
Turisták körében okozott pánikot egy vadmacska  fotó: ifj. haáz sándor

László Szabolcs olimpiai 
kvótáért utazott Helsinkibe 123 10Veteményeznek 

a kisdiákok
Gyerekágy helyett 
családi dráma

HirdeTéSek

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4078î
1 amerikai dollár USd 3,3551î
100 magyar forint HUF 1,5549î

hatos lottó

ötös lottó

SzerencSeSzám: 7862068

 hargitanépe 

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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Az a pénz 
nem saját pénz...
Prioritásként kezelik a köz-

szférai bérek kiigazítását a 2010-
es esztendei szintre, valamint 
a 740 lejt meghaladó 
nyugdíjak esetében a teljes 
összegre levont 5,5 száza-
lékos egészségbiztosítási hozzájá-
rulás egy részének visszafizetését.
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     Hecser Zoltán

2012. május 4., péntek-vasárnap kÖzéLeti napiLap | XXiv. évf., 83. (6250.) szám | 16 oLdaL ára 1,5 Lej

 fotó: baLázs árpád

Karantén Varságon

Veszett vadmacska támadt emberekre
karantént rendeltek el Székelyvarságon, ahol az elmúlt hétvégén veszett vadmacska támadt emberek-
re, később pedig egy háztáji gazdaságba is bement, ahol alaposan ráijesztett egy teheneit őrző pásztor-

ra. A vadmacskát agyonütötték, az állatorvosok egy hónapos karantént rendeltek el. > 8. oldal

Megújult giMnáZiuM

„Sokkal szebb lett”
Déli szárny, középső épületrész, 

északi szárny, pince – meg-
újult a Csíkszeredai Római Katoli-
kus Gimnázium minden szeglete. 
2010 júniusa óta tudósításaink által 
olvasóink is nyomon követhették 
a nagyszabású munkálatot. Ráduly 
Róbert Kálmán polgármes-
tert, Máthé Zoltán tervezőt, 
illetve a kivitelezők képvi-
selőjét, Zakariás István mérnököt 
kérdeztük.

14

neM ajánlott golyóstoll

Láthatatlanná 
válik az írás

Népszerű a diákok körében a 
radírral is ellátott golyóstoll. A 

praktikus írószer azonban veszélyes 
lehet, mivel „radírozható” 
festékanyaga tulajdonképpen 
a meleg hatására tűnik el. A 
tanfelügyelőség arra int, vizsgák al-
kalmával a diákok ne használják.

Mol liga

Öt hazai csapat
Ma tartja ülését a MOL Liga 

szervezőbizottsága, 
a budapesti gyűlésre érde-
kes javaslattal indult el a 
Román Jégkorongszövetség (RJSZ) 
vezetősége. 

6



Körkép
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> Nem fognak elázni. Úgy tűnik, 
megoldódott a Brassói úti tömbházak la-
kóinak beázással kapcsolatos problémá-
ja. Mint arról korábban beszámoltunk, 
nagyobb esőzések alkalmával többször 
is beázott a tömbház pincéje, és a kör-
nyéken található garázsokat is elöntöt-
te a víz. Szőke Domokos, Csíkszereda 
alpolgármestere elmondta: a legutóbbi 
beázást követően a Harvíz Rt. munkatár-
saival közösen megvizsgálták a probléma 
okát, és kiderült, hogy a vízelvezető cső-
ben lerakódás volt, ami miatt a szivattyú 
csökkentett teljesítménnyel működött. 
Kiderült, a szivattyú kapacitása és a vízel-

vezető cső átmérője is megfelelő a felgyűlt 
esővíz elvezetésére, azonban a lerakódás 
ezt nem tette lehetővé. – A dugulást a 
Harvíz Rt. munkatársai elhárították, így 
a legutóbbi esőzések nyomán sem merült 
fel a beázás veszélye – közölte az elöljáró, 
hozzátéve, hogy ezután is folyamatosan 
figyelik az érintett szakaszt a problémák 
elkerülése érdekében.

> IV. Csíkszéki Huszártoborzó a 
Gyimesekben. Pénteken gyűlnek össze a 
csíksomlyói Fodor Háznál, szombat reggel 
pedig toborozni indulnak a csíkszéki hu-
száregyesületek. A Gyimesekbe tartó tobor-

zóút során Csíkpálfalva és Csíkcsomortán 
központjában, majd Gyimesfelsőlokon, az 
iskola udvarán toboroznak. Vasárnap dél-
után 13.30-kor ünnepi műsort tartanak a 
huszárok, szavalatokkal, valamint huszár-
nótákkal a gyimesbükki ezeréves határnál. 
Ezt ünnepi ebéd, majd táborbontás követi 
– számolt be lapunknak Szőcs Elek huszár 
főhadnagy, a Csíkszéki Mátyás Huszár-
egyesület parancsnoka.

> Megyei utakat javítanak. Készül a 
nyári szezonra Hargita Megye Tanácsá-
nak vagyongazdálkodási igazgatósága. 
A karbantartási munkálatok kivitelezé-

sére március 7-ét követően töltötték fel 
az ajánlatkérést az elektronikus közbe-
szerzési oldalra. A Keresztúr és Gyergyó 
térségi megyei utak karbantartásának 
közbeszerzési eljárása során benyújtott 
ajánlatok borítékbontása április 23-án 
és 24-én történt meg. Ezek már elbírá-
lás alatt állnak, míg a Csík és Udvarhely 
térség megyei útjainak karbantartására 
pályázó vállalatok ajánlatait a május 8-i, 
valamint 15-i borítékbontás után bírál-
ják el az illetékesek. Ha a közbeszerzési 
eljárást nem lassítja óvás, akkor néhány 
héten belül elkezdődhetnek a karbantar-
tási munkálatok.hí
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Folytatódik az iratkozás

Túlléphetik a 
maximális létszámot?

Nemzetközi GraFikai 
szemle 

Döntött a zsűri

 VeszettséG elleNi oltóaNyaGkrízis

Már fogytán a tartalék

Bár a városi iskolákban gya-
korlatilag beteltek az iskola-
előkészítő és első osztályok 
helyei, az iratkozás folytatódik. 
amennyiben egy iskola körze-
téből jelentkezik még gyerek, 
a minisztérium által előírt ma-
ximum 25-ös létszámot túl kell 
lépni.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az óvodákba való beiratko-
zást május 2-án lezárták, 
az óvodai helyekről és a 

gyereklétszámról az adatok fel-
dolgozása utána kapunk pontos 
képet. Folytatódik az iskola- elő-
készítő és első osztályokba való 
iratkozás. Ezekben a napokban 
azoknak a helyzetét oldják meg, 
akik a második szakaszban nem 
iratkoztak be egy iskolába sem. 
Ez olyanok esetében fordulhatott 
elő, akiknek nem jutott hely abban 

a – nem a lakóhely körzetében levő 
– iskolában, ahová szerettek volna 
menni. Más rendkívüli eseteket is 
most oldanak meg a tanfelügyelő-
ség munkatársai. Számítanak olya-
nokra is, akik az iratkozások első és 
második szakaszában nem jelent-
keztek egyik iskolában sem, illetve 
akik időközben elköltöztek, és az 
új lakhelyhez közeli iskolába sze-
retnék íratni gyereküket. Az ilyen 
helyzetben levő gyerekek beírását 
május 11–21. között oldják meg.

Betöltetlen helyek elsősorban 
a falusi iskolákban vannak még, a 
városi iskolákban beteltek a he-
lyek – tudtuk meg Waczel Ferenc 
szaktanfelügyelőtől. Ennek kö-
vetkeztében adódhat olyan hely-
zet, hogy nem tudják betartani az 
előírt maximum 25-ös létszámot 
az iskolakezdő osztályokban. Az 
előírás ugyanis azt is tartalmazza, 
hogy az iskola körzetében lakó 
gyerekeket kötelesek beírni. 

184 grafikus 270 alkotása nyerte 
el a Nemzetközi Grafikai szemle 
– II. Székelyföldi Grafikai Bienná-
le szakmai zsűrijének tetszését: 
a 26 országból beküldött munkák 
alkotják majd a vándorkiállítás és 
a rendezvényről készített kataló-
gus anyagát, s közülük kerültek 
ki a díjazott alkotások is.

HN-információ

Múlt hétvégén választotta 
ki a Nemzetközi Grafikai 
Szemle – II. Székelyföldi 

Grafikai Biennále szakmai zsűrije a 
legjobb pályamunkákat, a szervezők 
közlése szerint a díjazottak között a 
Székelyföldről és az ország más térsé-
geiből beküldött pályamunkák mel-
lett Magyarországról, Bulgáriából, 
Lengyelországból és Iránból érkezett 
alkotásokat is díjaztak.

A szervezők felhívására össze-
sen 321 alkotóművész küldött be 
824 alkotásról készült reprodukciót, 
ezekből válogatta ki a zsűri azt a 270 
alkotást, amelyből összeáll a ván-
dorkiállítás és a kiállítási katalógus 
anyaga. Az előválogatáson túljutott 
pályamunkák eredetijét is bekérte 
a szakmai zsűri, s a múlt hét végén 
ezek közül választotta ki a díjazott 
munkákat. A Nemzetközi Grafikai 
Szemle – II. Székelyföldi Grafikai 
Biennále nyitórendezvénysorát Sep-
siszentgyörgyön tartják, 2012. má-
jus 18-án, pénteken délután 3 óra-
kor nyílik a Magma Galériában az 
I. Grafikai Biennále fődíját elnyert 
Fürjesi Csaba kiállítása; ezt követi 
du. 5 órakor a biennále hivatalos 
megnyitója a Gyárfás Jenő Képtár-
ban, majd du. 6 órakor kezdődik a 
díjátadó gála a Tamási Áron Szín-
házban, itt válik ismertté a szakmai 
zsűri döntése. A biennále fődíját ez-
úttal is a Vegyépszer Zrt. ajánlotta 
fel 2000 euró értékben. Ezenkívül 
Hargita, Kovászna és Maros megye 
önkormányzata is felajánlott egy-
egy 1000 eurós különdíjat. 

HirdeTÉsek

Környezetvédelmi tevékenységeket támogat 
a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás

Természet- és/vagy környezetvédelmi tevékenységek támogatására írt ki pályáza-
tot a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás. A kiírás olyan Hargita megyei civilszerve-
ződéseknek szól, melyek alapító okirataiban szerepel a természet és/vagy környezetvé-
delmi tevékenység. A támogatott tevékenységek közé tartoznak a szemétmegelőzési, 
szemétgyűjtési akciók, a környezettudatos nevelés iskolákban és óvodákban, Hargi-
ta megye természeti értékeinek népszerűsítése (reklámanyaggyártás), ismeretszerző 
táborok szervezése gyerekek számára, alkotótáborok szervezése gyerekek számára, 
valamint a Hargita megye kincsei fotóverseny megszervezése. A Hargita Közösségi 
Fejlesztési Társulás 49%-ban finanszírozza a benyújtott projekteket, a teljes pályá-
zati dokumentáció és bővebb információ elérhető az egyesület weboldalán: www.
adiharghita.ro vagy az egyesület székhelyén: 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. 
szám, 4. emelet, 402-es iroda.

Pályázati felhívás fiatal kutatóknak
A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás pályázatot hirdet olyan Hargita me-

gyei fiatal kutatók számára, akik kutatói tevékenységet folytatnak a következő terü-
leteken: természettudomány, földrajz, geológia, biológia, ökológia, mikrobiológia, 
talajtan, régészet, barlangászat, turisztikai marketing, társadalomkutatás. A támo-
gatott tevékenységek közé tartoznak a következők: fogyóeszközök, felszerelések 
beszerzése, szolgáltatások, javak bérlésének költségei (meg kell nevezni a javakat/
szolgáltatásokat, az illető szolgáltatásoknak pedig meg kell felelniük a kutatási te-
rületnek – lehetnek például laboratóriumi vizsgálatok, felmérések stb.); nyomdai, 
sokszorosítási, feliratozási és más hasonló költségek (maximum 25% a projekt teljes 
értékéből); szállítási költségek, valamint más célirányos költségek, tanulmányok, 
kutatások megvalósítása, szaktanácsadás.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás jutalomdíj formájában finanszírozza a 
benyújtott projekteket, a teljes pályázati dokumentáció és bővebb információ elér-
hető az egyesület honlapján – www.adiharghita.ro – vagy az egyesület székhelyén 
– 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 4. emelet, 402-es iroda.

A CSÍKSOMLYÓI KÖZBIRTOKOSSÁG VEZETŐSÉGE
értesíti tagságát, hogy 2012. május 19-én de. 10 órától közgyűlést tart 

a csíksomlyói községházán.
Napirendi pontok:

– a 2011-es évi beszámoló jóváhagyása;
– a 2011-es évi cenzorbizottság beszámolója;
– a 2012-es évi költségvetés megvitatása és jóváhagyása;
– különfélék.
Ha a gyűlés nem lesz döntőképes, akkor 2012. június 2-án megismétlődik 

ugyanazon a helyszínen 10 órától.

az eleCtriCa serV rt. – aise Csíkszereda
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a LEA 20 kV-os vezeték LES 20 
kV-os vezetékre való cserélése Székelyudvarhelyen a Szászok táborában, 
valamint a LEA vezeték LES vezetékre való cserélése Székelyudvarhelyen 
a Bethlen negyedben című tervekre a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. május 2-án döntéstervezetet 
hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíksze-
reda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

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

Útszéli sáncok kaszálására traktoristát 
– (gépészt) keresünk új traktorra.

Elvárások: – középfokú végzettség érettségi vizsgával vagy gé-
pész szakiskolai végzettség; – B és E kategóriájú hajtási jogosítvány; 
– 3 év szakmai tapasztalat; – román és magyar nyelv ismerete.

Előnyt jelent: hosszabbított és hétvégi munkaprogram vállalása.

Magyar nyelvű fényképes önéletrajzokat az autovezetoallas@gmail.com 
e-mail címre fogadunk el 2012. május 11-ig.

Országszerte hiánycikknek mond-
ható a veszettség elleni oltóanyag, 
miután a fővárosi Cantacuzino 
Intézet felfüggesztette a vakcina-
gyártást. A csíkszeredai kórház-
ban még néhány hónapra való 
tartalék van, persze, ha nem ug-
rik meg a harapások száma.

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

Több romániai kórház is je-
lezte az elmúlt napokban, 
hogy veszettség elleni oltó-

anyaghiánnyal küzd. A precedens 
nélküli krízist az okozta, hogy a 
Cantacuzino Intézet az év elején 
beszüntette a vakcinagyártást.

Dr. Demeter Ferenc, a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház menedzsere azt mondta, 
mikor hírét vették az oltóanyag-
hiánynak, elindították a beszer-
zési eljárást, hiszen úgy tudják, a 
Cantacuzino Intézetnél van még 

raktáron valamennyi dózis, abból 
remélik pótolni a kórház meg-
csappant készleteit. A menedzser 
szerint ígéretet kaptak az utánpót-
lásra, amelyre igen nagy szükség is 
van, hiszen jelen pillanatban csu-
pán pár hónapra való oltóanyag-
gal rendelkezik a kórház.

– Most úgy tűnik, még 2-3 hó-
napot ki tudunk húzni a készleten 
lévő dózisokkal, de ez persze, attól 
is függ, hogy milyen ritmusban 
jönnek a harapott sebes betegek – 
mondta dr. Demeter Ferenc.

A Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház fertőző osztályán 
nyári idényben havonta általában 
15-20 harapásos beteget kezel-
nek. Jelen pillanatban három sze-
mély kap veszettség elleni keze-
lést, egy kutyaharapást szenvedett 
személy, illetve két pásztor, akit 
szerdán Kászonújfalu határában 
támadt meg és sebesített meg egy 
medve. 



Feltételezett szolgálati mulasz
tás miatt tett feljelentést Ca me
lia Voicu csíkszeredai szülész
nőgyógyászorvosellenegygyer
gyóalfalvi férfi. Kémenes Attila
azért folyamodott a hatóságok
hoz, mert szerinte tisztázatlan
körülmények között halt el szü
letése előtt a magzat a terhes
ség38ikhetében járó felesége
méhében,aférfiorvosiműhibát
gyanítazesethátterében.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Agyerekvárás öröme tragédi-
ába fordult a gyergyóalfalvi 
Kémenes házaspár számá-

ra. A terhesség utolsó hónapjában, 
néhány nappal a szülés előtt az ad-
dig teljesen egészségesnek mondott 
magzat elhalt az anyaméhben. Az 
elkeseredett apa szolgálati mulasz-
tást, orvosi műhibát gyanít, ezért 
jelezte az esetet az egészségügyi ha-
tóságoknál, az ügyészségen, a rend-
őrségen, kérve az alapos kivizsgá-
lást, illetve a magzat haláláért hibás 
személy vagy személyek – ameny-
nyiben ilyesmire derítene fényt a 
vizsgálat – jogi felelősségre vonását. 
A legutolsó terhességi szűrővizsgá-
laton még minden rendben volt, 
a doktornő ultrahangos vizsgálat-
tal megállapította, hogy a magzat 
ugyan valamivel kisebb a szokásos-
nál, de ez gyakran megtörténik, így 
nem sejtett bajt. 

– Semmi gyanúsat nem észlel-
tem, a magzat szívhangja rendben 
volt, a méhlepény is kellően alakult, 
a kismama is láthatóan jól érezte 
magát. Ez a múlt héten, szerdán 

történt, majd vasárnap dél körül 
vettem észre – délelőtt lepihentem, 
hiszen éjszakai ügyeletet teljesítet-
tem megelőző éjjel – a mobiltelefo-
nomon, hogy megpróbáltak elérni. 
Azonnal visszahívtam a családot, 
az apával beszéltem, sűrű átlátszó-
rózsaszínes folyásra panaszkodtak, 
de fájdalomról vagy különösebb 
rosszullétről nem számoltak be, azt 
sem jelezték, hogy a magzat nem 
mozog. Azt tanácsoltam, ha bein-
dulnak a fájdalmak, vagy valami 
egyéb szokatlan tünetet észlelnek, 
akkor azonnal menjenek a kórház-
ba, ha pedig jól érzi magát a kisma-
ma, akkor hétfőn reggel találkoz-
zunk és megvizsgálom. Hétfőn reg-
gel be is jöttek – sajnos, a vizsgálat 
során kiderült, hogy a magzat elhalt 

– nyilatkozta a terhességet követő 
Camelia Voicu nőgyógyász.

– Pénteken és szombaton még 
mozgott a baba, vasárnap, amikor 
beszéltünk a doktornővel és mond-
tuk, hogy valami rózsaszínes folyás 
jelentkezett, azt mondta, nem kell 
bejönnünk, csak majd hétfőn – 
mesélte könnyek között az anya. Az 
apa nem volt hajlandó beletörődni, 
elfogadni a magyarázatot. 

– Muszáj egyértelműen kide-
ríteni, mi volt a baj, miért kellett 
meghalnia még születése előtt 
az annyira várt gyermekünknek. 
Nem akarok rosszat senkinek, de 
úgy érzem, jogom van a válaszok-
hoz. Hogyan lehetséges, hogy a 
korszerű orvosi eszközökkel sem 
vett észre senki semmit? Vajon, ha 

valaki figyelmesebb, túlélte volna 
a baba? Talán tőlünk örökölt vala-
miféle genetikai betegséget? – tet-
te fel keserűen azokat a kérdéseket 
Kémenes, amelyekre a kérvényezett 
kivizsgálás nyomán választ vár. Pon-
tos és egyértelmű válaszokat szeret-
ne, mint mondja, sok függ ezektől, 
hiszen élete leghőbb vágya egy szép 
család. – Az asszony orvosi szem-
pontból jól van, lelkileg azonban 
nagyon megviselte a dolog, szeret-
ném, ha pszichológusi segítséget 
kapna, hogy túltehesse magát a tra-
umán – tette hozzá.

Demeter Ferenc, a megyei 
kórház menedzsere szerint semmi 
akadálya annak, hogy pszichológus 
kapcsolódjon be az ügybe, azonban 
az asszony egyelőre elutasította a 
segítséget. 

– A páciens akarata ellenére 
nem erőszakolhatjuk rá a pszicho-
lógus segítségét – fejtette ki Deme-
ter. Az ügyről nyilatkozva elmond-
ta, hogy Voicu doktornő szakmai 
tudását, lelkiismeretességét ismerve 
nem hiszi, hogy tévedett vagy mu-
lasztott volna. A végső választ azon-
ban a vizsgálat eredménye hozza 
majd meg – fogalmazott Demeter, 
hozzátéve, hogy a kérvényező hoz-
zátartozónak minden joga megvan 
a válaszokhoz, ezért alapos vizsgála-
tot indítanak az ügy minden részle-
tének tisztázására. Filip Gheorghe, 
a megyei rendőrség sajtószóvivője 
is arról tájékoztatott, hogy az ügy-
ben nyomoznak, a vizsgálat befe-
jeztével a nyomozati anyagot to-
vábbítják az ügyészségnek, amely 
indokolt esetben majd elindítja a 
jogi eljárást.
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Beiktatásra, pontosabban a parlament általi bi-
zalmi szavazásra vár a megalakult Ponta-kormány. 
Erre valószínűleg sor is kerül május 8-án, a jelek 
szerint rendelkezni fognak a szükséges szavazati 
többséggel. Ezekben a napokban viszont a kormány-
program véglegesítésén munkálkodnak, s azon belül 
prioritásként kezelik a közszférai bérek kiigazítását 
a 2010-es esztendei szintre, valamint a 740 lejt 
meghaladó nyugdíjak esetében a teljes összegre levont 
5,5 százalékos egészségbiztosítási hozzájárulás egy részének a 
visszafizetését. Arról a különbözetről van szó, amelyet alkot-
mányellenesnek talált az Alkotmánybíróság. Hogy erre mikor 
és miként kerül sor, arra senki sem tud biztos választ adni. 
Nem, mert annak előfeltétele a szükséges pénzalapok, illetve 
költségvetési források biztosítása. Induljunk ki abból, hogy 
Traian Băsescu államfő április 27-én Victor Ponta kormány-
fővé jelölése kapcsán elhangzott nyilatkozatában utalt arra: 
annak idején a Boc-kormány úgy vette át a hatalmat, hogy 
üres volt a kassza, azaz nem állt rendelkezésére pénzforrás, 
az Ungureanu-kormány most úgy távozik, hogy „a pénzügy-
minisztérium tartalékalapjában található 5 milliárd euró, és 
egy olyan kölcsönprogram a Világbanktól, amely értelmében 
hosszú távra egymilliárd eurót folyósít ez a pénzintézet”. Né-
hány nap telt el, és Victor Ponta kijelölt kormányfő bizonyos 
értelemben ellentmondott az államfőnek: „Nem vagyunk 
éppen annyira kedvező helyzetben. Olyan jelzésekről értesül-
tem, miszerint mi elmegyünk, de nektek hátrahagyjuk a teli 
kamrákat. Tudni kell, hogy adósságokkal vannak azok teli.” 
Az a pénzforrás, amire utalt az államfő, ha létezik is, nem 

saját pénz, nem költségvetési bevételi forrásról van szó, hanem 
kölcsönökről. Félhivatalos értesülések szerint az év elejétől a 
Boc-, illetve az Ungureanu-kormány külföldi és hazai pénz-
piacokról összesen 31 milliárd lejnek megfelelő hitelt vett fel. 
Ez az összeg meghaladja a folyó finanszírozási szükségleteket, 
s így elmondható, hogy a kormány, pontosabban az állami 
kincstár rendelkezik likviditással. Hogy mennyi pénzre lenne 
szükség, azt nagyjából tudni lehet: még a Boc-kormány idején 
készült egy számítás, amely szerint a közszférai bérek 16 szá-
zalékos megemelése június 1-jétől hét hónap viszonylatában 
mintegy kétmilliárd lej értékű pluszkiadást, míg az egészség-
biztosítási hozzájárulási különbözet visszafizetése mintegy 
1,2–1,3 milliárd lejes költségtételt jelentene. Azaz összesen 
több mint 3 milliárd lejre lenne szükség.

Nem árt egy pillantást vetni az állami költségvetés első 
évnegyedi bevételeire, illetve a költségvetési hiány alakulására. 
Született egy a maga nemében fondorlatos kormányrendelet: a 
Hivatalos Közlöny január 30-i számában jelent meg a 2012/2-
es kormányrendelet, amely értelmében a megelőző évi adónyi-
latkozatot (a 101-es űrlapot) az eddigiektől eltérően nem április 

25-ig, hanem március 25-ig kell benyújtani. Ennek az 
előírásnak a gyakorlatba ültetése eleve bonyodalmat 
okozott, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy annak 
révén az állami költségvetésbe márciusban jóval na-
gyobb összeg folyt be a nyereségadóból. Négy és félszer 
annyi, mint a megelőző év azonos hónapjában:1,6 
milliárd lej, az első évnegyed viszonylatában pedig 3,2 
milliárd lej. Így pedig kedvező képet nyújtott az első 
évnegyedi költségvetési mérleg, és sikerült beilleszked-

ni a költségvetési hiány előirányzataiba is. Az is megjegyzendő, 
hogy az említett határidő előbbre hozása csak az első évnegyed 
eredményein „szépített”, de éves viszonylatban annak már nem 
sok jelentősége van. 

Florin Georgescu, a kormányfő helyettesi és pénzügyminisz-
teri tisztség várományosa szerdán kijelentette, hogy a pénzügy-
minisztérium rendelkezésére álló alapokra való hivatkozás nem 
állja meg a helyét, mert a számlán egy adott pillanatban lehet 
egy nagy összeg, de a következő pillanatban jelentős kifizetések 
okán elapad. Igen óvatosan fogalmazott a bérkiigazítás tekin-
tetében, azt hangsúlyozva, hogy egyeztetni kell a nemzetközi 
pénzintézetek országunkban tartózkodó képviselőivel, és indo-
kolttá válik egy új szándéknyilatkozat megfogalmazása is. Arra 
is célzott, hogy előreláthatólag abba bele kell kerüljön az eddigi 
1,9 százalékos költségvetési hiánynál egy nagyobb arányú is, 
azaz a bérkiigazítás és a hozzájárulási különbözet visszatérítése 
okán valószínűsíthető, hogy az eredetileg tervezettnél nagyobb 
lesz a költségvetési hiány.

Egyelőre ennyit tudni, és egy-két hétnek még el kell telnie 
ahhoz, hogy érdemi döntés születhessen.

Az a pénz nem saját pénz...
                      NézőpoNt n Hecser Zoltán
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Déli szárny, középső épületrész, 
északi szárny, pince – megújult 
a Csíkszeredai Római Katolikus 
Gimnázium minden szeglete. 
2010 júniusa óta tudósításaink ál-
tal olvasóink is nyomon követhet-
ték a nagyszabású munkálatot, 
melynek során új külsőt kapott a 
százéves épület, részletesen ír-
tunk a nyílászárók felújításáról, az 
előkerült falminták feltárásáról, a 
kápolnaterem eredeti díszítésé-
nek visszaállításáról. Most még 
a két oldalszárny alatti pincerész-
ben dolgoznak, az udvaron is zaj-
lanak a térrendezési munkálatok, 
de aki a gimnázium épületébe be-
lép, már teljesen megújult iskola-
épületet talál. A felújítási munká-
lat megrendelőjét, Ráduly Róbert 
Kálmán polgármestert, Máthé 
Zoltán tervezőt, illetve a kivitele-
zők képviselőjét, Zakariás István 
mérnököt többek között arról kér-
deztük, mi volt a legnagyobb kihí-
vás ebben a munkálatban, illetve 
a most látható végeredmény az-e, 
amit elképzeltek.

A legpozitívabb élmény 
a pince

– Amikor ezt a munkát megkap-
ta, és hozzálátott, mitől tartott a leg-
inkább?

Máthé Zoltán: Több mint 
tíz évvel ezelőtt kezdtem foglal-
kozni az épülettel. 1999-ben a 
város pályázott támogatásra egy 
előtanulmány elkészítése céljából, 
és azt akkor mi elkészítettük. Így 
már akkor nagyjából felmértük 
az épületet, és megismerkedtünk 
az akkori aktuális helyzettel, te-
hát nem volt minden teljesen új 

2008-ban, amikor erre a pályázat-
ra kellett felkészülni. 

Első perctől nyilvánvaló volt, 
hogy nagy kihívást elsősorban a nyí-
lászárók jelentenek. Az iskola vezető-
sége akkor is leginkább azt emelte ki 
problémaként, hogy az ablakok nem 
zárnak rendesen, állandóan huzat 
van. Ez komoly gondnak tűnt, mert 
egyértelmű volt, hogy az ablakok 
olyan értéket képviselnek, amit nem 
lehet csak úgy egyszerűen kidobni és 
újra cserélni.

Fel voltunk készülve, és be is iga-
zolódott a várakozásunk, hogy ki-
hívás lesz a bádogosmunka kérdése. 
Elmondhatom, hogy ez kifejezetten 
megnyugtatóan megoldódott. Ren-
geteg bádogosdísz van az épületen, 
ám ezeket felújítani nem, csak ki-
cserélni tudtuk, de a csere olyan jól 
sikerült, hogy szerintem vannak a 
városban olyan személyek, akik úgy 
tudják, hogy a régi díszek vannak 
most is az épületen.

A harmadik komoly gondot 
érdekes módon a mozaikpadlók 
jelentették. Azért mondom, hogy 
érdekes módon, mert ahhoz szok-
tunk a 60-as, 70-es, 80-as években a 
tömbházakban, hogy a mozaikpad-
ló értéktelen semmi. A gimnázium-
ban viszont pontosan a mozaikozás 
hőskorából volt jó néhány olyan 
díszítő, színes mozaikelem, amely 
teljesen tönkre volt menve, és ezek-
től féltünk rettenetesen. Leginkább 
ez is igazolódott be, mint jogos fé-
lelem, tehát ez volt az, ahol inkább 
csak tapogatózó eredményeket tud-
tunk elérni. Érdekes viszont, hogy a 
legjobb eredmények e téren ponto-
san a színes mozaikok felújításánál 
születtek, tehát ebben az esetben is 
van több olyan elem, amely ki van 
cserélve, mert teljesen tönkre volt 
menve, de nem üt el látványosan az 
eredetitől.

Ez volt az a három nagy tétel, 
amely terén fel voltunk készülve a 
nehézségekre. A belső festések prob-
lémájára viszont egyáltalán nem vol-
tunk felkészülve. Mindenfélére em-
lékeztek emberek, hogy hol mi volt 
az épületben, de a belső festésekre 
senki nem emlékezett. A falmunkák 
során pedig sorra kerültek elő a szo-
bafestői díszítőelemek. Először azt 
mondtuk, hogy lássuk, mik azok, 
majd felmerült a kérdés, hogy mit 
érdemes ezekből megmenteni, hely-

reállítani. Ez volt az, ami számunkra 
váratlan pluszt jelentett.

Ezenkívül pedig, az épület mé-
reteiből adódóan, folyamatosan ter-
mészetes félelemérzetünk volt, hogy 
sikerül-e a munkálat végére jutni.

– Visszatérve pár szóra a feltárt 
faldíszekre. Milyen díszek ezek, 
miért tartották érdemesnek meg-
őrizni azokat?

M. Z.: A kor ízlésének megfe-
lelő díszítőelemek. A szobafestő 
rendszerint díszítette valamilyen 

módon a falat, a hozzánk közelebb 
álló korokban egyszerű hengeres dí-
szítéssel, ami egyáltalán nem érték. 
Ebből is volt néhány a gimnázium-
ban, de a többség nem ez. Ugyan-
csak a korban hozzánk közelebb 
álló szobafestők majdnem mindig 
festettek egy csíkot valahol a meny-
nyezet és a fal találkozása alatt. Ez 
egy nagyon egyszerűsített formája 
a száz évvel ezelőtt festett frízek-
nek, azaz a díszítő motívumokból 
álló csíkoknak. Ezek kerültek elő a 
gimnáziumban. Míg előkerült egy, 
kettő, öt, addig kérdés volt, hogy 

MeGújult A CsíKsZeReDAI RóMAI

„Sokkal szebb lett, 

A színes mozaikdíszek felújítása nagy kihívást jelentett fotó: csíki zsolt / archívA régi ablakkereteket nem lehetett csak úgy kidobni

Osztályterem a felújítás után

A megújult gimnázium homlokzata fotó: mihály lászló / archív
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mint ahogy elképzeltem”
kell-e velük valamit kezdeni, van-e 
valami értékük, de amikor már elő-
került negyven, akkor rájöttünk, ez 
már adhat egy képet arról, hogy a 
helyi szobafestők hogyan dolgoz-
tak abban az időben. Mennyiségé-
ben tehát már rögtön érdekes lett. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy több 
helyen, ahol megengedi a korábbi 
festés, egy ablakként ezt megmu-
tassuk, ott ezt tesszük, és néhány 
helyen, konkrétan a folyosókon 
helyreállítjuk azt a festést, ami az 
illető folyosón volt. Tehát több he-
lyen látszik, hogy megmaradt egy 
sáv az eredeti mintából, a többit 
meg hozzáfestettük. De nem volt 
minden folyosón értelmezhető a 
régi minta – az északi szárnyban 
jóval kevesebb volt, mint a déliben, 
tehát eleve kisebb volt a választék, 
másrészt volt az osztálytermekben 
is néhány olyan díszítőelem, amely 
„kérte” a rekonstruálást.

– Mondta, hogy a munkálat alatt 
végig volt egy félelemérzete. Most, 
hogy látszik a vége, mit mond: olyan 
lett, amilyent szeretett volna?

M. Z.: Azt mondanám, hogy 
igen. A legpozitívabb, a legki-
emelkedőbb élmény – bármilyen 
furcsa is –, a pince. Az alagsor 
az, ahol többletértéket kapott az 
iskola, mert a felső három szintet 
jól-rosszul, de használni lehetett a 
felújítás előtt is. A pincét viszont 
alig lehetett használni. Most azt 
egészen jó eredménnyel sikerült 
felújítani.

ezt a munkát 
magunkénak éreztük

– Építő szemmel mi volt a kihívás 
ebben a munkában? 

Zakariás István: Abból adó-
dóan, hogy nagyméretű munká-
latról van szó, sok szakági munka 
volt benne, például olyan speciá-
lis homlokzati munkák, amelyek 
nem mindennapiak. Nem kis fej-
törést okozott például az esővíz 
elvezetése. Az épület régi, az eső-
víz-elvezetés nem volt tökéletes. 
A felújítás során nagyrészt sikerült 
ezt megoldani, és remélem, hogy 
a tereprendezéssel immár teljesen 
megoldódik a probléma.

Érdekességet jelentettek szá-
momra a faldíszek, amelyek sor-
ra bukkantak elő, és amelyeket a 
díszteremben például faliképeket 
restauráló szakember segítségével 
újítottunk fel.

– Végigkövetve a munkálatokat, 
sokszor meglepő volt, hogy a nagy vo-
lumenű munka ellenére végig tudták 
tartani a határidőket.

Z. I.: Bebizonyosodott, hogy jó 
döntés volt a csíki építő cégek részé-
ről az összefogás, mert ennyi idő alatt 
egy cég nem tudta volna elvégezni 

ezt a felújítást. Sok munka volt, sok 
részletre kellett figyelni.

– Meg van elégedve az ered-
ménnyel?

Z. I.: Azt mondom, hogy az 
elvárásokat tudtuk teljesíteni. A 
felújítás kezdetén el sem tudtam 
képzelni, hogy például a díszter-
met ennyire sikerül helyreállítani. 
Persze, egy érzelmi többlettel is 
számolnom kell, hiszen a gimnázi-
um diákja voltam, akárcsak több, a 
munkálat során társcég képviselője. 
Elmondhatom, hogy ezt a munkát 
magunkénak éreztük. Ma végigjár-

va a gimnáziumot megnyugvás tölt 
el, mert úgy gondolom, hogy az 
épülethez méltó tatarozás történt, 
és a megfelelő időben.

az emberekkel is 
keményen meg kell
küzdeni

– A munkálat kezdetén mit vélt 
a várható legnagyobb nehézségnek, és 
beigazolódott-e ez irányú feltevése? 

Ráduly Róbert Kálmán: Az 
elején naivan azt gondoltam, hogy 
az épülettel kell „megküzdeni”, és 
az a feladat, hogy a falakat, a nyílás-
zárókat, a tárgyi, anyagi kellékeket 
kell felújítani. Aztán kiderült, hogy 
ennél sokkal komolyabb a feladat, és 
ahhoz, hogy a hagyományos székely 
centrumot visszaállítsuk a római 
katolikus gimnázium épületébe, 
bizony az emberekkel is keményen 
meg kell küzdeni. Azt mondhatom, 
hogy bár az épület felújítása a tervek 
szerint ment, és ebből a szempont-
ból teljes a siker, mégis a teljes törté-
net csak fél siker, hiszen az a típusú 
partnerség lassan kikopott, amelyre 
akkora igény lett volna a város, az 
egyház és az iskolák között. Summa 
summarum, jó, hogy a felújítás meg-
van, ezt már senki nem tudja elvenni 
tőlünk, de ehhez még sok mindent 
hozzá kell tegyünk, hogy ebből egy 
teljes sikertörténet lehessen.

– Igencsak implikálódott ebbe a 
felújításba, a munkálatok ideje alatt 
rendszeresen jelen volt a gimnázium-
ban, követte a folyamatot. Jó csapat 
dolgozott ott?

R. R. K.: Sok kiváló szakember-
rel dolgozhattam együtt az elmúlt 
két évben, akiktől rengeteget tanul-
tam. Képtelenség mindenkit felso-
rolni, de meg kell említenem Máthé 
Zoltán tervezőt, Gogolák Margit 
építésfelügyelőt, Nagy Erzsébet és 
Dósa Eszter kolléganőimet, a Póra 
Tibor vezette kivitelező csapatot, a 
Zakariás István vezette vállalkozói 
konzorciumot, és nem utolsósor-

ban Kozma Csaba és Gecző Kálmán 
gondnokokat.

– Most, a felújítás végén, ha végig-
sétál a gimnázium folyosóin, olyan-
nak látja az épületet, mint amilyen-
nek a munkálatok megkezdése előtt 
elképzelte?

R. R. K.: Szerintem szebb lett 
annál. Sőt, sokkal szebb lett an-
nál. Tíz évet töltöttem diákként az 
épületben, és azon túl, hogy nagy, 
impozáns épület, jelentős légterek-
kel, vastag falakkal, sosem figyeltem 
fel arra, hogy mennyire gyönyörű. 
Most sikerült megmutatni ennek 
az épületnek minden részletét, pa-
tináját, többé-kevésbé az eredeti 
állapotában. Arra is most jöttem rá, 
hogy Kelet-Közép-Európa legszebb 

oktatási épületével, de mondhatom, 
palotájával rendelkezünk. A felújítás 
elkezdése óta értettem meg, hogy 
mekkora erőfeszítés volt a 100 évvel 
ezelőtti Csíknak, a Római Katolikus 
Státusnak, hogy ezt az épületet eb-
ben a formában megépíttette.

Amikor valami kész van, az em-
ber nem érzi, hogy mennyi mun-
ka, erőfeszítés van beépítve a falai 
közé. Most ezt, ha nem is teljes 
mértékben, de jelentős részben is-
mét átélhettük. Isteni ajándék volt, 
hogy a 100 évvel ezelőtti építtetők 
útját járhattuk felújíttatókként, és 
életem legnagyobb élménye volt 
a bő két esztendeig tartó felújítás, 
mert rengeteg pozitív élménnyel, 
a múlttal kapcsolatos felismeréssel 
gazdagodtam.

Forró-Erős Gyöngyi

Lenyűgöző látványt nyújt az eredeti állapotába visszaállított kápolnaterem

Az épület bádogdíszeit mind újra cserélték fotó: csíki zsolt / archív Lépcsőház újrafestve

A régi faldíszek közül jó néhányat láthatóvá tettek
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hirdetés

Népszerű a diákok körében a ra
dírral is ellátott golyóstoll. A 
prak tikus írószer azonban veszé
lyes lehet, mivel „radírozható” 
festékanyaga tulajdonképpen a 
meleg hatására tűnik el. A tan
felügyelőség arra int, vizsgák al
kalmával a diákok ne használják 
ezt a típusú golyóstollat.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Adiákok körében kedvelt 
az a golyóstoll, amelyet 
gyártói radírral láttak el. 

A tintaszerű festék az írószeren 
található radírgumival teljesen 
eltüntethető, így nem kell áthúz-
ni, ha valaki téved írás közben. 
Érthető hát, ha a diákok szívesen 
használják dolgozatok írásakor 
vagy akár vizsgák alkalmával. Az 
egyik iskola tanárai azonban érde-
kes, akár viccesnek is tekinthető 
dologra jöttek rá: a szóban forgó 
golyóstoll festéke meleg hatására 
teljesen láthatatlanná válik, eltű-
nik a papírról. 

Az egyik Hargita megyei isko-
lában fedezték fel a jelenséget, ami-
kor az egyik diáklány próbavizsga-

dolgozatáról az elmúlt napokban a 
meleg hatására eltűnt az írás. Fény 
felé tartva látszik ugyan a lapon, 
hogy írtak valamit rá, de a szöveg 
kibetűzése nagyon nehéz lenne. A 
jelenséget kipróbálták úgy is, hogy 
egy lapot, amelyre a szóban forgó 
tollal írtak, alulról megmelegítet-
tek, és az írás eltűnt róla. 

Tekintettel arra, hogy mind a 
nyolcadikosok záróvizsgája, mind 
az érettségi ideje alatt számíta-
ni lehet nagy melegre, Ferencz 
Salamon Alpár főtanfelügyelő 
azt tanácsolja a vizsgázóknak, 
ne használják a „csodaírószert”. 
Kellemetlen lenne ugyanis, ha a 
meleg hatására a lapokról eltűnne 
minden tudás. 

Két, egyenként 50 ezer lejes, kö
zösségfejlesztést célzó pályáza
tot hirdettek a Heineken Románia 
képviselői tegnap Csíkszeredá
ban. A tavalyhoz hasonlóan a sör
gyártó cégcsoport – a Heineken 
a Közösségekért cím alatt futó 
nemzetközi programja keretében 
– idén is azokban a városokban 
finanszíroz a helyi közösség szá
mára pozitív hozadékkal bíró pro
jekteket, ahol gyártópalackozó 
egységeik működnek.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Idén négy romániai városban 
hirdetett helyi közössége-
ket támogató pályázatokat 

a Heineken. A cégcsoport nem-
zetközi szintű, Brewing a Better 
Future név alatt futó, társadalmi fe-
lelősségvállalási projektjének része-
ként Csíkszeredában, Konstancán, 
Krajován és Marosvásárhelyen pá-
lyázhatnak az itt bejegyzett szék-
hellyel vagy helyi fiókszervezettel 
rendelkező civilszervezetek, egye-
sületek, alapítványok, illetve bizo-
nyos állami intézmények, például 
művelődési központok, színházak, 
múzeumok, könyvtárak különbö-
ző közösségfejlesztési projektek-
kel. A felsorolt városokban két-két 
pályázatot támogat a cégcsoport, 
egyenként 50 ezer lejjel. 

– Azokon a településeken hir-
dettünk pályázatot, ahol gyáraink 
vannak, hiszen az itt dolgozók 
gyerekeit, családjait szeretnénk tá-
mogatni – nyilatkozta Paul Wood, 
a csíki részleg igazgatója. Hozzá-
tette: a program része a cégcsoport 
társadalmi felelősségvállalásának, 
illetve a fenntartható termelésért 
kifejtett törekvéseinek. Utób-
bi kapcsán az igazgató kiemelte, 
hogy nemzetközi szinten nagy 
hangsúlyt fektetnek a gyárak szén-
dioxid-kibocsátásának csökken-
tésére, az energiatakarékosságra, 
így például többek között „zöld” 
hűtőszekrényeket osztottak szét a 
forgalmazóknak.     

A pályáztatás gyakorlati olda-
lát tekintve Sergiu Sebeşi, az egye-
sület elnöke elmondta, a lehető 
legegyszerűbb rendszert képzelték 
el. A projekt honlapján (www.
heineken-pentru-comunitati.ro) a 
regisztrációt követően megnyitha-
tóvá válik egy olyan munkafelület, 
amelyen kitölthető a pályázat. A 
projektek elbírálását végző csapat 
a társadalmi, szociális munkában 
jártas személyekből áll. Az elbírá-
lók egymástól függetlenül, egyéni 
pontozólapon minősítik majd a 
beküldött pályázatokat, majd az 
eredményeket összesítik. A pá-
lyázatoknak nincsenek tematikus 
megkötései, lehetnek szociális, 

kulturális, környezeti, vagy akár 
turisztikai jellegű projektek. A 
szabályzat szerint csak a tizen-
nyolcadik életévüket betöltött 
személyek pályázhatnak, valamint 
a megpályázott összeget is a város 
15 kilométeres körzetében kell fel-
használni.

– A tavalyi kiíráshoz viszonyít-
va van néhány apróbb változtatás, 
így például valamivel magasabb 
százalékos arányban számolható el 
a projektben dolgozó személyzet 
bérköltsége, vagy az, hogy kiter-
jesztettük a megvalósítási övezetet 
a város 15 kilométeres körzetére. 
A részletek megtalálhatók a há-
romnyelvű, román–magyar–angol 
honlapon, illetve folyamatosan az 
érintettek rendelkezésére állunk 
bármilyen információval – nyilat-
kozta Sebeşi.  

A kiírás értelmében a kérel-
mezőnek a pályázat támogatható 
összegeinek legkevesebb 10%-át 
kell önrészként biztosítania. Ez 
lehet készpénz vagy természetbe-
ni hozzájárulás, amely különböző 
formákban nyilvánulhat meg: ön-
kéntesség, vagy dologi eszközök, 
például a projekt gyakorlatba ül-
tetése során használt építmények, 
felszerelések, a tevékenységek lebo-
nyolításához szükséges helyszínek. 
A pályázatok leadási határideje 
2012. június 4.

A RAdíRos golyóstoll veszélyéRe figyelmeztetNeK

Láthatatlanná válik 
az írás a melegtől

Százezer lej közösségfejlesztésre
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Körkép

> Halálos gázolás Gyergyóditróban. 
Belehalt sérüléseibe az a hatéves gyermek, 
akit Gyergyóditróban gázolt el egy autós 
kedd este, miközben az áldozat nem a 
kijelölt helyen akart átkelni az úttesten. 
A gázoló egy 21 éves gyergyóremetei au
tós. – A gyermek a tömbházak közül, egy 
leparkolt autó mögül szaladt ki az úttest
re, feltehetően az út másik oldalán lévő 
édesanyjához igyekezett – ismertette a 
tragikus baleset körülményeit Gheorghe 
Filip, a Hargita megyei rendőrség sajtó
szóvivője. A jegyzőkönyv szerint elke
rülhetetlen volt a gázolás, az autó sofőrje 
már nem tudott kitérni, ezért elgázolta 

a gyermeket. Egy, éppen a helyszínen 
tartózkodó orvos megpróbált segíteni a 
sérült gyermeken, de már nem tehetett 
semmit. A helyszínre érkező mentősök 
holtan találták az áldozatot, mint később 
megállapítást nyert, a halál súlyos fejsé
rülés, illetve belső vérzés miatt állt be. 
Az autóvezető ellen gondatlanságból el
követett emberölés gyanújával indítanak 
eljárást.

> Mentálhigiénés Napok Gyergyó
szent miklóson. Ma kezdődött az időben 
harmadik alkalommal megszervezett 
Gyergyói Mentálhigiénés Napok ne

vet viselő konferenciasorozat Gyer gyó
szentmiklóson, a Szent Benedek Tanul
mányházban. A rendezvény célja, hogy 
színvonalas előadások és műhelyek által 
hozzájáruljon a segítő foglalkozásúak 
képzéséhez, illetve felhívja a figyelmet 
a nemrég indult gyergyószentmiklósi 
szociálismunkásképzésre. A konferen
cián magyarországi és erdélyi egyetemi 
oktatók, szakemberek tartanak előadá
sokat, valamint bemutatkoznak a ko
lozsvári Babeş–Bolyai Tudományegye
tem (BBTE) Szociológia és Szociális 
Munka Karának Kolozsváron és Gyer
gyószentmik ló son tanuló mester kép zős 

hallgatói és doktoranduszai. A kétnapos 
rendezvényen előadások, műhelyek és 
szakmai beszélgetések követik egymást a 
mentálhigiénés munka különböző terü
leteiről, idén főképp az iskolai mentál
higiéné, egészségnevelés, drogprevenció 
és társadalmi problémák témakörökben. 
A rendezvény szervezői a BBTE Szociá
lis Munka Tanszék magyar tagozata és a 
gyergyószentmiklósi Műhely Egyesület, 
partner a megvalósításban a Gyulafe
hérvári Caritas. Bővebb információk és 
a konferencia teljes programja megte
kinthető a bbteszocialismunka.ro hon
lapcímen.hí
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A Legfelsőbb Bíróságon hétfőn 
tárgyalják a Csala Zsolt néhai 
gyergyóalfalvi alpolgármester 
meggyilkolásáért elítélt Lőrincz 
Róbert fellebbezési perének át-
helyezését a marosvásárhelyi 
bíróságról. Pantea Alexandru, 
a vádlott ügyvédje korábban 
védence pszichiátriai kivizsgá-
lását is kérte. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Nem győzöm eleget hangsú
lyozni, hogy mindenkinek 
joga van a védelemhez, 

Lőrincz Róbert esetében pedig több 
hibát is elkövettek a kivizsgálás so
rán – jelentette ki a Hargita Népe 
kérdésére Pantea Alexandru ügyvéd, 
aki kifogásolta a törvénybíró hozzá
állását védence peréhez, ugyanakkor 
tart az „RMDSZes befolyástól” is. 
Pantea úgy véli, Lőrinczre igen sú
lyos büntetést szabtak ki, és furcsáll
ja, hogy míg az 1989es temesvári 
események során Victor Atanasie 
Stănculescu 64 személy különös 

kegyetlenséggel elkövetett meggyil
kolása miatt 15 év börtönbüntetést 
kapott, addig védencét 22 évre ítél
ték. A pszichiátriai kivizsgálást szin
tén ügyfele érdekében kérte, hogy 
megállapítsák, a gyilkosság idején 
ítélőképessége birtokában volte, il
letve kiderítsék, valóban zaklattae 
az áldozat szexuálisan. A vizsgálatot 
két marosvásárhelyi törvényszéki 
orvosszakértő végzi.

Mint ismeretes, Lőrincz Ró
bertet március közepén mérgezé
si tünetekkel szállították a jilavai 
börtönkórházba Csíkszeredából. 
Miután felépült a gyógyszermér
gezésből, a marosvásárhelyi bör
tönbe szállították, és jelenleg is 
ott tartják fogva. 

Csala Zsoltot több mint egy 
éve, április 22én borzonti nyara
lójában gyilkolták meg lőfegyver
rel. A gyilkossági ügyben Lőrincz 
Róbertet emberölés és tiltott 
fegyvertartás, Mészáros Józsefet 
pedig bűnrészesség és tiltott fegy
vertartás vádjával ítélték börtön
büntetésre.

hargitanépe

RekonstRuáLják A gyeRgyósZentmikLósi eLső viLágháBoRús síRokAt

Nem feledik a hősöket

eLkeZdődött AZ új segéLyköZPont feLújításA 

Összefogásra szólít fel a Caritas

A CsALA-gyiLkosság feLLeBBeZési PeRének 
átheLyeZését kéRik

Pszichiátriai vizsgálatnak 
vetik alá Lőrincz Róbertet

gyergyó

felújítják a gyergyószentmiklósi 
katolikus temetőben nyugvó, 
az első világháborúban elhunyt 
magyar katonák sírjait. A mun-
kálatokkal dr. jakab gyula geo-
lógust bízták meg, aki már dol-
gozik a tönkrement síremlékek 
rekonstruálásán. 

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Több gyergyószentmiklósi 
lakosnak feltűnt, hogy a 
napokban „eltűntek” a te

metőből a háborús hősök sírkövei, 
néhányuk már felháborodásának 
is hangot adott, mondván: „Még 
ezeket a műemlékeket is el akar
ják vinni városunkból”. Valójában 
nincs szó költöztetésről, egysze
rűen az elmúlt évtizedek során 
megrongálódott síremlékeket sze
retnék helyreállítani a magyaror
szági Honvédelmi Minisztérium 
Katonai Hagyományőrző és Hadi
sírgondozó Osztályának közremű
ködésével. A Genfi egyezmény ér
telmében 2010ben született újra 

megegyezés a romániai Hősök 
Kultuszának Nemzeti Hivatala és 
a magyar Honvédelmi Miniszté
rium között, miszerint kötelesek 
az ország területén elhunyt, illetve 
eltemetett idegen katonák sírjait 
rendezni, gondozni. 

– Elesett katona már nem el
lenség, hanem hős, aki a hazájáért 
adta életét. Megérdemlik az őket 
illető kegyeletet – fejtette ki Vi
rág Zsolt, aki partner a sírok fel
kutatásában, rekonstruálásában. 
Jelen pillanatban Csergő Tibor 
történész segítségével a 218 el
hunyt katona névjegyzékét ku
tatják, hogy a lista szerint újra fel 
lehessen vésni a síremlékekre a 
pontos neveket. – Rengeteg olyan 
sír van a környező települések te
metőiben is, amelyek sorsa nem 
követhető. Maroshévízen például 
a magyar katonák sírhelyei újra 
kiválthatók. Ilyen és ehhez hason
ló helyzeteket szeretnénk kivé
deni egy központi gyűjtőtemető 
létrehozásával, de egyelőre ez csak 
távlati terv – mondta Virág Zsolt. 
Ha minden rendben zajlik, vár
hatóan augusztusig elkészülnek a 
munkálatokkal, amikor avatóün
nepség keretében visszakerülnek 
eredeti helyeikre a síremlékek. 

218 elhunyt katona névjegyzékét keresik, hogy nevüket újra rávéssék a keresztekre

szociális programjainak bővíté-
sével, a már működő tevékenysé-
gek számára jobb körülmények 
biztosításával kíván szélesebb 
körben segíteni a rászorulókon 
a gyulafehérvári Caritas – ennek 
érdekében felújított épületbe he-
lyeznék át foglalkozásaikat. Az 
egyházi tulajdonban lévő korábbi 
iskolaépület felújítási munkála-
taihoz már hozzáfogtak.

M. R.

Hosszas engedélyeztetési 
eljárás után elkezdődtek 
a Márton Áron utca 22. 

szám alatti egykori iskolaépület 
felújítási munkálatai. Az egyház 
tulajdonában lévő ingatlan föld

szintjét díjmentesen, egyelőre 15 
évre – a bérleti szerződés meg
hosszabbításának lehetőségével – 
bocsátotta a Caritas rendelkezé
sére a Szent Miklósplébánia. Az 
épület külső felújítását, valamint 
a tetőszerkezet cseréjét elvégezte 
az egyház, a termek viszont teljes 
felújításra szorulnak. 

– Az épület beosztása teljes 
mértékben megfelel az olyan szo
ciális szolgáltatásaink elhelyezésére, 
mint az Esélyprogram mozgás
sérült gyermekei foglalkoztatása, 
az iskolai prevenciós programok, 
illetve a szenvedélybetegek tanács
adása, előtte azonban teljesen fel 
kell újítani. Ki kell cserélni az ösz
szes elektromos vezetéket, a víz és 

csatornavezetékeket, be kell vezetni 
a fűtést – mondta el Török Berna
dett, a Gyulafehérvári Caritas pro
jektmenedzsere. 

Az építkezés teljes költségvetése 
több mint 80 ezer euró, az összeg 
egy részét pályázatokkal, vállalko
zók felajánlásaival és különböző 
jótékonysági eseményekkel sikerült 
megszerezniük, emellett a Caritas 
munkatársai folyamatosan tárgyal
nak nemcsak Gyergyószentmiklós, 
hanem a környező települések ön
kormányzatainak tisztségviselőivel 
is annak reményében, hogy ösz
szefogással sikerül előteremteni a 
szükséges anyagiakat. – Pénzbeli 
adományok mellett a tárgyi segít
séget is szívesen fogadjuk, főként 

építőanyagokra van szükség, emel
lett önkéntes szakemberek jelentke
zését is várjuk, akik hozzá tudnak 
járulni akár kétkezi munkával is 
a felújításhoz – fejtette ki Török 
Bernadett. Az adventi vásáron már 
elkezdett jótékonysági programo

kat is folytatja a szervezet, vasárnap 
az orotvai amatőr színjátszócsoport 
Baj van a lányommal című vígjáték
kal lépett színpadra, amelyen több 
mint 120 érdeklődő vett részt, 914 
lejjel támogatva így a további mun
kálatokat.

Átalakítják a volt iskolát. Önkénteseket és támogatókat is várnak fotó: miklós réka



Karantént rendeltek el Szé-
kelyvarságon, ahol az elmúlt 
hétvégén veszett vadmacska 
támadt emberekre, később pe-
dig egy háztáji gazdaságba is 
bement, ahol alaposan ráijesz-
tett egy teheneit őrző pásztor-
ra. A vadmacskát agyonütöt-
ték, az állatorvosok egy hóna-
pos karantént rendeltek el.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Szombaton először egy 
szénégetőre, ezt követően 
pedig két turistára is rá-

támadt egy veszett vadmacska 
Székelyvarságon. A két támadás 
között az állat egy háztáji gaz-
daságban is látogatást tett, ahol 
a kertben legelésző tehenekre 
támadt, azonban a pásztor ide-
jében észrevette és elkergette a 
vadállatot – tudatta lapunkkal 
Püsök László. A Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Igazgatóság sajtószóvi-
vője elmondta, a támadásoknak 
végül egy parajdiakból, illetve 
szovátaiakból álló turistacso-
port vetett véget, akik – miután 
két embert is megtámadott a 
macska – agyonütötték a ve-
szett egyedet. Püsök László el-
mondta, a vadmacska tetemét a 
székelyudvarhelyi laboratórium-
ba szállították, ahol nem igazol-
ták a veszettséget, ám az ezt kö-
vető, megyeközpontban végzett 
vizsgálat során azt állapították 
meg, hogy az állat veszett volt. 
Püsök elmondása szerint bár a 
két vizsgálat ellentmond egy-
másnak, a lehető legóvatosabb-
nak kell lenni ebben az esetben, 
hiszen emberéletekről van szó. 
Püsök tájékoztatása szerint a 
megtámadott embereket beol-
tották veszettség ellen. Ugyan-

akkor az ott tartózkodó többi 
turista névsorát és elérhetősé-
gét eljuttatták az illetékes, jelen 
esetben a parajdi és szovátai csa-
ládorvosoknak. A támadás után 
az állategészségügy emberei a 
turisták által lakott házban és az 
udvaron is elvégezték a fertőtle-
nítő munkálatokat, ugyanakkor 
a vadmacska által meglátoga-
tott gazdaságban is beoltották 
a teheneket, valamint a kutyát. 
Az állatorvosok a veszettség be-
igazolódása után egy hónapos 
karantént rendeltek el: az embe-
reknek nem szabad állatorvosi 
engedély nélkül kivinni, illetve 
behozni állatokat a település te-
rületéről.

Két embert 
szállítottak kórházba
A székelyudvarhelyi kórház 

fertőző osztályán érdeklődve dr. 
Biró Judit szakorvostól megtud-
tuk, szombaton csupán két olyan 
személyt szállítottak be Varságról, 
akiket megtámadott a vadmacska. 
Az egyik beteget vállán érte a ha-
rapás, míg a másikat farba harapta 
a veszett állat. Mindketten meg-
kapták az állatharapáskor szüksé-
ges megelőző oltásokat, amelyet 
a hónap folyamán az előírások 
szerint tovább folytatnak. A dok-
tornő elmondása szerint – bár 
még nem igazolták a veszettséget 
– azért rendelték el a védőoltá-
sokat, mert a veszettség minden 
esetben halálos, az oltóanyag 
pedig ellenanyagot termeltet a 
védekező-rendszerrel. Ezek meg-
akadályozzák, hogy a sérüléskor 
bekerült vírusok elszaporodja-
nak. A vírus a beteg állatok nyá-
lában található, az emberi szerve-
zetbe pedig a sérült bőrön keresz-
tül, a beteg állat harapásával vagy 
marásával juthat be. 
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Körkép
udvarhely

Húszmillió eurós költségvetésű 
jégcsarnok, fedett műjégpálya 
építési tervéről egyeztetett a múlt 
hét végén Bunta Levente polgár-
mester és a székelyudvarhelyi 
Ice Rink Egyesület vezetősége Ed 
Lohrenz kanadai szakemberrel, 
akinek vállalkozása geotermikus 
fűtés- és hűtésrendszerek, vala-
mint korszerű, energiatakarékos 
műjégpályák építésére szakoso-
dott. Székelyudvarhely első mű-
jégcsarnoka a tervek szerint a 
városi strand területén, a korcso-
lyapálya helyén épülne fel.

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

Egy székelyudvarhelyi jégcsar-
nok építési ötlete a helyi Ice 
Rink Egyesület tagjainak a fe-

jéből pattant ki, kezdeményezőként 
az elmúlt időszakban több lépést is 
tettek elképzelésük megvalósítása 
érdekében. Legutóbb szombaton 
délben a polgármesteri hivatalban 
Bunta Levente polgármesterrel, az 
urbanisztikai osztály és a műszaki 
igazgatóság vezetőjével, valamint a 
hivatal sportért felelős szakembe-
rével egyeztettek Ed Lohrenzzel, 
a kanadai Geo-Xergy Systems Inc. 
elnökével és csapatával egy leendő 
városi jégcsarnok építési lehetősé-
geiről, a terv kivitelezhetőségéről. 

– Potenciális helyként a városi 
strand melletti területet nevesítet-
tük. Megállapodást írtunk alá, s el-
mondtuk, szükséges egy ütemterv, 
belátható határidőkkel, illetve az 
is fontos, hogy a különböző rész-
projekteknek felelősei legyenek. A 
vendégek azt közölték, elemzik an-
nak lehetőségét is, hogy a jégcsar-
nok közelében, a Nagy-Küküllőn 
egy vízierőművet építsenek, amely 
elsősorban a műjégcsarnokot szol-
gálná ki, s majd esetleg a várost is 
– közölte Bunta Levente.

Mint mondta, tizenöt-húsz 
millió eurós nagyságrendű beru-
házásról van szó, és a szombati 
egyeztetésen az is elhangzott, 
esély van rá, hogy a projektre tá-
mogatókat találjanak. 

– A jégcsarnok olyan méretű 
lenne, hogy pályáján jégkorongmér-
kőzéseket is lehessen majd játszani. 
Hargita megye ugyanis az ország 
hűtőszekrénye, közismerten kivá-
ló jéghokicsapataink vannak. Ha 
felépülne egy minden évszakban 
használható jégpálya, akkor miért 
ne, Székelyudvarhely, az anyaváros 
is megmutathatná tehetségét ezen a 
területen is. E gondolat és elképzelés 
megvalósítására próbálunk pénz-
alapokat lehívni – fűzte hozzá. 

A jégcsarnok modern techno-
lógiával épülne, a kanadai szakem-

ber, Ed Lohrenz erőssége ugyanis 
a geotermikus, környezetbarát 
energiák hasznosítása. Az általa 
alapított és elnökölt Geo-Xergy 
Systems Inc. vállalkozás integrált 
energia- és geotermikus hűtési és 
fűtési rendszerek kiépítésére sza-
kosodott. Mint cégismertetőjéből 
kiderül, Ed Lohrenz 1984-ben 
kezdett el energiatakarékos mű-
jégpályák építésén kísérletezni, 
napjainkra ezen iparág egyik leg-
elismertebb szakembere. Az álta-
la kikísérletezett és forgalmazott 
hőszivattyúk magas hatásfokúak, 
gazdaságosan kiépíthetők, környe-
zetbarátok, hűtésre és fűtésre, illet-
ve melegvíztermelésre is alkalmas 
megoldásnak bizonyulnak. Érde-
mes kiemelni, hogy a környezeti és 
geotermikus energia hőszivattyús 
hasznosítása – a települések egyre 
nagyobb energiaigénye és a vonat-
kozó költségek folyamatos növe-
kedése miatt – világszinten egyre 
nagyobb ismertséget kap.

A kezdeményezőről, az Ice 
Rinkről nem sokat tudni, média-
jelenéseik eddig nem voltak. Meg-
keresésünkre Both László elnök 
visszafogottan reagált: azt mondja, 
csendben tevékenykednek, közös-
ségi érdekeket képviselnek, s még túl 
korainak találták, hogy a jégcsarnokos 
tervvel előrukkoljanak.

Korcsolyázók Udvarhelyen. A jövőben jégcsarnokban is hódolhatnak szenvedélyüknek?

KArAntén VArSágon

Veszett vadmacska támadt 
emberekre

téLen-nyáron KorcSoLyázni

Jégcsarnok építését tervezik



Sajtóértesülés szerint a Ponta-
kabinet első döntése a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem agyar karának 
létrehozásáról szóló kormányha-
tározat érvénytelenítése lesz. Ke-
lemen Hunor, az RMDSZ elnöke 
aggasztónak tartja a bejelentést.

HN-összefoglaló

Victor Ponta kormányának 
első döntése a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógy-

szerészeti Egyetem (MOGYE) 
magyar karának létrehozásáról 
szóló korábbi kormányhatározat 
érvénytelenítése lesz – adta hírül 
a Mediafax hírügynökség a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) meg nem 
nevezett forrásaira hivatkozva.

A jelentés szerint Ponta saját 
pártja vezető testületének zárt 
ajtók mögötti szerdai ülésén ki-
jelentette: kormánya első dön-
tésként érvényteleníteni fogja a 
magyar kar létrehozásáról szóló 
határozatot, amelyet még a Mihai 
Răzvan Ungureanu vezette kabi-
net fogadott el. A Mediafax sze-
rint Ponta a PSD megyei elnökei-
nek jelentette be ezt a tervét.

A tanácskozást követően 
Ponta újságíróknak elmondta: a 
megbeszélésen a szociáldemok-
raták nem vitatták meg ezt a kér-
dést, hiszen a döntést – bármi is 
legyen az – a hárompárti (szociál-
demokrata, liberális, konzervatív) 
ellenzéki Szociál-liberális Szö-
vetségnek (USL) és nem külön a 
PSD-nek kell meghoznia.

Az USL társelnöke és államfő-
jelöltje, Crin Antonescu liberális 
pártelnök viszont még aznap dél-
után újságírók előtt megerősítette: 
vitán felüli, eldöntött tény, hogy a 
MOGYE-kormányhatározatot a 
Ponta-kabinet első ülésén érvény-
telenítik.

– Mi nem viccelünk, nem ját-
szunk ilyen ügyekkel. Egy olyan 
kérdésről van szó, amely miatt érde-
mes volt leváltani egy kormányt: fel 
sem merül, hogy megtartsuk azt a 
határozatot – mondta Antonescu.

A liberális politikus hozzáfűz-
te: pártja sokat tett a kisebbségi 
jogokért, elsősorban a magyaro-
kért, annak ellenére, hogy ezzel 
támogatottságát is kockáztatta. 
Mint mondta, a továbbiakban 
sem zárja ki az együttműködést 

a magyarság érdekképviseletével, 
de az egyetemi autonómiát nem 
tekinti alku tárgyának.

Egy, az RMDSZ honlapján 
tegnap közzétett interjúban Ke-
lemen Hunor szövetségi elnök ki-
fejtette: aggasztónak tartja Ponta 
bejelentését.

– Egyrészt azért, mert nem je-
lenthet jót, ha az a kormány, ame-
lyik azzal kezdi a bemutatkozást, 
hogy fő feladatának a törvények 
tiszteletben tartását tartja, első in-
tézkedésével eltörli azt a határoza-
tot, amelyet a törvény betartására 
hoztunk – indokolta véleményét 
Kelemen, hozzáfűzve, hogy azok 
az erdélyi magyar politikusok, akik 
cinikusan nyilatkoztak arról, hogy 
a MOGYE-ügy a bizalmatlansági 
indítvány során csak ürügy volt, 
vagy nem értik a politikát, vagy 
úgy csinálnak, mintha nem érte-
nék. A MOGYE nem ürügy volt, 
a bizalmatlansági indítványban 
megfogalmazott többi téma volt 
ürügy – nyomatékosította.

Az RMDSZ elnöke felsora-
koztatta a magyar érdekvédelmi 
és közképviseleti szervezet érveit 
is ebben a kérdésben:

– Megpróbáljuk megmagya-
rázni, hogy egy ilyen intézkedés 
elronthatja a román–magyar kap-
csolatokat, illetve elmondjuk, hogy 
ezzel a magyar kisebbséget egy 
megszerzett jogtól fosztják meg.

Kelemen kifejtette, nem hi-
szi, hogy ma Romániában ezen 
áll vagy bukik az emberek elége-
dettsége.

– Kíváncsi vagyok, hogy ho-
gyan reagál a magyar közélet, a civil 
szféra, mert az utóbbi időben egyet-
értés volt abban, hogy a magyar 
nyelvű oktatás terén előrelépésre 
van szükség, és mi előre haladtunk 
ezen a téren – jegyezte meg. – Ép-
pen ezért aggódom, hogy ha a 
MOGYE-ügyben lépnek, akkor az 
anyanyelvhasználat más területein 
is visszalépés fog történni, és he-

tek-hónapok alatt megfosztanak a 
kiharcolt jogoktól. 

Kelemen hangsúlyozta:
– Bár ne lenne igazam ab-

ban, hogy a történelem kereke 
visszaforgatható. Nem hiszem, 
hogy a zsigeri nacionalizmushoz 
való visszatérés járható út. Nem 
azt mondom, hogy az első Fico-
kormány útján fog járni az új 
kormány, de a jelenleginél sokkal 
rosszabb is lehet a helyzet.

A kivívott nyelvi jogok meg-
tartásának eszközeiről szólva a 
szövetségi elnök elmondta:

– A párbeszédnél, az érveknél 
jobb eszközünk nincs. De a poli-
tikai eszközök mellett a civilekre 
is számítunk, és a polgári enge-
detlenségtől sem riadunk vissza 
– fűzte hozzá.
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Ponta és kelemen. MOGYe-ügyben nem egy nyelvet beszélnek

Ponta viSSZavonná a MoGYE-koRMánYHatáRoZatot

Kelemen visszarendeződéstől tart

hargitanépe



A kiskertekbe kerülő vetőmagok 
révén a kertészkedés örömét is el 
szeretné ültetni a Hargita megyei 
kisdiákokban a megyei tanács 
idén tavasszal elindított Kisker
tészprogramja.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Húsz Hargita megyei isko-
laközpont több mint két-
ezer első és hatodik osztály 

közötti kisdiákja vesz részt a megyei 
tanács idén tavasszal első ízben elin-
dított Kiskertész-programjában – 
tudtuk meg Márton Istvántól, Har-

gita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesületének igazgató-
jától. A programba jelentkező isko-
lák között immár a vetőmagcsoma-
gok szétosztására is sor került, így a 
kertészkedő kisdiákok hamarosan 
már a saját veteményesből kikerülő 
zöldségeiket helyezhetik a család 
asztalára. A legeredményesebben 
gazdálkodó kiskertészeket Márton 
szerint a megyei tanács külön aján-
dékban fogja részesíteni.

Mint megtudtuk, az elmúlt na-
pokban a programban részt vevő 
iskolák tanulói között összesen 
2277 vetőmagcsomagot osztot-

tak szét. Az utolsó 77-et szerdán a 
gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Ró-
mai Katolikus Gimnázium ötödik 
osztályos kisdiákjai vehették át, míg 
a vetőmagokat eljuttató karaván 
előzőleg a zetelaki, székelyvarsági, 
újszékelyi, oklándi, szentábrahámi, 
gyergyóújfalvi, vaslábi, csíkkozmási, 
illetve a három maroshévízi isko-
laközponthoz tartozó tanulókhoz 
is eljutott. „A csomagban ötféle 
zöldségvetőmag – saláta, hónapos 
retek, répa, cukkini és zöldbor-
só – található. A program célja, 
hogy a gyerekek már kiskoruktól 
hozzászokjanak a kertészkedéshez, 
elsajátítsák, megtanulják a vetemé-
nyezés és növényápolás fortélyait, 
és végeredményben megízleljék, 
hogy a saját kertből, a saját munká-
val előállított zöldségeknek egészen 
más íze van, mint az üzletekben 
megvásárolható zöldségféleségek-
nek” – fogalmazott Márton. Az 
agrárszakember reményét fejezte 
ki, hogy a Kiskertész-programban 
részt vevő diákok nagy hányada a 
későbbiekben is hasznosítani fogja 
a veteményezés révén az egészséges 
élelmiszertermelés terén megszer-
zett tapasztalatait. „Nagyon remé-
lem, hogy a kisdiákok kertészkedé-
sét elősegítő programot a megyei 
tanács jövőre is támogatni fogja, 
hiszen ez olyan konkrét dolog, ami-
vel a fiatal gyerekeket is ösztönözni 
tudjuk, hogy lehetőségeik szerint 
mindenki otthon termelje meg a 
családja számára szükséges zöldsé-
geket” – szögezte le Márton.

Agrárgazdaság
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Veteményeznek a kisdiákok

> Méztermelésben negyedikek, fo-
gyasztásban utolsók vagyunk. 21 ezer 
tonna mézet termeltek tavaly a romániai 
méhészek, ami az elmúlt 12 év második leg-
jobb eredményének számít – számol be a 
Ziarul Financiar üzleti napilap. A rekordot 
2009-ben mérték, amikor az országban ösz-
szesen 21,5 ezer tonna mézet állítottak elő. 
A statisztika szerint Románia méztermelés 
terén a negyedik Európában. Hazánkat csak 
Spanyolország, Németország és Magyaror-
szág előzi meg. Világszinten ugyanakkor a 
legnagyobb termelőnek Kína számít, mely a 
globális méztermelés 22 százalékát állítja elő. 
Kína után az Egyesült Államok és Argentína 

6-6 százalékkal és Törökország a világter-
melés 5 százalékával következik. Fogyasztás 
szempontjából azonban a hazai lakosság 
már az utolsók között szerepel az EU-ban. A 
legnagyobb mézfogyasztónak – évente átlag 

2-3 kilogrammal – a német, osztrák, svájci 
és görög lakosság számít, de a romániai egy 
főre jutó 0,2-0,4 kilogrammos fogyasztás-
hoz képest soknak számít a franciák, olaszok 
és britek 1-1,8 kg-os egy főre jutó mézigénye 
is. Az utóbbi években viszont a hazai méz-
fogyasztás is növekedett, köszönhetően a 
lakosság természetes élelmiszerek iránti ke-
resletének. A hazai termelés 40 százaléka a 
belső fogyasztást elégíti ki, a többi export-
ként hagyja el az országot. Románia legfőbb 
exportpiacának Németország, Nagy-Britan-
nia, Olaszország, Franciaország és Ausztria 
számít, de jut a hazai méhészeti termékekből 
az Egyesület Államokba, Kanadába és Japán-

ba is. Stelian Fuia leköszönt mezőgazdasági 
miniszter a lakosság alacsony mézfogyasztá-
sát elsősorban a hibás mentalitással magya-
rázta, ami szerint a természetes méz helyett 
a magas cukortartalmú fast-food termékek 
fogyasztására ösztönzi a gyerekeket. Fuia 
úgy véli, hasznos lenne a tej-kifli program ki-
egészítéseként az iskolai mézprogram beve-
zetése is, amelyre bár létezik törvény, ám az 
alkalmazási útmutatókat mind ez idáig nem 
bocsátották ki. A volt tárcavezető elmond-
ta, májusban kínai üzletemberek látogatnak 
Romániába, a tárgyalások egyik kiemelt ága-
zata pedig a méhészetről, illetve a romániai 
méztermékek kiviteléről fog szólni.hí
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Gyimesfelsőloki ötödik osztályos tanulók veszik át a vetőmagos csomagokat. Kiskertészeket faragnak a kisdiákokból  fotó: domján levente

támogatják a vetőmagszelektorvásárlást

A gazdák igényére reagálva heteken belül vetőmagtisztító szelektor vá-
sárlásának támogatására is pályázatot hirdet a Hargita Megye Tanácsá-
nak keretében működő Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. A pályá-
zati kiírás a szakmai egyesületek számára szól – mondta el lapunknak 
Márton István, a megyei tanács vidékfejlesztési közhasznú társaságának 
igazgatója. Az agrárszakember szerint a gépezetet viszonylag borsos, 9 
ezer lejes ára miatt egy-egy kisgazdának önmagában nem éri meg be-
szerezni, ám egy szakmai egyesület – különösen támogatással – ezt már 
könnyebben megvásárolhatja. Mint hozzátette, a kedvezményezettek 
között elsősorban olyan juh- és szarvasmarhatartó, illetve növényter-
mesztésben érdekelt szakmai gazdaegyesületek jöhetnek szóba, akiknek 
tagjai kisebb parcellákkal rendelkeznek, így a vetés alkalmával is kisebb 
mennyiségű vetőmagot kellene megtisztítani. „A pályázati kiírás bár a 
szakmai egyesületeknek szól, ám rajtuk keresztül olyan gazdák megsegí-
tésére gondoltunk, akik állatokat tartanak, és ehhez takarmánynövénye-
ket, gabonaféléket is termesztenek. Márpedig ez esetben nem mindegy, 
hogy a gazda a szemetes, tisztítatlan vagy a megtisztított magot veti el. 
A megyei tanács a vidékfejlesztési egyesületen keresztül mindenképp 
támogatja ezt” – erősítette meg Márton.

 hirdetés

A Kájoni János Megyei Könyvtár ingatlant 
vagy ingatlanrészt keres könyvtári tevékenység 

és könyvraktározás céljából.

A benyújtott ajánlatoknak tartalmazniuk kell az 
alábbiakat: 

I. Technikai javaslat: az ajánlott ingatlannak telje-
sítenie kell minden egyes feltételt:

1. 2012. június 15-én beköltözhető ingatlan;
2. Elhelyezkedés: Csíkszereda központi zónájában;
3. 1200–1500 négyzetméter felület, mely magában 

foglal legalább három 100-300 négyzetméter felületű 
termet, 7 irodahelyiséget és legalább 250 négyzetméter 
felületű raktárhelyiséget;

4. Közönségszolgálati terek és raktárak födémterhel-
hetősége ≥ 7,5 kN/nm;

5. Belső falmagasság: 2,7–3 m;
6. Irodahelyiségek megvilágítása: 250-300 lux, olva-

sóterem, kölcsönzőterek megvilágítása:  500 lux;
7. Mosdók: minimum 8 (4 férfi-, 4 női mosdó), 

melyből minimum 2 (egy férfi- és egy női mosdó) fogya-
tékkal élő személyek számára;

8. Mozgáskorlátozott személyek számára akadály-
mentes közlekedési feltételek biztosítása; 

9. Parkolási lehetőség legkevesebb 6 személygépkocsi 
számára; 

10. Saját hőközpont;
11. Saját klímaberendezés;
12. Betörés elleni biztonsági rendszer;
13. Tűzbiztonsági rendszer;
14. Elázás elleni biztonsági rendszer;
15. Videokamera-rendszer;
16. Önálló víz- és elektromosenergia-fogyasztást 

mérő órák;
17. Gondozott külső aspektus;
18. Nem fogadhatók el azok az ajánlatok, melyek 

tulajdonosai előleget kérnek az ingatlan rendbetételére, 
felújítására, a megadott minősítési feltételek teljesítésé-
hez, vagy  garanciaalap létrehozását igénylik;

19. Az ajánlatban az ajánlattevőknek kötelező mó-
don vállalniuk kell, hogy a bizottság tagjai számára lehe-
tővé teszik az ingatlan meglátogatását a megadott tech-
nikai feltételek teljesítésének ellenőrzésére.

II. Pénzügyi javaslat:
Tartalmaznia kell:
Az egy négyzetméterre eső bérleti díjat + áfát;
Az árajánlatban szereplő árat euróban kérjük megadni.
III. Mellékletek:
Az ingatlan helyszínrajza;
Tervező által kiadott dokumentáció a födémterhel-

hetőség bizonyítására.
Az árajánlat szerkesztésének nyelve: román.
Példányszám: 1 példány zárt borítékban.
Árajánlatok érvényességi időszaka: 60 nap.
A borítékon kérjük feltüntetni a Kájoni János Me-

gyei Könyvtár címét a következő felirattal: „NEM 
NYITHATÓ FEL 2012. május 10., 12.00 óra előtt”

Az ajánlatokat a következő címre kérjük benyújtani: 
Kájoni János Megyei Könyvtár, 530104 Csíkszereda, 
Szabadság tér 16. szám, Pf. 32

Árajánlat benyújtásának határideje: 2012. május 10., 
10.00 óra

Információk hétfőtől péntekig 8.00–16 óra között,  
a 0744–390967-es telefonszámon vagy elektronikus 

levélben a bibliohr@gmail.com címen kérhetők.

hargitanépe



nincs veszélyben a gyümölcstermés

Nem okozott károkat 
az áprilisi fagy

Egyelőre jelentősebb kár nélkül megúszták az udvar hely
széki gyümölcsfatulajdonosok az áprilisi fagyokat, ám a 
szakemberek figyelmeztetése szerint a nagyobb veszélyt 
most már inkább a talaj, és ezzel együtt a növények kiszá
radása jelenti.

Radó Krisztina

Fellélegeztek az udvarhelyszéki gazdák, ugyanis nem 
okozott kárt gyümölcsfáiknak az áprilisi hirtelen 
lehűléssel jött hó. A lapunknak nyilatkozó szakem-

berek szerencsésnek tartják, hogy akkor még nem voltak 
olyan fejlődési szinten a növények, hogy károsítani tudta 
volna a rügyeket a hideg. „Az évszakhoz képest szokat-
lanul hideg napok egyáltalán nem okoztak problémát a 
gyümölcsösökben, sokkal inkább a május eleji hirtelen 
meleg hozhat terméskiesést a Székelyudvarhely környé-
ki gazdáknak” – nyilatkozta tegnap lapunknak Székely 
Csaba, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 
udvarhelyszéki munkatársa.

Úgy véli, a gyümölcsfákra csak akkor lett volna hatás-
sal a váratlan hideg, ha huzamosabb ideig fagypont alatt 
maradt volna a hőmérséklet. A szinte átmenet nélkül be-
köszöntött felmelegedés ugyanakkor már jobban aggasztja 
a gyümölcstermesztőket, mivel jelentősen éreztette hatását 
a növények fejlődésében is, ám sok a csapadék ellenére is 
alacsony talajvízszint miatt máris szárazságtól tartanak a 
gazdák. A szakember azonban azt is hozzátette, az áprilisi 
fagy míg a gyümölcsfáknak nem ártott, addig az őszi ve-
tésekben annál jelentősebb károkat okozott. „Az áprilisi 
fagynak és az előző év szárazságának köszönhetően nagyon 
gyéren bújtak ki a csírák, ezért az udvarhelyi zónában az 
előző évekhez képest fél termésre számíthatnak azok a gaz-
dák, akik nem cserélték fel az őszit tavaszi vetésű gabonára. 
Mivel nem volt hogyan orvosolni ezt a problémát, ezért sok 
helyen kitárcsázták az őszi termést és helyette tavaszi gabo-
nával – tavaszi rozs, árpa, búza – vetették újra a földeket” 
– magyarázta Székely Csaba.

A Nyikómentén egyelőre nem észlelhetők az áprilisi 
mínusz 7 Celsius-fok okozta károk sem a gyümölcsösker-
tekben, sem pedig a gabonatáblák fejlődésében, ugyanis 
ezen a vidéken a gabonatárolók hiánya miatt rendszerint 
kevesen vetnek őszi gabonát. A tavaszi vetésekkel ellenben 
nincs baj, szépen kibújtak a gabonacsírák – állította la-
punknak Deák Dénes nyikómenti gazdálkodó. Elmondta, 
viszont ha az idő továbbra is ilyen száraz és meleg marad, 
nem tud majd rendesen fejlődni a kalászos növény, ami a 
betakarításig még hatalmas károkat okozhat a gazdáknak. 
„A gyümölcsösök egyelőre nem mutatnak hiányt a fejlődés 
terén, most vannak abban az időszakban, amikor szépen vi-
rágoznak, de náluk is jelentős károkat okozhat még a vízhi-
ány” – tette hozzá Deák.

Bölöni Ferenc mezőgazdasági mérnök szerint a Küküllő-
mentén sem okozott fagykárokat az áprilisi hideg, ugyanis 
a növények nem voltak arra a vegetációs szintre fejlőd-
ve – nem rügyeztek és nem virágoztak –, hogy károsodni 
tudjanak. Sokkal inkább ez a mostani száraz idő jelenthet 
veszélyt a fákra, hiszen most van a teljes virágzás ideje, és 
szükségük lesz esőre, hogy megfelelőn tudjanak fejlődni. A 
májusi 26-27-28 Celsius-foktól még nem maradnak steri-
len a fák, a mostani fejlődési állapotuk jó, ugyanis a bibefej-
lődés és a nektártermelés egyelőre megfelelő, a méhek is jól 
bejárják, és a beporzás is megfelelően történik – magyaráz-
ta lapunknak a szakember.
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Szépvízi SzarvaSmarhakiállítáS

Pályára viszik a legjobbakat

 fotó: domján levente

hargitanépeAgrárgazdaság

 hirdetések

közel félszáz állatot felvonul
tatva szarvasmarhakiállításra 
várják szombaton Csíkszépvízen 
a helyi és környékbeli állattartó 
gazdákat. a rendezvény ugyanak
kor nem titkoltan, a vegyes hasz
nosítású román tarka tenyészté
sére is ösztönzést kíván nyújtani.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Csíkszépvízi szarvasmarha-
ki állításra várják e hétvégén 
a középcsíki állattartó gaz-

dákat a rendezvényt szervező szép-
vízi, borzsovai és csíkszentmiklósi 
szarvasmarha-tenyésztő egyesületek. 
Mint tegnap lapunk megkeresésére 
Siló Gábor, a Csíkszépvízi Szarvas-
marha-tenyésztők Egyesületének 
el nöke elmondta, szombaton négy 
kategóriában – többször ellett, egy-
szer ellett, első borjas üszők, illetve az 
utánpótlást jelentő növendékállatok 
csoportjában – összesen ötven jószá-
got felvonultatva mérik össze legkivá-
lóbb szarvasmarháikat a környékbeli 
állattartó gazdák. Ám a helyi tenyé-
szetek mellett bemutatásra kerülő ál-
latokat várnak még Csíkpálfalváról, 
Delnéről, Csomortánból, Dánfal-
váról, Karcfalváról és Ajnádról is. 
Siló azt sem titkolta, hogy a mustra 
révén leginkább a szimentáli típusú 
román tarka tenyésztését kívánják 

népszerűsíteni, melyet alkalmazko-
dó képessége és jó legelőhasznosítá-
si tulajdonságai mellett – Hargita 
megyében legelterjedtebb fajtaként 
– vegyes hasznosíthatósága miatt is 
igen kedvelnek a gazdák. „A román 
tarka hús- és tejtermelésre is nagy-
szerűen alkalmas. Kifejezetten sze-
retnénk, ha más fajtákkal szemben 
ezt részesítenék előnyben a gazdák” 
– erősít rá Siló Gábor.

A hétvégi szarvasmarha-kiállítás 
helyszíne a csíkszépvízi futballpálya 

lesz, ahová a település utcáin végig-
vonuló lovas felvonulással és fúvósze-
nekarral hívogatják az érdeklődőket. 
A szarvasmarhamustrára a tervezett 
program szerint délelőtt 11 órától 
kerül sor. A felvonultatott állatok 
bemutatását és a szakkommentátori 
feladatok ellátását dr. Sólyom Gizel-
la vállalta fel, míg a háromtagú szak-
értői zsűribe Ioan Hârbet, a Hargita 
megyei Vidékfejlesztési és Halászati 
Kifizetési Ügynökség (APDRP) 
igazgatóját, dr. Baróti Lajost, a Har-
gita Megyei Szarvasmarha-tenyész-
tők Egyesületének alelnökét, illetve 
Maros megyéből Kovács Jánost kér-
ték fel.

A községben jelenleg 1050 szar-
vasmarhát tartanak a gazdák, ebből a 
fejőstehenek száma 578 darabra rúg. 
Bár az állomány az utóbbi esztendők 
alatt kissé megfogyatkozott, Ferencz 
Tibor, Csíkszépvíz polgármestere 
szerint a borzsovai és a szépvízi tej-
begyűjtő csarnokokból így közel 
napi 1500 liter tejet visznek el a fel-
dolgozók. „Biztató viszont, hogy kö-
zelebbről – fél éven belül – a tejelő 
állomány tíz százalékkal fog gyara-
podni. A község szarvasmarha-állo-
mányából ugyanis több mint ötven 
darab előhasú növendéknek számít” 
– fűzi hozzá a magánemberként 
ugyancsak gazdálkodással foglalko-
zó elöljáró.



Sport

12. oldal | 2012. május 4., péntekhargitanépe

> Helytálltak a korondiak. Besztercén 
szervezték meg a 8. Országos Labdarúgó 
Tornát, amelyre meghívták a Korondi Kö-
zépiskolát, mivel a megye legjobb magyar 
csapataként jutott tovább. A tornán hét 
megye 10 csapata vett részt. A korondiak a 
csoportban Kolozsvár ellen 4–1-re, Beth-
len ellen 9–1-re, Beszterce II ellen 3–2-re 
nyertek, Szatmárnémetivel gól nélküli dön-
tetlent játszott, míg Beszterce I-től 3–0-ra 
kaptak ki. A korondiak így nem jutottak a 
legjobb négy közé. A csapat: Imre István, Pál 
Tibor, Simó Ignác, Balázs Arnold, Katona 
József, Balázs Csaba, Fábián Szász Attila, Ra-
vasz Zsolt. Testnevelő tanár: Gáll Erzsébet. 

A csapat szállását, szállítását és az ebédet a 
Communitas Alapítvány biztosította.

> Műkorcsolya. A csíkszeredai mű-
korcsolyázók Bogyó Löffler Mária edző 
kíséretével Európa-kupán vettek részt Olasz-
országban. A több mint 300 versenyzőt fel-
vonultató versenyen a csíki sportolók jól ver-
senyeztek. Eredmények: csiksz kategória: 14. 
Hajdú Boglárka; cups kategória: 3. Ureche 
Andrea, 4. Ravasz Balázs, 12. Stoica Cristina, 
16. Silló Bíborka; deps kategória: 13. Catana 
Ana. Interpretatív verseny: A kategória: 2. 
Ureche Andrea, 4. Ravasz Balázs, 9. Stoica 
Cristina; B kategória: 4. Catana Ana.

> Román labdarúgás. Szerda este továb-
bi három összecsapással folytatódtak a Liga I 
küzdelmei. A 29. forduló eddigi eredményei: 
Nagyszeben – Ceahlăul 1–2, Pandurii – 
Sportul Studenţesc 1–1, Kolozsvári CFR 
– Brassói FC 1–0, Vásárhely – Vaslui 2–3, 
Astra – Rapid 0–1, Dinamo – Kolozsvári U 
2–2. Tegnap este lapzárta után értek véget a 
Mioveni – Chiajna, a Steaua – Petrolul és a 
Medgyes – Galac mérkőzések.

> Női foci. Súlyos vereséget szenvedett 
a Szentegyházi Vasas női labdarúgócsapata 
Marosvásárhelyen, a FCM otthonában a 
román bajnokság hétközi fordulójában. Szé-

kely János tanítványai nem tudták tartani a 
lépést a bajnokesélyes vásárhelyi gárdával, és 
12–0-s vereséget szenvedtek.

> Maraton. Harminckettedik alkalom-
mal szervezik meg május 5-én a Mindany-
nyiunk egészségére – Pro Európa elneve-
zésű nyári maratoni futóversenyt Csíksze-
redában, amelyet a Hargita Megyei Ifjúsági 
és Sportigazgatóság a megyei Szabadidős 
Sportegylettel közösen szervez. Benevezni 
a sportigazgatóság Hősök utca 7. szám alatti 
székhelyén lehet péntekig 9 és 15 óra között, 
valamint a verseny napján 8 és 9.45 óra kö-
zött a műjégpálya belső udvarában.hí
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Bravúr lenne a londoni „jegy” megszerzése

László Szabolcs olimpiai kvótáért 
utazott Helsinkibe

olimpiai kvótáért száll harcba 
ma a finnországi Helsinkiben 
a székelyudvarhelyi birkózó, 
László Szabolcs. A döntőig 
kellene meneteljen, hogy meg-
legyen a londoni ötkarikás já-
tékokra a belépője. Rajta kívül 
még hatan-heten pályáznak re-
ális eséllyel a kvótára.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Helsinkiben, Finnország 
fővárosában rendezik a 
birkózók utolsó kvalifiká-

ciós tornáját a londoni ötkarikás já-
tékokra. Székelyudvarhelyt László 
Szabolcs (képünkön) fogja képvisel-
ni, aki 74 kilogrammban áll rajthoz. 
Szabolcs a döntőig kellene menetel-
jen ahhoz, hogy meglegyen a kvótá-
ja. A versenyzőnek a helyszínen fog 
drukkolni a korondi Lőrincz Már-
ton SE elnöke, Ambrus Sándor és 
korábbi edzője, Bodrogi Csaba is. 
Őket útban Helsinki felé értük el.

Ambrus lapunknak elmondta: 
„Erre a kvalifikációs versenyre a 

teljes birkózótársadalom összefo-
gott. Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala állja a versenyző min-
den költségét. Kiemelendő, hogy a 
közös siker érdekében történt meg 
ez az összefogás. Reméljük, sikerül 
elérni a célunkat.”

Az esélyekről és a lebonyolí-
tásról Bodrogi Csaba tájékoztatta 
lapunkat: „Tegnap a mérés és a 
sorsolás volt, ma pedig a selejte-
zőkkel elkezdődnek a mérkőzések. 
Este pedig a döntőket rendezik. 

Szabolcs 74 kilogrammban in-
dul. Eredetileg 66 kg-ban kellett 
volna, ám a román szakszövetség 
úgy döntött, hogy ebben indítja. 
Sajnos, mivel ez nem az ő súlycso-
portja, nehezebb lesz, mint ahogy 
előre számítottuk. Szabolcson kí-
vül még hat-hét versenyző pályázik 
a két kiadó kvótáért. Tehát ahhoz, 
hogy meglegyen a kvóta, döntőbe 
kell jutni. A tornán azok a verseny-
zők, akik már kvótát szereztek, 
nem vehetnek részt a versenyen. 
Ez a harmadik és egyben utolsó 
kvalifikációs torna. Az első ket-
tőn Szabolcs nem vett részt, mivel 
taktikáztunk. Korábban úgy volt, 
hogy az utolsó tornáról az első há-
rom kvalifikálja magát Londonba. 
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
viszont a második tornán, amit Pe-
kingben rendeztek, osztott az első 
három helyezettnek kvótát.”

László Szabolcs súlycsoport-
jában 20-25 versenyző áll rajthoz 
ma. A román küldöttség még nem 
rendelkezik olimpiai kvótával bir-
kózásban.

Ma délben elkezdődik a 76. jég-
korong-világbajnokság, mely-
nek két ország egy-egy városa 
ad otthont. A negyeddöntőig 
Helsinkiben és stockholmban 
lesznek mérkőzések, az elődön-
tőket és a helyosztókat a finn 
fővárosban rendezik. Több talál-
kozót is élőben közvetít a Sport 
1 tévéadó.

Nehéz dolguk lesz a vi-
lágbajnoki címvédő fin-
neknek, hiszen amel-

lett, hogy csupán nyolcszor ér-
vényesült a hazai pálya előnye, 
a két észak-amerikai csapattal 
is egy csoportba kerültek, de a 
szlovák válogatott is ellenfelük 
a hatosban. Az eddigi tíz világ-
bajnok országból Nagy-Britan-
nia nem tagja az elit divíziónak, 
Csehszlovákia és a Szovjetunió 
már nem létezik, rajtuk kívül 
Kanada, Finnország, az Egyesült 
Államok, Svédország, Oroszor-
szág, Csehország és Szlovákia 
jutott eddig a csúcsra. A juhar-
leveleseknek 24, a svédeknek 8, 
a cseheknek 6, az oroszoknak 3, 
a finneknek és az amerikaiaknak 
2-2, a szlovákoknak pedig egy 
vb-címük van. Csak a statisztika 
kedvéért, a szovjetek 22, a cseh-
szlovákok 6, a britek egy vébét 
nyertek.

Az idei világbajnokság újdon-
sága, hogy két nyolcas csoportba 
sorolták a résztvevőket, mindkét 
csoportból az első négy jut to-
vább, míg a csoportutolsók jö-
vőben a Divízió I A csoportban 
folytatják a szereplést.

A csoportbeosztások: Helsin-
ki (H) csoport: Fehéroroszország, 
Kanada, Finnország, Franciaor-
szág, Kazahsztán, Svájc, Szlová-
kia, Egyesült Államok. Stockholm 
(S) csoport: Csehország, Dánia, 
Németország, Olaszország, Lett-
ország, Norvégia, Oroszország, 
Svédország.

A hétvégi műsor
Ma: Egyesült Államok – Fran-

ciaország (12.15), Németország 
– Olaszország (13.15), Kanada – 
Slovákia (16.15, Sport 1), Csehország 
– Dánia (17.15), Fehéroroszország 
– Finnország (20.15), Svédország – 
Norvégia (21.15).

Holnap: Svájc – Kazahsztán (15), 
Lettország – Oroszország (17.15), 
Kanada – USA (19), Svédország – 
Csehország (21.15, Sport 1).

Vasárnap: Franciaország – 
Kazahsztán (12.15), Dánia – 
Olaszország (13.15), Finnország 
– Szlovákia (16.15), Oroszor-
szág – Norvégia (17.15), Svájc 
– Fehéroroszország (20.15), Né-
metország – Lettország (21.15).

Kezdődik a jégkorong-
világbajnokság

laBdarúgó gHeorgHe Hagi danone-kupa

A fináléig meneteltek a gyerekfocisok
remek eredménnyel tért haza 
az FC székelyudvarhely 12 
éven aluli labdarúgócsapata a 
nagy szebenben rendezett Hagi 
Danone-kupa zónadöntőjéről.

A z Albert István által 
felkészített együttes a 
hatcsapatos torna cso-

portmeccsein előbb 1–0 arány-
ban verte (gól: Schram Péter) 
Kovászna megye bajnokát, a Sep-
siszentgyörgyi jövőt, majd 3–1-
re múlták felül (gól: Schram, 
Bara Levente, Csergő Szilárd) 
Brassó megye legjobbját az, FC 
Brassót. Ezzel bejutottak az elő-
döntőbe, ahol már Szeben me-
gye bajnoka, a medgyesi Marius 
Baciu focisuli volt az ellenlábas. 
A gyerekek kétgólos hátrány-
ból jöttek vissza 2–2-re (gól: 

Schram, Bara), büntetőkkel 
pedig 4–2-re nyertek. A döntő-
ben épp fordított volt a forga-
tókönyv: hiába vezettek 2–0-ra 
az udvarhelyiek (gól: Bara 2), 
Maros megye aranyérmese, a 
Vásárhelyi Kinder kiegyenlített, 
a büntetőkkel megnyerték a pár-
harcot, így ők jutottak az orszá-
gos döntőbe.

Albert István, az SZFC edzője 
elmondta: „Ha valaki azt mond-
ta, hogy döntőt játszunk a torna 
előtt, akkor elfogadtam volna. 
De nagyon közel álltunk, hogy 
mi menjünk tovább. Tavaly az 
elődöntőig, most a döntőig me-
neteltünk, így mindenképp elő-
relépés.”

Az FC Székelyudvarhely 
kerete: Simó Dávid, Bencze 
Nor bert, Bálint Tamás, Fan-

csali Előd, Kovács Dániel, Bara 
Levente, Györgydeák Apor, Ber-
keczi Csongor, Schram Péter, 
Balázs Norbert, Bencze Hunor, 
Mocanu Mihály, Csergő Szilárd, 
Dénes Hunor.

labdarúgókat toboroz
az szFC
2005–2006-ban született lab-

da rú gó kat toboroz a Székely ud-
var he lyi FC csapata. A klub szak-
képzett edzőt, életkornak megfe-
lelő edzésmunkát továbbá rend-
szeres versenyeztetést ajánl hazai 
és külföldi tornákon. Amennyiben 
többet szeretne megtudni a labda-
rúgásról, keresse az FC Szé kely-
ud var hely utánpótlás-edzőit, és 
lépjen kapcsolatba velük: Albert 
István (0744–260375), Dusinszki 
Zoltán (0757–041094).



lakás
ELADÓ teljesen felújított, 4 szobás 

lakás Csíkszeredában, a Mérleg utcában. 
Telefon: 0744–558686.

KIADÓ Csíkszeredában 14 m2, 24 
m2, 29 m2-es irodahelyiség a Gál Sándor 
u. 16. szám alatt. Telefon: 0266–371082, 
0744–696514. (21818)

ELADÓ kertes családi ház Csicsóban. 
Telefon: 0743–856146. (21828)

KIADÓ 50 m2 üzlet/irodahelyiség a 
Hargita utcában, a Comat üzlet mellett 
saját hőközponttal, riasztóval. Telefon: 
0745–654247. (21827)

ELADÓ jó állapotban lévő, központi 
fekvésű, 3 szobás (2 szoba + manzárd) 
tömbházlakás. Telefon: 0742–294650, 
0745–167127. (21724)

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

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

telek
ELADÓ Csíkmenaságon, a 317. szám 

alatt, 7418 négyzetméteres telekkönyvezett 
terület. Telefon: 0745–068379.

ELADÓ Csicsóban, a főút mellett 25 
ár építkezésre alkalmas beltelek rende-
zett iratokkal. Telefon: 0742–753420. 
(21830)

ELADÓ Csíkszeredától 5 km-re, Csík-
delnén, a főút és a faluút között két kijárat-
tal 54 ár, panorámás beltelek egyben vagy 
parcellázva is igény szerint. Ára: 850 euró/
ár. Telefon: 0752–110871. 

ELADÓ 12 ár telek Csibában, vala-
mint 10 ár telek a Fortuna Park szom-
szédságában. CSERE is érdekel. Telefon: 
0722–967539. (21832)

jármű
ELADÓ 2005-ös évjáratú, piros Dacia 

Logan 1.4 MPi, jövő évig érvényes biztosí-
tással, útadóval és műszakival, olajcserével, 
szervizkönyvvel. Ára: 2600 euró, alkudható. 
Telefon: 0723–536777.

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswagen 
Golf 1.6-os, 105 LE-s, fullextrás (navigáció, 
ülésfűtés, elektromos ablakok és tükrök, 
ESP, EPC stb.), nyári gumi alufelnivel + téli 
gumi acélfelnivel, friss műszaki vizsgával, 
friss olajjal és szűrőkkel, 174 000 km-ben. 
Telefon: 0740–087303. (21819)

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswagen 
Golf IV-es, kombi, Euro 4-es, 1.6-os motor-
ral, frissen behozva, kevés illetékkel, meg-
kímélt, karc- és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, négy légzsák, négy 
elektromos ablak, ülésfűtés, kipörgésgátló, 
távirányítós MP3-as CD, központi zár 
távirányítóval, klíma. Vállalok bármilyen 
tesztet. Irányár: 3350 euró. Telefon: 0266–
334468, 0721–773479. (21823)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf limuzin, Euro 4-es, 1.4-es 
motorral, nagyon szép karc- és rozsda-
mentes állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
kipörgésgátló, ülésfűtés, elektromos ab-
lakok, tetőablak, központi zár. Vállalom a 
beíratást is. Irányár: 3300 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21823)

VÁSÁROLOK roncsprogramos érték-
jegyet a legjobb áron, azonnali fizetéssel. 
Telefon: 0744–173507.

ELADÓ 2007-es évjáratú Renault 
Trafic 1.9-es, 8+1 személyes mikrobusz 
újszerű állapotban, első tulajdonostól, 
szervizkönyvvel, 60 000 km-ben. Tele-
fon: 0723–197018. (21755)

Minden szükséges irattal rendelke-
ző roncsautót vagy értékjegyet VÁSÁROLOK 
a Remat 2012-es program keretében. Tele-
fon: 0746–268296 vagy 0268–335033.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6, ecotec motorral, Euro 4-es, 
frissen behozva, nagyon szép, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Vállalom be-
íratását. Irányár: 3300 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21823)

ELADÓ platós Barkas (motorhibás, 
2013 végéig érvényes műszaki vizsgá-
val) vagy ELCSERÉLHETŐ kis utánfutóra. 
Telefon: 0751–131213.

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel Corsa, 
benzines, Euro 4-es, forgalomba beírva. 
Extrák: négy légzsák, elektromos abla-
kok, ABS, CD-rádió stb. CSERE is érde-
kel. Telefon: 0741–534730. (21832)

vegyes

A NEFELEJCS EGYESÜLET tiszte-
lettel és hálával köszöni a Communitas 
Alapítványnak az Ex Tempore rendez-
vényük támogatását. (21814)

ELADÓ négyéves, herélt Welsh pó-
niló új nyereggel, hámmal és szánkóval. 
Telefon: 0726–233814.

A Szépvízi Szarvasmarha-tenyész-
tők Egyesülete 2012. május 5-én 10 
órától állatkiállítást szervez a sportpá-
lyán, amelyre szeretettel vár minden 
érdeklődőt. (21804)

ELADÓ étkezési burgonya, akár álla-
toknak is – 0,20 lej/kg, valamint ültetni 
való burgonya és apróburgonya. Telefon: 
0742–648606. (21810)

ELADÓ magraktár Csíkszeredában 
(az Emercommal átellenben), alacsony 
nagybani, kisbani árakkal. Telefon: 0744–
641946. (21816)

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

ELADÓ zab – 1,10 lej/kg. Telefon: 
0746–336376, 0743–797752.

Bárányokat és vágómarhát VÁSÁ-
ROLNÉK. Telefon: 0745–184962.

ELADÓ jó minőségű juhsajt. Ára: 
13 lej/kg. Szállítás megoldható. Telefon: 
0747–557491. (21770)

ELADÓ egy Acer és egy Toshiba lap-
top használt, működőképes állapotban. 
Telefon: 0746–219248. (21794)

ELADÓ 135 lóerős Fiat F130-as traktor, 
háromhengeres Ford 3000-es és Deutz trak-
tor, valamint vetőgép, silózó, répavető, szé-
naforgató, műtrágyaszóró, hármas eke, hat-
méteres kultivátor. Telefon: 0764–471343.

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csíksze-

redában és Székelyudvarhelyen a Kre-
atív Kontir Kft. szervezésében. Telefon: 
0721–605266.

MASSZŐRTECHNIKUS TANFOLYAM. 
A Reflexo Relax Therapy akkreditált 
felnőttképző masszőrtechnikus I. foko-
zatú alapképzést szervez hétvégeken. 
Iratkozni lehet Bencze Gizellánál a 0745–
892225-ös telefonszámon.

állás

A dinamikusan fejlődő csíkszeredai 
Gutenberg Könyvkereskedés és Nyom-
da előkönyvelő és üzletkötő feladatkörök 
betöltésére keres munkatársakat. A 
szakmai tapasztalat előnyt jelent. Kérjük, 
fényképes önéletrajzát a fizetési igény 
megjelölésével küldje el az office@
gutenberg-art.ro címre.

Állandó (24 órás) felügyeletre szo-
ruló, idős nő mellé megfelelő hölgyet 
KERESÜNK hosszabb időre. Fizetés 
megegyezés szerint. Telefon: 0749–
053494. (21808)

szolgáltatás
VÁLLALUNK kőművesmunkát, ház-

építést és minőségi kőmunkákat. Telefon: 
0743–466443. (21797)

VÁLLALUNK szobafestést, mázolást 
(lépcsőházakat is), tapétázást, gipszkarto-
nozást, csempézést, hőszigetelést, vala-
mint teljes körű lakásfelújítást kedvezmé-
nyes áron, igény szerint vagy saját ötlete-
inkkel. Telefon: 0756–493656. (21822)

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

Háztartási gépek és hűtők javítását 
VÁLLALOM. Telefon: 0744–861991. 

VÁLLALOM családi házak, faházak 
építését, felújítását, valamint gombás 
házak, pincék kezelését, fertőtlenítését. 
Telefon: 0742–404912. (21729)

részvétnyilvánítás

Megrendülve értesültünk kolléga-
nőnk édesanyja,

CSATÓ MÁRIA

elhunytáról. Ezúton fejezzük ki őszinte 
részvétünket és együttérzésünket a 
gyászoló családnak. A Hargita Megyei 
Törzskönyvi Hivatal munkaközössége.

Megrendülten értesültünk drága 
évfolyamtársunk, kortársunk,

CSATÓ IMRÉNÉ
Székely Mária 

elhunytáról. A székelyudvarhelyi ódon 
vár falai között diáklányok emlékei sé-
tálgatnak, ott, ahol a nap gyújtogatja a 
vén gesztenye fehér gyertyáit, a szeretet 
rózsái magasba nézve nyújtogatják te-
kintetüket a könnyes szemű nefelejcsek 
között, s a sietős májusi szellő egy perc-
re megbotlik a nyitott osztályterem abla-
ka előtt. Szomorúan ismét búcsúzunk a 
búsgerlicékkel együtt, és Istentől kérünk 
neked örök nyugodalmat, mély részvét-
tel együttérezve a gyászoló családoddal, 
akiket olyan nagyon szerettél. Diák- és 
kortársaid – Csíktaploca. (21831)

megemlékezés

Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen és szerényen.
Drága lelked nyugodjék békében.

Szomorú szívvel emlékezem 2011. 
április 22-re, édesanyám,

özv. SZAKÁCS FERENCNÉ
Jakab Julianna

halálának első évfordulóján. Lelke üdvé-
ért az engesztelő szentmise ma 19 órakor 
lesz a csíkszeredai Millenniumi-temp-
lomban. Gyászoló leányod. (21815)

Már nem tudtam elmondani,
már nem volt elég idő,
midőn az ember mindig halogat,
ha eljön a vég, ki értheti meg már
az élettelent, a halottat.
A szám nem mozog, élettelen.
Szó már nem hagyja el ajkamat,
pedig annyi mindent 
szerettem volna mondani.
A csillagokat, 
a szívemet elétek hordani.
A virágzó tavaszt, a perzselő nyarat.
Ki gondolta volna,
hogy számomra többé már 
soha nem lesz tavasz.

Ezekkel a gondolatokkal emlékezünk

ÁBRAHÁM JÓZSEF

halálának 3. évfordulóján. 

Pihenj, te drága szív, 
mely megszűntél dobogni,
szerető jóságod 
nem fogjuk feledni.

Szerettei – Csíkdánfalva és Csíkkarc-
falva. (21792)

Értesítjük mindazokat, akik ismerték 
és szerették, hogy a csík szent mártoni

FERENCZ VILMOS

halálának kétéves évfordulóján a meg-
emlékező szentmisét 2012. május 
5-én, szombaton 19 órától tartják a 
csíkszentmártoni templomban. A gyá-
szoló család.

elhalálozás

Hirdetések


Szerettem volna élni még köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
Szeretteim, Isten veletek.

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy a szeretett 
feleség, édesanya, nagy-
mama, testvér, anyós, 
ismerős, 

PÉTER ERZSÉBET
szül. Molnár

nyugdíjas tanítónő

szerető szíve életének 71., házassá-
gának 46. évében, 2012. május 3-án 
megszűnt dobogni. Drága halottunkat 
2012. május 5-én 13 órakor kísérjük 
utolsó útjára a csobotfalvi ravatalo-
zóból. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Nyugodjon 
békében! Szerettei – Csíksomlyó.

Megállt egy fáradt szív, 
mely értünk dobogott,
Megpihent két dolgos kéz, 
mely értünk dolgozott,
És búcsú nélkül örökre itt hagyott.
Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz,
és örökre ott maradsz.

Megrendült szívvel 
és mélységes fájdalom-
mal, de a Jóisten aka-
ratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága 
jó gyermek, férj, édes-
apa, testvér, leendő nagytata, sógor, 
após, apatárs, rokon, koma, barát és 
jó szomszéd,

SZABÓ ZOLTÁN

szerető szíve életének 52., házasságá-
nak 27. évében, rövid szenvedés után 
2012. május 3-án délután megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi marad-
ványait 2012. május 5-én, szombaton 
délelőtt 11 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkcsicsói ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes. A gyászoló család 
– Csíkcsicsó.

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
nem volt idő arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, szeretett édesapa, 
nagyapa, dédapa és após,

STRAFF FERENC

életének 68. évében hosszas beteg-
ség után 2012. május 2-án szerető 
szíve megszűnt dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait május 5-én 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a balánbányai római katolikus temető 
ravatalozójából. Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Jelen értesítést gyászjelentőnek is 
szántuk. A gyászoló család.

Fájó szívvel emlé-
kezünk életünk legszo-
morúbb napjára, 1994. 
május 5-re, a szeretett 
gyermek és testvér,

ifj. FEJÉR ISTVÁN

halálának évfordulóján, aki élete ta-
vaszán, alig 18. évesen távozott sze-
rettei köréből. Felejthetetlen emléke 
örökké élni fog szívünkben. Szerettei 
– Csíkszereda. (21810)

Volt emberek. Ha nincsenek is, 
vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
Hatnak tovább.

(Kosztolányi Dezső)

Szomorú lélekkel em-
lékezünk,

FEKETE DEZSŐ

halálának 2. évfordulóján. 
A megemlékező szentmi-
se 2012. május 5-én 19.30-kor lesz a 
csíktaplocai templomban. Szerettei.

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él 
és örökre ott marad.

Könnyes szemmel, 
szívünkben az örök sze-
retet fényével emléke-
zünk a csíkmadarasi

ANTAL DOMOKOSRA

halálának 6. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Sze-
rető családja. (21821)
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AZ IN-COM EURO Kft.
RAKTÁROST 

ÉS ELÁRUSÍTÓT 
ALKALMAZ.

TELEFON: 
0748–113590.

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

HARGITA MEGYE TANÁCSA és GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez a Villamos hálózat létesítésére Gyergyóújfalu község, Li-
bán településén megnevezésű tervét Gyergyóújfalu község, Libán település kül- és 
belterületén, valamint Zetelaka község külterületén, a környezetvédelmi beleegye-
zés céljából.

A javasolt tervvel kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8.30–16.30, szerdán pedig 8.30–
18.30 óra között, valamint Gyergyóújfalu község 212. szám alatt.

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

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

hirdetések

Sport
Érdekes javaslat a román jÉgkorongszövetsÉg rÉszÉről

Öt hazai csapat a MOL Ligában
Ma délben tartja ülését a MOL 
liga szervezőbizottsága, a buda-
pesti gyűlésre érdekes javaslat-
tal indult el a román jégkorong-
szövetség (rjsz) vezetősége. a 
tervezet szerint hat hazai csapat 
küzdene a mol liga 2012/2013-
as idényében, a gárdák legkeve-
sebb 54 mérkőzést játszanának, 
ám a döntősök akár hetvennégy 
meccsen is jégre léphetnek.

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Tizenkét csapattal tervezi a 
2012/2013-as MOL Li-
ga-idényt a Román Jégko-

rongszövetség, melynek javaslatát 
ma tárgyalja a nemzetközi sorozatot 
szervező bizottság. Portik Ferencz-
Tibor, a RJSZ versenybizottságának 
elnöke szerint az alapszakasz során a 
csapatok 54-54 meccset játszanának, 
a döntősök pedig még legkevesebb 
11-11 találkozón lépnének jégre. 
Portik javaslata szerint öt romániai 
csapat indulna a jégkorong MOL 
Liga 2012/2013-as idényében.

– Úgy néz ki, hogy tizenkét 
gárda lesz ősztől a MOL Ligában. 
Az általunk elkészített javaslat sze-
rint két hatos csoportba sorolnánk 
a gárdákat, csoporton belül három 
oda-vissza kört, a másik csoport csa-
pataival pedig két teljes kört – 4-4 
mérkőzést – játszanának a csapatok. 
Ez gárdánként ötvenmeccses alap-
szakaszt jelentene – mondta lapunk-
nak a versenybizottság elnöke.

Portik javaslata szerint a Nyuga-
ti „ifj. Ocskay Gábor” csoportban a 
Dab.Docler, a Miskolci Jegesmed-
vék, a Ferencváros, az Újpest, a Sapa 
Fehérvár AV19, valamint a két szlo-

vákiai csapat közül egyik – MHK 
Vágtölgyes (Dubnica nad Váhom) 
vagy a HC Érsekújvár (Nové 
Zámky) – szerepelne. A fehérvária-
kat ugyan meghívták a sorozatba, de 
elképzelhető, hogy a gárda az osztrák 
EBEL juniorligában indul. Ebben az 
esetben mindkét szlovákiai csapat 
csatlakozhatna a MOL Ligához.

A Keleti „Varga Dezső” cso-
portban a HSC Csíkszereda, a 
Brassói Corona, a Steaua, a Galaci 
Dunărea, a Belgrádi Partizan, va-
lamint a Csíkszeredai VSK és a 
Gyergyószentmiklósi Progym kö-
zös csapata szerepelne. A galaciak 
Bukarestben, a gyergyóiak pedig 
Csíkkarcfalván játszanák a külföldi 
csapatok elleni hazai mérkőzésü-
ket. A romániai csapatok a Sportul 
Studenţesc ellen játszanának még 
hat-hat meccset: hármat hazai és 
hármat idegen környezetben.

A tervezet szerint az alapszakasz 
végén a csoportokon belül rendez-
nének előbb elődöntőt (az 1. a 4.-kel 

és a 2. a 3.-kal) egyik fél harmadik 
sikeréig, majd az elődöntők győzte-
sei négy győzelemig tartó párharcot 
vívnának. Ezt követően a Keleti és 
Nyugati csoport bajnoka játszana 
egyik fél negyedik győzelméig a 
MOL Liga döntőjében.

– Amennyiben a Keleti „Varga 
Dezső” csoport elődöntőjébe csak 
romániai csapatok jutnak be, ak-
kor nem kell külön hazai bajnoki 
rájátszást szervezni, mert a csoport 
döntője egyben a román pontvadá-
szat fináléja is lehet. Ha a szerb gár-
da elődöntős lesz, akkor valószínű, 
hogy lesz külön román bajnoki elő-
döntő és döntő is – mondta Portik. 
Hozzátette, az RJSZ által javasolt 
formában 2013. március végén vagy 
április elején zárulna a MOL Liga. 
A sorozatot szervező Magyar és Ro-
mán Jégkorongszövetség képviselői 
ma délben tárgyalnak Budapesten a 
2012/2013-as MOL Ligáról, ekkor 
kerül asztalra a Portik Ferencz-Tibor 
által kidolgozott tervezet is.

A csíkkarcfalvi műlyégpályán rendezné hazai nemzetközi meccseit a Progym Fotó: tamás attila



Napról napra
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Péntek
Az év 125. napja, a hátralévő napok szá-

ma 241. Napnyugta ma 20.22-kor, napkel-
te holnap 6.04-kor. 

Isten éltesse 
ma Flórián és Mónika, holnap Györ-

gyi, vasárnap pedig Ivett és Frida nevű ol-
vasóinkat, valamint mindazokat, akik eze-
ken a napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Flórián jelentése virágos, vi-

rágzó, míg a görög eredetű Mónika magányost, 
egyedül élőt jelent. A Györgyi a Georgina női 
név magyarosítása. A német eredetű Frida je-
lentése béke, védelem, körülkerített terület, míg 
a francia eredetű Ivett júdeait jelent. 

Május 4-én történt 
1989. Több tízezer kínai diák vonult 

szabadságot és demokráciát követelve a pe-
kingi Tienanmen térre. 

Május 4-én született 
1899. Fritz von Opel német autógyáros 
1925. Buzánszky Jenő olimpiai bajnok 

labdarúgó, az Aranycsapat tagja 
1928. Hankiss Elemér szociológus 

Május 4-én halt meg 
1955. George Enescu román hegedűmű-

vész, zeneszerző 
1972. Edward Calvin Kendall Nobel-

díjas amerikai biokémikus 

viseletkonferencia 

Szombaton 10 órától tartják Székelyud-
var helyen az első Erdélyi Viseletkonferenciát a  
Tamási Áron Gimnázium dísztermében.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Csordás Mária tart sürgősségi fog-
orvosi ügyeletet a Pető�  Sándor utca 14. szám 
alatt, Székelyudvarhelyen pedig dr. Hermann 
Örs fogadja a betegeket 9–13 óra között a 
Kornis Ferenc utca 30/B/1. szám alatt.

3D-s mozifilmek

Ma 17 órától az Avatart, 20 órától pe-
dig A Karib-tenger kalózainak 4. részét ve-
títik Csíkszeredában, a Fidelitas Egyesület 
mozitermében, holnap pedig az alábbi � lme-
ket kísérhetik � gyelemmel: 11 órától a Johnny 
English újratöltve címűt, 15.30-tól a Del� nes 
kalandot, 18 órától a Hupikék törpikék mese� l-
met, 20 órától pedig az Alkonyat: Napfogyatko-
zás című � lmet. Vasárnap 11 órától láthatják a 
96 perc című alkotást, 13 órától A Karib-tenger 
kalózainak kalandjait, 15.30-tól a Csoda csibe 
mese� lmet, 17.15-től az Alkonyat: Napfogyat-
kozás című � lmet, majd 19.30-tól az Avatart.
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programajánló

Színház
Móricz Zsigmond Búzakalász cí mű szín-

művét ma 19 órától mutatja be a Csíki Játék-
szín társulata. 

*
Ma 19 órától a székelyudvarhelyi Műve-

lődési Ház nagytermében jelentkezik új elő-
adásával az Udvarhely Táncműhely. Az Amit 
akartok… avagy előjáték a Vízkereszthez című 
darab Shakespeare vígjátékának mozgásszín-
házi adaptációja.

Hétvégi túrák
A Gentiana Természetjáró Egyesület vasár-

nap a Csíki-havasokba szervez túrát. Útvonal: 
Csíkszereda – Havasútja – Háromkút-teteje – 
Somlyó-patak forrása – Csíkszereda. Indulás: 
vasárnap 9 órakor a Hargita Vendégváró előtti 
térről. Bejelentkezni a 0745–107618-as tele-
fonszámon lehet szombaton este 9 óráig. 

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki szak-

osztálya szombaton túrát szervez a Tolvajostető 
– Borhegyes pusztája – Kossuth-szikla – 
Hargitafürdő útvonalon. Indulás: szombaton 
reggel 9 órakor a vasútállomás melletti busz-
megállóból a hargitafürdői busszal. Túravezető: 
Tőke Magdolna, telefon: 0743–039093.

A lelenc Csíkbánkfalván
Vasárnap 20 órától a Csíkbánkfalvi Közbir-

tokossági Faluházba várják a közönséget Szigli-
geti Ede 1863-ban írt A lelenc című népszínmű-
vének bemutatójára.  A darabot a 2012 január-
jában alakult csíkszentgyörgyi és csíkbánkfalvi 
lelkes � atalokból álló, Csíkszentgyörgy Köz-
ségi Márton Ferenc amatőr színjátszó csoport 
előadásában láthatják, akik a községben 26 éve 
megszűnt színjátszást élesztik újra. A szerve-
zők az előadás bevételét a csíkbánkfalvi 22 éves 
Szász Alpár műtétjére ajánlják fel. 

János vitéz
Vasárnap harmincadik alkalommal mu-

tatja be a János vitéz, avagy a hős gyönyörű-
séges utazása és csodálatos megérkezése című 
műsorát a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes, ezuttal Csíkborzsovában. A Hargita 
Megye Tanácsának, a Hargita Megyei Kul-
turális Központnak és a Hargita együttesnek 
Néptáncelőadások Hargita megyének néven 
futó közös programja keretében tartott elő-
adás este 7 óra 30 perckor kezdődik.

Irodalmi karaván 
Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Me-

gyei Kulturális Központ az Irodalmi Karaván 
program keretében író-olvasó találkozókat 
szervez május 7–10. között a Kalligram Kiadó 
szerzőivel és szerkesztőivel. Meghívott vendé-
gek: Király Kinga Júlia író, Kukorelly Endre 
író, költő, kritikus, Láng Zsolt író, Mészáros 
Sándor főszerkesztő, Murányi Sándor Olivér 
író. A rendezvénysorozat Hargita megyei hely-
színei és időpontjai: Csíkszereda – május 7., 
18 óra, a Hargita Megyei Kulturális Központ 
Pinceklubja; Gyergyószentmiklós – május 8., 
18 óra, Városi Könyvtár.
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www.parapista.com

– Na, öcskös, apád meggyógyult már?
– Félig-meddig.

– Hogyhogy félig-meddig?
– Engem már elvert, de anyámmal még nem mer kikezdeni.

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

para

Borsodi L. László: 
Feljegyzések a földről. Versek

Felszabadítja a költőt a prózavers a gúzsban táncolás kényszerétől, a 
rím és ritmus béklyója fellazul, szabadjára engedve a költői képzele-
tet, a gondolatokat. De nem csorbul a vers mint műfaj tömörsége, 

lényegre törése, esztétikai tartalma. Borsodi L. László a prózaversben is ki-
próbálta magát, az irodalmi folyóiratokban és portálokon való megjelené-
sét követően begyűjtött biztatásra ciklusokba szervezte és kötetbe válogat-
ta legutóbbi prózaverseit, s Ráduly Margit értő illusztrációival kiegészítve 
bocsátja az olvasó elé.

A könyv terjedelme 80 oldal, kötött, ára: 19 lej. A könyv megvásárol-
ható a Gutenberg Könyvesboltjában 15%-os kedvezménnyel, 16 lejért 
(Csíkszereda, Pető�  utca 4. sz., tel.: 0266–316798).
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Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt kép alá írást a benedek.eniko@
har   gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer -
kesz tőségünk postai cí  mére (530190 
Csíkszereda, Szent  lé lek utca 45. szám) 
várjuk.

*
A fotót André Krisztina, a Hargita Me-
gyei Művészeti Népiskola másodéves 
diákja készítette. 

Sorsoltunk!

Az április 17–20. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a ditrói Deák Teréziának ked-
vezett a szeren cse, akit nyereménykönyvvel 
jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Tom Hanks – Forrest 
Gump; Magna cum laude – Mező Mihály – 
Hangolj át; Márkus László – Az ötödik pe-
csét; Leon Marcus Uris – A zarándok.

Többször is kipusztulhattak volna 
a dinoszauruszok

Hetven gigantikus becsapódás is 
megrázta a Földet az elmúlt 3,5 
milliárd évben. A súlyos katakliz-

mák nyomát csak most azonosították.
A hatalmas becsapódások szinte egy-

mást érték a Föld kialakulása során, majd a 
későbbiekben lassan ritkulni kezdtek. 

Az új kutatási eredmények szerint közel 
70 akkora becsapódás történt az 1,8 és 3,8 
milliárd évvel ezelőtti időszakban, mint 
amilyen a dinoszauruszokat eltüntette. 
Eközben közelítőleg négy hasonló méretű 
kataklizmát a Hold is elszenvedett. Ez pedig 
lényegesen több, mint azt elmúlt években 
becsülték, így a Kései Nagy Bombázásnak 
nevezett időszak (amikor még mindig szép 

számban hullottak a Földre kisbolygók) to-
vább tarthatott, mint eddig feltételezték. A 
felismerés érdekes módon az óriásbolygók 
mozgásának jellemzőire is következmény-
nyel lehet. A modellek alapján ugyanis az 
ősi intenzív becsapódásokat az váltotta ki, 
hogy az óriásbolygóknak a Naptól mért 
keringési távolsága lassan változott az idők 
során – amit a környezetükben lévő kisebb 
égitestekkel fellépett gravitációs kölcsönha-
tás hozott létre. Ennek egyik legfontosabb 
összetevője, hogy a Jupiter lassan befelé 
mozgott, és így gravitációs zavarai révén 
a kisbolygóöv egyes részeiből kiszóródtak 
a korábban ott keringő égitestek, ezekből 
kaphatott a Föld is.

fotóalbum

solt kép alá írást a benedek.eniko@

Csíkszereda, Szent  lé lek utca 45. szám) 
várjuk.

A fotót André Krisztina, a Hargita Me-
gyei Művészeti Népiskola másodéves 
diákja készítette. 
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

A délutáni óráktól több helyen várható zápor, 
zivatar, helyenként felhőszakadás is lehet. Az észak-
nyugati, másutt a változó irányú szél általában mér-
sékelt marad, zivatarok környezetében azonban 
erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

Megkésett a tavasz, mondtuk az elmúlt 
héten, a természet azonban úgy tűnik, min-
dent megtesz, hogy behozza a lemaradást. 
Nem tudom, az utóbbi napok nyári hősége 
mennyit tud pótolni, de tény, sok a tennivaló 
a kertben. A veteményezés nem múlta még 
idejét, máskor is május elején fogtunk hozzá 
az ágyások készítéséhez, a magok elültetésé-
hez. A palánták pedig még várhatnak egy 
kicsit, lényeg az, hogy májusban az ágyásba 
kerüljenek. 

Van, aki az évszázados tapasztalatok 
alapján � gyelembe veszi, milyen növényeket 
ültessen egymás mellé, hiszen nemcsak az 
emberek között, de a növények között is van 
jó és rossz szomszédság. Azok a növények, 
amelyek szeretik egymást, jól fejlődnek egy-
más mellett, ha pedig „ellenségeket” ültetünk 
egymás mellé, megsínyli a termés. 

Veteményezéskor még egy fontos szempontot 
is � gyelembe vesznek azok, akik tisztában van-
nak a természet törvényeivel: a holdnaptárat. 
Azt mondják, a Hold állása is befolyással van 
a növények fejlődésére. Ha a tengereket, óceá-
nokat megmozgatja, hogyne lenne hatással az 
élőlényekre?! Eszerint megvan külön a napja 
a gyökerükért, levelükért vagy termésükért ter-
mesztett növények ültetésének. 

 Gereblyézés, ágyáskészítés közben, mialatt 
húzogatom a sorokat a murok, petrezselyem 
magjának,  szórom a földbe a borsót, a régi 
emberek tapasztalatából származó, a modern 
ember által elfelejtett vagy semmibe vett tudá-
son gondolkozom. Vannak, akik legyintenek az 
egészre, kinevetik, fölösleges okoskodásnak tart-
ják. És azt mondják, emberé a munka, Istené 
az áldás. Ez így igaz, de az áldás biztosabb, ha 
a munka mellé tudás is társul. 

A régen elfelejtett tudás

             VILLANÁS  Takács Éva

skandi
 KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ

hargitanépe

sudoku

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. május 4.

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 16-ig kell beküldeni.

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

 Takács Éva

Az április 17–20. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a 
vezett a szeren cse, akit nyereménykönyvvel 
jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések:
Gump; Magna cum laude – Mező Mihály – 
Hangolj át; Márkus László – Az ötödik pe-
csét; Leon Marcus Uris – A zarándok.
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