
Elmaradhat a csütörtökrE tErvEzEtt rEndkívüli tanácsülés

Nincs összhang Nyirő-ügyben
Megoszlanak a szakmai vélemények, ezért egyelőre kétséges, felveszi-e Nyirő József nevét a 
Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. A névadásban kompetens városi önkormányzatban sincs 

összhang a kérdésben: az MPP rendkívüli tanácsülést hívott össze csütörtökre, amelyről infor-
mációink szerint a polgáriakat kampányfogással vádoló RMDSZ-frakció távol marad. Szabó 

Károly könyvtárigazgató csak a választások után hajlandó állást foglalni a névadásban. > 8. oldal

Nyirő-kötet a könyvtárban. Nincs összhang a névadás tekintetében sem fotó: ifj. haáz sándor

A könyv napja teltén
Talán valamelyest csökkent 

a fesztivál résztvevőinek száma 
mind a kínálati, mind a keresleti 
oldalon, de a fesztiválon szerzett 
tapasztalatok, élmények 
megerősítenek abban a 
meggyőződésemben, hogy 
a szép, tartalmas könyvekre to-
vábbra is van igény.
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    sarány istván

ROP: összegeztek 
az elöljárók 52 4Falopások: 

megszűnhet a káosz
MÁG: üzemben 
a napkollektor

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3791î
1 amerikai dollár USD 3,3261î
100 magyar forint HUF 1,4690ì
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állásbörzE

Kevés ajánlat 
diplomásoknak

A Hargita Megyei Munkaerő-
elhelyező Ügynökség pénte-

ken állásbörzét szervez Csíksze-
redában, Székelyudvarhelyen és 
Gyergyószentmiklóson. Az 
ügy nökség osztályvezetője 
szerint főként az építő- és a 
könnyűiparban vannak betöltet-
len munkahelyek.

alprEfEktuscsErE

Biró váltja Strujant 
Kormánybiztosi tisztség ellátá-

sával bízták meg Constantin 
Strujant, Hargita megye alpre-
fektusát – erősítette meg a 
Hargita Népe korábbi érte-
sülését Ladányi László Zsolt 
prefektus. Strujan helyére ideigle-
nesen Biró Ro dicát nevezték ki. 

zöld napok

Takarítás 
a vízpartokon

AFöld napja tiszteletére pénte-
ken a Tusnád Ásványvíz Rt., a 

Hargita Megyei Vízügyi Hatóság és 
a Környezetvédelmi Őrség takarítá-
si akciót szervez az Olt folyó 
Hargita megyei szakaszának 
vízgyűjtő medencéjében. Az 
érintett települések önkénteseit és 
önkormányzatait is várják.

körzEti bajnokság

Súlyos kihágás
Két súlyos eset borzolta fel a ke-

délyeket a körzeti labdarúgó-
bajnokságokban. Az Udvarhely 
körzetiben a Hodgya – Malomfal-
va II mérkőzésen a játéko-
sok egymásnak estek, míg 
a Csík körzetiben a Vasláb 
– Csíkszépvíz találkozón a játékve-
zetőt sapkázták meg.

tíz év garanciát ígérnEk 

Döntöttek 
az aszfaltozásról
Új, 19 centiméter magas 

asz faltréteg kerül Csíksze-
redában az Országos Útügyi 
Igazgatóság hatáskörébe tartozó 
útszaka szokra a kivitelező céggel 
történt megállapodás sze-
rint. Az útjavítási munkák 
a tervek és a jó idő függvé-
nyében május folyamán valósul-
hatnak meg.
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HARGITA MEGYE TANÁCSA és GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez a Villamos hálózat létesítésére Gyergyóújfalu 
község, Libán településén megnevezésű tervét Gyergyóújfalu község, Li-
bán 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 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.

ALpREFEKTUSCSERE

Biró Rodica 
lép Strujan helyébe

Nagy beruházásra nincs pénz, de rendbe teszik a parkot. Mostohán kezelt zöldövezet

Letarolt fenyők Szentegyháza közelében. Újra őrizni fogják az erdőt fotó: hompoth loránd

A tavaszi nagytakarítás alkal
mával sor kerül a csíkszeredai 
Ifjúsági park rendbetételére 
is. A karbantartás egyelőre a 
rendszeres kaszálást és az itt 
található játszótér felújítását 
jelenti.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Jogi vita tárgyát képezte a csík-
szeredai Ifjúsági parknak is-
mert, a Petőfi utcától keletre 

eső területen levő fás, füves terület 
– talán ezért is volt gondozatlan, 
amolyan senki földje éveken át. 

Szőke Domokos alpolgármes-
tertől megtudtuk, hogy a park 

tulajdonviszonya tisztázódott, és 
a terület a város ügykezelésében 
van. Ahhoz azonban, hogy ko-
moly parképítési munkálatokat 
végezzenek itt, nagyobb összegre 
lenne szükség. Jelenleg a központi 
park felújítása jelent prioritást, az 
Ifjúsági parkban pedig a szüksé-
ges karbantartási munkálatokat 
fogják elvégezni, a játszóteret is 
felújítják. Szőke Domokos meg-
ígérte, rendszeres kaszálással, ta-
karítással igyekeznek kellemessé 
tenni a városközponthoz közeli, 
mégis egy kicsit félreeső zöldöve-
zetet. Az itteni munkát nehezíti, 
hogy a terület egy része vizenyős, 
mocsaras, száraz időben sem köny-
nyű a karbantartása.

EgyElőrE csAk kArbAntArtásrA vAn lEhEtőség 

Megszépülő Ifjúsági park

FAlopások: mEgszűnhEt A kAotikus állApot szEntEgyházA környékén

Ladányi: Sok éve vártam ezt a pillanatot 
ÁpRILIS 30.

Munkaszüneti nap 
a közszférában

Kormánybiztosi tisztség ellá
tásával bízták meg Constantin 
Strujant, Hargita megye alpre
fektusát a tegnapi kormányülé
sen hozott döntés értelmében – 
erősítette meg a hargita népe 
korábbi értesülését Ladányi 
László Zsolt prefektus. Strujan 
helyére ideiglenesen biró ro
dicát nevezték ki. 

hN-információ

Akormány tegnapi ülésén 
döntés született egyes pre-
fektusok és alprefektusok 

felmentéséről, illetve mások ki-
nevezéséről helyükbe. Egy részük 
esetében azért volt szükség ilyen 
döntésre, mert jelöltként indul-
nak az idei helyhatósági választá-
sokon. Más esetben a mobilitás 
elvének az alkalmazása nyomán 
alprefektus került át kormánybiz-
tosi funkcióba: így Hargita megye 
alprefektusa,  Constantin Strujan, 
akit kormányfői döntéssel kor-
mánybiztosi tisztség ellátásával 
bíztak meg. Ezzel egyidejűleg 
ugyancsak kormányfői döntéssel 

Biró Rodica kapott megbízást az 
alprefektusi közfunkció ideiglenes  
betöltésére. Biró Rodica korábban 
a Hargita Megyei Egészségbizto-
sító Pénztár elnök-vezérigazga-
tója volt, jelenleg pedig ugyanitt 
vezető tanácsosi funkciót tölt be.

Ladányi László Zsolt pre-
fektus a Hargita Népének azt 
mondta, nem tudott erről a sze-
mélycseréről, de fontosnak tar-
totta hangsúlyozni: Constantin 
Strujannal igen jó munkavi-
szonyban volt, és reméli, hogy 
Biró Rodicával is zavartalan lesz 
az együttműködése.

A mobilitás elve a magas 
rangú köztisztviselők testületé-
be tartozó személyek esetében 
lehetővé teszi elmozdításukat, 
azaz az ország bármelyik megyé-
jébe való áthelyezésüket prefek-
tusi vagy alprefektusi tisztségbe, 
illetve a kormányfőtitkárság kö-
telékeibe, kormánybiztosi tiszt-
ségbe. Ez utóbbi minőségükben 
a feladatkörüket a kormányfő, 
illetve a kormányfőtitkár álla-
pítja meg.

A prefektusi kollégiumi ülés 
egyik témája volt tegnap a 
megye erdős területei vissza
szolgáltatásának helyzete. E 
napirendi pont kapcsán hang
zott el, hogy a legtöbb falopás 
megyeszerte azokban az erdők
ben történik, amelyek nem tar
toznak egy erdészet ügykezelé
sébe sem. Ebbe a kategóriá ba 
sorolhatók a Szentegyháza kör
nyéki erdős területek, ám ezek 
esetében a probléma, úgy tűnik, 
hamarosan megoldódik. 

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

T ízezer hektárra tehetők 
azon erdős területek, ame-
lyek nem tartoznak egy 

erdészet ügykezelésébe sem, és 
ezekben az erdőkben történik a 
falopások zöme – jelentette ki 
a Prefektusi Kollégium tegnapi 
ülésén Mutică Cătălin, a Hargi-
ta Megyei Erdészeti Igazgatóság 
Igazgatója. Azt is bejelentette, 
hogy pénteken találkozik Szent-
egyházán az erdőtulajdonosok 
képviselőivel, és reméli, akkor az 
ottani erdők adminisztrálási szer-
ződését sikerül is aláírni. 

– Ez az a pillanat, amelyet 
évek óta vártunk – fogalmazott a 
hír hallatán Ladányi László Zsolt 
prefektus. A szaktárcánál szüle-
tett döntés értelmében ugyanis 
azok a szervek, amelyek jó pár 
évvel ezelőtt felhagytak a szent-
egyházi erdős területek őrzésével, 

most újra őrizni és adminisztrálni 
fogják azokat. 

– Bukarestben is, és itt, hely-
ben is folynak az egyeztetések, és 
remélem, hogy a legrövidebb időn 
belül megkötik az adminisztrálási 
szerződést, első fázisban a tulaj-
donosi egyesületekkel. Utána, 
amikor minden egyes területet si-
kerül tisztázni, jegyzőkönyvet ké-
szíteni a levágott famennyiségről 
– hiszen ez is az erdészeti hatóság 
feladata, közösen azzal, aki majd a 
területeket adminisztrálni fogja, 
tehát a megyei erdészettel –, ak-
kor majd minden tulajdonossal 
meg lehet kötni a szerződést, így 
egyúttal tisztázódik minden terü-
letdarab tulajdonjoga is – nyilat-
kozta a prefektus.

A tegnapi ülésen téma volt a 
fogyasztóvédelmi hivatalhoz ta-
valy leadott lakossági panaszok 
megoldása is. Mint Kolcsár Béla 
igazgató beszámolójából kiderült, 
2010-ben 526 reklamációt iktat-
tak, ebből 224-et sikerült pozití-
van megoldani. 16 panasz meg-
oldhatatlannak bizonyult, mert 
időközben az érintett cég meg-
szűnt, 77-et pedig más, illetékes 
szervekhez irányítottak megoldás 
végett. A legtöbben a fix telefon-
szolgáltatóra panaszkodtak, ezt 
követik a mobiltelefon-szolgálta-
tók, a parkoló cégek, valamint a 
távfűtés-számlázási szolgáltatók.

Próbavizsga 
nyolcadikos
diákoknak

Az igazi záróvizsgához hasonló 
feltételek és körülmények mel
lett szervezik meg a nyolcadik 
osztályosok próbavizsgáját má
tól. Az eredmények segíthetnek 
az igazi vizsgára való jobb fel
készülésben.

t. é.

Ma kezdődik országos szin-
ten a nyolcadik osztályo-
sok próbavizsgája. A tan-

felügyelőség által összeállított egysé-
ges tételek alapján a diákok saját is-
kolájukban írják meg dolgozataikat. 
Ma románból, holnap magyarból, 
pénteken pedig matematikából vizs-
gáznak. A tételeket a vizsga napján 
a tanfelügyelőség elektronikus levél-
ben közli az iskolákkal. 

A dolgozatokat az osztályt 
tanító tanár és egy idegen tanár 
közösen javítja ki. A jegyet pedig 
az iskola döntésétől függően beír-
hatják a naplóba. 

A dolgozatokat a tanároknak 
május 7-ig kell kijavítaniuk. Az 
eredményeket az osztályban és a 
szülőknek egyaránt ki kell érté-
kelni, hogy ezzel is segíthessék az 
igazi vizsgára való jobb felkészü-
lést. A nyolcadikosok záróvizsgája 
június 25-én kezdődik. 

Kormányhatározatot foga-
dott el tegnap a kormány 
április 30-a, hétfő munka-

szüneti nappá nyilvánításáról. Ezt 
a napot majd május 5-én, szomba-
ton kell munkanapként bepótolni 
– a közszférában, ugyanis a ma-
gánszférában április 30-át illetően 
a szociális partnerek (a munkál-
tatóknak és a munkavállalóknak) 
kell megegyezniük. A bíróságok, 

a törvényszékek esetében az április 
30-ra kitűzött tárgyalásokat le kell 
folytatni, tehát azokon a megidé-
zett feleknek is meg kell jelenniük. 
A tanügyi hálózatban az április 
30-i szünnap bepótlására a hét fo-
lyamán (május 2–4. között) kerül 
sor. Az egészségügyi hálózatban 
április 30-án a tevékenység a szom-
bati és vasárnapi szokásos program 
szerint zajlik.
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Tegnap ünnepeltük Szent György napját, egy nappal 
előtte volt a könyv napja. Hogy mi köze a kettőnek egy-
máshoz? Katalán javaslatra nyilvánította az UNESCO 
William Shakespeare és Miguel de Cervantes halálának 
napját, április 23-át a Könyv napjává, Katalónia védő-
szentje pedig Sárkányölő Szent György. A legenda szerint 
Szent György lovag, miután megölte a Silena város vizét 
őrző és lakosságát sanyargató sárkányt, s megmentette a 
neki áldozatul felkínált királylányt, a sárkány véréből nőtt 
rózsákat a királylánynak adta. Ennek emlékére például a 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál nyitónapján – ka-
talán mintát követve – egy szál piros rózsával ajándékoz-
ták meg a rendezvényre belépő nőket.

A Könyv napja 1995-ben vált hivatalossá, azóta az 
olvasás szépségének felfedezését, a könyvek forgatását ösz-
tönzi.

Múlt hetet a könyvfesztivál forgatagában tölthettem, 
s megtapasztalhattam, hogy bár jelentős mértékben csök-
kent a magyar lakosság vásárlóereje – értelemszerűen ke-
vesebb pénzt tudnak könyvre fordítani –, nem volt hiány 
sem felvonuló kiadókban, könyvkereskedőkben, de olvasók-
ban sem. Talán valamelyest csökkent a fesztivál résztvevői-
nek száma mind a kínálati, mind a keresleti oldalon, de a 

fesztiválon szerzett tapasztalatok, élmények megerősítenek 
abban a meggyőződésemben, hogy a szép, tartalmas köny-
vekre továbbra is van igény.

Gyakran elmondom, főként gyerekekkel való találkozó-
kon, hogy az írás-olvasás – mint az információtovábbítás 
egyik módja – igénye nem hal ki az emberből, leg fennebb 
az információ hordozója változik: régen agyagtáblákra, 
papirusztekercsekre írtak az emberek, kódexeket másoltak 
kézzel, majd a nyomda meg jelenése lehetővé tette a tömeg-
termelést, az információk szélesebb körben való terjesztését. 
Aztán meg jelentek a különböző hírközlő eszközök, mint a 
távíró, a rádió, a televízió, az internet. Ez utóbbi vissza-
szorította a nyomtatott könyvek használatát – főként a 
tudományos munkák tekintetében –, de nem azt jelenti, 
hogy kevesebben férnének hozzá az írott szöveghez.

Örömmel tapasztaltam a magyar fővárosban, hogy 
a tömegközlekedési eszközökön nagyon sokan olvasnak: 
újságot, folyóiratot, könyvet vagy e-book-ot. Végső soron 
mindegy, hogy mit, a lényeg, hogy a betűk bűvöletében 
élnek, hogy nem halt ki az emberekből a közlés vágya és 
az információk befogadásának igénye. Az már a család, az 
iskola, a média és a kulturális élet szereplőinek közös fele-
lőssége, hogy ezt az igényt milyen minőségű tartalmakkal 
elégíti ki – függetlenül az információhordozótól, a közve-
títő közegtől.

Szent György ünnepe jegyében telik a következő hét-
vége is, ezúttal Háromszék székvárosa, Sepsiszentgyörgy 
szervezi meg hatalmas, messze földön híres sokadalmát. 
Itt is hatalmas a programkínálat, a szórakozás mellett 
minőségi kulturális eseményeket is kínálnak a szervezők. 
Bízom benne, hogy a könyv is pár rendezvény középpont-
jába kerül. A hős lovag által megölt sárkány véréből nőtt 
rózsa mellett pedig egy könyvet is adunk a számunkra ked-
ves nőnek.

A Könyv napja teltén
          NézőpoNt n Sarány István

hargitanépe

19 centiméter magas új aszfalt
réteg kerül Csíkszeredában az 
Országos Útügyi Igazgatóság 
hatáskörébe tartozó útszaka
szokra a kivitelező céggel tör
tént megállapodás szerint. Az 
útjavítási munkák a tervek és a 
jó idő függvényében május fo
lyamán valósulhatnak meg.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Acsíkszeredai városvezetés 
számára kedvezően ala-
kult annak a bákói kivi-

telező céggel folytatott vitának 
a kimenetele, amely eddig kés-
leltette a város Országos Útügyi 
Igazgatósághoz tartozó útszaka-
szainak – a Rét és a Forrás utcák 
– feljavítását és újraaszfaltozását. 
A kivitelezővel kötött megegye-
zés értelmében így három réteg 
aszfalt kerül az utakra, miután 7 
centiméter vastagságban felmar-
ják a tönkrement aszfaltréteget. 
Ezt követően 8 centiméter magas 
alapréteget, 5 centiméter köztes 
és 4 centiméter magas koptató-
réteget fektetnek le. Emellett az 
aknatetőkre is aszfalt kerül, de az 
út szélén található esővízlefolyók 
szabadon maradnak, biztosítva a 
víz elfolyását.

– Ez gondot jelenthet a későb-
biekben, de már az elejétől fogva 
az útburkolat megemelkedésére 
lehetett számítani. A városvezetés 
gondja lesz a későbbiekben a víz 
elvezetésének megoldása, ha ez 
majd problémaként merülne fel 
az út magassága miatt – mondta 
el lapunk kérdésére Ráduly Róbert 
Kálmán. Csíkszereda polgármes-
tere hozzátette, most olyan hely-
zetben van a kivitelező cég, hogy 
minél hamarabb szeretne kivonul-
ni a városból, azonban a még hát-

ramaradt munkálatok ide kötik.
– A város számára már két és 

fél évvel ezelőtt indokolt és sürgős 
volt ezeknek az útszakaszoknak a 
felújítása, azonban a kivitelező 
cég megvárta, amíg körmére ég a 
gyertya. Szerencsére sikerült meg-
állapodni velük, így most tízéves 
garanciával készülhetnek el ezek 
az útszakaszok. A megállapodás-
ban az áll, hogy milyen garancia-
idővel és hogyan végzik el ezeket 
a munkálatokat, ugyanakkor a 
zsögödfürdői gyalogátjáró kiala-
kítása is a kivitelező cég feladata 
lesz – fogalmazott Ráduly.

A megállapodás értelmében az 
útfelújítás befejezésekor a kivite-
lező cég az Országos Útügyi Igaz-
gatóságnak adja át a munkálatot, 

amelytől a város veszi át és látja el 
a szakaszok további gondozását. 
– Az úttest körüli munkálatok el-
végzése már a városvezetést fogja 

terhelni, így ha bármilyen gond 
merül fel az új útburkolat miatt, 
mi fogjuk ezt kijavítani – szögez-
te le az elöljáró.

Tíz év garanciával dolgozik a kiviTelező

Döntöttek az aszfaltozásról

Aszfaltoznak a Hargita utcában, 
a Brassói utat májustól javítják

Az esős időjárás ellenére a tegnap elkezdődtek az aszfaltozási mun-
kálatok a Hargita utcában, ahol az elmúlt hét végén már felmarták a 
régi aszfaltréteget. A munkálatok fél sávon történő útlezárást tesznek 
szükségessé, ami – több olvasónk jelentése szerint – tegnap kisebb torló-
dásokat és késlekedést eredményezett az ezen a szakaszon áthaladó for-
galomban. A Hargita utcai munkálatok után május folyamán a Brassói 
úton fognak dolgozni az utászok, illetve a Rét és a Forrás utcák újraasz-
faltozása is következik. Ezeken a szakaszokon a munkálatok kivitelezé-
se miatt az elkövetkező hónap folyamán szintén félsávos útlezárásokra 
lehet számítani.

ÁllÁSBörze

Kevés ajánlat 
diplomásoknak

a Hargita Megyei Munkaerő-el
helyező Ügynökség április 27-én, 
pénteken állásbörzét szervez Csík
szeredában, Székelyudvarhelyen 
és Gyergyószentmiklóson. Az 
ügy nökség osztályvezető munka
társa szerint főként az építő- és a 
könnyűiparban vannak betöltet
len állások.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Évről évre egyre gyengébb a 
munkahelykínálat Hargita 
megyében – mondta a mun-

kaerő-elhelyező ügynökség osztály-
vezető munkatársa. A pénteki állás-
börzét megelőzően az ügynökség 
tárgyalásokat folytatott a megye 
cégeinek képviselőivel: az általuk 
megkeresett több mint 200 helyi 
vállalkozó közül eddig 40-en tudtak 
megüresedett állást kínálni.

– Eddig 210 közvetíthető mun-
kahelyünk van, ebből 46 Csíkszere-
dában. Többnyire a tavasszal újrain-
duló építőiparban, a könnyűiparban 
és a szolgáltatások terén, elárusítónő, 
báros, pincér munkakörökben lehet 
eredményesen állást találni – nyilat-
kozta Jánó Edit osztályvezető.

A felsőfokú végzettséggel ren-
delkezők számára ez alkalommal is 
kevés a munkalehetőség. Jelenleg 
mindössze négy állást tudnak java-
solni számukra: autómérnök, me-
chanikamérnök, marketingigazgató 
és Székelyudvarhelyen egy textilmér-
nök munkakörben. Bár az ügynök-
ség adatai azt mutatják, márciusban 
6,8 százalékról 6,57 százalékra csök-
kent a megyében regisztrált munka-
nélküliek száma, ez csak a tavasszal 
újrainduló építőiparnak köszönhe-
tő, és csupán őszig tart. Az ezeknél 
a cégeknél alkalmazott személyek 
többsége ugyanis a téli hónapokban 
ismét visszakerül a rendszerbe. 

Alig van gödörtől mentes szakasz a Brassói úton. Májustól kezdődhetnek itt a javítások foTó: BAlázs árPád
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A csíkszeredai Márton Áron Gim-
náziumban tegnap helyezték üzem-
be azt a napkollektorrendszert, 
amelyet az iskola Zöld MÁG nevű 
csapata nyert a Hargita Megye 
Tanácsa Energiatakarékossági 
Közszolgálata által meghirdetett, 
Hogyan csökkentenéd az iskolád 
energiafogyasztását elnevezésű 
versenyen. Az új rendszer az is-
kola tornatermének mosdóiban 
biztosít mostantól meleg vizet. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

AHargita Megye Energiata-
karékossági Közszolgálata 
által meghirdetett verseny 

egyik fő célja az volt, hogy népszerű-
sítsék a diákok körében a napenergia 
felhasználását. A szórólapok helyett 
azonban olyan módját keresték a 
népszerűsítésnek, amely gyakorlati 
tapasztalatot is biztosít a diákoknak. 
Így döntöttek egy többfordulós ver-
seny mellett, melynek eredménye-

ként a nyertes csapat egy 4 négyzet-
méteres napkollektort szerelhetett 
össze és üzemelhetett be szakembe-
rek segítségével – tudtuk meg tegnap 
Kelemen Gábortól, Hargita Megye 
Energiatakarékossági Közszolgálata 
vezetőjétől. 

A versenybe benevező 47 csa-
patból a Márton Áron Gimnázi-
um Zöld Mág nevű csapata került 
ki győztesen. Halász Gyöngyi 
fizikatanár, a diákcsapat vezetője 
elmondta, nagy volt az érdeklődés 
az iskolában a verseny iránt, külön-
böző szakos tanárok vezetésével 
összesen 15 csapat nevezett be. Az 
általa irányított XII. osztályos diá-
kokat, Balázs Hunort, Virág Zsol-
tot és László Attilát munkájában 
segítette az egész osztályközösség, 
az iskola vezetősége és az iskola 
volt diákjai is. 

A napkollektoros rendszert 
biztosító As Solar Er Kft. vezetője, 
Német László az átadáson kiemelte 
annak fontosságát, hogy a diákok 

maguk építették meg a kollektort, 
így nemcsak elméleti tudást szerez-
tek, hanem a gyakorlatban is meg-
tapasztalták a munka különböző 
fázisait. A viszonylag kis felületű 
napelemek az egész iskola energia-
ellátásának nagyon kis részét képe-
zik, mentalitásformáló szerepük 
viszont annál nagyobb. 

Az eseményen jelen lévő Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök 
a pályázati lehetőségek kihaszná-
lásának fontosságát, ugyanakkor 
ezzel kapcsolatban a lakosság men-
talitásváltásának szükségességét 
hangsúlyozta. A legnagyobb úr ma 
már nem maga a pénz, mondotta, 
hanem az a tudás, hogy hogyan 
szerezzük meg és használjuk fel 
hatékonyan – mondotta a tanács-
elnök. 

A diákoknak gratulált az iskola 
aligazgatója, Juhász András Réka 
is, aki elmondta, az iskola munka-
közössége nagyra értékeli a diákok 
munkáját.

NeM vÁltoZik a követkeZő taNév sZerkeZete

Új program az iskolai 
tömegsport érdekében

Április 27-én jár le a Székelyföld kulturális folyóirat, Magyar-
ország Csíkszeredai Főkonzulátusa, Hargita Megye Tanfelügye-
lősége és a Németh Géza Egyesület támogatásával, középiskolá-
sok számára meghirdetett irodalmi pályázat beküldési határideje. 

Lövétei Lázár László, a Székelyföld kulturális folyóirat főszer-
kesztője a meghirdetéstől eltelt másfél hónap kapcsán úgy véleke-
dett, már eddig is nagy érdeklődés mutatkozott a pályázat iránt, 
azonban meggyőződése, hogy a határidő lejárta előtti napokban 
az eddiginél is több munkát fognak eljuttatni szerkesztőségükbe. 
„Tapasztalataink szerint ez jellemző minden pályázati folyamatra, 
hogy félidőben érkezik néhány írás, a határidő előtti napokban pe-
dig megduplázódik a pályamunkák száma” – mondta a főszerkesz-
tő, aki kíváncsian tekint a beérkezett alkotásokra. 

A pályázat népszerűsítése érdekében több székelyföldi 
város középiskolájában tartottak rendhagyó irodalomórát a 
Székelyföld folyóirat, valamint a zsűri tagjai, bemutatva a diá-
koknak a kiírás témáit, illetve azok értelmezhetési módjait. A 
nyílt magyarórák célja ugyanakkor az is volt, hogy közelebb 
hozzák a tanulókhoz az irodalmat, felkeltsék bennük az olva-
sás, írás iránti vágyat. „Nagyon sok diák vett részt ezeken az 
órákon. Legtöbbjüknek azért volt szimpatikus, mert a meg-
szokottól eltérő tanóra volt, ahol feltehették az irodalommal, 
költészettel, és nyilván a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket” 
– szögezte le Lövétei Lázár László. 

A diákok két korcsoportban pályázhatnak: 9. és 10., il-
letve 11. és 12. osztályosok. Nevezni lehet máshol eddig meg 

nem jelent verssel, prózával, illetve esszével. Az esszé terjedel-
me 3, 4 gépelt oldal lehet – másfeles sorköz, 12-es nagyságú, 
Times New Roman betűtípus. 

a résztvevők négy téma 
közül választhatnak: 
1. Nyelvében él a nemzet (Az anyanyelv és magyarságtu-

dat kapcsolata); 
2. Az istenkeresés és a hit az ember életében (Ember és 

Isten, ember és világ viszonya magyar költőktől választott is-
tenes versekben);

3. Az elmúlt év olvasmányélménye (Milyen kortárs ifjúsá-
gi regényt olvastál?);

4. Szerelemkép a magyar költészetben.

A pályázat győztesei több ezer lej értékű könyvutalványt, 
készpénzt és egyéb ajándékokat kapnak. A nyertesek írásai 
ugyanakkor megjelennek a Székelyföld kulturális folyóirat-
ban, az ennek megfelelő honoráriummal. Emellett, Hargita 
Megye Tanfelügyelősége készpénzjutalmat ajánl fel a legfiata-
labb pályázónak. 

A pályázatokat a Székelyföld kulturális folyóirat címére 
kell elküldeni április 27-ig: Tudor Vladimirescu utca 5. szám, 
530170, Csíkszereda. 

Az eredményhirdetésre május végén kerül sor.

A győztes MÁG-os csapat és Halász Gyöngyi fizikatanár. A diákok maguk építették meg a kollektort fotó: balázs árpád

Az ideihez képest nem változik 
a 2012–2013-as tanév szerkeze-
te. Oana Badea államtitkár be-
jelentése szerint jövőben az új-
donságot a sport mindenkinek, 
mindenki a sportért program be-
vezetése jelenti az iskolákban.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

R ománia ahhoz a 23 euró-
pai országhoz tartozik, 
ahol a tanítás szeptember 

1–15. között kezdődik. A legtöbb 
európai országban a tanítási napok 
száma 185, ehhez képest nálunk a 
következő tanévben 178 tanítási 
nap lesz, eggyel több, mint a jelen-
legi tanévben. Az amúgy is zsúfolt 
tananyag miatt a tanítási napok 
növelése nem tenne jót az okta-
tásnak – nyilatkozta Oana Badea 
oktatási államtitkár. 

A következő tanév szerkezetét 
a Hivatalos Közlönyben közlik 
nemsokára. Annyit azonban már 
lehet tudni, hogy jövőben is a téli 
vakáció három-, a húsvéti vakáció 
pedig kéthetes lesz. Az óvodások 

és elemisták október 29. és novem-
ber 4. között szintén vakáción lesz-
nek. Az Iskola másként hetet április 
1–5. között tartják. 

Az államtitkár bejelentette, 
előterjesztette az oktatási mi-
niszternek a Sport mindenkinek, 
mindenki a sportért elnevezésű 
projektjét, amely az iskolai tömeg-
sport kiszélesítését célozza. „A 
2012–2013-as tanévet az iskolai 
tömegsportnak szenteljük, ezért 
a minisztérium olyan sporttevé-
kenységeket kínál, amelyekhez 
az iskolák önkéntes alapon csat-
lakozhatnak” – jelentette ki az 
államtitkár. Azt szeretnék, hogy 
szaktól függetlenül minden tanárt 
érdekeltté tegyenek abban, hogy 
bevonják mind a gyerekeket, mind 
a szülőket a sporttevékenységekbe. 
Az önkormányzatoknak is szere-
pet szánnak ebben, olyan értelem-
ben, hogy anyagilag támogassák 
az iskolán kívüli tömegsportot. 
A Sport mindenkinek, mindenki a 
sportért elnevezésű program nem 
befolyásolja majd az órarendben 
szereplő testnevelésórák számát.

NapeNerGiÁval MeleGítik a viZet a MÁrtoN ÁroN GiMNÁiZuMbaN

Üzemben a napkollektor

Janikovszky-délután 
a Gutenbergnél

HaMarosaN lejÁr aZ irodalMi pÁlyÁZat HatÁrideje

Rendhagyó irodalomórákon népszerűsítették

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

A könyv világnapjához szá-
mos jeles dátum kapcsoló-
dik, de ezek közül az egyik 

legkedvesebb, hogy április 23-a egy-
ben Janikovszky Éva, a gyermek- és 
ifjúsági irodalom egyik legkedvel-
tebb alkotójának születésnapja is. 
Mi összekapcsoljuk a két eseményt: 
csütörtökön újabb mesedélutánra 
várjuk a gyerekeket és szüleiket a 
Gutenberg Könyvesboltba, ahol a 
foglalkozások középpontjában ter-
mészetesen Janikovszky-történetek 
állnak majd – mondta el Tőzsér 
Kinga, a könyvesbolt programfele-
lőse. Csütörtökön 17 órától kezdő-
dik a gyermekfoglalkozás – felolva-
sással, amelyre, aki szeretné, magá-

val hozhatja kedvenc mesekönyvét. 
Elsősorban Janikovszky Éva műveit 
osztanák meg egymással, de termé-
szetesen bármilyen mese alkalmas 
lesz rá, hogy elszórakoztassa a kicsi-
ket és szüleiket. A felolvasás szüne-
tében közös bábozást és bábkészí-
tést szerveznek, illetve diafilmeket 
vetítenek, és a Kire ütött ez a gye-
rek? Halász Judit-féle feldolgozását 
énekelhetik közösen a mesedélután 
résztvevői. Mivel a Kossuth-díjas 
Janikovszky Éva munkássága szinte 
elválaszthatatlan a Móra Könyvki-
adótól, a Gutenberg Könyvesbolt 
ezen a héten meglepetéssel várja a 
könyvbarátokat: minden, a Mórá-
nál megjelent kötetre 10 százalé-
kos kedvezményt adnak – közölte 
Tőzsér Kinga. 
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Hasznos tapasztalatokként érté-
kelték a megyei és városi elöljá-
rók a Regionális Operatív Prog-
ram keretében a megyeszékhe-
lyen, illetve a megye különböző 
településein megvalósult beru-
házásokat. A Központi Regioná-
lis Fejlesztési Ügynökség igaz-
gatója, Simion Creţu pozitívan 
értékelte Hargita megye részvé-
telét az uniós pályázatokban.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Csíkszeredába látogatott 
tegnap Simion Creţu, 
a Központi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség vezérigaz-
gatója, aki a megyében a Regioná-
lis Operatív Program keretében 
megvalósított beruházások egy 
részét vette szemügyre. Az igaz-
gató sajtótájékoztatón értékelte 
Hargita megye helyzetét az itteni 
uniós pályázatok szemszögéből. 
Elmondta: a megyében eddig 
52 támogatási szerződést írtak 
alá több mint 54 millió euró ér-
tékben, emellett újabb projektek 
vannak előkészületi fázisban, 6,6 
millió euró értékben. Kiértéke-
lésre összesen 18 pályázat vár, 
29 millió euró értékben. A me-
gyében összesen a rendelkezésre 
álló 440 millió eurós támogatási 

keretből eddig 375 millióra írtak 
már alá finanszírozási szerződést. 
Creţu konkrétumokra épülő 
partnerségként értékelte a Hargi-
ta Megye Tanácsával, illetve Csík-
szereda Polgármesteri Hivatalával 
való együttműködést. Sikereik a 
fejlesztési ügynökség jó működé-
seként is értelmezhetők, mondta. 

Legjelentősebb 
a gimnázium felújítása
– Az uniós támogatással meg-

valósuló beruházások közül Csík-
szeredában a Római Katolikus 
Gimnázium felújítása számít a leg-
tanulságosabb, legpontosabb, át-
tekinthető és hálás beruházásnak 

– emelte ki Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere. 
Az elöljáró szerint jelentős a vá-
rosrendezési terv keretében meg-
valósuló központi terek átalakítása 
is, munkálatok, amelyek jelenleg 
„gőzerővel zajlanak”. Vége felé 
közeledik a Petőfi utca 39. szám 
alatti ingatlan felújítása is, emellett 
elkezdődött a közbeszerzési eljárás 
a Mihail Sadoveanu utca 1. szám 
alatti ingatlan felújítására, ahol 
bölcsőde létesül. Támogatás révén 
Hargitafürdő turisztikai fejlesztése 
is a tervek között van. 

– Egyelőre ezeknek az össze-
geknek még csak a töredéke van 
elköltve, emellett pedig elmond-

ható, hogy nincs olyan sok pályá-
zat, amennyit a városvezetés meg 
szeretne valósítani, de több van 
annál, mint amennyit a mostani 
személyzeti kereten belül gyakor-
latba lehet ültetni – fogalmazott 
Ráduly, megköszönve a partner-
séget az ügynökség vezérigazga-
tójának.

Kórház és út
– Sajnos a megye az ország uni-

ós csatlakozását követően nem volt 
felkészülve ezekre a pályázási lehe-
tőségekre, így 2009-től lehetett na-
gyobb projekteket benyújtani. Így 
is elmondható, hogy azóta számos 
beruházásra volt példa, és nincs 

amiért szégyenkezni. Sok esetben 
problémát jelentett a tervezési fá-
zis, hiszen Bukarestben készültek a 
tervek, amelyek nem mindig felel-
tek meg az elvárásoknak, csúszások 
történtek, amelyek újratervezést 
igényeltek például az útjavítás ese-
tében – mondta el Borboly Csaba. 
Hargita megye tanácsának elnöke 
a fejlesztések közül a megyei kór-
ház járóbeteg-rendelőinek felújítá-
sát, a hegyimentés korszerűsítését, 
a 123A számú, Csíkszentkirályt 
Tusnáddal összekötő megyei út, 
valamint a 132-es számú, 26,7 ki-
lométer hosszúságú, Szentegyházát 
Homoródújfaluval összekötő me-
gyei út feljavítását emelte ki. – A kö-
vetkező pályázati időszakban, amire 
2014 és 2020 között kerül sor, már 
előkészített pályázatokkal fogunk 
előállni, hogy a megye számára 
minél több uniós pénzt tudjunk el-
hozni – fogalmazott Borboly.

A sajtótájékoztatót követően 
a fejlesztési ügynökség igazgatója 
az elöljárók vezetésével, a sajtó kí-
séretében több uniós támogatással 
készülő beruházást vett szemügy-
re: többek között a gimnázium 
épületét, a Petőfi utcában létesülő 
ifjúsági központot, az urológiai 
központot, valamint a hamarosan 
befejeződő 123A jelzésű megyei 
utat tekintette meg. 

Több pénzT akarnak megpáLyázni a köveTkező kiíráSi fáziSban

Regionális Operatív Program: összegeztek az elöljárók

Borboly Csaba, Simion Creţu és Ráduly Róbert Kálmán. Mérlegelték az eddigi beruházásokat

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

Abetegségmegelőzés, illetve 
népegészség terén kifej-
tett munkásságáért tün-

tette ki tegnap dr. Szatmári Sebes-
tyén nyugalmazott csíkszeredai 
szülész-nőgyó gyász főorvost a 

Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság. Az Egészségügyi Vi-
lágnap alkalmából, az igazgatóság, 
a Hargita Megyei Vöröskereszt és 
a Sapientia – EMTE Hallgatói 
Önkormányzata által szervezett 
rendezvényen tavaly adtak át 
először elismerő oklevelet olyan 

Hargita megyei szakembernek, 
akinek a népegészségügy, illetve 
betegségmegelőzés terén kifejtett 
munkássága jelentős. 

Az idei díjazottat dr. Vass 
Előd, a közegészségügyi igaz-
gatóság aligazgatója méltatta. 
Mint elmondta, dr. Szatmári 
Sebestyén a felcsíki falvakban 
méhnyakrákszűrést szervezett 
és bonyolított le, de éveken ke-
resztül aktív szerepet vállalt a 
kismamák oktatásában is. 

Az oklevél átvételét követő-
en dr. Szatmári Sebestyén azt 
mondta: meglepte a díj, azért 
is, mert nem a gyógyító mun-
kájáért, a sok elvégzett műtétért 
kapta, de átgondolva a munkás-
ságát úgy véli, talán tényleg a be-
tegségmegelőzés és oktatás terén 
kifejtett tevékenysége a több és 
maradandóbb. 

A tegnap délutáni rendez-
vényen szép számban jelentek 
meg érdeklődők, idősebbek 
és fiatalok egyaránt. Számuk-
ra dr. Vitos Attila főorvos a 
gasztroenterológiáról, a tápcsa-
torna megbetegedéseiről beszélt, 
dr. Amza Valentin főorvos pedig 
az idei Egészségügyi Világnap té-
májához kapcsolódva, Egészség 
és öregedés címmel tartott elő-
adást. 

KitÜntetés Az egészségÜgy VilágnAPjA AlKAlmából

A prevenciós és nevelő munkát díjazták
zöld nAPOK

Takarítás a vízpartokon
Az elmúlt évek hagyományainak 
megfelelően, az idén is föld nap-
ja tiszteletére, április 27-én, pén-
teken a Tusnád ásványvíz rt., a 
Hargita megyei Vízügyi Hatóság 
és a környezetvédelmi őrség 
takarítási akciót szervez az Olt 
folyó Hargita megyei szakaszá-
nak vízgyűjtő medencéjében. az 
akcióra az érintett települések 
önkénteseit és önkormányzatait 
is várják.

HN-információ

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

hangzik a Föld napja mozgalom 
egyik jelmondata. Már évekkel ez-
előtt hangoztatták a világ környe-
zetvédői, hogy össze kell fognunk 
a földünk hosszú távú fennma-
radása érdekében. Egyre többen 
gondolják úgy, hogy a tisztább 
környezet megteremtése nemcsak 
a környezetvédők feladata, hanem 
mindenkinek tennie kell környe-
zete megóvásáért. 

Az elmúlt évek hagyományainak 
megfelelően, a Tusnád Ásványvíz Rt., 
a Hargita Megyei Vízügyi Hatóság és 
a Környezetvédelmi Őrség takarítási 
akciót szervez az Olt folyó Hargita 
megyei szakaszának vízgyűjtő me-
dencéjében. A takarítást április 27-re 

hirdették meg, és azt szeretnék, ha az 
akció ba bekapcsolódnának a felcsíki, 
alcsíki, oldalcsíki és homoródmenti 
települések önkormányzatai, civil-
szervezetei és önkéntesei is. Várják 
a résztvevőket Balánbányán, Csík-
szent domokoson, Csíkkarc fal-
ván, Csíkszenttamáson, Dán fal ván, 
Ma  darason, Rá koson, Szépvízen, 
Csík szent királyon, Pálfalván, Csík-
szent léleken, Csicsóban, Ma dé-
falván, Csíkszere dában, Csík-
szentimrén, Szent simonban, 
Szent mártonban, Koz máson, Ká-
szon altízen, Csík szent györgyön, 
Tus  nád falu ban, Tusnádfürdőn, 
Szent egy házán, Lövétén, Ho moród-
szent mártonban, Oklán don, Ká pol-
nás  faluban és Homoród almáson.

A szemétgyűjtéshez szükséges 
műanyag zacskók egy részét a Hebo 
Plast Kft. adja, és az akció alatt be-
gyűlt hulladékokat az Eco-Csík és 
az Ave elszállítja. Az szemét a helyi 
önkormányzatnak köszönhetően a 
csíkszeredai lerakóban ingyen tá-
rolható.

Az akció célja a konkrét ered-
ményen túl a figyelemfelkeltés és a 
környezettudatos életmódra való 
nevelés.Jelentkezni lehet a julianna.
miklos@dao.rowater.ro vagy a 
csaba.voloncs@tusnad.com e-mail 
címen lehet vagy a polgármesteri 
hivatalok székhelyén. fotó: balázs árpád
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hirdetés

A könyv és szerzői jogok világ-
napjától – április 23-tól – kez-
dődően Könyvtári napok néven 
ötnapos, változatos és tartalmas 
rendezvénysorozat zajlik Csíksze-
redában a megyei könyvtár szer-
vezésében. Ebből az alkalomból 
az intézmény látogatottságáról és 
jövőjéről beszélgettünk Kopacz 
Katalin igazgatónővel. 

– Hogy látja, a fiatalok milyen 
gyakran vesznek könyvet a kezükbe? 
A házi olvasmányokon kívül melyek 
azok a művek, amelyek népszerűek 
körükben?

– Az utóbbi években meg
növekedett a kereslet a helytör
téneti, helyismereti művek iránt. 
Ezt örömmel látjuk, mert könyv
tárunk nagy hangsúlyt fektet a 
helyismeret iránti érdeklődés fel
keltésére, Székelyföld történelmi 
múltjának, kulturális értékeinek 
megismertetésére. A fiatalok leg
inkább turisztikai, történelmi, 
művészettörténet témájú köny
vekért térnek be a könyvtárba. Az 
irodalmi művek közül főleg a szó
rakoztató irodalmat, a szerelmes 
könyveket, az ifjúsági regényeket 
részesítik előnyben. A legnép
szerűbb szerzők Paulo Coelho, 
Agatha Christie, Stephan King, 
Geronimo Stilton, Thomas 
Brezina, Antony Horowitz, 
Ljudmila Ulickaja, Ken Follet, 
Wass Albert, Lőrincz L. László.

– Egyre többször hallhatjuk, 
hogy az online könyvtárak milyen 
nagy – az olvasók érdeklődésében 
mérhető – felületet vesznek el a 
könyvüzletek és könyvtárak elől. 
Tény, hogy sokan használják az 
interneten elektronikus formában 
megjelenő könyvtárakat. Hogy lát-
ja: helyettesíthető a könyv „alterna-
tív” megoldásokkal?

– Véleményem szerint jól meg
férnek egymás mellett a hagyo
mányos és online könyvtárak, ki
egészítik egymást. Korunkban az 
információ iránti igény növekedése 
szükségessé teszi a gyors informá
ciókeresést, illetve a dokumentumok 
távhasználatát, ezt biztosítják az 
elektronikus könyvtárak. De nem 
teszik feleslegessé a könyvet. Hitem 
szerint könyv mindig lesz, könyv
tárak mindig lesznek, mert semmi 
nem pótolhatja azt az élményt, amit 
egy kézbe vett, fellapozott  könyv 
nyújthat.  A Kájoni János Megyei 
Könyvtár lépést tart a korral, és fo
lyamatosan hozzájárul az interneten 
elérhető tartalmak bővítéséhez. A 
Magyar Elektronikus Könyvtárat és 
Elektronikus Periodika Adatbázist 
gazdagítjuk digitalizált dokumentu

mokkal. Jelen pillanatig 115, több
nyire 18–19. századi, székelyföldi 
és erdélyi vonatkozású helytörténe
ti és helyismereti dokumentumot 
digitalizáltunk.

– Az intézmény honlapján ol-
vasható egy 2005-ben készült sta-
tisztika, amelynek adatai szerint 
akkor a könyvtárba beiratkozott 
könyvhasználók száma 5000 felett 
volt, a látogatók száma pedig meg-
haladta az 53 ezret. Hogy alakul 
a 2011–2012-es számadat? Csök-

kent, növekedett vagy stagnál a 
könyvtári szolgáltatásokat igénybe 
vevők érdeklődése?

– 2005ben a beiratkozott 5644 
olvasó 107 598 dokumentumot 
kölcsönzött, a látogatások száma 
pedig 53 021 volt. A 2011es év
ben az adatok a következőképpen 
módosultak: 3824 volt a beiratko
zott olvasó, 63 655 a kikölcsönzött 
kötet, 29 154 a látogatások száma. 
Ehhez hozzá kell tenni, hogy 2005
ben Csíkszereda lakossága 42 140 fő 
volt, ezzel szemben 2011ben mind
össze 37 013. Ez azt jelenti, hogy míg 
2005ben a város lakosságának 13,3 
százaléka látogatta könyvtárunkat, 
2011ben ez az arány 10,3 százalékra 
csökkent. A számadatok nem telje
sen relevánsak, nem vonhatunk le 
leegyszerűsített következtetéseket, 
ugyanis míg 2005ben a könyvtár 
teljes kapacitással működött, 2011
ben az intézmény – három külön
böző részlege költözése miatt – négy 
hónapig zárva tartott.

– Az elmúlt időszakban bővült 
a könyvállomány. Tematikai szem-
pontból jelenleg milyenek az állo-
mány arányai?

– A könyvtár állománya ki
egyensúlyozott, igyekszünk lefedni 
minden igényt, kielégíteni minden 
érdeklődési kört. A könyvbeszerzés
nél figyelembe vesszük az olvasói 
igényeket, természetesen nem kriti
kátlanul, egy bizonyos értékszint tar
tásával. A többi közkönyvtárhoz ha
sonlóan a szépirodalom és nyelvészet 
együtt a forgalom kb. 40 százalékát 
képezi, a többi megoszlik a szakterü
letek között. A könyvtárhasználók 
jelentős érdeklődést tanúsítanak a 
sajtó iránt, a forgalom több mint 20 
százalékát teszik ki a periodikák. A 
helytörténeti és történelmi témájú 
könyvek is a legkeresettebbek közé 
tartoznak. 

– Milyen terveik vannak, melyek 
a megyei könyvtár prioritásai?

– Terveink között első helyen 
szerepel egy igazán szép, könyvtá
ri előírásokhoz igazodó székhely 
megtalálása. Sokszor a helyszűke, az 
előadó vagy kiállítóterem hiánya az 
akadálya nagyobb méretű könyvtári 
foglalkozások, rendezvények meg
szervezésének. A könyvtár szeretne 
igazi közösségi színtérré lenni, ahol 
mindig történik valami, ahová bár
milyen korosztályú, bármilyen fog
lalkozású, bármilyen érdeklődésű 
polgár betérhet, és igényének megfe
lelően információhoz juthat, tanul
hat, képezheti magát, rendezvényt 
látogathat vagy éppen szórakozhat.

Pál Bíborka

BEszélgEtés KopACz KAtAlinnAl, A Kájoni jános MEgyEi Könyvtár igAzgAtójávAl

Könyv mindig lesz...

csík
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gyergyó

Körkép

> Amatőr színjátszókat toboroz
nak. Ifjú műkedvelőket toboroz a gyer
gyószentmiklósi Fábián Ferenc amatőr 
színjátszó csoport. A Fábián Ferenc 
színművész tiszteletére és emlékére 
1978ban alakult színtársulat máig az 
alapító, Danaliszyn József irányítása 
alatt működik a gyergyószentmiklósi 
művelődési központ keretében, tiszt
viselők, munkások és diákok bevo
násával. A társulat tagjai önként vál
lalták és vállalják szabadidejükben, 
a munkanap letelte után a próbákat, 
kiszállások alkalmával az előadásokat. 
– Az amatőr színjátszás igen fontos 

az amatőr kulturális mozgalmak so
rában. Ebből a szférából kerül ki sok 
későbbi hivatásos színész, de a szín
ház iránti szeretet e tevékenység által 
népszerűsíthető olyan helyeken is, 
ahová hivatásos színház ritkán vagy 
sohasem jut el – jellemezte a társulat 
tevékenységét Danaliszyn. Idéntől új, 
ifjúsági csoporttal bővítenék a tagsá
got: olyan lelkes, színészetet kedvelő, 
14–20 év közötti diákok jelentkezését 
várják, akik szeretik a humort, kaba
rét, fejlesztenék magukat és idejükből 
áldoznának a kultúra terjesztésére. A 
foglalkozások díjmentesek, jelentkez

ni május végéig a 0744–970356os te
lefonszámon lehet.

> Alternatív vitarendezés – Me
diáció. Alternatív vitarendezés – Mi is 
a mediáció? címmel szervez tájékoztató 
előadást a Hargita Megyei Mediátorok 
Egyesülete, valamint Kovács Rita mediátor 
Gyer gyószentmiklóson, a Vaskertes Ál
talános Iskola dísztermében holnap dél
után négy órától. „Ha önnek vagy az 
önhöz közelállóknak volt már konfliktu
sa szomszédjával, családtagjaival, üzleti 
vagy munkatársával, akkor itt és most 
választ kaphat arra a kérdésére, hogy a 

mai kor emberének milyen törvény által 
támogatott alternatív eszközei vannak 
konfliktusai megoldására” – olvasható a 
szerkesztőségünkbe eljuttatott meghívó
ban. A konfliktuskezelés törvényes, leg
gyorsabb, legolcsóbb és a felek számára 
legkedvezőbb módszerét Erdős Kedves 
Sándor, a Hargita Megyei Mediátorok 
Egyesületének elnöke, illetve Kovács Rita 
gyergyószentmiklósi mediátor ismerteti 
az érdeklődőkkel. A mediáció szerepe 
rendkívül fontos a perek megelőzésében, 
hiszen a felek vitájának kimenetele nye
rőnyerő helyzetet eredményezhet. Az 
előadásra a belépés díjtalan. hí
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Hagyományteremtő szándékkal 
szervezte meg Mincsor Erzsébet 
tanítónő az első Gyergyó-medencei 
Gyermek és Ifjúsági Színjátszó Ta-
lálkozót Gyergyóremetén a múlt 
hétvégén. Az eseményen kilenc 
színjátszó csoport jelent meg, a 
résztvevők egyhangú döntése, 
hogy jövőre is ott szeretnének 
lenni a seregszemlén.

J. A.

Feledésbe merültek a mesejá
tékok, a gyerekszíndarabok, és 
ezeket szeretnénk valamiképp 

feléleszteni – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére Mincsor Erzsébet 
tanítónő. Az első alkalommal össze
hívott Gyergyómedencei Gyermek 
és Ifjúsági Színjátszó Találkozó meg
álmodója arra is kitért, hogy mielőtt 
meghirdette volna a seregszemlét, 
több, más településeken élő kollé
ganőjével konzultált, és kiderült, 
sokan hasonlóan vélekednek, több 
tanítónő is örülne a kezdeménye
zésnek. A meghívókat még tavaly 

novemberben küldték el a Gyergyói
medence valamennyi iskolájának, és 
kilenc színjátszó csoport jelent meg 
a hétvégi seregszemlén. Így eljött 
a gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskola
központ középiskolás színjátszó cso
portja (felkészítők: Bonczidai Éva és 
Farkas Wellmann Endre), illetve az 
ötödik osztályos színjátszók (felkészí
tők: Györffy Rozália és Jakab Bálint 
Márton), a tekerőpataki Tarisznyás 
Márton Általános Iskola (felkészí
tők: Kolumbán Csilla és Kolumbán 
Kata Szilvia), a gyergyószentmiklósi 
Salamon Ernő Gimnázium szín
játszói (felkészítő: Kastal Otília), a 
gyergyóditrói Siklódi Lőrinc Iskola 
(felkészítő: LaczkóAlbert Katalin), 
a gyergyócsomafalvi Köllő Miklós 
Általános Iskola (felkészítő: Kercsó 
Teréz). A helyieket, a Fráter György 
iskola két csapatát Mastaleriu Erzsé
bet, a csutakfalviakat pedig Balázs 
Teréz tanította be.

A kezdeményező elmondta, nem 
verseny jelleggel zajlott a találkozó, a 
színjátszás öröméért szeretné, hogy 

évről évre összegyűljenek azok a 
gyerekek és tanítóik, akiknek fontos 
a mesejáték és a gyerekszínjátszás. 
A seregszemlére egyébként legtöbb 
egyórás produkcióval jelentkezhet
tek a csoportok.

A kétnapos eseményt Papp Mi
hály iskolaigazgató, Gyergyóremete 
önkormányzata, a RemeteAvuly 
Alapítvány, a Balás Gábor Művelő
dési Ház és több remetei vállalkozó 
támogatta.

A gyergyószentmiklósi főtér 
északkeleti részének felújítási 
munkálatai kezdődtek el teg-
nap. A két lépésben megvaló-
suló térszépítési tervre a helyi 
költségvetési alapból idén 230 
ezer lejt különítettek el.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Erőgépek jelentek meg teg
nap a főtéri park Márton 
Áron utca felőli részén, a 

szökőkút mellett, a sétány másik 
oldalán hirdetőtáblán látható a 
főtér rendezésének terve.

– Két lépésben megvalósu
ló projektről van szó, amelynek 
munkálatai már elkezdődtek – 
közölte tegnapi sajtótájékoztató
ján Mezei János polgármester.

Első fázisban a park felső, 
Márton Áron utca felőli részét 
alakítják át – ez már az idén 

megvalósul –, jövőben, második 
lépésként a Gimnázium utcának 
és a park alsó részének felújítá

sát végzik el. A polgármester 
szerint visszakapja a főtér egy
kori patináját, sokkal több lesz 

a zöldfelület, ugyanakkor a kör
nyező épületek is jobban érvé
nyesülnek majd.

A nagyszabású munkálatra 
idén helyi alapokból 230 ezer 
lejt különítettek el, ebből a főtér 
északkeleti részét újítják fel. El
tüntetik a parkból a régi szökő
kutat, a téren pergolát, vagyis ár
nyékolt pihenőhelyet alakítanak 
ki, de még a Szent Miklósszobor 
pozícióját is megváltoztatják. A 
tervek szerint a park felső része 
hosszú távon rendezvényszerve
zési célokat szolgál majd, az alsó 
részében az elöregedett fák he
lyett újakat ültetnek, és még több 
növény kerül erre a részre. Az 
idén megvalósuló munkálatokra 
a versenytárgyalást még tavaly 
megnyerte a gyergyószentmiklósi 
BenComMixt Kft., a terveket 
Köllő Miklós műépítész és mun
katársai készítették.

DIákSzínjátSzók tAlálkoztAk GyErGyórEMEtén

Újra divatba hoznák a mesejátékokat

SzAkMAI képzéS

Lipótvárosban 
tanulhattak

Öt gyergyószentmiklósi varrónő 
második alkalommal vehetett 
részt Budapest V. kerületében, 
lipótvárosban szakmai tovább-
képzésen a testvérvárosi kap-
csolatnak köszönhetően.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Gyergyószentmiklósi var
rónők részesültek ma
gasabb szintű szakmai 

képzésben, illetve alakíthattak 
ki baráti kapcsolatokat Pásztor 
Lajos lipótvárosi önkormányza
ti képviselő és felesége felajánlá
sának köszönhetően. 

A varrónők Magyarország
ra utazását Gyer gyószentmiklós 
önkormányzata is támogatta, 
ugyanis a kapcsolat már három 
éve él. Így a helybéli varrónők im
már másodjára utazhattak Buda
pestre, tavaly viszont az ottaniak 
látogattak Székelyföldre, amikor 
a Pásztor Anna tervezte ruhá
kat mutatták be Gyer gyó szent
miklóson, helyi mo dellek közre
működésével.

– Szakmán belül nagyon 
sokat láttunk, tapasztaltunk, 
hosszú távon próbáljuk is hasz
nosítani az újonnan tanultakat. 
Véleményem szerint nem árta
na, ha több kolléga is részt ve
hetne majd a képzéseken. Más 
ott a szakmai élet, igaz, hogy a 
gépek, a felszerelés, amit hasz
nálnak, ugyanaz, mint ami ne
künk is van, de teljesen más a 
meglátásuk, egyszóval sokkal 
modernebbek. A Magyarorszá
gon meglátogatott varrodában 
leginkább bőröket dolgoztak fel, 
ami itthon nem túl felkapott. 
Nálunk például nem igényel
nek bőrszoknyákat, igaz, ezek 
előállítása olyan költséges, hogy 
el sem tudnák adni a terméket. 
Viszont más anyagok díszítését 
bőrrel ezentúl már tudjuk alkal
mazni – összegezte tapasztalata
it Balázs Ella varrónő.

További terveik is vannak a 
varrónőknek, jövőre egy itteni 
népviseletekből álló kollekcióból 
készülnek bemutatót szervezni 
a lipótvárosi kollégák számára, 
emellett megtanítanák őket ezek 
elkészítésének, szabásának, varrá
sának fortélyaira is.Remetei fellépés. Újra színpadon a mesejátékok és a gyerekszínművek Fotó:jánossy alíz

Megújul a főtéri park. Erőgépek dolgoznak a szökőkút környékén Fotó: jánossy alíz

HElyI AlApokBól Szépül GyErGyóSzEntMIklóS

Visszakapja régi fényét a főtér 
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> Föld-napi akció Máréfalván. Lesz-e 
bárka, mely megtelik majd minden égi 
és földi fénnyel? Visszatérnek-e madarak 
csőrükben oxigénnel?” – Mezei And-
rás idézetével indította Sándor István, a 
Caritas Családsegítő Szolgálatának mun-
katársa a Föld napját hétfőn Má ré falván.

A diákok árvácskával a kezükben ér-
keztek, az önkéntesek deszkát hoztak, 
az idősebb asszonyok a puliszkakeve-
rőt vették pártfogásba. Kora délután az 
idősklub tagjai túrós puliszkát készítet-
tek, a diákok faládákat állítottak össze: 
a fiúk szegeztek és földet hordtak, míg 
a lányok festettek és ültettek. Gyorsan 

össze is állt az öt virágláda árvácskával 
díszítve, közben előkerültek az ásók, 
hogy a rózsákat is elültessék a Nyirő Jó-
zsef iskola udvarán.

A harmincöt résztvevő együtt gyö-
nyörködött a „felvirágoztatott” iskolá-
ban, majd hálát adtak Istennek, hogy biz-
tosította a jó időt az ültetéshez. A munka 
után a kultúrotthonban elfogyasztották 
a közel háromméteres túróspuliszka-te-
kercset, s megbeszélték, nem elég 365-
ből csak egy napot szánni Földünkre. A 
máréfalviak Föld-napi akciója is azt bi-
zonyítja, összefogással szebbé, élhetőbbé 
varázsolható a környezetünk.

> Sajtkészítő tanfolyam. A Gyulafe-
hérvári Caritas Vidékfejlesztés május 3–4-
én kétnapos tejfeldolgozó képzést hirdet 
Székelyudvarhelyen, amelyet a szervezet 
Kossuth Lajos u. 18. szám alatti székhelyén 
9–16 óra között tartanak. A képzésre bárki 
jelentkezhet, aki többet meg szeretne tud-
ni a tejfeldolgozásról, és az új ismereteket 
minőségi sajtok készítésénél szeretné ka-
matoztatni. A résztvevők Kiss Ferenctől, 
a magyarországi Körösladányról érkező 
sajtmestertől, szaktekintélytől tanulhatják 
el a tejfeldolgozás fortélyait. Bővebb infor-
mációt a 0736–200200-as telefonszámon 
kaphatnak az érdeklődők.hí
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Megoszlanak a szakmai véle-
mények, ezért egyelőre kétsé-
ges, felveszi-e Nyirő József ne-
vét a Székelyudvarhelyi Városi 
Könyvtár. A névadásban kom-
petens városi önkormányzatban 
sincs összhang a kérdésben: az 
MPP rendkívüli tanácsülést hí-
vott össze csütörtökre, amelyről 
információink szerint a polgári-
akat kampányfogással vádoló 
RMDSZ-frakció távol marad. 
Szabó Károly könyvtárigazgató 
csak a választások után hajlan-
dó állást foglalni a névadásban.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Balázs Árpád polgári taná-
csos, a Nyirő József Emlék-
bizottság kezdeményezője, 

és Molnár Miklós, a Magyar Pol-
gári Párt székelyudvarhelyi elnöke 
tegnap közös sajtótájékoztatón 
ismertette az író hamvainak haza-
hozatala és az újratemetés előké-
születeinek legújabb fejleményeit. 
A bizottság jelképesen az emléke-
zés parkjában tartotta első meg-
beszélését, ahol megfogalmazták 
a legfontosabb célkitűzéseket is. A 
kezdeményező elmondta, a tizenöt 
tagú emlékbizottság folyamatosan 
vár új tagokat.

– Nyirő-szobor már áll Ud-
varhelyen, van Nyirő utcánk is, de 
javaslatként elhangzott, legyen Uz 
Bence utca is a városban. Javasoljuk 
továbbá, hogy a családi villa kerül-
jön a múzeum tulajdonába, abba 
rendezzék be az író emlékszobáját 
– mondta Balázs Árpád, hozzáté-
ve: az emlékbizottság ellátogatott 
Székelyzsomborra, Nyirő szülő-
falujába. A helybéliek jelezték, 
anyaföldet hoznak az udvarhelyi 
temetőbe, a küldöttség tagja lesz a 
zsombori gyülekezet evangélikus 
lelkipásztora is.

Molnár Miklós elmondta, mesz-
szemenően támogatják a bizottság 
munkáját, a frakcióban átbeszélték 
a Nyirő-bizottság javaslatait, és 
úgy ítélték meg, a célok megva-
lósítása érdekében két esetben is 
tanácsi határozatra van szükség: 
ezek a városi könyvtár névadása, 
valamint a Nyirő-villában kiala-
kítandó emlékszoba, illetve em-

lékház kérdése. A Magyar Polgári 
Párt ezért holnapra, április 26-ára 
rendkívüli tanácsülés összehívását 
kezdeményezte az említett kérdé-
sek kapcsán.

Tárgyalóasztalhoz ülne 
az RMDSZ
A városi önkormányzat 

RMDSZ-frakciója tegnap estébe 
nyúlóan ülésezett, a megbeszélésen 
a polgáriak javaslata is napirendre 
került. Noha a tegnapi döntésekről 
csak ma születik hivatalos sajtóköz-
lemény, a Hargita Népének sikerült 
megtudnia: a tulipánosok valószí-
nűleg távol maradnak a csütörtöki 
rendkívüli tanácsüléstől. A szövet-
ségiek ismételten kampányfogással 
vádolják a polgáriakat, s mint mond-
ják, félő, hogy az MPP-sek a Szász 
Jenő vezette Székelyudvarhelyért 
Alapítvány mocskos ügyeivel akar-
ják összemosni a Nyirő-ügyet ak-
kor, amikor a Nyirő-villában lakó-
kat az alapítvány nevére telekköny-
veztetett ingatlanba költöztetnék. 
Az RMDSZ-esek messzemenően 
támogatják az emlékház létrehozá-
sát, a könyvtár névadásával kapcso-
latban pedig a kérdésben igencsak 
megosztott szakma véleményét 
hívnák segítségül. Mint mondják, 
azt sem szabad elfelejteni, hogy az 
ingatlan tulajdonjoga nem rende-
zett, jelenleg is per tárgyát képezi. 

Hangsúlyozták, a könyvtár vezető-
sége is ódzkodik a névadástól, s mi-
hamarabb tárgyalóasztalhoz hívnák 
a szakmát és a városatyákat.

Bunta Levente polgármester 
korábban hangsúlyozta: a Nyirő-
újratemetés nemzeti ügy, felül kell 
emelkedni az egyéni és pártérdeke-
ken, s felszólította az MPP-seket, 
ne kampánytéma legyen a jeles 
esemény, hiszen ez óriási szégyen 
lenne Székelyudvarhelyre nézve.

Szabó: Kampány után 
állást foglalok
– Székelyudvarhely Polgármes-

teri Hivatalának alárendelt intéz-
ménye vagyunk, nem mi döntjük 
el, hogy „megkeresztelnek-e” vagy 
sem, s ha igen, akkor minek – adott 
kitérő választ megkeresésünkre 
Szabó Károly. A városi könyvtár 
igazgatója azt mondja, személy 
szerint nagyra értékeli Nyirő Jó-
zsef munkásságát, s 1994-ben ké-
szült dokumentumfilmjében sok, 
addig tisztázatlan kérdésre is vá-
laszt adott.

– Először is: Nyirő soha nem 
volt a nyilas párt tagja, hanem az 
Erdélyi Pártnak volt a behívott 
képviselője. Az sem igaz, hogy 
a soproni parlamentben tevé-
kenykedett, csupán arról van szó, 
hogy abban az időben a soproni 
rádiónál dolgozott – pontosított 

Szabó. A könyvtárigazgató azt 
mondja, az akkori magyar kor-
mány kiadott ugyan egy bűnös-
ségi keresetet Nyirő ellen, ám az 
írót Németországban ártatlannak 
találták és továbbengedték. Szabó 
szerint nagyon fontos tisztázni, 
hogy Nyirő József történelmi-
leg rehabilitálható személyiség, s 
végre a román politikának is meg 
kellene értenie, hogy nem tekint-
hető háborús bűnösnek, munkás-
sága alapján pedig egyértelműen 
helye van az összmagyar irodalmi 
életben.

A városi könyvtár Nyirő Jó-
zsefről történő elnevezését firtató 
kérdésünkre Szabó kijelentette:

– Erre nem válaszolok, jelen 
helyzetben ezt nem engedhetem 
meg magamnak. Választási kam-
pány van, kampány után majd 
állást foglalok – mondta Szabó, 
hozzátéve: régi kérdés, hogy érde-
mes-e egyáltalán bármilyen nevet 
is adni az intézménynek.

– Rendszerint oda lyukad-
tunk ki, hogy nagyon jó a Szé-
kelyudvarhelyi Városi Könyvtár 
elnevezés. Nem merült fel más 
név, de a városatyák asztalán van 
a döntés, ők mondják meg, hogy 
egy ilyen jelentős kulturális intéz-
ménynek kell-e név, s ha igen, ak-
kor milyen – mondta a könyvtár-
igazgató.

Per tárgyát képezi a könyvtár épületének tulajdonjoga. Kivárnának a névadással fotó: ifj. haáz sándor

ElMARADhAt A cSütöRtöKRE tERVEZEtt REnDKíVüli tAnácSüléS

Nincs összhang Nyirő-ügyben Végéhez ért a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány által tá-
mogatott Szabók utcai kültéri 
fitnesztelep programja. Szom-
baton reggel 9 órára ismét 
kalákára hívják az udvarhelyi 
lakosokat.

Radó Krisztina

AVárosi Kaláka keretein 
belül ez a projekt érte el 
a legnagyobb támogatást, 

a Szabók utcai grund létrehozásá-
nak munkálataira gyűlt össze ed-
dig a legnagyobb kaláka.  Az sem 
mellékes, hogy az utóbbi években 
10-12 teret sikerült felújítani az 
udvarhelyi lakosok segítségével 
– mondta elégedetten a tegnapi 
sajtótájékoztatón Csáki Rozália. A 
Székelyudvarhelyi Közösségi Ala-
pítvány (SZKA) elnöke becsületre 
méltó dolognak tartja, hogy a vi-
déki közegben született kaláka ha-
gyományát ennyire mélyen sikerült 
beültetni a városiba. Egy-egy ilyen 
kaláka alkalmával 50-100 ember 
szokott összegyűlni, akik nem-
csak munkáikkal, adományaikkal 
támogatják a város közterületei-
nek átalakítását, hanem ötletekkel 
is megkeresik őket. Péter Ildikó, 
az SZKA PR-felelőse kertfestés-
re, a beüzemelt gépek lefestésére, 
fa- és bokorültetésre hívja a város 
lakóit szombaton. Egy kertészet 
munkatársai is jelen lesznek, így 
a kalákában részt vevők a polgár-
mesteri hivatal által meghirdetett 
Fogadj örökbe egy fát! programon 
belül elültethetik saját fáikat. Pé-
ter Ildikó elmondta, a megnyitóra 
egy edzéstervet is összeállítottak, 
amit kifüggesztenek a helyszínen. 
Saját tapasztalatai alapján megje-
gyezte, nehéz megfelelően hasz-
nálni a gépeket, ezért szükség lesz 
egy ilyen jellegű tájékoztatóra. A 
Szabók utcai grund-projekt befe-
jezése után sem ül majd tétlenül 
az SZKA, körvonalazódott a kö-
vetkező program is.  A város végén 
található Jézus-kápolna melletti 
zöldövezetet szeretnék parkosíta-
ni – ennek kapcsán már egyeztet-
tek a katolikus egyházzal is, amely 
támogatja az ötletet – árulta el az 
SZKA elnöke.  Az átalakítás kap-
csán kikérik majd a lakosság és a 
katolikus egyház képviselőinek 
véleményét, s közös döntés alapján 
fognak terveket készíteni.

VáRoSi KAláKA

Elkészül a grund
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II. A dolgozat
A földtörténet negyedkorát 

(quaternar) a kb. kétmillió évvel ez-
előtt véget ért alpi-kárpáti hegykép-
ző mozgások (orogén) befejeződése 
óta számítjuk. A pliocén korszak vé-
gére (harmadkor), a negyedkor ele-
jére kialakult a Kárpátok és az egész 
Kárpát-medence mai arculata.

A hosszas, több szakaszban le-
zajló, és az egész Európát átszabó 
orogenezisnek az ember még nem 
volt sem szemtanúja, sem szenve-
dő alanya. 

De lássuk, mi történt a ne-
gyedkort megelőző időszakban, 
a mio-pliocénben? A geológiai 
időszámítás eme 11. órájában a 
mai Erdélyi-medence területén 
hullámzó tenger alapzata egyre 
mélyebbre süllyedt. Ennek kö-
vetkeztében nyugaton megszű-
nik a Pannon-medencével való 
közvetlen kapcsolat, míg a keleti 
peremeken egy 250 km hosz-
szúságú, félköríves törésvonal 
képződik, amely intenzív vulká-
ni tevékenységet eredményez. A 
máramarosi Avastól a Dél-Har-
gita Murgójáig (Baróti átjáró), 
sőt a málnásfürdői Lüget-tetőig 
és a Csomád Szent Anna-taváig 
számtalan vulkáni kráter ontja 
termékeit hosszabb-rövidebb 
szünetekkel az újonnan képző-
dött hegylánc keleti és nyugati 
lejtőire. Az újvulkáni vonulat 
csíki szakaszát Hargitának, a 
gyergyói szakaszát Görgényi-
havasoknak nevezzük. Ezek 
választják el a Keleti-Kárpátok 
legnagyobb medencesorát az 
Erdélyi-medencétől. A két nagy 
medence keleti határait a már 
előzőleg felgyűrődött (közép 

és felső kréta korszak, 60 millió 
év) paleozikumi-mezozoikumi 
kristályos, illetve flis (homokkő) 
övezet vonulatai szabják meg. Ez 
a két külső övezet a mio-pliocén 
előtt már szárazulattá vált, és 
mint egy több száz kilométeres, 
óriási félkörív, országunk határa-
in túl is, elválasztotta a Szarma-
ta-tengert (Moldovától a Turá-
ni-alföldig) a Moesiai-tengertől 
(Havasalföld, Dobrudzsa) és az 
egész Kárpát-medence terüle-
tét beborító Pannon-tengertől. 
Az így elszigetelődött tavak, a 
későbbi Kárpát-közi medencék, 
lassan édesvizűekké válnak, majd 
a környező hegykeret eróziós 
termékei mind jobban feltöltik 
őket. Először elmocsarasodnak, 
majd teljesen kiszáradnak. Ekkor 
alakul ki az Olt és a Maros medre 
a vulkáni vonulat lábainál lévő 
fő törésvonal mentén, amelyek 
azóta is természetes vízlevezető 

csatornaként működnek. Ma-
gától értetődő, hogy az említett 
külső kárpáti perem sem marad 
érintetlen a közvetlen közelében 
lejátszódó heves vulkáni műkö-
dések hatásától, a mindent felda-
raboló szeizmikus mozgásoktól! 
(Gondoljunk csak a mostani 
vráncsai földrengésekre!) Nyu-
gati oldalai lesüllyednek a mai 
Gyergyói-, Csíki- és Háromszéki-
medencék alá, míg keleti részeik 
fennmaradnak a mai Besztercei- 
és Gyergyói-havasok, a Nagy-
hagymás, a Csíki- és Bodoki-
havasok formájában. A hajdan 
volt nyugati perem ma több száz 
méter mélységben található a 
Kárpát-közi medencék alatt, tel-
jesen elborítva az erupciós ciklu-
sok termékeitől és a negyedkori 
medenceüledékek által. 

Folytatjuk
Zsigmond Enikő geológus,

Csíkszereda

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

G. Nagy Ilián

A dal titka 
a 31 éves Bene Zoltánnak

A virág a földből nő,
de a dal nem a papíron születik.
Nem is a fejben,
ott az ész fontoskodik.

A dal: a kozmosz és a lélek
közötti kötél táncosa.
Jön, jön feléd, mint a legszebb nő,
akit valaha láttál,

s nem tehetsz semmit,  
mert elég egy rossz mozdulat,
s vége. A dal így érkezik,
mint a szerelem, mint az Isten.

Lejegyezheted, ám mégis
továbbszárnyal.
Ha nem, akkor nem is dal.

A tudás szent dolog,
de van egy szentebb,
teremteni a semmiből valamit!

Ez a dal! Hallod?
Befelé figyelj, mint a világra,
s megérkezik!

2012. április 22.

Újból hőszigetelés
„Az energia az, ami bennünket 

kimerít.”  (Slawomir Wroblewski)

Messzemenően tiszteletben 
tartom mások véleményét 
még akkor is, ha nem ér-

tek egyet vele. Molnár Erzsébet csík-
szeredai levélíró (HN, 2012. április 
4.) több pozitív és negatív cikkről, 
válaszolatlanul maradt, tisztázatlan 
kérdésről, megdöbbentő félretájé-
koztatásról ír, arról, hogy a tömbház 
lakói más-más szemszögből közelítik 
a hőszigetelési programot.

A levélíró érvei ez idáig ismeret-
lenek voltak számomra. A médiában 
sohasem írtak pozitív vagy negatív 
cikket a hőszigetelésről, mivel azt 
csak egyféleképpen lehet értelmez-
ni. Legfennebb egy-két levelező ér-
tetlenkedett. Félretájékoztatásról 
szó sem lehet. Az igaz, hogy nem 
vagyunk egyformák, s ha valaki más-
képp lát valamit, hát az legyen az ő 
dolga. A levélíró bizonyára éppen 
úgy tudja, mint én, minden közös-
ségben akad egy-két olyan, akinek 
semmi sem tetszik, aki mindig mást 
szeretne, soha nem azt, amit a több-
ség. Nyugtasson meg, ugye Ön nem 
ezek közé tartozik?

Utalva „Románia katasztro-
fális gazdasági helyzetére”, az em-
berek fizetésképtelenségére, a hő-
szigetelés éppen azért van, hogy 
spóroljunk a kiadásokkal. Éppen 
elég példa van rá, hogy ahol meg-
történt a szigetelés, jóval kevesebb 
fűtést kell fizetni. Ha a polgártárs 
magánházban lakik, akkor is időn-
ként javításokat kell eszközölnie, 
mindegy, miből van a háza. Neki 
nem téríti meg senki a ráfordított 
költségek 80 százalékát. Ha jól 
számolom, ez a harmadik számot-
tevő ajándék, amelyet 1990 óta 

kaptunk ettől a nagylelkűségéről 
nem éppen elhíresült államtól. (1. 
A lakások megvásárolhatósága 
régi áron; 2. a szabad szombat; 3. 
hőszigetelés). A hőszigetelés maga 
a tömbház felújítása. Előnyére vál-
tozik a ház külseje, szigetelődik és 
egyben megújul a tetőzete, ellen-
áll a kintről jövő hangártalomnak 
stb. Mindezt állami segítség nélkül 
még a legtehetősebbek sem tudnák 
megoldani. Ha már úgy döntött az 
egyén, hogy tömbházban fog lakni, 
bizony alá kell vetnie magát – tetszik 
vagy nem – a többség akaratának. 
Számtalan példát tudnék felsorolni, 
amikor nem a „75-83 éven felüli” 
és nem az elesett betegekkel van a 
gond, hanem éppen a leggazdagab-
bakkal, akik nem átallnak akadályo-
kat gördíteni a többséggel szemben. 
Aki csakugyan képtelen a rá eső 
részt egyszerre kifizetni, azért még 
nem árverezik el a lakását, részletre 
is megteheti. Arra is volt már példa, 
hogy a lakószövetség kifizette helyet-
te, és apránként rátette a havonta fi-
zetendő közköltségére. Bármennyire 
borúlátóak is vagyunk, azért még 
van egy cseppnyi EMBERSÉG is a 
Székelyföldön! Jómagam, miután 
40 év alatt teljesen tönkrementek 
az ablak-tokozataim, termopanra 
cseréltem az összeset, akárcsak a ház 
többi lakója. Ezeket már nem kell 
megfizetni szigeteléskor. Nyaralóm 
ugyan nincs, a régi ablakok ott van-
nak a padláson, akinek kell, elviheti. 
A tokozat tűzre való, az üveg pénzt 
ér. A levélíró azt a címet adta írá-
sának: Vita a hőszigetelésről. Vi-
tának azt hiszem, ennyi elég, mit 
kellene még igazolniuk a tanács 
illetékeseinek?

Kopacz Zoltán,
Csíkszereda

A S.N. Sării S.A. Sucursala salina Praid

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Parajdi Sósfürdő fel-
javítása és bővítése című tervére a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. április 24-én 
döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanul-
mány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthe-
tők 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 címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hir-
detés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A Híd- és Útügyi Igazgatóság – Brassó

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 11-B út feljavítása 
Kászonaltíz külterületén megvalósítandó tervére hozott módosí-
tásokra a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti el-
bírálás alapján 2012. április 24-én döntéstervezetet hozott (nem 
szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthe-
tők 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 címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirde-
tés megjelenésétől számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Diákkörösök a budapes ti TUDOK-on. A kolozsvári 
TU DEK-en elért eredmények jutalmaként és folytatásaként Láng 
Melinda és Novák Dániel részt vehetett a Budapesten megren-
dezett Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TU-
DOK). Mindketten a történelem szekcióban tartották előadásu-
kat. Melinda a tragikus első világháborús szárhegyi eseményekről 
beszélt, míg Dániel a gyergyói zsidóság rövid történetét mutatta 
be. Köszönjük a támogatóknak, hogy lehetővé tették a részvé-
telt: Mezei János Gyergyószentmiklós polgármestere, Nagy 
Zoltán alpolgármester, GYERKI Budapesti Képviseleti Iroda, 
Czimbalmos Zita tanárnő, Szent István-plébánia, Szülői Bizott-
ság, Kobezol Kft. kép és szöveg: andrás szabolcs, gyergyószentmiklós



A közvetítő cégek árnyékából 
kilépve közvetlenül kívánja 
idéntől megszólítani régi és új 
ügyfeleit a csíkszeredai Xpert 
Advertising Kft. Mint Bene 
Lászlótól, a nyomdaipari rek
lám anyaggyártó cég tulajdono
sától megtudtuk, a cél Har gi ta 
megyén kívül Kovászna és Ma
ros megye piaci meghódítása 
lesz.

– Kérem, mutassa be néhány 
szóban, mivel foglalkozik az Xpert 
Advertising cég?

– A reklámiparban használa-
tos anyagok gyártását vállaljuk. 
Ez lehet digitális nyomtatás, há-
romdimenziós CNC-gravírozás, 
textilfeliratozás, autódekoráció, 
szinte bármi. Páldául a brassói 
olimpiai jégpálya jégfeliratozását 
is mi végezzük.

– Mikor alapították a céget?

– 2008-ban. Az elmúlt négy 
esztendő alatt a háttérből nagy-
részt reklámügynökségek, közvetí-
tők termeléskiszolgálását végeztük. 
Ám idén áprilistól a váltás mellett 
döntöttünk, azaz közvetlen eladás-
sal nyitunk az érdeklődők felé. Ez 
azt jelenti, hogy bárki közvetlenul 
is hozzájuthat a termékeinkhez a 
közvetítők és reklámügynökségek 
által hozzáadott árrés nélkül. Ami 
nem hozzáadott érték, csupán 
pluszban kifizetett pénz.

– Miért most döntöttek az átál-
lás mellett?

– Egyrészt a gazdasági helyzet 
kívánja így, hisz egyre több meg-
rendelő próbál a közvetítőket ki-
kerülve közvetlenül hozzájutni a 
kívánt termékhez, másrészt pedig 
most jutottunk el arra a fejlettségi 
szintre, hogy ilyen módon is ma-
radéktalanul ki tudjuk szolgálni a 
megrendelőinket.

– Hogy került ön kapcsolatba 
a nyomdaiparral és a reklámszak-
mával?

– Budapesti nyomdaipari 
végzettségemet és munkatapasz-
talatomat kamatoztatva 2006-
tól egy csíkszeredai reklámgyár-
tó műhelyben dolgoztam, ahol 

megtanultam a már ismert ha-
gyományos nyomdaipari tech-
nológián kívül a digitális rek-
lámgyártás mibenlétét is. Sajnos 
az ottani felfogás szerint a kéz-
ből kiadott termékek jellemzője 
a „jól van úgy, nem lőnek vele” 
volt , így alapítottam 2008-ban 
az Xpert Advertising Kft.-t, az-
zal a céllal, hogy megmutassam, 
megfelelő felszereltséggel és oda-
figyeléssel minőségorientált vál-
lalkozást is lehet működtetni. 
Ráadásul egy olyan iparágban, 
ahol minden tegnapra kell.

Én úgy érzem, ez máig sike-
rült is. Bizonyítja ezt a klienseink 
bővülő száma és a megrendelések 
gyakorisága. A Pénzügyminisz-
térium adatai nyomán pedig ki 
merem jelenteni, hogy 2012-re 
az Xpert Advertising a Hargita 
megyei reklámipar piacvezető 
vállalkozása lett.

– Miben érzi a cége erősségét, mi 
az, amire a fejlődésüket alapozzák?

– A minőségi termékeinkre és 
az ügyfeleinkre. Peldául egy csík-
szeredai standépítő cégen keresztül 
olyan intézmények reklámipari 
elvárásainak felelünk meg újra és 
újra, mint a maláj, a thaiföldi, a 
mexikói, a myanmari, a kínai és az 
olasz külkereskedelmi kamara, de 
többek közt közvetlen ügyfeleink-
nek mondhatunk olyan neves cé-
geket is, mint az olasz Metabond, a 
Nexxon vagy épp a Trost Auto.

Ami a fejlődés zálogát illeti, 
mindig igyekeztem olyan gépek-
kel és felszerelésekkel bővíteni a 
vállalkozásomat, melyek révén 
széles skálán ki tudjuk szolgálni 
megrendelőinket. Széles skálán 
értem azt, hogy egy adott mun-
kát több gépen, több módon 
kivitelezhetünk, úgy hogy az a 
kliensnek árban és minőségben 
is megfeleljen. A gépparkunk 
mára Hargita megye szintjén a 
legmodernebbnek számít, ám 
jelenleg is egy olyan új gép be-
szerzésére koncentrálok, mely 
világszinten is forradalmian új 
technológiát képvisel. Persze az 
se titok, hogy ezzel Hargita me-
gyén kívül Kovászna és Maros 
megyében is az elsők leszünk, 
ami a felszereltségi szintet illeti, 
de erről inkább csak a későbbi-
ekben beszélnék.

Már a jelen pillanatban me-
gyénkben senki sem tud egy 
adott reklámipari munkát annyi 
idő alatt, olyan minőségben és 
árban legyártani, mint mi, és ezt 
be is tudjuk bizonyítani. Mun-
káinkat 100 százalékban saját 
gépeinkkel és felszerelésünkkel 
készítjük, nem használva olcsó és 
silány minőségű alapanyagokat, 
melyekre nem lehet garanciát vál-
lalni. Persze nem igaz, hogy nem 
hibázunk. Mindenki hibázik, aki 
dolgozik, ezért megragadnám az 
alkalmat, hogy nyilvánosan is bo-
csánatot kérjek Gyarmati Zsolt 
úrtól, a Csíki Székely Múzeum 
igazgatójától a 2008-ban gyártói 
anyaghiba miatt bekövetkezett 
károkozás miatt.

– Van rossz tapasztalata is a 
szakmával kapcsolatban?

– Sajnos a laikusok – és ezt 
nem rossz értelemben mondom, 
mivel ilyen ez az ipar, ezt nem 
tanítják iskolában, és elég új is a 
hagyományos nyomdaiparhoz ké-
pest – jóhiszeműségére alapozva, 
a reklámszakma bonyolultságát és 
átláthatatlanságát kihasználva sok 
hasonló profilú cég nem tartja be 
a becsület szabályait.

– Mire gondol?

– Például jellemző, hogy va-
lótlan állításokkal csalogatják 
a vevőiket a honlapjukon vagy 
hirdetésekben, nem létező fel-
szerelésekkel vállalnak munkát, 
a legyártott anyagok meg sem 
közelítik a mintaként bemuta-
tott terméket, a kiszámlázott 
összeg messze meghaladja az ár-
ajánlatba foglaltat, nem teljesí-
tik a garanciakötelezettségüket, 
olyan munkákat is elvállalnak, 
melyeket nem tudnak elvégezni, 
hanem inkább legyártatják más-
hol, gerillamarketinggel, spamek 
küldésével és a konkurencia becs-
mérlésével szerzik klienseiket. 
Ezzel persze lehet, hogy pilla-
natnyi nyereséghez jutnak, de a 
reklámszakma hírnevét nagyon 
rontják.

Persze pozitív példákat is tu-
dok mondani. Ilyen kivétel Csík-
sze redában a Directweb Kft. 
(www.dweb.ro), akit bizalommal 
tudok ajánlani bárkinek. Immár 
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Interjú Bene LászLóvAL, A csíKszeredAI reKLáMAnyAggyártó

Háttértermelésről közvetlen

> Öngyilkossági hullámot hozott a 
válság. Megdöbbentő ütemben növek-
szik Európa-szerte az öngyilkosok száma 
a pénzügyi válság kirobbanása óta, írja az 
index.hu hírportál. Az ezt alátámasztó 
nemzetközi kutatások irányítója, a camb-
ridge-i egyetem szociológia professzora, 
David Stuckler az alapblog.hu-nak adott 
interjúban azt állítja, hogy a gazdasági-
pénzügyi krízis önmagában véve is sok 
ember életét teszi kockára, de a végső, az 
öngyilkossági szándékot előidézni képes 
kilátástalanság ott jelentkezik a legjel-
lemzőbben, ahol az állam folyamatosan 
leépíti a szociális juttatásokat és eközben 

újabb és újabb adókkal kívánja sarcolni a 
lassan, de biztosan fizetésképtelenné váló 
polgárokat.

Míg 2003 és 2007 között egész Eu-
rópában csökkenő tendenciát mutattak 
az öngyilkossági adatok, addig a válság 
kirobbanása óta szinte már járványsze-
rűen terjed az öngyilkosság – főként a 
kis- és középvállalkozó férfiak körében 
– az eladósodottsági krízisben szenve-
dő Görögországban, Olaszországban, 
Írországban, valamint a legsúlyosabb 
megszorításokat végrehajtó balti álla-
mokban. Kelet-Európa hagyományosan 
továbbra is élen jár a szomorú statiszti-

kákban. Térségünkre, a Baltikumra és 
Dél-Európára különösen jellemző, hogy 
a kormányok egyáltalán nem foglalkoz-
nak a válság emberi tragédiáinak kezelé-
sével és azok megelőzésével.

A görögöknél az utóbbi huszonnégy 
hónapban mintegy negyven százalékkal 
nőtt az öngyilkosságok, illetőleg az ön-
gyilkossági kísérletek száma. A cambrid-
ge-i egyetem kutatócsoportja által vég-
zett vizsgálat még a korábbról keltezett 
hivatalos görög kormányzati statisztiká-
ból indult ki, amely szerint a görög férfi-
ak körében 2007 és 2009 között jelentős 
volt az öngyilkossági ráta emelkedése. 

„A keresőképes férfiak lelki szenvedése 
mélyebbnek bizonyult a nőkéhez képest 
a válság kitörését követő első körben” – 
vélte David Stuckler.  Írországban 2007 
és 2009 között – megint csak főként a 
késői harmincas, egyébként egészséges 
és kenyerét jellemzően vállalkozóként 
kereső férfiak körében – 16 százalékkal, 
Olaszországban pedig 2005 és 2010 
között 52 százalékkal emelkedett az 
öngyilkosságok száma. Ezen időszak-
ban mindkét országban folyamatosan 
és egyre intenzívebben szaporították az 
adónemeket, miközben drámai gyorsa-
sággal gyengült a szociális háló.hí
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Az IMF új prognózisa: 
Magyarország leszakad
Az IMF a múlt héten kiadott előrejelzései szerint Ma
gyarországon középtávon nem tér vissza a 3 százalé
kos gazdasági növekedés, a valutaalap szerint a nö
vekedés 2 százalékos ütemben állapodik meg, miután 
idén stagnál. A valutaalap tavaly szeptemberben még 
úgy látta, Magyarország régiós társaival szoros boly
ban lábal ki a válságból, a frissített kitekintés szerint 
viszont már úgy tűnik, Magyarország lesz az egyetlen, 
amely lemarad.

Hírösszefoglaló

Az IMF a napokban adta ki új, frissített gazda-
sági, pénzügyi prognózisait tartalmazó World 
Economic Outlook (WEO) jelentést. Ebben a 

2011. szeptemberben előrejelzetthez képest átlagosan 
0,75 százalékponttal csökkentette idei évi növekedési 
előrejelzését a feltörekvő európai térségre nézve. Ennek 
hátterében nagyrészt az eurózóna adósságválsága áll. 
Különösen tavaly ősszel romlottak nagyot a kilátások, 
ami a valutaövezethez ezer szállal kötődő feltörekvő eu-
rópai országok kilátásaira is árnyékot vet. Természetesen 
az egyes országokat külkereskedelmi kapcsolataik, külső 
kitettségük és állapotuk alapján eltérően érinti a „fertő-
zés”. A visszavágott prognózissal együtt a térségben még 
Lengyelország számíthat a leggyorsabb növekedésre, 
az egyetlen ország, amelyre nézve a prognózis csak kis 
mértékben romlott, az idei növekedésük 2,6 százalék 
lehet. Ezt követi Szlovákia 2,4 százalékkal, de Románia 
3,5 százalékos növekedés helyett már csak 1,5 százalékra 
számíthat, Magyarország és Csehország gazdasága pedig 
várhatóan stagnálni fog. A Valutaalap alapforgatóköny-
ve szerint 2012 egy kisebb V-alak alja lehet, év közben 
megindul a feldolgozó-ipari aktivitás, és 2013-ban ismét 
növekedésnek indul a térség gazdasága, 2014-re pedig 
nagyjából visszaállnak az országok a 3,5-4 százalék kö-
rüli növekedési ütemre. Kivéve Magyarországot. Az 
IMF friss prognózisa szerint a magyar gazdaság nem a 
korábban középtávon várt 3%-os, hanem már csak a 2%-
os növekedéshez tér vissza. 

Mindez azt is jelenti, hogy a visegrádi országoktól 
plusz Romániától és Bulgáriától is jelentékenyen le fog 
maradni a magyar gazdaság.

Az IMF kitekintése szerint a térség országai állam-
adósságuk leépítésével még annyira sem fognak jól ha-
ladni, mint azt korábban gondolták. Sőt Szlovákia ese-
tén lassan megindulhat az adósságráta felfelé araszolása 
a GDP-arányos 60 százalék felé. Az egyetlen ország, 
amely a Valutaalap várakozása szerint számottevő adós-
ságcsökkenést hajthat végre, Bulgária, 20%-ról 10% kö-
zelébe eshet a GDP-arányos államadósságrátájuk, ami 
még a feltörekvő térségben is kirívóan alacsony.

Nem igazán meglepő, hogy az idei és jövő évi ked-
vezőtlenebb kilátások tükröződnek a munkanélküliségi 
ráták várható alakulásán is. E szerint több országban 
sem jön el a munkanélküliségi ráta korábban várt csök-
kenése, így például Szlovákiában és Romániában jóval 
magasabban alakulhat a munkanélküliség szintje, mint 
azt korábban előrejelezte a Valutaalap. Kissé Magyaror-
szágon is magasabb munkanélküliségi rátára számít az 
IMF, mint korábban, várakozása szerint idén 11,5%, jö-
vőre 11% lehet a munkanélküliségi ráta.



tizenkét éve profi módon és ma-
radéktalanul becsületesen dolgoz-
nak, de ugyancsak ide sorolnám a 
Creative Design Stúdiót is (www.
creativedesignstudio.ro).

– Mit ajánl a fogyasztóknak, 
hogy lehet elkerülni a kontárokat?

– Mindenkinek azt javasolom, 
hogy mielőtt bármit megrendel-
ne és kifizetne, szánjon időt rá, 
és nézze meg, hogy a pénzéért 
mit, milyen minőségben, milyen 
garanciákkal és mennyi idő alatt 
kap. Az olcsóbb nem feltétlenül 
jobb, de lehet megfelelő.

– Mik a további terveik?

– Szeretnénk – amennyit le-
het – helyrehozni a reklámszak-
ma megtépázott hírnevéből és 
klienseink megelégedésére még 
sokáig szép és tartós dolgokat ké-
szíteni, reális áron. És várjuk az 
anyaggyártók környezetvédőbb 
alapanyagait, vagy legalább az 
újrahasznosíthaó vállalkozások 
megjelenését. A cégünk nagy 
műanyag felhasználása miatt 
napi szinten lelkiismeret furda-
lásom van.

– Hol találhatók bővebb infor-
mációk önökről?

– Szolgaltatásainkat a www.
xadv.ro honlapon tekinthetik 
meg , itt teljeskörű információt 
nyújtva várjuk régi és új kliense-
inket egyaránt. Munkáinkért és 
a honlapunk tartalmáért pedig 
személyes felelősséget vállalok. 
Végül e lap hasábjain is megkö-
szönném azok önzetlen barát-
ságát, segítségét és belénk vetett 
bizalmát, akik nélkül ma nem 
itt tartanánk. Köszönöm – a tel-
jesség és sorrend igénye nélkül 
– Szász János barátomnak ugyan-
úgy mint, Costin Iuliu Gabosnak, 
Russu Zoltánnak, Imre Sándor-
nak, Porkoláb Örsnek, Zöldi Eme-
sének, Kurkó János Györgynek és 
Kánya Józsefnek.

Domján Levente

Szegény vállalatok 
gazdag tulajdonoSait vizSgálják?

Startvonalnál a 
vagyonosodás-vizsgálat
Rövidesen megkezdi tényleges tevékenységét a közpénz-
ügyi minisztérium keretében tavaly megalakult vagyono-
sodás-ellenőrzési igazgatóság (a hivatalos megnevezés 
szerint a fiskális felülvizsgálati igazgatóság) – jelentette 
be a minap Sorin Blejnar, aki a múlt héten került ennek az 
igazgatóságnak az élére. Tulajdonképpen eddig is ő volt, 
legalábbis formálisan ennek az ötven munkatársat számlá-
ló igazgatóságnak az igazgatója, de mint ismeretes, ebből 
az állásából felfüggesztették annak okán, hogy az Országos 
Adóügynökség elnökeként tevékenykedett az elmúlt évek-
ben. Az igazgatóság munkatársai eddig amolyan „erőnléti 
felkészülésen” vettek részt, s most ha minden igaz, pályára 
is lépnek, a tényleges ellenőrzések pályájára.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az illetéktelen vagyonosodás vizsgálatának jogi keretét az 
Adótörvénykönyvet módosító 2010/116-os sürgősségi 
kormányrendelet teremtette meg, amely még 2010 de-

cemberében jelent meg. Akkor nagy dirrel-dúrral beharangoz-
ták, hogy megindul „a szegény vállalatok gazdag tulajdonosai” 
elleni hadjárat, de nem történt semmi. 2011 márciusában jelent 
meg a 2011/248-as kormányhatározat, amely az úgynevezett 
közvetett felülvizsgálati módszerekre vonatkozik. De azt köve-
tően sem történt semmi, azaz igen: 2011 júliusában megjelent 
a 2011/773-as kormányhatározat, amely többek között megál-
lapította a fiskális kockázatot jelentő személyek beazonosítási és 
kiválogatási kritériumait. Lényegében arról van szó, hogy ameny-
nyiben jelentős eltérés mutatkozik az adófizető által bevallott 
jövedelmek és az adott személy fiskális helyzetjelentése alapján 
felbecsült jövedelem között, akkor azt a személyt ellenőrzés alá 
kell vonni. A szóban forgó különbözeti érték legalább 50 000 le-
jes kell hogy legyen. Ez csak elméletileg van azonban így, ugyanis 
a gyakorlatban a dolog egy kicsit másként fest: végső soron bárki 
ellenőrizhető, amennyiben a szóban forgó kockázat értékelési 
kritériumainak alapján az derül ki, hogy egy adott személy va-
gyonállománya, illetve kiadásai aránytalannak tűnnek az általa 
bevallott és megadózott jövedelemhez képest, akkor az illető 
személy ellenőrzés alá vonható. A kockázati elemzésre amúgy 
az érintett adófizető tudta nélkül kerül sor, neki jövedelmére 
vonatkozó igazoló okiratokat csak a tulajdonképpeni fiskális el-
lenőrzést követően kell benyújtania. Így az is elképzelhető, hogy 
egy olyan személy, aki a megelőző időszakok során semminemű 
jövedelmi adót nem fizetett, de tegyük fel, értékes ingatlant vagy 
gépkocsit vásárolt, ellenőrzés alá vonható.

Az említett jogszabályok értelmében a kezdet kezdetét egy 
lista elkészítése jelenti. Egy ilyen készülőfélben van a miniszté-
riumnál, és Sorin Blejnar állítása szerint mintegy 300-400 olyan 
személyről van szó, akik jövedelme a 2011-es esztendőben meg-
haladta a 3 millió eurót és vagyonállományuk jelenleg több mint 
20 millió euró értékű. A szóban forgó listát a 200-as adónyilatko-
zatok benyújtási határidejének (május 25.) lejárta után véglegesí-
tik. Ezeket a személyeket a minisztériumi igazgatóság felügyelői 
fogják ellenőrizni, de ugyanakkor a megyék szintjén létrehozott 
ügyosztályok is monitorizálni fognak másabb személyeket, az el-
járást pedig a már említett vonatkozó jogszabályok alapján foly-
tatják le. Értesüléseink szerint megyénkben egyelőre még nem 
készült a kockázati kritériumok alapján ilyen jellegű „feketelista”. 
Ez viszont nem azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakokban 
nem lesznek megyénkben is esetleg „érintett” személyek.

> 5,5-ször alacsonyabb a románi-
ai munkaerő költsége az EU-s átlagnál. 
A munkaerő egy órára vetített átlagos 
költsége tavaly 23,1 euróra emelkedett az 
EU-ban. A listán Bulgária és Románia fog-
lalja el a két utolsó helyet, 3,5, illetve 4,2 
euróval – derült ki az Eurostat adataiból. 
A munkaerő költségébe a béreket, a pénz-
ügyi pótlékokat, a munkaadó béren kívüli 
költségeit és a társadalombiztosítási járulé-
kokat számolták. Az eurózónában az egy 
órára vetített érték tavaly 27,6 euróra nőtt 
a 2008-as 25,8 euróval szemben. Az EU 
szintjén a legmagasabb munkaköltségeket 
Belgiumban (39,3 euró), Svédországban 

(39,1 euró), Dániában (38,6 euró) mérték. 
A lista másik végén Bulgáriát és Romániát 
követve Litvánia és Lettország szerepel 5,5, 
illetve 5,9 eurós óránkénti költséggel. 

> A nyugdíjasok hivatalosan kérik a 
kormánytól az egészségügyi járulék visz-
szafizetését. Több nyugdíjas-egyesület is hi-
vatalos kérést adott le tegnap a kormányhoz 
a 2011 januárja óta tévesen levont egészség-
ügyi járulékok visszaszolgáltatásáról. A nyug-
díjasok azt kérik a kormánytól, hogy közölje, 
milyen intézkedéseket fog alkalmazni annak 
érdekében, hogy eleget tegyen az alkotmány-
bíróság döntésének. A kormány számításai 

szerint 650 millió lejre lenne szükség csak az 
idén tévesen begyűjtött járulékok visszaszol-
gáltatásához. Az alkotmánybíróság nemrég 
úgy döntött, hogy csak a 740 lejt meghaladó 
nyugdíjakra kell egészségbiztosítási járulékot 
fizetni oly módon, hogy a nettó nyugdíj ér-
téke ne csökkenjen 740 lej alá. Az egészség-
pénztárak azonban eddig tévesen értelmez-
ték a törvényt és a teljes járandóság értékére 
felszámolták az 5,5 százalékos járulékot.

> Ötödik felülvizsgálati látogatásra 
érkezett Romániába az IMF. A jelenle-
gi hitelszerződés keretében sorozatban az 
ötödik felülvizsgálati látogatásra érkezett 

Romániába tegnap a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) küldöttsége, amely a Románia 
által vállalt kötelezettségvállalások teljesíté-
sét ellenőrzi. A delegációnak tagja még az 
Európai Bizottság és a Világbank szakértő-
je. Románia 2011 tavaszán kötött kétéves 
elővigyázatossági típusú hitelszerződést, 
amelynek értéke mintegy 5 milliárd euró. 
Ennek a kölcsönnek a nagy részét, 3,6 mil-
liárd eurót az IMF nyújtja, a másik részét az 
Európai Bizottság. A nemzetközi hitelezők 
a kormánnyal, a román központi bankkal, a 
pártokkal, a szakszervezetekkel, a munkál-
tatói érdekvédelmi szövetségekkel és a civil-
szervezetekkel folytatnak megbeszélést. 
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Csíki sikerek Botoşani-ban

Az elmúlt hétvégén a boto
şanii Elisabeta Lipa sport
csarnokban tartottak négy 

Taekwondo WTF versenyt: a ifjúsá
gi és a felnőtt országos bajnokságot, 
egy amatőr versenyt csak kékövese
kig (Turneul Republican néven) és 
az 1. Botoşani Opent. Az ifjúsági 
és a felnőtt obn való résztvételhez 
minimum kéköves 4 Kup kellett len
niük, a gyerekversenyeken zöld öves 

6 Kuptól felfelé versenyezhetnek a 
sportolók.

A taekwondós nagy találkozón 
34 csapat és több mint 650 verseny
ző vett részt. A Csíkszeredai Phoenix 
Sportklub Simó Mihály vezetésével 
11 versenyzővel vette fel a harcot, 
és összesen négy érmet szerzett: 2 
arany, 1 ezüst és 1 bronz.

A csíki érmesek: Ifjúsági Or-
szágos Bajnokság: Antal Miklós 

aranyérmes, ifjúsági országos bajnok 
(–48 kg); Bajkó Erika ezüstérmes 
(–55 kg); Felnőtt Országos Bajnok-
ság: Czüvek Loránd bronzérmes 
(–87 kg); Amatőr verseny (Turneul 
Republican): Mareş Ioan aranyérmes 
(felnőtt, –58 kg); Botoşani Open: 
Simó Kata Noémi ezüstérmes (fel
nőtt) egyéni formagyakorlatban. A 
csapat edzője Simó Mihály 4 DAN
os taekwondo mester.

> Liga 1. Egyre jobban kiéleződik a ro
mán labdarúgóbajnokság bajnoki címéért 
folyó küzdelem. A táblázat első öt helye
zettje között csupán három pont a különb
ség. Így hét fordulóval a bajnoki vég előtt 
bármi megtörténhet. Ilyés Róbert csapata, 
a Marosvásárhelyi FCM hétfőn este fon
tos győzelmet aratott hazai környezetben 
a Sportul ellen, és elkerült a kieső zónától. 
Igaz a 10–17. helyezettek között olyan kevés 
a különbség, hogy onnan bárki kieshet. Az 
utolsó helyezettnek még matematikailag van 
esélye a bentmaradásra, de ez valószínűtlen. 
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, Brassói FC – Kolozsvári U 1–1, 
Marosvásárhelyi FCM – Sportul Studenţesc 
2–1, Medgyesi Gaz Metan – Pandurii Târgu 
Jiu 3–2. Az élmezőny: 1. Dinamo 52 pont, 2. 
CFR 52, 3. Rapid 51, 4. Vaslui 49, 5. Steaua 
49, 6. Kolozsvári U 42.

> Bajnokok Ligája. Kassai Viktor ve
zeti a Real Madrid – Bayern München lab
darúgó Bajnokok Ligája elődöntő mai visz
szavágóját. Az európai szövetség (UEFA) 

tegnap hozta nyilvánosságra, hogy a 36 
esztendős magyar bíró fújja a sípot a spa
nyol fővárosban sorra kerülő összecsapá
son. Kassai – többek között – a tavalyi BL
döntő és a 2008as pekingi olimpiai finálé 
játékvezetője volt, de közreműködött már 
vbelődöntőben is, és helyet kapott az idei 
Ebn szereplő bírók között is. A Bayern – 
Real elődöntő első, múlt keddi, müncheni 
mérkőzésén a hazaiak 2–1re nyertek. A 
ma este 21.45kor kezdődő összecsapást a 
TVR1 élőben közvetíti.

> Olimpia. A hét végén 18cal nőtt 
a londoni olimpiára nevezhető magyar 

sportolók létszáma, így jelenleg 125 fős 
a csapat. Pénteken a női vízilabdaválo
gatott harcolta ki az ötkarikás részvé
telt, szombaton a birkózó Ligeti Dániel 
és a vívó Szász Emese, illetve két férfi 
gyalogló teljesített B szintet, közül egy 
indulhat majd a játékokon. Vasárnap a 
Czékus–Kiss műúszópáros szerzett kvó
tát. Az úszóknál és az atlétáknál speciális 
a helyzet, ebben a két sportágban ugyan
is szintek teljesítése az olimpiai részvétel 
feltétele. A MOB minimálisan három 
aranyérmet és összesen tíz dobogós helyet 
vár, illetve 94 olimpiai pont megszerzését 
tűzte ki célul Londonban.hí
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Csíki taekwon-dósok a három moldvai verseny után

hargitanépe

A Hargita Népe napilap új soroza-
tot indított, melyben bemutatjuk a 
megyében ifjúsági és gyerekcsa-
patokkal dolgozó edzőket. Ezút-
tal a Csíkszeredai VSK kézilabda 
szakosztályának edzőjét, Lestyán 
Istvánt mutatjuk be.

– Ön szerint milyen kell legyen 
egy jó edző?

– Nagyon nehéz meghatározni 
a jó edző fogalmát. Véleményem 
szerint egy ifjúsági, illetve egy fel
nőtt csapatnál dolgozó szakvezető 
teljesen más mentalitásban kell vé
gezze dolgát. Ifjúsági szinten a szak
mai tudás mellett rengeteg türelem
re is szükség van az alapfogalmak 
elmagyarázására, míg a felnőtteknél 
a szakmai tudás a lehető legtökéle
tesebb kell legyen. Az ifiknél meg 
kell találni a csapattal az összhan
got, míg egy felnőtt csapatban az 
összhang mellett már vezéregyéni
ségekre is szükség van, akik a pályán 
képesek végrehajtani az idézőjeles 
edzői munkát.

– Kinek ajánlja a kézilabdát?

– Bárkinek, és nemcsak a kézi
labdát, hanem bármilyen sportágat 
ugyanis egy gyerek egészséges fejlő
déséhez elengedhetetlen a mozgás, 
és ezen belül a sportolás. A másik 
fontos dolog a csapatszellem, illet
ve a társaságba való beilleszkedés, 
fegyelmezett viselkedés elsajátítása, 
ami egész életén át kíséri az embert.

– Miből áll egy edzésprogram?

– Az edzésprogram a soron 
következő eseményektől függ álta
lában. Szezon elején természetesen 
egészen más program szerint kell 
dolgozni, mint szezon közben. Sze
zon közben heti 34 edzéssel készü
lünk minden korosztállyal. Viszont 
az egészen kicsikkel, akik nem vesz
nek részt még semmilyen korosztá
lyos bajnokságban, a labda, illetve 
a sportág megszerettetése a cél. Ezt 
játékosabb edzésekkel igyekszünk 
elérni.

– Milyen korosztállyal fog-
lalkozik?

– Erőss Levente és Szabó Előd 
kollégákkal együtt a legkisebbektől 
a megyei bajnokságban érdekelt 
csapatig el mindenkivel. Idén ifjúsá
gi I, II, IIIas korosztályban indítot
tunk csapatot az országos és a me

gyei bajnokságban. Vannak viszont 
alig ötéves gyerekek is.

– Nevelés szempontjából az adott 
korosztálynál mire kell figyelni?

– Elsősorban a fegyelmezés 
kérdése a leghangsúlyosabb, hiszen 
majd a későbbiekben ez alapozza 
meg az ember életét. Korosztályon
ként változik ez a kérdés, de a leg
elejétől fegyelmet kell tartani mind 
az edzéseken, mind pedig a mérkő
zéseken, hogy a későbbiekben ezzel 
már ne legyen probléma.

– Mit biztosít a szülő és mit 
biztosít a klub?

– A klub biztosítja a gyerekek 
fejlődését mind a kézilabda, mind 
pedig a fegyelmezett viselkedés te
rén. A szülők részéről legfontosabb 
a türelem és a kitartás, hogy ered
ményesen véghez lehessen vinni a 
közösen elkezdett munkát.

– Hol jelentkezhetnek az ér-
deklődők?

– A 0740–136350es telefon
számon Szabó ElődZsoltnál lehet.

Darvas Attila

Súlyos kihágások a körzetiben
Két súlyos eset borzolta fel a ke-
délyeket a körzeti labdarúgó-baj-
nokságokban. Az Udvarhely kör-
zetiben a Hodgya – Malomfalva II 
mérkőzésen a játékosok egymás-
nak estek, míg a Csík körzetiben a 
Vasláb – Csíkszépvíz találkozón 
a játékvezetőt sapkázták meg.

R ég nem volt „balhé” lab
darúgómérkőzésen a me
gyében. A múlt hétvégén 

viszont kettővel is szolgáltak a csa
patok. Az Udvarhely körzeti baj
nokság C csoportjában, a Hodgya 
– Malomfalva II összecsapáson 
alakult ki nem mindennapi eset. A 
két csapat játékosai egymásnak es
tek. A helyszíni beszámolók szerint 
az egyik hazai játékos belerúgott a 
földön levő ellenfelébe. Innentől 
kezdve elindult a kisebb csetepaté. 
A kedélyek lecsillapodása után a 
találkozót végül lejátszották, ami 
egyébként 0–0val ért véget. A já
tékvezető azonban a bírói lapban 
nem tesz említést az incidensről. 
Az Udvarhely körzetiért felelős 

Somolyák István, a Hargita Megyei 
Labdarúgó Egyesület (HMLE) fő
titkára lapunknak elmondta: „Az 
esetről hallottunk, viszont a játék
vezető nem tesz említést róla, így 
nem tudjuk azt kivizsgálni. Megfe
lelő bizonyítékok nincsenek.”

A Székelyudvarhelyi Játékveze
tői Kollégium vezetőjét, Fodor Jó
zsefet is megkérdeztük, hogy a játék
vezetői mulasztás mivel jár. Fodor is 
csak megerősíteni tudta Somolyák 
álláspontját, hogy mindaddig, amíg 
nincsenek megfelelő bizonyítékok, 
nem tudnak dönteni.

Csíkban is hasonló eset
A Csík körzetiben sem múlt 

el pofozkodás nélkül a hétvége. 
A Vaslábi Maros – Csíkszépvízi 
MŰ találkozót Matevici Andrei 
játékvezető a 63. percben félbesza
kította, miután tettlegesen kérte 
őt számon egy döntésért Maximiu 
Bogdan Costel, a hazaiak játékosa. 
Az esetet a Csík körzeti fegyelmi 
bizottság kivizsgálta, és az érintett 
játékosra a maximálisan kiszabha

tó büntetést rótta ki, azaz egy évre 
felfüggesztette játékjogát.

A játékvezető mindezen túl, a 
törvényszéki láttamozás alapján, 
testi sértés miatt a rendőrségen 
feljelentette az érintett játékost. A 
találkozót a szépvízi gárda nyerte 
meg 3–0 arányban, zöld asztalnál.

Románia-kupa
Ma hét mérkőzést rendeznek 

a Romániakupa megyei szaka
szának nyolcaddöntőjében. A 
Homoródszentmárton – Szent
egyházi Vasas összecsapást május 
5re halasztották. Ma minden 
mérkőzés 17 órától kezdődik. 
A műsor: Csíkkarcfalvi Har
gita – MaroshévíziSalamási 
Tu domány, Csíkszentgyörgyi 
Fiság – Gyimesfelsőloki SE, 
Farcádi SE – Csíkszeredai VSK, 
Székelyudvarhelyi Sporting – 
Csíkcsicsói KSE, Székelyszent
lélek – Székelykeresztúri Egye
sülés, Korondi Ifjúság – Parajdi 
SE, Nagygalambfalvi Ardita – 
Szentábrahámi Andycom.

Ismerjük meg az edzőket (4.)

Lestyán István

A 23 éves csíkszeredai kézilab
daedző ifjúsági szinten a Szé
kelyudvarhelyi KC csapatát erő
sítette, majd később az SZKC fi
ókcsapatában is szóhoz jutott. Az 
általános iskola elvégzése után a 
továbbtanulás felé orientálódott. 
Jelenleg Kolozsváron, többek 
közt, a testnevelési egyetemen ta
nul. Kézilabdára szakosodott. A 
VSK lány ifjúsági korosztályok
kal két éve kezdett el foglalkozni. 
Míg az általa vezetett csapatok az 
első évben ízlelgették a bajnokság 
szintjét, addig az idén már remek 
eredményekkel büszkélkedhet
nek. Mind az ifi IIesekkel, mind 
az ifi IIIasokkal sikerült több 
meglepetést is okoznia a bajnok
ság folyamán.



lakás
ELADÓ teljesen felújított, 4 szo-

bás lakás a Mérleg utcában. Telefon: 
0744–558686.

Kedvezményes áron KIADÓ 200 
m2 igényesen elkészített, fűtött ke-
reskedelmi felület Csíkszeredában, a 
Zöldfenyő bútorcentrum földszintjén. 
Telefon: 0744–598200. (21772)

ELCSERÉLNÉM csíkszeredai ki-
sebb, 2 szobás, II. emeleti, felújított 
lakásomat I. osztályú, 2 vagy 3 szo-
bás lakásra a központi részen. Meg-
tekinthető a www.szekelyhirdeto.
info oldalon. Telefon: 0740–314425. 
(21760)

ELADÓ 2 szobás, IV. emeleti, 
felújított lakás a Temesvári sgt. 40. 
szám alatt. Telefon: 0749–059531. 
(21775)

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

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

ELADÓ Budapesten, Pesterzsé
beten, az uszoda közelében a Mediter-
rán lakóparkban 40 m2, tehermentes, 
teraszos, fiatalos lakás a II. emeleten. 
Ára: 35 000 euró. CSERE is érdekel 
erdélyi ingatlannal. Telefon: 0744–
676057, +36–30–2587071. (21690)

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

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

ELADÓ Csíkszentléleken újonnan 
épített faház: nappali, konyha, két 
szoba, 14 ár telekkel. A közművesí-
tés megoldva. Telefon: 0742–668958 
vagy 0742–076598.

telek
ELADÓ Csíksomlyón 1080 m2 

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

jármű
ELADÓ homlokrakodós, 48 LE-s 

kistraktor farmerkabinnal, ekével és 23 
fogas kombinátorral. Telefon: 0752–
446999. (21774)

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

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

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

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

ELADÓ 2007-es évjáratú Renault 
Trafic 1.9-es, 8+1 személyes mikro-
busz újszerű állapotban, első tulajdo-
nostól, szervizkönyvvel, 60 000 km
ben. Telefon: 0723–197018. (21755)

ELADÓ 2002-es évjáratú Renault 
Megane. Telefon: 0744–254270. 
(21762)

Minden szükséges irattal rendel-
kező roncsautót VÁSÁROLOK a Remat 
2012es program keretében. Telefon: 
0746–268296 vagy 0268–335033.

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf 1.4es, ötajtós, limuzin, 
frissen behozva nagyon szép karc és 
rozsdamentes állapotban, első gazdá-
tól. Extrák: ABS, klíma, szervo, négy 
elektromos ablak, négy légzsák, ülés-
fűtés, állítható kormány, elektromos 
tükrök, központi zár. Bármilyen tesztet 
vállalok és a beíratást is. Ára: 3200 
euró. Telefon: 0266–334364, 0734–
415273. (21779)

ELADÓ 1995ös évjáratú Opel 
Astra kombi, 1.7, dízel, beíratva, Isuzu 
motorral, minden illeték kifizetve, 
megkímélt állapotban, karc és rozs-
damentes állapotban. Extrák: szervo, 
központi zár, elektromos ablakok, te-
tőablak. Irányár: 1650 euró. Telefon: 
0727–654803. (21778)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6 ecotek, benzines motorral, 
hétszemélyes, Euro 4-es, frissen be-
hozva. Extrák: ABS, szervo, tetőablak, 
elektromos ablakok, központi zár táv-
irányítóval, nagyon szép, megkímélt 
állapotban. Vállalom a beíratását is. 
Irányár: 3450 euró. Telefon: 0727–
654803. (21778)

vegyes
BÉRELNÉK szántó- és kaszálóte-

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

ELADÓK Norma, Camby fajtá-
jú málnatövek minőségi faiskolából. 
Irányár: 2,50 lej/tő. Telefonszám: 
0743–096591.

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

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

ELADÓK méhcsaládok Csehét fal-
ván. Telefon: 0744–972135.

ELADÓK különböző méretű vas-
tengelyek, két darab 4000 literes 
inoxtartály, síkcsapágyak, 50 LE vil-
lanymotor. Telefon: 0267–366916.

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

ELADÓ egy kétszemélyes kanapé 
megkímélt állapotban. Telefon: 0749–
246846.

ELADÓ Roland FP4 digitális zon-
gora. Telefon: 0723–197018. (21755)

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

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

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík-

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

állás

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

Házvezetőnőt KERESEK. Telefon: 
0724–393348. (21758)

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

szolgáltatás
János Jenő autóvezetőoktató 

(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

Két-három személy szállítását 
VÁLLALOM Németországba vagy a 
nagy tavaszi autóvásárra. Telefon: 
0758–898989. (21741)

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

megemlékezés

Minden mulandó ezen a világon,
mint harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Temető csendjében pihen
fáradt testem,
imádságotokban őrizzetek engem.

Fájó szívvel emlékezünk 2008. 
április 25re,

IMECS JÓZSEF

halálának 4. évfordulóján. Szerettei 
– Csíkszenttamás.

elhalálozás

Hirdetések

Nem az a fájdalom,
melytől könnyes lesz a szem,
hanem amelyet 
szívünkben hordozunk
egy életen át csendesen.

Mély fájdalommal 
tudatjuk mind azokkal, 
akik ismerték és sze-
rették, hogy a sze-
retett férj, édesapa, 
após, nagytata, test-
vér, apatárs, rokon, szomszéd és 
jó barát,

TÖRÖK IMRE

életének 76., házasságának 
51. évében 2012. április 23-
án türelemmel viselt betegség 
után elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait április 26-
án 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai ra-
vatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Nyu-
godjék békében, emléke örökké 
élni fog! A gyászoló család.

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.

Megrendülten tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a drága jó férj, apa, test-
vér, sógor, nagybácsi, jó szomszéd 
és barát,

SORBÁN GYÖRGY

életének 64., házasságának 32. 
évében türelemmel viselt be-
tegség után 2012. április 24-én 
csendesen elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait 2012. 
április 26-án délelőtt 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszentmártoni ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Nyugodjál bé-
kében, az Úr Jézus szent nevé-
ben! A gyászoló család.

Ezen a napon minden más,
újra mélyen érint meg a gyász.
Kicsordul könnyünk 
állva a sírodnál,
mélységes fájdalom,
hogy örökre távoztál.
Elmentél tőlünk, 
pedig fontos voltál,
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Szívünkben tovább élsz,
emléked nem száll tova,
mert akit nagyon szeretünk,
nem hal meg soha.
Édes Istenünk, öleld át helyettünk,
csak te tudod, mennyire szerettük.

Fájó szívvel emlé-
kezünk

TÓTH GÉZÁNÉ
szül. Csóthi Rozáliára

halálának 6. hetén. Lel-
ki üdvéért az engesztelő szentmise 
2012. április 27én reggel 8 órakor 
lesz bemutatva az Egek Urának 
a csíksomlyói kegytemplomban. 
Nyugodjál csendesen! Szeretteid – 
Csíksomlyó.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

A csíkszenttamási 
Bálint Vilmos 

Általános Iskola 
tűzifa beszerzésére 
árajánlatokat vár 

május 4ig 
az iskola titkárságán. 

Telefon: 0266–336546.

Hibaigazítás:
Az április 20-i lapszámban 

tévesen jelent meg Gyergyóújfalu 
község hirdetése. A hirdetés alább 
helyesen:

Gyergyóújfalu 
212. szám alatti székhellyel, 
telefon/fax: 0266–350004,   

2012. április 28án 10 órától 
előválogatást, és április 30án 

10 órától nyílt árverést szervez 
bruttó 511 köbméter 
fővágásból származó 

fenyő gömbfa eladására.

A BALAST CENTRUM Kft.
csíkszeredai 
telephelyéről 

eladásra kínálja 
jogi 

és magánszemélyeknek 
az alábbiakat:

 balaszt
 bruttkő
 törtkő 150300 mm
 törtkő 4063 mm
 törtkő 1630mm
 törtkő 063 mm
 kőpor 08 mm

A szállítás megoldható.

Érdeklődni 
a 0756–156684-es 

telefonszámon lehet.

A székelyudvarhelyi Ilyés Egon és Simó Hilda
értesíti az érintetteket, hogy a Székelyudvarhely, Kare övezet 
összeállított zonális rendezési terv bemutatott változatára 
környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcso
latos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltün
tetésével naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Környe
zetvédelmi Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám) a megjelenéstől számított 10 munkana
pon belül.

A székelyudvarhelyi Mág Zoltán
értesíti az érintetteket, hogy a Székelyudvarhely, Móricz Zsigmond 
utca, házszám nélkül összeállított ZONÁLIS RENDEZÉSI TERV 
bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos ész
revételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 
9–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél 
adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) a megjelenéstől 
számított 10 munkanapon belül.



Csíkkozmáson az Extreme 
Sportklub szervezésében az 
elmúlt hétvégén a Kopacz-

tetőn szerveztek siklóernyős ver-
senyt. Az eseménynek mintegy 35 
résztvevője volt Romániából, Ma-
gyarországról, Szerbiából és Japán-
ból. A versenyzők Fai (nemzetközi 
standard), nyílt, illetve a hölgyeknek 
szervezett Fai kategóriában méret-
keztek meg.

Eredmények. Fai kategória 
(nemzetkozi standard): 1. Coteţ 
George (Extreme), 2. Puskás 
Tompos Ferenc (Turbulencia), 3. 
Mitsuharu Koga ( Japán); Open: 
1. Ambrus Szabolcs (Extreme), 
2. Bondoc Zsolt Mihály (Tur-
bulencia), 3. Macrin Desa; Női 
Fai kategória: 1. Coteţ Mihaela 
(Extreme), 2. Bolyán Anikó (Ma-
gyarország), 3. Mudava Raluca.
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hirdetés

hargitanépe

Japánból érkezett a legtávolabbi sportoló a pontra szálló versenyre 

Siklóernyős verseny Csíkkozmáson

tusnad cycling team

Három versenyen
álltak rajthoz

Második fordulót rendez-
ték az U11-es, U13-as 
és U15-ös eurorégiós 

döntőben. A második tornának 
Csíkszereda adott otthont. A csíki 
sportolók – akárcsak az első tornán 
Fogarason – hazai környezetben is 
remek eredményekkel zártak. Az 
elődöntő harmadik tornájának 
Marosvásárhely ad otthont május 
12-én. Ezt követően a szövetség 
összevonja a három torna alatt el-
ért eredményeket, és az alapján de-
rül ki, hogy kik vehetnek részt az 
országos döntőben.

eredmények
U11, fiúk: 24 kg: 2. Máthé Ist-

ván (Sportklub), 3. Bocskor Ákos 
(Sportklub-Szentmárton), Oláh 
Csongor (ISK); 27 kg: 2. Bónis 
Botond (ISK), 3. Nagy Hunor 
(Sportklub), 5. Bîrnoagă Octavian 
(Sportklub); 34 kg: 5. Lukács Pé-
ter (ISK); 38 kg: 1. Lázár Sándor 
(ISK), 2. Balázs István (Sportklub), 
3. Köllő Balázs (ISK), Benedek Le-
vente (ISK), 5. Puskás-Búza Tamás 
(ISK-Remete), Csibi Gellért (ISK); 
42 kg: 1. Coman Eduard (ISK), 
3. Bilibók Márton (Sportklub), 5. 
Köllő Bence (Sportklub), Gál Zol-

tán (ISK); 46 kg: 3. Tamás Botond 
(ISK), Jakab Tamás (ISK), 5. Bakos 
Márk (ISK). Lányok: 26 kg: 2. Ba-
logh Nikoletta (Hargita Judo Klub); 
29 kg: 1. András Szilvia (Hargita 
Judo Klub); +48 kg: 1. Kosza Han-
na (ISK-Szenttamás).

U13, fiúk: 27 kg: 1. Balogh 
Ádám (ISK-Szenttamás), 5. 
György Norbert (ISK-Ditró), 
Bajkó Krisztián (ISK); 30 kg: 
3. Görbe Tamás (Sportklub-
Gyimes); 34 kg: 1. Ahalanei Alin 
(Sportklub), 2. Antal Botond 
(ISK), 5. Szabó Dávid (Hargi-
ta Judo Klub); 38 kg: 1. Simon 
Norbert (ISK-Ditró), 2. Kelemen 
Zsolt (ISK), 5. Radvánszky Szi-
lárd (ISK), Balázs Hunor (ISK); 
46 kg: 5. Csillag Tamás (Sport-
klub); 50 kg: 2. Szőcs István 
(ISK); 55 kg: 3. Galaczi Romeo 
(Sportklub-Gyimes), 5. Lukács 
Zoltán (Hargita Judo Klub), Fejér 
Nándor (ISK); +55 kg: 2. Tamás 
Hunor (Sportklub-Szentmárton), 
3. Györke Norbert (Sportklub), 
5. Puskás Levente (ISK). Lá-
nyok: 26 kg: 1. Görbe Nikolet-
ta (Sportklub-Gyimes), 29 kg: 
1. Miklós Dorka (Sportklub-
Szentmárton); 32 kg: 1. Kiss Sza-

bina (ISK), 2. Imets Dorottya 
(ISK); 36 kg: 1. Mákszem Bog-
lárka (ISK-Szenttamás), 2. Tamás 
Krisztina (ISK), 3. Ivácson Andrea 
(ISK), Márton Réka (ISK), 5. Vi-
rág Marika (Sportklub-Gyimes), 
László Emília (ISK); 40 kg: 2. Bács 
Dóra (ISK-Szenttamás), 3. Miklós 
Noémi (Sportklub-Szentmárton); 
44 kg: 1. Miklós Edit (Hargi-
ta Judo Klub), 2. Boga Tímea 
(Sportklub-Szentmárton); 52 kg: 
1. Gergely Katinka (Sportklub); 
+52 kg: 1. Bodó Ágota (Sport-
klub).

U15, fiúk: 34 kg: 1. Albert Er-
vin (ISK-Szenttamás), 5. Nagy Sza-
bolcs (Sportklub); 38 kg: 1. Már-
ton Benedek (ISK-Szenttamás), 
2. Ciotlos Denis (Sportklub), 3. 
Bajkó Zoltán (ISK-Ditró), Ko-
sza Andor (ISK-Szenttamás); 42 
kg: 1. Orbán Lehel (ISK), 2. Péli 
Ádám (ISK), 3. Colcer Attila 
(Sportklub-Gyimes), 5. Nagy 
Zsolt (Sportklub); 46 kg: 1. Dá-
vid László (Sportklub), 3. Álbert 
Ákos (Hargita Judo Klub), 5. 
Portik József (ISK-Ditró); 50 kg: 
2. Fülöp Árpád (Sportklub), 3. 
Koncz Lehel (ISK), 5. Barazsuly 
Ladó Ákos (ISK); 55 kg: 1. Or-
bán Sándor (Sportklub), 2. Imets 
Boldizsár (ISK), 3. Budi Zsolt 
(Sportklub-Szentmárton), Balázs 
Márk (ISK-Ditró), 5. Szőcs Hu-
nor (ISK-Szentegyháza), Ferencz 
Hunor (Hargita Judo Klub); 60 
kg: 3. László Tamás (Sportklub), 5. 
Finta Attila (ISK-Szentegyháza); 
66 kg: 1. Kocsis Hunor (Sport-
klub), 3. Imre Róbert (ISK), +66 
kg: 3. Márton Attila (Sportklub), 
5. Balázs József (Sportklub). Lá-
nyok: 32 kg: Iszlai Csilla (ISK); 
48 kg: 2. Iarca Otília (Sportklub-
Gyimes); 52 kg: 2. Potyó Katalin 
(Sportklub-Szentmárton), Simon 
Marianna (Sportklub-Gyimes); 
57 kg: 1. Mészáros Emőke (ISK-
Ditró), 2. Antal Alexandra (ISK-
Szenttamás); 63 kg: 1. Kedves 
Alíz (Sportklub).

Sok csíki cselgáncsozó jutott tovább a marosvásárhelyi elődöntőbe fotó: balázs árpád

eurorégiós döntő

Jól küzdöttek a dzsúdósok

Az elmúlt héten több ran-
gos nemzetközi versenyen 
is rajthoz álltak a csíksze-

redai Tusnad Cycling Team ke-
rékpárosai. A csapat egyik része 
Bosznia-Hercegovinában és Szer-
biában, a másik része Oroszor-
szágban versenyzett.

A bosnyák és szerb versenye-
ken Lovassy Krisztián, Gerganov 
Balev Evgeni, Lukács Arnold, 
Török Imre és Ternovsek Marcel 
képviselte a csapatot. Április 20-
án egy harminckörös, 45 kilo-
méter hosszú kritériumversenyre 
került sor Bosznia-Hercegovi-
nában, ahol Lovassy két sprintet 
is megnyerve lett harmadik a 27 
csapat 157 versenyzője közül. 
Másnap rendezték a UCI 1.2 
besorolású Banja Luka – Belgrád 
első szakaszát, a táv 187 kilométer 
volt Banja Luka és Brcko között. 
A verseny végén mezőnyhajrára 
került sor, ahol Lovassy az elő-
kelő 10. helyen végzett, a csapat 
többi tagja a mezőnnyel ért célba, 
kivéve Török Imrét, aki technikai 
problémák miatt feladni kénysze-
rült a versenyt.

A Banja Luka – Belgrád nem-
zetközi verseny második szaka-
sza a boszniai Bijelinából indult 
és a szerb fővárosban ért véget. 
A csíkszeredai csapatból a bolgár 
Evgeni Gerganov érte el a legjobb 
helyezést, ő 26. lett. A 2011-es év 
magyar bajnoka, Lovassy Krisz-
tián az utolsó 15 kilométeren 
gumidefektet kapott, amiről a 
versenyigazgatóság a rádió meg-
hibásodása miatt nem tudta tájé-
koztatni a csapatot, így Krisztián 
lemaradt a mezőny első felétől, és 
az 52. helyen ért célba. „Lovassy 
nagyon jó eredményre lett volna 
képes ezen a szakaszon, így na-
gyon bosszantó volt a rendezők 
hibája, ami miatt Krisztiánnak 
nem maradt esélye a mezőny ele-
jén végezni” – nyilatkozta Török 
Attila, a TCT csapatvezetője. A 
bosnyák–szerb közös rendezésű 
verseny így is nagyon hasznos 
volt, a csapat minden tagja jó 
munkát végzett.

– Összességében elmondhat-
juk, hogy hasznos versenyeken 
vagyunk túl, a 19 éves Lukács 
Arnold élete első UCI kategóri-
ás felnőttversenyein vett részt, és 

sikeresen célba ért mindkét nap. 
Arnold eredményei bizakodásra 
adnak okot a szezon további ver-
senyei előtt. Lovassy Krisztián na-
gyon jó formában van, és remél-
jük, hogy a következő versenyeken 
sikerül igazán szép eredményeket 
elérnie – mondta Török Attila.

Április 16–22. között a csa-
pat másik része Novák Eduárd, 
Braico Alexander, Cioban Sergiu, 
Csicsáky Tamás, Lázár Nándor és 
Sebestyén Szabolcs összeállításban 
az oroszországi GP of Adygeya 
UCI 2.2-es versenyen állt rajthoz. 
A rangos megmérettetésen orosz, 
fehérorosz, ukrán, moldáv, kazah 
és azeri csapatokkal versenyzett a 
csíkszeredai alakulat, olyan nagy-
nevű csapatok között, mint a pro-
kontinentális orosz Rusvelo és a 
szintén orosz Katusha.

A legjobb eredményeket a har-
madik szakaszon érték el a TCT 
versenyzői, Braico a nyolcadik, 
míg Cioban a 18. helyen ért cél-
ba. Az ötödik szakaszon Cioban a 
15., míg Novák Eduárd a 30. lett, 
egyedüli mozgássérültként verse-
nyezve a rangos mezőnyben.

A viadalt összetettben a 
Katusha versenyzője, az orosz 
Ilnur Zakarin nyerte a szintén 
orosz Szergej Firshanov (Rusvelo) 
előtt. Cioban a 30., Braico a 37., 
míg Novák a 81. helyen zárt a vég-
elszámolásban.

Novák Eduárd, a TCT csapat-
kapitánya elmondta, hogy a csa-
pat számára nagyon jó tesztlehe-
tőség volt az oroszországi viadal a 
következő versenyek előtt. – Na-
gyon nehéz verseny volt, jól szer-
vezett és felkészült csapatokkal, 
ahol megmutatkozott az orosz ke-
rékpáriskola erőssége. Számunkra 
ez a verseny jó felkészülést jelen-
tett a fontos versenyek előtt, és 
ha nem is értünk el kimagasló 
eredményeket, fel tudtuk mérni, 
hogy hol tartunk a felkészülés-
ben. Áprilisban vagyunk, a csapat 
legfontosabb versenyei június–
július–augusztusban lesznek, így 
ez egy nagyon hasznos teszt volt 
– nyilatkozta Novák Eduárd.

A Tusnad Cycling Team kö-
vetkező versenyére május 4–6. kö-
zött Bulgáriában kerül sor, ahol a 
GP Dobrich versenyen vesz részt 
a csíkszeredai alakulat.



Napról napra
szabadidő
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Szerda
Az év 116. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 250. Napnyugta ma 20.13-kor, 
napkelte holnap 6.16-kor. 

Isten éltesse 
Márk nevű olvasóinkat, valamint 

mind azokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A Márkus rövidüléséből ered a Márk 

és jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki 
szentelt. 

Április 25-én született 
1903. Hauswirth Magda Aranytollas 

újságíró, karikaturista 
1918. Varnay Astrid magyar származá-

sú amerikai operaénekesnő, a XX. század 
kiemelkedő szoprán énekesnője 

1918. Ella Fitzgerald amerikai dzsessz-
énekesnő 

Április 25-én halt meg 
1963. Szántó Judit József Attila- díjas 

szavalóművész, József Attila élettársa 
1988. Erdődy Kálmán színész, rendező 

Helytörténeti 
évfordulók

• Háromszázhuszonöt éve, 1687. április 
25-én hunyt el Gyergyószárhegyen Kájoni 
János ferencrendi szerzetes, zeneszerző, a 
csíksomlyói nyomda alapítója. 

• Huszonöt éve, 1987. április 25-én 
hunyt el Szegeden Károly Árpád kertész-
mérnök, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa. Csíkmenaságon született, 
Csíkszeredában folytatta középiskolai ta-
nulmányait.

• Száz éve, 1912. április 25-én született 
Szárhegyen Gurzó György Anaklét, OFM 
teológiai tanár, templomigazgató. A gim-
náziumot Marosvásárhelyt, Medgyesen és 
Csíksomlyón végezte.

• Kétszázhuszonöt éve, 1787. április 
25-én hunyt el Székelyudvarhelyen Backa-
madarasi Kis Gergely egyházi író, a Refor-
mátus Kollégium rektora. Backamadarason 
született. 

Mikor csenget a postás?

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja Erőss Csaba, 
a Maros megyei posta műveleti igazgatója, 
aki a postai küldeményekkel, a szolgáltatá-
sok minőségével kapcsolatos hallgatói kér-
désekre is válaszol. A műsor idején kérdése-
ket tehetnek fel a 0265–307777-es vagy a 
0365–424433-as telefonszámokon, a 0755–
044519-es SMS-számon, illetve – a műsort 
megelőzően is – a mibensegithetunk@
marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen. Mű-
sorvezető: Agyagási Levente. 

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

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

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

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

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

Néptánc a vidéknek 
A Néptánc a vidéknek program keretében 

idén először Csíkmadarason tart előadást a 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes hol-
nap 13 órától. A már sok helyen sikert arató, 
kicsiket, nagyokat megnevettető János vitéz, 
avagy a hős gyönyörűséges utazása és csodálatos 
megérkezése című műsorát mutatja be az együt-
tes. A Néptánc a vidéknek rendezvénysorozat 
közös programja Hargita Megye Tanácsának 
és a Hargita együttesnek.

Őrangyalos Földnap
Ma 16 órától Őrangyal-programot tar-

tanak Csíkszeredában Őrangyalos Földnap 
címmel. Helyszín: a Segítő Mária Gimnázium 
bentlakása.

Könyvtári napok 
A Kájoni János Megyei Könyvtárban, a Vá-

rosháza épületének földszintjén ma 10–16 óra 
között kézműves-foglalkozásokra várnak min-
denkit – felnőtteket és gyerekeket egyaránt –, 
ahol könyvtárosok irányításával sajátíthatják 
el a gyöngyfűzés, a szalvétatechnika és a fonal-
grafika alapjait. Ugyanakkor Képzeletbeli séta a 
régi Csíkszeredában címmel játékos várostör-
téneti és könyvtárhasználati foglalkozás lesz a 
művészeti részlegen a József Attila Általános 
Iskola VI. osztályos csoportjának részvételével 
ma 9 órától.

Role-koncert
A Role Zenekar fennállásának a 25. éves 

évfordulóját ünnepeli, a Mária Rádió pedig 
idén 6 éves. Ennek jegyében tart az Role ze-
nekar koncertet ma 19 órától Csíkszeredá-
ban, a Segítő Mária bentlakás dísztermében.  

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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– Hiába számol, bíró úr, ismerem ezt a fickót a buszról, nem fog felállni!

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Ferencz Imre: Madárkirakat

Verses madárhatá-
rozót írt Ferencz 
Imre azzal a nem 

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

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

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

A Hargita Népe ajánlja

Kelet pagodái 
és Nyugat katedrálisai között félúton

Több erdélyi tájegység, Székelyföld, Felső-Marosmente, Kü-
küllőmente, Mezőség meg Kalotaszeg jeles haranglábait, 
fatornyait mutatja be a szerző ebben a kötetben. Az erdélyi 

szakrális faépítészettel foglalkozva Szatmári László a harangot tartó 
és célszerű használatát biztosító műszaki alátámasztó építmény jel-
lemző alkotóelemeit is meghatározhatta és a szerkezeteket tipologi-
zálhatta. A könyv terjedelme 232 oldal, kemény kötés, ára: 53,50 lej.  

Megvásárolható a Kele Könyv Vár üzletében (Csíkszereda, 
Petőfi Sándor utca 20. szám).

para

HIRDETÉS

F E L H Í V Á S

A Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége felhívja az érin-
tettek figyelmét, hogy a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által meg-
hirdetett Szülőföldön Magyarul 
című pályázat határideje 2012. 
április 30-án lejár. 

A határidő sürget, éljenek a le-
hetőséggel, hogy NE maradjon le 
senki, aki magyar nyelven tanul 
és jogosult a támogatásra. 

Várjuk pályázataikat!



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

*
A fotót Erőss Miklós készítette. 
Címe: Ellenfény

A madarak is virágokkal  
kedveskednek párjuknak

Az udvarlás alapszabályát, amely szerint 
szíve hölgyét virágokkal lepje meg a 
gáláns lovag, a pártás lugasépítő is is-

meri – derítették ki kutatók.
A Chlamydera maculata tudományos név-

re keresztelt madár hímje először terméseket 
gyűjt lugasának díszítésére, hogy azzal keltsen 
benyomást a tojó madarakban. Miután a sze-
relmi fészek termései elfonnyadtak, és elvesz-
tették vonzerejüket, közvetlen környezetében 
helyezi el azokat. Ennek következtében a lugas 
körül előbb-utóbb színpompás növények dí-
szelegnek. Ily módon a pártás lugasépítő – ha 
nem is tudatosan – az első állatfaj, amely nö-
vényt termeszt anélkül, hogy azt táplálékként 
hasznosítaná – írják a brit Exeteri Egyetem 
kutatói és kollégáik a Current Biology című 
folyóiratban.

Az ausztráliai Queensland államban talál-
ható Taunton Nemzeti Parkban a nemzetkö-
zi kutatócsoport a madár lugasa körül nagy 
számban fedezte fel a burgonyafélék családjába 

tartozó Solanum ellipticum növényt, amelynek 
rikítóan lila virágai és zöld termései vannak. A 
pártás lugasépítő ezenkívül körültekintő ker-
tész, „lakóhelye” környékét gondosan meg-
tisztítja a bozóttól és a gyomoktól, ezzel ideális 
körülményeket hoz létre színpompás növényei 
növekedéséhez. Ténykedése feltehetően hosz-
szú távon jövedelmező – a madár ugyanis akár 
tíz évig is ugyanazt a lugast használja.

Az Ausztráliában és Pápua Új-Guineán 
honos lugasépítő madarak nászviselkedésük 
révén váltak ismertté. Művészi lugasokat épí-
tenek, amelyekhez különféle színes tárgyakat 
használnak fel.
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Napközben a napsütést fátyol- és gomolyfelhők 
zavarják, egy-egy helyen pedig zápor is kialakulhat. 
Késő délutántól dél, délnyugat felől ismét erősen 
megnövekszik a felhőzet, a hegyvidéken csapadék is 
valószínű.

Évek óta kínoz egy bennem növekvő és 
egyre erősödő vágy: pecázni szeretnék. Nem 
vagyok az a vadásztípus (ez most nem olyan 
üzenetféle a csajoknak), és a vér látványa sem 
izgat különösebben, mint ahogy az sem, hogy 
bármilyen élőlénynek kiontsam az életét. Kü-
lönben is a halhoz a Nagykönyv szerint fehér 
bort kell inni, attól meg nem jövök lázba. Így 
hát inkább a tevékenység formai része fogott 
meg: hosszú órákat ülni egy pálcával a víz 
partján, lógatni bele a semmibe a semmit, és 
néha, ha a pillanat megkívánja, csapkodni 
a víz tükrét. Ez távolról jónak, izgalmasnak 
tűnik, pont azért, mert látszólag nem sok iz-
galommal kecsegtet. Legutóbb azt mondtam, 
csak akkor lesz belőlem horgász, abból is leg-
feljebb a sportosabb fajta és nem a húsra menő, 
ha hajlott korom majd megengedi, hogy min-
denkit lesziázzak, hisz a falu legidősebb lánya 
is mondjuk napközistársam volt. Van még 

addig, ám a napokban újból eszembe jutott, 
indul a rendkívüli horgászszezon vagy valami 
ahhoz hasonló, így egy igazán unalmas hónap 
következik. Hamarosan porondra avagy stég-
re lépnek a nagyobbnál nagyobb horgászok, 
akik előrekevert csodaszereikkel jól beetetnek, 
és majd halálra izgulják magukat, hogy me-
lyikük is fogja ki a legtöbb halat. Láttam én 
már halat karón, nem volt arany, de ficánkolt 
rendesen, sőt szamarat is, melynek négy lába 
volt, és mégis megbotlott. Nem kérek hát a ver-
senyükből. Aki korábban nem fogott semmit, 
az most ne etessen engem, hogy mekkora mes-
tere a helyzetnek, aki pedig most ragadott botot 
kezébe, az ne jöjjön, hogy ő biza olvasta, ho-
gyan kell horgászni. Úgy döntöttem, elmegyek 
inkább én pecázni, na nem úgy, mint ők, én 
nem így akarom kifogni a szerencsémet, valaki 
viszont végre az én három kívánságomat is tel-
jesíthetné. Ígérem, nem dobom vissza. 

Ki teljesíti az én 
három kívánságomat? 

  villanás n Máthé László Ferenc
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