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„Hadifogoly-
vadászat” 

Udvarhelyszéken
Az utolsó órában próbál tisz-

telegni a volt hadifoglyok 
előtt három udvarhelyszéki fiatal. 
A „hadifogoly-vadászatnak” becé-
zett, egész Udvarhelyszéket átölelő 
gyűjtő- és kutatómunkájuk-
kal a második világháborús 
magyar katonai élmények-
ről, a hadifogság mostoha körül-
ményeiről faggatják a veteránokat.

Elhunytnak
adtak csomagot
A napokban időseknek 

számára szervezett 
a jándékcsoma g - osztást 
Székelyudvarhelyen a Magyar 
Polgári Szövetség (MPSZ). 

Egyházak 
ökumenikus 
találkozója

A Székelyudvarhelyi Reformá-
tus Egyházmegye lelkészi kö-

zössége első alkalommal szervez 
ökumenikus találkozót, amelyet 
május 10-én tartanak a belvárosi 
református templomban. A Har-
gita megye területén szolgáló ke-
resztény magyar történelmi 
egyházak elöljárói úgy vélik, 
a mostani kiváló alkalom 
arra, hogy egymással ismerkedhes-
senek.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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tánc tavasza:
A felénél tartanak
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3igyon egy pohár almalevet 
Udvarhelyszékért! 5Flashmob 

és partikamion

AlternAtívA Az egyéni hőközpontrA

Vízszintesen olcsóbb
Az Urbana Rt. eddig öt székelyudvarhelyi tömbházban alakított ki vízszintes elosztású távfűtési 
rendszert. ráduly Mihály igazgató összesítette a téli adatokat: az öt tömbház lakói az áttérést 

követően átlagosan negyven százalékkal fizettek kevesebbet a fűtésért. Fazakas Mihály 
lakóbizottsági elnök azt mondja, ennél olcsóbb és gazdaságosabb fűtést nem lehet elképzelni, 

s a Tábor negyedben olyan lakó is volt, aki visszacsatlakozott a távfűtésre. > 4. oldal

Fazakas Mihály az új rendszert mutatja. Egy fűtésszezon alatt 1300 lejt takaríthat meg egy lakrész foTó: Ifj. haáz sáNdor
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Sértődés
Valószínűnek tartom, hogy 

a most tiltakozó domokosiak is 
előszeretettel nézik az említett té-
véadó műsorait, köztük a hasonló 
témájú riportokat bemutatókat 
is. Csak mindeddig nem 
tűnt fel, hogy torz – a 
néző igényei szerint eltor-
zított – képet ad egy-egy közös-
ségről.

          Sarány István

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4032î
1 amerikai dollár USD 3,3850ì
100 magyar forint HUF 1,5333î
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> XXIV. udvarhelyszéki fotótá-
bor Románandrásfalva községben. 
Május 11-én, pénteken kezdődik az Or-
bán Balázs nevét viselő dokumentációs 
fotótábor Románandrásfalva község 
falvaiban, a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont – fenntartó-
ja Hargita Megye Tanácsa – és a község 
polgármesteri hivatala szervezésében. A 
május 18-án, pénteken záruló, sorban 
a huszonnegyedik, idén már a második 
(Farkaslaka község, április 13–20.) tábor 
helyszínéül szolgáló udvarhelyszéki köz-
séghez összesen még négy település tar-
tozik közigazgatásilag. A községközpont 

Románandrásfalva mellett Hidegkút, 
Kissolymos, Nagysolymos és Újlak is 
megörökítésre kerül a meghívott fényké-
pészek által, akik Székelyföld területéről 
verbuválódtak össze, nevezetesen: Bar-
tók Izabella (Sepsiszentgyörgy), Borbáth 
Áron (Csíkszereda), Erős Zoltán 
(Gyergyószárhegy), Tordai Ede (Maros-
vásárhely), Kozma Erzsébet (Zetelaka), 
Fekete Réka, Berkeczi Zsolt, Vass Lehel, 
és Balázs Ödön (Székelyudvarhely). 

A HMHF honlapján közel nyolcszáz 
felvételt lehet megtekinteni az eddigi 
fotótáborok anyagából: http://www.
hagyomany.ro/galeria/hí
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A székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum munkatársainak 
szándéka a főhajtás és tisztelgés 
a történelem és kultúraformáló 

– ezen keresztül egyben közös-
ségteremtő – eszményképeink 
előtt, a május végéig még látható 
Székely Panteon című kiállítás 
létrehozásával. A tárlat legna-
gyobbjainknak szoborrá for-
mált, festett, rajzban vagy éppen 
sokszorosított grafikában meg-
jelenített arcmásait vonultatja 
fel, olyanokét, akiknek – immár 
örök értéknek tudott, tekinté-
lyes társadalmi jelentőségű tet-
teik, korszakalkotó tudományos 
munkásságuk eredményei, vagy 
kiváló irodalmi és képzőmű-
vészeti alkotásaik biztosítanak 
örökbecsű vonásokat. A kiállítás 
egyik termében közismert tör-
ténelmi személyiségeket megje-
lenítő alkotásokat mutatunk be. 
Itt látható az „Erdély Széchenyi-
je” jelzővel is illetett államférfi, 

művelődés- és gazdaságpolitikus, 
gróf Mikó Imre portréja, ame-
lyet Barabás Miklós festett és a 
sepsiszentgyörgyi képtár állandó 
kiállításának egyik legértékesebb 
darabja. De láthatunk itt a világ-
hírű absztrakt expresszionista 
festőművészünk, Mattis Teutsch 
János ecsetje nyomán született 
Dózsa Györgyöt ábrázoló fes 
ményt is. Ugyancsak itt látha-
tó Márton Áron püspökünkről 
készített több portré, és ami kü-
lön csemege, ebben a teremben 
állítottuk ki gróf Bánffy Miklós 
üvegmozaik – tervét, amelyet 
a Kós Károly tervezte Székely 
Nemzeti Múzeum számára készí-
tett és a székelyek mitikus vezé-
rét, Csaba királyfit jeleníti meg. 
A következő teremben nagy 
tudós székelyeinkről készített 

portrékat állítottunk ki. Olya-
nokat mint Orbán Balázs, Bod 
Péter, Szabó T. Attila, Benkő Jó-
zsef, Bölöni Farkas Sándor vagy 
Kőrösi Csoma Sándor. Ebben a 
teremben mutattuk be azt az ed-
dig nem látott – családi ereklye-
ként őrzött – portréegyüttest is, 
amely névadónknak, Haáz Re-
zsőnek és fiának Haáz Sándor-
nak állít emléket. A kiállított 
alkotások szerint a Haáz család 
Székelyudvarhelyen oktató és 
alkotó képzőművész tagjai egy-
másról is remek portrékat készí-
tettek. A tárlat harmadik termét 
a székely irodalom és képzőmű-
vészet nagyjainak szelleme lengi 
be. Olyan képzőművészeti nagy-
ságok portréit, önarcképeit lát-
hatjuk itt mint Nagy Imre, Gyár-
fás Jenő, Nagy István (itt látható 

önarcképét a marosvásárhelyi 
múzeumtól kölcsönöztük, annak 
egyik felbecsülhetetlen értékű rit-
kasága), Bene József, Bordy And-
rás, Plugor Sándor vagy Sükösd 
Ferenc. Székely íróink, költőink 
közül többek között itt látható-
ak Nyirő József, Tamási Áron, 
Tompa László (Szervátiuszok fa-
ragása, Benczédi terrakotta szob-
ra és Nagy Imre olajportréja), 
Benedek Elek és Tomcsa Sán-
dor arcának vonásai. A kiállítás 
egyik különlegességének számít 
Márton Ferenc festőművészünk 
halotti maszkja, melynek ko-
morságát ugyanabban a terem-
ben Benczédi Sándor ökölnyi, 
góbés iróniájú önarcképe ellen-
súlyozza.

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész

haáz-sarok� Főhajtás�és�tisztelgés�székely�eszményképeink�előtt.

Tanácsosjelöltek 
a Mokka 

Pódiumon 

Elhunytnak
adtak csomagot

hagyományteremtő�Felekezeti�összeFogás

Történelmi egyházak 
ökumenikus találkozója

a� mokka� pódium� elnevezésű�
helyi�közéleti�beszélgetés�csü-
törtök� délutáni� vendége� négy�
önkormányzati� tanácsosjelölt�
lesz.�

HNU–információ

Hatodik alkalommal je-
lentkezik a Mokka Pó-
dium közéleti beszélge-

tés. Csütörtökön, május 10-én 15 
órától négy önkormányzati képvi-
selőjelölttel beszélget Katona Zol-
tán moderátor. A beszélgetésen az 
egyeztetések után jelen lesz a pár-
tok részéről Jakab Attila (EMNP), 
Mike Levente (MPP), Udrescu 
Gheorghe (PSD), illetve Lukács 
László független tanácsosjelölt. Az 
RMDSZ továbbra sem vesz részt 
a Mokka Pódiumon (okként azt 
nevezik meg, hogy a beszélgetés 
egy olyan épületben történik, amit 
Szász Jenő egykori polgármester 
sajátított el a várostól). A beszél-
getésen bárki részt vehet, a meg-
hívottaknak mind a helyszínen, 
mind pedig a szerkesztoseg@uh.ro 
e-mail címen lehet kérdéseket fel-
tenni Székelyudvarhely és Hargita 
megye közéletével kapcsolatosan. 
A Mokka Pódiumot a kávézó üze-
meltetője, Szabó Zoltán (Kobra) 
találta ki.

idősek� számára� szervezett� aján-
dékcsomag-osztást� a� napokban�
székelyudvarhelyen� a� magyar�
polgári�szövetség�(mpsz).�

Az érintett személyeket a 
szervezet névre szóló levél-
ben értesítette, hogy hol és 

mikor vehetik át a nekik szánt cso-
magot. Egyik olvasónk jelezte, hogy 
sajnálatos módon olyan családtag-
juk is kapott levelet, aki időközben 
elhunyt. Molnár Miklós, az MPSZ 
részéről elmondta, hogy a szövetség 
húsvétkor a Nyugdíjasok Önse-
gélyző Pénztárának (NYÖP) tagjai 
részére osztott ajándékcsomagot. 
Most lehetőségük nyílt azok számá-
ra is ajándékcsomaggal kedveskedni, 
akik nem NYÖP-tagok, illetve akik 
betöltötték a hetvenedik életévüket. 
– Az ajándékcsomagra jogosultak 
listáját a rendelkezésünkre álló nyug-
díjasok listájának és a NYÖP tagok 
listájának keresztmetszetéből készí-
tettük. Tekintettel arra, hogy a listák 
nem tartalmazzák az időközben saj-
nálatos módon elhunyt személyeket, 
előfordulhatott egy-két hasonló eset. 
Ezzel számoltunk, de annak érdeké-
ben, hogy lehetőleg senki se marad-
jon ki az ajándékozásból, vállaltuk 
ennek az ódiumát. Az érintett csa-
ládtagoktól elnézést kérünk! – nyi-
latkozta lapunknak Molnár Miklós. 
 Sz. Cs.

a� székelyudvarhelyi� refor-
mátus� egyházmegye� lelkészi�
közössége� első� alkalommal�
szervez�ökumenikus�találkozót,�
amelyet�május�10-én�tartanak�a�
belvárosi� református�templom-
ban.�a�hargita�megye�területén�
szolgáló� keresztény� magyar�
történelmi� egyházak� elöljárói�
úgy� vélekednek,� ez� egy� kiváló�
alkalom� arra,� hogy� egymással�
ismerkedhessenek,� beszélget-
hessenek�az�egyházakat�érintő�
közös�kérdésekről.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Száznyolcvan lelkipásztor 
(római katolikus, refor-
mátus, unitárius és evan-

gélikus) kapott meghívást az 
első ökumenikus találkozóra. 
Mint Antal Zoltán református 
esperes szervezőként lapunk-
nak elmondta, Székelykeresztú-
ron már hagyománnyá vált az 
ökuménia, egymás szolgálása. 
Ezt a modellt próbálja átültetni 
megyei szintűre. Hosszú ideig 
nem volt megfelelő hozzáállás, 
viszont az esperes látta, hogy 
Borboly Csabának, Hargita Me-

gye Tanácsának elnökének is 
vannak hasonló elképzelései a fe-
lekezetek közötti összefogásáról. 
– Közösek a szolgálataink, hisz 
nagyon sok közös vonás van ben-
nük. Szükség lenne, hogy tényle-
gesen tudjunk egymás dolgairól. 
Egy lehetőség adódik arra, hogy 
más településen is bemutassuk 
a keresztúri modellt. Ez nekem 
kimondott szándékom, hogy 
hagyományt teremtsek az ehhez 
hasonló találkozókból. Remé-
lem, értő szívekre talál, és sike-
rül levetkőznünk az egymással 
szembeni előítéleteinket. Azért 

írtam a találkozó elé az első szót, 
mivel tudomásom szerint ilyen 
még nem volt a megyében, még 
a reformáció óta sem – hangsú-
lyozta Antal Zoltán. 

A csütörtöki találkozón az 
egyházak bemutatkoznak főespe-
rességekként, esperességekként, 
egyházkörzetenként tíz-tizen-
öt percben. Az egyházak énké-
pe címmel Szász Tibor András 
felsősófalvi református lelkipász-
tor tart előadást, amelyet később 
megbeszélnek, majd nyitott be-
szélgetéssel és imádsággal zárják a 
találkozót. 

Száznyolcvan lelkipásztor találkozik itt 



Az SzKA újAbb projeKtje

Igyon egy pohár almalevet Udvarhelyszékért!
útjára indította legújabb pro-
jektjét a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány, mely 
az Igyon egy pohár almalevet 
Udvarhelyszékért! címet kapta. 
A kezdeményezéssel a vidéki 
közösségek támogatását tűzte 
ki célul az alapítvány. egy deci 
almalével 40 banit juttathatunk 
a vidéki közösségek javára.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Hiánypótló kezdemé-
nyezéssel kívánja tá-
mogatni a vidéki kö-

zösségeket a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány (SZKA) 
és a Székelygyümölcs Egyesület, 
melynek az Igyon egy pohár al-
malevet Udvarhelyszékért! cí-
met adták. Az alapötlet szerint a 
Székelygyümölcs Egyesület által 
előállított almalé fokozatosan 
kerülne be az összes helyi ven-
déglátó-ipari egység kínálatába, 
elfogyasztása után pedig egy 
bizonyos százalék visszakerül-
ne az közösségi alapítvány által 
létrehozott pénzalapba. Az ak-
cióval két legyet ütnének egy 
csapásra, hiszen amellett, hogy 
a helyi gyümölcsökből előállí-
tott nedű egyszerűbben jutna 
el a fogyasztóhoz, minden elfo-
gyasztott egy deci almalé után 
az alapítvány kasszájába vissza-

kerülne 40 bani, amit a vidéki 
közösségek kezdeményezéseire 
fordítanának. Csáki Rozália, 
az SZKA ügyvezető igazgatója 
elmondta szerint a kezdemé-
nyezést kísérleti jelleggel in-
dítják el, az összegyűlt pénzt a 
jövő évben a vidéki közösségek 
projektjeinek támogatására osz-
tanák szét. Az igazgató szerint 
az alapgondolat onnan indult, 

hogy az alapítvány szeretné fel-
karolni annak a vidéki közösség-
nek az értékeit, amely fenntartja 
és segíti Székelyudvarhelyt. En-
nek legjobb módját pedig úgy 
gondolták, akkor találják majd 
meg, amennyiben szétnéznek a 
térségben és egy olyan dolgot 
keresnek, ami már működik és 
amit valóban a vidéki emberek 
fel tudnak mutatni, értékként.

– Ezeket a szempontokat fi-
gyelembe véve vettük fel a kap-
csolatot a Székelygyümölcs Egye-
sülettel, és így esett a választás 
egy helyi termékre, az almalére – 
mondta el az SZKA igazgatója.

Csáki szerint bár voltak pró-
bálkozások, eddig kevésbé tudtak 
a vidéki közösségekre figyelni, 
ezen szeretnének a most induló 
akciójukkal változtatni, melyben 
az udvarhelyi és udvarhelyszéki 
vendéglátók segítségét várják. 
Az almalé értékesítésébe egyelőre 
két helyi vállalkozás, a Gondűző 
Étterem és Szálloda, valamint a 
Határpatak Panzió kapcsolódott 
be, azonban mint Csáki elmond-
ta, folyamatosan egyeztetnek más 
vendéglátó-ipari egységekkel, 
ugyanakkor természetesen a meg-
keresést sem utasítják el.

Mint az igazgató bemutat-
ta, a fogyasztók ösztönzésére, 
bátorítására tombolafüzeteket 
készítettek, amelyekbe az almalé 
elfogyasztása után a pincértől 
kapott matricákat lehet gyűjteni, 
összesen tízet. A matricákat hű-
ségesen gyűjtők között a projekt 
féléves futamideje alatt értékes 
nyereményeket sorsolnak ki: 500 
lejes OTP-bankkártyák, az alapít-
vány Udvarhelyszéki mozaik című 
fényképalbumai, illetve SZKA 
kuponfüzeteket lehet nyerni 
almaléfogyasztással.

Körkép

Minden elfogyasz-
tott deci almalé után 
az alapítvány kasszá-
jába visszakerülne 
40 bani, amit a vidé-
ki közösségek kezde-
ményezéseire fordí-
tanának.
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A vendéglátós és az ötletgazda. Nem a medve bőrére isznak, hanem a vidékiek javára fotó: Berkeczi zsolt

hargitanépe Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270ELŐFIZETÉS
APRÓHIRDETÉS

REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

napirenden

Érdekes kerekasztal-beszélgetésen vettem részt minap a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen: a Nem-
zetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetői és önkéntesei, az 
egyetem oktatói, polgármesterek és újságírók fejtették ki vé-
leményüket a magyarországi médiákban kialakult Erdély-
képről, Székelyföld-képről. Egy olyan képről, amely többnyi-
re vagy azt mutatja, hogy itt szegénység, elmaradottság van, 
vagy azt, hogy mi csak táncikálunk és szobrokat avatunk. 
Netán azt is mutatja, hogy mennyire bántanak minket a 
románok.

A valóságot ismerjük, mert hát benne élünk. A média 
erről a valóságról ad képet, de ez a kép nem minden esetben 
egyezik meg tapasztalatainkkal. És kevés esetben kapunk 
visszajelzést arról, hogy a média által vázolt kép miként csa-
pódik le a médiafogyasztókban.

Jómagam is többször írtam már a magyar médiákban 
rólunk kialakult sztereotípiákról, arról, hogy a Székelyföld 
a médiákból tájékozódó fogyasztók számára sáros utat, fo-
gatlan öregeket, düledező kerítéseket, egyes fogattal-faeké-
vel földet túró idős parasztokat, netán székely kaput fara-
gó, szilvapálinkát vedelő, népviseletben táncoló embereket 
jelent.

A beszélgetésen elhangzott, hogy a média azt tálalja a 
fogyasztónak – mert hát az ő pénzén él –, amit látni, hal-
lani szeretne: szegénységet, szenvedést, vért, vagy ennek az 
ellentétét: a mérhetetlen gazdagságot. S az mindebből azt 
szűri le, hogy más is szenved, nyomorog, szintúgy, mint ő, 
illetve más még rosszabb helyzetben van, még jobban nyo-
morog – ez pedig növeli komfortérzetét.

A megbeszélés, vita tárgyát egy magyarországi kereskedel-
mi tévécsatorna által készített film képezte, amely – a meg-
szólalók többsége szerint – egyoldalúan, sarkítva mutatta 
be Csíkszentdomokos nagyközség lakóit, kihegyezve három 
család életkörülményeire és kulturáltsági fokára, ezzel hang-
súlyozva a gyermekmentők tevékenységének szükségességét.

Nem azt rótták fel, hogy netán hazudott volna az 
anyag, csupán azt, hogy részigazságokat mutatott be, álta-
lánosított.

Valószínűnek tartom, hogy a most tiltakozó domokosiak 
is előszeretettel nézik az említett tévéadó műsorait, köztük a 
hasonló témájú riportokat bemutatókat is. Csak mindeddig 
nem tűnt fel, hogy torz – a néző igényei szerint eltorzított – 
képet ad egy-egy közösségről.

Kiutat kerestek a megszólalók az áldatlan helyzetből. 
Volt, aki felvetette a kérdést, hogy meddig terjedhet a sajtó-
szabadság határa? Más a saját gyártású, a mi valóságunkat 
bemutató műsorok gyártását szorgalmazta, hangsúlyozva, 
hogy versenyhelyzetet kell teremteni a kereskedelmi csator-
nákkal.

Véleményem szerint egyik út sem járható. Inkább tanul-
junk meg olvasni a sorok, képsorok között, tudjunk szelek-
tálni a ránk zúdított információk özönéből, kritikusan vi-
szonyuljunk a látottakhoz-hallottakhoz. Azaz ne vegyünk 
mindent készpénznek, s akkor elmarad a sértődés is...

Sértődés
      NézőpoNt n Sarány István



Az Urbana Rt. eddig öt szé-
kelyudvarhelyi tömbházban 
alakított ki vízszintes elosztású 
távfűtési rendszert. Ráduly Mi-
hály igazgató összesítette a téli 
adatokat: az öt tömbház lakói 
az áttérést követően átlagosan 
negyven százalékkal fizettek 
kevesebbet a fűtésért. Fazakas 
Mihály lakóbizottsági elnök azt 
mondja, ennél olcsóbb és gaz-
daságosabb fűtést nem lehet 
elképzelni, s a Tábor negyed-
ben olyan lakó is volt, aki visz-
szacsatlakozott a távfűtésre.

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

A székelyudvarhelyi Urbana 
Rt., vagyis távhő- és meleg-
víz-szolgáltató igazgatója, 

Ráduly Mihály a napokban készí-
tett egy táblázatot a fűtés mennyi-
ségének és a vonatkozó költségek 
alakulásáról azokban a tömbhá-
zakban, ahol az elmúlt években 
vízszintes elosztású rendszert ala-
kítottak ki. Eszerint a Malom utca 
20. szám alatt a tíz távhőszolgálta-
táson levő lakrész a 2009–2010-es 
fűtési szezonban 78 gigakalóriát 
fogyasztott, és 15 467 lejt fizetett. 
A következő fűtési szezonnak már 
az új rendszerrel futottak neki: 50 
gigakalóriát fogyasztottak, és 12 
084 lejt fizettek, a 2011–2012-es 
szezonban pedig 53 gigakalória 
fogyott el 12 938 lej értékben. Így 
megállapítható, hogy a Malom 
utca 20. szám esetében 22 százalék-
kal csökkentek a fűtéssel kapcsola-
tos költségek. Még látványosabbak 
az eredmények a Virradat utca 4. 
szám alatti tömbházlakásnál, ahol 
2009–2010-ben a régi függőle-
ges rendszerrel 120 gigakalóriát 
fogyasztottak el, a következő év-
ben a vízszintessel pedig már csak 
57-et, vagyis esetükben 42 száza-
lékos megtakarításról beszélhe-
tünk. A Hársfa utca 13. szám alatt 
2010–2011-ben 148 gigakalória 
fogyott el, az átállást követően 
pedig 78 gigakalóriára csökkent 
a tömbházlakók által „lehívott” 
hő mennyisége – ez 47 százalékos 
csökkenést jelent. A Független-
ség utca 32. szám alatt a tavalyi 
fűtési szezonban 94 gigakalóriát 
fogyasztottak el, a 2011–2012-es 
szezonban pedig mindössze 51-et 
– itt 46 százalékos megtakarítást 
jegyeztek. Az Ifjúság bejárat 8. 
szám alatt az áttérést követően 37 
gigakalóriát fogyasztottak – en-
nél a tömbháznál előzetes adatok 
nincsenek, mivel a 2-es, 4-es, 6-os 
és 8-as számú tömbháznak közös 
órája van, így nem tudni, külön a 
8-as mennyit fogyasztott a tavalyi 
szezonban. 

– A vízszintes megoldás alter-
natíva az egyéni hőközpontra – 
állítja a számok tükrében Ráduly 
Mihály, aki további érvként azt 
sorolja, hogy az elkövetkező évek-
ben sor kerül a földgáz árának 
a liberalizációjára, ami jelentős 

drágulást hoz magával. Már most 
télen a vállalkozások – mivel a 
számukra szolgáltatott gáz 67 
százaléka importból származott – 
jelentősen többet fizettek, mint a 
lakosok. 

– Idén nagyjából 100 ezer 
lejt különített el a polgármesteri 
hivatal ilyen munkálatokra, ami 
azt jelenti, hogy újabb nyolc-tíz 
tömbházlakás esetében lehet ki-
alakítani a vízszintes elosztású 
rendszert. A munkálatok egy ré-
szét ugyanis a lakók, a többit pe-
dig a város fizeti. Lakrészenként 
nagyjából egy 1400 lejes költség-
ről beszélhetünk, melyhez hoz-
zájön még az egyéni óra ára, ami 
750 lejbe kerül, a lakrészen kívüli 
költségek pedig egy tömbházlakás 
esetében nagyjából 10-12 000 lej-
be kerülnek – részletezte az igaz-
gató. 

Lehet spórolni
– Aki spórolni akar, az ezzel 

a rendszerrel tud, anélkül, hogy 
fázna. Nem kell ugyanis annyira 
fűteni, mint korábban. A Hársfa 
utcai tömbház lakásai kicsik, így 
ha a kazánból nagyon fűtöttek, 
le lehetett a fűtést húzni, és bár 
a Malom utcai lakrészek nagyob-
bak, ott is érezhető volt a spóro-
lás – mondta lapunknak Magyari 
Dénes Sziget negyedi lakóbizott-
sági elnök. 

1300 lejes 
megtakarítás egy tél alatt 
– Én a Függetlenség 32. szám 

alatt lakom. Mikor másoknál 8 
lej 70 bani volt a négyzetméterre 
eső átlag hőérték, akkor nálam 
az átlag 4 lej 80 bani volt, vagyis 
durván 45 százalékkal fizettem 
kevesebbet – így indított lapunk 

megkeresésére Fazakas Mihály.  A 
Tábor negyedi lakóbizottsági el-
nök azzal folytatta, hogy a tömb-
házában ő az egyik legnagyobb 
hőfogyasztó, és a télen mégsem 
érték el a költségei az egy gigaka-
lória árát, vagyis a 240 lejt. 

– Nálunk, aki visszahúzódik 
egy szobába, és csak azt fűti, 
október–április folyamán 1300 
lejt takaríthatott meg ugyan-
azon felületen a többi lakóhoz 
képest. Itt van nálam a dosz-
szié, abból látszik, ki mennyit 
takarított meg más tömbházak 
lakóival szemben. Köztudott, 

hogy áprilisban még volt fűtés. 
Én 98 lejt fizettem, mert sze-
retem, ha meleg van, ám olyan 
lakrész is van a tömbházban, 
amelyik nem fizetett semmit, 
mert lezárták a fűtést, nem 
kellett már nekik – közölte 
Fazakas Mihály, aki azt tervezi, 
közgyűlésen feldobja a témát 
más lakószövetségi elnöknek is, 
hogy „gondolkozzanak el”. 

– A belső szerelési költségek 
egy kétszobás tömbházlakás ese-
tében nagyjából 1250 lej körül 
alakulnak, egy háromszobásnál 
pedig fűtőtestekkel, szereléssel 

együtt 1570 lejbe kerülnek. Eze-
ket az összegeket már akár egy 
tél alatt is meg lehet takarítani – 
üzente Fazakas Mihály, majd egy 
igazi hírrel szolgált: olyan lakás is 
van a tömbházában, amelyik levált 
a távhőszolgáltatói rendszerről, és 
a vízszintes elosztás kialakítását 
követően visszacsatlakozott. 

– Meg vannak elégedve. Azt 
mondom, akár saját költségen 
is megéri kialakítani a vízszintes 
elosztást, hisz ennél olcsóbb és 
gazdaságosabb fűtést nem tudok 
elképzelni – summázott Fazakas 
Mihály. 
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A lakóbizottsági elnök úgy számolta, a vízszintes elosztású rendszerrel fele annyit fizet, mint mások fotó: ifj. haáz sándor

AlteRnAtívA Az egyéni hőközpontRA

Vízszintesen olcsóbb

társadalom

Körkép

A vízszintes elosztás 

Ezen rendszer a tömbházak belső hálózatának a felújítását és egyben a másképpen történő kiala-
kítását jelenti. Megszűnnek a jelenlegi függőleges vezetékek, melyeket egy lépcsőházi szigetelt 
vezeték vált fel. Ebből a vezetékből ágazik el minden egyes lakrészbe a hálózat – ezért hívják a 
rendszert, a megoldást vízszintes elosztásnak. A vezetékek újjáalakítása mellett fontos szempont, 
hogy egyéni hőszabályozó csapokat is felszerelnek a fűtőtestekre, melyek segítségével – mint a 
szerkezet neve is jelzi – szabályozni lehet a lakásba áramló hőmennyiséget, illetve nem utolsó sor-
ban a fűtőtestekre szerelt egyéni fogyasztásszabályozók segítségével lehetőség nyílik az elfogyasz-
tott hő lakrészenkénti mérésére. A rendszer mindazon lehetőségeket, előnyöket biztosítja, mint 
egy egyéni fűtésrendszer, így érdemes talán megemlíteni, hogy a levált lakóknak is lehetőségük van 
a visszacsatlakozásra. Esetükben belső munkálatokra szinte nincs is szükség, csak a már meglévő 
hálózatukat kell összekötni a távhőszolgáltatói rendszerrel. 



A diáknapok szervezői is alig 
hiszik el, hogy már huszadik 
alkalommal tartják meg a helyi 
fiatalság legnépszerűbb ren-
dezvényét, a Székelyudvarhelyi 
Diáknapokat. Május 8–12. kö-
zött rengeteg előadás, játék, 
gitárest, illetve buli várja a diák-
napok résztvevőit, hiszen a két 
évtizedes évfordulót méltóan il-
lik megünnepelni. Péntek este a 
Patkóban fellép a magyarorszá-
gi Intim Torna Illegál zenekar. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Tegnap tartották az ese-
ménysor „nulladik” napját, 
amely során flashmobbal, 

partikamionnal, médiakampánnyal, 
illetve nyereményjátékokkal pró-
bálták bevonni a város diákseregét 
a buliba. A villámcsődülő diáksereg 
a  Kossuth udvar – Kossuth Lajos 
utca – Merkúr Áruház – Patkó út-

vonalon hívta fel a figyelmet a di-
ákélet szépségeire, majd felszálltak 
partikamionra és elindultak a közúti 
forgalomban. A koreográfiát az In-
tim Torna Illegál Hipnotizőr király 
című dalára állítottak össze, amelyet 
péntek este élőben is meghallgatnak 
az érdeklődők a Márton Áron téri, 
ingyenes koncerten. 

A diáknapok hétfői sajtótá-
jékoztatóján rövid visszatekintőt 
tartottak, amelyen felelevenítet-
ték a legelső rendezvény megszü-
letésének körülményeit, fonto-
sabb pillanatait. 

Nagy Pál, az Udvarhelyi Fi-
atal Fórum volt elnöke vissza-
emlékezett, hogy 1992 őszén 
Békéscsabára kaptak meghívást. 
Ekkor döntötték el, hogy az otta-
ni diáknapok mintájára Udvarhe-
lyen is kellene szervezni hasonló 
eseményt: azóta ezt hagyomá-
nyosan május első felében tart-
ják Székelyudvarhelyen. Az első 

években több ezer diákot mozga-
tott meg, már akkoriban olyan ze-
nekarok léptek fel, amelyek még a 
mai napig is slágereket játszanak. 
húsz év után természetes, hogy 
teljesen más, szegmentált igénye-
ik vannak a fiataloknak. 

– Ennyi idő után kijelenthe-
tem, hogy az életem meghatáro-
zó, fontos része volt a UFF-ban 
való tevékenységem – emelte ki 
Nagy Pál. 

Szabó Attila, az 1995-ös di-
ákpolgármester felelevenítette, 
hogy annak idején mindenre kí-
váncsiak voltak, az összes diákot 
sikerült megmozgatniuk. Nem 
akart tanácsokat osztogatni a 
mostani polgármesterjelölteknek, 
viszont kiemelte: hatalmas buli az 
egész, nem szabad kihagyni.

Jakab Attila főszervező, az 
UFF jelenlegi elnöke hangsúlyoz-
ta: lehet, nem lesz egyetlen jelölt-
ből sem igazi politikus, de a kam-

pány során olyan tapasztalatokra 
tesznek szert, amely az élet számos 
területén hasznosíthatóak. 

Az idei, XX. Székelyudvar-
helyi Diáknapokat több mint 
harminc önkéntes diák szervezi, 
további húszan pedig a kam-
pánystábban tevékenykednek. 
Vass Orsolya, az UFF alelnöke 
elmondta, idén négy középisko-
la csapata indul a polgármesteri 
székért (Tamási Áron, Benedek 
Elek, Backamadarasi Kis Gergely 
és Kós Károly). Nagyon lelkesek, 
felismerik azokat a problémákat, 
amelyeken szeretnének változtat-
ni – még ha csak elméleti szinten 
is. Rengeteg érdekes eseményt 
szerveznek a hétvégén, többek 
közt az Intim Torna Illegál is 
fellép a Patkóban. A diáknapok 
gálaestjére meghívták az eddigi 
diákpolgármestereket, a találko-
zót a Koala Jazz Band koncertje 
követi a Face Tea Houseban. 

A mai nappal a feléhez érkezik 
az immár hatodik alkalommal 
megszervezett Tánc Tavasza 
Tánc- és Mozgásművészeti 
Fesztivál. Ma este ismét két 
stúdióelőadást tekinthet meg a 
tánckedvelő közönség, 17 és 21 
órától a gyergyói „figurások” elő-
adását láthatják, 19 órától pedig 
a temesvári Baczó Tünde és Cári 
Tibor darabja kerül színpadra.

HNU–információ

A tegnap esti udvarhelyi, va-
lamint kolozsvári fellépők 
teltházas előadásai után a 

mai nap is találnak kedvükrevalót 
a mozgásszínház kedvelői a Tánc 
Tavasza Tánc- és Mozgásművészeti 
Fesztiválon. A ma estével immár fe-

léhez érkező rendezvénysorozaton 
két stúdióelőadással várják a kö-
zönséget. A gyergyószentmiklósi 
Figura Stúdió Színház táncosai 
kétszer is színpadra lépnek, először 
17 órától tekintheti meg a nagyér-
demű az Arany-légy című előadá-
sukat, amit aztán 21 órától megis-
mételnek a „figurások”. A gyergyói 
társulat a nem-hagyományos szín-
házi törekvéseket képviseli, a tán-
cosok szerint állandó útkeresésben 
vannak. Egyszerre próbálnak meg-
felelni a kisváros elvárásainak és a 
„figurás” szellemiségnek. A ma esti 
előadás egyik kulcsszava a keresés, 
és ezen belül minden lehetséges. 
Már a cím is többféle értelmezési 
lehetőséget kínál, választhatunk: 
szemlélői vagy alkotói akarunk 

lenni a darabnak, a formálás le-
hetősége nekünk is megadatik. A 
társulat egy konvenciómentes utat 
követett az alkotási folyamat során. 
Így a hagyományos nézőtér helyett 
egy életszerű térben láthatjuk az 
olykor abszurd, máskor lélekme-
lengető jeleneteket, melyeket az 
erős képiség és a zene kölcsönhatá-
sa egyesít.

A gyergyói táncosok előadásai 
között 19 órától a temesvári Baczó 
Tünde és Cári Tibor De a zongo-
ristával ki táncol? vendégelőadását 
tekinthetik meg az érdeklődők. A 
darabról Baczó így vall: „Ebből 
áll az életem: várom azt a napot, 
amikor újra mellettem leszel, egé-
szen addig, amíg bele nem fára-
dok, és többé nem kérek semmit. 

Teremtek magamnak egy vilá-
got, ahova elbújhatok, amikor 
szükségem van rá: nem túlságo-
san távol, nehogy úgy tűnjön, 
mintha független életem vol-
na, de nem is túlságosan közel, 
nehogy úgy tűnjön, mintha be 
akarnék törni a te univerzu-
modba.” Előadás a szeretetről, a 
szerelemről, a boldogság keresé-
séről, a megértés utáni vágyról, 
a kommunikáció hiányának 
veszélyeiről. Tulajdonképpen a 
szeretet anatómiája jelenítődik 
meg a színpadon. Párbeszéd 
táncos, színész és zongorista 
között, ahol mindegyik alkotó 
saját magát alakítja.

Mindkét előadásra a belépő-
jegy 10 lejbe kerül.
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Változatos programok. Minden diáknak ott a helye! fotó: ifj. haáz sándor

Körkép
BulIözönnel egyBeköTöTT válASzTáSok

Flashmobbal és partikamionnal startolt 
a XX. Székelyudvarhelyi Diáknapok

TánC TAvASzA FeSzTIvál

A felénél tartanak

A XX. Székelyudvarhelyi 
Diáknapok programja

Május 9. Szerda
14.30 Kampányok – Patkó
15.00 Nagy Fotó – Patkó
16.00 Tudsz-e ma boldogan 
élni? (előadás) dr. Bíró Ibolya 
szexológus – Face Tea House
19.00 Tánc Tavasza-vetélkedő 
– Művelődési ház
20.00 Gitárest – Mokka kert

Május 10. Csütörtök
14.30 Kampány – Patkó
17.00 Diktátorok és katasztrófák 
(előadás) Lukács Csaba 
(újságíró, világjáró) 
– Face Tea House
17.00 Médiakampány 
– Sztár Rádió
19.00 Evő-ivó bajnokság 
és egyéb ügyességek – Patkó
20.00 Karaoke buli 
– G. Music Pub

Május 11. Péntek
10.00–16.00 Szavazás – Patkó
12.00 MÜTF-focikupa 
– Minifocipálya
17.00 Múzeum-vetélkedő 
– Haáz Rezső Múzeum
18.00 Médiakampány 
– Más Rádió
18.00 Európa két keréken 
(előadás) Keresszegi Petrás Előd 
élménybeszámolója 
– Face Tea House
20.00 Dead Smile- 
és Face Today-koncert – Patkó
21.00 Intim Torna 
Illegál-koncert – Patkó

Május 12. Szombat
12.00 Extrém biciklis és deszkás 
bemutató – Extrém pálya
13.00 Floorball bemutató 
– Fit Feel
14.00 Szabadtéri zumba edzés 
– Fit Feel parkoló
19.00 XX. Székelyudvarhelyi 
Diáknapok gálaest és diákpol-
gármester-avatás 
– Siculus Ifjúsági Ház
22.00 Nap Fia, Hold Leánya éj-
szakai vetélkedő 
– a város területe
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hirdetés

„Hadifogoly-vadászat” Udvarhelyszéken
Az utolsó órában próbál tiszte-
legni a volt hadifoglyok előtt há-
rom udvarhelyszéki fiatal. A „ha-
difogoly-vadászatnak” becézett, 
egész Udvarhelyszéket átölelő 
gyűjtő- és kutatómunkájukkal a 
második világháborús magyar 
katonai élményekről, a hadifog-
ság mostoha körülményeiről 
faggatják a veteránokat, volt ha-
difoglyokat. A kutatás végered-
ménye várhatóan jövő évben egy 
kiadvány és fotókiállítás formá-
jában látna napvilágot.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A „hadifogoly-vadászat” 
ötlete a 2010-ben első íz-
ben megrendezett ócfalvi 

hadifogolytalálkozó után szüle-
tett meg, ekkor döntötte el dr. 
Gidó Csaba történész, Gál Barna, 
az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyez-
tető Tanács (UIET) alelnöke és 
Fülöp Lóránt fotográfus, hogy 
megkeresik a még élő öregbaká-
kat, elbeszélgetnek velük, lejegy-
zik történetüket, élményeiket.

A kezdeményezők elárulták, 
ilyen jellegű dokumentáció még 
nem készült Udvarhelyszéken. 
Bár napjainkban egyre több visz-
szaemlékezés lát napvilágot, ezek 
többnyire magas rangú tisztek, 
politikusok, ismert személyiségek 

tollából származnak. A három fia-
tal ezúttal az egyszerű közkatoná-
kat szeretné megszólaltatni, őket 
igen ritkán kérdezik az átélt bor-
zalmakról és az idő fogytán van. 
Az udvarhelyszéki térségből több 
ezren vettek részt magyar katona-
ként a második világháborúban, 
közülük ma már alig pár száz van 
még életben.

– Emléket szeretnénk állí-
tani ezeknek az embereknek, és 
sietnünk kell, mert mondhatni 
az utolsó órában járunk, előre-
haladott koruk miatt számuk 
rohamosan csökken – vallja 

Gidó Csaba történész. A veterá-
nok és volt hadifoglyok élmény-
beszámolóiból könyv készül, de 
mint a gyűjtök elárulták, nem 
egy száraz dokumentációs ki-
adványt terveznek. Szándékuk, 
hogy emberközelivé tegyék azo-
kat a történeteket, amelyeket 
egyénenként szűk családi kör-
ben ugyan ismernek, kívülállók 
azonban kevésbé.

– Emberibbé teszi azt a drá-
mát, amit hadifogolyként átéltek, 
ha ők személyesen beszélnek erről. 
Drámai eseményekről számol-
nak be, bár nem ritkán humoros, 

mondhatni vidám életképek is fel-
villannak – mondják a fiatalok.

A többéves projekttel a teljes 
Udvarhelyszéket szeretnék lefedni, 
jelenleg a negyedénél tartanak a 
kutatómunkával. Eddig tizenkilenc 
interjúalannyal tudtak elbeszélget-
ni, ennek érdekessége, hogy egyva-
laki a megkérdezettekből amerikai 
fogságban töltötte a háború utáni 
éveket, az ő története ezért gyöke-
resen különbözik, az addig hallot-
taktól.

A gyűjtőmunka nem egyszerű 
feladat, a fiatalok saját költségü-
kön, szabadidejükben, többnyire 

hétvégeken végzik. A kezdemé-
nyezést és a kiadvány megjelen-
tetését egyelőre az UIET támo-
gatja, de tárt karokkal fogadják a 
további támogatókat is.

Maga az élmények gyűjtése is 
külön történet.

– Idegenként kopogunk be, 
tárt karokkal fogadnak bennün-
ket, ez az igazi székely vendég-
szeretet sugallja, búcsúzáskor 
unokáikként jövünk el – jegyzi 
meg Gidó Csaba. Fülöp Lóránt 
időutazásként éli meg a találko-
zásokat, a száz évvel ezelőtti falusi 
környezetbe csöppennek, nincs 
modernkedés, nyoma sincs an-
nak, hogy 2012-öt írunk. Fotós-
ként is ezt a hangulatot próbálja 
megörökíteni. Gál Barna külön 
megemlíti, hogy eddig még soha 
nem utasították el őket, amiért, 
úgy érzi, külön köszönettel tar-
toznak a volt hadifoglyoknak, de 
a hozzátartozóiknak is a fogadta-
tásért, a vendéglátásért. 

A munkájuk sikerességét ta-
núsító kiadványt még idén meg 
szerették volna jelentetni, amire 
valószínűleg nem lesz lehetőség, 
de várhatóan jövő évben már 
nemcsak könyv, hanem fotókiál-
lítás is tükrözi majd az egyszerű 
udvarhelyszéki katona háborús 
és szovjet hadifogságbeli élmé-
nyeit.

Gál, Gidó és Fülöp „munka” közben. eddig tizenkilenc öregbakával beszélgettek el fotó: fülöp lóránt

Körkép



7. oldal |  2012. május 9., szerdaKörkép
társadalom

A felszereltsége szerint tűzoltásra, 
erdőtüzek korlátozására, emellett 
pedig árvíz esetén és különböző 
balesetek során is használható 
haszongépjárművel gazdagodott 
Hargitafürdő. Célzottan olyan jár-
művet választottak, amely megfe-
lel az ottani terepviszonyoknak.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Hagyományos tűzoltóautó 
helyett egy Elefant ATV 
típusú terepjáró járművet 

kapott a hargitafürdői önkéntes ka-
tasztrófaelhárító egység Csíkszereda 
önkormányzatától.

– Mivel a hegyvidéki, erdei 
terep nagyban korlátozná egy ha-

gyományos tűzoltó mozgási lehe-
tőségét, a választás egy könnyen 
manőverezhető, sok feladatot el-
látó és komplex felszereltségű jár-
műre esett. A helyi körülmények-
nek megfelelő járművet vethetünk 
be Hargitafürdőn, amely a szűk 
útszakaszokon, torlaszok között, 
erdei ösvényeken is otthonosan 
és gyorsan mozog – mondta el 
Tófalvi Ernő, a csíkszeredai pol-
gármesteri hivatal hargitafürdői 
megbízottja.

A polgármesteri hivatal április 
24-én vette át az 14 970 euróba 
kerülő gépet. A négykerék-meg-
hajtású haszongépjármű motoros 
pumpával és szivattyúval, vala-
mint tetőzetbontó csáklyákkal 

van felszerelve, alkalmazható 
kisebb tűzesetek eloltására, na-
gyobb erdőtüzek kordában tartá-
sára, emellett pedig áradásoknál, 
hótorlaszoknál és különböző bal-
eseteknél is lehet rá számítani. 

– Most zajlik az ATV forga-
lomba való beíratásának folyama-
ta, valamint a szükséges tűzcsapok 
és egyéb tűzoltáshoz használatos 
eszközök, emellett a tűzoltó-felsze-
relés beszerzése a haszongépjármű-
vet kezelő önkéntes katasztrófael-
hárító egység számára – mondta 
el Tófalvi, hozzátéve, remélhetőleg 
nem kell majd sokszor használni, 
de amikor a jármű bevetésére kerül 
sor, akkor az hasznos szolgálatot 
tesz majd.

ElEfAnt AtV-t VEtnEk bE HArgitAfürdőn

Négykerekű katasztrófaelhárításhoz 
Megkezdődött 
a bérmakörút

A hargitafürdői önkéntes katasztrófaelhárító egység Elefant típusú terepjárműve. Vagyont, életet menthet

nem sokban különböznek a vá-
ros házának a csíksomlyói bú-
csú lebonyolítására vonatkozó 
idei rendelkezései a tavaly 
érvényes szabályzattól: a for-
galom korlátozás miatt csak a 
behajtási engedéllyel rendelke-
zők használhatják járműveiket, 
kereskedelmi engedélyt ezúttal 
is csak meghatározott árucik-
kekre lehet kiváltani. A búcsú 
egybeesik a nyirő József újrate-
metése alkalmából tartott meg-
emlékezéssel, így ez idő alatt 
nagyobb torlódásra lehet majd 
számítani a városban.

T. A.

Nem lesz számottevő válto-
zás idén a csíksomlyói bú-
csú megszervezésének és 

lebonyolításának procedúrájában a 
csíkszeredai polgármesteri hivatal 
részéről. A búcsú kezdetétől rész-
leges, illetve teljes forgalomkorláto-
zásokra lehet majd számítani a Szék 
útján, a Kájoni János, Nagymező, 
Taploca és Márton Áron utcában. 

A behajtási engedélyeket a polgár-
mesteri hivatal adja ki, a tilalom alól 
kivételt képeznek a mentőszolgálat, 
a Vöröskereszt, a hegyimentő köz-
szolgálat, a szemétszállító vállalat és 
a mozgássérültek egyesületének jár-
művei – mondja ki az önkormány-
zati rendelet. 

– Idén nagyobb torlódásra 
számíthatnak a városba Székely-
ud varhely, valamint a Brassói út 
irányából érkezők, hiszen a kezde-
ményezők kérésére a búcsú napján 
lesz a Nyirő József újratemeté-
sét kísérő megemlékezés a Szent 
Kereszt Plébániatemplomban – 
mondta el megkeresésünkre Antal 
Attila. Csíkszereda alpolgármes-
tere továbbá közölte, idén is tilos 
a közterületen való kereskedelmi 
tevékenység, az árusok előzetes 
engedély kiváltásával, a Szék útján 
található magánterületek tulaj-
donosainak beleegyezésével áru-
síthatnak kézművestermékeket, 
háztartási eszközöket, könyveket, 
játékokat, kegytárgyakat, élelmi-
szereket, cipőt és ruhaneműket. 

Szeszes italokat csupán a szállás-
helyet is biztosító vendéglátó egy-
ségek kínálhatnak. – Arra kérjük a 
csíkszeredai lakosokat, és a vendé-
geket, hogy őrizzék meg az egyhá-
zi esemény méltóságát, és ebben a 

szellemben vegyenek részt búcsún. 
Bízunk benne, hogy továbbra sem 
alakul át zsibvásárrá a Szék útja és 
környéke – fogalmazott Antal. 

A búcsúra vonatkozó pol-
gármesteri rendelet letölthető a 

www.szereda.ro honlapról, a ke-
reskedelmi és behajtási engedély 
kiváltásával kapcsolatosan pedig 
bővebb információ kérhető a 
0266–315120/117-es telefon-
számon.

VárosHázi rEndElkEzésEk A Csíksomlyói búCsú kApCsán

„Őrizzük meg a búcsú méltóságát”
A szombati zöld napok 
keretében a városháza alkalma-
zottjai és a városházi kertészet 
munkatársai kitakarították a 
csíksomlyói Barátok-feredőjének 
környékét, és különböző kisebb 
javításokat végeztek a fürdő 
szerkezeti elemein. – Pótoltuk 
a hiányzó faelemeket, újrafestet-
tük, védőszerekkel kentük le az 
építményt, és megtisztítottuk a 
gaztól a környéket. A búcsú előtt 
egy héttel a Barátok-feredőjét 
megépítő Transpagony Egye-
sület a megállapodás szerint ki-
cseréli majd a megrongálódott 
elemeket és táblákat állít fel a lé-
tesítmény környékén – közölte 
Antal Attila alpolgármester. 

Az elmúlt héten a felcsíki fő-
esperesi kerületben megkezdő-
dött az idei bérmakörút. A bér-
málások időpontját, a püspöki 
szentmisével – ahol erre lehe-
tőség volt – a templombúcsú 
napjára időzítették. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

AMarosi, Felcsíki és Alcsík–
Kászoni Főesperesi Ke-
rületben végeznek idén 

bérmálást. Az ötévenként sorra 
kerülő bérmálás után főpásztori 
vizitációt is tartanak a plébániá-
kon. 

A Hargita megyei települése-
ken a püspöki szentmise délelőtt 
tíz, délután pedig 5 órakor kez-
dődik a következő beosztás sze-
rint. A Felcsíki Főesperesi Kerü-
letben múlt héten megkezdődött 
bérmakörút május 11-én, pén-
teken folytatódik délelőtt Csík-
szent mihályon, délután Aj ná don. 
Május 12-én délelőtt Csík szent do-
mo ko son, délután Csík szent ta má-
son, május 14-én, hétfőn délelőtt 
Karc falván, délután Csík dán falván 
bérmálnak. Május 15-én, kedden 
délelőtt Csík ma da ra son, délután 
Csi csó ban, 16-án, szerdán délelőtt 
Ba lán bá nyán a templombúcsú al-
kalmával, délután Csíksomlyón 
lesz bérmálás. A bérmakörút ez-
után a Gyi me sek ben folytatódik, 
május 17-én, csütörtökön délelőtt 
Gyi mes felsőlokon, délután Gyi-
mes kö zép lokon, 18-án, pénteken 
délelőtt Hidegségben, délután 
Kos te lek ben, 19-én, szombaton 

délelőtt pedig Gyimesbükkben. 
Ugyanaznap délután kerül sorra 
Csík tap lo ca, május 21-én, hétfő 
délelőtt pedig Hargitafürdő. 

Ugynaznap délután az Al csík– 
Ká szoni Főesperesi Kerületben 
folytatódik a bérmakörút, Csa-
tó szegen. Május 22-én, kedden 
délelőtt Csíkszentsimon, délután 
Kászonújfalu, 23-án délelőtt Csík-
szentkirály, délután Csík szentimre, 
24-én, csütörtökön délelőtt Csík-
mindszent kerül sorra. A csíkszere-
dai Szent Kereszt-plébánián május 
27-én, vasárnap délelőtt, a Szent 
Ágoston-plébánián délután lesz a 
bérmálás. Szintén május 27-én lesz 
a bérmálás Gyergyószentmiklóson 
is, délelőtt a Szent Miklós-plébáni-
án, délután pedig a Szent István-
plébánián, ahol templombúcsú is 
lesz. Május 28-án, hétfőn délelőtt 
Csíkszentléleken, délután pedig 
Ká szon jakabfalván a templombú-
csú napján lesz a bérmálás. Május 
29-én, kedden délelőtt Menaságon, 
délután Csík szentgyörgyön, 30-án, 
szerdán délelőtt Nagytusnádon, 
délután Verebesen, 31-én délelőtt 
Újtusnádon, délután Lázár falván, 
június 1-jén délelőtt Csík szent-
simonban, délután Csa tószegen, 
június 2-án délelőtt Tus nádfür-
dőn, délután Kozmáson, 3-án dél-
előtt Csíkszentmártonban délután 
pedig Zsö gödben lesz bérmálás. 
Utóbbi helyen egyeben templom-
búcsút is tartanak. Június 4-én 
Eger széken lesz bérmálás. Az idei 
bérmakörút június 7-én, Úrnapján 
zárul Nagy kászonban, ahol dél-
előtt templombúcsú is lesz. 
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Lehullott a lepel, pontosabban 
néhány napja eltávolították az áll-
ványokat az egykori Csipike nap-
közi Petőfi utcai, frissen felújított 
épületéről, amely ifjúsági foglal-
koztató központként fog működni. 
Az újjászületett épületet tegnap a 
sajtó képviselőinek jelenlétében 
járta körül a városházáról érke-
zett átvevő bizottság. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Izgalmas, ám a csíkszeredai sétá-
lóutca többi épületéhez viszo-
nyítva eltérő színvilágú homlok-

zattal tűnt elő a lebontott állványok 
mögül az egykori Csipike napközi 
épülete. Mint ismeretes, a felújítás az 
integrált városfejlesztési terv szociá-
lis összetevőjeként pályázati pénzek-
ből valósulhatott meg, az ingatlan a 
jövőben különböző ifjúsági-szociális 
tevékenységeknek ad majd otthont. 

A történelmi fényképek közül 
a fellelhető legrégebbit vették ala-
pul az építészek a felújítási mun-
kálatok megtervezésénél, ennek a 
színkiosztása alapján próbálták le-
festeni a főhomlokzatot és a hátsó 
homlokzatokat. A munkálatokat 
a tervezéstől a kivitelezésig helyi 
szakemberek végezték.

– A csíkszeredai Petőfi utcán 
megfigyelhető, hogy a stukkódísze-
ket világosabb árnyalatúra festették, 
ennél az épületnél viszont fordítva 
van, a legdíszesebb elemek a legsöté-

tebbek. Rendhagyó a színkiosztás, a 
főhomlokzat keretezése azonban ezt 
támasztja alá, biztos, hogy az erede-
ti építészeti elv is ezt követte, és ezt 
sikerült rekonstruálni – nyilatkozta 
Várdai Zsolt építész.

– Az épület nagymértékben tük-
rözi azt, amit a tervezéskor megál-
modtunk. Egy ilyen öreg épülethez 
nyúlni mindig kényes, igyekeztünk 
kiemelni a valós értéket, és azt az 
üzenetet, amelyet egy ilyen villasze-
rű, egykori lakóépület sugároz. Úgy 
értékelem ez sikerült, meg vagyunk 
elégedve a kivitelezők munkájával – 
fogalmazott Tövissi Zsolt építész. 

– A kivitelezés nem volt köny-
nyű, főként a statikai megerősítési 
munkálatok követeltek nagy oda-
figyelést, de viszonylag rövid idő, 
kilenc hónap alatt sikerült a felújí-
tási terveknek megfelelő állapotba 

hozni az épületet – tudtuk meg 
Zakariás Istvántól, a kivitelező cég 
ügyvezető igazgatójától.   

– A pályázatban az céloztuk 
meg, hogy a 14–20 év közötti fia-
taloknak olyan programokat szer-
vezzünk, telepítsünk ide, amelyek 
e korosztály sajátságos igényeit 
veszik figyelembe. Tehát különbö-
ző típusú tanácsadási, képzési, sza-
badidős foglakozási tevékenységek 
helyszíne lesz a ház. Ugyanakkor 
azt szeretnénk, hogy a városban 
működő, hatékony és színvonalas 
programokat kínáló civilszerveze-
teknek, csoportoknak lehetőséget 
biztosítsunk, hogy a programjaikat 
itt, a városközpont közelében tud-
ják megtartani. A tevékenység nyá-
ron elindulhat az épületben – nyi-
latkozta Antal Attila, Csíkszereda 
alpolgármestere.

Péter György, a Gyulafehérvári 
Caritas Otthoni Beteggondozó 
Szolgálatának igazgatója és 
Borboly Csaba megyeitanács-
elnök aláírta a közös éves prog-
ramról szóló szerződést. A teg-
nap sajtótájékoztatón a Caritas 
Vidékfejlesztés által működte-
tett falugondnoki szolgálatról 
is beszámoltak.

T. É.

AGyulafehérvári Caritas 
által működtetett ottho-
ni beteggondozás, amely 

szak- és alapápolási, valamint szo-
ciális jellegű szolgáltatásokat foglal 
magában, az egyik leghumánusabb, 
leghatékonyabb és egyben a leg költ-
ségkímélőbb ápolási rendszer. A szá-
mok magukért beszélnek: az elmúlt 
évben csak Hargita megyében 134 
munkatárs dolgozott a programban, 
akik összesen 308 020 alkalommal 
jártak az ágyhoz, házhoz kötött, idős, 
beteg emberek otthonában, össze-
sen 5669 személyt ellátva, 143 030 
egészségügyi szakápolást, 568 406 
alapápolást és 104 412 háztartási se-

gítségnyújtást végeztek. Az otthoni 
gondozásban használt autók egy év 
alatt 557 177 kilométert tettek meg 
Hargita megye területén – tudtuk 
meg a tegnapi tájékoztatón.

A megyei tanács, a Caritas és a 
helyi önkormányzatok között éven-
te kötnek egyezményt a megyei 
otthoni gondozói program támoga-
tásáról. Ennek keretében 2012-ben 
Hargita Megye Tanácsa 390 000 lej 
támogatást biztosít a program mű-
ködtetésére, ami a tervezett költsé-
gek 10,29 százalékát teszi ki. 

Hargita Megye Tanácsa 2001-
től támogatja a Gyulafehérvári 
Caritas szervezet otthoni beteggon-
dozói szolgálatát Hargita megyében. 
Tegnap Péter György beszámolt ar-
ról, hogy a Gyulafehérvári Caritas 
és Hargita Megye Tanácsa között a 
napokban indult egy másik együtt-
működési program, melynek kere-
tében a Caritas  egészségügyi szű-
réseket végez 22 településen. A be-
teggondozó szolgálat munkatársai 
díjmentesen végzik a vérnyomás-, 
vércukorszint-, testzsír-, koleszte-
rin- és EKG-méréseket. 

Bányász József, a Gyulafe-
hérvári Caritas Vidékfejlesztés 
programjának vezetője elmondta, 
hogy számukra nagy kihívás meg-
erősíteni a vidéki embert abban, 
hogy amit csinál, az jó és helyén-
való, segíteni a pályázati bürokra-
tikus eljárásokban, valamint elér-
ni, hogy a falugondnokság mint 
mesterség kerüljön fel a mestersé-
gek listájára 

Hargita megye tizenegy tele-
pülésén hét falugondnoki szolgá-
lat működik. Céljuk a hátrányos 
helyzetű, szolgáltatáshiányos kis-
települések esélyegyenlőségének 
növelése, az ott élők életfeltételei-
nek javítása, a köz-, valamint szo-
ciális szolgáltatásokhoz való hoz-
záférés elősegítése, a települések 
szolgáltatási funkcióinak bővíté-
se, a közösségfejlesztés, valamint 
jobb életminőség elérése 

Hargita Megye Tanácsa, amely 
több éve vissza nem térítendő tá-
mogatás formájában járul hozzá 
a falugondnoki szolgálatok fenn-
tartásához, idén 33 810 lejjel tá-
mogatást nyújt erre a célra.

BeszélGetés FerenCz Imre költőVel

Mi van a kirakatban?

Városházi bizottság vette át a felújított ingatlant. Közösségi célok 

Ferencz Imre madárkirakat című, 
gyermekverseket tartalmazó leg-
újabb verseskötetét ma délután 
mutatják be 18 órától Csíksze-
redában, a Hargita megyei kul-
turális központ Pinceklubjában. 
lapunk volt munkatársával a 
könyv megjelenése kapcsán 
beszélgettünk. 

– Most meg jelenő kötete a 
gyermekeknek szól. A Hargita 
Népe munkatársaként felnőt-
teknek szóló versek költőjeként 
ismertük. Aztán az Aranyalma 
gyermekoldalon találkoztunk a 
madaras versekkel. Mikor, milyen 
körülmények között születtek meg 
első gyermekversei?

– Három évvel ezelőtt, pon-
tosabban 2009 februárjában 
kezdtem írogatni ezeket a verse-
ket a madarakról. Egyfajta isme-
retterjesztő verseknek készültek, 
vagyis előre megfontolt szán-
dékkal madárhatározó verseket 
akartam írni, abból az elgondo-
lásból, hátha így vonzóbbá tehe-
tem a gyermekek számára a ma-
darakat, a természetet. Ahhoz, 
hogy gyermekversek megírására 
adjam a fejem, kellett a nyugdí-
jaskor, az, hogy nagyapa legyek, 
és kellett természetesen a ter-
mészetközelség, a hargitafürdői 
csend, nem utolsósorban pedig 
Herman Ottó írásainak olvas-
gatása, és a feleségemnek mint 
nagymamának a biztató szava... 
A madarakról és az évszakokról 
írtak eddig talán a legtöbb gyer-
mekverset, de úgy gondoltam, 
ha verses madárhatározóval 
próbálkozom, az érdeklődésre 
tarthat számot. Miután ezek a 
„madárportrék” 2009 tavaszá-
tól őszig megjelentek a Hargita 
Népében, és a visszajelzések jók 
voltak, átadtam a kéziratot a ki-
adónak. Előzőleg, ugyanabban 
az évben megjelent a Verebestől 
Madarasig című füzet, amely tu-
lajdonképpen a madárportrék-
ból „vált ki”. Az történt ugyanis, 
hogy a veréb, a legközönsége-

sebb és legutolsó madár hirtelen 
kiugrott és elhúzott, vagyis „ki-
követelte”, hogy a portréja mel-
lett róla külön könyv szülessék.

– Hogyan látja a gyermekiro-
dalom szerepét, egyáltalán hogy 
sorolja be a gyermekek számára 
írt mesét, verset?

– A gyermekirodalom 
mondhatni a felnőttirodalom 
előszobája, mert azokból a gyer-
mekekből lesznek a felnőtt olva-
sók, akik már gyermekkorukban 
olvasnak, megszeretik a nyom-
tatott betűt, az írást. A gyer-
mekirodalmat ugyanakkor elol-
vassák a felnőttek is, a szülők, 
nagyszülők, hisz rendszerint 
nemcsak a tejbegrízt, hanem a 
versikét is kiskanállal adagolják 
a kisgyereknek, s azt meg is kós-
tolják, nehogy forró legyen... 
Vannak írók és költők, akiknek 
a gyermekekhez írt versei vagy 
elbeszélései jelentik írásművé-
szetük csúcsát. Számomra pél-
dául Veres Zoltán Irgum-bur-
gum Benedekje, Rongy Elekje 
vagy Fodor Sándor Csipikéje 
nem csupán életművük legjava, 
hanem azok a magyar irodalom 
igazi értékei, teljesítményei közé 
sorolhatók. Ha a nyugdíjasévek 
és az unokák számának növe-
kedésével az ember egyre jobb 
gyermekverseket írhat – már-
pedig így lenne logikus –, akkor 
szeretnék írni az elkövetkező 
időben is. Ehhez persze játékos 
kedvet és egészséget is kell kí-
vánnom magamnak.

Takács Éva

szOkAtlAn színkIOsztású HOmlOkzAt A PetőFI utCáBAn

Régi fényképek kőbe vésett üzenete

eGyüttműködés A meGyeI tAnáCs és A CArItAs között

Támogatás az otthoni beteggondozó 
és a falugondnoki szolgálatnak

 fotó: domján levente

Ferencz Imre Madárki-
rakat című kötetét dr. Szabó 
József székelyudvarhelyi állat-
orvos, természetfotós, Szabó 
Attila, Nagy Gyöngyvér, va-
lamint a budapesti Madárta-
ni Intézet közreműködésével 
Papp G. és Kovács A. igényes 
madárfotói illusztrálják.
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III. A dolgozat

Ha a mélyfúrások által feltárt 
ősfelszínt tanulmányoz-
zuk, azt tapasztaljuk, hogy 

a látszólag egyenletes Csíki-medence 
három jól elkülönülő, kisebb, tekto-
nikus (bezökkent) medencére tago-
zódik. Ezek szép sorjában észak–dél 
irányban, lépcsőzetesen, egymás 
alatt helyezkednek el.

A lépcsőket, de nevezhetjük kü-
szöböknek vagy gátaknak is, kelet–
nyugat irányú, haránt törésvonalak 
hozták létre, amelyek merőlegesen 
ülnek rá az Olt fő törésvonalára. És 
ezzel elérkeztünk mondanivalónk 
lényegéhez! A természet alkotta 
gátak, küszöbök eltűnésének már 
szemtanúja lehetett az ember! S a 
nyelv fejlődésével, a jelenségek felis-
merésével egy időben nevet adott a 
környező világnak, annak az élettér-
nek, amelybe beleszületett.

Ilyen küszöb ma is a kristályos kő-
zetekből álló, de meszes sapkát viselő 
sasbérc (horst), a GRÉCES, szem-
ben a Fekete-Rezzel Marosfőn. 1121 
méter magasságával a Gyergyói- és 
Csíki-medence vízválasztója, a le-
süllyedt ősfelszín egy darabja, ol-
dalában az üdülőtelep sípályájával. 

Keletre nyúló vállán az országút 
legmagasabb pontja a vasúti felüljá-
ró után 895 m. A Gréces délnyugati 
kiágazása mélyen benyúlik a Felcsí-
ki-medencébe. A domokosiak ezt a 
nyúlványt GARADOSNAK neve-
zik, mert bizony grádics, kert, kerítés 
ez a javából, ami a medencét magát 
a Hargitától elválasztja, függetlenül 
attól, hogy a szó szláv gyökerű.

Csíkmadaras után a Sósrét Rá-
kosnál hirtelen összeszűkül. Az 
Olt folyó szerényen bújik meg a 
Bogáti- domb lábánál, a Csíkrákosi 
– szorosban. Itt, ahol a Kőd-vo-
nulat szemben áll a zikkurat-szerű 
Bogáti – dombbal, véget ér a Felcsí-
ki-medence. A Rákosi-szoros gátja 
a Bogáti-domb. Szintén sasbérc, 
akárcsak a Gréces Marosfőn. A le-
süllyedt kristályos (gyűrt kőzetek) 
felszín egyik magas hegycsúcsa le-
hetett, amit még az erózió is jócskán 
legyalult. Egymillió évvel ezelőtt 
olyan alakja lehetett, mint egy mo-
dern vízierőmű völgyzáró gátjának, 
mely eltorlaszolta a Felcsíki-meden-
ce helyén felgyűlt víztömeget. Mö-
götte az ezredévek múlásával egyre 
halmozódott a medenceüledék, ki-
szorítva és kényszerítve a maradék 
víz dél irányú leszivárgását a Bogáti-

gáton át. Az Olt szintje itt 675 
m. A Bogáti-küszöb ma már nem 
látható a felszínen, annyira feltöl-
tődött, kiegyenlítődött a medence. 
De a mély rétegekben létezik, mint 
a Hargita egyik kelet felé kinyúló 
karja. A törésvonal mentén nagyon 
sok magmás kőzetanyag nyomult 
fel, megalkotva a 10 km hosszúságú 
Kőd-vonulatot, egészen a Csíki-ha-
vasok lóvészi gerincéig. A Rákosi-
szorost őrző Bogáti-domb 783 m 
magas tetején állt valamikor a Rá-
kosi-vár, melynek helyén a XVIII. 
században megépült a mai Szent 
Jakab-kápolna. A domb lépcsőzetes 
kiképzése nem a természet munká-
ja, emberi kezek alkotása. Tovább, 
Madéfalva felé a Bogáti-domb kap-
csolódik a Mórhegyeséhez. A két 
hegyecskén végzett régészeti kuta-
tások i. e. 2000 éves bronzkori tele-
pülésnyomokat tártak fel. A 4000 
év homályába burkolózó civilizáció 
alkotói még észlelhették a mocsaras 
medencék feltöltődését, azért is vá-
lasztották lakhelyül a magaslatokat, 
és láthatták a Bogáti-domb gát vagy 
küszöb jellegét.

Folytatjuk
Zsigmond Enikő geológus,

Csíkszereda

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

ASapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem csíksze-
redai Élelmiszeripari Mér-

nökképző Kara ebben a félévben 
kísérleti jelleggel előadássorozatot 
hirdetett méhészkedés, méz és méz-
feldolgozás témában. A tantárgyat 
felvett hallgatók május 5-én tanul-
mányi kiránduláson vettek részt, 
meglátogatták Korondon Tófalvi 
Melinda és Szász Illyés mintaméhé-
szetét.

A méhészkedés mellett több 
mint két évtizede elkötelezett há-
zaspár annak ellenére jó kedvvel 
fogadta a csoportot, hogy másnap a 
méhcsaládok többségével éppen 
a regáti akácerdőkhöz vándoroltak. 
A 300 család méhet gondozó család 
telephelyén a védőálarcot öltött hall-
gatók nemcsak a kaptárak érdekes 
világába nyerhettek betekintést, ha-
nem az anyanevelés nagy szaktudást 
és pontosságot igénylő folyamatát 
is megismerhették. Ezen a Sapard-
program segítségével és céltudatos 
munkával kialakított méhészeti far-

mon a hallgatók a kaptárkészítéstől a 
viaszolvasztásig és műlépkészítésig, 
a mézfeldolgozástól a virágporgyűj-
tésig és az értékesítésig mindenből 
kaptak egy kis ízelítőt. Érdekes volt 
végigjárni a mézfeldolgozó kisüzem 
patyolat tisztán tartott helyiségeit. A 
krémmézet előallító gépeknél idő-

zött legtöbbet a társaság, ugyanis itt 
kóstolásra is lehetőség nyílt. Legtöbb 
szavazatot a homoktövises krém-
méz kapta, de ínycsiklandó volt az 
áfonyás meg a fekete ribizlis méz is. 
Meg lehetett ízlelni a virágport és az 
akácmézből előállított fenyőrügyes 
és borókás mézkülönlegességeket is. 
Az ízlésesen csomagolt mézes termé-
kek raktárából mindegyik látogató 
egy-egy havasi mézzel megtöltött, 
ajándékba kapott műanyag mackó-
val lépett ki az udvarra.

Tófalvi Melinda lelkes és szak-
szerű farmbemutatója a csoport 
valamennyi tagjában felébresztette 
az érdeklődést a méhészkédés iránt. 
És ez is volt a tanulmányi kirándulás 
célja. Mert a méhészkedésnek Szé-
kelyföldön jövője van!

Hálás köszönet a csoportot foga-
dó házaspárnak, valamint Borboly 
Csaba elnök úrnak a tanulmányi ki-
rándulás megvalósulásához nyújtott 
segítségéért.

Nagy Balázs
megbízott egyetemi előadó

Látogatás a mintaméhészetében

Milyen nyelven tanuljon?

Egy Bukarestben élő román–
magyar vegyes családban élő 
román–édesanyától régebb 

megkérdeztem, miért adták a gyere-
ket magyar iskolába? Azt válaszolta, 
a férje magyar! Az óvodában, ele-
miben, középiskolában magyarul 
tanult, az egyetemet Erdélyben, 
Kolozsváron végezte. Mérnökként 

beszél románul, magyarul, angolul, 
és fordít is ezeken a nyelveken. Ezt a 
nagy előnyt látva, anyaként úgy dön-
tött, hogy a fia is tanuljon magyarul. 

Nos, nem tévedett. A gyerek 
édesanyjával románul, édesapjával 
magyarul beszélt a családban. 

Az édesanya most boldog és 
büszke. Azt mondja: kérem, én nem 

tévedtem, mert a fiam most Buda-
pesten doktorál, és már munkahe-
lyet is felajánlottak neki.

Egy olyan nagytata, aki azon 
csodálkozik, hogy sokan román 
iskolába akarják adni gyerme-
küket:

Nagy Mózes,
Csíkszereda
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„A statisztikai átlagok matema-
tikai illúziók” – mondta egykor a 
neves akadémikus, néhai Grigore 
Moisil. Sokszor hajlamosak va-
gyunk egy adott gazdasági jelen-
séget, bizonyos ismérveket az 
átlagszámok alapján értékelni, 
megítélni. S ezen az alapon sok-
szor téves következtetéseket is le 
lehet vonni. Amikor azt közlik pél-
dául a hivatalos szervek, hogy az 
átlagos bruttó bér 10 vagy 15 szá-
zalékkal növekedett, nem biztos, 
hogy az örömhír lesz mindenki 
számára, mert az alkalmazottak 
között olyanok is lehetnek, akik-
nek a bére egyáltalán nem nőtt, 
sőt esetleg csökkent. Egyébként 
is: amikor az országos átlagos 
bruttó bérről beszélünk, annak 
hátterében ott húzódik a minimál-
bér is, de a havi 10 000 lejt is meg-
haladó bér is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Egy minap készült tanulmány 
szerint országunkban egy „át
lagos” háztartás jövedelmében 

a bérek 48,4 százalékot, a nyugdíjak 
és a különböző szociális jellegű jut
tatások 22,5 százalékot, a természet
beni jövedelmek (a saját fogyasztásra 
megtermelt javak) 20,3 százalékot, a 
független tevékenységből szárma
zó bevételek 2,3 százalékot, a banki 
kamatokból és a külföldről átutalt 
összegekből származó jövedelmek 
3,2 százalékot, a mezőgazdasági ter
mények értékesítéséből származó 
bevételek 3,1, a tulajdonjog haszno
sításából származóak pedig 0,2 szá
zalékot képviselnek. Ez egy országos 
kivetítésű helyzetkép, s távolról sem 
jelenti azt, hogy minden egyes ház
tartás esetében kimutathatók ezek a 
részarányok. Vannak olyan családok, 
ahol a jövedelem egyetlen forrása a 
bér, vagy olyanok, amelyek esetében 
a nyugdíj. Ennek ellenére a háztartá
si jövedelmek alkotóelemeinek fen
tebb ismertetése lehetővé teszi né
hány érdekes és meggondolkoztató 
következtetés levonását. Nemzetkö
zi összehasonlításban is meglepő pél
dául az, hogy igen magas részarányt, 
több mint 20,3 százalékot képvisel 
a természetbeni jövedelem. Ebből 
közvetve az is kikövetkeztethető, 

hogy vidéken a felületek felaprózott
sága, valamint a viszonylag gyengébb 
terméseredmények csak a létfenn
tartási gazdálkodást teszik lehetővé. 
Ilyenképpen pedig a mezőgazdasági 
tevékenységnek jobbára nincs piaci, 
árutermelési jellege. A termények ér
tékesítéséből származó pénzbevétel 
országos viszonylatban és átlagosan 
csak 3,1 százalékos arányban részesül 
az összjövedelemben. A háztartások 
zömének a jövedelme úgynevezett 
függő viszonyon alapszik, a bérből 
élőké a munkáltatótól függ, a nyug
díjból vagy a különböző szociális jut
tatásokból élőké pedig az ellátórend
szerektől. A független, az úgyneve
zett önálló tevékenységből származó 
jövedelmek annak ellenére, hogy a 
vállalkozások száma jelentős, alig 2,3 
százalékot képvisel.

A szóban forgó tanulmány sze
rint az országos átlagos nettó bérnek 
mintegy 50 százalékát fogyasztásra 
fordítják, pontosabban a mindenna
pi élet megkövetelte költségek fede
zésére. Ha ehhez még hozzáadjuk azt 
is, hogy a családi költségvetés kiadási 

oldalán közel 16 százalékot képvisel
nek a különböző adók és illetékek, 
akkor számot adhatunk arról is, 
hogy egyéb célra igen kevés pénzfor
rás áll rendelkezésre. Nézzünk meg 
egy nemzetközi összehasonlítást: 
Franciaországban, Olaszországban, 
Spanyolországban vagy Németor
szágban a fogyasztási kiadások a 
személyi jövedelemnek alig 25 száza
lékát képviselik. Ebből az is kikövet
kezik, hogy ezekben az országokban 
a lakosság is fokozottabb mértékben 
képes hozzájárulni a nemzeti vagyon 
gyarapításához, azaz több jut befek
tetésre (ingatlanvásárlásra, lakásépí
tésre stb.), illetve értékes és tartós 
javak (személygépkocsi stb.) meg
vásárlására. Nem így Romániában. 
A családi költségvetésből eszközölt 
ilyen jellegű költségek az összkiadá
soknak igen kis hányadát képezik, a 
befektetésre fordítottak alig 0,4 szá
zalékot, a termelési célzatúak pedig 
11,4 százalékot (ez utóbbi részarány 
tulajdonképpen a mezőgazdaságból, 
illetve a független vállalkozásból élők 
esetében mérvadó).

Gazdaság
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Az átlAgok „bűvkörébEn”

Fizetési és fogyasztási 
statisztikák

> A tordai sóbánya lett Románia 
legjobb turisztikai projektje. Első helyet 
nyert a tordai sóbánya a turisztikai projek
tek 2012es versenyén, amelyet a Revista 
Română de Administraţie Publică Locală 
folyóirat hirdetett meg. A versenybe több 
mint 700 projektet neveztek, a sóbánya a 
döntőben is 100 másik projekttel „méret
kezett meg”. A bánya és a környékbeli sósta
vak felújítása illetve rendbetétele 5 800 000 
euróba került. Az átadás utáni első évben 
a sóbányát 375 ezren, tavaly 350 ezren 
látogatták meg. „A tordai sóbánya a leg
tisztább az egész országban. Sehol a kör
nyéken nincs szennyezés. Formája pedig 

európai szinten egyedülálló” – mondta 
Ovidiu Mera, a bánya igazgatója.

> Isărescu: stabilizálódik az infláció. 
Az év második felében 3 és 4 százalék kö
zött stabilizálódik Románia éves inflációja 
– nyilatkozta Mugur Isărescu jegybankel
nök az inflációjelentés bemutatásakor. 
Ebből kitűnik, hogy az infláció egyálta
lán nem alacsony, néhány, ellenkezőjét 
állító kommentárral szemben – emelte ki 
Isărescu. Az első évharmadban meglepő 
módon a célérték, 3% alá csökkent az inf
láció, de a következő hónapok kiegyenlí
tik, így az éves ráta 3% körül marad.hí
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HArgitA mEgyébEn 
nEm jElEntkEztEk kivitElEzők

Elmaradnak 
az infrastrukturális 

fejlesztések 
2010 novemberében fogadta el a boc-kormány az infrast-
ruktúra-fejlesztési országos Programot (PnDi). A fejleszté-
sekre, valószínű, nem kerül sor.

H. Z.

A sürgősségi kormányrendelet megindokolásában többek 
között az szerepel, hogy a hazai infrastruktúra jobbítása 
hozzájárulhat a gazdasági fejlődéshez, új munkahelyek 

létrehozásához, a lakosság életvitelének jobbításához. A prog
ram gyakorlatba ültetése tulajdonképpen az elmúlt esztendő
ben kezdődött meg. A hitelutalványozók, illetve a munkála
tok megrendelői a Regionális Fejlesztési és Turisztikai, illetve 
a Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium volt. 
Ebben a minőségében e két minisztériumra hárult a közbeszer
zési eljárás kiírása, a szerződések megkötése és a munkálatok 
finanszírozása, illetve nyomon követése. A helyi közigazgatási, 
területi egységeknek a beruházási munkálatok elvégzése céljából 
a hitelutalványozók rendelkezésére kellett bocsátaniuk azokat 
a megyei és helyi érdekeltségű utakat, amelyeket rehabilitálni 
fognak. A közbeszerzési eljárás kiírására „csomagokban” került 
sor, azaz két vagy három megyét összevontak, s az azokban el
végzendő munkálatokra kellett benyújtaniuk pályázatokat az 
érdekelt cégeknek. Az eljárás körülményesnek bizonyult, és nem 
mindig sikerült megkötni a szerződéseket. Félhivatalos értesülé
seink szerint az elmúlt esztendőben alig nyolc megye esetében 
sikerült véglegesíteni a szerződéseket, s állítólag még négy ese
tében ugyan sor került az eljárásra, de a szerződéseket még nem 
kötötték meg. Hargita megyét illetően a Regionális Fejlesztési 
és Turisztikai Minisztérium első kiírására nem volt érdeklődő, 
sem pedig a másodikra. Több mint feltételezhető, hogy a ter
vezett munkálatok elvégzésére már nem is fog sor kerülni. Az 
Ungureanukormány április 24i ülésén elfogadott egy sürgős
ségi kormányrendeletet a szóban forgó programmal kapcsolatos 
egyes pénzügyi intézkedésekre vonatkozóan. Ez átméretezi az 
Országos Infrastruktúrafejlesztési Programot. A kormányren
delet hatályba lépésétől kezdődően nem köthetők szerződések, 
kivételt csupán azok az esetek képeznek, amikor is már közölték 
az eljárások eredményeit (a közbeszerzési eljárásokról van szó).

Az Infrastruktúrafejlesztési Országos Programban elő
irányzott munkálatokat a 2020ig terjedő évekre beütemezett 
összegekre a minap megjelent kormányrendelet tartalmaz egy 
mellékletet is. Erre az esztendőre nem irányoztak elő összege
ket, ugyanakkor a 2011–2020as időszakot felölelő programra 
előirányzott összegekből is alaposan lefaragtak. Így például 
a 10 000 kmnyi megyei és helyi út korszerűsítésére és rehabili
tálására annak idején 8,6 milliárd lejt irányoztak elő, a mostani 
kormányrendeletben azonban csak 4,2 milliárd lej szerepel. A 
környezetvédelmi, infrastrukturális programokra az eredetileg 
előirányzott 1,3 milliárd lejjel szemben a mostani kiutalás alig 
858,5 millió lej. Ugyanakkor a mellékletben már nem szerepel
nek ivóvízellátási és kanalizálási munkálatok, valamint tele
pülésfejlesztési beruházások. A Pontakormány programjában 
ugyan szerepelnek ilyen jellegű projektek, de azt is tudni, hogy 
annak idején a sürgősségi kormányrendelet parlamenti jóváha
gyásakor az ellenzéki pártok a programmal kapcsolatosan szá
mos kifogást fogalmaztak meg, így valószínűsíthető, hogy a szó
ban forgó program folytatása megkérdőjelezhető.

értékek összehasonlításban

A hivatalos statisztikák szerint 2011 negyedik évnegyedében az átlagos 
nettó jövedelem értéke 260 euró volt, az átlagos nettó bér értéke pedig 
350 euró. Ebből a két számadatból az következtethető ki, hogy a bérből 
élők viszonylag jobban élnek, mint másabb társadalmi kategóriákba tar
tozó személyek. És ez talán nem véletlen, mert például az átlagos nettó 
nyugdíj és az átlagos nettó bér közti különbség közel 800 lej. Ha az uniós 
országokhoz viszonyítjuk magunkat, akkor igen rossz a helyzet, ugyanis 
az átlagos nettó jövedelem tekintetében az utolsó előtti helyet foglaljuk el 
Bulgária előtt. A világbank nemrégiben rangsorolta a világ 200 országát, 
az egy lakosra jutó bruttó nemzeti jövedelem tekintetében. Ezen a rang
listán Románia a 63. helyet foglalja el, 7800 dollár/lakossal. Szerbiához 
képest ez jó, mert ott az egy lakosra jutó bruttó nemzeti jövedelem alig 
5600 dollár. De ha Chiléhez viszonyítjuk magunkat, „szégyenkeznünk 
kell”, ugyanis ott az egy lakosra jutó bruttó nemzeti jövedelem értéke 
10 100 dollár.  Romániában 2002ben 1000 lakosra 136 személygép
kocsi jutott, jelenleg 288. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
javult az anyagi jólét, egyre több családnak állt módjában személygépko
csit vásárolni. Ez esetben is csalóka lehet a következtetés. De nem mind
egy, hogy a megvásárolt személygépkocsik átlagára 6000 euró volte, 
vagy 12 000 euró. Egy dolgot hangsúlyozni kell: a hivatalos statisztikai 
adatokból, a különböző elemzésekből és tanulmányokból egyértelműen 
kiderül, hogy az elmúlt 20 év során egy szűk lakossági kategóriának a 
jövedelmei ugrásszerűen megnövekedtek, de nem így a lakosság nagy 
többségének, s ez főleg a kisvárosokon, a vidéken élők, továbbá az idős
korúak esetében mutatható ki. Az ők anyagi helyzete is belefoglaltatik 
abba a bizonyos átlagba, de életvitelük ugyanakkor átlagon aluli.



A Nagyszebeni Regionális 
Környezetvédelmi Ügynökség

értesíti az érintett nyilvános-
ságot, hogy a Csíkszereda Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zata által előterjesztett Csík-
szereda Általános Rendezési 
Terv bemutatott változatára 
vonatkozóan döntést hozott a 
környezetvédelmi véleménye-
zés (aviz de mediu) kibocsátá-
sát illetően.

A döntéshozás az erre össze-
hívott Szakbizottság 2012. ápri-
lis 18-i ülésén a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén történt. 

A döntés alapjául szolgáló 
ügycsomó felülvizsgálata és a 
jelenlegi törvénykezés betartása 
alapján.

A döntés megtalálható a 
Nagy szebeni Regionális Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség inter-
netes oldalán: arpmsb.anpm.ro 
és székhelyén, valamint Csíksze-
reda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén. 
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Az RVA Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.
– Marosvásárhely, Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Székelykeresztúr, Hargita u. 4. szám alatti székhelyű Târnava Cris-
turu-Secuiesc – Societate Cooperativă jogi felszámolói minőségében 
megszervezi az adós vagyonállományába tartozó következő javak nyílt 
árverésen történő eladását:

1. építmények, amelyek árverésére két módszer révén kerül sor: 
a sóskúti villa (kikiáltási ár 5850 lej) és a kerámiaműhely (kikiál-
tási ár 85 500 lej) értékesítésére külön-külön kerül sor; a társaság 
Székelykeresztúr, Hargita u. 4. szám alatti platformján található épít-
mények (bejegyezve Székelykeresztúr város telekkönyvébe az 50 069 
szám alatt) értékesítésére egy tömbben kerül sor, a kikiáltási ár pedig 
475 200 lej. Az árverésre kerülő építményekhez tartozó területek nem 
képezik az adós társaság tulajdonát.

2. az adós társaság ingó javai, amelyek technológiai felszerelésekből, 
mérő- és ellenőrző műszerekből, bútorzatból, irodai felszerelésekből, 
nyersanyagokból, segédanyagokból, félkész termékekből, késztermé-
kekből és árukból tevődnek össze, egyénileg kerülnek értékesítésre nyílt 
árverés keretében, a kikiáltási árak összértéke pedig 148 838,84 lej.

A kiáltási árak nem foglalják magukban az áfát.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 2012. május 11-

én 12 órakor, és azt megismétlik hetente a pénteki napokon ugyanazon 
az órában a javak értékesítéséig.

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, 
akik az árverést megelőző napon 13 óráig befizetik a kikiáltási ár 10 szá-
zalékát képező részvételi garanciát, a részvételi illetéket és a feladatfüzet 
ellenértékét készpénzben a jogi felszámoló székhelyén vagy az adósnak 
a Román Kereskedelmi Bank székelykeresztúri ügynökségénél megnyi-
tott RO02RNCB0154015284900001 folyószámlára. 

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as és a 0265–269700-as, a 0265–
261019-es, 0756–086283-as és a 0745–146096-os telefonszámokon.

Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt.

Balánbányai Fiókja

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

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

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. által megválasztott székhelyen tartják, ne-
vezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. 
május 14-én 11 órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonat-
kozó 2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. 
november 11-i közgyűlésének határozataival összhangban kerül sor.

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

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, 
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–

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

hargitanépeHirdetések
PAP ZOLTÁN

az electricad Proiect Kft. által, 
melynek székhelye Csíksze-
reda, Decemberi forradalom 
utca 34/B/15. szám, értesíti az 
érintett nyilvánosságot, hogy 
benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség-
hez Fenyéd délnyugati részén, 
a székelyudvarhelyi kijáratnál 
megvalósítandó ELEKTRO-
MOS HÁLÓZAT BŐVÍTÉ-
SE című tervét, a környezet-
védelmi beleegyezés elnyerése 
céljából.

A javasolt terv környezeti 
hatásaival kapcsolatos infor-
mációk beszerezhetők a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, munkanapokon 
8.30–16.30 között, valamint a 
cég székhelyén.

Az érintettek észrevételei
ket a környezetvédelmi sza
bályozás teljes időtartama 
alatt nyújthatják be, a Hargi
ta Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (telefon: 0266–
371313, fax: 0266–310041).
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Új szabályok lépnek érvénybe

Zsoldosok döntik majd el
a kosárlabda-bajnokságot

székelyudvarhelyi siker asztaliteniszben

Első ligás az ISK–FSK

> Sznúker. Az angol Ronnie 
O’Sullivan magabiztosan 18:11-re nyerte 
meg a sznúker-világbajnokság döntőjét 
honfitársa, Ali Carter ellen. Az első nap 
után 10:7-re vezető 36 éves O’Sullivan a 
2008-as fináléhoz hasonlóan tehát ezút-
tal is legyőzte Cartert (akkor 18:8-ra), így 
2001, 2004 és 2008 után negyedik világ-
bajnoki címét szerezte meg. A sheffieldi 
Crucible Theatre-ben rendezett finálé-
ban Ronnie O’Sullivan végig biztosan 
vezetett Ali Carter ellen, s végül meg is 
nyerte a világbajnoki döntőt. Sznúker-
VB, Sheffield, döntő: O’Sullivan (angol, 
14.) – Carter (angol, 13.) 18:11.

> Román labdarúgás. A román lab-
darúgó-bajnokság 30. fordulójának hétfői 
utolsó két mérkőzésén a bajnoki címre 
pályázó FC Vaslui és a Bukaresti Steaua is 
hozta a kötelező három pontot a Medgyes, 
illetve a Chiajna ellen. Ezzel a Vaslui feljött 
a második helyre, három pontra megköze-
lítve a Kolozsvári CFR-t, míg a fővárosi 
alakulat a 4., öt ponttal lemaradva az éllo-
vastól. A 30. forduló eredményei: Brassó – 
Szeben 3–0, Kolozsvári U – Sportul 1–1, 
Dinamo – Kolozsvári CFR 0–1, Ceahlăul 
– Mioveni 2–0, Galac – Pandurii 2–1, 
Petrolul – Astra 3–1, Rapid – Vásárhely 
1–1, Chiajna – Steaua 0–2, Vaslui – 

Medgyes 4–0. Az élmezőny: 1. CFR 61 
pont, 2. Vaslui 58, 3. Rapid 56, 4. Steaua 
56, 5. Dinamo 53. Tegnap este már a 31. 
forduló első két összecsapását rendezték. 
Az éllovas a városi rivális Kolozsvári U 
otthonában lépett pályára, míg a Dinamo 
Negyszebenben. Mindkét összecsapás 
lapzárta után ért véget. A forduló további 
műsora: ma: Mioveni – Brassó (16, Digi 
Sport), Sportul – Galac (18, Digi Sport); 
holnap: Astra – Chiajna (17, Digi Sport), 
Vásárhely – Petrolul (19, Digi Sport), 
Pandurii – Vaslui (20, GspTV), Medgyes 
– Rapid (21.30, Dolce Sport), Steaua – 
Ceahlăul (21.30, Digi Sport).

> Európa Liga. Az Európai Labda-
rúgó-szövetség (UEFA) közzétette a 
mai, Atlético Madrid – Athletic Bil-
bao Európa-liga-döntő bíróküldését. 
A bukaresti finálét a német Wolfgang 
Stark vezeti. Stark eddig 52 Bajnokok 
Ligája- és 18 Európa-liga-mérkőzést 
vezetett. A német bíró segítői Jan-
Hendrik Salver és Mike Pickel lesz-
nek. A negyedik játékvezető a fran-
cia Stéphane Lannoy, a játékvezetői 
csapat további tagjai Florian Meyer, 
Deniz Aytekin és (tartalékként) Mark 
Borsch. A találkozót a Pro TV élőben 
közvetíti.hí
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a hétvégén került sor az or-
szágos asztalitenisz-bajnokság 
rá játszásának visszavágóira, a 
szé kelyudvarhelyen rendezett 
ta lálkozókon négy hazai együt-
tes volt érdekelt. az isk–Fsk 
női csapata nagyszerű játékkal 
nyert, és feljutott az a ligába, 
a fiúk első csapata legyőzte 
kézdivásárhelyt, a második ki-
kapott Bukaresttől, a Fit.Feel 
SE pedig Déstől.

Avasárnap délelőtti mérkő-
zés előtt érezni lehetett a 
feszültséget játékosokon és 

edzőkön egyaránt, hiszen a találko-
zó tétje nem volt kisebb, mint a női 
A Ligába való jutás. Az első mérkő-
zésen az udvarhelyi lányok 5–4-es 
vereséget szenvedtek Craiován, így 

a párharc teljesen nyitott maradt a 
visszavágóra. György István edző 
felcserélte a bírói lapon a játékosok 
sorrendjét, így a csapats Kaloz Anita, 
Urszuly Tímea és Abrán Mónika fel-
állásban kezdte a székelyudvarhelyi 
női asztalitenisz talán legnagyobb 
téttel bíró mérkőzését.

Urszuly játszotta az első mérkő-
zést és nyert, Abrán veresége után 
kiegyenlített az ellenfél. Kaloz re-
mek játékkal ismét előnyhöz juttatta 
csapatát, Urszuly győzelmével pedig 
már kettőre növelte az előnyt. Kaloz 
második győzelmével már csak egy 
nyert mérkőzés hiányzott a boldog-
sághoz, ám Ábrán nem tudta ezt 
megszerezni, így Kalozra maradt a 
befejezés feladata, amit nagyszerűen 
el is végzett. Eredmény: Női B Liga, 
rájátszás, visszavágó: ISK–FSK 
Székelyudvarhely – ISK Craiova 

5–2 (Kaloz 3, Urszuly 2). Ősztől 
a Székelyudvarhelyi ISK–FSK női 
csapata is az A Ligában szerepelhet.

egy siker, két vereség
A székelyudvarhelyi férfi A li-

gás csapat Kézdivásárhely gárdáját 
fogadta, a háromszékiek szerettek 
volna törleszteni az első mérkőzésen 
elszenvedett 5–4-es vereség miatt. 
A Mózes Gyula, Péter Nándor és 
György István edző-játékos alkotta 
csapat nehéz mérkőzésen ugyan, de 
újból legyőzte a háromszéki gárdát. 
A Fit.Feel SE az első mérkőzésen 
szoros küzdelemben 5–3-ra kika-
pott idegenben Dés csapatától. A 
Bálint Zsolt, Görgényi Levente és 
Jobb Levente alkotta együttes azon-
ban hazai környezetben szoros talál-
kozókon újabb vereséget szenvedett.

Eredmények: Férfi A Liga, 
rájátszás, visszavágó: ISK–FSK 
Székelyudvarhely – NMSK Kéz-
divásárhely 5–3 (György 3, Mózes 
1, Péter 1). Fit.Feel SE – Dés 3–5 
(Bálint, Görgényi és Jobb 1-1).

Az ISK–FSK második csapatá-
nak vert helyzetből kellett volna fel-
állnia, hiszen az első mérkőzésen el-
szenvedett 5–2-es vereséget nagyon 
nehéz volt megfordítani a Bukaresti 
TTT ellen. Ami ezúttal sem sikerült. 
Eredmény: Férfi B Liga, rájátszás, 
visszavágó: ISK–FSK II – TTT Bu-
karest 2–5 (Onofrei 1, Csortán 1).

A bajnokság helyosztói két hét 
múlva kezdődnek, az ISK–FSK A 
ligás csapata az 5-6 helyekért fog 
küzdeni a Bukaresti SK ellen, míg 
a női csapat ellenfele a Giurgiu – 
Râmnicu Sărat párharc győztese lesz 
a női B Liga 1-2 helyezéseiért.

Közgyűlést tartott hétfőn a Román 
kosárlabda-szövetség, amelyen 
több érdekes döntés született. a 
legfontosabb, hogy a következő 
idénytől továbbra is 16 csapatos 
lesz a bajnokság, egy mérkőzésre 
hat légiós nevezhető, illetve nem 
lesz kötelező belföldi játékost a 
kezdő csapatban játszatni.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Közel tízórás rendkívüli köz-
gyűlést tartottak hétfőn a 
Román Kosárlabda-szövet-

ség fővárosi székházában. Az esemé-
nyen több fontos döntés született. 
Elsősorban szavazásra került, hogy 
a következő idénytől is 16 csapatos 
lesz az első osztályú bajnokság. A 
gyűlés előtt voltak olyanok, akik 
12, illetve a 18 csapatos bajnokságot 
akartak. További érdekesség, hogy 
az első osztályban szereplő gárdák 
kötelező módon U23-as csapatot 
kell indítsanak. Ennek a bajnok-
ságnak a lebonyolítási rendszeréről, 
versenyszabályzatáról azonban nem 
született érdemi döntés.

A legfontosabb és a legnagyobb 
indulatokat kiváltó döntés viszont 
nem ez volt. A következő szezon-
tól hat légióst lehet nevezni egy 
találkozóra, továbbá nem lesz kö-
telező belföldi játékost nevezni a 
kezdő csapatba. Ezt a döntést csu-
pán két csapat nem szavazta meg, 
épedig a Kolozsvári U-Mobitelco 

és a Medgyesi Gaz Metan. A köz-
gyűlésen azt is elfogadták, hogy a 
2014–2015-ös idénytől minden 
első osztályban szereplő gárda egy 
U22-es játékost az első negyed-
ben végig kell játszasson.

Melyek lehetnek
a következmények?
Egyértelmű, hogy a légiós sza-

bály a legsarkalatosabb pont. Ez azt 
jelenti, hogy a bajnokság sorsát az 
elkövetkezendő idényben az fogja 
eldönteni, hogy mely klubnak van 
a legtöbb pénze jó idegenlégióst 
vásárolni. Eddig az volt a mottó, 
hogy „végy egy jó románt”. Ezek a 
jó román játékosok viszont nagyon 
drágák voltak. Ezt most eltörölték. 
Így megeshet majd a következő 
idéntől, hogy a román bajnokság 

megtelik tucat amerikai játékossal, 
akik olcsón jönnek, de talán jobbak 
a belföldi játékosoknál. Jobbak egyé-
nileg, viszont csapatban nem tud-
nak játszani. Dobnak 30 pontot és 
szétbomlasztnak egy közösséget.

Káros lesz továbbá az amúgy 
sem acélos válogatottakra nézve 
is. Ezt az U23-as bajnokság létre-
hozásával akarják kompenzálni. A 
szövetség viszont a színvonal emel-
kedését tűzte ki célul, ezt pedig a 
légióskorlátozás ezen formájának 
eltörlésében látták.

Ami a Csíkszeredai KK-t illeti, 
nekik jól jött ez a döntés. Eddig a 
mérkőzések legjavát mindig ott buk-
ta el a gárda, hogy nem volt megfe-
lelően jó „román” a csapatban, aki 
mérkőzéseket tudott volna eldönte-
ni. Na most erre nem is lesz szükség.

Kolozsvár – Vásárhely U16-os elődöntő. Fognak ők a felnőttbajnokságban is játszani?

A Székelyudvarhelyi ISK-FSK újdönsült első ligás női csapata

Románia-kupa győztes 
ken dósok. Kolozsváron ren-
dezték meg a kendo Romá-
nia-kupát, amelyen részt vett 
a Csíkszeredai Bushi Tokukai 
Sportklub is. A csapat meg-
nyerte a tornát. A sportklub 
székelyudvarhelyi különítmé-
nye is részt vett az eseményen. 
Nekik ez volt az első megmé-
rettetésül. A Csíkszereda I.-es 
csapatát Györfi Sándor, Szabó 
Csaba, Búzás Csaba (csapat-
vezető, edző), Garbea Dániel 
és Györfi György alkotta. 



lakás
KIADÓ Csíkszeredában hosszú táv-

ra bútorozatlan, földszinti, I. osztályú 
garzonlakás, hatalmas szobával, a po-
liklinikával szemben, inkább egyedül-
álló nőnek vagy diáklánynak. Telefon: 
0748–114626. (21863)

KIADÓ 50 m2 üzlet/irodahelyiség 
Csík szeredában, a Hargita utcában, 
a Comat üzlet mellett, saját hő köz
ponttal, riasztóval. Telefon: 0745–
654247. (21827)

ELADÓ teljesen felújított, 4 szobás 
lakás Csíkszeredában, a Mérleg utcá-
ban. Telefon: 0744–558686.

ELADÓ 3 szobás, belül felújított 
(központi fűtés stb.) bútorozott ház 
Tusnádfürdőn a Csukástó közelében. 
Telefon: 0745–678050. 

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

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal-

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

ELADÓ Csíkmindszenten 18 ár 
beltelek (víz, gáz, villany helyben), 
valamint 2,40 ha külterület. Telefon: 
0266–314025, 0751–967864. (21858)

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

ELADÓ 5 vagy 10 ár beltelek a 

zsögödfürdői strand mögött. Irányár: 
1000 euró/ár. Telefon: 0745–652970. 
(21847)

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Renault 

Megane kitűnő állapotban. Telefon: 
0744–254270. (21866)

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

ELADÓ 2001-es évjáratú, kombi 
Opel Astra 2.0, 16 V DTL, beíratva, lán-
cos vezérlésű dízelmotorral, sok extrával, 
klímával, elektromos ablakok és tükrök, 
négy légzsák, multivolán, központi zár 
kulcsról, ABS, szervo, MP3as lejátszó, 
négy téli gumival, rozsdamentes gyári 
állapotban, szép, megkímélt belsővel, 
olaj és szűrőcserével, kitűnő állapot-
ban. Ára: 3600 euró, csere is érdekel. 
Telefon: 0755–889507, 0730–206538, 
0266–334188 (Tusnád). (21853)

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

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswagen 
Golf 1.4es motorral, Euro 4es, sok ext-
rával, karc- és rozsdamentes állapotban, 
eredeti festéssel és kilométerben. Irányár: 
3300 euró. Telefon: 0724–175640.

ELADÓ 2002es évjáratú Volkswa-
gen Golf IV-es, kombi, Euro 4-es, 1.6-
os motorral, frissen behozva, kevés 
illetékkel, megkímélt, karc- és rozs-
damentes állapotban. Extrák: ABS, 

szervo, négy légzsák, négy elektromos 
ablak, ülésfűtés, kipörgésgátló, távirá-
nyítós MP3as CD, központi zár táv-
irányítóval, klíma. Vállalok bármilyen 
tesztet. Irányár: 3350 euró. Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (21823)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf limuzin, Euro 4es, 1.4es 
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)

ELADÓ 2001es 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 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6, 7 személyes, Euro 4-es, 
frissen behozva, megkímélt állapot-
ban. Irányár: 3250 euró + 260 euró 
illeték. Telefon: 0727–654803.

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswagen 
Golf 1.6os kombi, Euro 4es, sok extrával 
(ABS, szervo, klíma, légzsák, elektromos 
ablak, központi zár, ESP), karc és rozsda-
mentes állapotban. Irányár: 3350 euró + 
260 euró illeték. Telefon: 0727–654803. 

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswa-
gen Golf 1.6-os kombi, Euro 4-es, sok 
extrával (ABS, szervo, klíma, légzsák, 
elektromos ablak, központi zár, ESP), 
karc- és rozsdamentes állapotban. Irány-
ár: 3400 euró + 260 euró illeték. Tele-
fon: 0724–175640.

vegyes
Eladó kottatartó megkí-

mélt állapotban. Érdeklődni: 
Székelyudvarhelyen a 0743–
876 401-es telefonszámon a délutá-
ni órákban. 

Eladó 50 liter fehér házi bor (5 
lej/l). Érdeklődni a 0743–643 995 
-ös telefonszámon a délutáni órák-
ban lehet.

Eladó étkezési és ültetni való 
krumpli. Érdeklődni a 0743–643 995
ös telefonszámon a délutáni órákban 
lehet.

ELADÓ Nokia E51, eredeti finn 
gyártmányú mobiltelefon (230 lej) és 
egy alig használt FB 7005 MTB (alu-
mínium vázas, tárcsafékes, 24 se-
bességes, Shimano váltós, Shimano 
fékes, első teleszkópos) kerékpár (470 
lej). Telefon: 0742–985428.

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

VÁSÁROLNÉK roncsprogram 
értékjegyet azonnali fizetéssel. Tele-
fon: 0728–068986.

Ezen közlemény révén felszólítjuk 
a Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 5. 
szám alatti székhelyű Kordial Kft. (CUI 
5875104) alperest, hogy 2012. május 
10én 8.30 órakor képviselőjén keresz-
tül jelenjen meg a Gyergyószentmiklósi 
Bíróságnál az 1782/326/2011-es ügy-
csomó tárgyát képező ügy megoldása 
végett.

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

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

ELADÓ: Velger kockabálázó; lade
wagen; 1,65ös körkasza. Telefon: 
0744–593189.

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

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

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík-

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

állás

ALKALMAZUNK autómosóba 
két személyt. Ugyanitt vállalunk 
szőnyegmosást is. Telefon: 0744–
594409, 0266–311245. (21862)

A csíkmadarasi Garden Project 
Kft. ALKALMAZ kertészeti tapasztala-
tokkal rendelkező munkást, valamint 
térkövezésben (piskótázás) jártas 
kőművest, segédmunkást. Külföldi 
tapasztalat, valamint felcsíki lakhely 
előnyt jelent. Jelentkezni önéletrajz-
zal hétköznap csak reggel 6–7 óra kö-
zött a cég székhelyén, Madaras 265. 
szám alatt, a vasútállomás mellett.

Jó kereset, jó hangulat! Budapest-
re, igényes, szép környezetbe KERE-
SÜNK csinos, igényes, 18–32 év közöt-
ti lányokat hoszteszmunkára. Szállást 
biztosítunk! Ha szeretnél egy jó csapat 
tagja lenni és jól is keresni, akkor jelent-
kezz e-mail-ben egész alakos fényké-
pekkel a hotescortbabes@gmail.com 
címre. Telefon: +36–70–6736081.

szolgáltatás
János Jenő autóvezetőoktató 

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

Takarítást vállalok. Telefon: 0746–
107408.

VÁLLALOM régi, antik órák javí-
tását és restaurálását. Telefon: 0749–
298551. (21848)

2–4 személy szállítását VÁLLA-
LOM Németországba(ból), Belgiumba, 
Hollandiába. Telefon: 0749–155155, 
0722–342429. (86389)

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

VÁLLALUNK szobafestést, má-
zolást (lépcsőházakat is), tapétázást, 
gipszkartonozást, csempézést, hőszi-
getelést, valamint teljes körű lakás-
felújítást kedvezményes áron, igény 
szerint vagy saját ötleteinkkel. Telefon: 
0756–493656. (21822)

Háztartási gépek és hűtők javí-
tását VÁLLALOM. Telefon: 0744–
861991. (21788)

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk 2009. 
május 9-re,

KOPACZ TIBOR
(Öcsi)

halálának 3. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. május 
12-én, szombaton 19.30-kor lesz a 
csíktaplocai templomban. Emlékét 
örökre szívünkbe zártuk. Nyugalma 
legyen csendes! Szerettei. (21860)

részvétnyilvánítás

A csíkszeredai Iskolás Sportklub 
munkaközössége őszinte részvétét 
fejezi ki Márton Simon igazgatónak 
és családjának a nagyon szeretett 
édesanya, nagymama elvesztése 
miatt érzett fájdalmában. Drága 
Eszti néni, nyugodjék békességben, 
emlékét megőrizzük szívünkben. 
(21864)

A csíkszeredai Iskolás Sportklub 
biatlon és sífutás szakosztályának 
közössége őszinte részvétét fejezi 
ki Márton Simon igazgatónak és 
családjának az édesanya elvesztése 
miatt érzett fájdalmában. Vigasztaló-
dást a gyászoló családnak. (21864)

A barcarozsnyói Iskolás Sport-
klub munkaközössége őszinte rész-
vétét fejezi ki Márton Simon igaz-
gatónak és kedves családjának az 
édesanyja elvesztése miatt érzett 
fájdalmában. (21864)

elhalálozás

Hirdetések

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

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a nagyon szeretett 
édesanya, nagymama, dédma-
ma, anyatárs, jó rokon, szom-
széd és ismerős,

özv. MÁRTON ZSIGMONDNÉ,
Kovács Eszter

szerető szíve életének 75., öz-
vegységének 17. évében 2012. 
május 8-án reggel türelemmel 
viselt rövid szenvedés után 
csendesen elhunyt. Temetése 
május 10-én, csütörtökön 15 
órakor lesz a farkaslaki ravata-
lozóból a helyi temetőbe. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Áldott 
legyen emléked, mely szívünk-
ben örökké élni fog. Nyugodjál 
békében! A gyászoló család.

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

Fájó szívvel emlé-
kezünk

FÜLÖP ÁKOS

halálának első évfor-
dulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (21861)
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A BECI COM SERVICE Kft.
– Csíkszereda, Zsögöd utca 47. –

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Zsögöd utca 47. szám alatti 
telephelyen végzett elsődleges fafeldolgozás működtetéséhez a környezet-
védelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

Az E-ON GAZ DISTRIBUŢIE Rt. 
melynek székhelye Marosvásárhely, Rózsák urca 21. szám, Maros megye, értesíti 
az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez, a Székelyudvarhelyen magvalósítandó Gázvezeték és csatla-
kozások lecserélése a Kőbánya, Farcád, Akácfa és Méhek utcában című tervét a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk beszerezhetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között, valamint az E-ON 
Gaz Distribuţie Rt. székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtarta-
ma alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

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

HARGITA MEGYE TANÁCSA és GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez a Villamos hálózat létesítésére Gyergyóújfalu 
község, Libán településén megnevezésű tervét Gyergyóújfalu község, Libán 
település kül- és belterületén, valamint Zetelaka község külterületén, a környe-
zetvédelmi beleegyezés céljából.

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

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

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

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
Győrfi András: 0744–391537, 
Jakab Zoltán: 0743–643995, 
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva: 
Székely Csilla – 0740–701932, 
Zetelaka: 

Szőcs Éva – 0740–423858, 
Székelykeresztúr: 
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825, 
András Ildikó – 0735–882976, 

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és 
220 lej
Apróhirdetés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hir-
detések: 1 lej/cm2 + ÁFA. 

Gyászjelentő és megemlékezés: 
INGYENES! 
Maximális terjedelem: 80 szó. 
Telefonszám: 0266–215270. 

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (le-
járati dátum a szelvényen). 
Egyszerre maximum 5 szelvény ve-
hető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk: 

535600, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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hirdetések

Újra pályáznak a magyarok
A Hargita Népe napilap új soro-
zatot indított, melyben bemutat-
juk a megyében ifjúsági és gye-
rekcsapatokkal dolgozó edző-
ket. Ezúttal a gyergyószárhegyi 
iskola testnevelő tanárát és 
ké zilabdaedzőjét, Czimbalmos-
Kozma Árpádot mutatjuk be.

– Ön szerint milyennek kell len-
nie egy jó edzőnek?

– Egy jó edző ismérve a szakmai 
felkészültség, illetve a rendszeres, 
következetes és kitartó munka. Így 
lehet eredményt elérni.

– Kinek ajánlja a kézilabdát?

– Mindenkinek ajánlom, aki a 
mozgást szereti, mert nem költsé-

ges sportág és a szervezet minden 
részét igénybe veszi. Emellett fej-
leszti a csapatszellemet, a beillesz-
kedési készséget, nem utolsó orban 
jó szórakozás, tartalmas időtöltés 
és kikapcsolódás.

– Miből áll az edzésprogram a 
kézilabdában?

– Általában kilencvenperces 
edzéseket tartok, ezen belül na-
gyon lényeges a bemelegítés, majd 
az adott téma megvalósítása, illet-
ve minden foglalkozás végén a já-
ték, amikor a tanultakat próbáljuk 
gyakorlatba ültetni. Kezdő csopor-
toknál a legfontosabb téma a lab-
dakezelés – a labda dobása, fogása 
és vezetése –, később már lényeges 
a kapura dobás, majd egy fejlettebb 
csoportnál a taktikai gyakorlatok 
következnek, amivel az ellenfél fölé 
kerekedhet a csapat.

– Milyen korosztállyal foglal-
kozik?

– Jelenleg második osztályosok-
tól nyolcadikosokig terjedő kor-
csoporttal foglalkozom. Ez három 
csapatot jelent: az Ifjúsági 5-ösök 
csapatában a második-harmadik 
osztályosok, az Ifjúsági 4-eseknél 
a negyedik-ötödik-hatodikosok, 
illetve az Ifjúsági 3-asok között 
a hetedik-nyolcadik osztályosok 
játsszanak. Itt említeném meg, 
hogy ezért a munkáért nekem 
senki nem fizet, elégtétel viszont 
számomra a gyermekek nyomon 
követhető fejlődése és sikerei.

– Nevelés szempontjából az adott 
korosztálynál mire kell figyelni?

– A kisebbeknél a pontos-
ságra kell figyelni, hogy időben 
megjelenjenek az edzésen és ne 
hiányozzanak. Ugyanakkor egyér-
telművé kell tenni számukra, hogy 
a kézilabda csapatjáték, ahol nincs 
helye az önző, egyéni megnyilvá-
nulásoknak, hiszen egymást kell 
támogatniuk, úgymond „hely-
zetbe hozniuk”, hogy valamelyik 
csapattárs gólt dobhasson, és ez-
által győzzön a csapat. A nagyok-
nál szintén fontos a csapatszellem 
erősítése, velük viszont azt is meg 
kell értetni, hogy azokon a verse-
nyeken, ahol gólkirályt is díjaznak, 
az edző a hetesdobásokat annak a 
játékosnak adja, aki akcióból a leg-
több gólt dobja, hogy ezzel hozzá-
segítse a cím eléréséhez.

– Mennyibe kerül a szülőnek a 
kézilabda?

– Majdnem semmibe. A szü-
lőnek akkor van kiadása, ha a 
csapat idegenben játszik, mert 
akkor zsebpénzt kell adnia a gye-
rekének.

– Mit kell biztosítania a szülő-
nek és mit biztosít a klub?

– A szülőnek elsősorban a le-
hetőséget kell biztosítania, hogy 
gyereke kézilabdázhasson. A iskola 
mellett működő Bethlen Gábor 
Egyesület biztosítja a kiszállási költ-
ségeket, a felszerelést, a labdát.

– Hol jelentkezhetnek az érdek-
lődők?

– Nálam jelentkezhetnek a 
gyergyószárhegyi Bethlen Gábor 
Általános Iskolában, mindenkit 
szeretettel befogadok a korcsoport-
jának megfelelő csapatba.

Jánossy Alíz

Ismerjük meg az edzőket (5.)

Czimbalmos-Kozma Árpád

Kézilabdaedző, 1951. feb-
ruár 9-én született Gyergyó-
szárhegyen. A nagyváradi Pe-
dagógiai Főiskola testnevelés 
fakultásán sílesikló-edzői ké-
pesítést szerzett, majd miután 
Gyergyóditróban tornatanár-
ként elhelyezkedett, megszerez-
te a kézilabdaedzői oklevelet is. 
Elemiben Borsos András, kö-
zépiskolában Nagy Zoltán test-
nevelő tanárok irányítása alatt 
kézilabdázott, majd Nagyvára-
don az egyetemi csapatban ját-
szott. Gyergyóditróban lányké-
zilabda-csapatot létesített, amely 
több megyei szintű torna első 
helyezettje lett. Négyszer jutott 
országos döntőbe: 1984-ben 
Bákóban második helyezést ért 
el, 2005-ben Slobozián első lett 
a „lányaival”; 1995-ben Ploieşti-
en a fiúcsapattal lett harmadik. 
Miután szülőfaluja általános 
iskolájának lett az igazgatója, itt 
is kézilabdacsapatot toborzott, 
munkája eredményeként 2012-
ben országos döntőbe jutott. 
Emellett számos bel- és külföldi 
tornán vett részt csapatával.

AMagyar Jégkorongszövet-
ség elnöksége eldöntötte, 
hogy beadja a pályázatot 

a 2013. évi Divízió 1 A csoportos 
világbajnokság megrendezésére. 
A csoportban eddig négy ország 
szereplése biztos – Magyarország, 
Japán, Korea és Nagy-Britannia –, 
a másik két csapat a jelenleg zajló 
Top Divíziós világbajnokság két 
csoportjának utolsó helyezettjei 
lesznek.

A vébék rendezési jogáról az 
IIHF-kongresszus dönt május 
18-án. Tavaly Szlovénia mellett 
a britek is pályáztak, és a nem-
zetközi szövetség őket támo-
gatta, mivel két évtizede nem 
rendeztek felnőtt vébét. Ám a 
csapatok végül Ljubljanára sza-
vaztak. Magyarország az elmúlt 
15 évben öt világbajnokságot 
rendezett: 1998-ban a Budapest 
Sportcsarnok, 2002-ben Székes-
fehérvár és Dunaújváros, 2003-
ban ismét Budapesten az Aréna, 
2005-ben Debrecen, 2011-ben 
pedig újra az Aréna volt a hely-
szín.

Zajlik a vébé
A kiesés szélére került a kazah vá-

logatott, miután tegnap 2–0-s veze-
tésről bukták el a fehéroroszok elleni 
találkozót. A kazah csapat egyik el-
lenfele lehet jövőben a magyar válo-
gatottnak a Divízió I A csoportban, 
ugyanis a közvetlen előtte álló franci-
áktól és fehéroroszoktól is kikaptak, 
és amennyiben ma a szlovákok ellen 
is elbuknak, szinte biztosan kiesnek 
a Top Divízióból. Tegnap délután 
a litvánok valósággal átgázoltak az 
olaszokon, a taljánoknak a mai, Nor-
végia elleni találkozójuk sorsdöntő 
lehet a bennmaradás érdekében.

Eredmények: Helsinki-csoport: 
USA – Szlovákia 2–4, Fehér orosz-
ország – Kazahsztán 3–2. A Finnor-
szág – Svájc találkozó lapzárta után 
ért véget. A mai műsor: Szlovákia – 
Kazahsztán (16.15), Kanada – Svájc 
(20.15). Stockholm-csoport: Dánia – 
Svédország 4–6, Lettország – Olasz-
ország 5–0. Az Oroszország – Né-
metország találkozó lapzárta után 
ért véget. A mai műsor: Norvégia 
– Olaszország (17.15), Svédország – 
Németország (21.15).

előfizetőinKneK
ingyenes melléKleteK

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0733–553 014, 0266–215 270
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Napról napra
szabadidő

programajánló

Borboly Csaba válaszol
Május 10-én Borboly Csaba a székely-

udvarhelyi Sztár Rádió stúdiójában válaszol 
a műsorvezető és a hallgatók kérdéseire 8 
órától. A hallgatók kérdéseiket előzetesen a 
star@d3.ro e-mail címen tehetik fel, vagy az 
adás ideje alatt a 0744–355 779 telefonszá-
mon, illetve sms-ben a 0745–646 906 tele-
fonszámon. 

Boldogság, gyere haza
Ismét megtekinthető a Boldogság, gyere 

haza című zenés darab holnap 20 órától a 
Mokka kávézóban. A Csurulya Csongor 
által átdolgozott és rendezett, egyszereplős 
darab fellépője Vidovenyecz Edina, akit 
Zerkula György kísér zongorán.

Tavaszi Expo
Holnap 12 órakor nyílik a székelyud-

varhelyi városi sportcsarnokban a Molnos 
Art Kft. és a polgármesteri hivatal által 
szervezett Tavaszi Expo. A nemzetközi 
kiállítás és vásár vasárnapig látogatható 10 
órától 19 óráig, vasárnap 16 óráig.

Koncert
A XX. Székelyudvarhelyi Diáknapok 

fellépőjeként Székelyudvarhelyen koncer-
tezik pénteken a magyarországi Intim Tor-
na Illegál. Az ingyenes koncertnek a Már-
ton Áron tér szolgál majd helyszínéül.

Módszertani nap
Vallástanárok és önkéntesek számára 

szerveznek módszertani napot május 12-én, 
szombaton 10 órától a székelyudvarhelyi 
Bocskai István Közösségi Házban. A bib-
liaismereti hét anyagát a bemutató napon 
idén is a KOEN Alapítvány ismerteti.

Színház
Barabás Árpád előadásában május 21-én 

és 22-én ismét bemutatják Gogol Az őrült 
naplója című monodrámáját. Az őrült nap-
lója (1835) egy kishivatalnok tudathasadá-
sos állapotának mesteri ábrázolása. Hőse, 
Popriscsin a „normális” világból kilépve a 
betegségbe, a téveszmék fantáziaszülte bi-
rodalmába menekül, ahol összekeveredik 
képzelt és való.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

2012. május 2., szerda | 15. oldal

Ha kérdés van, szükséges, hogy válasz is 
legyen, érthető és életre váltható, a valós 
istenarcot a maga szépségében, jóságában 

megmutató, hogy azt megtekintve eldönthesse 
bárki, tudja-e őt szeretni és a szeretetét viszonozni. 
Az ismeret és a fejlődés kulcsa a kérdőjel, még a fel-
kiáltójelnek, a parancsnak, a felszólításnak, de a ké-
résnek is csak akkor van értelme, ha hozzátehetjük: 
miért?, hogyan?. Amit vagy akit nem ismerünk, 
igazán nem is tudjuk megszeretni. Isten útjait és az 
egyház tanítását érteni kell ahhoz, hogy el tudjuk 
fogadni, bár igaz az is, hogy vannak hittitkok, ame-
lyekből csak annyit tudunk felfogni, mint egy han-
gya az emberből, akinek a tenyerén megpihent.

A 278 oldalas, cérnafűzött, keményköté-
sű könyv megvásárolható az Árnika Köny-
vesboltban (Székelyudvarhely, Kossuth La-
jos utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 
0751–103 915).

az ajánlata

Böjte Csaba – Karikó Éva: 
Párbeszéd a végtelennel

Daganatos betegek önsegítő csoportja

Figyelemfelkeltő nap

Egyéves fennállását figyelemfelkeltő 
nappal ünnepli szombaton a Gyula-
fehérvári Caritas székelyudvarhelyi 

önkéntes szolgálata által indított daganatos 
betegek önsegítő csoportja. A nyílt napon 
neves szakemberek tartanak előadásokat, 
lesz felvonulás és üzenetekkel ellátott lu-

fik eregetése is. A polgármesteri hivatallal 
közösen szervezett akció azonban itt még 
nem ér véget: egész hónapban ingyenes 
bőrgyógyászati vizsgálatot, valamint má-
jus 14–18. között ingyenes nőgyógyászati 
szűrővizsgálatot tartanak a városi kórház-
ban.

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

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515. Ügyfélszolgálat: Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0266–215270

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

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

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Szerda
Az év 130. napja, a hátralévő napok száma 

236. Napnyugta ma 20.29-kor, napkelte hol-
nap 5.55-kor. 

Isten éltesse 
Gergely nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Gergely jelentése: éberen 

őrködő. 

Május 9-én történt
1849. I. Miklós orosz cár ünnepélyes 

kiáltványban bejelentette, hogy a magyar 
forradalom leverésére fegyveres segítséget 
nyújt I. Ferenc József császárnak. 

Május 9-én született
1892. Zita az utolsó osztrák császárné és 

magyar királyné 
1912. Ottlik Géza író, műfordító 
1959. Áder János fideszes politikus, köztár-

sasági elnök 

Május 9-én halt meg
1688. Frigyes Vilmos brandenburgi válasz-

tófejedelem 
1918. Gheorghe Coşbuc román költő 

pénzügyekről a rádióban

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthe-
tünk? című műsorának témája: a személyi 
jövedelemadó bevallása, a 2%-os felaján-
lások civilszervezetek számára, valamint 
a szennyezési illeték visszaigénylése. Meg-
hívott: a Maros Megyei Közpénzügyi 
Igazgatóság végrehajtó igazgatója, Dénes 
Irén, aki hallgatói kérdésekre is válaszol a 
0265–307 777-es vagy a 0365–424 433-as 
telefonszámokon, illetve a 0755–044 519-
es SMS-számon. Műsorvezető: Agyagási 
Levente. 

www.parapista.com

– A Nagyi azért kövér, mert tele van szeretettel.
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Százhatvannal akar biciklizni, 
hogy rekordot döntsön

Óránként 100 mérföldes – 160 kilo-
méteres – sebességgel akar bicik-
lizni egy skót férfi, Graeme Obree 

volt kerékpáros világbajnok, hogy megdönt-
se a világcsúcsot.

A kerékpározás sebességrekordja jelenleg 
82,8 mérföld – 132 km/óra –, 2009-ben ál-
lította fel a kanadai Sam Whittingham. A 46 
éves Greame Obree maga készíti különleges 
biciklijét, ráadásul újrahasznosított anya-
gokból, egyebek közt nyeles serpenyőből, 
amely kéznél is lehet neki, mivel saltcoatsi 
egyszobás lakásának konyhájában építgeti 
biciklijét. A légellenállás minimalizálása vé-
gett hason fekve tervezi tekerni kerékpárját, 
testét – az esetleges esés miatti sérülésektől 
– speciális bevonatú ruhával védi.  

A világcsúcsdöntést szeptemberben ter-
vezi megpróbálni – adta hírül a The Daily 
Telegraph című brit lap.

Korondi havasigyopár-koszorús szívmotívum Fotó: erőss miklós
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A néhány órás napsütés mellett délutántól 
több helyen gomolyfelhők képződnek, amelyek-
ből – elsősorban a hegyvidéken – kialakulhat 
egy-egy zápor is.

Ismét elérkeztünk ahhoz a bűvös negyedik 
évhez, amikor választani kell egy fő fejest a pó-
diumra, és idén is, mint ahogy mindig lenni 
szokott, a város közharctérré változott. Elké-
pesztő, hogy négyévente mekkora változtatá-
sokat képesek megtenni, csak azért, hogy felül-
kerekedjenek a másikon. Ami engem igazán 
idegesít, hogy több éven keresztül a kicsi kutyát 
sem érdekli, hogy a parkban nem működik a 
szökőkút, hogy hogyan néznek ki a plakátok-
kal teleragasztott villanyoszlopok, az esőtől el-
színeződött szobrok vagy a lyukak miatt alig 
járható aszfaltutak.

Mondhatni, ismét megújul a város, és 
tiszta lapokkal indítja a következő négy évet. 
Nemsokára visszakerülnek helyükre a felújított 
szobrok, amelyekre majd több évig senki nem 
fog ránézni, ha csak a következő kampánykor 

is valakinek eszébe nem jut felfrissíteni őket. A 
villanyoszlopok meztelenül várják az újabb 
plakátokat, hiszen ilyen frissek és üdék talán 
csak új korukban voltak. A kis utcák is járható-
vá válnak, egészen addig, amíg pár hét múlva 
ismét le nem vetik foltjaikat, ugyanis tudniva-
ló dolog, hogy az esőben feljavított utak nem a 
tartósságukról híresek. 

Csak azt nem értem tulajdonképpen, 
hogy mi ez a nagy sürgés-forgás, nagy csatá-
rozás a város terein, és miért csak most veszik 
észre, hogy javítani való dolgai is vannak a 
városnak. Arra viszont nem sok esély van, 
hogy a következő négy évben hasonló mére-
tű újításokra sor fog kerül. De addig is, amíg 
ezek a munkálatok elkészülnek, lesz ideje a 
nagyérdeműnek megfontolni döntését, hogy 
kit szeretne hatalmon látni. 

Újul a város, 
vagy kampányol a hatalom? 

             villanás n Radó Krisztina
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