás 
közelében, amelyen négy kate-
góriában összesen húsz pilóta 
állt rajthoz, és tizenhétnek volt 
mért idője. A nyílt versenyt a 
székelyudvarhelyi Miklós Atti-
la (Opel Corsa) nyerte a tusná-
di Simon Zsolt (Peugeot 206) 
és a csíkszeredai Nicu Haţegan 
(Seat Ibiza) előtt. Az N1-es gép-
osztályban a ploieşti-i Burducel 
Adrian Ionuţ (VW Polo GT) 
diadalmaskodott, az N2-es 
géposztályt a balánbányai 
Antal Zoltán (Renault Clio) 
nyerte, az N3-as géposztályban 
Miklós Attila lett az első, míg 
az F csoportban a tusnádfürdői 
Neagoe Alin (Subaru GC8) 
győzött.

A versenyt támogatták: 
Cs&K Autoszerviz, Ideal 
Barkácsüzlet, Sigma Gum, 
Wellness&Fitness Centrum, 
Car Cosmetic, Csík Auto 
Land, Anvelocenter, Márkos 
Béla Fight Academy, Top Auto, 
Hargita Megyei Ifjúsági és 
Sportigazgatóság, Automotor 
A&J, Triton Wash Autómosó, 
WarTuning, La Jupânu, San 
Gennaro, 5Kutya, Renegade, 
Paris Bistro – NYPD Pizza, 
Fun Fm Rádió, Hargita Népe, 
Székely TV.



Köztudott, hogy az elmúlt eszten
dőben az állami költségvetés, 
akárcsak a társadalombiztosítási 
és az egészségbiztosítási, deficit
tel zárult. Nem első ízben fordul ez 
elő, a jövőre nézve pedig a nem
zetközi pénzintézetekkel megkö
tött egyezmény értelmében le kell 
szorítani a költségvetési hiányt, 
s az szerepel is az idei költség
vetési törvényben is. Ha orszá
gos szinten negatív az egyenleg, 
abból az is kikövetkezik, hogy a 
megyék viszonylatában sem igen 
sikerülhetett többlettel zárni az 
esztendőt. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A z egyik központi napilap-
ban egy minap megjelent 
táblázat szerint a megyék-

ben bevételezett, az állami költség-
vetés megillető adók és illetékeknek 
csak igen kis hányada tér vissza a 
„helyszínre”, s ilyenképpen az adott 
megyéket úgymond megrövidíti az 
állami költségvetés. Ez alól igen kevés 
a kivétel, s ebben az összefüggésben a 
szóban forgó napilapban utalás van 
arra is, hogy az egyes megyék számá-
ra az állami költségvetésből kiutalt 
összegek meghaladják az általuk be-
vételezettek kvantumát, így például 
Botoşani, Krassó-Szörény, Călăraşi 
és Dâmboviţa megyében. Ez így 
igaz, ám amikor az állami költség-
vetési bevételekről számolunk, azok 
elosztási, illetve felhasználási mód-
járól, arról sem lehet megfeledkezni, 
hogy az államigazgatás, illetve az 
igazságszolgáltatás területi egységei-
nek (közpénzügy, rend- és honvéde-
lem, környezetvédelem, munkaügy 
stb., illetve bíróságok, ügyészségek 
stb.) beruházási, dologi, valamint 
személyzeti költségeit ugyancsak 
az állami költségvetésből kell finan-
szírozni. Amikor a költségvetési 
„pénzmozgásokat” elemezzük, ezt a 
tényállást sem szabad, nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni.

Csökkent a költségvetési 
bevétel a megyében
A fentebb vázoltak ismereté-

ben nézzük meg, hogyan is alakul-
tak az elmúlt esztendőben Hargita 
megyében az állami költségvetés 
bevételei. A költségvetést megillető 
különböző adókból és illetékekből 
összesen közel 445,4 millió lej folyt 
be, sajnos 9,1 százalékkal kevesebb, 

mint a megelőző esztendőben. A 
legnagyobb részarányt, 50,4 száza-
lékot az áfa jelentette bevételek ké-
pezték, azt követte 29,5 százalékkal 
a jövedelmi adóból befolyt összeg és 
9,6 százalékkal a nyereségadóból be-
folyt. Ebből az összegből úgymond 
eleve helyben maradt mintegy 367,7 
millió lej, azaz 82,6 százalék. Ebből 
a helyi költségvetéseknek a törvény 
értelmében a jövedelmi adóból járó 
összeg, pontosabban kvóta 101,6 
millió lejt tett ki, és mintegy 266 
millió lejt az áfából elkülönített, il-
letve számfejtett összeg (34,7 millió 
lej a megyei szinten finanszírozott 
decentralizált költségekre, közel 155 
millió lej a municípiumok, a városok 
és a községek szintjén finanszírozott, 
decentralizált költségekre, 12,7 mil-
lió lej az utakra, 16,4 millió lej az inf-
rastruktúrára és 47,2 millió lej a helyi 
költségvetések kiegyensúlyozására). 

Többek között Konstanca 
és Bukarest finanszírozta 
a hiányt 
Ezek szerint a fennmaradó ösz-

szeg, azaz az állami költségvetés 
nettó bevételei 77,7 millió lej körül 
voltak. Ezzel szemben a kiadási olda-
lon több mint 489 millió lej jelent-
kezett, azaz közel 411,4 millió lejes 
deficit. A szóban forgó kiadás a már 
említett államigazgatási decentrali-
zált intézményrendszer finanszíro-
zását jelentette. Azt pedig az állami 
költségvetésből fedezték, erre pedig 
olyanképpen volt lehetőség, hogy 
vannak olyan megyék, ahol az el-
különített összegek és a decentra-

lizált intézményrendszer költségei 
együttesen is kisebbek voltak, mint 
az adott megyékben az állami költ-
ségvetést megillető összbevételek. 
Ezzel a teljesítménnyel azonban csak 
igen kevés megye, többek között 
Konstanca, Ilfov, valamint a főváros 
büszkélkedhet.

A fentiek tükrében az is el-
mondható, hogy amikor az állami 
költségvetés bevételeit, illetve azok 
felhasználási módját (pontosabban 
a költségvetési kiadásokat) vesszük 
górcső alá, tekintettel kell lenni 
azokra a decentralizált intézmények-
re is, amelyek tágabb és közvetett 
értelemben ugyancsak a helyi közös-
ségeket szolgálják.

A helyi költségvetések 
elemzése
Nézzük meg megyénk esetében 

a helyi költségvetés helyzetét is. A 68 
területi-közigazgatási egység össze-
sített költségvetési előirányzatának 
bevételi oldalán 756,5 millió lej sze-
repelt, ezzel szemben 657,4 millió 
lej valósult meg, azaz 86,9 százalék. 
A tényleges bevételek 56 százalékát 
tette ki az állami költségvetésből el-
különített, illetve számfejtett, már 
fentebb említett 367,7 millió lej, 
amihez még hozzáadandó a jövedel-
mi adóból számfejtett 21 százalékos 
kvótának megfelelő közel 33,9 mil-
lió lej, valamint az állami költségve-
tésből és másabb költségvetésekből 
folyósított közel 104,5 millió lejes 
szubvenció. Ezek szerint a saját for-
rásokból, azaz a helyi adókból és il-
letékekből, valamint a jövedelmi adó 
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A TAvAlyi évre voNATKozó 

Megyénkben is negatív
 hirdetések

HArGiTA MeGye TANÁCSA
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

versenyvizsgákat hirdet köztisztviselői állások betöltésére 
meghatározott időre a:

Helyi közigazgatási vezérigazgatóságon
Tanácsos, i osztály, asszisztens szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:
 egyetemi végzettség záróvizsgával (szociológia profil); 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 

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

Vagyongazdálkodás vezérigazgatóságon
Tanácsos, i osztály, fő szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
 egyetemi végzettség záróvizsgával (könyvelés és számviteli 

informatika szak); 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt 

törvény 54-es szakaszának előírásai;
 minimum 9 év szakmai tapasztalat;
 számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2012. május 2., 10 óra (írásbe-

li) és 2012. május 4. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhe-

lyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől számított – a Hivatalos 
Közlöny III. részében – 8 napon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, vala-
mint bővebb felvilágosítást a Hargita Megyei Tanács Menedzs-
ment vezérigazgatóságának – Humánerőforrás-részlegén kaphat-
nak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700 / belső 1408-as 
vagy 1406-os telefonszám).

A General Mir Consult S.P.r.l.
a FALEX Kft. jogi felszámolói minőségében 2012. áp-
rilis 26-án 13 órakor megszervezi az adós ingó javainak 
egyenként történő nyílt kikiáltásos árverését. Az árve-
résre a felszámoló csíkszeredai munkapontjánál kerül 
sor, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész. 
 IFA haszonjármű, gyártási év 1970 – 3500 lej;
 DACIA speciális haszonjármű, gyártási év 1999 – 

2600 lej;
 DACIA speciális haszonjármű, gyártási év 1993 – 

800 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek 

az árverés megkezdése előtt legalább egy órával be kell 
fizetniük a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő részvételi 
garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló csíkszeredai 
munkapontjánál vagy a 0266–310940 és a 0744–
362148-as telefonszámokon.

A General Mir Consult S.P.r.l.
a MOLNAR COMPANY Kft. jogi felszámolói minő-
ségében 2012. április 27-én 12 órakor megszervezi az 
adós ingó javainak egyenként történő nyílt kikiáltásos 
árverését. Az árverésre a felszámoló csíkszeredai munka-
pontjánál kerül sor, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 
2-es lakrész. 
 2 db DeLonghi márkájú ipari klimatizáló berende-

zés csarnokba– 84 000, illetve 91 000 lej;
 550 db szpotlámpa– 6700 lej;
 84 db Rossignol márkájú szemétkosár– 12 900 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek 

az árverés megkezdése előtt legalább egy órával be kell 
fizetniük a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő részvételi 
garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló csíkszeredai 
munkapontjánál vagy a 0266–310940 és a 0744–
362148-as telefonszámokon.

> Idén teljes mértékben visszaál-
lítaná a kormány a közalkalmazotti 
béreket. A kormány az év folyamán 
teljes mértékben visszaállítaná a köz-
alkalmazotti béreket – közölte pén-
teken a Mediafax hírügynökség. Az 
intézkedés szerepel a kormány által 
elkészített konvergenciaprogramban, 
amit a kabinet minden évben frissít, 
és elküld az Európai Bizottságnak. A 
konvergenciaprogram szerint a béreme-
lés enyhén növelni fogja a személyzeti 
kiadásokat, de középtávon ez a típu-
sú kiadás továbbra is csökkenő irányt 
fog mutatni. A tervek szerint ugyanis 

hatályban marad a közintézmények 
esetében az az elv, miszerint a közszfé-
rában új dolgozót csak akkor lehet al-
kalmazni, ha hét állás megüresedik. 
A kormány 2010 júniusában 25%-kal 
csökkentette a közalkalmazotti bére-
ket, tavaly 15%-os emelést eszközölt, és 
körülbelül 16%-ot kellene még növel-
ni ahhoz, hogy a bérek visszatérjenek 
a levágás előtti szintre. Mihai Răzvan 
Ungureanu miniszterelnök korábban 
úgy nyilatkozott, hogy a kormány egyik 
fő célkitűzése a közalkalmazotti bérek 
visszaállítása. Ugyanakkor hozzátette: 
a kabinetnek óvatosnak kell lennie, így 

nem közölte konkrétan, hogy mikortól 
és hány százalékkal emelik a jövedelme-
ket. A döntés meghozatalában várható-
an meghatározó szerepet játszik majd a 
gazdaság első negyedévi teljesítménye, 
amelynek adatait a statisztikai hivatal 
május közepén közli.

> Turisztikai kiállítás és székely 
termékek vására a Szent György Na-
pokon. Turisztikai kiállítást és szé-
kely termékek vásárát is szerveznek 
Sepsiszentgyörgyön a Szent György 
Napok alkalmával. A rendezvény a 
szervezők elmondása szerint kitűnő 

alkalmat teremt a Kovászna megyei 
és a sepsiszentgyörgyi testvérkapcso-
latok elmélyítésére, illetve a politikai 
együttműködésen túlmutató, kultu-
rális, szó rakoztató és idegenforgalmi 
bemutatkozást biztosító események 
szervezésére. Péntektől vasárnapig , 10 
és 18 óra között gasztronómiai ínyenc-
ségek és borok kóstolójára, kézműve-
sek és hagyományőrzők termékeinek 
bemutatására is sor kerül. A testvérte-
lepülések utcájára betérők székelyföldi 
termékeket is vásárolhatnak: lesz mé-
zes- és kürtőskalács, tejtermék, házias 
ízű pék- és hentesáruk.hí
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Adófizetők. Az állami költségvetés nettó bevételei a megyében 77,7 millió lej körül voltak

hargitanépe



Adótörvénykönyvi „gubAnc”

Nem azonnal, 
hanem majd

Az Alkotmánybíróság a 740 lejes értéket meghaladó 
nyugdíjak teljes összegére kivetett 5,5%-os egészség-
biztosítás-hozzájárulási fizetési kötelezettségére vo-
natkozó döntése ugyan április 18-tól hatályos, ugyan-
akkor „türelmi időt” is nyújt a jogalkotónak. 

H. Z. 

A család, szociálisvédelmi és munkaügyi miniszter, 
Claudia Boghicevici pénteken este bejelentette, 
hogy az Alkotmánybíróság döntésének gyakor-

latba ültetésére májusban nemigen kerülhet sor, s követ-
kezésképpen az érintett nyugdíjasok a jövő hónapban is a 
mostani nettó nyugdíjat kapják kézhez. Szerinte a dolgok 
ilyenszerű alakulása nem jogellenes, mert a kifogásolt jog-
szabály módosítására a vonatkozó törvényes előírások 45 
napos határidőt szabnak meg. A szóban forgó jogszabály 
módosítása ugyanakkor „többsíkú”. Ebben van némi igaza 
a miniszter asszonynak, ugyanis nem csupán a 2010/107-
es sürgősségi kormányrendeletet „érinti” az alkotmánybí-
rósági döntés, hanem az adótörvénykönyv egyes előírásait 
is. Az történt ugyanis, hogy a 2011/125-ös sürgősségi 
kormányrendelet értelmében bekerült a társadalom- és 
egészségbiztosítás-hozzájárulási rendszer is az adótörvény 
„hatósugarába”.  Ilyenképpen pedig a törvénymódosítási 
jogszabály-tervezetet a közpénzügyi minisztérium kell 
kezdeményezze. Állítólag megalakult egy tárcaközi mun-
kacsoport, amelyre hárul a szóban forgó tervezet kidol-
gozása, de nem valószínűsíthető, hogy az szerepelni fog 
a kormány e heti gyűlésének napirendjén. Legalábbis en-
nek a meglátásának adott hangot a miniszter. A 45 napos 
„türelmi idő” kapcsán utalt arra: az eddigi rendszer alkal-
mazása májusban sem értékelhető jogellenesnek. Újólag 
hangsúlyozta, hogy az érintett nyugdíjasoknak hivatalból 
fogják csökkenteni a hozzájárulás-fizetési kvantumokat, 
nem kell azt kérelmezniük. 

Összegezve: amennyiben május elejéig megszületik az 
alkotmánybírósági döntés megkövetelte sürgősségi kor-
mányrendelet, akkor a májusban már visszatartott hozzájá-
rulási különbözetet (amely havi értéke 31-40 lej között van/
lehet) júniusban megtérítik az érintett nyugdíjasoknak. 

A megelőző 15-16 hónap során befizetett hozzájárulás 
és az ezentúl befizetendő közti különbség visszatérítésére 
nincs jogalap, legalábbis jelenleg, ugyanis az alkotmány-
bírósági döntéseknek nincs visszamenőleges hatályuk. 
Azok értelmében egy adott időpontig (az alkotmánybíró-
sági döntés közlésének időpontjáig) hatályos jogszabályt 
kell módosítania 45 napon belül a jövőre nézve a jogal-
kotónak. Ugyanakkor az érintett feleknek módjukban áll 
peres úton érvényt szerezni vélt jogosultságuknak. A bí-
rósági gyakorlat viszont nem egyértelmű: számos esetben 
a pénztár javára döntöttek, számos esetben pedig a rekla-
máló fél javára. Jelenleg a becslések szerint több mint 100 
ezer peres ügy van folyamatban, s amennyiben azok száma 
növekedni fog, a „torlódások” okán akár 2013-ra is kito-
lódhat a tárgyalás időpontja. Ugyanakkor másabb perek is 
elhúzódhatnak – erre figyelmeztettek az elmúlt hét végén 
az igazságszolgáltatási szervek illetékesei. Az viszont egy 
más ügy, hogy ugyancsak joszabályozás révén rendezni 
lehet(ne) a megelőzőleg befizetett összegek, pontosabban 
pluszban befizetett összegek „sorsát”, például jóváírási el-
járás révén…

> Megyénként egyetlen adóhivatal 
marad az ANAF átszervezése után. 
A Pénzügyi- és Adóhivatalt (ANAF) 
jövőre nyolc regionális főosztályba 
szervezik át, amelyek egybeolvadnak  
a vám- és pénzügyőrséggel. 2015-től az 
ANAF kirendeltségeinek számát drasz-
tikusan, a jelenlegi 20%-ára csökkentik 
le, így minden megyében csak egyetlen 
adóhivatal fog működni. Jelenleg 42 
megyei és 220 városi, illetve községi 
kirendeltség működik az ANAF kere-
tén belül. Az adóhivatal átszervezése  
a Világbankkal és a Nemzetközi Valuta-
alappal (IMF) közösen kidolgozott terv 

szerint fog megvalósulni, amelyet az új 
konvergenciaprogramba is belefoglalt a 
kormány. A kormány az átszervezés ré-
vén az adóbevételeket a 2011-es GDP-

arányos 28,75%-ról 2016-ra 30,5%-ra 
emelné, a begyűjtés egymillió lejre vetí-
tett 9800 lejes költségét pedig 9000 lejre 
tornázná le.

> Felére zsugorodott Romániában a 
lakások iránti kereslet 2007-hez képest. 
A homefinders.ro ingatlanportál tanul-
mánya szerint az ingatlanok iránti keres-
let felére esett vissza 2007-hez képest. 
A tulajdonosok az utóbbi évben 15%-kal 
több lakást bocsátottak áruba, mint 2007-
ben, az árak pedig az akkoriak 50%-át 
sem teszik ki – állapítja meg a tanulmány. 
„A családok jövedelmük legfeljebb 40-

50%-át áldozzák a lakásra: hiteltörlesz-
tésre, közműköltségekre. Úgy vélem, most 
már lehiggadt a lakáspiac, az emberek már 
nem az álmaik, hanem az igényeik és le-
hetőségeik függvényében keresnek lakást, 
és a piacon mindenki megtalálja az opti-
mális megoldást” – mondta a tanulmány 
eredményéről Ion Catutoiu, a Real Time 
ingatlanügynökség igazgatója. Egyébként 
2008 óta csökkennek a lakásárak. Orszá-
gos szinten a lakások átlagára az első ne-
gyedévben 980 euró volt négyzetméteren-
ként, ezen belül Bukarestben négyzetmé-
terenként 1150 eurós átlagáron cseréltek 
gazdát a lakások.
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kvótájából számfejtett összegekből 
származó bevételek csak alig 34,2 
százalékát tették ki a helyi költség-
vetésnek. Ami pedig a költségvetési 
kiadásokat illeti: az állami kincstár 
adatai szerint azok értéke meghalad-
ta a 666,5 millió lejt, s ezek szerint 
megyei szinten a deficit meghaladta 
a 9,1 millió lejt. A dolgok ilyenszerű 
alakulása okán egyes területi-köz-
igazgatási egységek adósságokat 
halmoztak fel, s azok törlesztése 
továbbra is gondokat okoz. Ennek 
kapcsán megjegyeznénk azt is, hogy 
a kormány rendelkezésére álló tarta-
lékalapból a minap kiutalt viszonylag 
jelentős összeg ezeken a gondokon is 
kíván enyhíteni.

A bevételnek 
háromszorosa volt 
a kiadás...
Nézzük meg, miként alakultak 

megyénkben a többi költségveté-

sek. Az állami kincstár adatai szerint 
2011-ben az állami társadalombiz-
tosítási költségvetés bevételi oldalán 
309,9 millió lej szerepel, azaz ilyen 
értékű összeg folyt be a kötelező tár-
sadalombiztosítási hozzájárulások-
ból. Ugyanakkor azonban a nyug-
díjak és másabb társadalombiztosí-
tási jogosultságok kifizetésére több 
mint 643,4 millió lejt fordítottak, 
ami azt jelenti, hogy a deficit érté-
ke meghaladta a 333,5 millió lejt. 
Másképpen fogalmazva: a deficit 
értéke nagyobb volt, mint a társa-
dalombiztosítási hozzájárulásokból 
befolyt összeg értéke. Igen visszás 
ez a helyzet, de annak megvannak 
a maga objektív és szubjektív okai. 
Az előbbiek között említhetjük azt, 
hogy Hargita megyében az átlagbér 
országos viszonylatban is a legala-
csonyabbak közé tartozott (jelenleg 
pedig a legalacsonyabb), ugyanak-
kor a nyugdíjasok részaránya is a 

lakosság összetételében nagyobb, 
mint országos viszonylatban. A 
szubjektív okok között említhető 
az, hogy vannak olyan jövedelmet 
realizáló kategóriák (például en-
gedélyezett magánszemélyek vagy 
családi vállalkozások), amelyek egy 
része kicsúszott a hozzájárulás-fize-
tési kötelezettség hálójából. Ennek 
a költségvetésnek a kiegyensúlyo-
zása nemigen lesz lehetséges a jö-
vőben sem, hisz annak előfeltétele 
lenne az átlagbér mintegy 80–90 
százalékos megemelkedése, ami 
elképzelhetetlen. A jövőre nézve 
viszont lehet, hogy pozitív irányú 
elmozdulást fog jelenteni az, hogy 
július 1-jétől átkerül az adóhatóság 
hatáskörébe a társadalombiztosítási 
hozzájárulások (akárcsak az egész-
ségbiztosításiak) befizetésének és 
nyomon követésének az ügykezelé-
se, s ilyenképpen valószínűsíthető, 
hogy annak „hatósugara” is ki fog 
tágulni.

Növekvő deficit
Hargita megye szintjén az egész-

ségbiztosítási pénztár költségvetésé-
be a kincstáron keresztül 2011-ben 
mintegy 130,2 millió lej folyt be, a 
kiadási oldalon viszont közel 185 
millió lej jelentkezett, azaz több 
mint 54,7 millió lejes hiány jelent-
kezett. Ezt a deficitet az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár forrása-
iból fedezték, pontosabban kellett 
volna lefedni, mert még vannak ki-
egyenlítetlen tartozások.

A legnagyobb hiány a mun-
kanélküli segélyalap költségvetése 
esetében jelentkezett. Annak be-
vételi oldalán közel 13,1 millió lej 
szerepel, ezzel szemben a kiadások 
meghaladták a 48,7 millió lejt. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a deficit ér-
téke meghaladta a 35,6 millió lejt. 
Ennek is megvannak a maga sajátos 
okai: ezek között szerepel egyrészt 
az, amire már utaltunk, nevezetesen 
az alacsony átlagbér, másrészt pedig 
az, hogy a munkanélküliségi ráta 
meghaladta az országos átlagot.

A kép a különböző költségveté-
sek tekintetében megyénk esetében 
sem megnyugtató. Majd mind-
egyik költségvetés esetében a deficit 
a megelőző évhez viszonyítva nö-
vekedett. Ugyanakkor, amint már 
arra utaltunk, az állami költségve-
tés esetében a bevételek több mint 
kilenc százalékkal voltak kisebbek, 
mint 2010-ben.



Megszerezte a tavaszi idényben 
az első győzelmét a Szentegyházi 
Vasas női labdarúgócsapata Bu-
karestben, ahol a helyi Fair Play 
együttesét fektették két vállra.

Bukarestben vendégeskedett 
tegnap a Szentegyházi Va-
sas női labdarúgócsapata 

a bajnokság 14. fordulójában, a 
Bukaresti Fair Play otthonában.  
A kritikán aluli pályán Székely Já-
nos tanítványai remekül kezdtek, 
és fél óra elteltével már három gól-
lal vezettek. A fordulást követően 
a hazaiak feljöttek mínusz egyre. 
A Vasas ellentámadásokra állt be, és 
ennek meg is lett a gyümölcse. 
A lányok további két góllal terhel-
ték a hazaiakat, végül háromgólos 
sikert arattak.

Székely János, a Vasas edzője 
elmondta: „Az első félidőben na-
gyon jól játszottunk annak ellenére, 
hogy nagyon rossz pályán kellett 
ezt megtegyük. A második félidő-
ben visszaestünk. Ellentámadásaink 
veszélyesek maradtak, és volt annyi 
tartás a csapatban, hogy amikor az 

ellenfél feljött mínusz egyre, onnan 
is tudtunk váltani. Külön örvendek 
annak, hogy a 15 éves Kajtár Melin-
da tökéletesen védett, pedig ez volt 
az első A ligás meccse. Továbbá a 
14 éves Bíró Enikő megszerezte első 
gólját a bajnokságban.”

Eredmény, 14. forduló: Bukaresti 
Fair Play – Szentegyházi Vasas 2–5 
(0–3). 

Döntőben a Bányai
Iaşi-ban rendezték meg a hét-

végén a Coca-Cola-kupa regioná-
lis döntőjét, amelyen a székely ud-
var helyi Bányai János Szakközép-
iskola lánycsapata is érdekelt volt. 
A lányok hatalmas bravúrt hajtot-
tak végre, és bejutottak a május 
18–20. között esedékes bukaresti 
négyes döntőbe, ahol két fővárosi 
csapat és Kolozs megye bajnoka 
lesz érdekelt. A lányok a hétvégi 
tornán Bákó megye bajnokát 11, 
míg Iaşi megye bajnokát 14 góllal 
győzték le.

Eredmények: Bányai János – 
Bákó megye 12–1; Bányai János 
– Iaşi megye 14–0. 
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Nem villogott, de otthon tartotta 
a két pontot a Székelyudvarhelyi 
KC a férfikézilabda Nemzeti Liga 
22. játéknapján. A Szatmárnéme-
ti VSK korántsem mutatta, hogy a 
kiesőzónában lenne a helye, végig 
csatában volt az ezüstérmessel.

Öt játékosát kellett mel-
lőznie Vlad Cabának, a 
Székelyudvarhelyi KC ed-

zőjének a Szatmárnémeti VSK elle-
ni péntek esti találkozón. Ez meg is 
látszott az udvarhelyi gárda játékán, 
a fiúk nehezen lendültek bele a majd 
egy hónapos szünet után folytatódó 
baj nokin. Kezdetben fej fej mellett 
haladt a két ellenlábas, aztán negyed 
óra után fokozatosan átvette a veze-
tést a Székelyudvarhelyi KC, a fél-
időben pedig hárommal vezetett.

A második félidőben sem sokat 
változott a játék képe, a házigazdák 
kapusteljesítménye nem érte el az 
eddig megszokottat, a támadójáték 
is néha csődöt mondott. Így nem 
tudta leszakítani a vendégeket az 
SZKC. A végjáték viszont a tavalyi 
ezüstérmesé volt, és végül öt góllal 
nyertek hazai környezetben.

„Az utolsó száz méteren szerez-
tük meg a győzelmet a nagyon nehéz 
meccsen. Hamarabb is eldönthettük 
volna a meccs sorsát, amennyiben 
Irakli nem szórja el emberelőnyben 
a labdákat. Nagyon szenvedtünk a 

gyenge kapusteljesítmény miatt, jó, 
hogy Ciobanu a végjátékban meg-
fogott pár nagyon fontos lövést. Az 
is jó, hogy nem veszítettük el a fe-
jünket, mert akkor a meccs is elme-
hetett volna” – értékelt  Vlad Caba a 
mérkőzés után.

Eredmény, 22. forduló: Székely-
udvarhelyi KC – Szatmárnémeti 
VSK 37–32 (18–15). Az SZKC 
gólszerzői: Florea 10, Adomnicăi, 
Kuzmanoszki 6-6, Mihalcea, 
Johannson 5-5, Irakli 3, Ferenczi, 
Szász 1-1.

Európa-bajnoki selejtező
A horvát és a szlovák csapattal, 

valamint egy előselejtezőből érkező 
ellenféllel találkozik majd a magyar 

férfi-kézilabdaválogatott a 2014-es 
dániai Európa-bajnokság selejtezőjé-
ben. A pénteki, koppenhágai sorso-
láson az is eldőlt, hogy a magyarok 
a 4-es csoportban szerepelnek majd. 
A csoportok első két helyezettje, va-
lamint a legjobb csoportharmadik 
jut ki a 2014. január 12. és 26. kö-
zött sorra kerülő Eb-re, melynek 
már biztos résztvevője a rendező és 
címvédő Dánia. A román váloga-
tott előselejtezőt kell játsszon június 
8–10. között Belgiumban. A romá-
nok a házigazdák mellett Izraellel és 
Írországgal kerültek egy csoportba. 
Amennyiben a románok csoportel-
sőként végeznek, akkor a selejtező 6. 
csoportjába kerülnek Lengyelország-
gal, Svédországgal és Hollandiával.

> Európa Liga. A Sporting Lisszabon 
és az Atlético Madrid is előnyt szerzett saját 
közönsége előtt csütörtökön a labdarúgó 
Európa Liga elődöntőjében. Európa Liga, 
elődöntő, 1. mérkőzések: Sporting Lisszabon 
– Athletic Bilbao 2– 1 /Insua (76.), Capel 
(80.), illetve Aurtenetxe (54.)/; Atlético 
Madrid – Valencia 4–2 /Falcao (18., 78.), 
Miranda (49.), Adrian (54.), illetve Jonas 
(45+3), Costa R. (93.)/. A visszavágókat 
jövő csütörtökön rendezik.

> Vízilabda. A már biztos londoni 
olimpiai résztvevők tegnapi kisdöntő-
jében a magyar női vízilabda-válogatott 

kikapott az oroszoktól a trieszti ötkarikás 
selejtezőtorna zárónapján, ahol így negye-
dikként végzett. Az első helyet a vendég-
látó olaszokat verő spanyolok érdemelték 
ki. Eredmények: az 1. helyért: Spanyol-
ország – Olaszország 9–5; a 3. helyért: 
Magyarország – Oroszország 13–18; 
az 5. helyért: Hollandia – Görögország 
11–10; a 7. helyért: Kanada – Kazahsztán 
17–2. Az olimpiai selejtezőtorna végered-
ménye: 1. Spanyolország, 2. Olaszország, 
3. Oroszország, 4. Magyarország (az első 
négy londoni induló), 5. Hollandia, 6. 
Görögország, 7. Kanada, 8. Kazahsztán, 
9. Brazília. A nyári ötkarikás játékok női 

vízilabdatornájának teljes mezőnye: Nagy-
Britannia, Egyesült Államok, Ausztrália, 
Kína, Magyarország, Oroszország, Spa-
nyolország, Olaszország.

> Román labdarúgás. A Liga 1. 27. 
fordulójának hétvégi eredményei: Astra 
Ploieşti – Galaci Oţelul 3–1, Bukaresti 
Steaua – FC Vaslui 0–1, CS Mioveni – 
Bukaresti Rapid 1–2, Nagyszebeni Aka-
rat – Petrolul Ploieşti 1–1. A Kolozsvári 
CFR – Concordia Chiajna és a Bukaresti 
Dinamo – Ceahlăul Piatra Neamţ mérkő-
zések tegnap este lapzárta után értek véget. 
A mai műsor: Brassói FC – Kolozsvári U 

(19, Digi Sport), Marosvásárhelyi FCM – 
Sportul Studenţesc (21.30, Digi Sport).

> Magyar labdarúgás. A magyar baj-
nokság hátralevő fordulóinak végkimene-
telétől függetlenül eldőlt, hogy a Zalaeger-
szeg kiesik a magyar első osztályból, miután 
hazai pályán vereséget szenvedett a címvé-
dő Videotontól. Az NB1 25. fordulójának 
eredményei: Honvéd – Siófok 3–1, ZTE 
– Videoton 0–2, Ferencváros – Kecskemét 
2–1, Pécs – Paks 1–2, Haladás – Újpest 
1–1, Vasas – Pápa 1–1, Győr – Diósgyőr 
2–0. A Debrecen – Kaposvár mérkőzés 
tegnap este lapzárta után ért véget.hí
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Florea (21) volt az SZKC legeredményesebb játékosa fotó: dragoş asaftei

hargitanépe

Első ligás maradt a kosárcsapat

NEm mENt A játéK, DE A Két PoNt mEgVAN

Hosszú szünet után SZKC-siker
Három pont Bukarestből

megnyerte a Politehnica Iaşi el-
leni harmadik kiesés elleni mér-
kőzését a Csíkszeredai Hargita 
gyöngye KK férfi-kosárlabdagár-
dája, így a következő idényben 
is az első ligában maradhat.

Huszonöt pontos győzel-
met aratott a Csíkszere-
dai KK férfi-kosárlab-

dacsapata a Politehnica Iaşi ellen 
a kiesés elkerülése elleni párharc 
harmadik összecsapásán. A csíki 
csapat komolyan vette a mérkő-
zést, és szerette volna elkerülni 
a második találkozó szégyenét, 
amikor is kikapott a jászvárosi gár-
dától. A mérkőzés fordulópontja 
azonban ezúttal is az utolsó ne-
gyed volt, amikor a foghíjas keret-

tel érkező vendégek elfáradtak. Ezt 
a KK maximálisan kihasználta, és 
bebiztosította a győzelmet. A KK 
a következő idénytől is az első liga 
mezőnyének tagja lesz, míg Jászvá-
ros búcsúzott a mezőnytől.

Eredmény: Csíkszeredai KK 
– Poli Iaşi 94:69 (25:14, 20:23, 
26:22, 23:10). Pontszerzők: Long 
22 (2 x 3), Champion 16 (2 x 3), 
Erceg 15 (2 x 3), Dies 14, Jakab 8, 
Pora 7, Samuilă 7 (1 x 3), Roşu 3 
(1 x 3), Filovici 2, illetve Nicolae 
27 (3 x 3), Amarghioalei 15 (1 x 
3), Anghel 10, Hurjui 8 (1 x 3), 
Popovici 7 (1 x 3), Rotariu 2.

Felsőházi rájátszás
A Ploieşti, a Medgyes és a 

Kolozsvár a férfi-kosárlabdabaj-

nokság elődöntőjébe jutott. A 
negyedik fél kiléte tegnap este 
lapzárta után dőlt el, ugyanis a 
Temesvári BC – Bukaresti CSM 
párharcban ötödik mérkőzésre is 
szükség volt. A találkozót tegnap 
este rendezték meg a Bega-parti 
városban.

Eredmények, felsőház, ne
gyeddöntő: CSU Asesoft Ploieşti 
– Nagyváradi VSK 3–0 (71:63, 
64:62 és 79:74); Medgyesi Gaz 
Metan – Energia Rovinari Târgu 
Jiu 3–1 (84:69, 86:71, 69:89 és 
83:72); Kolozsvári U–Mobitelco 
– Marosvásárhelyi KK Maros 3–1 
(74:72, 76:58, 76:82 és 87:72). A 
Bukaresti CSM –Temesvári BC 
2–2-re áll (97:84, 56:75, 92:80 és 
76:77).

Megyei labdarúgás

A 17. forduló mérkőzéseivel 
folytatódott a megyei lab-
darúgó-bajnokság pont-

vadászata. 

Eredmények
Székelykeresztúri Egyesülés 

– Gyi mesfelsőloki SE 6–0 (1–0) 
/Bilibók Zoltán (37.), Molnár 
Csaba (54., 77.), Báró István (68.), 
Barabás Lóránt (81., 85.)/; Ho
mo ród almási Homoród – Szent
egyházi Vasas 2–7 (2–3) /Kolozsi 
László (17., 21.), illetve Benkő 
Norbert (3.), Knobloch Zol-
tán (31., 61., 82.), Szőcs Róbert 
(41., 83.), Gergely Tibor (90.); 
Parajdi SE – Csíkcsicsói KSE 
2–1 (2–1) /Fülöp Attila (30.), 
Ádám Ervin (32.), illetve Zait Paul 
(23.)/; Székelyudvarhelyi Roseal 
– Csíkszeredai VSK 0–4 (0–1)  
/Székely Zoltán (22.), Homos Paul 
(47., 53.), Vrabie Adrian (82.)/; 
MaroshévíziSalamási Tudomány 
– Csíkszentmihályi Törekvés 3–0 
(Szentmihály nem jelent meg).

  1. Csíkszereda 17 15 1 1 63–9 46
  2. Szentegyháza 17 14 2 1 55–12 44

  3. Csíkcsicsó 17 11 1 5 45–19 34
  4. Maroshévíz 17 10 1 6 40–32 31
  5. Szentmihály 17 9 2 6 30–29 29
  6. Keresztúr 17 5 2 10 27–31 17
  7. Parajd 17 5 0 12 21–37 15
  8. Almás 17 5 0 12 31–62 15
  9. Felsőlok 17 4 2 11 23–53 14
10. Roseal 17 1 1 15 15–67 4

VSK-siker, balesettel
A Csíkszeredai VSK mindkét 

országos utánpótlás-bajnokságban 
részt vevő csapata megnyerte so-
ron következő találkozóját tegnap 
a Brassói Braşovia ellen. A lelátón 
ellenben történt egy kellemetlen 
eset. Az egyik csíki focista édesapja 
a tavaly megépített lelátóról leesett, 
miután letört a lelátó egyik deszká-
ja. A fémvázas szerkezetet a múlt 
évben alakították ki, ám az azóta 
eltelt időben elkorhadt a farész, 
amit senki nem javított ki. Ezért 
is történhetett meg a szerencsétlen 
baleset. Eredmények, 6. fordu
ló: U18: VSK – Brassói Braşovia 
1–0 (1–0) /György Ottó/; U16: 
VSK – Brassó 8–3 (3–2) /Fodor 
Tamás, Czimbalmos Zalán 2-2, 
Grădinaru Benjamin, Csűrös Atti-
la, Becze Hunor, Dinu Daniel/.



lakás

ELADÓ I. emeleti, déli fekvésű, jó 
állapotban lévő lakás (pincével) Csík
szeredában, a Testvéri ség su gárút 28. 
szám alatt (a Har gita Ven dégváróval 
szemben), új ablakokkal, új konyha
bútorral. Irányár: 28 500 euró. Telefon: 
0728– 012611, 0728–012612.

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

KIADÓ 2 szobás lakás a Jégpálya 
negyedben. Telefon: 0733–941899.

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

ELADÓ Csíkszeredában 170 m2
es, 2008ban téglából épített lakóház 
(öt szoba, fürdőszoba, konyha, bal
kon, két fedett terasz, saját fa tüzelésű 
hőközpont, rendezett udvar). Ára: 49 000 
euró. Telefon: 0744–783218. (21721)

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

KIADÓ Csíkszeredában, a Hargi
ta utcában földszinti, 2 szobás lakás 
üzlethelyiségnek átalakítva, irodának 
is megfelel. Érdeklődni lehet a 0744–
763503as telefonszámon.

ELADÓ Csíkszentsimonban tégla
építésű ház. Pincével, pincelakással, 
gazdasági épületekkel, 14 ár telekkel 
a kultúrház mögött. Telefon: 0749–
948790 vagy 0742–076598.

ELADÓ Csíkszentléleken újonnan épí
tett faház: nappali, konyha, két szoba, 14 
ár telekkel. A közművesítés megoldva. Te
lefon: 0742–668958 vagy 0742–076598.

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben földszinti, 3 szobás tömb
házlakás két erkéllyel, saját hő központtal. 
Irodának, rendelőnek is megfelel. Irány
ár: 38 000 euró. Telefon: 0721–916408, 
0757–109888.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

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

jármű
VÁSÁROLOK roncsprogramos ér

tékjegyet a legjobb áron, azonnali fize
téssel. Telefon: 0744–173507.

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

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

Minden szükséges irattal rendel
kező roncsautóértékjegyet VÁSÁRO
LOK a Remat 2012es program kere
tében. Telefon: 0746–268296 vagy 
0268–335033.

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. (–)

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

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

vegyes
ELADÓ Nokia N97 mobiltelefon, 

használt. 5 mpixeles kamera, 32 G 
belső memória. Irányár: 320 lej. Tele
fon: 0742–985428.

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

ELADÓ Orbán Bálázs: Székelyföld 
leírása I–II. – 175 lej, Erdély története 
I–III. – 145 lej, Bánffy Miklós: Erdély 
trilógia I–III. díszkötésben – 95 lej. 
Házhoz szállítás Hargita megyében in
gyen. Telefon: 0752–301914.

ELADÓ 100 juh bárányostól, fül
számozva, valamint 3,4 mes fréza, 
körkasza, forgató, 3,4es forgóeke, 
New Holland 3,5,5 mes aratógép. Te
lefon: 0754–880165. (21742)

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

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

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

ELADÓ egy kétszemélyes kana
pé megkímélt állapotban, valamint 
egy 120 kgos disznó. Telefon: 0749–
246846.

állás

Munkaszerződéses, időben rugal
mas takarítónői és épületkarbantartói 
állást és szobakonyhás lakást AJÁN
LOK becsületes (házas)párnak. Kézzel 
írott önéletrajzokat az 51es csíksze
redai postafiókba várok. (21739)

2,5 éves gyerek mellé dadát 
KERESEK. Telefon: 0726–308971. 
(21737)

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

Megbízható és ambíciós újságki
hordókat KERESEK falvakon. Telefon: 
0743–879399.

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.

szolgáltatás
Kéthárom személy szállítását 

VÁLLALOM Németországba vagy a 
nagy tavaszi autóvásárra. Telefon: 
0758–898989. (21741)

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

köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mind
azoknak, akik drága halottunk,

özv. ÁGOSTON BIBIANAARANKA

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek és fájdal
munkban osztoztak. A gyászoló csa
lád – Csíkszenttamás. (21738)

megemlékezés

Megállt a szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Mikor már nem bírta,
mert nagyon fájt minden,
Akkor szép csendesen
átölelte az Isten.

Fájó szívvel emlékezünk április 
22én

MÁNYA RAFAEL
nyug. mozdonyvezető

halálának 12. évfordulóján. Soha el 
nem feledünk, lelkünkben mindig ve
lünk vagy. Felesége, két gyermeke és 
öt unokája – Csíkszereda. (21733)

Szomorúan emlékezünk 1998. 
április 23ra,

PETRES ANDRÁSNÉ
Salló Julianna

halálának 14. évfordulóján. Nyu
galma legyen csendes, emlékét 
szívünkben őrizzük! Szerettei – Csík
szereda. (21627)

elhalálozás

Fáj, hogy elmentél, 
nem maradtál velünk,
De mi akkor is nagyon szeretünk.
Gondolatban megfogjuk a kezed,
És együtt imádkozunk érted.

Megrendülten tu-
datjuk mindazokkal, 
akik ismerték és sze-
rették, hogy a drága 
jó férj, testvér, sógor, 
nagybácsi, koma, jó 
szomszéd és barát,

KONCSAG LÁSZLÓ

életének 68., házasságának 39. 
évében 2012. április 22-én rövid 
szenvedés után csendesen el-
hunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2012. április 24-én du. 2 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentkirályi temető ravata-
lozójából. Fájó szívvel búcsúzik 
felesége és a gyászoló család – 
Csíkszentkirály.
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BALOGH CATALENA 
értesíti az érintetteket, hogy az Udvarhely, Bethlen Gábor 
78/A szám részletes rendezési terv (PUD) bemutatott válto-
zatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival 
kapcsolatos észrevételeiket írásban, az észrevételező ada-
tainak feltüntetésével naponta 8.30–16.30 óra között a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél adhat-
ják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 2012. 
május 11-ig.

A BALAST CENTRUM KFT.
csíkszeredai telephelyéről 

eladásra kínálja jogi és magánszemélyeknek az alábbiakat:
 balaszt;
 bruttkő;
 törtkő 150-300 mm;
 törtkő 40-63 mm;
 törtkő 16-30mm;
 törtkő 0-63 mm;
 kőpor 0-8 mm.

A szállítás megoldható.
Érdeklődni a 0756–156684-es telefonszámon lehet.

A SPORT TOPTURISM Kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Zetelaka szám nélküli sportbázis te-
vékenység bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 8.30–16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2012. május 11-ig.

PÁLYÁZATÍRÁST VÁLLALUNK!
A 141-es intézkedés keretében 5 évre igényelhet támogatást!

1500 euró/év 
a mezőgazdasági tevékenység fejlesztésére!

Telefon: 0749–916721.

Az OMNIBUS kiadó adatgyűjtő 
munkatársat keres 

Gyergyószentmiklósra, Csíkszeredába és környékére.

Feladatkör: 
 cégek és intézmények látogatása adatgyűjtés céljából;
 webes reklámfelületek értékesítése.

Elvárások:
 legalább 30 éves életkor;
 kitűnő kommunikációs és előadói készség, önállóság;
 legalább középiskolai végzettség;
 B kategóriás jogosítvány;
 társalgási szintű román nyelvtudás.

Előnyt jelent: 
 számítógép-kezelői ismeretek;
 hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk:
 versenyképes, teljesítményarányos bérezés;
 kötetlen munkaprogram.

Ha szeretnél egy fiatalos, dinamikus csapat része lenni, akkor várjuk 
mielőbbi fényképes önéletrajzodat és motivációs leveledet az omnibus@
infoprint.ro e-mail címre.

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



Véget ért szombaton Ljubljaná-
ban és Krynicában a jégkorong 
Divízió I-es világbajnokság, a 
magyarok az A csoportban ve-
reséggel zártak, és a harmadi-
kok lettek, míg a B csoportban 
a romániai válogatott zárásként 
nyert, és a negyedik helyen vég-
zett. Jövőben viszont nehéz dol-
ga lesz a romániai csapatnak.

Befejeződött a jégkorong Di-
vízió I-es világbajnokság A 
és B csoportja. A magyar 

válogatott a Ljubljanában zajló A 
csoportos vébén vereséggel zárt, és 
a harmadik helyen végzett, míg a B 
csoportban – melyet Krynicában 
rendeztek – a torna utolsó meccsén 
a romániai válogatott nyert, és a 4. 
helyet foglalta el. Egyik csapatnak 
sem sikerült a célkitűzés, hiszen a 

magyarok a feljutásban reményked-
tek, míg Tom Skinner nyolc pontot 
akart szerezni Lengyelországban.

Az A csoportban az utolsó játék-
napon Ukrajna szétlövés után nyert 
Japán ellen, a magyarok kikaptak 
az angoloktól, míg a korábban már 

feljutott két csapat közötti párharcot 
Szlovénia nyerte az osztrákok előtt. 
A B csoport szombati zárónapján a 
hollandok kiütötték Litvániát, a ro-
mániai válogatott nyert Ausztrália 
ellen, ezzel eldöntötte a kieső csapat 
sorsát, míg a feljutásért zajlott Korea 
– Lengyelország találkozót az ázsiai-
ak nyerték.

A romániai válogatott jövőre 
nagyon nehéz csoportba kerül. Az 
A csoportból kieső Ukrajna mellett 
Lengyelország, Hollandia, Litvánia 
és a Divízió II A csoportjából felju-
tó Észtország lesz Románia ellenfele 
2013-ban a Divízió I B csoportos 
világbajnokságon.

Eredmények
Divízió I, A csoport: Japán – 

Ukrajna 1–2 – szétlövéssel, Ma-
gyarország – Nagy-Britannia 4–5 

(a magyar gólszerzők: Vas M., 
Mihály, Kovács, Sofron), Ausztria 
– Szlovénia 2–3. A torna végered-
ménye: 1. Szlovénia 15 pont, 2. 
Ausztria 10 p., 3. Magyarország 5 
p., 4. Japán 6 p., 5. Nagy-Britannia 
5 p., 6. Ukrajna 3 p. Szlovénia és 
Ausztria 2013-ban a Top Divízi-
óban, Ukrajna a Divízió I B cso-
portjában játszik.

Divízió I, B csoport: Hollandia 
– Litvánia 7–1, Románia – Auszt-
rália 5–3 (a romániai gólszerzők: 
Szőcs 2, Góga, Zsók, Piszarenko), 
Korea – Lengyelország 3–2. A tor-
na végeredménye: 1. Korea 14 p., 2. 
Lengyelország 12 p., 3. Hollandia 
10 p., 4. Románia 6 p., 5. Litvánia 
3 p., 6. Ausztrália 0 p. Korea 2013-
ban a Divízió I A csoportjában, míg 
Ausztrália a Divízió II A csoportjá-
ban játszik majd.

Tizenkét csapat – több mint 180 
versenyző – részvételével ren-
dezték meg szombaton Csíksze-
redában a Tánczos Gaál József 
Emlékversenyt a Márton Áron 
Gimnázium mögötti új sportcsar-
nokban. A verseny a csíki sporto-
lók fölényével zárult.

Csapatban az első két he-
lyen a Csíkszeredai Sport-
klub és a Csíkszeredai ISK 

csapatai végeztek a Tánczos Gaál 
József Emlékversenyen, míg egyé-
niben rengeteg érmet hoztak a csí-
ki sportolók. Az U13-as és U15-ös 
fiú korosztályoknak megrendezett 
eseményen több mint 180 sporto-
ló állt tatamira.

Eredmények
Egyéni, U13: 27 kg: 1. Balogh 

Ádám (ISK-Szenttamás); 30 kg: 
3. Bíró Előd (ISK-Szenttamás) és 
Mészáros Ferenc (ISK-Ditró), 5. 
Sándor Alfonz (ISK-Ditró), Tankó 
Márk (ISK); 34 kg: 1. Antal Bo-
tond (ISK), 2. Balázs István (Sport-
klub), 3. Ahălănei Alin (Sport-
klub), 5. Tamás András (ISK); 38 
kg: 2. Simon Norbert (ISK-Ditró), 

3. Gáll Demeter (ISK), 5. Bârnoagă 
Octavian (Sportklub), Balázs Hu-
nor (ISK); 42 kg: 2. Miklós Er-
vin (Sportklub-Szentmárton), 5. 
Ráduly Csongor (Sportklub); 46 
kg: 5. Csillag Tamás (Sportklub); 
50 kg: 2. Szőcs István (ISK), 55 
kg: 2. Galaczi Rómeo (Gyimes), 
3. Fejér Nándor (ISK-Ditró), Ma-
dár Zsombor (Sportklub); +55 
kg: 2. Tamás Hunor (Sportklub-
Szentmárton), 3. Györke Nor-
bert (Sportklub-Szentmárton), 
5. Puskás Levente (ISK-Ditró). 
U15: 34 kg: 3. Albert Ervin (ISK-
Szenttamás); 38 kg: 1. Márton Be-
nedek (ISK-Szenttamás), 2. Ciotloş 
Denis (Sportklub), 5. Agache 
Daniel (Sportklub), Bajkó Zoltán 
(ISK-Ditró); 42 kg: 1. Orbán Lehel 
(ISK), 5. Colcer Attila (Gyimes); 
46 kg: 1. Dávid László (Sportklub), 
5. Popovici Gheorghe (Sportklub); 
50 kg: 2. Ráduly Róbert (Sport-
klub), 3. Koncz Lehel (ISK), Fülöp 
Árpád (Sportklub); 55 kg: 1. Or-
bán Sándor (Sportklub), 2. Budi 
Zsolt (ISK-Szenttamás), 3. Imets 
Boldizsár (ISK-Szenttamás), Balázs 
Márk (ISK-Ditró); 60 kg: 2. László 
Tamás (Sportklub), 3. Finta Attila 

(ISK-Szentegyháza), 5. Ágoston 
Tamás (ISK-Szentegyháza); 66 kg: 
1. Kocsis Hunor (Sportklub), 2. 
Imre Róbert (ISK); +66 kg: 3. Ba-
lázs József (Sportklub), 5. Csillag 
Roland (Sportklub).

Csapat: 1. Csíkszeredai Sport-
klub 79 pont, 2. Csíkszeredai ISK 
75, 3. Bákói Gyermekek Háza 
43, 4. Iaşi Unirea 40, 5. Brassói 
Dinamo 24.

Megemlékeztek 
Tánczos Gaál Józsefről
Pénteken a csíki cselgáncssport 

meghonosítójára, Tánczos Gaál Jó-
zsefre emlékeztek volt tanítványai, 
jelenlegi edzők, illetve sportbará-
tok a csíkszeredai Kalász negyedi 
temetőben. A nyolc éve elhunyt 
sportember tiszteletére állított kop-
jafánál a megemlékezők koszorúkat 
helyeztek el. A kopjafán a követke-
ző felirat található: „Tánczos Gaál 
József / 1943. 09. 01. – 2004. 03. 
14/ A Judo meghonosítója Csík-
szeredában”. Tánczos Gaál József-
ről volt tanítványa, Szakács Koch 
József írt könyvet: Egy élet, egy 
eszmény – T. Gaál József és a csíksze-
redai cselgáncs címmel.
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> Forma–1. A világbajnoki címvédő 
Sebastian Vettel nyerte tegnap a Forma-1-
es Bahreini Nagydíjat. A Red Bull pilótá-
ja mögött a Lotus két versenyzője, Kimi 
Räikkönen és Romain Grosjean végzett a 
második és a harmadik helyen. Vettel idei 
első, pályafutása 22. futamgyőzelmét szerez-
te meg Bahreinben. Az idei négy futamon 
négy különböző pilóta nyert: Jenson Button 
(McLaren), Fernando Alonso (Ferrari), Nico 
Rosberg (Mercedes) és Vettel. A Bahreini 
nagydíj végeredménye: 1. Sebastian Vettel 
(Red Bull-Renault), 2. Kimi Räikkönen 
(Lotus-Renault), 3. Romain Grosjean 
(Lotus-Renault), 4. Mark Webber (Red 

Bull-Renault), 5. Nico Rosberg (Merce-
des), 6. Paul di Resta (Force India-Merce-
des), 7. Fernando Alonso (Ferrari), 8. Lewis 
Hamilton (McLaren-Mercedes), 9. Felipe 
Massa (Ferrari), 10. Michael Schumacher 
(Mercedes). A vébé állása: pilóták: 1. 
Sebastian Vettel 53 pont, 2. Lewis Hamilton 
49, 3. Mark Webber 48, 4. Jenson Button 
43, 5. Fernando Alonso 43. Konstruktőrök: 
1. Red Bull-Renault 101 pont, 2. McLaren-
Mercedes 92, 3. Lotus-Renault 57, 4. Ferrari 
45, 5. Mercedes 37.

> Kézilabda, BL. A férfikézilabda Baj-
nokok Ligája negyeddöntőit rendezték a 

hétvégén. Kisebb meglepetésre a címvédő 
FC Barcelona hatgólos hátrányba került 
a Koppenhága otthonában. Az MKB 
Veszprémet a nyolcaddöntőben búcsúz-
tató Ademár Léon kiütötte a Füchse Ber-
lint. Eredmények, negyeddöntő, odavágók: 
Koppenhága – Barcelona 29–23, Ademár 
Léon – Füchse Berlin 34–23, Croatia Zág-
ráb – THW Kiel 31–31, Cimos Koper – 
Atletico Madrid 26–23. A visszavágókat 
hétvégén rendezik.

> Bundesliga. A Borussia Dortmund 
hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Borussia 
Mönchengladbachot a német labdarúgó-

bajnokság 32. fordulójában, és ezzel meg-
védte bajnoki címét, miután behozhatatlan 
előnyre tett szert az üldöző Bayern Mün-
chennel szemben. A Borussia Dortmund 
1955–1956, 1956–1957, 1962–1963, 
1994–1995, 1995–1996, 2001–2002, va-
lamint 2010–2011 után nyolcadszor lett 
német bajnokcsapat, első három bajnoki 
címét még a Bundesliga-éra előtt nyerte. 
A BVB a Hitzfeld-éra csúcspontja után 
tudta ismét megvédeni bajnoki címét – 
a kilencvenes évek közepe óta a Bayern 
München legfeljebb egy idényre engedte 
át más csapatnak a salátástálat, mindig 
rögtön visszahódította azt.hí

rf
ol

ya
m

hargitanépe

TÁnCzos GAÁL JózsEfrE EMLéKEzTEK A CsELGÁnCsozóK

Csíki fölény az emlékversenyen

Megemlékezők Tánczos Gaál József sírjánál fotó: halmágyi Zsolt

VéGET érT A DIVízIó I-Es VILÁGBAJnoKsÁG

Jövőre nehéz dolga lesz
a román válogatottnak

Romániai gólöröm a Litvánia elleni mérkőzésen fotó: portik ferencZ tibor / krynica



Napról napra
szabadidő

ma

Hétfő
Az év 114. napja, még 252 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 20.10-kor, napkelte 
holnap 6.22-kor. 

Isten éltesse 
Béla és Egon nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Béla jelentése: bél, belső 

rész, azonban ha a név török eredetét nézzük, 
akkor előkelőt jelent. Az Egon az Egbert, Eg-
mont ószász és középnémet becézőjéből önál-
lósult név. 

Április 23-án történt 
1526. Szulejmán szultán Konstantiná-

polyból megindult a Magyarország elleni 
második hadjáratra. 

Április 23-án született 
1564. William Shakespeare angol költő, író 

Április 23-án halt meg 
997. Szent Adalbert (Vojtech) cseh szár-

mazású katolikus püspök, vértanú

közlemény

A törvényesen bejegyzett 1961–1989 
közötti Munkás Katonák Egyesülete április 
24–27. között, naponta 9–15 óráig a Petőfi 
Sándor utca 8. szám alatti székhelyén (Ke-
lemen Hunor parlamenti képviselő irodája) 
várja azon csíkszeredai lakhellyel rendelkező, 
korábban már bejelentkezett személyeket, akik 
nem fizették be a 10 lej belépési díjukat. A je-
lentkezők a jelzett belépési díjjal együtt vigyék 
magukkal katonakönyvüket is. Az eddig be 
nem jelentkezett csíkszeredai személyeket csak 
egy későbbi időponttól fogadják. 

szünetel az áramszolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az áram-
szolgáltatás ma 9–17 óra között Szécsenyben.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 4 közúti balesetben 
7 sérült személyhez, 1 munkabalesethez, 5 
infarktusos esethez, 15 agyvérzéshez, 19 szív-
beteghez, 24 magas vérnyomásos esethez, 14 
csonttöréshez, 5 testi sértéshez, 28 különböző 
traumához és 5 asztmás beteghez riasztották a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, 
akik a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. To-
vábbá segítséget kértek tőlük 23 szülés, 12 áju-
lás, 6 kómás, 9 ittas állapot, 7 görcsös állapot, 
2 öngyilkossági kísérlet, 3 hasmenés, 5 mérge-
zéses eset, 1 kutyaharapás, 2 gyomorvérzés, 21 
pillanatnyi elmezavar, 2 allergiás reakció, 40 
lázas állapot, 1 égés, illetve 24 légzéselégtelen-
ség esetén. Nyilvános helyről 5 alkalommal ri-
asztották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
hat halottat jegyeztek.

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: 
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Előadások
Holnap 17 órától dr. Vitos Attila főorvos 

Beszélgessünk a gasztroenterológiáról címmel, 
dr. Amza Valentin főorvos pedig Egészség és 
öregedés címmel tart előadást Csíkszeredában, 
a Sapientia egyetemen. Az előadások az Egész-
ségügyi Világnap Rendezvénysorozat részei. 
Idén dr. Szatmári Sebestyén a Közegészségügyi 
Igazgatóság kitüntetettje, aki a betegségmeg-
előzés és népegészség terén végzett több évtize-
des munkájáért vehet át díszoklevelet. 

Kiállítás
Fazakas Barna festményeivel ismerked-

het meg a közönség a Csíki Székely Múze-
um Kossuth utcai galériájában. Az utóbbi 
nyolc év alkotásaiból válogatott kiállítás 
címe 36, ezzel utalva az alkotó születésnap-
jára. Fazakas Barna Csíkszeredában szüle-
tett, a temesvári Nyugati Tudományegye-
temen végezte el a grafika szakot, jelenleg 
pedig Belgiumban él. A reklámgrafika és 
képzőművészi alkotásai mellett közel 20 
éve népszerű lemezlovas, DJ is. A kiállítás 
május 4-ig tekinthető meg, hétköznapokon 
12 és 18 óra között.

szenvedélybetegek találkozója

A Bonus Pastor Alapítvány szervezé-
sében tartják a Szenvedélybetegek Országos 
Találkozóját április 27–29. között Csíksze-
redában, a Petőfi Sándor utca 51. szám alatt 
lévő református imaházban. A rendezvény 
témája: Érzéseink kezelése. A rendezvény 
minden érdeklődő előtt nyitott, korhatár 
nélkül.

vízszünet

A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
ma 9–15 óra között szünetel a vízszolgáltatás 
Csíkszentsimonban (azokban az utcákban, 
ahol a Harvíz Rt. szolgáltat). 

pedagógusok fóruma

Hargita Megye Tanácsa és Csík Terü-
let Ifjúsági Tanácsa közös szervezésében 
idén, most már hagyományszerűen  kerül 
megrendezésre 2012. április 28–29. kö-
zött a marosfői Ezüstfenyő Szállodában 
a XVI. Pedagógusok Fóruma, melynek 
küldetése továbbra is hatékonyan hozzá-
járulni az oktatói-nevelői tevékenységhez. 
A program meghívottja a már népszerűvé 
vált előadó, Kabarcz Zoltán lesz, aki átad-
ható és alkalmazható ismereteket szeretne 
nyújtani a részt vevő pedagógusok szá-
mára. A helyek száma korlátozott, 30 fő 
jelentkezését várják a pedaforum@yahoo.
com e-mail címen, legkésőbb 2012. áp-
rilis 25-ig. A jelentkezési lap letölthető a 
www.cstit.ro, valamint az eduhr.ro honla-
pokról. A fórummal kapcsolatos további 
részletekről, kérdésekről Mihály Emőke, 
a program főszervezője ad felvilágosítást a 
0743–682279-es telefonszámon. 
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Barokk triószonáták

Fiatal, barokk hangszereken 
játszó muzsikusok lépnek 
fel Csíkszeredában XVIII. 

századi kamaraművekkel. A mu-
zsikusok olyan egyetemisták és 
fiatal tanárok Csíkszeredából, 
illetve Brassóból, akik a jövőben 
együttessé formálódásukat ter-
vezik, küldetésüknek a XVIII. 
századi kamarazene népszerűsí-
tését tartják. Koncertjüket a csíki közönség 
szerdán 20 órától kísérheti figyelemmel a 
Szent Kereszt-templomban. A rendezvényt 
Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei 

Kulturális Központ támogatja. 
Előadók: Hunyadi Koppány 
(Csíkszereda) – barokk hegedű, 
Gábor Előd (Csíkszereda) – ba-
rokk hegedű, Lázár Zsombor 
(Csíkszereda) – barokk cselló, 
Paul Cristian (Brassó) – spinét.

Műsoron: Antonio Vivaldi: 
g-moll triószonáta Rv 73; Georg 
Friedrich Händel: c-moll triószo-

náta HWV 386a; Antonio Vivaldi: C-dúr 
triószonáta Rv 61; Johann Sebastian Bach: 
d-moll triószonáta BWV 526; Antonio Vi-
valdi: d-moll triószonáta Rv 64.

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Ferencz Imre: Madárkirakat

Verses madárhatá-
rozót írt Ferencz 
Imre azzal a nem 

titkolt szándékkal, hogy 
megszerettesse a madarakat 
a gyermekekkel. Ezt a köny-
vét a gyermekeknek szánta, 
mert meggyőződése, hogy 
a gyermekek a legbiztosabb 
olvasók. A szerző – Egyed 
Emese megállapítása sze-
rint – „a madarak mint képek, jelképek, 
természeti hangadó lények, sőt mozgó látvá-

nyok, történetbéli szereplők 
bemutatására vállalkozott”. 
Vállalkozását pedig neves 
erdélyi és magyarországi ter-
mészetfotósok ritka szépsé-
gű madárportréi teszik tel-
jesebbé. A könyv terjedelme 
40 oldal + 34 oldal színes 
illusztráció, kötött, ára: 22 
lej. A könyv megvásárolha-
tó a Gutenberg Könyves-

boltban, Csíkszereda, Petőfi utca 4. sz. Tel.: 
0266–316798.

– Meglásd, én felutazok majd a Napra!
– Na ne! Ha odamész, meg fogsz sülni!
– Dehogy sülök, majd éjszaka megyek.



Terasz
szabadidő
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Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java
solt kép alá írást a benedek.eniko@
har   gitanepe.ro email cím re vagy szer 
kesztőségünkpostaicímére (530190
Csíkszereda,Szentlélekutca45.szám)
várjuk.

*
AfotótFelszegiLórántkészítette(a
2009-esKapukcíműpályázatrabe
küldöttalkotás)

Elalszik a nevetéstől

Egészen rendkívüli betegsége van egy 
brit nőnek: menten elalszik, ha elneve-
ti magát. A 25 éves Kelly Timson van, 

hogy egy nap alatt 20 alkalommal is megle-
petésszerűen álomba csuklik, ezért mindig 
felügyel rá vagy az anyja, vagy a fivére. Elalta-
tásához elég, ha valaki elmond egy viccet, olyat 
persze, amely önkéntelenül megkacagtatja a 
nőt, és ő máris elájul. A jelenség ritka ugyan, 
de nem egyedülálló. Jó pár ember szenved al-
vásrohamoktól, ha hirtelen erős érzelmi hatás 
éri, amely nevetésen kívül lehet düh, ijedtség, 
de akár heves szeretethullám is. Timsonnak – 
aki a kenti Ashford városában lakik – van két 
fia, 5 és 2 évesek. Nem kizárt, hogy a kisebbik 
örökölte a betegséget, mert két hete anyjáéhoz 
hasonló rohamot kapott egy nagyáruházban. 
Az orvosi vizsgálatok eredményei még nem is-
meretesek. „Átkozódnék, ha kiderülne, hogy a 

fiamnak is ugyanez a baja, mert az kihat egész 
életére. Hiába szeretnék például a barátaimmal 
elmenni egy italra, nem tehetem, mert amint 
valaki megereszt egy viccet, máris rácsuklom az 
asztalra, mint egy hullamerev részeg” – idézte 
a nőt a brit Metro.

 A nő most újfajta gyógyszert próbál ki, és 
reméli, hogy egyszer akár kabaréba is mehet – 
mint néző.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára 
kisüt a nap, azonban délután helyenként erőseb-
ben felhős időszakok is lesznek. Csapadék csak 
elszórtan várható a hegyvidéken.

Ismerjük azt a „Murphy-törvény szerű-
séget”, miszerint amit az ember keres, azt 
sosem időben, azonnal találja meg, hanem 
mindig akkor pottyan az ölébe, amikor a 
legkevésbé számít rá. Így vagyunk azokkal 
a megfogalmazott kérdésekkel, mondaniva-
lókkal is, amelyek valami miatt kimennek a 
fejünkből, és sehogy sem akarnak eszünkbe 
jutni. Mindig akkor kapunk meg valamit, 
amikor éppen eszükbe sem jut az a dolog. 
Adott pillanatban frusztrálnak, de egy idő 
után teljesen megfeledkezünk róluk. Hason-
lóan jártam én is a napokban. Betértem az 
egyik könyvesüzletbe, holott a pénztárcám 
eléggé tiltakozott a rögtönzött „akció” ellen. 
Nem szokásom, hogy akkor támadjon be 
nem tervezett vásárolhatnékom, amikor ép-
pen a kiadásaim másfelé húznak, de most 
gondoltam, ellenállok a csábításnak, és csak 
a szemeimet legeltetem. Sajnos nem így tör-
tént, mivel az egyik polcon megláttam egy 

régóta keresett könyvet, amit eddig minden 
könyvesüzlet polcán, ki tudja, milyen régóta 
kerestem az egyik ismerősömmel. (Bár meg-
rendelhettem volna, mégsem tettem, mert 
mondhatni vakon reménykedtem abban, hogy 
előbb-utóbb felkerül valamelyik üzlet polcára, 
hiszen egyes államokban bestsellerként árulják.) 
Gondolkodás nélkül megvásároltam, és hazain-
dultam a „friss” szerzeménnyel, amit ajándék-
ba szántam. Annak rendje-módja szerint oda 
is ajándékoztam az ismerősömnek, aki bele is 
vetette magát a hőn áhított betűtengerbe. 

A tegnap azonban majdhogynem kétségbe-
esve hívott fel azzal, hogy nem nekem adta-e 
kölcsön az egyik könyvét, aminek hiányát 
most fedezte fel a polcon. Nem jutott eszébe, 
hogy kinek adta oda, és most kétségbeesetten 
próbál visszaemlékezni rá. Bízom benne, 
hogy akkor, amikor a legkevésbé számít rá, 
megkerül a Harry Potter-széria elveszettnek 
titulált ötödik darabja.

Megkerült és elveszett dolgaink
  villanás n Tamás Attila

skandi
 KészÍtEttE: bENEdEK ENiKő
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kezdőszint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.április23.

Hamegfejtimindenhéten(hétfő–péntek)azötskandifeladványt,és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesenszerkesztőségünkbevagybeküldipostán(530190Csíkszereda,Szentlélekutca45.szám),résztvehet
nyereményjátékunkon, amelyen hetente ahelyesmegfejtőkközöttértékeskönyvnyereményt,havontapedig1havi
előfizetéstsorsolunkkilapunkra.Azehetimegfejtéseket2012.május9-igkellbeküldeni.

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