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Az olcsó szalámi 
dilemmája

Már nyúlok is a termék után, 
de mielőtt becsúsztatnám a ko-
saramba, gyanakodva keresem a 
felhasználási, szavatossági határ-
időt. Valami nem stim-
mel – mert az is rendben 
van. Nagyon rendben. Ez 
a szalámi, kérem, akár újabb hat 
hónapot is elállna.
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    Domján Levente
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ÖngyiLkossági számaDatok Öt feLcsíki faLubóL

A többgenerációs család hiányzik
Az ördög cimborája címmel – Balázs Lajos néprajzkutató domokosi gyűjtéséből tudjuk, hogy 
így nevezték Felcsíkon az öngyilkost – új könyvet jelentet meg dr. Veress Albert csíkszeredai 
elmegyógyász főorvos és Vadas Gyula magyarországi szociológus. A kötetet, amelyben négy 
felcsíki falu öngyilkossági statisztikáit elemzik, okokat jelölve meg és kiutat javasolva, június-
ban, a Vii. Romániai elmegyógyászati Konferencián mutatják be csíkszeredában. > 2. oldal

uDvarheLyi kÖnyvtár 

Nem vennék fel 
Nyirő nevét

Aszékelyudvarhelyi önkormány-
zat MPP-frakciója tegnap dél-

re rendkívüli ülést kezdeményezett: 
a Nyirő-villa emlékházzá alakítását 
kérve, s javasolva, hogy a könyvtár 
vegye fel Nyirő József nevét. 
A testület RMDSZ-frakciója 
a tervezett ülést megelőzően 
sajtótájékoztatón közölte: tagjai 
nem jelennek meg a tanácsülésen. 

Geszti LeGeLőt takarított 

Rapzene 
és csákánykapa

Ha csak néhány órára is, de 
belekóstolt a gazdálkodók 

életébe Geszti Péter énekes, szöveg-
író és zeneszerző. A Gringo Sztár 
zenekarral Erdélyben turnézó sztár 
előbb a Csíki-medencét a 
Gyimesektől elválasztó te-
tőn legelőt takarított, majd 
a delnei Rodics-portán megpróbál-
kozott a kaszálással is.

behoznák a LemaraDást 

Rájátszásra 
készül az SK

Anyagi okok miatt három hé-
tig nem tartottak edzéseket a 

Székelyudvarhelyi SK te-
remlabdarúgó-csapatánál. 
A gárda a CSM Focşani 
elleni keddi negyeddöntőre ezen a 
héten kezdte el a felkészülést.
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következő lapszámunk 
május 2-án,

szerdán jelenik meg.
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Öngyilkossági számadatok Öt felcsíki faluból

A többgenerációs család 
védelme hiányzik

Folytatódnak az ősszel abbahagyott útjavítási 
munkálatok szentegyházán

Még 200 ezer lej aszfaltozásra

az ördög cimborája címmel 
– balázs lajos néprajzkutató 
domokosi gyűjtéséből tudjuk, 
hogy így nevezték felcsíkon az 
öngyilkost – új könyvet jelentet 
meg dr. veress albert csíkszere-
dai elmegyó gyász főorvos vadas 
gyula magyarországi szociológus-
sal közösen. a kötetet, amelyben 
négy felcsíki falu öngyilkossági 
statisztikáit elemzik, okokat ha-
tározva meg és kiutat javasolva, 
júniusban, a Csíkszeredában 
sorra kerülő v. Román–magyar, 
illetve vii. Romániai elmegyó
gyászati konferencián mutatják 
be. a készülő könyvbe foglalt ku-
tatási eredményekről beszélget-
tünk veress doktorral.

– Mi tűnt annyira érdekesnek a 
felcsíki öngyilkosságokban, hogy vizs-
gálatra érdemesnek találták a témát?

– Az 1997–2007 közötti ön-
gyilkossági statisztikákat tanul-
mányozva vettük észre, hogy négy 
felcsíki község halálozási arányszá-
ma milyen jelentős eltérést mutat. 
Ha Madarast vesszük alapnak, 
akkor látjuk, hogy az említett 
időszakban Dánfalván kétszeres, 
Domokoson háromszoros, Karc-
falván pedig négyszeres az öngyil-
kosok száma. Akkor nem tudtuk 
elképzelni, mi lehet a magyaráza-
ta annak, hogy azonos földrajzi, 
kulturális, nemzetiségi és vallási 
közegben – mert mind a négy vizs-
gált település tömb római katoli-
kus falu – ekkora különbség van az 
öngyilkosok számában? 2010-ben 
végeztünk egy kérdőíves felmérést 
– ezzel próbáltunk választ kapni 
a jelenség okára vagy okaira, gon-
dolva, ha kis mintavételi arányban 
kiderítjük a jellegzetes okokat, 
könnyebben tudnánk a megelő-
zéssel vagy a jelenség kezelésével 
foglalkozni. Ha ezeket az okokat a 
négy községben megtaláljuk, azo-
kat már ki lehet vetíteni megyei 
szintre, később országosra, és még 
később a tapasztalatokat hasznosí-
tani tudják nemzetközi szinten is. 

– És sikerült azonosítani az 
okokat?

– Bizonyos okokat igen. Sőt 
körvonalazódtak javaslatok is, bár 
ezek jelen pillanatban utópisz-
tikusnak tűnnek. Elsősorban a 
többnemzedékes családok együtt-
élésére gondolok, mint megoldás-
ra. A mai társadalmi körülmények 
között nehezen elképzelhető, hogy 
háromnemzedékes család lakjon 
egy födél alatt. Hiszen ma a gyer-
mekek, az unokák elmennek, ma-
radnak az öregek, az elmagányoso-
dás fokozódik. A „kiürült fészek” 
kórkép: amikor a gyermekek ki-
repülnek, és ott marad a két öreg, 
vagy éppen az egy öreg, az öngyil-
kosságra hajlamosító tényezőnek 

számít. Kilépnek az életből, mert 
már nem látják a továbbélés értel-
mét, feladják, azt mondják: eddig 
volt, meguntam, meghúzom a vo-
nalat, mert már nincs életcélom. 

– A többgenerációs családban való 
élés nem is olyan régen még általáno-
san elterjedt volt. Statisztikai adatok 
is alátámasztják ennek védő szerepét?

– Szerzőtársammal, Vadas Gyu-
la Pécsen élő szociológussal elő-
ször úgy képzeltük, hogy csak egy 
dolgozatot írunk. Mikor láttuk a 
témát, és belemerültünk a magyar-
országi és európai jelenségbe is, 
akkor jött az ötlet, hogy legyen eb-
ből könyv. Olyan könyv, amelynek 
csak az egyik fejezete foglalkozik a 
felcsíki öngyilkosságok jelenségé-
vel, a többi fejezetben pedig kör-
bejárjuk az öngyilkosság kultúr-
történeti vonatkozásait, kezdve a 
középkortól egészen máig. Szerző-
társam hozzáfért a két világháború 
közötti és az első világháború előt-
ti időszak meglévő statisztikáihoz, 
azokhoz az adatokhoz, amelyek 
azokra az északkelet-magyarorszá-
gi vármegyékre vonatkoztak, ahol 
sokgyermekes és többnemzedékes 
családok éltek. Összehasonlította 
ezek öngyilkossági adatait a nyu-
gati vármegyék adataival, ahol már 
fellazult ez a családmodell, és a kis-
családos forma honosodott meg. Az 
1900-as évek elejétől máig vizsgálva 
ezt a jelenséget, látta, hogy azokban 
a vármegyékben, ahol a többnem-
zedékes család volt a jellemző, az 
öngyilkosságok száma jóval kisebb 
volt, mint a nyugati vármegyékben. 
De az is kiderült, hogy a többnemze-
dékes családmodell mellett jó lenne 
visszavezetni a székelységre amúgy 
jellemző szerveződési formákat, a 
tízeseket, a fertálykapitányságokat. 
Tudjuk, hogy erre aligha van esély, 
mert a társadalmi fejlődés a csalá-
dok szétszóródása felé halad, és a 
gyermekek már nemcsak a megye 
vagy az ország szintjén szóródnak 
szét, hanem Európa-szerte, világ-
szerte.

– Miért lenne annyira fontos 
a többnemzedékes család az egyén 
szempontjából?

– Mert a többnemzedékes 
családban vigyáznak egymásra 
az emberek. Odafigyelnek egy-
másra, ott van a nagyszülő gon-
doskodása, jóságos hozzáállása az 
unokákhoz, amit a szülő nem tud 
megtenni, mert ő dolgozni jár. 
Ott van a támogató és odafigyelő 
jelleg, a szülők vagy a nagyszülők 
észreveszik a családtagon, hogy 
baj van. Biztonságérzetet ad, tá-
maszt jelent. 

– Ez igaz, de a többgenerációs csa-
ládmodell megszűnése ugyanúgy jel-
lemző Madarasra, mint Karcfalvára. 
Akkor mi a különbség?

– Ez az, amire végül is rájöt-
tünk. Karcfalva komorabb, hide-
gebb, ingerlékenyebb, egymásra 
kevésbé odafigyelő közösség. Ők 
saját magukat jellemzik így. Rá-
adásul az öngyilkosság ott szinte 
családi hagyományszámba megy. 
Az öngyilkos esetek kétharma-
dában már volt a családban ilyen 
eset, tehát már volt egy követési 
modell. A modell hatása pedig 
közismert: ha egy híres személyi-
ség valamilyen módon véget vet 
az életének, szinte járványszerűen 
követik a tettét mások, ugyan-
azon a módon. Érdekes volt, és ez 
a könyv egy teljes fejezetét képezi, 
hogy hogyan vélekednek mond-
juk a madarasiak a másik három 
községről, és hogyan magukról. 
Ezt a felmérést is mind a négy fa-
luban elvégeztük, tudjuk ugyanis, 
hogy az öngyilkosságnak bio-
pszicho-szociális okai vannak, de 
a négy község között mégis valami 
különbségnek kell lenni, ha ekkora 
eltérés van az öngyilkosságok szá-
mában. A kérdőívek feldolgozása 
alapján láttuk, hogy szükség van 
mentálhigiénés rendszerek kiépí-
tésére, hogy egy pszichológus kel-
lene jusson legalább tíz emberre, 
hogy az emberek életszemléleté-
be beivódjon az, hogy ha bajom 
van, megyek és segítséget kérek 
a paptól, a tanítótól, az orvostól, 
a csa ládtagtól, a pszichológustól. 
Tehát ne az legyen az elsődleges 
és primitív reakcióm, hogy ha a 
feleségem megkérdezi, „Lajos, 
megint ittál?”, akkor megyek, és a 
pajtában felkötöm magam.

 
– A felcsíki emberre egyébként 

mennyire jellemző, hogy ilyen jellegű 
segítséget kér?

– Nem jellemző, és ez szomo-
rú tény. De érdekes, hogy az em-
berek tudatában benne van, hogy 
segítséget kellene kérni. A kérdő-
ívben azt kérdeztük: Mit tenne, 
ha bajban lenne? Sokan válaszol-
ták, hogy segítséget kérnék. Tehát 
az igény már megvan, de a segít-
séghez való hozzáférési lehetőség 
korlátozott. 

Forró-Erős Gyöngyi

hirdetések

újabb pénzeket különített el 
szentegyháza városi tanácsa 
aszfaltozási és útjavítási mun-
kálatokra: nagyrészt olyan sza-
kaszokat aszfaltoznak le, ame-
lyek korábban csak makadám- 
vagy földutak voltak. néhány 
helyen azonban a szennyvízel-
vezető rendszerre való csatla-
kozással késlekedők hátráltat-
ják a munkálatok elkezdését.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Összesen 200 ezer lejt kü-
lönített el Szentegyháza 
városi tanácsa a folytatódó 

útjavítási és aszfaltozási munkálatok-
ra, amelyeket az elkövetkező napok 
folyamán kezd el a kivitelezést végző 
Viaduct cég, aki a feladat elvégzésére 
kiírt licitet nyerte. 

– A tegnapi tanácsülésen 100-
100 ezer lejt különítettünk el a 
két helyszínen zajló aszfaltozási 
munkálatokra. Ezt az összeget kor-
mánypénzből, valamint megmaradt 
önkormányzati keretekből sikerült 
biztosítani. Szentegyháza felső ré-
szén folytatódik az elmúlt évben ab-

bamaradt aszfaltozás a Bethlen Gá-
bor, valamint az Ady Endre utcában. 
Már megtörtént az úttest kiépítése, a 
terület rendezése, a makadámút fel-
szedése és szintbe hozása, valamint 
az átereszek elhelyezése, már csak 
az aszfaltrétegek leterítése van hát-
ra. Az Ady Endre utcában van még 
egy kisebb leágazás, ahol azt vár-
juk, hogy a lakók rácsatlakozzanak 
arra a szennyvízelvezető rendszerre. 
Ez remélhetőleg minél hamarabb 
megtörténik, így az aszfaltozással 
is tudunk haladni, ami egyébként 
mintegy 1400 méteres szakaszt érint 
majd ezen a részen. Fontosnak tart-
juk tehát, hogy az itt lakók miha-
marabb csatlakozzanak a rendszerre, 
hiszen nem szeretnénk, ha később 
ilyen jellegű mulasztás miatt kelle-
ne feltörni a leterített aszfaltréteget 
– számolt be lapunknak Molnár 
Tibor, Szentegyháza alpolgármeste-
re. Ugyanakkor Szentegyháza alsó 
részén, a József Attila utcában is 
folytatják az aszfaltozást, az újonnan 
épült ifjúsági tömbházak irányába. 
– Itt már könnyebb dolga van a ki-
vitelezőnek, ugyanis az itteni, régen 
kiépült betonút kap új aszfaltréteget 
– nyilatkozta az alpolgármester.



A helyi önkormányzatok veszik 
át azoknak a hagyományos népi 
fürdőknek a használati jogát, 
amelyeket Hargita Megye Taná-
csa újított fel az elmúlt években. 
Csíkszentkirályon a polgármester 
szerint még nem döntöttek arról, 
hogy a Borsáros-fürdő üzemelte-
tését az önkormányzat vállalja-e, 
vagy bérbe adják a létesítményt 
egy helyi vállalkozónak.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Acsíkszentkirályi Borsáros 
fedett fürdő 2011-ben 
készült el, az épületben a 

húsz négyzetméteres ülőmedence 
mellett egy tízszemélyes jakuzzi 
és egy szauna is helyet kapott.  Az 
Olt folyó melletti terület, amelyen 
fekszik, a helyi önkormányzaté, az 
új épület viszont a Hargita Megyei 
Tanács tulajdona. A fürdő működ-
tetésével addig várni kellett, amíg 
eldőlt, kié lesz a használati jog. 

– Tegnap fogadtuk el a tanácsi 
határozatot a fürdő üzemeltetésé-
ről, ez azt jelenti, hogy a következő 
49 évben díjmentesen használhat-
juk az épületet. Arról viszont még 
nem döntöttünk, hogy a hivatal 
működteti-e majd, vagy átadjuk 
egy vállalkozónak – nyilatkozta 
Székely Ernő, Csíkszentkirály pol-
gármestere. Az viszont már biztos, 
hogy júniusban megnyitják a für-
dőt. A polgármester azt reméli, az 
első hónapban kiderül, mennyibe 
kerül a létesítmény fenntartása, 
ennek függvényében dől el majd a 
gyógyfürdő további sorsa. – Nem 
tudjuk még, hogy milyen költsé-
gekkel kell számolnunk. Mind a két 
medencében melegíteni kell a vizet, 

sőt a jakuzzi csak vezetékes vízzel 
használható. A költségek csökken-
tését segítené egy napkollektor-
rendszer, ennek megvásárlására a 
környezetvédelmi minisztériumnál 
pályáztunk – mondta el Székely. A 
fedett fürdő szerinte főként a kö-
zép- és idősebb korosztály számára 
lesz alkalmas, gyógyvize nagyon jó 
az idült gyulladások és reumatikus 
panaszok kezelésére – összetételé-
ben megtalálható a vas, a nátrium, 
a kalcium és a magnézium.      

A nyitásig azonban még hátra-
van a szabadtéri medence felújítása, 
illetve az udvar rendezése. A zöld-
övezetben egy új játszótér és egy 
minifocipálya kialakításán gondol-
kodik a tanács, ezt megelőzően a leg-
fontosabb, hogy az ide érkezők autói 
számára parkolóhelyet létesítsenek. 
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Állok a nagyáruház roskadásig megrakott 
polca előtt, és vizslatom az elém táruló, kívá-
natosnál kívánatosabban csomagolt élelmi-
szereket, húskészítményeket. Van itt, kérem, 
minden, mi szemnek, szájnak és korgó hasnak 
ingere. Ha pénze van, akkor a tisztelt vásárló-
nak már csak elég ereje kell legyen ellenállni 
a bevásárlókosárba landolni vágyó szalámik, 
párizsik, császárszalonnák és préselt sonkák tö-
meges kísértésének. Húst szerető ember vagyok, így mit ta-
gadjam, rendszerint e polcok előtt időzöm legtovább. Táb-
lák szúrják ki az ember szemét, ha magától esetleg mégse 
venné észre, hogy ma ez is, az is hihetetlen akciós árban, 
szinte gombokért kapható. Már nyúlok is a termék után, 
de mielőtt halk, tompa koppanással csúsztatnám a kosa-
ramba, gyanakodva keresem a felhasználási, szavatossági 
határidőt. Valami nem stimmel – mert az is rendben van. 
Nagyon rendben. Ez a szalámi, kérem – ha addig valaki 
nem venné meg –, akár újabb hat hónapot is elállna. Ez 
kell nekem, ez tényleg olcsó és jó. Vagy mégsem. Vagy mind-
egy. Úgy is jó lesz.

Vagy azért mégsem mindegy, mégsem lesz jó. Nézem a 
címke apróbetűsebb részét, tudják, azt, ami nagyvonalak-
ban az összetevőkről szól. Érdekes, hogy a címkén belül ez 
mindig átlagban feleannyi négyzetcentiméterbe van sűrít-
ve, mint a gyártmányt és gyártóját dicsérő egy-két szavas 
reklámszlogen. Eladás szempontjából biztosan így hatáso-

sabb. No, nem a reklámszöveg, hanem az, ha az örökké 
siető ügyfél nem bíbelődik esetleg a szemüveggel, s így nem 
látja, valójában nem is tudja, esetleg nem is érdekli, hogy a 
tetszetősen becsomagolt, jó árban kínált élelmiszerekkel – 
szalámi esetében a fő alkotóelemnek hitt hússzármazékok-
kal – milyen válogatott ízfokozó, színező, állományjavító 
és tartósító segédanyagokat eszik még magába. A sok ipari 
E betűs anyag között csoda, hogy még megmaradhatott a 
hús felirat. Ha más nem, legalább a felsorolásban.

Persze bőven keringenek legendák arról, hogy a fo-
gyasztói társadalom ízét most szokó kelet-európai demok-
ráciák – különösen, ha anyagilag szegények – nyugati sors-
társuknál kevesebbel is beérik. Nem a fogyasztási cikkek, 
élelmiszerek mennyiségében, hanem minőségében. Olcsón, 
jót, nagyot és sokat – ezek ma egy átlagbérből élő, átlagos 
romániai család bevásárlási vezényszavai. És a székelyföl-
dié is. A Mit? kérdésre adható válasz azonban rendszerint 
másod- vagy harmadrangúvá sorvad. De nem kell ezen 

csodálkozni, hisz a szükség minden hónapban 
kérlelhetetlen nagyúr. Enni márpedig a dráguló 
benzin, a növekvő közköltség és a tavalyhoz ké-
pest gyorsabban ürülő pénztárcák ellenére is kell. 
Végül is mindegy, idővel úgyis meghalunk: vagy 
attól, hogy nem eszünk, vagy attól, amit eszünk.

Stelian Fuia mezőgazdasági miniszterünk 
viszont úgy tűnik, a nagyipari élelmiszergyártó 
lobbi fojtogatása ellenére is életben szeretne ma-

radni, sőt mi több, irhát mentő próbálkozása egyenesen a 
fogyasztók felvilágosítását célzó korteshadjáratba csapott. 
A tárcavezető ugyanis az elmúlt napokban rendre olyan 
eretnek kijelentésekkel hergeli a jónépet, hogy a boltok 
polcain levő friss tej nagy része tejporból, a párizsi pedig 
pépesített vízből van. Hozzátenném, állományjavítókkal 
segítenek a gyártók manapság már a kenyérliszten is, de 
megfelelően hígítani a tablettás bor mellett a napraforgót 
nyomokban tartalmazó étolajat sem árt. Persze azt, hogy 
– a más ügyekben, például a nagyipari növénytermesztés 
kapcsán génmódosítás-párti – agrárminiszterünk a min-
dennapokban mivel is táplálkozik, nem tudom. Tippem 
van, de arra meg pénzem nincs. Inkább semmit sem ve-
szek. A kilencvenéves kort megélt nagyszülőkre gondolok...

Az olcsó szalámi dilemmája
                NézőpoNt n Domján Levente

hargitanépe

JúniusBan nyíLik a CsíkszentkiráLyi Borsáros-fürDő

Főként a közép- és az idősebb korosztályt várják

kozmási, lázárfalvi tervek

A lázárfalvi Nyírfürdőnél és a csíkkozmási Sószékfürdő esetében is 
folytatódnak idén a beruházások. A község polgármestere, Bodó 
Dávid azt mondta, a Nyírfürdőt készítik el hamarabb, azt az idén 
már a helybéliek és a turisták rendelkezésére akarják bocsátani. 

– A villanyáramot és az ivóvizet kell kivinni, de mivel a fürdő 
közel van Lázárfalvához, ezt rövid idő, egy hónap leforgása alatt 
megcsináljuk – közölte a polgármester. Bodó Dávid Sószékfürdőről 
megjegyezte, annak befejezése nagyobb feladatot ró a községre: meg 
kell oldani a villanyáram biztosítását. – Ebben az esetben a beru-
házás is nagyobb, mert trafóállomást kell vegyünk. Pénzkereteink 
eléggé szűkösek, mert nagyon sok pályázatunk van, és az önrészek 
megterhelték a költségvetésünket – jelezte Bodó, aki a pályázatok-
ról beszélve megemlítette a turisztikai információs központ létre-
hozására letett 313-as, valamint a községi utak leaszfaltozására és 
sáncok kikövezésére, illetve a délutáni foglalkoztató – after school 
– építésére és a lázárfalvi kultúrotthon felújítására irányuló 322-es 
pályázatokat. (Darvas Beáta)

A Borsáros húsz négyzetméteres ülőmedencéje. Júniusban nyílik meg a felújított fürdő fotó: balázs árpád

hirdetés
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Körkép
Életben tartott, továbbadott hagyományok 

Szőttesek vasárnapja 
és Domokosi Cekapecc

Fények és Csillagok

az országos réz, arany és vas minvest rt. balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt 
(CUI RO11418778), a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) 
jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 
2009. február 16-án meghozott 272-es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árveré-
sen eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. 
november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai 
Fiókjának székhelyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. által megválasztott 
székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. április 30-án 11 
órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitele-
zők 2011. november 11-i közgyűlésének határozataival összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy meglátogatási protokollum aláírása 
alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–
212231-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen a iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, 
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél 

a 0232–212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132471-es telefonszámokon.

A Szent Márk napjához közel eső 
vasárnap búzaszentelést tart 
a római katolikus egyház. ezen a 
napon a hívek megkerülik a ha-
tárt a vetés megáldásáért, a jó 
termésért. Csíkszentdomokoson 
évek óta népviseletbe öltözik 
a falu, mert egyben ez a Szőtte-
sek vasárnapja – és tavaly óta a 
népi gyermekjátékoké is. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nem is olyan rég szinte fe-
ledésbe merült a hagyo-
mány: búzaszentelőkor a 

templomból indulva ki kell men-
ni a határba, megáldani a vetést, 
imádkozni a jó termésért. Szeren-
csére Csíkszentdomokoson vol-
tak, akik tettek a régi szokás felele-
venítéséért. Ezt a napot Szőttesek 
vasárnapjának nevezték el, és ma 
már mindenki tudja: illik szőttes-
be öltözni a szentmisére és az ezt 
követő határkerülésre. Ha nem is 
olyan rég még alig néhány ember 
kerülte meg a határt, az utóbbi 
években már 400-500 ember is 
részt vett a nagy körmenetben. 

Holnapután ismét Szőttesek va-
sárnapja lesz Csíkszentdomokoson. 

Ünneplőbe öltözik a falu apraja-
nagyja a szentmisére, és imádkoz-
va, énekelve megy ki a határba. 
Délután pedig a gyermekek szá-
mára szerveznek izgalmas, szóra-
koztató programot. Neki pedig az 
a legjobb, ha játszhatnak. 

Cekapecc
A mai felnőttek közül ki 

ne emlékezne a gyerekkorában 
oly népszerű játékra, a Hátul-
só pár előre fuss-ra, avagy a 
Cekapeccre? Kurkó István taní-
tó ezt a játékot választotta az idei 
gyermekprogram névadójának. 
Tavaly szervezte meg első alka-
lommal a Szőttesek vasárnapján 
a gyermekek számára a nagy 
játékot. Akkor a patkódobás, 
csürközés vonzotta a nemcsak 
a gyerekeket, de a felnőtteket, 
időseket is, akik szívesen idézték 
fel gyerekkoruk élményeit, és 
még tanították is az unokákat, 
hogyan kell játszani. 

Csutakjáró és békaugrató
 Kurkó István szerint a ját-

szóteres hinta-palinta program 
amellett, hogy unalmas, nem ak-
názza ki a gyermekek kreativitá-

sát, mozgásigényüket sem elégíti 
ki. Ugyanakkor a népi gyermek-
játékok – akárcsak a néptánc – 
nem színpadi produkciók kell 
legyenek. Éppen ezért nem beta-
nítani kell a gyermekeknek, ha-
nem megtanítani őket játszani, 
táncolni – vallja Kurkó István. 
A vasárnapi programmal a spon-
tán gyermekjátékok hangulatát 
szeretné visszahozni, amikor a 
kertben, a ház mögötti mezőn 
összeverődött egy gyerekcsapat, 
és sokszor estig játszottak. Tanít-
ványaival, a cseralji iskolásokkal 
olyan játékszereket készítettek, 
amelyekkel a gyermekek és szüle-
ik átélhetik a versenyzés örömét: 
csutakjárót, lápjárót, békaugra-
tót, diótörőt. Várják tehát idén 
is a kicsiket és nagyokat, hogy „a 
Cser alatt, a hegy alatt” jót játsz-
szanak együtt.

Fából vaskarika
Szentdomokoson nemcsak 

az év egy napjára szól a népi 
gyermekjátékok felélesztése, a 
gyerekek kreativitásának ösz-
tönzése. A község múzeumának 
keretében hónapokon át tart a 
Fából vaskarika című játékter-
vező verseny, amelyet válaszként 
hirdettek meg a „hinta-palintá-
ra”. Természetes anyagok segít-
ségével a falu életének valami-
lyen eseményét kell megeleve-
níteni úgy, hogy a gyerekek kell 
kitalálják azt is, milyen játékot 
szeretnének elkészíteni.

Kurkó István és munkatársai 
játszani szeretnék megtanítani 
ismét a gyermekeket azzal, hogy 
a gyökerekhez nyúlnak vissza. 
„Az otthon, az udvar, az utca 
volt régebb a nagy játszások 
színhelye, ahol tulajdonképpen 
megszülettek a gyermekjátékok. 
A gyermekek értelmi és manu-
ális készségeit kell bevonnunk 
ma is, hogy majd ügyes, kreatív 
felnőttekké váljanak” – mondja 
tanítójuk.Rendszeresen több száz embert vonz Domokoson a népi gyermekjátékok napja. Közös öröm

 hirdetések

hargIta megye tanáCSa
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám – 

versenyvizsgát hirdet egy 
köztisztviselői állás betöltésére meghatározott időre a:

Helyi közigazgatási vezérigazgatóságon
Jogtanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat

Részvételi feltételek:
– jogi egyetemi végzettség záróvizsgával;
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 

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

A versenyvizsga időpontja: 2012. május 9., 10 óra (írásbeli) és 2012. május 
11. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell 
letenni a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 
napon belül.

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb 
felvilágosítást Hargita Megyei Tanácsának Menedzsment vezérigazgatósá-
gának humánerőforrás-részlegén kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 

0266–207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

HN-információ

Dr. Munzlinger Attila mun-
kái ból össze állított asz-
tro fotó-kiállítással, iz gal-

mas nak ígérkező szakmai konfe-
ren ciá val és nyilvános távcsöves 
észleléssel készülnek megünnepelni 
idén a csillagászat napját a térség 
asz tronómusai. A csillagászat napja 
„mozgó ünnep”, a holdfázishoz iga-
zodik, általában az első negyedhez 
legközelebbi szombatra esik, idén 
például az Astronomical League 
ajánlása alapján április 28-án tart-
ják világszerte. Az eseményre Csík-
szeredában is szombaton kerül 
sor, a rendezvények többségének a 

Sapientia – EMTE ad otthont. A  
helyi csillagászokat tömörítő Erdé-
lyi Magyar Csillagászati Egyesület 
(EMCSE) mellett idén a meghí-
vott testvéregyesület, a Magnitúdó 
Csillagászati Egyesület Debrecen 
csillagászai is több előadást is tarta-
nak. A Hargita Megye Tanácsa által 
támogatott rendezvény délelőtt 10 
órától kezdődik a kiállítás nyitójá-
val, amelyet 11 órától szakmai kon-
ferencia követ, majd 16 órától közös 
távcsövezés zárná az rendezvényt.

– A belépés díjtalan, szeretettel 
várunk mindenkit, akit megfogott 
a csillagos égbolt – mondta Lőrincz 
Barnabás, az EMCSE elnöke.

roham alatt a nyugdíjpénztár. Országszerte tovább gyűrűzik 
a 740 lejes értéket meghaladó nyugdíjakra kivetett 5,5 százalékos egész-
ségbiztosítási hozzájárulás-fizetési kötelezettség ügye, amelyet, mint is-
meretes, alkotmányellenesnek nyilvánított az Alkotmánybíróság árpilis 
18-án nyilvánosságra hozott döntésével. A nyugdíjpénztárakat valóság-
gal megrohanták az érintett nyugdíjasok, akik különbözet-visszafizetési 
követelésükre vonatkozó kéréseket nyújtottak be, vagy a bíróságokhoz 
fordultak, peres úton próbálva érvényt szerezni követelésüknek. A Har-
gita Megyei Nyugdíjpénztárhoz eddig több mint ezer nyugdíjas fordult 
kéréssel. Egyik olvasónk szóvá tette, hogy a kérését ugyan elfogadták, de 
nem kapott iktatószámot. A nyugdíjpénztár illetékesei szerint igaz, hogy 
ott helyben technikai jellegű okok folytán iktatószámot nem adtak, de 
ez nem jelenti azt, hogy esetleg „nyoma veszhet” a kérésnek, mert utólag 
azokat időrendi sorrendben iktatják. Így az érintettek utólag kikérhetik, 
amennyiben szükségesnek és indokoltnak tartják, az iktatószámot. Pilla-
natnyilag egyébként nincs lehetőség a különbözet visszafizetésére, ugyanis 
az alkotmánybírósági döntések csak a jövőre vonatkoznak. Ez viszont nem 
azt jelenti, hogy esetleg peres úton nem lehet érvényt szerezni az ilyen jel-
legű követeléseknek, mint ahogy azt sem, hogy a jogalkotónak nem állna 
módjában olyan jogszabály meghozatala, amely eredményeként a későb-
biek során visszafizetésre kerül a már befizetett összeg, pontosabban az ér-
tékkülönbözet. Úgy, ahogy az egyébként megtörtént a gépkocsi-beíratási 
környezetvédelmi illeték esetében is. szöveg: hecser zoltán; fotó: balázs árpád



A bőség zavarával küszköd-
hetnek azok, akik idén gyü-
mölcsfát ültetnének: a térség 
zöldségpiacain, mezőgazdasági 
vásárain igen széles a facse-
meték választéka. Egy-két, a 
háztáji gazdaságba szánt cse-
mete megvásárlása nem okoz-
hat galibát, de kisebb vagy na-
gyobb gyümölcsös telepítése 
esetén jó, ha körültekintőbben 
járnak el a gazdák, és megbíz-
ható faiskolából szerzik be a 
fácskákat – figyelmeztetnek a 
szakemberek.

H. L. 

Egyre többen szavaznak 
bizalmat a háztáji gazda-
ságokban termett gyümöl-

csöknek, szemben az üzletekben 
kapható, idegenből érkezett, víz-
ízű almával, körtével. Az igény 
begyűrűzött a gyümölcsfacseme-
ték piacára is: élénkült a kereslet, 
válaszul színesedett a kínálat is. 

A piacról vagy 
a faiskolából?
A csíkszeredai zöldségpiacon 

az árusok gyümölcsfacsemeték 
tömegét kínálják. A lapunk által 
megkérdezett szakemberek sze-
rint néhány, a családi telekre szánt 
facsemetét érdemes ott megvásá-
rolni, nagyobb tételben, esetleg 
gyümölcsös telepítésekor azon-

ban ajánlott megbízható faiskolá-
ból beszerezni az állományt.

– Hobbikertészet szintjén, 
egy-két csemeténél talán még el-
viselhető a pénzügyi veszteség, ha 
az elültetett fák nem fogannának 
meg, az elszáradt állomány a kö-
vetkező évben pótolható. Az sem 
okozhat különösebb gondot, ha a 
kiskertekben elültetett facsemete 
termése éppen másféle fajtájúnak 
bizonyul, mint amit a címke ígért 
a piacon. Más a helyzet a gyümöl-
csössel, amely komoly beruházást 
jelent, így sikertelen telepítés ese-
tén komoly lehet az anyagi veszte-
ség. Mindenképpen ajánlott szak-
emberek által előnevelt, garantál-
tan a kívánt fajtájú csemetékből 
vásárolni, valamelyik megbízható 
faiskolából – fejtette ki János Fer-
dinánd kertészmérnök.

Melyik a jó ár?
Mivel Hargita megye az or-

szág leghidegebb éghajlatú me-
gyéje, amikor itt megkezdődik a 
gyümölcsfacsemeték ültetésének 
szezonja, az a melegebb vidéke-
ken már rég lecsengett. A környék 
zöldségpiacaira, mezőgazdasági vá-

sáraira azok a facsemeték kerülnek, 
amelyek a melegebb éghajlatú vidé-
keken nem keltek el. Feltehetően 
ezzel magyarázható a nyomott ár is: 
esetenként 5-6 lejért már kaphatók 
a facsemeték.

– Kertészként, faiskola-tulajdo-
nosként, az önköltségi árakat figye-
lembe véve tudom, hogy például 
egy almafacsemete reális ára jelen-
leg kb. 15 lej lenne. Számomra gya-
nús az 5-6 lejes ár, annyiért biztosan 
nem lehet megbízható minőséget 
előállítani. Az örök kulcs, ami az ár-
képzést illeti, a gyümölcs ára. Példá-
ul az almafáknál egy csemete min-
dig nagyjából 4-5 kiló gyümölcs 
értékének felel meg – magyarázta a 
kertészmérnök.

A szakmai tekinteteknek az sem 
túl bizalomgerjesztő, hogy szabad 
gyökérrel árulják a fácskákat.

– Könnyen sérülhet a növény, 
a helyzeten nem segít sokat az sem, 
hogy néha vízzel locsolják a cseme-
ték tövét az árusok.

Tűzelhalás, szilvahimlő
Különösen kényes például a 

körtefák helyzete, ültetésük nem is 
ajánlott, ugyanis változatlanul jelen 

van a megyében a baktériumos tűz-
elhalás (Erwinia amylovora) nevű 
betegség, amely a méhek közvetíté-
sével az öreg fákról könnyen átter-
jed a fiatal csemetékre is. Hasonló a 
helyzet a szilvafák esetében is, ame-
lyet egy vírus, a szilvahimlőként is-
mert Plum pox támad.

A fiatal gyümölcsösök elvben 
ugyan védhetők a megfelelő nö-
vényvédő szerek használatával a 
különböző vegetációs ciklusokban, 
például rügyfakadáskor, virágzás-

kor elvégzett permetezéssel. A helyi 
szokás szerint azonban csak néhány 
fát ültetnek a gazdák, pár tőért pe-
dig szinte biztos, hogy nem szerzik 
be az egyébként méregdrága szere-
ket – vagy éppen a vegyszermentes, 
„bio” termés előállítása miatt telepí-
tenek néhány fát a családi telekre.

A csemeteültetés optimális pe-
riódusa, illetve a „Meddig ültethe-
tők a fácskák?” kérdésre viszonylag 
egyszerű a válasz: amint megjelent 
az ágakon a zöld, a rügyek, esetleg 
levélképződmények, már kétséges, 
hogy a csemete túléli-e a kiültetést. 
Ajánlott azelőtt földbe tenni, vagy 
ha ez nem sikerült, tanácsos inkább 
jövő évre hagyni a telepítést – taná-
csolják a szakemberek.

Ha csak néhány órára is, de be-
lekóstolt a gazdálkodók nehéz 
életébe Geszti Péter énekes, 
szövegíró és zeneszerző, a ma-
gyarországi X Faktor zsűritag-
ja. A legújabb zenekarával, a 
Gringo Sztárral Erdélyben turné-
zó sztár előbb a Csíki-medencét 
a Gyimesektől elválasztó tetőn 
legelőt takarított, majd a delnei 
Rodics-portán – hasonlóan a ta-
valy odalátogató angol korona-
herceghez – megpróbálkozott a 
kaszálással is.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Fejszével, csákánykapával, vagy 
közismertebb nevén cse me-
teültető kapával ismerke-

dett tegnap Geszti Péter a gyimesi 
hegytetőn. A sztárvendég Ro dics 
Gergely, a Pogányhavas Kis tér ségi 
Társulás menedzserének, valamint 
Zsigmond Barna Pál, a Magyar 
Köztársaság csíkszeredai főkon-
zuljának meghívására érkezett, és 
vállalta, hogy részt vesz egy tavaszi 
legelőtakarítási akción. A vendég-
látók így szerették volna élethűen 
szemléltetni a székelyföldi gazdál-
kodó ember mindennapjait, bemu-
tatni a táj szépségét, a világháború 
ütközeteinek begyepesedett lö-
vészárkokban kifejezett történelmi 
emlékeit a „keleti végeken”, vala-
mint felhívni a figyelmet a ritka 
biodiverzitású gyepterületek által 
képviselt értékekre. Geszti kiváló 

alkalmi követnek bizonyult, látha-
tóan lenyűgözte őt a hegytetőről 
elébe táruló táj, de szívesen vette 

kezébe a szerszámokat is, noha tré-
fásan figyelmeztették, hogy a vasélű 
és fanyelű szerszámok közül mind-

össze a dugóhúzó a „jó” szerszám. Jó 
kedéllyel kapcsolódott be a legelő-
takarításba, hatalmasakat nevetett a 
furfangos delnei székely, Incze Imre 
sziporkáin.

– Nagyon jól érzem magam 
itt, mintha hullámvasúton ülnék, 
főként azért, mert rengeteg újdon-
sággal találkoztam, amit az itte-
niek meséltek nekem, és amit az 
anyaországból érkező magyarként 
nem volt ahonnan tudjak, ismer-
jek. Mondhatni szinte minden 
hegy- vagy domboldalban, minden 
sarkon szembejön valami legenda, 
vagy feltűnik valami olyan érték, 
amelyet azelőtt nem ismertem. Fur-
csa szembenézni azzal, hogy milyen 
keveset tudunk az erdélyiekről, iz-
galmas látni itt a lábunk előtt azt az 
egykori lövészárokrendszert, amely 
bizonyítja, hogy itt a magyarok ko-
moly és véres harcokat vívtak azért, 
hogy megvédjék a hazát. Ez, ha ott-
hon olvassa az ember egy történe-
lemkönyvből, nem jelent sokat, de 
ha idejössz és látod, akkor bizony 
elindít egy másféle gondolkodást, 
megváltoztatja az ember horizont-
ját. A helyi értéket csak helyben 
lehet megismerni, erről felesleges 
okoskodni Magyarországon, ide 
kell jönni, meg kell nézni, meg kell 
érezni – mondta Geszti. Hozzá-
tette, rapelni sem könnyű, de az 
elvégzett munka meggyőzte, hogy 
egy-egy ilyen meredek hegyoldal 
kézi szerszámokkal végzett karban-
tartása bizony kivételes erőnlétet, jó 

fizikumot követel a gazdáktól. Az 
erdélyi kiruccanásból talán újabb 
Geszti-dal születik, hiszen, mint fo-
galmazott, ihlető „érzelmi csoma-
got” kapott a turné során.

A legelőről az út a csíkdelnei 
Rodics-portára vezetett, ahol ebéd-
re terítettek a vendégeknek a háziak, 
ám a falatozás előtt Geszti az angol 
trónörökös nyomába lépve az udvar 
zsendülő füvén kipróbálta a gazdál-
kodók legkegyetlenebb szerszámát, 
a kaszát is. A térség hagyományos 
termékeiből összeállított ebéd igen-
csak ízlett a vendégeknek, díjazták 
a házikenyeret, a tormás-almás cék-
lát, illetve az étel mellé felszolgált 
ménesi borokat is.

– Fontosnak tartom a találko-
zást, hiszen Geszti Péter Magyar-
országon olyan társadalmi réteget 
tud megszólítani, amelyet a saját 
kommunikációs csatornáinkon 
keresztül talán nem tudnánk elér-
ni. Én abban bízom, mivel Geszti 
kreatív ember, talán tud segíteni 
abban, hogy a hagyományos csalá-
di gazdálkodást vonzóvá tegyük a 
fiatalok számára. A célunk, hogy az 
itteni hagyományos módszerekkel, 
fenntartható módon gazdálkodva, 
megteremthessék maguknak a fiata-
lok azt a szintű egzisztenciát, amely 
megfelel a modern kor igényeinek, 
egy olyan székely gazdaréteg alakul-
jon ki, amely jól érzi magát a bőré-
ben – fogalmazott a vendéglátó 
Rodics Gergely, a kistérségi társulás 
menedzsere. 

hargitanépe2012. április 27., péntek | 5. oldal 

csík

Geszti Péter kaszálni tanul a Rodics-portán. Más színpad fotó: hompoth loránd

A GyüMölCSFACSEMETE-ülTETéS bukTATói

Házi alma, házi körte
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lEGElőT TAkARíToTT GESzTi PéTER A GyiMESEk TETEjén

Rapzene és csákánykapa

Facsemeték a csíkszeredai piacon. A kertbe innen is lehet választani fotó: balázs árpád
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Már Márciusban Megjelentek az első kullancscsípések csíkszeredában

Nő a Lyme-kórosok száma

hirdetés

Márciusban, bár még hó volt, 
már megjelentek az első kul-
lancscsípéses esetek – közölte 
Vízi Mária, a Csíkszeredai Me-
gyei sürgősségi kórház sürgős-
ségi osztályának főassziszten-
se. Most már heti 4-5 kullancs-
csípést is ellátnak, de az esetek 
számának látványos növekedé-
se még csak ezután, a kirándu-
lóidény beálltával várható.

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

Többnyire a kórházak sür-
gősségi osztályain jelent-
keznek először azok, aki-

ket megcsípett a kullancs, így ért-
hető, hogy az ott nyilvántartásba 
vett esetek száma magasabb, mint 
a kórház fertőző osztályán ellátott 
vagy kezelt személyeké. A csíksze-
redai kórház sürgősségi osztályán 
meglepődve tapasztalták, hogy 
idén már márciusban megjelentek 
az első kullancscsípéses esetek. 

– Most már hetente 4-5 ese-
tünk van, de többre számítunk, 
mert tavaly nyáron is napi 2-3 ese-
tet láttunk el – nyilatkozta Vízi 
Mária főasszisztens. Azt mondja, 
van rá példa, hogy az illető otthon 
próbálja meg eltávolítani a kullan-
csot a bőréből, de nem jár sikerrel: 
az élősködő feje a bőr alatt marad, 
és gyulladást okoz. A sürgősségen 
tulajdonképpen nem tesznek mást, 
mint eltávolítják a páciens bőréből 
a kullancsot – ehhez sem kell fel-
tétlenül kórházi sürgősségi osztály, 

családorvosi rendelőben is elvégez-
hető –, tetanusz elleni védőoltást 
adnak, és ha indokoltnak látják, el-
küldik a beteget a fertőző osztályra, 
további kivizsgálások végett. 

Az utóbbi öt évben 
egyre több eset
– Harmincéves szakmai ta-

pasztalattal a hátam mögött ál-
lítom, hogy az utóbbi öt évben 

egyre több kullancscsípéssel 
találkozom, és ezek között is 
egyre több a fertőzött kullancs 
által okozott csípés – mondta 
dr. Ambrus Irén, a csíkszeredai 
kórház fertőző osztályának főor-
vosa. Az idei első esetek már a fer-
tőző osztályon is megjelentek, de 
ezek száma még nem magas: kö-
rülbelül ötöt jegyeztek az elmúlt 
két-három hétben. A főorvos 

szerint az emberek egyre tudato-
sabbak, és ha észreveszik, hogy 
megcsípte őket a kullancs, több-
nyire azonnal orvoshoz fordulnak 
– ám igen sokan észre sem veszik 
a csípést. Ráadásul, közvetlenül a 
csípés után nem állapítható meg, 
hogy az illető kullancs megfer-
tőzte-e áldozatát – egy bizonyos 
időnek el kell telnie, amíg labor-
vizsgálatokkal kimutatható lesz a 
kullancs által terjesztett kórokozó 
ellen képződött ellenanyag. Ennek 
ellenére gyakran már az élősködő 
eltávolítása után, megelőzéskép-
pen antibiotikumot adnak. 

parkokból még 
nincs jelzés
Dr. Ambrus Irén szerint fe-

lénk a kullancsok leggyakrabban 
a Lyme-kórt terjesztik, ritkábban a 
vírusos agyvelőgyulladást. Vannak 
megfigyelései arra vonatkozóan, 
hogy a megyében honnan érkez-
nek többnyire a fertőzött kullan-
csok által megcsípett személyek, 
összeállt számára egyfajta térkép 
arról, hogy hol, merre fertőzöt-
tebb a kullancspopuláció, így ha 
ezekből az övezetekből érkezik 
valaki kullancscsípéssel, ő már szá-
mít a fertőzésre. Megkérdeztük, 

kapott-e pácienseitől jelzést arra 
vonatkozóan, hogy a települések 
parkjaiban, kertekben szenvedtek 
volna kullancscsípést, hiszen isme-
retes, hogy Bukarestből, de több 
más hazai városból is jeleztek már 
ilyen eseteket? Úgy tűnik viszont, 
nálunk ez még nem jellemző, több-
nyire kirándulók vagy a szabadban 
dolgozó személyek, pásztorok, le-
gelőtakarítók, erdőmunkások ta-
lálkoztak kullanccsal. 

Nehezen diagnosztizálható 
A kullancsok által terjesztett 

Lyme-kórt a Borrelia baktérium 
okozza. Dr. Ambrus Irén szerint 
nem beskatulyázható betegség, 
diagnosztizálása nehéz, kezelése 
pedig hosszas, legkevesebb har-
mincnapos antibiotikum-kúra. A 
szakirodalom szerint fontos a ko-
rai felismerés és a kezelés megkez-
dése – amit gyakran nehezít, hogy 
az emberek jó része észre sem ve-
szi a csípést –, ellenkező esetben 
életre szóló, krónikus állapotot 
eredményezhet. Védőoltás nincs 
ellene, ellentétben a szintén kul-
lancsok által terjesztett agyvelő-
gyulladással, ám Romániában ez 
az oltóanyag sincs forgalomban. 

A szakemberek szerint a kul-
lancsok elleni harcban a védekezés 
a leghatékonyabb: kiránduláskor a 
világos színű ruházatot ajánlják, 
a hosszú szárú zokniba betűrt nad-
rágszárat, zárt cipőt, de hatéko-
nyak lehetnek a kereskedelemben 
kapható különböző szerek is. 

Kirándulóidényben még több kullancscsípésre számítanak az orvosok fotó: sipos szabolcs



Több mint egyéves szünet után 
újra elindult a kereskedelem a 
gyer gyószentmiklósi barompia-
con. Holnaptól hetente, minden 
szombaton várják az állataikat 
értékesíteni kívánó gazdákat.

M. R.

Új kerítéssel, állatok be
fogására alkalmas kará
mokkal felszerelve nyitják 

meg újra holnap reggel Gyer gyó
szentmiklóson, a Tűzoltók utca végé
ben található barompiacot. A tavaly 
októberben és idén áprilisban meg
szervezett gazdanapok alkalmával 
felmérték: van igény mind a vásárló, 
mind az állataikat eladni kívánó gaz
dák részéről a barompiacra, amely 
nemcsak megkönnyíti a helybéliek 
számára, hogy állatokkal keresked
jenek, de azt is biztosítja, hogy csak 
orvos által ellenőrzött állatok ke
rülhessenek eladásra. A barompiac 
félhektáros területe teljes mértékben 

megfelel a követelményeknek, a la
kóházaktól több mint fél kilométerre 
fekszik, a területen van vezetékes víz, 
beszerezték a működéshez szükséges 
egészségügyi engedélyeket is.

– Hétvégétől minden szomba
ton 9 és 14 óra között nyitva tart 
a barompiac. A behozott állatok 
egészségügyi dokumentációját ellen
őrizni fogjuk – jelezte Mezei Leven
te, a piac gondnoka.

A gazdáknak fizetniük kell az 
áruba bocsátott jószágok után, kis
állatok esetében 1 lejt, a közepes 
termetűeket – mint például a bárány 
– 2 lejes díj fejében, míg a nagy testű 
állatokat 5 lejes piacbér mellett áru
síthatják. A barompiac működése 
alatt a helyi rendőrség figyeli a sza
bálysértőket, így zavartalanul, biz
tonságban tevékenykedhetnek majd 
a gazdák a szombati vásárokon.
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> Jótékonysági előadás a szociális köz
pont javára. Baj van a lányommal címmel 
jótékonysági előadást tart az orotvai amatőr 
színjátszó csoport a gyergyószentmiklósi 
művelődési házban. A vasárnap délután 
öt órától kezdődő előadás teljes bevételét 
a Gyulafehérvári Caritas szociális központ
jának felújítási munkálataira fordítják. 
Mint arról korábban már beszámoltunk, 
elkezdődtek a felújítási munkálatai annak 
az egyházi tulajdonban lévő ingatlannak, 
amelyben korábban a Batthyány Ignác 
Technikai Kollégium működött. Az épü
let földszintjére a Gyulafehérvári Caritas 
Esélyprogramja költözik be, ahol mozgás

sérült és halmozottan fogyatékos gyere
keknek, fiataloknak biztosítanak speciális 
foglalkoztatási lehetőséget. A földszint 
teljes felújítása – beleértve a nyílászárók 
cseréjét, a speciális, mozgássérülteknek 
alkalmas vizes blokk kiépítését, az új pad
lózatot és a víz és elektromos hálózat 
cseréjét is – nyolcvanezer euróba kerül. 
Az épület földszintjén csoportos foglal
kozásokra alkalmas tornatermet, egyéni 
foglalkoztatásra szolgáló termet, közös
ségi termet, irodahelyiségeket, mozgássé
rülteknek alkalmas mosdót és illemhelyet, 
illetve a foglalkozásokat vezető személyek 
számára öltözőt alakítanak ki.

> Esős idő miatt késlekednek a 
kátyúzással. A gépjárművezetők meg
értését kéri Mezei János polgármester 
a kátyúzási munkálatok késlekedése 
miatt. Mint közölte, az esős idő beáll
ta előtt felmarták az aszfaltot a hibás 
szakaszokon, az aszfaltozással viszont 
meg kell várniuk a száraz időt, ellen
kező esetben nem lesz tartós a foltozás. 
Mostanig a Békény és Dózsa György 
utcában, illetve a Testvériség sugárút 
egy részén sikerült betömni a gödröket. 
Az útjavítás befejeztével következik az 
útburkolat festése, illetve a közlekedési 
táblák kihelyezése.

> Fogyasztóvédelmi fogadónap Gyer
gyószentmiklóson. Ma 9–12 óra kö
zött fogadónapot tart Kolcsár Béla, 
a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség vezetője Gyer gyó szent
miklóson, Hargita Megye Tanácsának 
kihelyezett irodájában, a Szabadság tér 
15. szám alatt. A fogadónapot rendsze
resíteni kívánják – közölte lapunkkal 
Kolcsár –, ezután minden hónap utol
só péntekén fogadják a panaszosokat. 
A kihelyezett fogadónap célja felmérni 
a gyergyószentmiklósi és környékbeli 
fogyasztók panaszait, illetve segíteni 
azok megoldásában.hí
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Tanácsülés GyerGyószenTmiklóson

Bizottság vizsgálja a folyamodványt
csárdásrekord-kísérleT GyerGyószenTmiklóson 

Betáncolják magukat 
a rekordok könyvébe

isméT meGnyílT a barompiac

A gazdák vásárra vihetik állataikat

gyergyó

Háromtagú bizottságot hozott lét-
re a gyergyószentmiklósi tanács, 
hogy kivizsgálják kulcsár lászló 
és antal-bacsó sándor lakossá-
gi képviselők folyamodványát, 
amelyben azt kérik, az önkor-
mányzat bírálja felül a korábban 
jóváhagyott fűtésárat. Határozat 
született arról is, hogy a régi sze-
méttelepet átadják a megyei ta-
nács ügykezelésébe.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Mezei János polgármes
tert, Nagy Zoltán al
polgármestert és Szőcs 

Gábor tanácsost javasolták a gyer
gyó szentmiklósi városatyák abba a 
bizottságba, amelynek feladata el
járni Kulcsár László és AntalBacsó 
Sándor lakossági képviselők folya
modványának ügyében. Mint arról 
korábban beszámoltunk, az EStar 
távhőszolgáltató árszabásával kap

csolatosan több lakónak is panasza 
van, ezért a két lakossági képviselő 
által továbbított folyamodványban 
kérik a távhőszolgáltatás árának új
ratárgyalását és csökkentését. Erre 
konkrét javaslatot is tettek, amely
ben azt kérik, hogy számolják újra 
a távhő árát, és maximalizálják a Go 
Rt. által legutóbb alkalmazott 155 
lej plusz hozzáadott értékadó (TVA) 
gigakaloriánkénti árra, amennyiben 
a számításokban nem jön ki alacso
nyabb összeg. A problémát a szerdai 
tanácsülésen napirend után vitatták 
meg, ugyanakkor megbízták a bi
zottság tagjait, hogy vizsgálják ki a 
lakók panaszát, és válaszoljanak a 
folyamodványra.

Szintén a szerdai tanácsülés té
mája volt a Gyilkostó víztükre hasz
nosítási jogának megszerzése. A tó 
vize állami tulajdon, és a Szeret Víz
ügyi Hivatal ügykezelésébe tartozik, 
azonban van lehetőség a víztükör 
hasznosítási jogának megszerzésére. 

Az ügy lebonyolításával Mezei János 
polgármestert bízta meg a tanács, 
ugyanis a csónakáztatási jog meg
szerzése komoly bevételt jelentene 
a városkassza számára a közelgő tu
ristaszezonban. Korábban a csóna
káztatási jogot a Viridis Kft. élvezte, 
szerződésük azonban lejárt, és azt 
nem hosszabbította meg a tanács.

Több határozattervezetet is el
fogadott a testület a város hulladék
gazdálkodását illetően. Így átvették 
a Gyergyószentmiklós és Gyergyó
alfalu határában lévő, elavult sze
méttelep gondnokságát a Go Rt., 
helyi közüzemektől, és felszámolás, 
bezárás céljából átadták a megyei 
tanács ügykezelésébe. Ugyanakkor 
szintén a megyei tanács ügykezelé
sébe adták azt a kétezer négyzetmé
teres területet, ahol majd a Hargita 
Megye Integrált Hulladékkezelési 
Rendszere nevű projekt keretében 
létrehozzák a hulladéktömörítő és 
rakodó állomást.

csárdásra kérnek fel minden 
táncost, tánccsoportot, ama-
tőr néptánckedvelőt, hagyomá-
nyait ápolni kívánó székelyt a 
Gyer gyó szentmiklósiak Világ-
ta lál kozója keretében, július 
28-ára tervezett Guinness-re-
kord kísérlet szervezői. 

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Csárdást járva szeretne 
bekerülni Gyergyó szent 
miklós a Guinness re kor

dok köny vébe. A július 26–29. kö
zött tervezett Gyer gyó szent mik ló
siak Vi lág találkozója egyik kiemel
kedő eseményeként csárdásrekord 
megvalósítására törekednek a szer
vezők, amely során a tervek szerint 
közel kétezer, népviseletbe, illetve 
ünneplőbe öltözött gyergyói leg
kevesebb húsz percen át ropja majd 
a táncot a város főterén. A rekord 
bejegyzéséhez minden szükséges 
lépést megtettek az illetékesek felé, 
az előregisztráció is megtörtént. A 
rekordkísérlet lényege, hogy minél 
nagyobb tömeget megmozgasson, 
összefogásra buzdítva a gyer gyó
szentmiklósi és a környező települé
sek táncos lábú lakosait. A leghitele
sebb az lenne, ha minden résztvevő 
székely ruhát viselne az eseményen, 
de ez nem kizáró feltétel: férfiaknál 
a fekete mellény, fehér ing, nőknél 
a népi jellegű szoknya is tökéletesen 
megfelel az alkalomra.

– Tánccsoportok tagjai, fiata
lok, idősek, akár átutazó turisták 
is részt vehetnek a mozgalom
ban, a rekordkísérlet sikeréhez 
minden pár láb számít – mondta 
Páll Levente, a Művelődési Köz
pont igazgatója. A valódi cél sze
rinte nem is a Guinnesskönyvbe 
való bekerülés, hanem a közösség 
összekovácsolása. Valószínűleg 
élőben nem fogja senki ellen
őrizni a rekordkísérletet, hanem 
elküldik a felvétel készítésének 
pontos követelményeit – hogy 
hány kamerával, milyen szögből 
kell követni az eseményeket –, e 
szerint döntik majd el, hogy si
keres volte a kísérlet vagy sem. 
Hasonló kísérlet még nincs hi
vatalosan bejegyezve, viszont 
néhány éve Baján próbálkoztak 
vele, összesen 1596 táncost moz
gatva meg.

– Mindenkire szükség van – 
jelentette ki Páll Levente. – Aki 
nem érez belső indíttatást a tán
coláshoz, de segédkezne a ren
dezvény során, részt vehet mint 
önkéntes szervező. 

Az önkéntesek jelentkezé
sét a Művelődési Központ iro
dájában, valamint a record@
gyergyoicsardas.ro email címen 
várják. A szervezők leginkább 
fiatalok segítségére számítanak, 
hiszen a regisztráció mellett ren
geteg „szaladgálós” munkát kell 
majd elvégezni.

Újra megnyitják a barompiacot. Biztonságosabb lesz a kereskedelem fotó: miklós réka

Minden táncos lábra szükség lesz a rekordhoz. Több ezer embert várnak illusztráció



A székelyudvarhelyi önkormány-
zat MPP-frakciója tegnap délre 
rendkívüli ülést kezdeményezett: 
a Nyirő-villa emlékházzá alakí-
tását kérték, illetve javasolták, 
hogy a könyvtár vegye fel Nyirő 
József nevét. A testület RMDSZ-
frakciója tegnap a tervezett ülést 
megelőzően sajtótájékoztatón 
közölte: nem jelennek meg a 
tanácsülésen, hisz míg a Nyirő-
ügyet a polgáriak kampánycélok-
ra használják, ezen döntéseket 
szélesebb körű konzultáció kelle-
ne megelőzze. Különben is – foly-
tatták – Szabó Károly igazgató 
egy átiratot juttatott el a polgár-
mesteri hivatalhoz, mely szerint 
a könyvtár munkaközössége ra-
gaszkodna a Székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtár névhez. 

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

ARomániai Magyar Demok
rata Szövetség székely ud
varhelyi önkormányzati 

kép viselői – mint tegnapi sajtótá
jékoztatójukon jelentették – Nyirő 
József újratemetését nemzeti, politi
kán vagy pártérdeken felüli ügyként 
tekintik. Jakab Áron Csaba arra 
emlékeztetett, hogy Bunta Levente 
polgármester, Miklós Zoltán múze
umigazgató, Szőcs Endre, a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrás
központ vezetője és ő maga április 
18án egyeztetett Nyirő József újra
temetéséről a polgármesteri hivatal
ban Füzes Oszkárral, Magyarország 
bukaresti nagykövetével, dr. Zsig
mond Barna Pál csíkszeredai főkon
zullal, valamint a magyar országgyű
lés részéről Fráter Olivérrel.

– Ezen a szakmai megbeszélé
sen egyöntetűen megfogalmazó
dott, hogy a május 27ére tervezett 
esemény mindannyiunk közös 
ügye, az eseménynek pedig szer
vezett keretek között kell megva
lósulnia. Magától értetődik, hogy 

az író hamvainak hazahozatalában 
a polgármesteri hivatal és a városi 
RMDSZ teljes mértékben part
ner – mondta Jakab Áron Csaba, 
majd azzal folytatta, hogy az író 
újratemetését, hazatérését elsősor
ban a magyar országgyűlésnek kö
szönhetjük, ezért úgy gondolják, 
az emlékház létrehozása is közös, 
nemzeti ügyünk. 

„Nem indokolt 
a névváltoztatás” 
– Természetesen örvendünk, 

hogy másnak is eszébe jutott, hogy 
emlékházzá alakítsuk a Nyirővillát, 
viszont ebben az ügyben együttes 
döntéshozatal szükséges. Ez lenne 
méltó a székely apostolhoz. Ehhez 
viszont először meg kell a körülmé
nyeket is vizsgálni, a villa jelenlegi 
lakóival is egyeztetni kell, figyelem
be venni, hogy melyek a kéréseik, 
nem tehetjük meg, hogy önké
nyesen rájuk erőltetünk valamit. 
Éppen ezért egy azonnali tanács
ülés indokolatlan, mivel megfelelő 
megoldás, szakmai véleményezte
tés nincs előkészítve – érvelt Jakab 
Áron Csaba. Kollégája, Benedek 
Árpád Csaba azt mondta el, hogy 
a városi könyvtár Nyirő József ne
vének felvételével kapcsolatban az 
intézmény igazgatója, Szabó Kár
oly egy átiratot juttatott el a polgár

mesteri hivatalhoz, Bunta Levente 
polgármesternek címezve, melyben 
kijelenti: „A Székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtár munkaközössége 
nevében ezúton szeretnénk kifejez
ni szolidaritásunkat intézményünk 
jelenlegi megnevezése mellett…. A 
városi könyvtár az udvarhelyieké és 
a már meglévő elnevezése alaposan 
beivódott a városlakók tudatába, 
így nem indokolt annak meg
változtatása. Ennél erdélyibb és 
székelyudvarhelyibb nevet nem 
tudnának javasolni, mint Szé kely
udvarhelyi Városi Könyvtár.” 

– Az RMDSZ önkormány
zati képviselői úgy gondolják, a 
könyvtár nevének kérdése nem 
egy rendkívüli tanácsülés témája. 
Ugyanakkor előzetesen egyeztet
niük kellett volna az intézmény 
vezetőjével. A könyvtár ügyében 
egy szakmai bizottság felállítását 
kezdeményezzük, melynek tagjai 
lesznek városunk irodalomtör
ténetben, helytörténetben jártas 
szakemberei, az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal képviselői – 
tudatta Benedek Árpád Csaba. Az 
önkormányzati képviselő azt is ki
emelte, a polgármesterrel közösen 
támogatják a Nyirővilla emlékház
zá alakítását, és a megfelelő keretek 
között kivitelezhetőnek is tartják 
ennek létrehozását. 

Az RMDSZfrakció tagjai az 
emlékházzal kapcsolatosan azt is 
elmondták, hogy az önkormány
zat által a közüzemek (Urbana Rt.) 
adminisztrálásába helyezett Nyirő
villában lakó családoknak 2014ig 
van érvényes szerződésük, melyet a 
közüzemek bonthat fel.  

Szász 300 000 lejes 
tartozását töröltetné el? 
– Jelen igyekezetükkel a polgá

riak újból egy törvénytelen, Szász 
Jenőféle határozattervezettel pró
bálnak a sajtó és a közvélemény előtt 
tetszelegni. A háttérben azonban a 
következő tényezők vannak: a ter
vezet szerint a Székelyudvarhelyért 
Alapítvány által a város területére 
törvénytelenül telekkönyvezett, 
árvízpénzekből felépített csereháti 
épület két lakrészébe költöztetnék 
a villában lakó családokat. Ha ez 
megtörténne, akkor a polgármesteri 
hivatalnak, vagyis a városnak el kel
lene törölnie azt a 290 189,06 lejes 
tartozást, melyet Szász Jenő alapítvá
nya halmozott fel 2002től napjain
kig, mert nem fizette ki az ingatlan 
adóját. Erre viszont a hivatal nem 
hajlandó, hiszen ez az Önök pénze 
is – közölte Benedek Árpád Csaba. 

A polgáriak megdöbbentek 
Tegnap az elmaradt tanácsülést 

követően az MPP közleményt adott 
ki, amelyben tudatják: „önkormány
zati képviselőik megdöbbenéssel 
vették tudomásul, hogy a rendkívüli 
tanácsülésről az RMDSZfrakció 
testületileg távolmaradt, Bunta Le
vente polgármester pedig zsebre 
vágta a tanácsterem kulcsát, meggá
tolva ezáltal a megjelent tanácsosok, 
jegyző, illetve a hivatal munkatársa
inak bejutását a terembe”. Ezt köve
tően szétküldött közleményükben a 
polgáriak újból KISZtitkároznak, 
illetve Rajk Lászlóhoz hasonlítják és 
Rajk szellemi örökösének nevezik a 
polgármestert. 
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Körkép
udvarhely

üRöM AZ öRöMbeN

Munkára kész 
az Akarat

Május második hetében újrain-
dul a munka a székelyudvarhelyi 
Akarat Szövetkezetben. Véget ér 
a megrendelések hiánya miatti 
két hónapos kényszerszünet, a 
munkanélküli szabadságra kül-
dött 180 alkalmazott visszatérhet 
régi munkahelyére. Az örömbe 
némi üröm is vegyül, a megren-
delők szeretnék behajtani a két 
hónapos kiesést, így a hiány után 
most a bőség zavarával küszködik 
Simó Ferenc szövetkezeti elnök.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Lapunk még februárban be
számolt arról, hogy meg
rendelések hiányában a szé

kelyudvarhelyi Akarat Szövetkezet 
márciustól munkanélküli szabad
ságra küldi mintegy 180 alkalma
zottját. Az eredetileg tervezett egy 
hónapos kényszerszünet a vártnál 
jobban kihúzódott, tegnap Simó 
Ferenc szövetkezeti elnök viszont 
arról biztosított, hogy május máso
dik hetétől minden visszaáll a régi 
kerékvágásba. Az örömbe azonban 
némi üröm is vegyül, a megrende
lők ugyanis szeretnék bepótolni a 
kimaradást, pluszmunkával próbál
ják terhelni a szövetkezetet, amit ez 
nem tud felvállalni.

Simó Ferenc elmondása szerint 
az Akarat leállása abból követke
zett, hogy a cég partnerei nem tud
ták időben szállítani a távolkeletről 
származó nyersanyagot. Csakhogy 
ennek megrendelésekor a partnerek 
nem vették figyelembe a két hóna
pos udvarhelyi kiesést, így most a 
március–áprilisra szánt nyersanya
got is leszállítanák a szövetkezetnek, 
elvárva ennek feldolgozását. Ilyen 
volumenű munkával azonban Ud
varhelyen képtelenek megbirkózni.

– Ennyi munkát nem tudunk 
felvállalni, két hónapig miattuk áll
tunk, hol voltak eddig? – teszi fel a 
kérdést magának (is) a bőség zavará
val küszködő Simó Ferenc. 

Nyirő-villa. Emlékházzá alakítanák, de nincs egyetértés abban, hogy mikor fotó: ifj.haáz sándor

A politiKA éS A SzéKely ApoStol újrAtemetéSi ügye 

A könyvtár nem akarja felvenni Nyirő nevét



Május folyamán többszintű szak-
szervezeti megmozdulásokat ter-
vez az egészségügyi dolgozókat 
képviselő Sanitas. Nyulas Emma, 
a Hargita megyei bizalmi azt 
mondta, elsősorban egy olyan új 
egészségügyi törvénytervezet ki-
dolgozását szorgalmazzák, amely 
állami kézben tartaná a kórhá-
zakat. E célból aláírásgyűjtést is 
szerveznek.

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

Több ízben is próbálkoztak 
tárgyalni a szaktárcával, ám 
nem jártak sikerrel, ezért 

májusban országszerte megmozdu-
lásokat szervez a Sanitas Szakszer-
vezet. Az egészségügyi dolgozók 
egy új egészségügyi törvény teljes 
szövegét szeretnék látni minél ha-
marabb, mert attól tartanak, hogy 
az illetékesek elhamarkodott, egyik 

napról a másikra kidolgozott tör-
vényt próbálnak majd bevezetni, és 
ez szerintük sem a betegeknek, sem 
a rendszerben dolgozóknak nem vá-
lik előnyére. Azt akarják elérni, hogy 
a kórházak ne kerüljenek magán- 
vagy alapítványi tulajdonba, hanem 
maradjanak állami közkórházak, és 
kérik a rendszerben lévő üres állá-
sok felszabadítását, hiszen országos 
szinten mintegy 15 ezer alkalmazott 
hiányzik az egészségügyi intézmé-
nyekből. Továbbá azt is el szeretnék 
érni, hogy a döntéshozók töröljék 
el azt a rendeletet, mely szerint a 
kórházak kiadásainak 70 százalékát 
lehet fizetésekre költeni. A követe-
léseik között szerepel az is, hogy az 
iskolai rendelőkben dogozó orvosok 
és asszisztensek kerüljenek vissza az 
egészségügyi rendszerbe – ők ugyan-
is a mostani szabályok szerint a helyi 
önkormányzatok alárendeltségébe 
tartoznak –, valamint hogy az egész-

ségügyi alkalmazottak fizetéseit hoz-
zák vissza a 2010-es szintre. 

A megmozdulás-sorozatot má-
jus 4-én indítják a Sanitas tagjai, ak-
kor lesz Maros megyében a Sanitas-
karaván, amelyen a Hargita megyei 
tagok is részt vesznek. Jövő héttől 
aláírásgyűjtés is indul a kórházak-
ban, ahol bárki aláírhatja az íveket, 
aki egyetért a szakszervezet az egész-
ségügyi törvényre vonatkozó köve-
telésével. Sztrájkőrséget is tartanak 
május 7–18. között Bukarestben: az 
Egészségügyi Minisztérium előtt na-
ponta 2 órán át 200 szakszervezeti 
tag tüntet majd. A Hargita megyei 
tagok május 18-án vesznek részt a 
fővárosi tüntetésen. 

Nyulas Emma, a Sanitas Hargita 
megyei bizalmija azt mondta, május 
24-re hívták össze az újabb országos 
tanácskozást, az addigi eredmények 
függvényében döntenek majd az 
esetleges további akciókról. 
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A kórházak állami kézben 
tartását kérik

hargitanépe

Szakszervezetisek egy korábbi tiltakozó akción. Májusban az Egészségügyi Minisztérium előtt fognak tüntetni

Egészség mézaromával.
Az Apifito a világ egyik legnagyobb ter-

mészetgyógyászati termékeket előállító cége. 
Tevékenysége, elsődleges jelentőségű célkitű-
zése újabb és újabb készítmények gyártásba 
vétele. Ennek érdekében hozták létre a kutatási 
részleget, amely keretében különböző tudo-
mányágak szakértői fejtik ki tevékenységüket. 
Ugyanakkor szorosan 
együttműködnek él-
vonalbeli tudományos 
kutatóintézetekkel, 
amelyek elvégzik a ké-
szítmények megelőző 
és klinikai tesztelését.

Jelenleg a románi-
ai piacon a cég alapter-
mékével, a Promiod-
dal vagyunk jelen, 
amely tartalmazza a 
méz és összetevőinek 
összes tulajdonságát. 
A Promiodot nyolc 
évvel ezelőtt dolgoz-
ták ki orosz tudósok. 
Az étrendkiegészítő 
Promiod az Ukrajna 
fővárosában, Kijev-
ben lévő cég terméke, 
amely az oroszországi Permi város szakértői 
által kidolgozott különleges technológiáknak 
megfelelően készül, az Európai Unió összes 
országa számára.

Az összes alkotóelemet az Urál-hegység-
ben gyűjtik be, nevezetesen a mézet (amely 
nem tartalmaz hozzáadott cukrot), propo-
liszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus virgi
nia na) és tökmagolajat (Cucurbita pepo). 
Ezen alkotóelemek közül mindegyiknek több-
féle jótékony hatása van a szervezetre, de ösz-

szekombináltan, az orosz 
tudósok által kidolgozott 
különleges képletnek meg-
felelően, a Promiodnak 
rendkívüli hatása van. A 
Promiod természetgyó-
gyászati termék, csak gél 
formájában létezik. Hasz-
nálata kötelező módon 
szájon keresztül történik, 
és ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül hat 
az érfalakra, s ennek kö-
vetkeztében csökken a ko-
leszterinszint, valamint az 
érelmeszesedés kockázata. 
Használható vérkeringési 
zavarok megelőzésében is, 
mint például szívaritmia, 
vérszegénység, magas vér-
nyomás, tromboflebita, 

visszér, visszérgyulladás. A Promiod ét rend-
kiegészítő rendkívül eredményesnek bizonyult 
a migrénes fejfájás, az izomfájdalmak esetében 
is. Továbbá a Promiod használható köszvény, 

artrózis, reuma, gerincsérv stb. esetében is. A 
Promiod étrendkiegészítő szabályozza a pajzs-
mirigy működését. Hatékony lehet a cukorbe-
tegség kezelésében is, lévén hogy nem tartal-
maz cukrot és az alkotóelemei közt lévő olajok 
jótékony hatást gyakorolnak a hasnyálmirigy-
re, csökkentve a vércukorszintet. A termék 
kedvező eredménnyel jár a műtétet követő 
állapotokban is, elősegítve a hegek begyógy-
ulását. Eredményesen alkalmazható szem-
megbetegedésekben is, például zöldhályog, 
szivárványhártya-gyulladás stb. A Promiod ja-
vítja a bélműködést, méregtelenítheti a májat, 
szabályozza a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos 
húgyúti megbetegedésekben, mint például hó-
lyaghurutban, prosztatagyulladásban, proszta-
ta-megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat 
terén is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott 
a megelőzésben is, lévén hogy megerősíti 
az immunrendszert a vírusok okozta légúti 
fertőzések ellen. Bebizonyosodott, hogy a 
Promiod hatékonynak bizonyul abban az 
esetben is, amikor homloküreg-gyulladásról, 
arcüreggyulladásról, középfültő-gyulladásról 
van szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, 
pszoreázis) esetében is hatékonynak bizonyult. 
Nem feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő 
hatásáról sem.

Promiod egy jó választás mindazok szá-
mára, akik egészségesek kívánnak maradni a 
természet erői révén, amelyeket tartalmaz ez a 
étkiegészítő. A Promiod természetgyógyászati 
termék csak egyetlen formában létezik, a gél 
formájában. Beszerezhető a romániai kizáróla-
gos forgalmazótól, kiállítások alkalmával vagy 
postai szolgáltatások révén a cég képviselőihez 
fordulva. Óvakodjanak a hamisított termé-
kektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Közegészségügyi 
Intézet  bejegyzési bizonylat: AD0131/11.06.2009.

A Promiod balzsammal végzett első kúra 
után már azonnal jobban éreztem magam, 
az eredmények nem várattak magukra. Fo
kozódott mobilitásom, megszűntek puffa
dásos tüneteim. Javult általános egészségi 
állapotom, frissebbnek érzem magam. Biza
lommal ajánlom ezt a csodálatos terméket!

Öt hónapon keresztül használtam a 
Promiod balzsamot, és nagyon elége
dett vagyok az eredményekkel. Elmúlt 
krónikus mellhártyagyulladásom, sokkal 
kevesebbet köhögök, a tél folyamán pe
dig nem hűltem meg. Úgy érzem, hogy 
megerősödött a szervezetem, élénkebbé 
váltam. A Promiod valóban egy jó termék, 
és bizalommal ajánlom mindenkinek.

2011 decemberében megállapították, 
hogy szívbetegségben szenvedek. Cu
korbetegségem pedig régebb keletkezett. 
Olvastam a Promiod természetgyógyászati 
termékről, s úgy döntöttem, hogy ki
próbálom. Már az első hónapot követően 
szívpanaszaim enyhültek, kevesebb gyógy
szert kellett használni. Még a szakorvos 
is meglepődött az eredményeken. A vér
cukorszintem 140–160 között mozgott, 
jelenleg 93. Az elért eredményekkel nagyon 
elégedett vagyok és továbbra is használni 
fogom ezt a terméket. Köszönöm szépen! 

A Promiod természetgyógyászati termék 
két hónapos használata után a vércukorszin
tem 164ről 120ra csökkent, a koleszterin 
220ról 119re, a triglicerid 170ről 68ra, 
a vérnyomásom pedig 190/80 mmHgról 
140/70 mmHgra. Mindenkinek ajánlom. 

2012. május 2án, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött 
KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza – Szabadság tér 16.sz., 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.
Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott. 
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 
0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom hétfőtől péntekig 9–17 óra között.  
www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Gerasim László, Csíkszereda

Hatt Hans, 70 éves, Medgyes 

Todoruţ Gavrilă, 61 éves, Szamosújvár 

Bucur Ioan, 54 éves, Brassó



Sajgó Pál, a magyar sífutás egyik 
legkiemelkedőbb alakja, többszö-
rös olimpikon 1922. június 28-án 
született Gyer gyó szentmiklóson. 
Sízni a Gyilkos-tónál tanult, si-
kereit magyar színekben érte el. 
Budapesten él. Kilencvenedik 
születésnapja közeledtével tele-
fonon beszélgettem vele.

– Apám asztalos volt, anyám 
a családot vezette, mert kilencen 
voltunk testvérek. Én a hatodik 
voltam: Rózsi, Jóska, Toncsi, Mar-
git, Ilonka, Pali. Ketten élünk még. 
Annuska húgom, a nyolcadik most 
is a Gyilkos-tónál lakik.

– Kilencen fel is nőttek?

– Igen, fel is nőttünk mind. 
Különböző foglalkozásokat gyako-
roltunk: volt köztünk cipész, aszta-
los, a legnagyobb nővérem, Rózsi 
nyomdász volt, Jóska pincér.

– Mikor és miért költöztek a 
Gyilkos-tóhoz?

– 1942-ben a szüleim elváltak, 
mert apám nagyon szerette a piát. 
A Gyilkos-tónál vásárolt telket, ott 
építettünk házat, és 1942-től ott 
laktunk. Onnan vonultam be kato-
nának is. Gyergyóbékáson, az első 
lövészszázadnál voltam katona.

– Akkor tulajdonképpen Gyer-
gyó  szentmiklóson nőtt fel?

– Gyergyószentmiklóson, a 
Rákóczi utca 8-ban, a gimnázium 
mellett laktunk, az örmény temp-
lom is közel volt. Az adóhivatal volt 
velünk szemben, és egy élelmiszer-
kereskedő, Vákár. A római katoli-
kus templommal szemben volt egy 
iskola, ott tanultam. Csak hat osz-
tályt végeztem, itt, Pesten tanultam 
tovább, végeztem főiskolát.

– Otthon mivel foglalkozott?

– Apám mellett tanultam a 
szakmát, asztalosinaskodtam. A 
Gyilkos-tónál készítettem bükkfá-
ból sílécet, azzal kezdtem csúszkál-
ni úgy 17-18 éves koromban. Az-
tán Székely-kupát nyertem kétszer, 
1942-ben és 1943-ban. 42-ben a 
Hargitán volt egy Székely-kupa-
verseny, azt megnyertem. 43-ban 
Csíkszeredában volt egy 18 km-es 
verseny, akkor voltam utoljára ifjú-
sági versenyző. Az ifjúságit én nyer-
tem, engedték, hogy két kört fussak, 
és akkor a seniort is én nyertem.

– Szinte felnőttként tanult meg 
sízni, és ilyen sokra vitte?

– Igen, pedig 1946-tól 50-ig 
egyáltalán nem síztem. A háború 
után, 51-ben kezdtem el újból sízni, 
itt Magyarországon.

– Olvastam az interneten egy 
említést, hogy ön felment az Oltár-
kőre... 

– Hétszer voltam fenn összesen. 
Először talán 1943-ban. Hétszer, 
de csak egyedül. A testvéreimmel, a 
legnagyobb bátyámmal és az öcsém-
mel hónapokig kerülgettük az Ol-
tárkövet, hogy hol lehet felmászni, 
aztán én felmásztam. Felvittem egy 
kiló olajfestéket. Akkor építették a 
Békás-szorosban az országutat, kér-

tem egy hosszú kötelet, s azzal eresz-
kedtem le elöl, és egy kiló festékből 
felfestettem oda: SP, és a dátumot. 
Sokáig lehetett látni, az alagút előtt, 
hogyha felnézett az ember. Mikor 
három éve hazajártunk a fiammal, 
láttam, hogy már lekopott. Anyám 
nem is tudta szegény, mert féltette 
a gyerekeit, s úgy mentem fel min-
dig, hogy csak utána mondtam el. 
Aztán, amikor bevonultak a német 
katonák, hegymászó tanfolyamot 
végeztek ott, kapcsokkal felmász-
tak az Oltárkő tetejére, és felvitték 
a német zászlót. Most elmondha-
tom, akkor nem lehetett: Málnási 
Béla volt az idegenforgalmi vezető 
Gyergyóban, és tudta, hogy én már 
feljártam. Megkért, hogy vegyem le 
és dobjam el a német zászlót. Ami-
kor a német zászlóért mentem fel, 
nem tudta senki, csak Málnási Béla, 
mert kivégeztek volna.

– Akkor ez valószínűleg 1944 
szeptembere előtt lehetett...

– Nem tudom pontosan. 1944 
őszén az utolsó percig a Gyilkos-
tónál voltam, nem akartam el-
jönni. Egyedül voltam, aztán ösz-
szeszedtem minden cuccomat, és 
úgy jöttem be, hogy már lőtték 
Gyergyószentmiklóst az oroszok a 
hegyen keresztül. Másnap mene-
kültünk.

– Az édesanyjával és testvéreivel?

– Igen. Eljöttünk Szombathe-
lyig, majd Pácsony községbe men-
tünk, ott telepedtünk le. Onnan 
elirányítottak minket Muraközbe, 
a horvátokhoz. Azután Vasváron 
is voltam, majd ismét Szombathe-
lyen. Szombathelyen lak tunk, ami-
kor bombázták a várost az amerikai 
gépek (1945. március 4. – szerk. 
megj.), a nagytemplom mellett 
laktunk. Én kimentem az utcára, és 
amikor eltalálták a nagytemplom 
tetejét, a fejemre hullott kő, vako-
lat, minden... A család meg lent 
volt a pincében. Szemben volt egy 
hentesüzlet, az telitalálatot kapott. 
A férj a Savaria étterembe szokott 
menni minden szombaton kártyáz-
ni, és ez épp szombati nap volt, és a 
felesége meg a családja otthon ma-
radt. Én odamásztam, és próbáltam 
csinálni egy lyukat, mert hallottam, 
hogy nyög valaki: az édesanya meg 
a segéd telitalálatot kapott, a fejü-
ket rombolta szét a tégla, de a kislá-
nyuk élt még. Kihoztam, az édesapa 
megdicsért, még valami jutalmat 
is adott nekem. Az első emeleten 
volt egy zongora, ami megmaradt 
az egyik sarokban, azt lehoztuk. A 
kislánynak beöntést adtak, közben 
belső vérzései voltak, s két nap múl-
va meghalt az is. Egyébként általá-
ban a Bagolyvárhoz menekültünk 
ki ott Szombathelyen, és ott éltük 
túl a bombázásokat. 

– Voltak még erdélyiek?

– Voltak, sokan voltak Mura-
közben is. Ott állandóan zaklattak 
minket a horvátok, puskát kerestek, 
de inkább a lányokat akarták. Volt 

3-4 lány is, Lukács Margit, Bartis Juli 
meg az én feleségem, a Karolin. Fo-
dor Karolin volt ugyanis a feleségem, 
vele éltem 56 évet. Később elvittek 
vasutat javítani, ott dolgoztam soká-
ig, onnan menekültünk vissza Szent-
gotthárdra, ott házasodtunk össze 
1945 augusztusában. Gyékényesre 
kerültünk, mert az apósom vasutas 
volt, ott kapott állást. Ott laktunk 
egészen ’51-ig. Akkor jelentkeztem 
a pécsi síszövetségnél. Igazoltak, de 
aztán hamar felkaptak – a Bástya 
Egyesület felhozott Budapestre, és 
annál, majd az Újpestnél versenyez-
tem, amíg aztán befejeztem a sízést.

– Hogyhogy nem volt katona 
1944 őszén?

– Voltam katona, de nem vit-
tek el újból, mert én voltam a csa-
ládfenntartó. A Gyilkos-tónál ke-
nyeret sütöttünk a katonaságnak. 
Nem voltam pék, de megtanultam 
inkább, és kenyeret sütöttünk, kilós 
cipókat a katonáknak, csak azért, 
mert nem vittek el katonának. 

– A felesége hová való volt?

– Gyergyószentmiklóson, a Va-
sút utcában volt házuk. Fodrász-
lány volt, a román gimnáziummal 
szembeni fodrászatban, Tercsi néni 
mellett dolgozott. Amikor udvarol-
tam a feleségemnek, a Gyilkos-tónál 
laktam – befutottam Gyergyóba 29 
kilométert, visszafutottam, így egy 
nap megcsináltam 58 kilométert.

– Tehát volt futásedzése bőven...

– Hát igen. Itt Budapesten asz-
taliteniszeztem is az 1. osztályban, 
labdarúgó is voltam, atletizáltam, 
tájékozódási versenyt is nyertem, 
több sportágat űztem, de végül ki-
tartottam a sífutás mellett.

– Miért?

– Mert nagyon megszerettem. 
Szerepelek a gyergyói sísportról 
szóló könyvben is, amit Málnási 
Béláék írtak. Azt írják: „Első ver-

senylécét Zárug Pistától kapta, 
akinek irányítása mellett kétszeres 
Székely-kupa-győztes lett sífutás-
ban. 1944-től 1950-ig nem sízett, 
1951-ben, 29 évesen kezdte el újra 
a sízést. 61 magyar bajnoki arany-
érem birtokosa és kiváló magyar 
versenyző lett.” Kiváló sportolói 
jogosítványom van, 1952-ben a 
Magyar Népköztársaság kiváló 
sportolója lettem, három örökös 
bajnoki címem van. Egy másik 
könyvben ezt írták: „Sajgó Pál 
neve kitörölhetetlen nemcsak az 
Újpesti Dózsából, hanem az egész 
magyar sportmozgalom történe-
lemkönyvéből. 19 egyéni és 61 
magyar bajnoki címet szerzett és 
120 ezer km-t futott edzésen és 
versenyeken.”

– Úgy tudom, Góbénak becézték.

– 1956-ban Zakopaneban ver-
senyeztem. A finnek nyertek, én a 
harmadik lettem 30 km-en. Nagy 
eredmény volt, mert rengetegen 
indultunk. Mikor hazajöttem, azt 
írta egy újságíró: ez a székely góbé 
még sokra viheti, mert tehetséges 
ember. 

– Nem is vetődött fel háború 
után, hogy hazatérjenek? 

– A szüleim hazamentek hábo-
rú után, de én nem, mivel itt jó ál-
lásom volt, és olyan helyen dolgoz-
tam, hogy nyugodt élhetésem volt.

– Hol dolgozott?

– A Belügyminisztérium sport-
századában. Alezredesként men-
tem nyugdíjba. Az egyik utolsó 
versenyemen én futottam a legjobb 
időt Galyatetőn, a bajnokságot is 
én nyertem, így kineveztek alezre-
desnek. 1952-ben indultam először 
olimpián, Norvégiában, Oslóban, 
ahol 18 km-en és 50 km-en verse-
nyeztem, majd az 1960-as Squaw 
Valley-i téli olimpián szerepelt 
először a biatlon, és ott indultam 
először biatlonban. 18 km-en 34-
ik, biatlonban 26-ik lettem, olyan 
körülmények között, hogy edző 
nélkül voltunk, és olyan hadipus-
kát adtak nekem, ami félrehordott. 
De a futásom olyan jó volt, hogy a 
nemzetközi mezőnyben negyedik 
lettem. Csakhogy 17 mellélövésem 
volt, s három percet adtak egyért. 
Nem úgy volt, mint most, hogy 50 
méterre kell lőni... Először kellett 
lőni 150 méterre, fekve, utána 200 
méterre állva, azután 250 méterre 
fekve, messzi volt, az embernek a 
szeme könnyezett, ahogy lefeküdt 
a hóba. Egészen más biatlon volt, 
mint amit most rendeznek. A mos-
tani nagyon könnyű.

– Mivel járt ez a funkció? Párt-
tag is volt?

– Nem, az nem voltam. Nem 
kellett párttag lenni, csak az, hogy 
jó eredmények legyenek.

– Ha jól tudom, 1963-ig ver-
senyzett...

– Igen, 1963-ig versenyez-
tem, 1968-ban meg kint voltam 
az olimpián Grenoble-ban mint a 
sífutók edzője. 1963-ban voltam 
Innsbruck ban, a próbaolimpián. 
De azt nem írják a könyvekben.

– Mivel foglalkozott, miután ab-
bahagyta a versenyzést?

– A Megyeri úti sporttelep igaz-
gatója, parancsnoka voltam. Ez az 
Újpesti Dózsa stadionja volt, fut-
ball- és atlétikai pálya, jégkorong-
pálya, minden. Onnan mentem 
nyugdíjba 1979-ben.

– Mivel töltötte a nyugdíjas-
napokat?

– Jártam a hegyeket, edzős-
ködtem, aztán egy időben abba-
hagytam, és mindennel leálltam. 
Mondom, már eleget futottam, ele-
get melóztam. 1999-ben, novem-
ber 18-án kaptam egy szélütést. A 
fejemmel semmi baj nem volt, csak 
a bal lábam bénult meg egy kicsit, 
s még mindig fáj. Mindennap gya-
logolok, megyek, csak azért, hogy 
szoktassam a lábamat. Egyedül élek, 
2001-ben meghalt Karolin. A fiam 
fogorvos, itt él, családja van. Szinte 
naponta jön vagy hív telefonon.

– Mikor kötött utoljára sílécet?

– Nagyon rég, talán ’72-
ben. ’68-ban, mikor kint voltam 
Grenoble-ban, még egész jól futot-
tam a versenyzőkkel együtt. 

– Melyik eredményére a leg-
büszkébb?

– Talán az oberhofira, amit 
megnyertem, és amelyen négy 
nemzet vett részt, meg a zakopanei 
30 kilométeresre, amin 11 ország 
versenyzői közül harmadik lettem. 
Rengeteg érmem van. A 61 magyar 
bajnokságon kívül még nyertem 
vagy 35 versenyt, Budapest-bajnok-
ságokat. Tele van érmekkel egy vit-
rinem. Mahagónifa, én csináltam, 
gyönyörű, most sem csinálnak kü-
lönbet. A szekrény teteje is tele van 
különböző vázákkal, kupákkal. 

– Mikor járt haza először a há-
ború után?

– Először elég sokára, de később 
gyakran jártam haza autóval. Négy 
Skodám volt, 100-as, 120-as és Fa-
vorit volt az utolsó, amit két éve el-
adtam, mert minek legyen a garázs-
ban? Azzal a kocsival sokat jártam 
haza. Még anyám is élt, rengetegen 
éltek odahaza, és nagy családi össze-
jövetelek voltak, az is megtörtént, 
hogy ötvennégyen gyűltünk össze.

– És mikor járt itthon utoljára?

– Utoljára három éve voltunk a 
fiammal otthon. A tónál laktunk... 
Nagyon csúnyán néz ki most. Lejár-
tunk Békásig, ahol katonáskodtam, 
összejártuk a környéket kocsival, de 
borzalmasan néz ki. 

– Készül még haza?

– Nagyon vár a húgom, az uno-
katestvéreim is. Egyedül hosszú 
lenne, ha a fiam rászánja magát, le-
het, még egyszer hazamegyek. 

Daczó Katalin
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Százhúszezer kilométer után

A galyatetői nemzetközi versenyen

hargitanépe



A helyi gazdaegyesület fedi le le-
gelőállatokkal a területalapú tá-
mogatásra jelölt közbirtokossági 
gyepterületeket Csíkdánfalván 
– tudtuk meg Zsók Jenőtől, 
a Dánfalvi Szarvasmarha-te-
nyésztő Gazdák Egyesületének 
elnökétől. Szombaton ugyanak-
kor a csíkmadarasi közbirtokos-
sági fórumon is megszülethet a 
településnek több százezer euró 
SAPS-pénzt eredményező meg-
állapodás.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Aszombati közbirtokossági 
gyűlésen, a tagok szavazata 
alapján dől el, hogy a helyi 

juh- és szarvasmarhatartó gazdák 
ajánlatát elfogadva sikerül-e idén 
területalapú támogatási kérést 
benyújtania legelőterületeire a 
csíkmadarasi közbirtokosságnak. 
Mint arról korábban lapunkban be-
számoltunk, a helyi állattartók és a 
közbirtokossági vezetés vélemény-
különbsége miatt a felcsíki község 
akár több százezer eurónyi terü-
letalapú támogatástól is eleshet, 
amennyiben a közbirtokosságnak 
– a május 15-i támogatás-igénylési 
határidőig – nem sikerül biztosíta-
ni a 750 hektárnyi gyepterületeik 
legelőállattal való lefedését. La-
punk meg nem erősített informá-

ciói szerint azonban a feleknek 
időközben sikerült megállapodni-
uk, amit hivatalossá a csíkmadarasi 
közbirtokossági tagok szombati 
döntése emelhet. Imre Lóránt, a 
csíkmadarasi közbirtokosság elnö-
ke szerint a legelőtestek lefedésébe 
besegítő gazdákat valószínűleg a 
területekre elnyerhető támogatási 
szint 20 százalékával honorálják, 
amit azonban közvetlen kifizetés 
helyett apaállatok beszerzésével, 
a távolabb eső területekre fizetett 
pásztordíj-támogatással, illetve le-
gelő-takarítási, esztena-feljavítási 
és más, az állattartást elősegítő be-
ruházásokkal fordítanának vissza a 
gazdákra.

A szomszédos Csíkdánfalván 
ugyanakkor a gazdák 30 százalék-
ban részesülnek a közbirtokossági 
legelőtestek utáni területalapú 
támogatási összegekből. A megál-
lapodás értelmében a gazdáknak 
járó hányad egyharmadát a közbir-
tokosság visszatartva, az apaállatok 

– két bika, két kan és közel harminc 
darab berbécs – időszakos cseréjé-
vel, illetve a napi fenntartásával és 
a gondozásával járó kiadások fe-
dezésére fordítja. A fennmaradó – 
mintegy 200 ezer lejes – hányadot 
pedig állatarányosan szétosztják a 
legeltetésben szerepet vállaló gaz-
dák között: a visszaosztás egyéb-
ként a juhok után állatonként 35, 
míg a tehenek után fejenként 150 
lejben van megállapítva. Mint la-
punknak Zsók Jenő, a Dánfalvi 
Szarvasmarha-tenyésztő Gazdák 
Egyesületének elnöke elmondta, a 
megállapodás vita nélkül született. 
Az viszont, hogy a keretösszeg a 
gazdaegyesületen vagy a közbir-
tokosságon keresztül lesz-e visz-
szaosztva, a későbbiekben dől el. 
Hozzátette, Dánfalván a település 
környéki legelőterületek teljes 
mértékben közbirtokossági tulaj-
donban vannak, így a helyi juh- és 
szarvasmarhatartók a teljes, 1650 
hektárra rúgó közbirtokossági 
gyepterület legelőállattal való le-
fedésében segítséget nyújtanak. 
„Dánfalván a gazdák – Felcsík 
legnagyobb állatállományaként 
– jelenleg 1150 darab szarvas-
marhát és közel 2200 darab juhot 
nevelnek Az állatok ezt az 1650 
hektárt könnyen le is fedik, de 
meg is tudnak élni rajta” – fűzte 
hozzá Zsók Jenő.

KonZultáCióSoroZAtot inDított 
A mEGyEi tAnáCS

Jövőt kínálnak 
a gazdáknak

Hargita megye 2020-ig szóló gazdaságfejlesztési prog-
ramtervezetének mezőgazdaságra, élelmiszertermelés-
re és -feldolgozásra irányuló elképzeléseit vitatták meg 
tegnap a felcsíki állattenyésztő és növénytermesztő 
gazdákkal a megyei tanács munkatársai.

HN-információ

Állattenyésztők és helyi termelők számára mutatták 
be tegnap Csíkdánfalván a megye gazdaságfejlesztési 
programtervezetét Hargita Megye Tanácsának mun-

katársai. A szakmai-társadalmi egyeztetésre szánt vitaanyagot 
Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke vezette fel. 
„Ne várjunk Bukarestre, Budapestre vagy Brüsszelre, hanem 
saját magunk, saját erőből tegyük meg azt, amit lehet”– fogal-
mazott Borboly, aki a gazdaságfejlesztési program öt pillérét 
emelte ki. „A pityókát, a búzát és a tejet ne nyersáruként adjuk 
el, hanem feldolgozott termékekként. Minimális beruházással 
óriási pénzeket tudnánk megmozgatni patakjaink, a szél és a 
nap energiájának felhasználásával. Ásványvíz-nagyhatalmak va-
gyunk, Székelyföld és különösen Hargita megye az ásványvizek 
régiója. A turizmus a megyében még mindig sok kiaknázatlan 
lehetőséget rejt” – magyarázta a tanácselnök. A 2012–2020-
as időszakra kidolgozott Hargita megyei gazdaságfejlesztési 
program részleteit ezt követően András Zoltán mutatta be, ki-
emelve az élelmiszertermelést és -értékesítést, a fafeldolgozást, 
valamint az alternatív energiák lehetőségeit. Ábrahám Emma, 
a megyei tanács vidékfejlesztési igazgatóságának képviselője a 
Székely termék védjegyről, a székely termékek feldolgozásáról 
és értékesítéséről tájékoztatta a jelenlévőket, míg Szentes Csa-
ba, Madéfalva polgármestere a Csík LEADER-térség hamaro-
san induló pályázati kiírásairól beszélt.

A fórum keretében ugyanakkor Borboly Csaba és Ábra-
hám Emma, a Székely Konyha Egyesület alelnöki minősé-
gében a megyei tanács vidékfejlesztési egyesületénél nyertes 
pályázataik nyomán egy-egy lekvárfőző kuktát adott át a 
csíkdánfalvi gazdasszony-egyesület és a csíkkarcfalvi köz-
birtokosság képviselőinek.

> Tejporból készül a bolti tej – ál-
lítja Fuia. Közfelháborodást váltott ki 
Stelian Fuia mezőgazdasági miniszter 
kijelentése, miszerint a romániai üzle-
tek polcaira kerülő tej nagy része nem 
természetes eredetű, hanem tejporból 
készül. A miniszter ezért a hatóságokat 
tette felelőssé, szerinte az illetékesek nem 
ellenőrzik megfelelőképpen a boltokba 
kerülő tejet. A tejfeldolgozók azonban 
nyilatkozata kapcsán felelőtlenséggel vá-
dolják a tárcavezetőt. Dorin Cojocaru, 
a Romániai Tejfeldolgozók Egyesületé-
nek (APRIL) igazgatója szerint Stelian 
Fuia tejgyártásra vonatkozó kijelentése 

megalapozatlan, és megtéveszti a vásár-
lókat. „Egyszerű számításból kiderül, 
míg a tejpor 8 lejbe kerül, addig a ter-
melők átlag 60 baniért árulnak egy liter 
friss tejet. Miért vásárolnánk drága tej-
port, ha olcsón hozzájutunk a tejhez? A 
miniszter valótlanságokat állít” – fogal-
mazott Cojocaru.

> Juh- és kecsketámogatás. Május 
18-ig lehet benyújtani az anyajuhokra 
és anyakecskékre vonatkozó közvetlen 
nemzeti kiegészítő támogatási kérelme-
ket – hívja fel a közelgő határidő kap-
csán újfent az állattartó gazdák figyel-

mét a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség. 
A várhatóan állatonként 40 lejre rúgó 
támogatást a gazdák – az Országos 
Farmnyilvántartó (RNE) adatbázisban 
is bejegyzett – legkevesebb 50 anyajuh-
ra és/vagy 25 anyakecskére igényelhetik, 
ám az állatoknak folyó év március 31-ig 
be kellett tölteniük az egyéves életkort 
is. Az előzőleg kézzel kitöltött kérelme-
ket, a mellékletekkel együtt, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és 
Intervenciós Ügynökség csíkszeredai 
központjában lehet benyújtani, előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján. A gaz-

dáknak a kérelemhez, illetve a fülszámo-
kat növekvő vagy csökkenő sorrendben 
tartalmazó melléklethez csatolniuk kell 
a személyazonossági igazolvány máso-
latát, a farmszámra vonatkozó igazolást 
(card de exploatatie), valamint bizony-
latot egy aktív folyószámlára vonatko-
zóan. Jogi személyek és bejegyzett ma-
gánszemélyek esetében a cégbejegyzési 
vagy az adószámra vonatkozó másolat és 
a cégvezető személyét igazoló cégbíró-
sági dokumentum másolatát is csatolni 
kell. A támogatási kérelemben megjelölt 
állományt a gazdák 2012. augusztus 20-
ig kötelesek megtartani.

2012. április 27., péntek | 11. oldal 

DánfAlván már mEGállAPoDtAK, mADArASon KéSZülnEK

Határidő is sürgeti 
a legelőterület lefedést

hargitanépe

Agrárgazdaság
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 hirdetések

Dánfalván a közbirto-
kossági legelőket le fedő 
gazdák között a juhok 
után állatonként 35, 
míg a tehenek után fe-
jenként 150 lejt oszta-
nak vissza.
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> Bajnokok Ligája. A Bayern München 
lesz a Chelsea ellenfele a labdarúgó Bajnokok 
Ligája fináléjában: a német együttes az elő-
döntő szerdai visszavágóján, 2–1-es végered-
ményt követően büntetőkkel búcsúztatta a 
Real Madridot. A döntőt május 19-én éppen 
a Bayern otthonában, a müncheni Allianz 
Arénában rendezik. Legutóbb –1984-ben – 
az AS Róma játszott hazai környezetben BL 
– akkor még Bajnokcsapatok Európai Kupá-
ja – finálét a Liverpool ellen, ám az olaszok 
azt az 1–1-es rendes játékidőt követő tizen-
egyes párbajban elveszítették. Egyébként a 
Chelsea legutóbb 2008-ban játszott döntőt, 
amit büntetőkkel elveszített a Manchester 

Uniteddel szemben, míg a Bayern 2010-
ben. A bajorok az Inter ellen véreztek el 2–0 
arányban. BL, elődöntő, visszavágó: Real 
Madrid – Bayern München 2–1 (2–1, 2–1, 
2–1) – 11-esekkel: 1–3. /Ronaldo (6., 14., 
az elsőt 11-esből), illetve Robben (27., 11-
esből)/. Továbbjutott: a Bayern München 
3–3-as összesítéssel, 11-esekkel.

> Labdarúgókat toboroznak. A Szé-
kelyudvarhelyi Iskolás Sport Klub labdarú-
gó szakosztálya folyamatosan tartja edzéseit 
az új idényre, szívesen várja a sportolni sze-
rető gyerekek jelentkezését. Az edzéseket 
2005/2006-ban született gyerekeknek tart-

ják hétköznapokon a sportcsarnok melletti 
műfüves labdarúgópályán. Azon fiatalokat 
várják, akik egy társasághoz szeretnének 
tartozni, tanulnák a foci rejtelmeit. Bővebb 
információt a szülők Szabó Attila edzőnél 
a 0740–266036-os telefonszámon kaphat-
nak. A tréningek nem díjkötelesek!

> ISK-SZKC. A házigazdákkal nézett 
farkasszemet az ifjúsági 1-es országos elő-
döntő torna második mérkőzésen a Szé-
kelyudvarhelyi ISK-KC. A Sipos Lóránt 
által irányított együttes nagyarányú veresé-
get szenvedett. Ifjúsági 1-es elődöntő torna, 
második forduló: Nagybányai Extrem–

Székelyudvarhelyi ISK-KC 42–22 (22–12) 
/az ISK-SZKC gólszerzői: Bajkó, Kopacz 
6-6, Venczel 3, Nagy, Károly, Szász 2-2, Kó-
nya 1/. 

> Kézilabda. Az SZKC-val kapcsola-
tos hír, hogy a Román Kézilabda-szövetség 
kijelölte az ifjúsági 3-as korosztály elődöntő 
tornáinak helyszíneit. A Hargita Megyei 
Ké zilabda-szövetség és a székelyudvarhelyi 
sportiskola kérését elfogadták, így május 
4–6. között a sportcsarnokban rendezhetik 
az elődöntőt. Az ISK-SZKC ellenfelei a CS 
Teş cani, az ACS Axopolis Cernavoda, a CSS 
Că lăraşi és a LPS Piatra Neamţ lesznek.hí
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Hétvégi sportműsor
Labdarúgás
Liga 1., 28. forduló: ma: 

Concordia Chiajna – Nagyszebe-
ni Akarat (18, Digi Sport), Brassói 
FC – Bukaresti Dinamo (20.20, 
Antena1); holnap: Sportul – 
Medgyesi Gaz Metan (15, Dolce 
Sport), Kolozsvári U – Pandurii 
Târgu Jiu (17, Digi Sport), FC 
Vaslui – Astra Ploieşti (19, Digi 
Sport), Ceahlăul Piatra Neamţ 
– Kolozsvári CFR (21.30, Digi 
Sport); vasárnap: Galaci Oţelul 
– Marosvásárhelyi FCM (18.30, 
Digi Sport), Bukaresti Rapid – 
Bukaresti Steaua (21.30, Digi 
Sport); hétfő: Petrolul Ploieşti – 
CS Mioveni (19, Digi Sport).

NB1, 26. forduló: ma: Paks 
– Honvéd (19); holnap: Újpest – 
Vasas (16), Diósgyőr – Debrecen 
(18.30), Kaposvár – Pécs (19), Pápa 
– ZTE (19), Siófok – Haladás (19); 
vasárnap: Videoton – Ferencváros 
(17), Kecskemét – Győr (19).

Női A liga, 15. forduló: hol-
nap: Szentegyházi Vasas – Buzău 
(11, Nagygalambfalva).

Utánpótlás-bajnokság, 7. 
forduló: vasárnap, U18: Csík-
szeredai VSK – Szászrégeni ISK 
(12); U16: VSK – Régen (14).

Megyei bajnokság, 18. for-
duló: holnap: Csíkszentmihályi 
Törekvés – Homoródalmási 
Homoród (11), Csíkszeredai VSK 
– Székelykeresztúri Egyesülés (11), 
Csíkcsicsói KSE – Maroshévízi-
Salamási Tudomány (16), Szentegy-
házi Vasas – Székelyudvarhelyi Roseal 
(17); vasárnap: Gyimesfelsőloki SE 
– Parajdi SE (17).

Teremlabdarúgás, negyeddön-
tő, 1. mérkőzés: kedd: CSM Focşani 
– Székelyudvarhelyi SK (18).

Kézilabda
Férfi A liga, 23. fordu-

ló: holnap: CSM Ploieşti – 
Székelyudvarhelyi KC (11).

Női bajnokság, 15-16. for-
duló: vasárnap (Zetelaka): 
Csíkszeredai NKSZ – Zetelaka 
(8.30), Csíkszeredai VSK – 
Székelyudvarhelyi Amazonok 
(10), Székelykeresztúri KKE 
– Dánfalva-Felcsík (11.30), 
Salamás – Székelyudvarhelyi 
KF (13), Amazonok – NKSZ 
(14.30), SZKF – KKE (16), 
Zetelaka – Salamás (17.30).

Előrehozott mérkőzés: ma: 
Csíkszeredai Akarat – Csíksze-
redai VSK (17.30, a József Attila 
Általános Iskola Tudor negyedi 
sportcsarnokában).

Autósport
Gyorsulási versenyt szervez 

holnap délelőtt Csíkszeredában 
az Auto Athletic 2006 klub. A 
verseny a Nagymező utcában 10 
órakor kezdődik, a nevezési díj 50 
lej. Érdeklődni a 0740–455010-
es telefonszámon lehet.

hirdetésekHárom Hét LemArAdást AKArnAK beHozni

Rájátszásra készül az SK
Anyagi problémák miatt három 
hétig nem tartottak edzéseket a 
székelyudvarhelyi sK teremlabda-
rúgó-csapatánál. A gárda a Csm 
Focşani elleni keddi negyedöntőre 
ezen a héten kezdte el a felké-
szülést. reménykednek a tavalyi 
bronz megtartásában.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Teljes kerettel vág neki a 
Székelyudvarhelyi SK te-
remlabdarúgó-csapata a 

CSM Focşani elleni két győzele-
mig tartó negyeddöntős párharc-
nak. Jakab Zoltán, az SK trénere a 
tavaszi idényben első alkalommal 
állhat ki úgy mérkőzésre, hogy 
nem lesz hiányzója.

Az SK számára a román bajnok-
ság alapszakasza március 30-án véget 
ért, ám az azt követő közel három 
hétben Jakab Zoltán nem tudott 
edzéseket tartani, ugyanis az anyagi 
problémák közbeszóltak. „Sajnos 
csak hétfőn tudtuk újrakezdeni az 
edzéseket. Igaz, azóta intenzíven 
készülünk a Focşani elleni negyed-
döntő mérkőzésre. A srácok most 
kapták meg a februári fizetésüket. 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hi-

vatala a megígért támogatást csak jú-
niusban tudja folyósítani, de a srácok 
szerencsére megértették, hogy akkor 
biztosan meg fogják kapni a bérü-
ket. Úgy döntöttek, hogy folytatják 
a küzdelmet, és mindent megtesz-
nek azért, hogy a tavalyi harmadik 
helyünket idén is megtartsuk.”

A három hét kiesés ellenére a 
csapat trénere bizakodó az esélyeket 
illetően. Mint mondta, két egyfor-
ma képességű csapat fog találkozni, 
de nagyon bízik a pályaelőnyben, 
illetve a szurkolók buzdításában. 
Az edző továbbá megjegyezte, hogy 
igyekeznek behozni a háromheti 
lemaradást, ezért nagyon intenzív 

edzéseket tartottak. „Ma további 
két edzés szerepel a tervben, továbbá 
hétfőn még egy. Kedden pedig jöhet 
az első mérkőzés idegenben.”

Amennyiben az SK továbbjut, 
akkor a Dévai Dava – Marosvásár-
helyi City’US párharc győztesé-
vel fog találkozni az elődöntőben. 
Azelőtt viszont a Focşani-on kell 
túl lenni. Kedden, május 1-jén, 
18 órától idegenben kezdi meg a 
rájátszást az SK. A második össze-
csapásra május 5-én, szombaton, 
Székelyudvarhelyen kerül sor, és 
amennyiben harmadik találkozóra 
is szükség lesz, akkor azt másnap 
szintén Udvarhelyen rendezik.

Esélyesként utazik az SK Focşani-ba Fotó: Manases sándor

meGHÍVÓ

A Kászonjakabfalvi Közbirtokosság vezetőtanácsa összehív-
ja a közbirtokosság közgyűlését 2012. május 12-én 10 órára a 
kászonjakabfalvi iskolába. 

Napirendi pontok: 1. A vezetőtanács 2011-es évi beszámolója; 2. Az 
ellenőrzőbizottság 2011-es évi jelentése; 3. A 2011-es év mérlegének 
jóváhagyása; 4. A vezetőtanács tagjainak megválasztása; 5. Az ellenőr-
zőbizottság tagjainak megválasztása; 6. A 2012-es év költségvetésének a 
jóváhagyása; 7. Az aktuális tagsági lista jóváhagyása; 8. Különfélék

Amennyiben a gyűlés megtartásához szükséges létszám nem lesz 
meg, a gyűlés megismétlődik 11 órakor ugyanazon a helyszínen.

Kászonjakabfalva közbirtokosság vezetőtanácsa

 A SZÁRHEGY KÖZBIRTOKOSSÁG évi közgyűlését 

2012. május 5-én (szombat) 14 órakor tartjuk a művelődési házban.
Ha az első gyűlés nem lesz határozatképes, akkor a másodikat 

május 6-án (vasárnap) tartjuk 12 órakor.
Napirendi pontok:

◆ a vezetőtanács beszámolója;
◆ az ellenőrző bizottság (cenzorbizottság) beszámolója;
◆ a 2011-es évi pénzügyi mérleg jóváhagyása;
◆ a 2012-es évi költségvetés-tervezet megvitatása;
◆ különfélék.

A Homoródalmási Közbirtokosság 

2012. május 6-án, vasárnap 11 órától tartja tisztújító közgyűlését 
a homoródalmási Szabó Gyula Kultúrházban, amelyre tisztelettel 
meghívjuk közbirtokossági tagjainkat.

Napirenden: 
 a közbirtokosság vezetőségének megválasztása.

Amennyiben a jelzett időpontban nem lesz határozatképes több-
ség, a közgyűlést 2012. május 6-án, vasárnap 12 órától, a megjelent 
tagság részvételével tartjuk meg.

A napirendi pont fontosságára való tekintettel a tagság minél 
nagyobb számú részvételére számítunk. 



lakás

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

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

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 szobás 
lakásra a központi részen. Megtekint
hető a www.szekelyhirdeto.info olda
lon. Telefon: 0740–314425. (21760)

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

ELADÓ teljesen felújított, 4 szobás 
lakás a Mérleg utcában. Telefon: 0744–
558686.

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

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

ELADÓ Csíkszeredában 4 szobás 
tömbházlakás a törvényszékkel szem
ben. Telefon: 0748–114635. (21776)

ELADÓ új hétvégi ház a szentimrei 
Büdösfürdőn, a szentkirályi részen, a 
Csutakosban, telekkönyvezett terület
tel a 643/C szám alatt. Telefon: 0744–
763372. (21768)

ELADÓ jó állapotban lévő, közpon
ti fekvésű, 3 szobás (2 szoba + man
zárd) tömbházlakás. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (21724)

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

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

ELADÓ Csíkmenaságon a 317. 
szám alatt, 7418 négyzetméteres te
lekkönyvezett terület. Telefon: 0745–
068379.

ELADÓ 15 ár telek Csíkszentléleken 
főút mellett. Ára: 15 000 euró. Telefon: 
0721–236428. (21788)

jármű
ELADÓ 1997es évjáratú, négy

ajtós Ford Fiesta 1.3, benzines, szép 
állapotban, beírva. Ára: 1450 euró. Te
lefon: 0721–236428. (21789)

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

ELADÓ 2001es 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 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6 ecotech, benzines motorral, 
hétszemélyes, Euro 4es, 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)

ELADÓ 1995ös évjáratú Opel Astra 
kombi, 1.7, dízel, beíratva, Isuzu motor
ral, minden illeték kifizetve, megkímélt 
állapotban, karc és rozsdamentes ál
lapotban. Extrák: szervo, központi zár, 
elektromos ablakok, tetőablak. Irány
ár: 1650 euró. Telefon: 0727–654803. 
(21778)

ELADÓ homlokrakodós, 48 LEs 
kistraktor farmerkabinnal, ekével és 23 
fogas kombinátorral. Telefon: 0752–
446999. (21774)

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

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

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

ELADÓ 2001es évjáratú Renault 
Twingo 85 000 kmben. Extrák: ABS, 
szervo, központi zár, elektromos abla
kok és tükrök, légkondi, négy nyári és 
négy téli gumi felnivel. Irányár: 2100 
euró. Telefon: 0740–418318. (21732)

vegyes
ELADÓ Nokia N97 mobiltelefon, 

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

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

ELADÓ egy Acer és egy Toshiba 
laptop használt, működőképes állapot
ban. Telefon: 0746–219248. (21794)

ELADÓK aktívan vadászó szuká
tól és kantól származó, törzsköny
vezett típusos magyar agár kutya
kölykök. Áruk: 250 euró/db. Telefon: 
+36–70–9457200, 0266–312083. 
(21793)

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele
fon: 0745–184962.

ELADÓK mezőgazdasági gépek, 
traktorok, ladewagenek, kaszálógé
pek, rendforgatók, rendsodrók, ekék, 
borona, trágyaszóró. Telefon: 0743–
878596, 0723–120396. (21787)

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

ELADÓ 5 méhcsalád Stas kereten. 
Telefon: 0720–100615. (21783)

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

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

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

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

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

ELADÓ 110 kg zab. Telefon: 0746–
336376, 0743–797752.

állás

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

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

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

szolgáltatás
János Jenő autóvezetőoktató 

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

VÁLLALOM családi házak, fa
házak építését, felújítását, valamint 
gombás házak, pincék kezelését, fer
tőtlenítését. Telefon: 0742–404912. 
(21540)

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL
LALJUK garanciával, helyszíni kiszál
lással minden színben. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (21756)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága ha
lottunk,

TANKÓ PÉTER
nyug. igazgatótanítót

utolsó útjára elkísérték, sírjára a 
kegyelet virágait, koszorút helyez
tek, a nehéz percekben segítő kezet 
nyújtottak, részvétükkel, imájukkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család.

részvétnyilvánítás

Megdöbbenve értesültünk

DARÓ GÉZA

haláláról. Őszinte részvétünket fejez
zük ki a gyászoló családnak. Pálosy 
László és családja.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
április 28ra, édesapánk, a csík
madarasi

id. PÁLL LÁSZLÓ
(Dákos)

halálának első évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2012. április 30án 
reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi 
római katolikus templomban. Emlé
ke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyermekei és családja – Csíkmada
ras, Csíkdánfalva.

A temető csendje 
ad neked nyugalmat,
szívünk fájdalma örökre megmarad.
Az idő elmúlhat, szállnak az évek,
míg élünk, velünk lesz 
szeretett emléked.

Fájó szívvel emlékezünk 2004. 
április 29re,

dr. JAKAB KÁLMÁN
belgyógyász főorvos, szívgyógyász,

az orvostudományok doktora

halálának 8. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Bibó 
Mária és családja. (21769)

elhalálozás

Hirdetések

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

(Juhász Gyula)

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

özv. KERESZTES MIKLÓSNÉ
szül. Benkő Rozália

életének 83., özvegységének 
29. évében, hosszas betegség 
után csendesen elhunyt. Drága 
halottunk hamvait 2012. április 
28-án, szombaton 16 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
református egyház szertartása 
szerint a székelyudvarhelyi re-
formátus temetőben. A gyászo-
ló család.

A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege 
ezerfelé szóródva is
köztünk marad.

Fájó szívvel emlé
kezünk életünk legszo
morúbb napjára, 2010. 
április 29re,

RÁCZ ZSIGMOND

halálának 2. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. április 
30án 18.30kor lesz a Szent Ágos
tontemplomban. Emléke legyen ál
dott, nyugalma csendes! Szerettei 
– Csíkszereda. (21763)
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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 köz-
ség 212. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, a Márton Áron u. 43. szám alatt.

Telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041.

A MEDIA LOGISTICS teherszállítással foglalkozó cég 
nemzetközi tapasztalattal rendelkező 

GÉPKOCSIVEZETŐKET ALKALMAZ 
nemzetközi szállításra 20 tonnás teherautókra.

Elvárások:
– legalább B, C, E kategóriás hajtási engedély;
– atestat;
– digitális tahograf-kártya;
– tapasztalat.

Jelentkezni a cég székhelyén, Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 146. 
szám alatt, kézzel írott önéletrajzzal. Bővebb felvilágosítás a 0744–311000 
telefonszámon kapható 8–17 óra között.

CSÍKSZEREDA ÖNKORMÁNYZATA
Csíkszereda, Vár tér 1. szám alatti székhellyel

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Csíkszereda, Csíksomlyó Kulturális Köz-
pont zonális rendezési tervét (PUZ) a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, me-
lyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 6903/2012.04.18. 
számú döntés értelmében. 

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30 és 16.00 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés megjelenésé-
től számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám. Tel.: 0266–312454, 
0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A BALAST CENTRUM Kft.
csíkszeredai telephelyéről 

eladásra kínálja 
jogi és magánszemélyeknek 

az alábbiakat:
 balaszt
 bruttkő
 törtkő 150-300 mm
 törtkő 40-63 mm
 törtkő 16-30mm
 törtkő 0-63 mm
 kőpor 0-8 mm
A szállítás megoldható.

Érdeklődni 
a 0756–156684-es 

telefonszámon lehet.

A TRIANA EVALCOV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,

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

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

Iratkozás:
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr: 0755–206330.
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364990, 0721–297153.
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Körkép
Androidos telefonnAl elérhető lesz székelyföld legátfogóbb AdAtbázisA

Mobil app turistáknak

A ferences órA előAdójA godA gyulA

Konfliktusaink lehetőségeket rejtenek
A csíksomlyói kegytemplomban  
vasárnap, a 11.30-kor (a nagymi-
se után) kezdődő ferences óra 
keretében goda gyula budapesti 
vezetési tanácsadó, tréner A csa-
lád mint közösség és annak vál-
sága címmel tart előadást.

Goda Gyula 1957-ben szüle-
tett Budapesten. Műszaki, 
pszi cho ló giai és teológiai 

végzettségek után szervezet pszi-
cho lógiára, vezetéstudományra és 
menedzsmentre specializálódott. 
Szak területei: személyes vezetői 
tanácsadás, vezetőképzés, változás-
menedzsment, tréner- és tanácsadó-
képzés, konfliktus- és stresszkezelés, 
meditáció, felsővezetői együttmű-
ködés-fejlesztés és nagyvállalati 
stratégiai tervezés.

Logisztika és szervezéstudomány 
területén az ENSZ nemzetközi 
munkaügyi szervezetének minő-
sített szakértője. Egyetemeken tanít 
pszichológiát, vezetéstudományt és 
menedzsmentet. Különböző pszi-
choterápiás irányzatokat művel: 

1990 óta csoportterápiát (ezen a te-
rületen ma nemzetközi minősítésű 
kiképző), 1996 óta család- és párte-
rápiát. Az utóbbi időben kiképző-
ként dolgozott Kijevben, Athénban, 
Berlinben, Varsóban és Vilniusban. 
A vállalati tanácsadásban és a ve-
zetőképzésben 30 év tapasztalattal 
rendelkezik. Jelenleg Magyarorszá-
gon, Litvániában, Görögországban 
és Ukrajnában tanít és dolgozik 
mint kiképző szupervizor, egyetemi 
előadótanár. Goda Gyula munkájá-
nak fontos részét képezi az egyházi 
szolgálat is: a család- és párterápia 
mellett bibliodráma-csoportokat, 
lel kigyakorlatos táborokat vezet, ve-

zetői tanácsadást és közösségépítést 
tart szerzetesrendek számára.

A család mint közösség és an-
nak válsága című, a csíksomlyói 
kegytemplomban a nagymise után 
kezdődő előadásáról a következő-
ket mondta: „Úgy érezzük, nehéz 
időket élünk. A gazdaság, a család, 
a környezet mintha arra biztatna, 
hogy keményedjünk, a deformitá-
sokra erővel, »ridegedéssel« vála-
szoljunk. A krisztusi válasz azonban 
más. Erőinket nem az elutasítások 
keménységében, hanem a találkozá-
sok intimitásaiban találhatjuk meg 
önmagunkkal, embertársainkkal, Is-
tennel. Konfliktusaink lehetőségeket 
rejtenek. Érdemes számba vennünk, 
válaszaink mennyire őszinték a csa-
ládban, szűkebb lakóhelyünkön, a 
munkahelyünkön. Ha ugyanis ké-
pesek vagyunk őszintén látni ma-
gunkat és a másikat, a konfliktus is 
forrása lehet valami újnak. Úgysem 
kerülhető el, akkor legalább legyen a 
javunkra!”

Borsodi L. László
ferences sajtóreferens

Pár napja elkészült az ország 
legnagyobb turisztikai adatbázi-
sához csatlakozó, androidos mo-
biltelefonokon és táblagépeken 
működő mobilalkalmazás, ame-
lyet az országos infoterminál-
hálózatot üzemeltető, csíkszere-
dai székhelyű tourist informator 
cég fejlesztett ki.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Amobiltelefonok mindenho-
vá elkísérnek, a mobilalkal-
mazásoknak köszönhetően 

pedig mind több információhoz 
juthatunk hozzá. Ez nagyon hasz-
nos, ha úton vagyunk, és naprakész 
infóra van szükségünk. A GPS-es 
okostelefonunk segítségével köny-
nyedén tájékozódhatunk a környe-
zetünkben fellelhető objektumok-
ról, azok távolságáról, megközelí-
téséről és elérhetőségeiről. Mindez 
jól jöhet, ha mint turisták, váratlan 
körülmények miatt változtatnunk 
kell előre megtervezett programun-
kon, vagy egyszerűen csak kedvünk 
támadt meglátogatni valamit, és 
szeretnénk tudni, hol van erre a leg-
közelebb lehetőségünk – mondta el 
megkeresésünkre Gassner Wolfgang 
Norbert. A Tourist Informator ve-
zetője közölte: az általuk fejlesztett 
alkalmazás ingyenes hozzáférést biz-
tosít a mobiltelefon használójának 
egy központi adatbázishoz, amely 
összegyűjti Székelyföld turisztikai 
szolgáltatóit, objektumait, látniva-
lóit. – A Felcsíki Kistérségi Társulás, 
a parajdi, máréfalvi, fenyédi, zetelaki 
és gyergyócsomafalvi  önkormány-

zatoknak és turisztikai érdekeltségű 
szövetségeknek köszönhetően az 
adatok gyűjtése  már elkezdődött, 
és reméljük, más települések is gyor-
san bekapcsolódnak – jegyezte meg 
Gassner. 

A Tourist Informator és a mun-
kába bekapcsolódott turisztikai 
egységek célja, hogy nyár végéig 
elkészülhessen Székelyföld legátfo-
góbb turisztikai adatbázisa, és ada-
tait bárki, aki turisztikai érdekeltsé-
gű tevékenységet folytat, informáci-
ós irodát vagy turisztikai honlapot 
akar üzemeltetni, felhasználhassa. 

– Amint sikerül elégséges infor-
mációt összegyűjteni megyénkből, 
elkészítjük a Székelyföld mobilal-
kalmazást is, amelyet a vidékünkre 
látogató turisták bármelyik turisz-
tikai irodában, infopultnál vagy 
szállásadónál letölthetnek mobil-
telefonjukra – ígérte a cégvezető.

A Tourist Informator alkalma-
zást használva több mint 17 000 

objektumról kaphatunk informá-
ciókat – jelenleg román, de ha-
marosan magyar, német, angol és 
francia nyelven is. Az alkalmazás 
rendelkezik InfoLive funkcióval, 
amely összegyűjti az ország összes 
turisztikai információs irodáját, és 
egy gombnyomással már hívhatjuk 
is azokat.  – Ennek az a célja, hogy 
bárhol vagyunk az országban, le-
gyen mindig egy biztos pont, aho-
vá fordulhatunk, ha pontos infor-
mációra van szükségünk – közlik a 
fejlesztők.

Az alkalmazás ingyenesen 
letölthető a www.t-i.ro/android 
honlapról, azok pedig, akik sze-
retnének megjelenni az orszá-
gos infoterminálokat, a tourist-
informator.info, trips-in.eu hon-
lapokat és a mobil Tourist In for ma-
tor alkalmazást kiszolgáló központi 
adatbázisban, ingyen feltölthetik 
adataikat a tourist-informator.info 
honlapon.

 fotó: balázs árpád

csík



Napról napra
szabadidő

ma

Péntek
Az év 118. napja, az évből hátralévő na-

pok száma 248. Napnyugta ma 20.13-kor, 
napkelte holnap 6.10-kor.

Isten éltesse
ma Zita és Marianna, holnap Valéria, 

vasárnap Péter, hétfőn Katalin és Kitti, 
kedden pedig Fülöp nevű olvasóinkat, va-
lamint mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin–német eredetű Zita jelentése: 

sebes, gyors, az ugyancsak latin eredetű Ma-
rianna Marius családjához tartozót, Szűz 
Máriához tartozót jelent. A latin eredetű 
Valéria jelentése: erős, egészséges. A héber–
görög–latin eredetű Péter jelentése kőszikla. 
Az egyiptomi–görög–német–magyar erede-
tű Katalin jelentése korona, mindig tiszta, a 
Kitti a Katalin angol becézőjéből önállósult. 
A görög eredetű Fülöp jelentése: lókedvelő.

Április 27-én született
1759. Mary Wollstonecraft Godwin 

angol írónő
1899. André Wurmser francia író

Április 27-én halt meg
1999. Maria Stader magyar származású 

svájci szopránénekes

Helytörténeti 
évfordulók

• Harminc éve, 1982. április 28-án 
hunyt el Bukarestben Kahána Ernő orvosi 
és lélektani író, publicista. Csíkszeredában 
is tevékenykedett.

• Háromszázkilencvenöt éve, 1617. áp-
rilis 27-én született Varasdon (más adatok 
szerint Péterváradon) Sámbár Mátyás jezsu-
ita egyházi író, hitvitázó, 1647 és 53 között a 
székelyudvarhelyi gimnázium igazgatója.

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

értesítés

A Harvíz Rt. szíves elnézését kéri mind-
azon ügyfeleknek, akiknek kellemetlenséget 
okozott Szentegyháza területén az április 26-
án éjjeltől április 27-én délig tartó vízszünet. 
Ugyanakkor tájékoztatják a csíkszeredai la-
kosságot, hogy ma 9–16 óra között szünetel a 
hidegvíz-szolgáltatás a város következő pont-
jain: Megyeháza, Szakszervezetek Művelődé-
si Háza, Mihai Eminescu utca 1., 2., 4. szám, 
Segítő Mária Gimnázium épülete, Sapientia – 
EMTE. Továbbá értesítik ügyfeleiket, hogy a 
pénztár április 30-án és május 1-jén zárva lesz.

A Goscom Rt. értesíti a lakókat, hogy ma 
9–14 óra között a Testvériség- és a Griviţa-
kazánházakban szünetel a melegvíz-szolgálta-
tás az E.ON Gaz Rt. munkálatai miatt.
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Tárlat és konferencia
A csillagos égbolt mindenkié – Fények és 

Csillagok címmel tartanak csillagászati fotóki-
állítást és konferenciát holnap 10 órától Csík-
szeredában, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemen. A tárlaton dr. Munzlinger 
Attila fotóit láthatja a közönség. Szervezők: 
Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület 
(EMCSE), Magnitúdó Csillagászati Egyesü-
let ( MACSED).

Előadások
Új előadással jelentkezik az Udvarhely 

Táncműhely hétfőn 19 órától a székely udvar-
helyi Művelődési Ház nagytermében. Az 
Amit akartok… avagy előjáték a Vízkereszthez 
című előadás Shakespeare vígjátékának moz-
gásszínházi adaptációja.

*
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-

te és Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala szervezésében ma 18 órától 
Ft. Koncsag László Többet szerezzek vagy én 
váljak többé? címmel tart előadást Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának gyűléstermében.

Kiállítás
Fülöp József csíkszeredai képzőművész 

Magamtól – Nekem című egyéni kiállítását 
a Megyeháza Galériában ma 18 órától nyitja 
meg Túros Eszter művészettörténész.

Bábszínház
Városunkban tart előadásokat a Csíkszere-

da testvérvárosából, Gyuláról érkező Magyar 
Nemzetközi Vándor Bábszínház. Ma 9.30 órá-
tól a csíkszeredai Cimbora Napközi Otthon 
és 10.30-tól az Aranyalma Óvoda gyerekeit 
szórakoztatják.

*
A Kájoni János Megyei Könyvtár Könyv-

tári Napok programsorozata keretében ma 10 
órától a legkisebbeknek kedveskednek bábelő-
adással a könyvtárosok, a Plüm-plüm és a sár-
kány című bábjátékot mutatja be a Fakalinka 
bábcsoport.

Rovásírásverseny
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-

te és Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala május 3-án 14 órától, a csík-
szeredai Nagy István Zene- és Képzőművészeti 
Szakközépiskolában rovásirásversenyt szervez 
a 3–12. osztályos csíki iskolások számára. Vár-
nak minden rovásírás iránt érdeklődő és -értő 
tanulót. Előzetes bejelentkezés a megadott tele-
fonszámokon: 0266–310080, 0743–663590, 
0742–065372.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Filip Ildikó Kinga tart sür-
gősségi fogorvosi ügyeletet a Szív utca 
2/B/4. szám alatt, Székelyudvarhelyen 
pedig dr. Giacomuzzi László fogadja a be-
tegeket 9–13 óra között a Bethlen Gábor 
utca 47/A/4. szám alatt.
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www.parapista.com

– Lala, ez az ing rajtad szürke?
– Hát nem látod, hogy fehér? Ha szürke volna, akkor már rég fekete lenne!

A Hargita Népe ajánlja

Moldvai csángó táncház  
a Berka zenekarral

Moldvai csángó táncházzal várják 
a népzenét kedvelőket április 
30-án, hétfőn 17 órától a csík-

szeredai Városi Művelődési Ház Hunyadi 
László Kamaratermében. A táncházban 
a Magyarországról érkező Berka együt-
tes muzsikál. Részt vesznek a csíkszeredai 
csángó bentlakás diákjai.

A 2008-ban alakult Berka Együttes 
a moldvai és gyimesi csángó népzene 
egyik legfiatalabb és legenergikusabb 
formációja. A szólóhangszerekben való 
gazdag megszólalás (2 furulya, hegedű) 
nemcsak erőt ad a Berka együttes muzsi-

kájának, hanem a változatos megszólalást 
is lehetővé teszi. Koncertjeiken nemcsak 
a „klasszikus” moldvai dallamok, hanem 
eldugott, kisebb falvak feledésbe merült, 
még nem hallott dallamai is felcsendül-
nek. 2009 óta a zenekar négyszer járt 
Moldvában, és évente 50-60 táncházat 
tart Magyarországon. Első lemezük 2010 
decemberében jelent meg Szűnjék meg 
bánattól címen.

Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, 
a Hargita Megyei Kulturális Központ és 
Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala.

para
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Sorsoltunk!

Az április 11–13. között megjelent skan di fel
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszeredai Miklós Kinga-
Enikőnek kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Joseph Conrad – A sötét
ség mélyén; Madách Imre – Mózes; ...csinálj 
magadnak egy ajtót.

Az évszázad üzlete lehet...

A földi fémkészletek eltörpülnek az 
űrben találhatók mellett: egy 1 kilo
méteres kisbolygó több millió tonna 

nikkelt, kobaltot, platinát és ritkafémet tar
talmazhat, melyek értéke néhány százmilliárd 
dollár is lehet. Egy amerikai cég tíz éven belül 
megkezdené a bányászatot, az első célpontok 
földközeli kisbolygók lesznek.

Melyik scifirajongó ne emlékezne a Nyol
cadik utas a halál című filmből a Nostromo űr
hajóra, amely húszmillió tonna feldolgozatlan 
vasérccel tartott a Föld felé? Sean Connery a 
Gyilkos bolygó békebírójaként a Jupiter egyik 
holdjának bányáiban nyomoz kábítószer és 
gyilkosságok után. Az Avatarban is egy értékes 
ásvány bányászata miatt tört ki a háború.

A Földön kívüli bányászat mostanáig va
lóban a scifi birodalmába tartozott, ám a na
pokban a nyilvánosság elé lépett a Planetary 
Resources nevű amerikai cég, amelyről eddig 
csak annyit lehetett tudni, hogy kisbolygók 
kiaknázására létrehozott vállalkozás. „Egy 
30 méteres kisbolygó 25 és 50 millió dollár 
közötti értékben tartalmaz értékes fémeket” 
– mondta Peter Diamandis, a cég alelnöke. 
Diamandis a magánűrhajózással kapcsolatos 
fejlesztések egyik kulcsfigurája, többek között 

az X PRIZE alapítvány elnöke, aki azzal in
dokolta részvételét a nagyratörő programban, 
hogy „gyerekkora óta kisbolygóbányász szere
tett volna lenni”. A valóban úttörő vállalkozás 
a Földön kívüli erőforrások kiaknázását tűzte 
ki célul. A Washington államban találha
tó Bellevue településen három éve alapított 
cég vezetői között van például Larry Page, a 
Google alapító tulajdonosa, James Cameron, 
aki a Marianaárok feneke után a világűrben 
keres új kihívásokat és Charles Simonyi, aki 
már kétszer járt az űrben fizető utasként.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, 
csupán az északi és keleti területek felett képződhet 
kevés gomolyfelhő. A déli, délnyugati szél megélén
kül, sokfelé megerősödik.

A fotót Birtalan Ferenc  készítette (a 2009-es Kapuk című pályázatra beküldött alkotás).

Már reggel rosszul indult a napom. Egy 
asszony az időjárásra panaszkodott, hogy 
nem lehet semmit csinálni a földeken, pedig 
szántani kellene, így megkésnek a tavaszi 
munkálatokkal, bezzeg, annak idején már 
május 1-jén elültették a pityókát. 

Az autóvezető, aki megsajnált és felvett 
az út széléről, emberbarát gesztusát nyafo-
gással folytatta. Neki a csíkszeredai utakkal 
volt problémája. Szidta a városvezetést, a 
kormányt, magát az országot. A heves felso-
rolás végén már magát az emberiséget, aki 
mindezt szótlanul hagyja, és nem tesz sem-
mit. Vehemens monológja a ’48-as márciusi 
ifjakat juttatta eszembe. Jaj, de sokszor hal-
lottam már ezt, majdnem minden gépjár-
művezető említést tesz a jelenségről, és csak 
mondja, mondja, miközben valójában saját 
magát mérgesíti fel. 

– De legalább ettől megszabadulok, ha 
végre elkészül a Brassói út – gondoltam ma-
gamban, miközben a következő gondolatom 

már az volt, vajon akkor mire fognak panasz-
kodni?

Miután kiszálltam az autóból, egy régi is-
merősömmel találkoztam. Feldúlt arcát nézve 
már az első pillanatban biztos voltam benne, 
hogy a panaszáradat tovább folytatódik. Nem 
tévedtem.

Úgy éreztem magam, mint az a néző, aki 
az első sorban foglalt helyet a színházban, és 
ezzel csapdába is esett. A darab iszonyatosan 
rossz, de felállni nem mer, mert azt minden-
ki látná, ráadásul végig kellene trappoljon az 
egész termen. Így hát csak ül, pislog nagyokat, 
és megpróbálja türelmesen, látszólag elégedett 
arccal végignézni az előadást. 

Egy kenyérüzlet előterében nem bírtam 
tovább. Egy idős néni remegő keze és sírásba 
csukló hangja törte meg közömbösségemet, és 
juttatott el a katarzisig. Reggel még jókedvűen 
indultam el otthonról – jutott eszembe később, 
és lám, pár találkozás mennyire átszabta a 
hangulatom.

Emberek egymásra gyakorolt 
hatása...

  villanás n Pál Bíborka

skandi  készÍtette: benedek enikő
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sudoku

kezdő szint

skandi pályázatiszelvény 2012.április27.

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

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