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Restaurálják Udvarhelyszék egyik legszebb építészeti emlékét

Félmillió euró a bögözi templomnak
Teljesen felújítják és alapos restaurálásnak vetik alá Udvarhelyszék egyik legszebb építészeti emlékét, a bögözi református templomot. A 12. századi, falfestményekkel és festett kazettás men�nyezettel díszített templom feljavítására félmillió eurót juttat a kulturális minisztérium. A jövő héten
kezdődő, többlépcsős és több hónapos program során a tetőzettől a templomkertig mindenhol
munkálatok lesznek – szakszerű kezek a falfreskókat is megmentik az utókor számára. > 8. oldal
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valutaárfolyam

1 euró		
EUR 4,3792ì
1 amerikai dollár USD 3,3307ì
100 magyar forint HUF 1,4656î

csíkszereda

Ma döntenek
az aszfaltozásról

R

emélhetőleg a mai nap folyamán döntés születik a
csíkszeredai városvezetés és az
Országos Autópálya és Útkezelő
Társaság (CNADR) között a város útügyhöz tartozó útszakaszainak újraaszfaltozásáról. A
Brassói út, a Forrás és a Rét
utcák kijavítására így az
elkövetkező hónapok folyamán
kerülhet sor.

2

alacsony a kereslet

Csökkenő veteményezési kedv

H

osszúra nyúlt ugyan a tél de
ez – legalábbis Csíkban, ahol
nem ritka jelenség – nem borította
fel a növénytermesztési gyakorlat
szokott rendjét. Idejében kerülhetnének az ágyásokba a
magvak, ám a tavalyi forgalomhoz viszonyítva a vetőmagpiac
egyelőre pang.

5

gyergyószentmiklós

A bögözi templom belső tere. Néhány hónap múlva újjávarázsolják

Kopacz Gyula

Szégyen,
amit elműveltek
A kommentátorok folyamatosan szapulták a többségében csíki
hokisokból álló romániai válogatottat, megengedhetetlen
hangnemet ütve meg. Valósággal megalázták azokat
a játékosokat, akik Krynicában
román színekben léptek pályára.

3

fotó: ifj. haáz sándor

Külföldi
beruházások
mélyrepülésben

A

Román Nemzeti Bank
közleménye megállapítja:
2011-ben a Romániában eszközölt közvetlen külföldi beruházások (ISD) értéke
összesen 1,917 milliárd
eurót tett ki. Ez ugyanakkor az utóbbi nyolc esztendő
legkisebb értékét jelenti.

Közműrendszer
épül

A

z utóbbi évek legnagyobb
beruházása kezdődött
el Gyerg yószentmiklóson,
amely összesen 32 kilométer
ivóvízhálózat és 16 kilométernyi
szennyvízcsatorna kiépítését jelenti.
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Megyei női kézilabda

Egy pontra
az SZKF a címtől

10 S

zékelyudvarhelyen rendezték
meg a megyei női kézilabdabajnokság 13-14. fordulóit. Az SZKF továbbra
is megállíthatatlan.

12
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csík
Elkezdődött a Hargita utca egy szakaszának felújítása

Ma születik döntés az utak újraaszfaltozásáról
Remélhetőleg a mai nap folyamán döntés születik a csíkszeredai városvezetés és az Országos Autópálya és Útkezelő
Társaság (CNADR) között a
város útügyhöz tartozó útszakaszainak újraaszfaltozásáról.
A Brassói út, a Forrás és a Rét
utcák kijavítására így az elkövetkező hónapok folyamán kerülhet sor.
Tamás Attila

E

tamas.attila@hargitanepe.ro

lkezdődött a hétvégén a
Hargita utca – a vasúti
felüljáró irányából a Rét
utcai elágazásig tartó szakaszának
– felújítása, a munkálatok a jelenlegi aszfaltréteg felső szakaszának
felmarásával rajtoltak.

– Ennek a szakasznak a javításáról már korábban megszületett
a megállapodás, így az országos
útügynökség elkezdhette a kivitelezési munkálatokat – mondta
el megkeresésünkre Szőke Domokos, Csíkszereda alpolgármestere.
Mint ismeretes, a Hargita utcának ez a szakasza, valamint a
Forrás, a Rét utca és a Brassói út
az Országos Autópálya és Útkezelő Társaság ügykezelésébe tartozik, így a városháza engedélyével
az ő feladatuk az említett szakaszok felújítása, újraaszfaltozása.
A Rét és a Forrás utca, valamint a
Brassói út újraaszfaltozása egyelőre nehézségekbe ütközik, mivel a
bákói kivitelező cég gyors, de csak
pár éves garanciaidővel együtt
járó, egyszerűbb megoldást ja-

vasolt, míg a városvezetés ennél
komolyabb munkát vár el, jóval
hosszabb garanciaidővel – az elképzelés az, hogy olyan utat építsenek, amelyet nem kellene egykét éven belül ismét javítgatni.
Szőke Domokos azt is elmondta, hogy ma kerül sor az
útügy vezetőségével való tárgyalásra, amely során döntés szüle-

tik az aszfaltozási munkálatokat
illetően. Az Országos Autópálya
és Útkezelő Társaságnál Korodi
Attila környezetvédelmi miniszter képviseli a város álláspontját a
tárgyaláson.
– Amíg erről megszületik a
döntés, addig hozzá lehetett fogni a Hargita utca felújításához, az
ugyanis a kevésbé problémás út-

szakaszok közé tartozik – közölte Cătălin Romănescu, az útügyi
igazgatóság Hargita megyei vezetője. Az igazgató megerősítette,
hogy ezen az útszakaszon az aszfalt felmarását követően új aszfaltréteget terítenek le, így nem kell
tovább gödröket kerülgetve közlekedni a város Székelyudvarhely
felőli kijáratánál.

hirdetések

HARGITA MEGYE TANÁCSA és GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a Villamos hálózat létesítésére Gyergyóújfalu község, Libán
településén elnevezésű tervét Gyergyóújfalu község, Libán település kül- és belterületén, valamint Zetelaka község külterületén, a környezetvédelmi beleegyezés céljából.
A javasolt tervvel kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda Márton Áron
utca 43. szám alatt hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8.30–16.30, szerdán pedig 8.30–18.30 óra között, valamint Gyergyóújfalu község székhelyén,
Gyergyóújfalu község 212. szám alatt.
Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez,
Márton Áron u. 43. szám alatt.
Telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041.

Csíkszereda Önkormányzata
értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a Szabadság tér környékén megvalósítandó Parkolók
létesítése című tervét a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám), munkanapokon 8.30–16 óra között,
valamint Csíkszereda Önkormányzata székhelyén (Vár tér 1. szám).
Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 0266– 371 313, fax: 0266–310 041).

A Tölgyesi Pszichiátriai Kórház
– Gyergyótölgyes, Központ utca 342. szám –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy ugyanazon cím alatt megvalósítandó Hőközpont létesítése című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. április 18-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).
A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16 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 a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).
Állásbörze a hét végén
A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség pénteken, április 27-én
9 órai kezdettel Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson általános állásbörzét szervez.
Ez a rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy valós képet alkothassunk Hargita megye sajátos munkaerőpiacáról, ugyanakkor közvetlen kapcsolat teremthető
mindazokkal, akik munkahelyet keresnek.
Az akció sikeres véghezvitele érdekében a megyei ügynökség illetékesei arra kérik a munkáltatókat, hogy jelezzék részvételi szándékukat a helyi kirendeltségeknél
(Csíkszereda, Testvériség sgt. 2. szám, telefon: 0266–313423; Székelyudvarhely,
Bethlen Gábor u. 2 szám, telefon: 0266–217820; Gyergyószentmiklós, Virág u.
35/A, telefon: 0266–363727) vagy e-mailen: ajofm@hr.anofm.ro, megjelölve azt
a helységet, ahol részt kívánnak venni.
Az elmúlt esztendőben az általános állásbörzék keretében 459 munkahelyet
ajánlottak fel, amelyek közül 208-at Csíkszeredában, 154-et Székelyudvarhelyen és
97-et Gyergyószentmiklóson.

A tönkrement aszfaltréteg lemarása jelenti a Hargita utcai munkálatok első szakaszát. A folytatásról ma tárgyalnak

fotó: balázs árpád

Ellenőrzik a köztéri játékok állapotát

Új játszótér épül Csíkszeredában
A tavaszi nagytakarítással egy
időben a csíkszeredai önkormányzat munkatársai ellenőrzik a város játszótereinek
állapotát is. A tél folyamán
elkorhadt faelemeket újakra
cserélik, emellett pedig új játszótér kialakítását is tervezi
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala.
Pál Bíborka

A

pal.biborka@ hargitanepe.ro

z elmúlt években számos
új játszótér épült Csíkszeredában. A gyermekek
biztonságát, a játékelemek bizton-

ságos használatát szolgálja, hogy
többségük fából készült, ezeknek
ugyanis jobb a tapadófelülete,
és nem is forrósodnak annyira
fel, mint a vasszerkezetek. Igaz,
sérülékenyebbek is – ezért az
önkormányzat minden tavasszal
ellenőrzi a terek állapotát. Az
elkorhadt, veszélyessé vált játékelemeket kijavítják vagy újakra
cserélik.
– Sajnos nemcsak az időjárás,
hanem az emberek által okozott
károk is nagyon jellemzőek a játszótereken. Több helyszínen, közöttük az Ifjúsági parkban is találkoztunk összetört, szándékosan

Játszótér az Ifjúsági parkban. Kicserélik a korhadt faelemeket

fotó: balázs árpád

megrongált elemekkel – nyilatkozta Lázár Péter, a polgármesteri
hivatal munkatársa. Mint közölte,
ezeknek egy részét kijavítják, illetve azokat az elemeket, amelyek
használatra már nem alkalmasak,
eltávolítják a játszóterekről és
újakat állítanak fel helyettük – a
következő hetekben tehát új mászókákat, hintákat és lipinkákat
– mérleghintákat – próbálhatnak
ki a gyerekek.
A játszóterek karbantartási munkálatai a tavaszi nagytakarítással egy
időben indultak el a városban, és
előreláthatóan jövő héttől már minden faelem használata biztonságos
lesz. Az önkormányzat tervei között
szerepel ugyanakkor egy új játszótér
kialakítása is.
– Továbbra is a helyi vállalkozók által kínált, fából készült játékelemek használatát részesítjük
előnyben. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy esztétikai szempontból és a gyerekek biztonságát is figyelembe véve ezek
bizonyultak a legjobb választásnak
– mondta Lázár.
Az új játszótér helyszínét egyelőre még nem véglegesítette a városháza, de a lehetséges helyek között
szerepel a Hargita Vendégváróval
szemben álló, a Müller László és a
Temesvári sugárút között található
zöldövezet.
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Az elmúlt héten zajlott jégkorong Divízió I A és
B csoportos világbajnokság néhány mérkőzését a hazai Sport 1 tévéadó élőben közvetítette. Bár ne tette
volna. Ezt nem azért mondom, mert nem szeretem
nézni a hokit, hanem mert amit az említett sportcsatorna két kommentátora elművelt a romániai válogatott mérkőzése alatt, az több mint felháborító.
Míg az A csoportban játszó magyar válogatottat dicsérték, a szlovénok elleni mérkőzésen sajnálták, de
összességében pozitívan értékelték a csapat teljesítményét,
addig a B csoportban szerepelt román válogatottat ott szidták, ahol érték. Mindezt egy román sportcsatornán.
Elsősorban nem voltak tisztában az erőviszonyokkal,
a játékszabályokkal pedig hadilábon álltak: nemegyszer
értetlenül álltak a bírói ítéletek előtt, amelyek minden,
a sportágban egy kicsit is járatos személy számára ismertek és nyilvánvalóak. De ők a szakemberek. A kommentátorok folyamatosan szapulták a többségében csíki hokisokból álló romániai válogatottat, olykor olyan
hangnemet ütve meg, ami nem megengedhető. Valóság-

Nézőpont n Kopacz Gyula

meccsét. Nem volt idegrendszerem ahhoz, hogy a
„szakembereket” tovább hallgassam.
Arról már nem is akarok részletekbe menően írni,
hogy Péter Leventét a decemberi román–magyar
meccs előtti himnuszéneklésért mennyit szapulták,
vagy kitértek arra, hogy Becze Tihamér egyáltalán
Bukarestben tudna-e kenyeret vásárolni magának,
hiszen a kommentátorok szerint a csíki hokis nem beszéli az ország hivatalos nyelvét.
Nos, uraim, habár ismerem önöket személyesen is, nem
szavazok többé bizalmat a tévécsatornájuknak. Nem vagyok hajlandó soha többé a román Sport 1-en semmilyen
olyan közvetítést végignézni, amelyen a saját bevallása szerint is magyar gyökerekkel rendelkező Emil Hossu Longin
és két szakkommentátor társa gagyog bármilyen sportágról. És remélem, hogy a hazai szakszövetség is tesz lépéseket azért, hogy ezek a személyek többé romániai csapat
mérkőzéseit ne kommentálják semmilyen sportcsatornán.
Mert amit a világbajnokság alatt elműveltek, az szégyen a
szakmára és a jégkorongra nézve is.

Szégyen, amit elműveltek
gal megalázták azokat a játékosokat, akik Krynicában
román színekben léptek pályára. Olyan abszurd dolgokat mondtak, hogy az már hajmeresztőnek tűnt: Emil
Hossu Longin például Roberto Cazacut istenítette, a
kommentátor szerint a jó néhány éve Spanyolországban
még pincérként és bárosként dolgozó egykori steauás
pár napi edzéssel simán befért volna a válogatottba –
például Becze Tihamér vagy Moldován Ervin helyett.
Ez verte ki nálam a biztosítékot, a tévét kikapcsoltam,
és inkább egy ukrán internetes oldalon kerestem egy
streamet, ott követtem a romániai csapat utolsó három

Körkép
csík
Bemutatták a Néppárt polgármester- és tanácselnökjelöltjét

A „csapatkapitányok” ismertek, a csapat még titok
Független jelölt: Bokor Márton „nagyjából már döntött”

A csíkszeredai polgármesteri székért és a megyei tanács elnöki pozíciójáért is indít jelöltet az EMNP

Szabó Soós Klára csíkszeredai
családorvost jelölte az Erdélyi
Magyar Néppárt Csíkszereda
polgármesteri tisztségére, a me
gyei tanácselnöki székért pedig
az EMNP színeiben Sorbán Atti
la mérnök száll harcba. A jelöl
teket tegnap mutatták be a párt
csíkszeredai székhelyén.
Forró-Erős Gyöngyi

A

forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Néppárt jelöltjei többnyire nem politikusok,
hiszen meglátásunkban
a helyhatósági választások nem a
nagypolitikáról szólnak, hanem
a helyi közösségekről – fogalmazott Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke. A
tegnap Csíkszeredában tartott
sajtótájékoztatón Toró mellett jelen volt Papp Előd, a párt Székely-

földért felelős alelnöke, valamint
György László megyei és Tőke
Ervin városi elnök, illetve Sorbán
Attila, az EMNP megyei tanácselnök-jelöltje és dr. Szabó Soós
Klára, aki a csíkszeredai polgármesteri székért méretkezik meg a
párt színeiben. Toró Sorbán Attilát hiteles, következetes emberként jellemezte, és úgy fogalmazott, hogy a legmegfelelőbb jelölt,
aki a jelen körülmények között a
párt színeiben helyt tud állni a választásokon. Dr. Szabó Soós Klára
esetében a jelölt elvhűségét, következetességét hangsúlyozta, amire
meglátása szerint nagy szüksége
van Csíkszeredának.
Sorbán Attila 46 éves mérnök, menedzser, jelen pillanatban a versenyszférában tevékenykedik. – Nem vagyok profi politikus, de úgy gondolom, hogy

Dr. Bokor Márton csíkszeredai családorvos is polgármester-jelöltként indulna a júniusi helyhatósági választásokon. A Hargita Né
pének ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, „nagyjából már döntött”
arról, hogy indul, de „apró dolgokon még vacillál”.
– Valószínű, hogy függetlenként indulok, mert bár még puhítanak a pártok, a pártturizmust nem szeretem – mondta.
Arra a kérdésre, hogy mit változtatna a városban, ha polgármester lenne, Bokor azt válaszolta: sok mindent. Úgy véli, nem korrekt,
hogy ilyen kevés befektető érkezik ide – szerinte szubjektív tényezők akadályozzák a befektetéseket –, ezek útjából elhárítana minden akadályt, hogy az ifjúság munkahelyekhez juthasson. A városfejlesztés terén is hozna újat. E kérdésben úgy fogalmazott, hogy a
városfejlesztés nem az egyéni érdekek mentén kell alakuljon, hanem
elsősorban a lakossági igényekhez kell alkalmazkodjon. Ugyanakkor az itt élő romák jelentette kérdésekben is egész más elképzelése
van, mint az eddig ismertek, ám, hogy ez konkrétan miről szól, nem
mondta el.
Dr. Bokor Márton négy évvel ezelőtt ugyancsak polgármesterjelöltként méretkezett volna meg a helyhatósági választásokon, ám
akkor jelölését, inkompatibilitásra hivatkozva, az RMDSZ megóvta. Most Bokor állítása szerint ez az összeférhetetlenség nem áll
fenn, mert az akkor kifogásolt igazgatói tisztsége a megyei közegészségügyi igazgatóságon azóta megszűnt.
fotó: balázs árpád

elég volt a profi politikusokból
– jelentette ki a sajtótájékoztatón. A Hargita Népe kérdésére,
hogy milyen kampányra számít,
Sorbán azt mondta, „szembesítő kampányban” gondolkodnak, megoldásokkal, elképzelések ismertetésével szeretnének

Dr. Szabó Soós Klára
esetében Toró T. Tibor
a jelölt elvhűségét, következetességét hangsúlyozta, amire meglátása
szerint nagy szüksége
van Csíkszeredának. A
Néppárt jelöltje jelenleg
a Magyar Polgári Párt
színeiben tanácsos.

kampányolni. Azt is megkérdeztük, hogy véleménye szerint
miért kellene rá szavazzanak a
Hargita megyei szavazópolgárok. – Azért, mert a mi filozófiánkban a politikus szolgáló
ember, aki az egyszerűségében,
őszinteségében a problémák
megoldására koncentrál. Nem
önmagunkat akarjuk a középpontba helyezni, hanem inkább
állhatatos, kemény munkával a
közösség problémáit kívánjuk
megoldani – nyilatkozta.
Dr. Szabó Soós Klára, a Néppárt csíkszeredai polgármesterjelöltje több ciklusban is önkormányzati képviselőként tevékenykedett, jelen pillanatban a Magyar
Polgári Párt színeiben tanácsos, de
jelölését követően erről a tisztségéről – várhatóan a városi tanács
következő ülésén – lemond. Már

az EMNP polgármesterjelöltjeként azt hangsúlyozta, Csíkszeredában a legmagasabbak a helyi
adók és illetékek, holott országos
szinten itt a legalacsonyabb az átlagjövedelem.
– Az adókat, illetékeket elviselhető szintre kellene hozni,
és ott is tartani. Másfelől olyan
vállalkozóbarát önkormányzatot
kellene alakítani, amely munkahelyek létrehozását tenné lehetővé, ezáltal azt, hogy az egyén megtalálja a boldogulását, meg tudjon
élni és a családját tisztességesen el
tudja tartani ebben a városban –
nyilatkozta.
A tegnapi sajtótájékoztatón
a helyhatósági választásokon in
duló megyei, illetve városi taná
csosjelöltek listáját nem ismertet
ték, ám azt ígérték, ezt a hét folyamán megteszik.

Körkép
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Tavaszi faültetés Csíkszeredában

Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatás

Májustól szivarfák
díszítik a Szék útját

Ezen a héten még postázni
lehet a kérelmeket
Az utóbbi napokban nagy men�nyiségben érkeznek a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetgége címére a Szülőföldön
magyarul oktatási-nevelési támogatást igénylő pályázatok. A
kérelmek postázási határideje
április 30-án jár le.
Takács Éva

M

takacs.eva@hargitanepe.ro

Zöld sáv a Csíksomlyóra vezető Szék útján. Gyönyörű levelű, impozáns virágú szivarfák fogják díszíteni ezt a szakaszt

Az évek alatt már megszokott juhar-, hárs-, galagonya- és gömbakác-facsemeték mellett idén
szivarfát is ültet a városi kertészet. Utóbbi a Szék út lakóinak
kérésére kerül a földbe.
Pál Bíborka

M

pal.biborka@hargitanepe.ro

inden évben gyakori
jelenség, hogy a téli hónapok után sok olyan
facsemetét találunk Csíkszereda területén, amelyeket az utcákon randalírozó, voltaképp a saját környezetüket rongáló városlakók pusztítanak el – nyilatkozta lapunknak
Burista Csilla kertészmérnök.

A városi kertészet ezeket a
megtépázott, kitört fákat új facsemetékkel helyettesíti, illetve
további galagonyafák ültetésére
is sor kerül a Mihail Sadoveanu
utcában található parkban. A
kertészmérnök szerint idén az
önkormányzat 240, előnevelt
facsemetét vásárolt, emellett a
városi kertészetben is több saját
nevelésű sövény vár kiültetésre.
A megszokott fafajták mellett
májustól a szivarfák is megjelennek a Szék útján.
– A lakók jelezték felénk,
hogy szeretnék, ha facsemeték
díszítenék a Csíksomlyóra vezető
útszakaszt. Kérésükre tehát még

fotó: balázs árpád

pünkösd előtt több mint 15 szivarfát helyezünk el itt – mondta a
kertészet vezetője. Burista szerint
ezek a növények jól alkalmazkodnak az itteni éghajlathoz – a
szivarfának egyébként gyönyörű,
széles levelei és impozáns virágai
vannak, ezért esett a választás
erre a fajtára.
A városi kertészet ugyanakkor felhívja a lakószövetségek
figyelmét, hogy 1000 fenyőfacsemete áll rendelkezésükre,
amelyekkel a tömbházak környékének zöldövezeteit tehetik
szebbé. Ezeket a lakószövetségek igényei szerint osztják el a
negyedekben.

integy 160 ezer gyerek
után benyújtott 110
ezer kérelemre számít
Burus Siklódi Botond, a pályázat lebonyolításával megbízott
Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének elnöke a tavalyi
tapasztalatok és a felmérések
alapján. A postai úton érkezett
iratcsomók tartalmát Csíkszeredában ellenőrzik, majd továbbítják azokat a szovátai Teleki Oktatási Központba, ahol
a kérelmeket feldolgozzák. Az
utóbbi időben nagymértékben
megnőtt a beérkező kérelmek
száma, péntek estig 61 971 kérelmet vett át az RMPSZ. Ebből 41 650 boríték tartalmát
ellenőrizték, amelyben 60 985
gyerek után igényeltek oktatási-nevelési támogatást a szülők.
Szintén péntek estig 34 950 borítékot továbbítottak Szovátára,
ebből 21 444-et fel is dolgoztak. A legutóbbi adatok szerint
7961 óvodáskorú, 8818 elemista, 8189 felső tagozatos általá-

nos iskolás és 6165 középiskolás
diák kérelmét elemezték.
A családonkénti gyereklétszám szerinti adatokat vizsgálva kitűnik, hogy a feldolgozott
kérelmek között legtöbb az egy
gyerek után igényelt támogatás:
13 099. Két gyerek után 7 278 pályázatot, három után 851-et, négy
gyerek után 159 pályázatot dolgoztak eddig fel. 36 olyan család
van, amely 5 gyerekre, 12 család
6 gyerekre, 5 család hét gyerekre
kér támogatást, és van egy olyan
család is, ahol nyolc gyerek jogosult az oktatási támogatásra.
A régiókat figyelembe véve,
Székelyföldről érkezett eddig a
kérelmek 75,35 százaléka (Hargita megyéből 2485 kérelmet
dolgoztak fel), Közép-Erdélyből
16,15 százalék (itt Szilágy megyéből van eddig a legtöbb kérelem),
a Partiumból és Bánságból pedig
7,43 százalék (Aradról érkezett a
legtöbb kérelem).
Burus Siklódi Botond szerint
a várható kérelmek számának
mintegy 19-20 százalékát dolgozták fel a hét végéig. Az ajánlott levél formájában a Romániai Magyar Pedagógusok címére
postázott borítékok tartalmát
nagyjából a beérkezés sorrendjében ellenőrzik és dolgozzák fel.
A pályázati kérelmeket április
30-ig kell postára tenni a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének címére.

Bridzsverseny Csíkszeredában

Tapasztalt versenyzők ültek asztalhoz
Országos szintű bridzsversenyt
rendeztek a hétvégén Csíkszeredában. A vendéglátók a játék
népszerűsítését is szeretnék
elérni rendezvényükkel.
Takács Éva

A

takacs.eva@hargitanepe.ro

17. századig visszanyúló
történettel rendelkező
whist kártyajátékból kialakult bridzs (bridge) a 20. század elején vált népszerűvé. Magyar nyelvterületen is nagy hagyománya van a bridzsnek, már a
második világháború előtt magas
szinten játszották.
A bridzs már a nyolcvanas
évek elején kedvelt játék volt
Csíkszeredában, akkor alakult
először bridzsklub a városban. A
játékot és mindenféle gyülekezési
lehetőséget tiltó rendszer 1986ban betiltotta a klub működését,
de a játékkedvet nem tudta kitörölni az emberekből. Így aztán a
rendszerváltás után újraalakult
a klub, amely azóta is biztosítja
az aktív bridzséletet.

A hétvégi csíkszeredai verseny kapcsán Daday Hunor a
Hargita Népének azt mondta,
az országban nagyjából minden megyeszékhelyen működik
bridzsklub, bár az internetes
bridzs nagy konkurenciát jelent
a kluboknak: sokak számára
kényelmesebb otthon, a számítógép előtt ülve játszani, mint
klubba járni. A csíkszeredai bridzsezőknek anyagi nehézségek
miatt szűnt meg a kapcsolata
az országos Bridzsszövetséggel,
a mostani versennyel pedig szeretnének visszatérni a hivatalos
bridzséletbe.
Daday Hunor közölte, bár
a hétvégi találkozó nem volt a
versenynaptárban jegyzett hivatalos verseny, mégis a felajánlott
díjakkal tapasztalt versenyzőket
sikerült elcsábítaniuk az ugyanabban az időpontban, korábban
meghirdetett, hivatalos piteşti-i
versenyről. A 16 csíkszeredai
játékos mellett 34 szatmári, kolozsvári, bákói, krajovai, galaci,
brassói, brăilai, foksányi ült asz-

talhoz a Fenyő szálló játékteremnek átalakított vendéglőjében,
hogy megpróbálja elhódítani
a komoly pénzjutalmat jelentő
fődíjat. A benevezésekből és a
támogatóktól felajánlott ös�szegekből tudták biztosítani a
nyereményalapot, és külön díjat
írtak ki a legjobb helyen végzett
csíkszeredai párosnak is. A pontszámok összesítése után első helyen kolozsvári, második helyen
bukaresti, harmadik helyen szintén kolozsvári páros végzett. A
25-ből 12. helyen végzett a legjobb csíkszeredai páros.
Meg kell érezni a játék varázsát. Minél többen játsszák a
bridzset, annál többet lehet tanulni – véli Daday Hunor. Ezért
is igyekeznek egyetemeken, középiskolákban népszerűsíteni
ezt a játékot. Mert ha a kezdők
egymással játszanak, több sikerélményük van, a már gyakorlott
játékosok társaságában pedig
biztosított a lehetőség a fejlődésre, tanulásra. Bár konkurenciát jelent a bridzsnek a magyar

Bridzsparti. Csíkban erős hagyományai vannak a sportágnak, de lankadt az érdeklődés

kártyával játszott preferansz is,
a preferanszosoknak kihívást
jelenthet a versenyszerűen játszható bridzs. Daday Hunor pedig
mindenkit arra biztat, próbálja

ki, Csíkszeredában kedd délutánonként gyűlnek össze a játékosok. Az érdeklődők jelentkezését
a dahunor@yahoo.com címen
várja.
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hét parasztház, tizenöt székely kapu, két gabonás és egy fedeles kút sorsáról kell dönteni

Szabadtéri gyűjtemény a 24. órában
Állagmegóvási problémák adódtak a Csíki Székely Múzeum
szabadtéri néprajzi gyűjteménye esetében: a múzeumkertben álló hét hagyományos parasztház, tizenöt székely kapu,
két gabonás és egy fedeles kút
sorsáról sürgősen dönteni kell.
A gyűjtemény jelenlegi állapota nem a Mikó-várban működő
intézmény vagy a város vezetőségének érdektelenségét tükrözi – hangsúlyozta Gyarmati
Zsolt múzeumigazgató. Szerinte a gyűjtemény megmentésére
vannak tervek, igaz, egyelőre
ötletbörze szintjén.

A terveknek megfelelően
halad a Mikó-vár felújítása,
a tél folyamán a belső munkálatokra koncentráltak: ez
idő alatt oldották meg a
villanyszerelést, a vakolást.
Gyarmati Zsolt múzeumigazgató szerint jelenleg a belső
terekben a padlóburkolatot
cserélik, kint pedig a belső udvar vakolatcseréje van
folyamatban, illetve készül a
külső és belső homlokzatok
festése. Mindez nem zavarja
újabb nagy projektjük előké
szítését: a múzeum állandó
vártörténeti kiállítása május
19-től lesz látogatható.

Darvas Beáta

A

darvas.beata@hargitanepe.ro

Mikó-vár környékének
rendezése három ütemben történik: az első a
Vár tér felújítása volt, a második
a Mikó-váré, amely jelenleg is
zajlik, a harmadik pedig múzeum
hátsó udvarának rekonstrukciója – magyarázta beszélgetésünk
felvezetőjeként Gyarmati Zsolt
múzeumigazgató, akit a szabadtéri gyűjteménnyel kapcsolatos
tervekről kérdeztük.
– Ez komplex feladat, mert
foglalkozni kell mindazzal, ami a
kerítésen belül van: a két épülettel, amelyek jelenleg raktárként
és műhelyként funkcionálnak, a
várárokkal, amely műemléki védettséget élvez, a börtönnel való
vizuális kommunikáció prob-

Hagyományos parasztházak a Csíki Székely Múzeum hátsó udvarán. Két lehetőség mutatkozik a megmentésükre

lémájával, a hősök temetőjével,
valamint a múzeum szabadtéri
néprajzi gyűjteményével – fogalmazott.
– A nagy kérdés az, hogy
milyen funkciót adunk a felújított térnek. Erről még folynak az
egyeztetések: a jelenlegi állapot
nem kielégítő, és a helyzet csak
romlik. Igyekszünk a kiállított
objektumok – hét ház, 15 székely
kapu, 2 gabonás, egy fedeles kút
– konzerválásáról folyamatosan
gondoskodni, de azzal is tisztában vagyunk, hogy ezek állapota
a huszonnegyedik órában van –
részletezte Gyarmati Zsolt.
A múzeum vezetője két
lehetséges megoldást lát a gyűj-

temény állagának megőrzésére:
az egyik, ha funkciót adnak a
házaknak, belakják azokat, a
másik, ha természetes, rusztikus környezetbe helyezik át az
épületeket.
– Igen jelentős anyagi és
szakmai ráfordítással miniskanzent lehetne kialakítani, a házakat berendezni, utcákat képezni
ki közöttük. Gyakorlatilag egy
székely falu élő, miniatűr képét
lehetne kialakítani – vázolta az
első lehetőséget Gyarmati, hozzáfűzve: ehhez tulajdonképpen
már meg is tették a szakmai
előkészületeket. – Szakmai
konferenciát szerveztünk, ahol
jelen voltak a szentendrei skan-

fotó: balázs árpád

zen vezetői, a kolozsvári néprajz tanszék professzorai, a
népi építészet szakértői is. Nagy
beruházás lenne, a város a múzeummal közösen keresi rá a finanszírozási lehetőségeket – jelezte
az igazgató.
Másik megoldásnak azt látná Gyarmati, ha kitelepítenék a
gyűjtemény anyagát Csobotfalva környékére, és a múzeum biztosítaná továbbra is a szakmai
felügyeletet. Ez utóbbi megoldással felszabadítanák a hátsó
kertet rendezvények részére.
– Nemrég például a Role
zenekar keresett meg azzal a
kéréssel, hogy a nyáron esedékes huszonötödik évfordulós

koncertjüket szeretnék itt tartani. Mivel a vár környéke most
építkezési telep, hátul tároljuk a
hulladékot, az építkezési anyagokat. Így nem tudom előre, hogy
a koncert időpontjában milyen
állapotok fognak maj uralkodni a múzeumkertben. Egy ilyen
koncert mindenképpen komoly
előkészületeket igényel a szervezők részéről, ha ragaszkodnak a helyszínhez, például teljes
infrastruktúrát kell felépítsenek.
A koncertre belépők pedig nem
érintkezhetnek a rendezvény ideje alatt a múzeum gyűjteményével, tehát az őrző-védő szolgálatról is gondoskodni kell – mondta
Gyarmati Zsolt.

A választék bőséges, a kereslet alacsony

Csökkenőben a veteményezési kedv?
Hosszúra nyúlt ugyan a tél, de
ez – legalábbis Csíkban, ahol
nem ritka jelenség – nem borította fel a növénytermesztési
gyakorlat szokott rendjét. Idejében kerülhetnének az ágyásokba a magvak, a földeken
feltűntek a vető- és ültetőgépek, ám a tavalyi forgalomhoz
viszonyítva a vetőmagpiac
egyelőre pang.
Hompoth Loránd

M

hompoth.lorand@hargitanepe.ro

eghozta a tavaszi időszakra jellemző veteményezési hullámot a
felmelegedő idő, a szaküzletekben,
a zöldségpiac asztalain jó ideje feltűntek a magvak, ám egyelőre a
forgalom gyenge. Pedig az árak viszonylag elfogadhatók – vélekednek az árusok. A különböző kerti
vetemények magvaiért 1,3 lejt kérnek csomagonként a piaccsarnokban található szaküzletben, de az érdeklődők fűszernövénymagvakat
is vásárolhatnak ugyanennyiért.
Az árak a kinti árusoknál is hasonlók, a dughagymát pedig a minő-

Dughagymakínálat a csíkszeredai piacon. 10-16 lejt kérnek kilójáért

ségétől és fajtájától függően 10-16
lejért kínálják kilónként az eladók.
Választék van bőven, kedvükre keresgélhetnek a vásárlók, nemcsak
a haszonnövények, de különféle
virágmagvak között is. Az idei forgalom azonban egyelőre töredéke az elmúlt években vetőmagok
iránt tapasztal érdeklődésnek – állítják a több szezont megtapasztalt

eladók. – A tavalyi év megfelelő
időszakához viszonyítva az idei
forgalom alig húszszázaléknyi –
mondta egyik magárus. – Későn
ment el a hó, sokat esett az eső,
így még nem érkezett el idén a veteményezés ideje. Talán beindul
a szezon, ha jobbra fordul az idő
– jegyezte meg reménykedve egy
másik eladó.

A vetőmagpiac a szántóföldi
kalászosok és a burgonya szintjén
is pang. A legtöbb vetőmagburgonya-termelőnek nem sikerült
értékesíteni az áruját, ezért inkább visszaültetik a földekbe a
készleten maradt gumókat.
– Ezért kevesen vásároltak
idén magpityókát – fejtette ki
Török Jenő, a mezőgazdasági
igazgatóság megyei igazgatója.
Hozzátette: a télen leesett hó
mennyisége és az áprilisi esők
valamelyest pótolták az elmúlt
év aszályos nyarának-őszének
csapadékhiányát. – Szépen helyreálltak az őszi búzavetések,
köszönhetően az átlagon felüli csapadékos áprilisnak. Most
már csak néhány hetes jó idő
hiányzik, hogy idejében el tudják végezni a gazdák a tavaszi
mezőgazdasági munkálatokat a
földeken – nyilatkozta Török. A
tavasszal ültethető gabonafélék
piacán elég színes a kínálat, így
például a sörárpát vagy tavaszi
búzát 2,3 lejtől, 1,5 lejig vásárolhatják meg a termelők, az illető
vetőmag minőségétől függően.

A különböző kerti vete
mények magvaiért 1,3
lejt kérnek csomagon
ként, fűszernövény
magvakat is ugyan
ennyiért lehet kapni.
A dughagymát minő
ségtől függően 10-16
lejért kínálják.
A gazdák napos időben reménykednek, a vetőmag-kereskedők
pedig abban, hogy majd ezután
lendül be a szezon. Tény, hogy
azoknak a gazdáknak a kertjében,
akik kihasználták a húsvét körüli néhány napsütéses napot, már
bújik a dughagyma meg a borsó,
de van olyan nagyüzemi termelő is, aki az említett időszakban
a pityókát is elültette. Az évről
évre fokozódó vetőmagpiaci
pangás nemcsak a válságot jelzi,
hanem azt is, hogy egyre inkább
elkedvetlenednek a térség mezőgazdasági termelői – vélekednek
a szakemberek.
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A tömbházlakások hőszigeteléséről

Nagy kérdés a pénzkérdés
Az elmúlt esztendő vége felé a
volt régiófejlesztési miniszter,
Elena Udrea a tömbházlakások
hőszigetelési programjának idei
folytatásával kapcsolatosan bi
zakodásának adott hangot.
Azt nyilatkozta, hogy bizonyos
európai alapok átcsoportosí
tása révén biztosítható lesz a
költségvetési támogatás. Az
illetékes európai fórumokkal
erre vonatkozóan folynak a tár
gyalások – így a volt miniszter.
A pénzkérdés azonban pillanat
nyilag megtorpanni látszik...
Hecser Zoltán
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tömbházak hőszigetelése
tekintetében az Európai
Bizottságnak jóvá kell
hagynia a pénzalapok átcsoportosítását, de ennek az is előfelté-



tele, hogy bizonyos elvárásoknak
a román kormány eleget tegyen.
Az átcsoportosítás azt jelentené,
hogy azon programok esetében,
amelyek keretében kevesebb szerződés megkötésére került sor, ös�szegeket utaljanak át erre a programra. Értesüléseink szerint az
erre vonatkozó tárgyalások az Európai Bizottság illetékeseivel még
az elmúlt esztendő végén megkezdődtek, s ez év elején, amint
már arra utaltunk, Elena Udrea
miniszter asszony bizakodásának adott hangot. A tárgyalások
azonban elakadtak – legalábbis a
jelek szerint. Elena Udrea kijelentette: amennyiben a hőszigetelési
programot, illetve annak finanszírozását nem sikerül dűlőre vinni
az Európai Bizottsággal, akkor
Leonard Orban Európa-ügyi miniszternek le kell mondania.
hirdetések

Egyértelmű
nyilatkozatok híján

Cristian Petrescu régiófejlesztési és turisztikai miniszter március 19-én Bukarestben tárgyalt
Johannes Hann-nal, a régiópolitikáért felelős európai biztossal,
s ennek során terítékre került a
hőszigetelési munkálatok megkövetelte európai alapok biztosításának ügye is. Az európai biztos azt
nyilatkozta, hogy a hőszigetelési
beruházások Európa-szerte sikeresnek bizonyultak, és az Európai
Bizottság szintjén tárgyalnak arról, hogy Románia esetében indokolt lenne egyes alapok átcsoportosítása. A miniszter a tárgyalásokat követően úgy fogalmazott,
mindent el fognak követni annak
érdekében, hogy eleget tegyenek
az EB elvárásainak. „Ezeknek az
alapoknak az átutalása nagyon
fontos lenne: olyan támogatásról van szó, amelyre a romániaiaknak jelenleg nagy szükségük
van. Olyan pénzekről, amelyek
esetében fennáll annak a kockázata, hogy más programokra
nem tudjuk leszerződni, de meg
tudnánk oldani a lakások hőszigetelését, s így az állampolgárok
megtakarításokat érhetnének el,
ugyanakkor új munkahelyeket is
teremthetnénk” – mondta a miniszter. A gond csupán az, hogy
sem az európai biztos, sem pedig
a miniszter nyilatkozatából nem
derül ki egyértelműen, hogy megoldódik-e a pénzkérdés...

Egymilliárdot lehetne
átcsoportosítani

Időközben megszólalt Traian
Băsescu államfő is, aki szerint az
európai alapokból egymilliárd eurót lehetne átcsoportosítani, illetve átirányítani más programokra,
s azok között a tömbházak hőszigetelésére. Szerinte a kormánynak
gyorsan kell intézkednie, s arra

kell törekednie, hogy a pénz ne
vesszen el.
A március 27-i kormányü
lést követően sajtótájékoztatót
tartott Leonard Orban Európaügyi miniszter. A lakások hőszigetelésével kapcsolatos újságírói
kérdésre válaszolva azt állította,
hogy a tárgyalások előrehaladott
stádiumba érkeztek, és két síkon
zajlanak. Egyrészt arról van szó,
hogy az EB-nek el kell fogadnia
bizonyos összegek átcsoportosítását az Európai Szociális Alapból a regionális fejlesztési alapba.
Pontosabban szükség van az EB
döntésére, ami azt jelenti, hogy
az átcsoportosítással egyet kell
értenie minden egyes biztosnak,
továbbá a bizottság plénumának
is. Ugyanakkor van egy úgynevezett technikai vonulat is, ami
bizonyos technikai megoldásra
vagy megoldásokra vonatkozik.
E tekintetben az EB-vel folytatott
tárgyalások során adott problémák jelentkeztek: a jelek szerint
nem lesz lehetséges egy egységes
séma alkalmazása, és így például
Bukarest esetében más „képletet”
kell majd alkalmazni, mint az
ország többi településein. A tárcavezető reményének adott hangot, hogy rövid időn belül sikerül
megtalálni a technikai megoldást
és megszerezni az Európai Bizottság elvi beleegyezését. Burkoltan
utalt arra is, hogy megváltozhat
a lakosság által fizetendő önrész.
Hozzáfűzte, román részről továbbra is kitartanak a mellett,
hogy az Európai Unió hozzájárulása 50 százalékos legyen. Végezetül azt hangsúlyozta, hogy a tárgyalások folytatódnak, s miután
megegyezés születik a technikai
megoldások tekintetében, csak
azt követheti az alapok átcsoportosítására vonatkozó döntés. Arra
a felvetésre, hogy amennyiben a
tárgyalások esetleg eredményte-

Csíkszeredai toronyházat szigetelő munkások. Megtorpanhat az igyekezet

lennek bizonyulnának, megszívleli-e az Elena Udrea sugalmazta
lemondását, azt válaszolta, ő nem
szokta kommentálni a román politikusok nyilatkozatait...

Az idő sürget

Amiről tudni lehet, ezek szerint az, hogy az Európai Bizottság
illetékeseivel tárgyalásokat folytatnak a romániai kormányzati
szervek, de hogy mikor is lesznek
pénzalapok, ha lesznek, arra senki
nem tud választ adni. Márpedig
az idő sürget, hisz az esztendőnek
abba a szakaszába érkeztünk, amikor is indokolt lenne a közbeszerzési eljárások kezdeményezése,
tudva azt is, hogy azok jobbára
időigényesek, s az év utolsó hónapjaiban ilyen jellegű munkálatokat nemigen lehet végezni.
A jelek szerint a kormány
serkenteni kívánja a hőszigetelési program más finanszírozási
rendszerben való végrehajtását.
Ismeretes, hogy a 2010/69-es sürgősségi kormányrendelet értelmében a lakóépületek hőszigetelése
finanszírozható kormánygaranciás bankhitelekkel is. A szóban
forgó sürgősségi kormányrendelet
alkalmazási normáit a 2010/736os kormányhatározattal hagyták
jóvá. Ezt a jogszabályt módosították, pontosabban kiegészítették
a minap megjelent 2012/169-es
kormányhatározattal. Ennek értelmében a garancia értékhatára a
2012-es esztendőben 200 millió
lej lesz. Emlékeztetnénk: ennek
a jogszabálynak az értelmében
az érintettek kedvezményes kamatú, államilag garantált banki
hiteleket vehetnek fel. Kedvezmény ide vagy oda, kormányzati
garancia ide vagy oda, az ilyen
rendszerű hőszigetelési program
iránt az elmúlt esztendőben nem
nagyon mutatkozott lakossági érdeklődés.

fotó: balázs árpád
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> Táncos megemlékezés. Tánccal em
lékezett a Step Dance sportklub elhunyt
alapítójára, Páll Ágnesre. A tavaly októ
berre tervezett 14. évfordulós ünnepséget
a táncoktató egészségügyi állapota miatt
lemondták. Így fél évre rá, Páll Ágnes
születésnapján, az ő emlékére, háromórás
előadást tartottak, amely során több mint
száz táncos lépett színpadra Portik Do
bos Gabriella és Páll István oktatók ko
ordinálása alatt. Az előadás huszonkilenc
produkcióból állt össze, a négyévestől a
tizenhat évesig minden táncos minden
mozdulata szeretetet kívánt kifejezni az
elhunyt mentoruk iránt. Néhány részben

a Tiberius Vonósnégyes szolgáltatta az élő
zenei hátteret, ami különleges felvonása
volt az eseménynek. – A jó munkához
rendszeresség, fegyelem, kitartás és az ok
tatón kívül a gyerekek hozzáállása is kell.
Remélem, hogy Ági néni kívánsága telje
sül, és még sok szépet alkothatunk közö
sen. A sok munka meghozta gyümölcsét,
és elnyerte a közönség tetszését – mond
ta Portik Dobos Gabriella, aki már több
mint egy évtizede a Step Dance aktív tag
ja, és jelenleg oktató a sportklubnál.
> Szárhegyet keltik életre Kolozsvá
ron. Szilágyi Mátyás, Magyarország ko

lozsvári főkonzulja meghívására ma dél
után 6 órakor a főkonzulátus épületében
bemutatkozik a kolozsvári közönségnek
a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művé
szeti Központ. A művésztelepről hozott
reprezentatív képzőművészeti kiállításon
és az intézmény életéről, az ott született
képzőművészeti alkotásokról szóló ve
títésen kívül az érdeklődők egy-egy elő
adást hallhatnak a Hargita Megye Taná
csa által fenntartott intézmény képzőmű
vészeti és irodalmi törekvéseiről, amelyet
dr. Egyed Péter filozófus, író és Márton
Árpád festőművész tart. Az intézményt
Kassay L. Péter igazgató mutatja be.

> Hamarosan Gyergyószentmik
lóson áll színpadra a háromszoros
világbajnok 4 For Dance, az együttes,
amelynek tagjai a Csillag születik ver
senyzőiként lettek ismertek. A csoport
azzal a céllal alakult, hogy a magyar
néptánc autentikus elemeit virtuóz
ritmusjátékokkal tegye izgalmassá,
így önálló stílust hozva létre. A 4 For
Dance saját meghatározásában értéket
közvetít, kultúrát táplál a mai kor szel
lemében – sok humorral fűszerezve. Az
előadást a művelődési házban tartják
április 26-án 19 órától. Jegyek elővé
telben kaphatók.

Körkép
gyergyó
Lemond tisztségéről Kulcsár András, Gyergyószárhegy jegyzője,
aki döntését a vasárnapi falugyűlésen jelentette be. A fórumon
mandátum végi beszámolót tartott
Gábor László RMDSZ-színekben
tisztséghez jutott polgármester
és Ferencz József alpolgármester, illetve Gáll Gyula, az MPPfrakció vezetője. A jegyző bírálta
a polgármester tevékenységét, s
bár nem mondta ki egyértelműen,
utalt arra, hogy a polgármesteri
tisztségre pályázik.

Gyergyószárhegyi falugyűlés – kampányfelhangokkal

Bejelentette lemondását a jegyző
– Nem állítom, hogy hibátlanul
végeztem a dolgom, de mindent a
közösségért tettem, és nem vittem
haza semmit – fogalmazott a polgár
mester.

Tevékeny négy év

Jánossy Alíz

S

janossy.aliz@hargitanepe.ro

okan meglepetten, mások ál
lítólag a tények ismeretében
vették tudomásul Gyerg yó
szárhegyen, hogy Kulcsár András,
a község jegyzője lemond tisztségé
ről. Lépését a polgármesterrel való
munkaviszonyának megromlásával
indokolta.

Beszámoló helyett
kampányszöveg

– Bűnösök közt cinkos, aki
néma! – idézte a szólást a jegyző
beszámolójában, kifogásolva Gábor
László polgármester több intézke
dését. Nehezményezte többek közt
a Lázár-társas felszámolását, a csa
tornázási munkálatok kivitelezési

Szárhegyi fórum. Lemondott tisztségéről Kulcsár András jegyző

módját, a sportcsarnok építésének
körülményeit, az önkormányzat
tulajdonában lévő magáncég mű
ködtetését, és jelezte, hogy minden
elmarasztaló állítását dokumentu
mokkal tudja alátámasztani. Beszé
dét ezzel a mondattal zárta: „Bé

fotó: jánossy alíz

késebb Szárhegyet hozzunk létre
közösen!” Gábor László a nem ki
mondottan a jegyzői tevékenységről
szóló beszámolót kampányolásnak
minősítette, mandátumi beszámo
lójában pontonként cáfolta a jegy
ző észrevételeit.

Gábor László mandátumi
beszámolójában a megvalósított
beruházások közé a következőket
sorolta: a szennyvízhálózat kiépíté
sét, a derítőállomás, a sportcsarnok,
a trafóállomás, a güdüci vízház és
a ravatalozó felépítését. Továbbá a
motorospályához vezető út kiépí
tését, az erdősítést, az önkéntes tűz
oltóknak vásárolt felszereléseket,
a község területrendezési tervének
elkészítését, a felszegi és a közpon
ti iskola, valamint a polgármesteri
hivatal épületének javítását, a vízés csatornahálózat bővítését célzó
nyertes pályázatot. Mint hangsú
lyozta, külső forrásból 19 millió
lejt sikerült beruházásokra költeni
Szárhegyen, ami lakókra visszaoszt
va több mint 1300 eurót jelent. A
különféle szakosztályok vezetőinek

számadatokkal alátámasztott be
számolóiból többek közt kiderült,
hogy tavaly 4,1 millió lej volt a
község bevétele, amelyből mintegy
660 ezer lejt helyi adókból és ille
tékekből kasszíroztak; a kiadások
meghaladják a 3,6 millió lejt, ez vi
szont tartalmazza a banki hitelek és
kamatok törlesztését is.

Kifogásolták
a csatlakozási díjat

A gyűlésen résztvevők közül
többen is kifogásolták az 1200 lejes
díjat, amit a szennyvízhálózatra való
csatlakozásért kell fizetnie a lakos
ságnak. Gáll Gyula MPP-s frakció
vezető egyenesen törvénytelennek
minősítette az intézkedést. A polgár
mester és a gyűlésen jelen lévő Petres
Sándor megyei tanácsi alelnök el
lenérvként azt hozta fel, hogy a régi
pályázat nem tartalmazta a lakossági
lecsatlakozások árát, és mint mond
ták, keresni fogják annak a lehetősé
gét, hogy a díjat egységesítsék.
A jelenlévők közül egyébként
többen is tudni vélték, hogy a kö
zelgő helyhatósági választáson Gá
bor László RMDSZ-színekben,
Kulcsár András MPP- és EMNPtámogatással, Keresztes Elemér
korábbi alpolgármester pedig füg
getlenként mérettetik meg a pol
gármesteri tisztségért.

Javában zajlanak a munkálatok

Új szennyvízcsatorna- és ivóvíz-hálózati rendszer épül
Az utóbbi évek legnagyobb beruházása kezdődött el Gyergyó
szentmiklóson, amely összesen
32 kilométer ivóvízhálózat és 16
kilométernyi szennyvízcsatorna
kiépítését jelenti.
Miklós Réka
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felszegi utcákban már a
szükséges alapanyagok, ho
mokhalmok jelzik, hogy
kezdetét vette a szennyvíz- és ivóvíz
hálózat felújítását, illetve bővítését
célzó munkálat.
– Párhuzamosan több utcában
zajlik az árkok ásása és az aknák
kiépítése, kezdve a Mocsár, a Kár
pátok, a Csiszér, az Ady Endre,
Selyem, Gödrös utcákkal, azok
mellékutcáit is beleértve, egészen a
Külső utcáig – mondta el Lukács
László, a GO Rt., helyi közüzemek

igazgatója. – Várhatóan egy éven
belül az érintett háztartások az új
rendszert használhatják, ennek ér
dekében viszont kéréssel kell hoz
zánk fordulniuk, ugyanakkor el kell
készíteniük a kötelező tervrajzot,
aminek a költsége a csatlakozási díj
jal együtt megközelítőleg 300 lejbe
kerül majd – közölte Lukács.
A kivitelező Arcons cég a főveze
tékhez való csatlakozáshoz szükséges
minden munkálatot elvégez, a ház
tartások határáig lefektetik a veze
tékeket, mindenhol kiépítik a szük
séges aknákat, de magánterületeken
belül már a gazdák feladata, hogy a
saját háztartásukat csatlakoztassák
a városi rendszerhez. A költségek
összege természetesen portánként
változik, hiszen rengeteg tényező
közrejátszik az ár alakulásában, mint
például a vezetékek mennyisége, a
fővezeték és a ház közti távolság.

Az aknák kiszállítása már az összes helyszínre megtörtént. Föld alatti újítások

– Az említett utcákban több
háztartás is kialakított saját szenny
vízelvezetőt. Az ő figyelmüket is
felhívjuk, hogy majd kötelező lesz
rácsatlakozniuk a városi vezeték
re, ezért a kéréseket mihamarabb

el kell juttatni a helyi közüzemek
székhelyére – jelezte Lukács Lász
ló. A csatornázási munkálatok
mellett új, korszerű vízházat és
derítőállomást is építenek, a már
meglévőt viszont üzemen kívül

helyezik, mivel nem felel meg az új
technológia befogadására.
A több mint öt és fél millió lej
értékű munkálat egyébként része
a Gyergyószentmiklós víz- és csa
tornahálózatának modernizálá
sa című, 31 millió lej összértékű
projektnek, amelyet az Országos
Befektetési Vállalaton (CNI) ke
resztül a Regionális Fejlesztési és
Turisztikai Minisztérium finan
szíroz. Gyergyószentmiklós idén
a személyi jövedelemadóból és a
hozzáadottérték-adóból (TVA)
származó visszaosztás során a leg
nagyobb tételt – ötszázezer lejt – a
víz- és szennyvízhálózat, valamint a
derítőállomás felújítására és bővíté
sére kapta. A megyei tanács már ko
rábban garanciát vállalt a város 20
százalékos önrészéért, azaz mintegy
6,8 millió lejért, hogy a beruházás
mielőbb megvalósulhasson.

Körkép
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udvarhely
Restaurálják Udvarhelyszék egyik legszebb építészeti emlékét

Félmillió euró a bögözi templomnak
A katolikus–református
templom

Teljesen felújítják és alapos resta
urálásnak vetik alá Udvarhelyszék
egyik legszebb építészeti emlé
két, a bögözi református templo
mot. A 12. századi eredetű, fal
festményekkel és festett kazettás
mennyezettel díszített templom
feljavítására félmillió eurót juttat
a kulturális és örökségvédelmi
minisztérium. A jövő héten kezdő
dő, többlépcsős és több hónapos
program során a tetőzettől a temp
lomkertig mindenhol munkálatok
lesznek – külön kiemelendő, hogy
szakszerű kezek a falfreskókat is
megmentik az utókor számára.
Máthé László Ferenc
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gy, a helyi lelkész köré tömörülő magyarországi baráti
társaság kezdeményezésére
és a megyei tanács támogatásával
készültek el a bögözi református
templom felújítására vonatkozó előtanulmányok, a restaurálási, felújítási
pályázatot pedig elfogadta a kulturális és örökségvédelmi minisztérium
– avatott be az előzményekbe Mihályi Ferenc. Bögöz község polgármestere azt is tudatta, ezúttal a templom
teljes felújítására sor kerül, ami azt
jelenti, hogy a templomkertben területrendezéssel, úgynevezett drénezéssel, vagyis az esővíz elvezetésével
indítanak, majd a torony tetőszerkezetét korhű cseréppel fedik. Továbbá
bent a templomban állagmegőrzési
munkálatokat végeznek, illetve a falfreskókat is restaurálják.
– Kár lett volna, hogy ez ne
történjen meg, hisz szép lassan lepattognak a falról, és nem marad az
utókornak semmi – mondta a polgármester.

Elsősorban a 114 éve feltárt freskókat kell restaurálni a bögözi templomban. Jelentős keretet biztosít a tárca

Talán Biró Endre református lelkész örvend a legjobban a nyertes pályázatnak, hisz néhány hónap múlva
teljesen új, ám mégis több száz éves
templomban szolgálhat majd.
– A felújításra különböző
szakaszokban kerül sor. A munkálatok egy részét a csíkszeredai
Harbau építkezési kft. fogja elvégezni, alvállalkozóként pedig a
székelyudvarhelyi Termolang Kft.
lép be. A teljes program nagyjából
500 000 eurós költségvetésű – tudatta lapunk érdeklődésére Biró
Endre, aki azt is elmondta, hogy
korábban is voltak a templomnál és
annak kertjében bizonyos kutatások és munkálatok.

– Főleg a falképeket kell restaurálni, hiszen 114 éve voltak feltárva,
és azóta teljes restaurálásukra nem
került sor. Meg kell menteni ezeket
– magyarázta a lelkész.
A munkálatokhoz jövő héten
hozzá is látnak.
– Ezen a héten alakítjuk ki a
munkatelepet, majd jövő héten
hozzá fogunk a munkálatokhoz.
Párhuzamosan több folyamat fog
egyszerre zajlani, például kint a
csatornahálózat kiépítése, bent
pedig a fali képek restaurálása
vagy a villanyhálózat rendezése – közölte lapunkkal Zakariás
István, a Harbau Kft. ügyvezető
igazgatója.

A téma kapcsán azt is megtudtuk, a templomkertben történő
munkálatok régészek felügyelete
alatt zajlanak majd, illetve ahol
földmunkákat is végeznek, ott a
régészeknek is akad majd dolguk.
Egyelőre viszont még nem született
döntés arra vonatkozóan, hogy a
székelyudvarhelyiek kapnak-e erre
megbízatást.
– Most történnek az egyeztetések a kivitelezés mikéntjéről és költségvetéséről. Még nem tudjuk, hogy
mi fogjuk-e végezni az ásatási munkálatokat, ez a napokban derül ki.
Mindenképpen hatalmas munkáról
van szó – mondta Nyárádi Zsolt, a
Haáz Rezső Múzeum régésze.

fiatal bankárok

Eltűntek a szobrok. Nem kis meglepetésben lehet részük a vá-

rosközpontban figyelmesen sétálóknak: a szökőkútból eltűntek
a szobrok. Nem kell semmi rosszra gondolni, tegnap szállították el
azokat Zavaczki Walter székelyudvarhelyi szobrász műhelyébe felújítási, restaurálási céllal. Mint a polgármesteri hivatal tudatta, a művész
a szobrokat letisztítja, eltávolítja a sérült részeket, a hiányzókat pedig
pótolni fogja, majd vízálló és fagyálló anyaggal kezeli le azokat. A tervek szerint a negyvenéves alkotások május végére kerülnek vissza eredeti helyükre. Csak emlékeztetőként írjuk, hogy négy szobor tűnt el
a szökőkútból: az öntő, a favágó, az aratólány és a bokályfestő lány. A
szobrokat 1957-ben készítették műkőből. Először a szökőkút készült
el, majd Verestóy Árpád, Nagy György, Orbán Áron és Székely József
képzőművészek elkészítették a szobrokat.

fotó: ifj. haáz sándor

A bögözi református templom szerepel Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében. Kőből és téglából épült, 278
négyzetméternyi alapfelületű.
Külön értéke a 13–14. századi
falképek, melyeket Huszka József
az 1898-as évi javításkor tárt fel,
és melyek alátámasztják a templom és annak hajója koraiságát.
A 15. században a templomhoz
gótikus szentély épül, megmagasítják hajóját és a torony falait.
Ekkor a hajó deszkamennyezetét
gótikus hálóboltozat váltja fel, később pedig kazettás mennyezet,
amelynek festéséről egy 1724ből származó felirat tanúskodik.
Bögöz a reformáció előtt teljesen
katolikus falu volt, majd a református vallás állandósul, így a
16. században a templom protestánsok birtokába kerül, amikor
freskóit bemeszelik – ezek teljes
régészeti és műemléki feltárására
még nem került sor. A hajó belső
nyugati falán a Szent László-legenda kezdőjelenetét láthatjuk,
az északi falon az Antiochiai
Szent Margit-legenda jelenetei elevenednek meg, illetve az
Utolsó ítélet és ehhez tartozó
képek kerültek elő. A templomban ugyanakkor az Utolsó
ítélet képsorban egy 16. század
közepéről származó, hat jelből
álló rovásírásos freskófelirat is
található. A templom első írásos említésére csak 1665-ben
kerül sor. Az utolsó teljes javítást 1913-ban végzik, 2001-ben
megtörtént a külső újrafestése,
2002-ben pedig az újrafödése.

Hét pályázat érkezett
a YouthBank csapathoz
Mint ismeretes, tavalyhoz ha
sonlóan az idei tanévben is elin
dította a YouthBank programot
a Székelyudvarhelyi Közösségi
Alapítvány. Az általuk szervezett
projektekből összegyűlt pénzből
pályázatot írtak ki középiskolá
sok számára.
Antalfi József

M

antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

int korábban tudósítottunk, a YouthBank célja
egy különleges pénzalap
felépítése és átlátható kezelése oly
módon, hogy a középiskolások
(szakiskolások és gimnazisták) által kezdeményezett és kivitelezett
projektek támogatást nyerjenek.
Tizenegy önkéntes tevékenykedett az idei csapatban, közülük
kettő tavaly is aktívan részt vett
a programokban. Mindannyian

Székelyudvarhely középiskoláiban tanulnak, javarészt (heten)
a Tamási Áron Gimnázium diákjai, de a város összes iskolája
képviselve van a csapatban. Idén a
kitűzött célösszegük 250 euróval
nőtt: 1500 eurót terveztek összegyűjteni, 1350 sikerült. Ezt az ös�szeget az OTP Bank megduplázza, így 2700 euróra pályázhattak
a diákok márciustól. A 2012-es
fiatal bankárok legkimagaslóbb
projektjei a kuponfüzetek értékesítésében, a februári YouthBank
Star tehetségkutató versenyben, a
Pub’s Night és a YouthBank Star
tehetségkutató verseny megszervezésében csúcsosodott ki.
Balogh Szabolcs, a youth
bankárok koordinátora elmondta lapunknak, hogy hét pályázat
érkezett be. Kettő a Kós Ká
roly Szakközépiskolából, egy a

Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumból, egy a
Benedek Elek Pedagógiai Gimnáziumból, egy a vörös darabontoktól, egy a Dead Smile zenekartól,
illetve a Felsőboldogfalvi Ifjúsági
Fórumtól.
A koordinátor hangsúlyozta,
hogy a tegnapi interjúkon még
nem született végleges döntés a
pályázatokról, viszont mindegyikük megfelelt a csapat által felállított kritériumoknak. A győztes pályázók közérdekű célokra
költhetik el a nyert összegeket.
A pozitív elbírálásban részesülő
pályázatok lebonyolítási idejére
egy hónapot kapnak, valamint
további két hetet az elszámolásra.
Balogh Szabolcs hozzátette, hogy
idén is a legtöbb pályázó sport- és
kulturális rendezvényeket szeretne szervezni.
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Pörgesse fel immunrendszerét! Cukorbetegség elleni szer
a természetből

Az édesgyökér évezredek óta ismert gyógynövény, amelyet többek között gyomor- és légúti panaszok enyhítésére használnak.
A legújabb kutatások szerint a
növényben lévő hatóanyagok
egy csoportja a vércukorszintet
is eredményesen csökkenti.

Í


illusztráció

Egyeseket a náthavírustól a gyomorbaktériumon át a rotavírusig
minden kórokozó ledönt a lábáról,
mások mintha sebezhetetlenek
lennének. Mi a titkuk? A New
Scientist brit ismeretterjesztő
magazin összegyűjtötte a tudományosan is igazolt immunerősítő módszereket.

A

z immunrendszer működé
sére ható dolgok közt van
néhány, amely nem befo
lyásolható. Ilyen például a kor, a nem
és a genetikai adottságok, illetve a
legmeghatározóbb, hogy a szerve
zetünk korábban találkozott-e már
egy kórokozóval. Akad azonban né
hány olyan faktor is, amelyen keresz
tül mi magunk is befolyásolhatjuk
a szervezet védekező rendszerének
működését – és most elsősorban
nem az immunerősítőként árult
táplálékkiegészítők hadára kell gon
dolni. Sőt az immunrendszer felpör
getése nem is lehet általános cél, hi
szen több olyan kórkép is van, amely
a védekező rendszer túlzott reakci
ója miatt alakul ki. Ilyenek többek
között az autoimmun betegségek (a
sclerosis multiplex, az 1-es típusú cu
korbetegség vagy egyes gyulladásos
bélbetegségek), amikor az immun
rendszer a saját sejtjei ellen fordul.
Ezeket a szélsőséges eseteket leszá
mítva azonban van arra is lehetőség,
hogy az immunrendszer működését
az optimális irányba toljuk el. A New
Scientist brit ismeretterjesztő maga
zin összegyűjtötte a tudományosan
is igazolt módszereket.

Ami biztosan hat

Számos immunrendszert erősítő
készítmény található a boltokban,
kevésbé ismert azonban, hogy ezek
hatásossága nem erős bizonyíté
kokon alapul, a többséget csak la
boratóriumi sejttenyészeteken
tesztelték. Többezres emberi min
tán végzett, véletlen besorolásos,
placebokontrollos, kettős vak vizsgá
latok a termékek többségének hatá
sosságát nem támasztják alá.
Az eddigi legerősebb bizonyíté
kok a cink kedvező hatásáról szület
tek. Ezek szerint a cink segít a nátha
megelőzésében, és ha a beteg az első
tünetek megjelenését követő 24 órán
belül kezdi el szedni, le is rövidítheti
a betegséget. A kutatások szerint a

cink lassítja a náthavírusok elszapo
rodását, valamint megakadályozza,
hogy bekerüljenek a légutakat béle
lő sejtekbe. A Jolly Jokernek tartott
C-vitamin viszont nem véd meg a
meghűléstől, de a tüneteket enyhíti.
Lerágott csont, hogy az im
munrendszert a leginkább bőséges
zöldség- és gyümölcsfogyasztással
lehet megtámogatni. Kevésbé ismert
azonban, hogy nemcsak a bennük
lévő vitaminok, ásványi anyagok mi
att egészségesek, hanem az úgyne
vezett fitokemikáliák miatt is. Ezek
olyan bioaktív vegyületek, amelyek
az adott zöldségben-gyümölcsben
speciális védő hatást fejtenek ki. E
védővegyületek előnyös hatásait az
emberi szervezetre most kezdik fel
tárni a kutatók.
Az immunrendszer szempont
jából nemcsak az elfogyasztott étel
minősége, hanem mennyisége is
lényeges. Aki elhízott, sokkal fogé
konyabb a fertőzésekre, többek kö
zött a légzőszervi, a bőr- és a húgyúti
fertőzésekre. A jojóeffektus, azaz a
hirtelen hízás, majd drasztikus fo
gyás váltakozása szintén csökkenti
az immunsejtek működésének haté
konyságát.

A jó baktériumok
támogatása

Az átlagember bélcsatornájában
közel ezerféle baktériumtörzs él.
Ezek többsége hasznos baktérium,
amelyek egyrészt segítenek meg
emészteni az ételt, másrészt fontos
szerepet játszanak a természetes im
munválasz hatékonyságában stressz
esetén. Mindezek tudatában nem
meglepő, hogy a bélflóra egyensú
lyának felborulása utat nyit a fertő
zéseknek. Ezért ilyen esetben – pél
dául hasmenés vagy a kórokozó és
hasznos baktériumokat egyaránt
elpusztító antibiotikumkúra esetén
– a bélrendszer hasznos baktériuma
inak mennyiségét növelni kell, pél
dául probiotikumokat tartalmazó
élelmiszerek (leginkább joghurtok)
fogyasztásával.

Stresszcsökkentés

A stressz is gyengíti az immun
rendszert, és nem csak futólag. Az
orvostudomány viszonylag új terü
lete a pszichoneuroimmunológia,
amely a lélek, az idegrendszer és az
immunrendszer kölcsönhatásait

vizsgálja. Egy kutatás az oltás utá
ni immunválaszt vizsgálta tartós
stresszben, illetve stresszmentesen
élőknél. Kiderült többek között,
hogy azoknál, akik Alzheimerbetegségben szenvedő rokont ápol
tak, gyengébb volt az oltást követő
immunválasz, valamint lassabban
gyógyultak a sebeik, és gyakrabban
volt torokgyulladásuk is. A jelenség
hátterében a stresszhormonok, a
kortizol és a noradrenalin áll, ame
lyek az immunsejtek receptoraihoz
kötődve akadályozzák azok válasz
képességét, és ezáltal fogékonyabbá
tesznek a fertőzésekre.
Létezik azonban pozitív stressz
is: a kutatások szerint a stressz
hormonok kis mennyiségben meg
emelik a vérben lévő immunsejtek
számát. Ettől azonban még senki
ne csináljon stresszt az életében,
az immunrendszer szempontjából
ugyanis az a legelőnyösebb, ha az
ember fitt, aktív, optimista, és képes
humorral kezelni a nehéz helyzete
ket. A legfontosabb pedig a barátság,
a magány ugyanis szintén gyengíti
az immunrendszert. Nem meglepő,
hogy a nők, akiknek általában több
ismerősük, barátjuk van, könnyeb
ben beszélnek a gondjaikról, hatéko
nyabban küzdenek meg a stresszel, a
gyásszal, mint a férfiak.

8 óra 20 perc alvás

Már néhány nap alváshiány is
megnöveli egy vírus- vagy baktéri
umfertőzés kockázatát. Egy kutatás
ban 153 egészséges felnőttel lélegez
tettek be náthavírust. Azok, akik 7
óránál kevesebbet aludtak, csaknem
háromszor nagyobb valószínűséggel
betegedtek meg, mint a csoport töb
bi tagja. Éppen ezért mielőtt valaki
oltást adat be magának, figyeljen rá,
hogy kellőképpen kipihent legyen –
mondja Mark Opp, az amerikai Wa
shington Egyetem neurobiológusa.
A tudós mindenkinek napi 8 óra 20
perc alvást ajánl. Ez soknak hangoz
hat elsőre, de úgy véli, ha valaki kizá
rólag a belső ritmusára hagyatkozik,
észreveheti, hogy a szervezete ennyi
alvást kíván. Kutatásai során azt ta
pasztalta, hogy amikor egészséges
embereket hagytak addig aludni,
ameddig jólesett nekik, az alvás hos�
sza fokozatosan növekedett, egészen
addig, amíg be nem állt 8 óra 20
percre. (origo.hu)

zében és illatában az ánizsra em
lékeztető édesgyökér (Glycyr
rhiza) főzetét a népi gyógyá
szatban évezredek óta használják
köptetőként, köhögéscsillapítóként
és gyomorpanaszok enyhítésére, de
a legtöbben talán mégis a mélyfekete
színű medvecukor alapanyagaként
ismerik a növényt. A Max Planck
Intézet berlini kutatói a közelmúlt
ban arra is rávilágítottak, hogy a
pillangósvirágúak családjába tartozó
gyógynövény a 2-es típusú cukor
betegség kezelésében is segítséget
nyújthat.
A kutatók olyan antidiabetikus
hatású hatóanyag-csoportot (amor
frutinok) azonosítottak, amelyek
szerepet játszanak a vércukorszint
csökkentésében, és a feltételezések
szerint eredményesen alkalmazha
tók komplex anyagcserezavarban
szenvedő pácienseknél. Az igen egy
szerű kémiai szerkezetű hatóanyag
nemcsak az édesgyökérben, hanem
az észak-amerikai kontinensen ősho
nos gyalogakácban is megtalálható.
Az egereken végzett kísérletekből ki
derült, hogy az amorfrutinok amel
lett, hogy hatékonyan csökkentik a
vércukorszintet, gyulladásgátló ha
tással is rendelkeznek, továbbá meg

akadályozzák a máj elzsírosodását.
A hatóanyag-molekulák közvetlenül
a PPAR-gamma receptorokhoz kap
csolódnak, amelyek a szervezet zsírés cukorháztartásában játszanak igen
fontos szerepet. A folyamat eredmé
nyeként csökken a glükózszint, és
megelőzhető a cukorbetegség elő
szobájának tartott inzulinreziszten
cia kialakulása. Ugyan már léteznek
a PPAR-gamma receptor működé
sét befolyásoló gyógyszerek, ezek
szedése – az édesgyökér-kivonattal
szemben – komoly mellékhatások
kal (hízás, szív- és érrendszeri prob
lémák) járhat. A kutatás vezetője
hangsúlyozta, hogy bár vizsgálatuk
komoly előrelépést jelenthet a cukor
betegség kezelésében, sajnos az édes
gyökér „házilag” történő fogyasztá
sával nem oldható meg a probléma.
Akár az ehető gyökér, akár az abból
készült főzet hatóanyag-tartalma túl
alacsony ahhoz, hogy hatásos lehes
sen; a megfelelő kivonatot csak spe
ciális ipari eljárással lehet a növény
ből előállítani. (origo.hu)

Antibiotikummal kezelhető
a vakbélgyulladás
Antibiotikumos kezelést javasolnak az egyik leggyakrabban
végzett operáció, a vakbélműtét
helyett angol kutatók a vakbélgyulladás szövődménymentes
változatának klinikai ellátására.

M

egtévesztő a vakbélgyul
ladás elnevezés, mert
valójában nem a vakbél,
hanem a vakbélhez kapcsolódó
féregnyúlvány gyulladását értjük
alatta. Az egyik legsúlyosabb szö
vődmény a gyulladt bélterület
átfúródása. Ennek hátterében az
áll, hogy a gyulladás miatt a bélfal
nyálkahártyája kifekélyesedik.
A milliók életét megmentő ope
ráció alapvető technikáját Charles
McBurney amerikai sebész dolgoz
ta ki 1884-ben. Újabban a korábbi
hasmetszés hegének elkerülésére a
hasfal átfúrásával is végzik az operá
ciót. Dileep N. Lobo, a Nottinghami
Egyetem sebészprofesszora mun
katársaival az egyik legolvasot
tabb orvosi szakfolyóirat, a British
Medical Journal legújabb számában
közölte vizsgálatának eredményeit.
A kutatók négy megfigyelés adatait
egyesítették és összesítve értékelték.

Kilencszáz felnőtt beteg került a sta
tisztikai elemzésbe, akiket szövőd
ménymentes vakbélgyulladás miatt
vettek fel kórházba. Véletlenszerű
választás során 470 antibiotikumos
kezelésben részesült, míg 430-nak
késlekedés nélkül, műtéti úton eltá
volították a vakbelét.
Az antibiotikumot először int
ravénás injekció formájában adták,
aztán a kezelést tabletta szedésével
folytatták. Az angol orvosok azért
javasolják az antibiotikumok adását,
mert tapasztalatok szerint a vak
bélgyulladás gyanúja miatt felvett
betegeknek csak egyötöde igényel
tényleges operációt.
Az antibiotikumos kezelés egy
év során 63 százalékban sikeres volt
és 31 százalékban észleltek szövőd
ményeket. A sebészethez képest 39
százalékban ritkábban fordultak
elő szövődmények. A kritikusok
szerint viszont a baktériumok ki
számíthatatlanul rezisztensek a
gyógyszerekre. A kétféle kezelés
egyformán egy-három napos kór
házi ellátást igényelt, de műtét után
nem kell a folyamat kiújulásától tar
tani. A szakorvosok szerint további
vizsgálatokra van szükség.
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> Februárban 7,1 százalék. Februárban
a munkanélküliség arányát 7,1 százalékra be
csülték, ami 0,1 százalékkal kevesebb az elő
ző havihoz képest, és annyi, mint 2011 feb
ruárjában – közölte az Országos Statisztikai
Intézet (INS). Az INS szerint a 15–74 éves
korú munkanélküliek száma februárban 706
ezer volt, kevesebb, mint előző hónapban
(714 000), ám növekedett az előző év azonos
hónapjához (700 000) viszonyítva. A mun
kanélküliség a férfiaknál 0,8 százalékponttal
több, mint a nők esetében: férfiaknál 7,5 szá
zalékos, nőknél pedig 6,7 százalékos az arány.
A felnőttek sorában a munkanélküliség 5,5
százalékos volt 2012 februárjában.

> Nőtt a gabonatermelés. Az Or
szágos Statisztikai Hivatal szerint ta
valy 16,71 millió tonnáról 20,78 millió
tonnára, vagyis 24,3 százalékkal nőtt
a gabonatermelés. Búzából az Európai
Unióban az ötödik helyet foglaljuk el
(1,92 millió hektáron 7,1 millió tonná
val), kukoricából pedig, Franciaország
után, a másodikat (2,6 millió hektáron
11,6 millió tonnával). A búzatermesz
tés hatékonysága tekintetében azonban
csak a kilencedikek vagyunk. A szemes
gabonát termő összterület egy év alatt
5,04 millió hektárról 5,24 millió hektár
ra gyarapodott.

Gazdaság


Külföldi beruházások

hirdetések

AZ OMNIBUS kiadó adatgyűjtő munkatársat keres
Gyergyószentmiklósra, Csíkszeredába
és azok 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.
VASLÁB–GYERGYÓÚJFALU
FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyerg yó
újfalu utcáinak részleges feljavítása című tervére a
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti
elbírálás alapján 2012. április 18-án döntéstervezetet
hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány
elkészítése).
A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca
43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között,
valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó
észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi
Ügynökséghez. Fax: 0266310041,
e-mail: office@apmhr.anpm.ro

Csíkszeredában átadásra kerül a Lidl áruház. Két külföldi cég is befektetne mintegy 300 ezer euró értékben

A Román Nemzeti Bank közleménye szerint 2011-ben a
Romániában eszközölt közvetlen külföldi beruházások (ISD)
értéke 1,917 milliárd eurót tett
ki. Ez az utóbbi nyolc esztendő legkisebb értékét jelenti. A
statisztika szerint 2003-tól kezdődően jó iramban növekedtek
a közvetlen külföldi befektetések, 2006-ban elérve a 9 milliárd eurót, 2007-ben némileg
mérséklődtek, majd 2008-ban
megközelítették a 9,5 milliárd
eurót. Ez volt a csúcsesztendő,
mert azt követően iramos mélyrepülés kezdődött. 2009-ben
azok értéke 3,5 milliárd euró
körül volt, 2010-ben 2,2 milliárd
euró körül, majd a tavaly a már
említett összeg.
Hecser Zoltán

A

hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Maroshévíz Municípium /
Maroshévíz Polgármesteri Hivatala
értesíti az érintetteket, hogy a Maroshévíz, Nicolae
Bălcescu u. 14 sz. alatt található Köztisztasági Szolgá
lat működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési
eljárást elindította.
A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival
kapcsolatos információk megtekinthetők hétköznap
8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron
u. 43. sz., telefon: 0266–312454, 0266–371313, fax:
0266–310041.
Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított
15 napon belül, írásban lehet közölni naponta
a környezetvédelmi ügynökséggel,
az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

külföldi befektetések ilyen
szerű alakulása a gazda
sági-pénzügyi válsággal
magyarázható, s annak megvolt
a maga következménye az ország
gazdasági növekedése, a költség
vetési bevételek alakulása, s nem
utolsósorban a munkahelyterem
tés szempontjából is. Ez utóbbi
kapcsán utalhatunk arra, hogy a
közszférában eszközölt leépítések
olyan munkaerő-fölösleget terem
tettek, amelyeket a gazdasági szfé
ra a befektetések hiányában nem
tudott felszippantani, s ilyenkép
pen nem véletlen, hogy az elmúlt
három esztendő során növekedett
a munkanélküliség.
A kormányfői kabinetnél a
jegybank és az Országos Statisz

tikai Intézet adatai, valamint má
sabb információk alapján a minap
készült egy tanulmány a 2011-es
esztendei, illetve az idén várható
külföldi beruházások, valamint
hazai beruházások regionális meg
oszlására vonatkozóan. Ebből a
tanulmányból az is kiderül, hogy
a már említett 1,9 milliárd eurós
közvetlen külföldi befektetésből
több mint 455 millió eurót tesz ki
azok értéke, amelyek abban az esz
tendőben kezdődtek meg. Követ
kezésképpen a tavalyi külföldi be
fektetéseknek több mint 70 száza
lékát tették ki azok, amelyek a már
megelőző időszakokban kezdőd
tek meg, s csupán csak folytatód
tak 2011-ben. Ami pedig a hazai
új beruházásokat illeti, mármint
a gazdasági szférában eszközölte
ket, azok értéke 410 millió euró
körül volt. Ez is alacsony érték, s
ugyancsak kevésbé járult hozzá
az új munkahelyek teremtéséhez.
Egyébként, ha hinni lehet a szó
ban forgó tanulmánynak, akkor az
elmúlt esztendőben a külföldi és a
hazai beruházások eredményeként
a gazdasági szférában országos vi
szonylatban 9300 új munkahely
létesült.
A tisztánlátás érdekében érde
mes arra is utalni, hogy a szóban
forgó külföldi és hazai beruházá
sok különböző gazdasági (ipari,
kereskedelmi, szolgáltatási stb.)
létesítményekbe, gépi berende
zésekbe, szállítóeszközökbe, va
lamint a megvásárolt területek
ben testesültek/testesülnek meg.
Abba viszont nem foglaltatik bele
a cégalapítási alaptőkéhez való
hozzájárulás (apport) értéke.

fotó: csíki zsolt / archív

Hová irányult a tőke?

A szóban forgó tanulmányból
az derült ki, hogy a területi meg
oszlás tekintetében nem lehet
arányosságról beszélni, a külföldi
tőke érdekes módon gyakorlati
lag néhány megyét célzott meg
az elmúlt esztendőben. Az új be
fektetések tekintetében a listát
Kolozs megye vezette több mint
120 millió eurós befektetéssel, azt
követte Olt megye több mint 49
millió euróval, majd következett
Prahova közel 43 millió euróval.
A 15 millió eurós befektetést
meghaladó megyék közt találjuk
még Szilágy, Konstanca, Szatmár,
Brassó, Teleorman és Arad me
gyét. Új befektetések tekintetében
a listavezető Maros megye volt
több mint 144 millió euróval, azt
követte Kolozs és Prahova megye
több mint 58, illetve több mint
30 millió euróval. Közelítsük
meg a hazai és a külföldi beru
házásokat a munkahelyteremtés
szempontjából. Nos, a legtöbb új
munkahely Temes megyében lé
tesült, szám szerint 1052, azt kö
vette Prahova 928-cal és Szatmár
960-nal. Az ágazati megoszlás te
kintetében is érdekesen alakultak
mindenekelőtt a külföldi befekte
tések: azok jobbára az autóiparba,
a gumiabroncs-gyártásba irányul
tak, ugyanakkor jelentős értéket
képviselnek a nemzetközi nagy
üzletláncok által az elmúlt eszten
dőben épített, illetve átadott áru
házak, bevásárlóközpontok is.
Hargita megye esetében nem
igen lehet beszélni közvetlen kül
földi befektetésekről. Sajnos az
utóbbi 15 esztendőben külföldi
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> Finanszírozási aggodalmak fogságában az E-Star. Szakadatlan esés
mutatkozik az E-Star piacán tavaly
szeptember óta, melynek következtében az árfolyam a 2009-es tőzsdei
kibocsátáskori árfolyamszintekre érkezett – írja a portfolio.hu. A banki finanszírozási források elmaradásával a
gyergyószentmiklósi fűtésszolgáltatót
is működtető vállalat nem tudta időben megkezdeni romániai beruházási
programját, így a korábban lendületes
növekedés megakadt, a menedzsment
terveitől pedig elmaradtak a tényleges
számok. A jelentős hitelállomány mi-

megy, az E-Star képes lesz a működési
eredményéből törleszteni idei és jövő
évi kötelezettségeit, azonban az önkormányzati fizetési fegyelem romlása vagy a határidős pozíciók esetleges
újabb veszteségei akár külső források
bevonását is szükségessé tehetik. Ahhoz, hogy a papírokat körüllengő félelmek elmúljanak, a társaságnak meg
kell oldania a kötvénytartozások refinanszírozását, vagy bizonyítania kell,
hogy a szigorú költséggazdálkodással
(esetlegesen veszteséges projektek leválasztásával) képes lényeges javulást
elérni az eredmények szintjén.

att idén év elején likviditási gondok
léptek fel, melynek következtében a
társaság egy menedzsmentváltáson is
átesett. Bár a jelentős létszámleépítés és költségracionalizálás mellett a
meglévő projektek eredménytermelés
tekintetében történő átvilágítása is
megkezdődött, az árfolyam csökkenő trendjében egyelőre ez sem tudott
tartós fordulatot generálni. A papírokat körüllengő kockázatok ugyanis
jelentősek, miközben egyre közelebb
kerülünk a következő félévben esedékes kötvénylejáratokhoz és ismételt
kamatfizetésekhez. Ha minden jól

Gazdaság
mélyrepülésben
tőkével nem épült jelentősebb
ipari létesítmény, azaz a megyét
elkerülték a külföldi beruházók.
Ilyenképpen pedig a külföldi tőke
igen kis mértékben járulhatott
hozzá a munkahelyteremtéshez
is. Ez ugyan nem azt jelenti, hogy
megyénkben nem létesültek külföldi érdekeltségű cégek, de az apport értéke tekintetében nemigen
van amivel dicsekedni. Kivételt
képeztek a külföldi érdekeltségű kereskedelmi létesítmények,
nevezetesen az üzemanyagtöltő
állomások és az üzletházak. Ez
utóbbiak száma főleg az elmúlt
négy-öt esztendő során gyarapodott, ugyanakkor több száz új
munkahelyet is jelentettek. Megjelenésük azonban esetenként
kiszorított a piacról jó néhány
kisüzletet, vállalkozást. Valamivel jobbnak bizonyult a helyzet a
hazai befektetések tekintetében.
Azok értéke a tanulmány szerint
15 millió euró körül volt, s az



energetikai szektorra irányult, s a
számítások szerint mintegy 80 új
munkahely megteremtését teszik
lehetővé.

Két ipari beruházás
várható Csíkszeredában

Az idei várható közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozóan
egyelőre csak becslésekről lehet
szó. Ami biztosra vehető, az az,
hogy egyes tavaly megkezdett beruházások az idén folytatódnak,
illetve azok átadására az idén kerül
sor. Számolva ezzel is, a becslések
szerint 477 külföldi projektről lehet szó, az idei külföldi közvetlen
beruházások és a hazai befektetések értéke együttesen elérheti a
2,3 milliárd eurót, s előreláthatólag 6700 új munkahely létesülhet.
Az idén a legjelentősebb külföldi
közvetlen befektetések Botoşani
megyében várhatók, azok értéke 500 millió euróra tehető, azt
követi Dâmboviţa megye közel

Az adó- és közpénzügy átszervezése

198 millió euróval és Arad megye
több mint 143 millió euróval. Az
előrejelzések szerint a befektetések nyomán az idén a legtöbb új
munkahely, 2280 Dâmboviţa megyében fog létesülni, azt követi
Szatmár megye 1744, illetve Maros megye 1100 munkahellyel.
És hogy milyen hordereje lehet
egy viszonylag jelentősebb külföldi beruházásnak, azt egy Maros
megyei példával érzékeltetnénk:
a Hirschmann Romania Kft. Ke
relőszentpálon gépkocsi-alkatrészt gyártó üzemet létesít tízmillió eurós beruházással, amely révén 1100 munkahely teremtődik.
Hargita megyében tudni arról,
hogy folytatódnak az energetikai
szektorban eszközölt beruházások, Csíkszeredában átadásra kerül a Lidl nagyáruház, s hallani
arról, hogy két külföldi cégnek
is szándékában áll ipari jellegű
befektetések eszközlése, mintegy
300 000 euró értékben.
hirdetés

Regionális ismérvek
mentén
Átszervezik az Országos Adóügynökséget (ANAF), s
annak keretében az ahhoz tartozó intézményeket is.
Erre az átszervezésre a Világbankkal és a Nemzetközi Valutaalappal kidolgozott program alapján fog sor
kerülni, program, amelyet belefoglaltak a szerdai kormányülésen jóváhagyott konvergencia-programba is –
amint azt már közöltük tegnapi lapszámunkban.
Hecser Zoltán

E

hecser.zoltan@hargitanepe.ro

gy mélyenszántó és két szakaszban megvalósítandó
átszervezésről van szó, amely szerepel a 2012–2015ös konvergencia-programban is. Ezt a programot
a szerdai kormányülésen hagyták jóvá, ami pedig az adóügynökség átszervezését illeti, ahhoz pénzügyi támogatást
nyújt a Nemzetközi Valutaalap is. A gyakorlatba ültetésre
2013-tól kezdődően kerül sor, s az első szakaszban nyolc
regionális közpénzügyi igazgatóság alakul, s azok ügykezelésébe kerülnek majd a közepes nagyságrendű jogi személyiségű adófizetők. Ez a nyolc igazgatóság ráfelel majd
a jelenlegi fejlesztési régiókra, de ez nem azt jelenti, hogy
a majdani igazgatóságoknak azok központjában lesz a
székhelyük. Megyénk esetében – amely a gyulafehérvári
székhelyű Központi Fejlesztési Régióhoz tartozik – úgy
tudni, hogy a Közpénzügyi Regionális Igazgatóság székhelye Brassóban lesz. Ugyancsak regionális igazgatóságok
alakulnak a vám- és a pénzügyőrség tekintetében is. A második szakaszban, amely 2015-ben fejeződik be. Minden
megyében egyetlen adóhivatal lesz (ami gyakorlatilag azt
jelenti, hogy megszűnnek a megyei közpénzügyi vezérigazgatóságok és egy-egy Bukarest szektoraiban, azaz összesen
47). Emlékeztetnénk: jelenleg az Országos Adóügynökség
keretében 42 megyei közpénzügyi vezérigazgatóság és 222
területi adóhivatal működik. Ugyancsak 2015-ben az időközben megalakult Regionális Közpénzügyi Igazgatóságok
egyetlen struktúrává olvadnak össze, a vámügyi és a pénzügyőrségi igazgatóságokkal.
Ennek a mélyszántó átszervezésnek a következtében a
személyzet átcsoportosítására is sor kerül olyan értelemben, hogy növekedni fog az adóellenőrzési, az utólagos
vámellenőrzési, az információ-technológiai és a jogi szektorokban foglalkoztatott alkalmazottak száma. A tervezett
intézkedések előtérbe helyezik az adócsalás és az adóelkerülés megelőzését, illetve leküzdését, az ellenőrzési módszerek
tökéletesítését, s ilyenképpen azt, hogy az adóbevételeket a
2011-es GDP-arányos 28,70 százalékról 2016-ra 30,5 százalékra emeljék.
Az átszervezésnek megvan a maga nem kis jelentősége
az adófizetők szempontjából is. Ilyen összefüggésben utalhatunk arra, hogy 2013 második felétől a közepes nagyságrendű jogi személyiségű adófizetők – amint már arra utaltunk – átkerülnek a megalakulandó regionális közpénzügyi
igazgatóságok ügykezelésébe. De ennél is lényegesebb az,
hogy a különböző adóbevallások és -nyilatkozatok döntő hányadát a jövőben majd elektronikus formátumban
kell benyújtani. Ezek részaránya a jogi személyek esetében
2016-ra el kell érje a 98 százalékot. Ez tulajdonképpen egy,
már beindult folyamat felgyorsítását és felerősítését jelenti,
aminek elengedhetetlen velejárója a megfelelő infrastruktúra biztosítása és az úgynevezett elektronikus aláírás jogosultságának megszerzése.
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> NB1. Az éllovas Debrecen, valamint
az üldöző Győr is nyert a labdarúgó OTP
Bank Liga 25. fordulójában, melyben eldőlt,
hogy a Zalaegerszeg búcsúzik az élvonaltól.
A DVSC a vasárnapi zárómérkőzésen 3–0ra verte a Kaposvárt, a Győr pedig nem sokkal korábban 2–0-ra a Diósgyőrt. A címvédő
Videoton szombaton 2–0-s győzelemmel
búcsúztatta az első osztálytól a ZTE együttesét. A kiesés elől menekülő csapatok közül
a Vasas és a Pápa nem bírt egymással, az Újpest pedig Szombathelyen pontot szerzett.
A 25. forduló eredményei: Győr – Diósgyőr
2–0, Debrecen – Kaposvár 3–0, ZTE – Videoton 0–2, Ferencváros – Kecskemét 2–1,

Pécs – Paks 1–2, Haladás – Újpest 1–1, Vasas – Pápa 1–1, Honvéd – Siófok 3–1. Az
élmezőny: 1. Debrecen 59 pont, 2. Győr 57,
3. Videoton 51, 4. Honvéd 42.
> Liga 1. Csúfos vereséget szenvedett
vasárnap este a Kolozsvári CFR a román bajnokság 27. fordulójában a kiesés ellen küzdő
Chiajnától hazai környezetben, és ezzel elveszítette elsőségét. A Dinamo kihasználta
a kolozsváriak bukását, és újból ők vezetik a
bajnokságot. A 27. forduló eredményei: Astra
Ploieşti – Galaci Oţelul 3–1, Bukaresti Steaua
– FC Vaslui 0–1, CS Mioveni – Bukaresti
Rapid 1–2, Nagyszebeni Akarat – Petrolul

Ploieşti 1–1, Kolozsvári CFR – Concordia
Chiajna 2–4, Bukaresti Dinamo – Ceahlăul
Piatra Neamţ 3–2. A Brassó – Kolozsvári U,
Vásárhely – Sportul mérkőzések tegnap este
lapzárta után értek véget.
Bajnokok Ligája. Ma újabb nehéz
mérkőzésre számíthat a labdarúgó Bajnokok
Ligája címvédője, az FC Barcelona, amely a
Chelsea együttesét fogadja a döntőbe jutásért szóló összecsapáson. Az odavágón a londoniak 1–0-s győzelmet arattak. A Barcelona a múlt heti londoni vereséget követően
nincs jó passzban, ugyanis szombat este hazai környezetben elveszítette az El Classicót
>

is, amellyel valószínű, a spanyol bajnoki címvédésük odalesz. Ma 21.45-kor javíthatnak,
ha kicsikarják a döntőbe jutást. A mérkőzést
a TVR1 élőben közvetíti.
> Kosárlabda. Utolsónak a Temesvári
BC együttese jutott be a román férfi-kosárlabdabajnokság elődöntőjébe, miután
a negyeddöntő mindent eldöntő ötödik
összecsapásán 78:64 arányban győzték
le a Bukaresti CSM-et. A Temesvár ös�szesítésben 3–2-vel ment az elődöntőbe.
Az elődöntő párosítása: Medgyesi Gaz
Metan – CSU Ploieşti és Temesvári BC
– Kolozsvári U–Mobitelco.

Sport
Körzeti bajnokságok

Megyei női kézilabda

Egy pontra az SZKF
a bajnoki címtől

A

z Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokság 17. fordulóját játszották a hétvégén. Az A csoportban a Farcád
kihasználta a Sporting bukását,
és leelőzte. Ezzel a sikerrel Farcád
előnye két pont a Sportinggal
szemben. Igaz, a bajnokság végéig még fordulhat a kocka. A Csík
körzeti bajnokságban a 11., illetve
a 12. fordulókat rendezték.

Székelyudvarhelyen rendezték
meg a megyei női kézilabdabajnokság 13-14. fordulóit. A
rendező Székelyudvarhelyi KF
továbbra is megállíthatatlan,
és még csak egy pontra van
szüksége a megyei bajnoki
címhez.

Udvarhely körzeti

A csoport: Korond – Szent
egyháza 8–3, Farcád – Szent
ábrahám 2–1, Fiatfalva –
Homoródszentmárton 0–0, Bet
falva – Szentlélek 3–3, Lövéte
– Malomfalva 4–0, Zetelaka –
Nagygalambfalva 1–2, Farkaslaka –
Székelyudvarhelyi Sporting 3–1.

K

ét torna van még hátra
a megyei női kézilabdabajnokságból, de borítékolható, hogy a Székelyudvarhelyi
KF nyeri meg a 2011/2012es kiírást, miután a hétvégi
székelyudvarhelyi tornán is megnyerte mérkőzéseit. Az udvarhelyi gárda egy pontra van a címtől.
A hétvégi tornáról kijelenthető,
hogy nem a csíkszeredai csapatoké volt, ugyanis mindhárom gárda
– VSK, NKSZ, Akarat – minden
mérkőzését elveszítette.
A következő tornát Zetelakán
rendezik a hétvégén, míg az utolsóra Salamáson kerül sor.

Eredmények

Székelyudvarhelyi KF – Csíkszeredai VSK 28–14, Zetelaka
– Csíkszeredai Akarat 29–19,
Felcsík-Dánfalva – Csíkszeredai
NKSZ 21–17, Székelykeresztúri
KKE – Salamási Deni Moon 28–
28, Akarat – Székelyudvarhelyi
Amazonok 22–42, VSK –
Zetelaka 15–16, Salamás – Felcsík
27–21, NKSZ – SZKF 21–29.

Zetelaka (világosban) remek fordulót tudhat maga mögött
1. SZKF
2. Zetelaka
3. VSK
4. NKSZ
5. Amazonok
6. Felcsík
7. KKE
8. Salamás
9. Akarat

13
12
13
12
12
13
12
12
13

13
9
8
6
7
5
3
2
1

0
0
0
1
0
0
2
1
0

0
3
5
5
5
8
7
9
12

475–242
277–253
279–265
226–254
298–285
270–303
282–292
218–284
216–353

26
18
16
13
12
10
8
4
2

Vásárhelyi tornagyőzelem
Keresztúron

Vasárnap Székelykeresztúron
rendezték a gyermekkézilabdázók
(10 éven aluliak) euroregionális bajnokságát. A megmérettetésen Maros és Hargita megye együttesei vettek részt. Mind az SZKC, mind az
SZKC-Petőfi ott lesznek a következő
körben. A tornát a két Maros megyei
gárda, a Segesvár és a Marosvásárhely

Fotó: Balázs Árpád / Archív

uralta – ők is léptek tovább az első
helyekről. A Székelyudvarhelyi KC,
illetve a Székelykeresztúrra kihelyezett együttes követte őket. Előbbieket Stefán András, utóbbiakat pedig
Simon Áron készíti fel.
Az eurorégiós torna eredményei: SZKC-Petőfi Keresztúr
– Székelyudvarhelyi ISK 14–8,
Székelyudvarhelyi KC – Segesvár 8–21, ISK – Marosvásárhely
3–16, SZKC-Petőfi – Segesvár
7–21, ISK – SZKC 8–11, Vásárhely – SZKC-Petőfi 11–7, SZKC
– Vásárhely 8–15, Segesvár – ISK
21–5, Vásárhely – Segesvár 19–11,
SZKC-Petőfi – SZKC 16–12. A
torna végeredménye: 1. Vásárhely,
2. Segesvár, 3. SZKC-Petőfi, 4.
SZKC, 5. Udvarhelyi ISK.

felemás eredmények az első körben

Rájátszanak az asztaliteniszezők

H

árom csapattal is érdekelt
a Székelyudvarhelyi ISKFSK asztaliteniszklub a
különböző bajnokságokban. Az
ISK-FSK férfi egyes csapata az A
liga, a második számú csapata a B
osztály, míg a nők szintén a B osztály
rájátszásában érdekeltek.
A férfi első számú csapat
Kézdivásárhelyen vendégszerepelt
az A liga rájátszásában. Az ISK-

FSK – Mózes Gyula, Péter Nándor és György István alkotta trió
– drámai küzdelemben múlta fölül
a hazai együttest 5–4 arányban.
A második számú csapat – Józsa
Zoltán, Dombi Tihamér, Onofrei
Rareş, Gál Levente – Bukarestbe
látogatott, ahol 5–2-es vereséget
szenvedett a Bukaresti TTT-től. A
női B ligás csapat Craiován kezdte
meg a rájátszást, a tét pedig nem

kisebb, mint az A ligába való jutás, győzelem esetén már biztosak
lehetnek a bejutásban. Az Abrán
Mónika, Kaloz Anita és Urszuly
Tímea a rájátszás mérkőzésén szoros csatában 5–4-re kapott ki. A
visszavágókra május 5-6-án kerül
sor Székelyudvarhelyen, a Városi
Sportcsarnokban, a kezdési időpontokat még nem tudatta a Román Asztalitenisz-szövetség.

1. Farcád
2. Sporting
3. Szentábrahám
4. Betfalva
5. Nagygalambf.
6. Farkaslaka
7. Szentmárton
8. Lövéte
9. Korond
10. Malomfalva
11. Szentlélek
12. Zetelaka
13. Fiatfalva
14. Szentegyháza

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
12
11
10
9
9
6
6
6
5
4
5
3
2

3
1
1
2
5
1
4
3
2
3
5
2
4
2

2
4
5
5
3
7
7
8
9
9
8
10
10
13

38–13
73–36
48–27
44–30
40–29
38–32
34–42
34–39
36–38
37–46
32–50
28–48
40–49
19–62

39
37
34
32
32
28
22
21
20
18
17
17
13
8

B csoport: Agyagfalva – Ze
telaka II 2–3, Székelyszentmihály
– Csekefalva 3–1, Kányád – Bögöz
1–1, Kobátfalva – Gagy 3–2,
Szentpál – Alsóboldogfalva 1–5,
Nagygalambfalva II – Korondi Ifjúság 1–3. Kápolnás szabadnapos
volt.
1. Szentmihály
2. Ifjúság
3. Agyagfalva
4. Bögöz
5. Gagy
6. Zetelaka II
7. Kobátfalva
8. Kányád
9. Kápolnás
10. Csekefalva
11. Alsóboldogf.
12. Szentpál
13. Nagygalambf. II

16
16
15
16
16
16
16
16
15
16
15
16
15

10
9
9
8
9
9
9
7
6
6
5
3
2

2
3
2
4
1
1
0
2
1
1
2
0
1

4
4
4
4
6
6
7
7
8
9
8
13
12

42–29
33–19
35–22
46–21
40–26
32–26
41–32
29–37
28–30
29–41
23–30
21–63
18–41

32
30
29
28
28
28
27
23
19
19
17
9
7

C csoport: Felsőboldogfalva
– Siménfalva 3–1, Homoród
szentmárton II – Máréfalva 2–2, Bogárfalva – Rugonfalva 4–2, Oklánd –
Farcád II 1–2, Homoródszentpéter
– Ócfalva 2–0, Hodgya – Malomfalva II 0–0. Oroszhegy szabadnapos volt.

1. Siménfalva

16 11 3 2 43–20 36

2. Farcád II

16 10 2 4 35–20 32

3. Oklánd

16 9 4 3 34–18 31

4. Bogárfalva

16 9 3 4 34–27 30

5. Hodgya

15 7 5 3 36–22 26

6. Malomfalva II 16 8 1 7 31–22 25
7. Felsőboldogf. 15 6 3 6 29–30 21
8. Szentpéter

16 6 2 8 29–38 20

9. Oroszhegy

15 6 1 8 39–33 19

10. Máréfalva

16 6 1 9 25–38 19

11. Ócfalva

15 4 3 8 25–35 15

12. Rugonfalva

16 2 2 12 27–47 8

13. Szentmárton II 16 2 2 12 13–50 8

Csík körzeti

V. liga, a 11. forduló eredményei: Csíkkarcfalvi Hargita – Csíkmadéfalvi MIK 1–0 /
Baricz Csaba (53.)/; Vaslábi
Maros – Csíkszépvízi MŰ 0–3;
Csíkszentmártoni Meteor – Tus
nádfürdői Fiatalság 0–2 /Hanzi
Huba (20.), Tabara Adrian
(56.)/; Csíkkozmási Komisz –
Csíkszentgyörgyi Fiság 0–2 /Pál
Zsolt (14.), Csedő Zsolt (26.)/;
Tusnádi Piliske – Csíkszentsimoni
Szefite 2–2 /Pál Szilárd (53., 83.),
illetve Czikó Zsombor (29.), Balogh László (90.)/.
1. Fiatalság
2. Piliske
3. Karcfalva
4. Madéfalva
5. Szentsimon
6. Szépvíz
7. Fiság
8. Kozmás
9. Szentmárton
10. Vasláb

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
6
7
5
5
4
4
3
3
2

0
3
0
2
2
2
0
1
0
2

1
2
4
4
4
5
7
7
8
7

39–14
28–17
21–16
26–17
28–26
19–23
22–34
20–34
18–31
26–35

30
21
21
17
17
14
12
10
9
8

VI. liga, a 12. forduló eredményei: Csíkszentdomokosi Garados
– Csíkcsicsói KSE II 1–4 /Miklós Loránd (75.), illetve György
Csaba (13.), Csutak Gáspár (19.),
Péter Lukács (28.), Bálint Csaba
(68.)/; Gyergyószárhegyi Bástya –
Csíkszentimrei TE 3–0 /Benkes
Tihamér (44.), Gáspár Ernő (47.),
Csergő Csaba (91.)/; Csíkborzsovai
SK – Csíkszentléleki SE 5–2 /Antal István (38., 81., 82.), Erőss Levente (48.), Szatmári Roland (79.),
illetve Silló Róbert (4.), Sibisteanu
Adrian (51.)
1. Csicsó II.

12

9

1 2 47–20 28

2. Szentlélek

12

6

3 3 44–33 21

3. Szárhegy

12

7

0 5 31–23 21

4. Borzsova

12

4

2 6 24–30 14

5. Domokos

12

4

1 7 19–35 13

6. Szentimre

12

2

1 9 10–34

7

Hirdetések

2012. április 24., kedd

lakás
ELCSERÉLNÉM csíkszeredai kisebb, 2 szobás, II. emeleti, felújított
lakásomat I. osztályú, 2 vagy 3 szobás
lakásra a központi részen. Megtekinthető a www.szekelyhirdeto.info oldalon. Telefon: 0740–314425. (21760)
KIADÓ Csíkszeredában III. emeleti,
2 szobás lakás a Jéppálya negyedben
május 1-jétől. Telefon: 0733–941899,
0266–353084.
ELADÓ családi ház Csicsóban, a
főút mellett a központban. Telefon:
0752–197478, 0744–379013. (21752)
ELADÓ Csíkszeredában 170 m2es, 2008-ban téglából épített lakóház
(öt szoba, fürdőszoba, konyha, balkon, két fedett terasz, saját fa tüzelésű
hőközpont, rendezett udvar). Ára: 49 000
euró. Telefon: 0744–783218. (21721)
ELADÓ jó állapotban lévő, központi
fekvésű, 3 szobás (2 szoba + manzárd)
tömbházlakás. Telefon: 0742–294650,
0745–167127. (21724)
ELADÓ 2 szobás, központi fekvésű
lakás. Ára alkudható. Telefon: 0741–
192672. (21634)
ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya negyedben földszinti, 3 szobás
tömbházlakás két erkéllyel, saját hő
központtal. Irodának, rendelőnek is
megfelel. Irányár: 38 000 euró. Telefon: 0721–916408, 0757–109888.

telek
ELADÓ 1,66 ha építkezésre alkalmas terület Szécsenyben. Telefon:
0734–889337. (21719)

ELADÓ Parajdon, 5 ár telken, kellemes környezetben egy kétszintes, 96 m2es ingatlan rendezett papírokkal. Megfelel családi háznak vagy nyaralónak. A
házhoz grillezővel ellátott filagória tartozik. Csere is érdekel székelyudvarhelyi
háromszobás tömbházlakásra, különbözetfizetéssel. Telefon: 0747–709510.
ELADÓ Csíksomlyón 1080 m2
beltelek, 32 m frontrésszel, rendezett
telekkönyvvel. Építésre alkalmas. Telefon: 0266–246706, munkanapokon
8–16 óráig.

jármű
ELADÓ Csíkszeredában 1997-es
évjáratú, kétszemélyes + teher Volkswagen Caddy 1.4, benzines, extrákkal
(szervo), kitűnő állapotban. Irányár: 1800
euró. Telefon: 0744–176821. (21761)

VÁSÁROLOK roncsprogramos értékjegyet a legjobb áron, azonnali fizetéssel. Telefon: 0744–173507.
ELADÓ Volkswagen Golf 1.6-os,
105 LE, 2010-ben beíratva, friss műszakival és revízióval, bőrön kívül
fullextrás (navigáció, ülésfűtés, ESP,
EPC stb.), nyári alufelni + téli gumikkal. Telefon: 0740–087303. (21740)

vegyes
A Nefelejcs Egyesület köszöni
Csíkszereda Helyi Tanácsának a rendezvényük támogatását. (21745)

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

ELADÓ Varságon pattintott zsindely, normál méretű, valamint kapu
tetejére való 25 cm és 32 cm hosszúságban. Telefon: 0742–067311

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

BÉRBE ADÓK hűtőkamrák és fagyasztók Csíkszentkirályon. Telefon:
0752–197478, 0744–379013. (21751)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswagen Golf 1.4-es, Euro 4-es motorral,
sok extrával. Irányár: 3300 euró. Telefon: 0266–334364, 0734–415273.

Hibaigazítás
Az április 20-i lapszámban megjelent
DÁVID EMIL ÉS DÁVID ECATERINA,
valamint a GITA IMPEX Kft.
ZONÁLIS RENDEZÉSI TERVRE (PUZ) – vonatkozó hirde
tései hibásan jelentek meg. A terveket a Hargita Megyei Környe
zetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló
stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges kör
nyezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása. A döntés értel
mében tehát nem szükséges környezeti vizsgálat, sem természetvé
delmi hatásvizsgálat elkészítése.
Az érintettek szíves elnézését kérjük.

A BALAST
CENTRUM Kft.

ELADÓ Carpatina kaszálógép első
tulajdonostól. Telefon: 0745–369053.
(21759)

ELADÓ egy kétszemélyes kanapé
megkímélt állapotban. Telefon: 0749–
246846.
ELADÓ juhsajt – 12 lej/kg. Szállítás
megoldható. Telefon: 0747–557491.
(21727)
ELADÓ bontásból származó cserép és tégla. Telefon: 0735–523580.
(21719)
ELADÓK különböző méretű vastengelyek, két darab 4000 literes
inoxtartály, síkcsapágyak, 50 LE villanymotor. Telefon: 0267–366916.
ELADÓ 20 család méh Csíkszent
domokoson. Telefon: 0744–976405,
0266–336334. (21700)
ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 0745–510386, 0266–244461.
ELADÓK vadonatúj mobiltelefonok,
dobozban: LG P500 (600 RON), HTC
Explorer (600 RON), Nokia X2 (350
RON), LG A200 (250 RON). Telefon:
0741–584279. ELADÓ 80 juh bárányostól. Telefon: 0754–880165. (21699)

tanfolyam

csíkszeredai telephelyéről el
adásra kínálja jogi és magánszemélyeknek az alábbiakat:

Könyvelési tanfolyam indul Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen a
Kreativ Kontir Kft. szervezésében. Telefon: 0721–605266.

◆ balaszt
◆ bruttkő
◆ törtkő 150-300 mm
◆ törtkő 40-63 mm
◆ törtkő 16-30mm
◆ törtkő 0-63 mm
◆ kőpor 0-8 mm

állás
Házvezetőnőt KERESEK. Telefon:
0724–393348. (21758)
Csíkszeredai székhelyű, Delikátesz termékeket forgalmazó cég jó
román, angol, magyar nyelvtudással rendelkező termékmenedzserasszisztens munkatársat KERES.
Fényképes önéletrajzokat az erbex.
intercom@gmail.com e-mail címre várunk. Jelentkezési határidő:
2012. április 28.

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

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 (központ), Rácz Dezső:
0740–619711 (Kalász és Tudor
negyed), Székelyudvarhelyen:

ELADÓ egy 2000-es évjáratú,
fehér színű Daewoo Cielo kitűnő állapotban, érvényes iratokkal, magánszemélytől, megtekinthető és kipróbálható. Telefon: 0724–697544.

Győrfi András: 0744–391537, Ja
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft
István: 0742–419786
Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde –
0745–565894, Csíkkozmás:
Lestyán Jenő – 0726–604137,
Csíkpálfalva: Fülöp Klára –
0740–535990, Csíkszentgyörgy:

Czikó Ildikó – 0747–781698,
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi
roska – 0744–912658, Csík
szentmárton: Potyó István –
0724–976659, Csíkszentmiklós:
Kovács Zsuzsanna – 0746–
350229, Csíkszépvíz: Lász
ló Ferenc – 0266–325000,
Nagytusnád: Pál Csaba – 0728–
835643
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Jól képzett varrónőket KERESEK
budapesti varrodába. Szállást helyben
díjmentesen biztosítok. Fizetés teljesítmény szerint. Érdeklődni a +36–
70–3911183-as telefonszámon.
2,5 éves gyermek mellé dadát
KERESEK. Telefon: 0726–308971.
(21737)
Állatgondozót ALKALMAZOK fejős tehenek mellé. Szállás biztosítva,
bérezés megegyezés alapján. Telefon: 0742–699665. (21712)

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását VÁLLALJUK garanciával, helyszíni kiszállással minden színben. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (21756)
Két-három személy szállítását
VÁLLALOM Németországba vagy a
nagy tavaszi autóvásárra. Telefon:
0758–898989. (21741)

köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,
FEHÉR MIKLÓS
nyugalmazott alezredest
utolsó útjára elkísérték, sírjára a
kegyelet virágait, koszorúit helyezték, a nehéz percekben segítő kezet
nyújtottak, részvétükkel, imájukkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.

részvétnyilvánítás
Megrendülten értesültünk
TANKÓ PÉTER
elhunytáról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket és együttérzésünket
a gyászoló családnak. A Vitos család Csíkszeredából. (21757)

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 2000. április
22-re,
MÁNYA RAFAEL
nyug. mozdonyvezető
halálának 12. évfordulóján. Soha el
nem feledünk, lelkünkben mindig
velünk vagy. Felesége, két gyermeke és öt unokája – Csíkszereda.
(21733)
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó édesapánkra, a csíkmadarasi
id. BIRÓ JÓZSEFRE
halálának 60. évében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Gizi
és családja. (21754)

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:
magánszemélyeknek 20 szó alatt

Fájó szívvel emlékezünk 2010.
április 24-re,
GERE ERZSÉBET
halálának 2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Fitód. (21753)
Fájó szívvel emlékezünk 2012.
március 8-ra,
MÁRKOS ZOLTÁN
halálának 6. hetén. A megemlékező
szentmise 2012. április 25-én, szerdán 18 órakor lesz a csíksomlyói
Szent Péter és Pál-templomban
(Betlehemben). Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei.
(21746)

Már hat hete, hogy örökre itt hagytál,
Sok szép emlékeddel
szívünkben maradtál.
Árván maradt minden és mindenki,
akiket és amiket annyira szerettél,
Dolgos két kezeddel, amit teremtettél.
Munka, őszinteség,
becsület volt példás életed,
Legyen áldott csendes pihenésed.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
a csíkmadarasi
id. BÁLINT FERENCRE,
a drága jó férjre, édesapára, nagytatára. A hathetes szentmise 2012.
április 25-én, szerdán reggel 8
órakor lesz bemutatva. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott! A
gyászoló család. (21754)

elhalálozás
Szomorú lélekkel, megtört
szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető, gondoskodó drága jó férj,
édesapa, nagytata, testvér, rokon,
jó szomszéd, jó barát, ismerős,
TANKÓ PÉTER
nyug. igazgató tanító
életének 83., házasságának 54.
évében 2012. április 22-én türelmesen viselt hosszas betegség
után elhunyt. Drága halottunk
földi maradványait ma 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
gyergyókilyénfalvi római katolikus
ravatalozóból a helyi temetőbe.
Részvétnyilvánítás a ravatalozóháznál. Emlékét szívünkbe zárjuk.
Pihenése legyen csendes, emléke
áldott! A gyászoló család.
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó
férj, édesapa, nevelőapa, testvér,
rokon és jó szomszéd,
BOGÁCS VILMOS
szerető szíve életének 51., második házasságának 19. évében
2012. április 22-én rövid szenvedés után megszűnt dobogni. Drága
halottunk temetése április 25-én
10 órakor lesz a csíkszenttamási
ravatalozóból a helyi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A gyászoló család.

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.

hírfolyam
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> Teremlabdarúgás. Gyergyószárhegyen
rendezték meg a hétvégén a teremlabdarúgó-bajnokság 2. osztályának felső- és alsóházi rájátszását. Az alsóházban érdekelt
rendező Gyergyószárhegyi Inter két mérkőzést játszott a Ceahlăul Piatra Neamţ
ellen. Az első összecsapáson ötgólos vereséget szenvedtek, de a második találkozón
már győzelmet arattak. Számukra befejeződött a bajnokság. A felsőházban érdekelt
Székelyudvarhelyi Infopress szintén két mérkőzést játszott, ám mindkettőt elveszítette.
Eredmények: felsőház: Studenţesc Iaşi –
Marosvásárhelyi City’US II. 9–8, Dunărea
Turris Turnu Măgurele – Székelyudvarhelyi

Infopress 5–1, Iaşi – Turnu Măgurele 5–1,
Székelyudvarhely – Marosvásárhely II
2–7; alsóház: Gyergyószentmiklósi Inter
– Ceahlăul Piatra Neamţ 3–8 és 5–1. A rájátszás következő tornáját Iaşi-ban rendezik
május 12–13. között.
> Futóverseny. Szombaton délelőtt 10
órától Sepsiszentgyörgyön tartják a 22.
Gáll Lajos Futónapot, a versenyen három
kilométert szaladnak a résztvevők. Korosztályok: nyílt női és férfi; 11 évig lányok,
fiúk; 12–13, 14–15, 16–19 éves lányok,
fiúk; 20–27 éves nők, 20–29 éves férfiak;
28–34 éves nők; 35–39 éves nők, 30–39

éves férfiak; 40–44, 45–49, 50–54, 55–59,
60–64, 65–69, 70–74 nők, férfiak, 75–79,
80 év fölötti férfiak. A szervezők a nyílt
verseny és a korosztályok első három helyezettjét díjazzák, ugyanakkor minden
résztvevő emlékérmet és befutócsomagot
kap. Nevezni a verseny napján lehet, gyerekeknek 5, felnőtteknek 10 lej ellenében.
Bővebb információk a 0746–012526-os
telefonszámon kaphatók.
> Forma–1. Felmentették Nico Ros
berget jó pár órával a Bahreini Nagydíj leintése után, vagyis a szabályok szerint a német
nem szorította le sem Lewis Hamiltont,

sem Fernando Alonsót. A Mercedes pilótája látszólag előbb az angolt, aztán a spanyolt terelte le a pályáról, ám a felügyelők
megnézték a felvételeket, meghallgatták az
érintetteket, és úgy döntöttek, nem történt
szabálytalanság. Rosberg ugyanis csak egyszer váltott irányt, ami megengedett, és a
legfontosabb, hogy az irányváltást még az
előtt kezdte, hogy Hamilton megkezdte
volna az előzőmanővert. Alonsóval pedig
maximum egyszerre mozdult, de semmiképp sem utána. Arról már nem tehet, hogy
támadói aztán követték őt végig a pályán.
Sőt Hamilton a pályán kívülre is. Alonso
nem ért egyet a határozattal.

Sport
Sportárverés a szórványmagyarság megsegítésére

K

özel száz magyar olimpiai
bajnok és számos legendás
sportoló által felajánlott
relikviára – köztük sporttörténeti
jelentőségű ereklyékre – lehet licitálni tegnaptól a Nemzeti Sportárverés az Erdélyi Szórványmagyarságért elnevezésű internetes
aukció keretében. A www.licit.
hu/sportarveres oldalon elérhető
aukció legkiemelkedőbb tétele egy
ötkarikás magyar nemzeti lobogó,
amelyet hetvenhét olimpiai bajnok sportoló írt alá a határon túli
magyarság támogatása érdekében
– olvasható az aukciót kezdeményező Mezőségi Őrzőkör Alapítvány közleményben. A május 31-ig
futó árverés tételei között szerepel
továbbá az 1999-ben EB-döntőbe
jutott férfi-kosárlabdaválogatott
tagjai – köztük az azóta elhunyt
Orosz László – által aláírt mez is.
A Mezőségi Őrzőkör Alapítvány
a befolyt összeget a Mádl Dalma
védnöksége alatt működő Bástya
Egyesület támogatására fordítja.

Az egyesület Vicén és Ma
gyardécsén alapított szórványkollégiumokat. A kollégiumok lényege,
hogy azokból az iskolákból, amelyeket a magyar ajkú gyermekek számának fogyatkozása miatt a bezárás
fenyeget, gyerekeket fogadnak be
bentlakásos kollégiumok létesítése
révén. A Magyarország valaha volt
talán legrangosabb sportárveréseként jellemzett aukción mások mellett Albert Flórián, Berki Krisztián,
Buzánszky Jenő, Dávid Kornél, Éles
József és Grosics Gyula relikviáira
lehet licitálni. Kalapács alá kerülnek továbbá Gyurta Dániel, Kemény Dénes, Kertész Alice, Kovács
„Kokó” István, Kovács Antal „Atom
Anti”, Kökény Beatrix, Magyar Zoltán, Marian Cosma, Martinek János, Mészöly Kálmán, Nagy Tímea,
ifj. Ocskay Gábor, Pálinger Katalin,
Regőczy Krisztina, Schmitt Pál,
Storcz Botond, Szabó Bence, Tóth
Krisztina, Vajda Attila és Zsíros Tibor ereklyéi. Minden licit húszezer
forintról indul.
hirdetések

Miskolcról igazoltak szakembert

Lindqvist a brassóiak új edzője
Svéd edzővel kezdi a felkészülést a Brassói Corona jégkorongcsapata, amely a 2012/2013-as
idényben legalább egy trófeát
szerezne. Greg Lindqvist nem ismeretlen a hazai jégkorongban, a
svéd tréner az elmúlt idényben a
Miskolci Jegesmedvék csapatát
irányította a kispadról.

Ú

j edzővel kezdi a következő idényre a felkészülést
a jövő hónap közepétől a
Brassói Corona jégkorongcsapata.
A gárda szurkolói honlapján vasárnap jelent meg a hír, miszerint a
barcaságiakkal szerződést kötött a
Miskolci Jegesmedvék tavalyi edzője, Greg Lindqvist. A 46 éves svéd
szakember egyéves szerződést kötött a brassói csapattal.
– Örülök, hogy a brassói csapathoz kerültem. A miskolciakkal
többször léptem fel már Brassóban, lenyűgözött a jégcsarnokuk,
tudom, hogy sok szurkoló látogatja
meccseiket. Remek körülmények
vannak Brassóban, már alig várom,
hogy elkezdjem a munkám – nyilatkozta a barcasági csapat honlapjának Lindqvist.
– Az új edző ismeretében
hamarosan véglegesítjük a játé
koskeretünket is. Két légióstól
elbúcsúztunk, Lindqvist pedig
eldönti majd, hogy helyükre kik
csatlakozhatnak majd ősztől a
csapathoz – mondta a honlapnak
Emilian Cernica, a barcasági klub
alelnöke. Hozzátette, a következő
idényben legalább egy trófeát szeretne nyerni a Brassói Corona.
A csapattól Casey Bartzen és
Milan Varga távozott, a légiósok

Greg Lindqvist Miskolc után Brassóban is bizonyítana

közül Patrik Polc, Peter Barinka
és Richard Filip ősztől is a barcaságiakat erősíti. Ugyanakkor
Adorján József helyzete a hokis
eltiltásától függ: amennyiben a
Román Jégkorongszövetség fellebbviteli bizottsága a fegyelmi
bizottság által hozott döntést
megváltoztatja, a hátvédnek új
szerződést ajánl a klub. Mint
ismeretes, Adorjánt év végéig
tiltotta el a fegyelmi bizottság,
mert a március 4-i Brassó –
Steaua román bajnoki mérkőzést
követően a barcasági műjégpálya
folyosóján bántalmazta Berdilă
Cătălint, a fővárosiak játékosát.
A szurkolói honlap szerint Mas
telariu Zsolt (Steaua), valamint a
HSC Csíkszereda két hokisa, Becze
Tihamér és Papp Szabolcs szerepel a
brassóiak bevásárlási listáján, utóbbinak viszont még szerződése van a
bajnoki címvédővel.

Bírósághoz fordul Tánczos
A Román Jégkorongszövetség (RJSZ) elnöke, Tánczos
Barna megtámadja a bíróságon az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntését, miszerint a szövetségnek
kétezer lejes bírságot kell
kifizetnie amiatt, hogy december elsején az U16-os
román válogatott három magyar tagja – akiket 200-200
lejes bírsággal sújtott a tanács – bántalmazta Cosmin
Marinescut.
Tánczos
felháborítónak
tartja, hogy etnikai zaklatásnak
minősítették a történteket, pedig még a sértett apja is azt hangoztatta, nem szabad politikai
síkra terelni az ügyet.

Tavaszi futóverseny Szovátán

A

z elmúlt hétvégén a Szováta
Hegyimentő Egyesület
18. alkalommal szervezte
meg a Szovátai Tavaszi Futóversenyt. A versenyre összesen 213-an
neveztek be és szaladták le a 4 kilométeres távot. A beiratkozott versenyzők közül célba érkezett 103.
A leggyorsabb versenyzőnek a segesvári Hundrubechean Paul bizonyult, aki 13 perc és 4 másodperc
alatt szaladta le a versenytávot.

A gyergyói és csíkszeredai
versenyzők eredményei: Török
Dávid (Marosvásárhely – Csíki Futókör, 11 éves korosztály) 1. hely; Takács Szabolcs
(Bánkfalva, 16–19 évesek) 2.
hely; Barabási Rozália (Marosvásárhely – Csíki Futókör, 30–39
évesek korcsoportja) 7. hely; Incze
Csaba (Szentsimon, 30–39 évesek) 5. hely; Spânachi Ilie (Csíkszereda, 50–59 évesek) 3. hely;

Vass Sándor (Csíkszereda, 50–59
évesek) 4. hely; Keresztes Gyula
(Csíkszereda, 70 éven felüliek
korcsoportja) 1. hely. A 60–69
éves korosztályban: Molnár János
(ProTekerőpatak) 1. hely, Geréd
Gábor (Pálfalva) 2. hely, Bartalis
László (Gyergyóújfalu) 4. hely.
Minden versenyző oklevelet
kapott, míg a dobogós helyezettek kupát, serleget és diplomát
vehettek át.

Napról napra
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szabadidő
ma

programajánló

Gutenberg Könyvesbolt

Kedd

Az év 115. napja, az évből hátralevő napok száma 251. Napnyugta ma 20.10-kor,
napkelte holnap 6.22-kor.

Isten éltesse

György és Debóra nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat

A görög–latin eredetű György jelentése
földműves, gazdálkodó, a héber eredetű Debóra pedig méhet jelent.

Április 24-én történt

1877. Oroszország hadüzenetet intézett
Törökországhoz, s elkezdődött az orosz–török háború.
1994. Macedóniában az alkotmánybíróság döntése szerint a cirill betűs ábécé lett a
hivatalos.

Könyvnapi ajándék: kedvezmény
a Móra kiadó köteteire

Á

prilis 23-a könyv és a szerzői jogok világnapja. 1995-ben – katalán javaslatra – azért jelölte ki az
UNESCO ezt a napot, hogy felhívják az
emberek figyelmét az olvasás szépségének
felfedezésére, és hogy az olvasni vágyók ösztönözzék egymást a könyvek forgatására.
A csíkszeredai Gutenberg Könyvesbolt (Petőfi Sándor u. 4.) a világnap eszmei
üzenete előtt tisztelegve ajándékkal várja a
könyvbarátokat: ezen a héten – április 28-ig
– 10%-os kedvezménnyel kínálja a könyvüzlet polcain a Móra Könyvkiadó – a klasszikus és kortárs, a hazai és külföldi gyermek- és

*

4 For Dance

ifjúsági irodalom, a gyermekkultúra hagyományőrző és értékteremtő szellemi műhelye
– gondozásában megjelent könyveket.

Könyvbemutató

Borsodi L. László:
Feljegyzések a földről

Április 24-én halt meg

1648. Frölich Dávid matematikus, az első
rendszeres magyar földrajzkönyv írója
1958. Szilágyi József jogász, az 1956. évi
forradalom és szabadságharc mártírja
1993. Oliver Reginald Tambo dél-afrikai feketebőrű politikus, polgárjogi harcos
1998. Jónás Pál magyar születésű amerikai közgazdász, az ARP (Atlantic Research
and Publications Inc.) könyvkiadó megalapítója

gyermekneurológiai vizsgálat
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyermekneurológusa, dr. Büki György
május 7–9. között vizsgálatra fogad gyermekeket a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és
Rehabilitációs Központban. Érdeklődni és
időpontot kérni a következő telefonszámokon lehet: 0732–500793, 0266–332100,
valamint a www.korai.ro honlapon.

B

orsodi L. László Feljegyzések a földről című könyvének bemutatóját holnap
18 órától tartják a Hargita Megyei
Kulturális Központ Pinceklubjába
(Csíkszereda, Temesvári sugárút
4. sz.). A könyvet ismerteti és a
szerzővel beszélget Sarány István

szerkesztő, házigazda Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális
Központ igazgatója. A bemutatott
könyv a helyszínen megvásárolható. Szervezők: Pallas-Akadémia
Könyvkiadó – Csíkszereda, Hargita Megye Tanácsa és a Hargita
Megyei Kulturális Központ.

hargitanépe
Hargita megye közéleti napilapja

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor

Felelős szerkesztő:
Sarány István

Ezen a héten Erdélyben vendégszerepel a
4 For Dance Kamaraegyüttes. A turné Hargita megyei állomásai: április 25. – Csíkszereda, Szakszervezetek Művelődési Háza;
április 26. – Gyergyószentmiklós, művelődési ház; április 27. – Székelyudvarhely,
művelődési ház. Minden helyszínen 19
órától lépnek színpadra.

Kamarazene

Hargita Megye Tanácsának Komolyzene
Hargita Megyének programja keretében lép
színpadra a Csíki Kamarazenekar Kamaraegyüttese a göröcsfalvi kultúrotthon pénteken
19 órától. Közreműködik: Filip Ignác – furulyák, barokk fuvola, ének; Szabó Éva – furulyák, barokk fuvola, dobok; Kovács László –
hegedű, ének; Kovács Éva – hegedű; Adorján
Csaba – brácsa, népi brácsa, ének; Lázár Zsombor – cselló; Szőgyör Árpád – nagybőgő, ének.
Műsoron: szemelvények a XVI–XIX. századi
magyar zenéből. A belépés díjtalan.

CsAkEgy-előadás

para
www.parapista.com

gyöngyfűző tanfolyam
Ismét gyöngyfűző tanfolyamot indítanak a Kájoni János Megyei Könyvtárban
felnőttek számára május 3.–június 28.
között. A képzés résztvevői a nyolc héten
át tartó foglalkozásokon elsajátíthatják a
modern gyöngyfűzés alapjait Berényi Zsófia oktató irányításával. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Érdeklődni
és jelentkezni a 0266–371790-es telefonszámon lehet, vagy személyesen Berényi
Zsófiánál, a könyvtár műszaki részlegén,
naponta 9–17 óra között.

Örkény István születésének századik
évfordulója alkalmából a Tóték című tragikomédiát játssza a Csíki Játékszín Victor
Ioan Frunză színrevitelében ma 18 órától a
János vitéz- és a Sganarelle-bérleteseknek,
csütörtökön 19 órától pedig az Antigonébérleteseknek.
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió
Színház klasszikus mesével vendégszerepel
áprilisban Székelyudvarhelyen. Andersen –
J. Svarc Hókirálynő című mesejátékát nemcsak a gyerekbérletes nézőknek ajánlják.
A darabot ma, holnap és csütörtökön 10 és
12 órától, pénteken 13 órától láthatják.

Április 24-én született

1743. Edmund Cartwright angol feltaláló, lelkész
1897. Kósa György Erkel-díjas zeneszerző, zongoraművész, kiváló művész
1942. Barbara Streisand Oscar-díjas amerikai színésznő, énekesnő, rendező, producer

Színház

– Miért olyan szomorú, Szabó úr?
– Kislányunk született.
– És maga talán fiút szeretett volna?
– Nem, én válni szerettem volna...

A Szülők iskolája rendezvénysorozat ötödik előadását ma 17 órától szervezi meg a Csíki
Anyák Egyesülete a Hargita Megyei Kulturális
Központ alagsori termében. A CsAkEgy meghívására ezúttal Székelyudvarhelyről érkezik
Fekete Éva, a La Leche Liga szoptatási tanácsadójelöltje, aki az anyatejes táplálás csodálatos világába kínál betekintést az érdeklődők
számára. Olyan kérdésekre segít választ kapnunk, mint például hogyan készüljünk fel várandósan a szoptatásra, mit érdemes tudnunk
erről, mi a collostrum (előtej), a bőrkontaktus
fontossága anyára-csecsemőre nézve, de azt
is megtudhatjuk, hogy mit javasol a WHO
és az UNICEF, vajon elég táplálékhoz jut-e
a babánk szoptatáskor, mennyiségileg elégséges-e az anyatej neki. A rendezvényt támogatja
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hargita Megyei Kulturális Központ.
Az előadáson való részvétel ingyenes.
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Űrbeli karácsonyfa

időjárás-előrejelzés
Várható időjárás holnap Székelyföldön

K

ivételesen szép képet készített egy csillagközifelhőrőlegynémetasztrofotós:
a vörösen izzó por és gáz előtt néhány
látványos, kékes árnyalatú csillag rajzol ki egy
karácsonyfához hasonló alakzatot.
Karácsonyfa-halmaz néven is ismert a kép
közepén látható objektum. Az aktív csillagkeletkezési régiónak számító terület a Monoceros
(Egyszarvú) csillagképben látható, és NGC
2264 a hivatalos katalógusjelzése. A képen
látható csillagok és színes csillagközi felhők
mintegy 2700 fényévre találhatók a Naptól. A
fénykép a teliholdnál másfélszer nagyobb területet mutat, utóbbi 40 fényévnek felel meg a
halmaz távolságában. A fotó közepén látható,
nagyjából háromszöget formázó és csillagokat
tartalmazó alakzat a Karácsonyfa-halmaz, felette pedig a sötét Kúp-köd figyelhető meg.
A felvételen azonosítható a csillagközi
anyag három alapvető formája: a sötét és sűrű,
hideg molekulafelhők, amelyekben az anyag
gyakran csomókba rendeződik, és zsugorodni kezd – a folyamat végén pedig csillagok
keletkeznek. Ezzel ellentétben a fényképen
vöröses árnyalatú területek forró és izzó gáz-
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fotóalbum
A fotót Buti László készítette (a 2010-es Mesterségek, mesteremberek című pályázatra beküldött alkotás).

Csíkszereda

Székelyudvarhely
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anyagot mutatnak, amelyeket a fiatal csillagok heves sugárzása gerjeszt fénylésre – ezek
az úgynevezett emissziós ködök. A kékes árnyalatú vidékek pedig visszavert csillagfény
révén látszanak, ez a harmadik megjelenési
formája a csillagközi anyagnak, amelyeket
reflexiós ködöknek is neveznek.

Marosvásárhely

Csökken a felhőzet, napközben a fátyol- és a
megnövekvő gomolyfelhőzet mellett a térség nagy
részén több órára kisüt a nap. A melegfronttal együtt
járó tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél.

villanás n Hecser Zoltán

Kenyában lehet...
Egy nemzetközi szeretetszolgálat
munkatársaként tevékenykedett Kenyában egy román állampolgár. Ő meséli:
Egy iskola építésére szerveztek nemzetközi jótékonysági akciót, s mikor összegyűlt
a szükséges pénzösszeg, nyílt pályáztatás
útján kötöttek szerződést a tervezésre és
a kivitelezésre. A háromszintes, 16 osztálytermes iskola nem egészen 5 hónap
alatt épült fel, menet közben nem adódtak sem finanszírozási, sem műszaki
problémák, és nem adódtak „előre nem
látható nehézségek” sem. A kivitelező cég
egyébként kínai munkásokat foglalkoz-

tatott. Az átadáskor minden rendben
találtatott, nem merült fel semminemű
kifogás sem a munkálatok minősége, sem
pedig a határidők, sem pedig az elszámolást illetően. Tehát Kenyában lehet
azt, amit Romániában nemigen, s lehet,
ennek az volt az oka, hogy egy nemzetközi segélyszervezetről és kínai kivitelezőkről volt szó. És még egy dolog: a tervezés és a kivitelezés során még csak nem
is hallottak arról, ami mifelénk oly gyakori, nevezetesen arról, hogy szükséges
lenne szerződés-kiegészítő okirat, „act
adiţional” aláírására...

skandi
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KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ
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1.) – Uram, az ön idegei
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. május 9-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
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– Persze, de csak ...
(poén a rejtvényben)!
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üvölt
angol
fiúnév

a jupiter
egyik holdja
szem.
névmás

2.) Két rendőr pecázik.
Megszólal az egyik:
– Béla, nincs véletlenül
még egy úszód?
– Miért? – kérdezi a másik
– Hát mert az enyém ....
(poén a rejtvényben).

indok

nobélium
vegyjele

gyrosdarab!

történelmi
korszak

